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Balka 

tayyar 
• ge 1 

AhnanJarın kış 
zarfında yeni: b!r 
tecav .. z hareketi 

beklenmiyor 
---o--

atandaşların 

lstanbul 
nazarı dikkatine 
Vilayetinin 

i lı

unı •• r 

Tebliği 

1 Sonu 8 Dtıcü sayfada) 

--·======= 
bono işi nden -T •• -•• 

Uçüncii Noter de 
mahkemeye verildi 
Dinleneıı şahidler iddia edilen 

suçu teyid ediyorlar 
lkinci ağır cczu Jn. hl,dn<>sııı - · 

de görülmekte olan nht bono 1 
davasındn bütün bu ciro mun- 1 
mclelcrmin yupıln:akta olduğıı 
lcbe ryiin eden i.ldind.i noterlik 

dairesi noteri Hüsameddin ile 
başkittfbı Kcma leddiıı vazifele
rinde ihmal suçundan dolayı I 
mahkemeye verilmişlerdir. Dün 

(Sor.ur.cu 4 lincli sayfada) 

_____ r.-__ .-::ı __ ............... _. ......................... --... ._ ..... 

Deli Şehzade Yusuf izzeddin 
? Öldürüldü •• mu; 

etti • • 
intihar nıı 

[Yazan: Eski l stunbul l' alisi SÜLEYMAN KANİ 
8u muammanın yepyeni ifşaat ve vesikalara 

mUstenid saafha larını yarından itibaren 

::3 YE'!\J / SABAHı== 

-
say ın 

Sayım hakkında vatandcl.ş/a,-ın 
bilmeleri ica malumat 
Bütün hazırı .a. ma.m lan d ı 

Nfüu sııymmıın 11 ha2.Jrhkl nnı 
tetkik etmek üzere dun abalı \na
ycttc Vılı \C Beledi~·· Reı. J Doktor 
Lutfi Kırcların riya etı altında bil 
toplantı yapılmıştır. Toplantı~. Vali 
Muavini Hudai Knr.ıtatıan, Ahıncd
Ye bütun kaza ka~makaml. ı ı i.;
tirnk ctmi lcrdir. V.ı!i \C Belediye 
Re.isi Doktor L(ıtf Ku<lar topl. ntıyı 
açar n •ııınz ı,:ıym kamlnrn htt.ıb e
derek; nı..fu a:ı ıı mın buhlı1 Jı.,zır

lıkl:ırıııııı en ku ük t fernmlma ka-
dı:ır tr.111,111 lnııdıgıı 1 vyle>rı l 'c .ı

yımın s.:ıat 12 ~c ı. dar tan• n 1. n
masını kat'i sur tle> i t<'ll , t 'r . 

• l nd . 18 (.ı..: ) fül\a ve em-
retlerının tebll •i: 
ın ılte c u rıııc pek az 

U. Müdür Tramvay ve Eleklrik l daresi 
'Sonu 3 üncüde) Muavin i d ün alakadarlara vaziyeti anlattı 

Gariiı bir nida 
Son günlerde bu:7.ı lı < ım a) 

nrabalarının !;:t•fcı·den <'ekilme i 
'1e bu yiizden bruı:ı ·hatlaı dn iz. 
diham hu.aulc gcldigi hakkında 
neşıiy~t yapılmakta<lır. 

Bir Arnavud na
zırının söylediği 

nutuk Arı1.aJann sebeblerini izah 
•r m . ıs ( . .ı.) st ... r. ni. etmek v .f-iikfı.yctl ı e delilleriyle 
Aın \Ut f, ıst p •• ti ı ınerkez k•>- · CP\ab \cı.ınek Üten~ İst:mb4} 

1111~" inin biı' topl. ntı ı c ııasındn tranwa~·. Elektı ik "~ 'l'i.incl İ· 
n.ızır B. Mcor a biı nutuk oyliyeı ek daresi diin sabtıh saat 10 da 
buhx1 kU\"\ctlenll' it:ıhan ımpara - İstanbul Matbuat rtıüme"'8illeri· 
ıorlugunun ynnında yer ılmış ol:m ni idare nwrkezıne dnn•t c-tmiş. 
• rn.l\ utıugun, bu hm bdc meşru 'c V<' biz?.at umum müclür muavini 

b•r rok ıı rl ı. ıtıC'tnleb.ıtının t:ıhak - Ceialedain Dermnııofrlu vaziyı ti 
l.."\lk l!dc cği kan. tınd oldugunu izah etnmıtiı". 
bc~·aıı ctm tir. 

- H a r b -"'llııı.. 
Bunu müteukib. hep biı-lil<lc 

ldarcnin Şişli deposuna g-ıdıl· 
miştiı. Bumda tı .nway nı aba
larıııın vaziyeti w• tamire muh-' 

a 
, 

Vaziyeti 
taç bir <.ok :ırabahırın yedek 
aksam \'C mn.lzcmc bulunama
ması sebebiyle mu ttal bir vazi- ·G-azı•t ·c;!•·r ~İ!;i1i ,X-roı; ll:6fra i.,,ah&t alırlarken 

Malta deniz yette kaklığı hnkkmd. izahat 
vcrilmis ve imkfmsızlü.iar birer 

bıı l'l' sayılmı!}tır. ı.:--:ıılıemc ~uhn:ık husucunda 
b"'ilhakika Tramvay ldnı·esi, rsonu11cu 4 uncu sayfada) 

muharebesi 
YAZAN: 

Hikınt•t llga.;ı. 

SA BAHT AN SABAHA: 

Hnlyaııhu· bir zafer h ... bcr ver
di. Malta civarında uç torpidonun 
zıyııına mukabil bır 1ngıhz. kru
vazorunu batırınışlnr. HGdiseJ1i 
tetkik ıçin diğel tar.ıfın vcı·ece01 

mnlünıntı bckledık. Bu ıhtiyatkur
lık yt•ı iııdc imİ!i. Çünltil tngıllzkr 
de bir zafer hnbcr ve>ılyor. Bu iki 
taraflı ınuz;ıfCcı ıyet n;) ııi gundc. 
ayni yeıde -.u ,u bulan bir deniz 
muhıırcbesı h.ıkkınd. dır. 

Tramvayların hali 
1 Elektrik idaı t si, dün birç~k şikiiyetlerin 

ne kadar haksız olduğunu izah etti 

lngilız \'e 1uılynn tcbliglel'inrle 
ımı~krck. b.ızı ııoktalor \ar. Biz 
k:ınn:ıtımızı lkı tara!m k. bul l'tti
gi vckayıc ..gorc .ıı·zcclcccgiz. 

Jııgılız donnnın:ısı Akdcnlzc ha
kimdir. Hu don. ı m:ı Jra u·n yap
tı •ı taranıı.ı h reketlerilc Akde ~ 
nizdekı fanlıye>tı kontrol ettiği eibi 
Oııikiodu.dılkl ttolynıı u leriııl, Af-

}~nebi !;>i rkctiu elhıde ibu bıuma~ anlıalarmın ve bir giiıu~ 

ta.P;ldıı::;., yolcnlıuın SM,yJRı ile bugütıl..;i milli idarenin climl• 
kalan arnhalaruı \.'e bir ~n.00 tw,:ıdığı yoimlann yıs1 

1 c:;F rnm\ ay urab:ılr.rının hali ne- Bunlar lıcle son g-unlerdc br{jlı ~ıı 
.D nedir' tZdihıım, intizamsızlıl:, ;,ikflyet mc\'ZUlarımızdıı. Crı .. dl'lc e 

ı ikn şimal nbilindc 1lerleınc0e 
calı§an duşn: nn kun·etlcrini bom- 1 

b.ırdımnn ediyor. Şarki Akdeniz 
filosunun istilcş:ıf s<ıhnsı Maltadn 
ıııhayetlenmcktediı'. Bir mccbu • 
riyet olmadık~ Skılyn boğazından 
gcı-ılmiyor. Çunku her d fasınd ı 
buradan gc ccck ku\ \elin ttnlynn 
donanmasına faik olması, t:ıyyarc

lcrc ve dcnızaltı gemilerine kar ı 

emniyete alınması icab ediyor. Bu 
zahmetli bir işilr. ltalyıı hnrbc gir
dilctcn sonra tngiliz donnnnrnsı 

mezk<ı.r bo azdan ancak iki defa 
geçti. 

(Sotıu 2 ncl n hlhde ) 

-------------------""· 

yolların bozuklugu, bll tçile- ec1cn rncktupl ruı çogu bu ·İk· J p -

rin nıu.ımelC!l, yol üstünde halkı lerln tckr.:rıncl:ın ib;ı:-ct1iı~ 
beklctrneler, tılrnkkuf ma..~ndc Dün l&t: nbul clcktr •• , t. am\ ay 'c 
durmamalar, tramvnyd;Jn hum"t ohm- tunt'l id:u-~. tr.-ır-. a) .dnrcsinin 'a
larm bilet içbı ~\·rıı ~c ·, trnmvay- z.iyclini g:ı:ıctecllcrc ızah etti: An -
ların uzun tasılalıııl~ ~· lıl' (lf;Sw, f)b, dık ki, bu utıkl1 n>!lli ld.:ırc mulıım 

ilh.. ... (~onu !? inci • y f ada) 

Sün1erbank U. 
Müdür ~1uavini 

şehrimizde 
-~er--

B. Burhan Zihninin 
mühim beyanatı 

-o-

Nuzılli fabrikatiyi 11:0 J l:i 
pamuk sahusınd,t tcdkik!eı de 
bulunun Siimerbank umum mü
dürü Bul'haıı Zihni ,, hı imizc 
gelmi \ e dün Ankaı :l\ .ı gıt -

(Sonu 3 unc ~ yfap~ ) 

r- A- ---'1 

!Felsefe ve Edebiyatı 
--o---

l 

"Abdülhak Haı 1idin 
en mühim düşüncesi, ~ 

-o-

l"AZA 'V: 

F İLOZO F 

RI ZA T EVF ! ~ f 
! 
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r 

b 
e m 

Biiyük şairimiz - sarsılmaz 
imanına r.lgmen ! - ölümden 
fena h:ılde korkardı. V cfabiıı 
mütcakib, refikası hanımefendi. 
bana (Cti.nyeye!) göndermiş ol
duğu bir kıymcllı mektupta 
[ölümden son derecede ürkerdi; 
bereket versin ki, hastalığı çok 
sürmedi, azab ve elem çekmedi. 
Üç gün, üc gece devam eden 
(koma) halinde kendinden büs
bütiin bihaber ola.."'llk öldü.) de
miı ti. (Tnyıflar Geçidi) nde, 
merhum - biiyük bir sekincti ruh 
ile! - olülcri konu~turmuş, hat:tfı. 
(lfanbur Turhan) a bir mizah 
ne esı bıl ilham etmiştir. 

kat yoktur; ölmek, daimi dcğiıJ-1 
mele.rlc, yeni yeni şekillere gi- 1 

rerek bayatın t.azcleşmesi (ve 
bu tebeddülit sayesinde) ebe
diyyen devamı demektir; ve bü
tün bu işi yapan benim! .. Ben, 
secde edilmesi vacib bir me\C'U
dum ! ) diyor. Pek kolay anlı
yorsunuz ki bu: (Ben Allahım! .. 
Bır adım da ölümdür!-) demck-ı 
tir! .. Ölümü Allah olarak kabul 
eden Hfımid, bu fikir ve itikadı
w pek beliğ ve çok sarih, yani 
açık bir lisanla söylüyor, bakı
nız: 

evcudu 

e, 

ri mi'! ifa) ır!. 
V ücful; 1 

ddeten de ben'inı 
maliki \ iieud ! 

Ben, ~mi hinigôh ederim; 
gfı.']ii ııfı..'jin e\ , 

nhn•ylrme.ı ı, fnJ<nt, ı.eriıim 

<Tayıflnr Cecıdı), bilıudud 
bir mc..'Zarlık panoramasile baş
lıyor ki E.'yüpsultan ve Karnca
ahrned meztırlannı bır anda gö
zümtuı onune getirdiği için, be
nim ruhuma pek mtmıstır; fa
kat, ayısı bilinmiyen servi ağaç 
laru ın koyu rem;mcıerı ve gol , 
geo ınden clol:ı)ı bu naınuter :ılıi 
ve niunahdud mezarlık (Kanbur 
Tuı han) ın ruhuna ebedi hır 
J!ll ·ı gıbı goriırıuyor. Pek hü
nrı.,, rane olan bu tablo insa- Zulın"-Uerin • ·n 
nın vd1mınc do unacak kadnrj 

' '====--,_..._.; 

. . - .. . . . . 
Bi~ tlweggUle nakşfı 

nigar ile; 
Tahtı tbhnkkümümde olur 

- rfızigar ile -

YENi SABAH 

Maşnktıı - kazın saçı, nınğnp- SABAHTAN SABAHA 
fu bir yıla !. =========== 

Bir haşka )Crde b"r~:;nbuL ram va ların ali 
• 

hm attır!. 
lUe\1.im, rnün • ilim 

Burada ölümiın sözu bitiyor, 
bu kadan şimdilik yeter: lakin 
Hamidin şiirleri pek müstalfilı 
bir Osmalnı lisaniyle, ve klasik 
bir iislub üzere yazılmış oldu
ğundan, bu mühim sözlerini 
serhetmck liizımdır. Anlaşıl -
ması kolay olan yerlerini geçi
yorum. 

(Bat tarafı 1 incide) Halbuk otobus bılet ılcıının 
ruu~külıit k .. rŞl! ınd .. dır ve bu mu - bıZZ<.t kenaılerı K .. dıkoy t>I-. 1 

1."Ulittın içinden c;ıkma ı, h rb \ nzi- ônund" duran otobuslermde y 1. 
yctı dolayısile kolay lınıyncal:tır. ~ulnı·ın <Kurakoydc inece leı r 
Jzdıhamın ve intizam zl gın bn lıca mı?) ıhtarını her vakit tela· r et-
sebebi şudur: tikten ıtılir. Bu dn go terır d 

Otuz bes S<'ne evvel apılan traın - om ı .ısı1 Karaköy durııgıdır. Boy-
vay şebekesi şchrm bugunklı htıya- le oldugu halde yolcul:ırdan n ı,ın 
cına asla CC'Vllb ... t-reıne7• Bunu dP- fazla para Dlındığıw alilkadar m. -
~iştirmek kabil degıldır Tıamvııy kmnl.ırın nazarı dikkntıni celbe-
şirkcti savuşup gıdeı l.en ınuwkere "dilınesinın fayd..ıl, ola a • ını :ı: n-

(S11nu salı nü hamız.da) koı·kwıç ve ulvidir!. Ben 
Herkesten evvel (Kanbur) unı ----------========-----------1 

zinde~İDC\'. 
hen'im sahnei 

lıavat !. 
ofnıasaın, devam ~e-1. 1 stoklnn imha etm \e mılll ıdarcye Okuyucularınızdan 

fle geçen altı ay zarfı~da elındel ı 1 ncdcrı'll, 
hemen hemcı1 ~o bıı depo hıı·ak - Ahmed Çaöatay 
11;ııştır. Knldı kı, 1 Uın!Jul nufusu :ı- Oogan apartman, Osmanbcy 
zahrken münakale ık ıııe. ço •olıp ------"'=ıı::s:=-m-= ......... ...:;.,ı 

nıımıık r" kd ri:'ırd. n ıb:ıret rıJw:ısı 

istcnmcktC'dır. 

Daimi Encümen topfarıtısında bu 
ikı nokttıi n.-ı.zardrın b rlc:mi kobul 
cde<•cktır. 

Bu ıtıbnrla bledıycııin h:ızırladıgı 
y. rdun p oj~, ba1.ı tadılı\ta ugrıya
ealctır. 

ruhu, bu müessir mezarlık' 
munzarasını temaşaya daldık
tan sonr.ı, bazı mülahazalarda 
bulunuyor, kcndı kendine söy-l a 1 duruyor. Şirket zarı ınınd.. ıınde -------------------------------

u••ı lenivor: o 1 1 K<;cardan ysınlma, hu bir leyli 
bihudml!. 

~liratJ halk, manır.arai baliki 1 
Vedud!. 

ntı~1ar.1ıa,·nıu.hat~~ru"sitfüu- Siyah-Beyazlılar, herkesi hayrete 
AıK:nk O l~hnı.t ohimün,. dt~: düşüren muvaff a kiyetlerini antre-

ta.mdır., • 
ır:ı ahınh!.. •• I . d d I 
Bu gibi hakimane mülahaY.a-ı nor erıne me yun Ur ar 

lardan sonrn, l\:anbur, insaniye- · • 
tin o namütenahı mezarlığına 
hita.b ederek kendini tanıtmak 1 Beşıkbşuı istıınlJut Jıgindekı \ rl - [ 
istiyor ve halini, mukadderatını gı bı..yu11: bır aln a ıle k:ırşı'andı. 6 
şu bır ıkı sözle tarif ediyor~ ~cm,: oyun ylc takHycli takımını 1 
E~ nınlikfıne.i adrnı, ey tatıtıga- 'Feııeı b ıb~·t'ye g. libıyeline surpı ız d -

lıi rnerk, (1 ) yenler d Sıyab - Beyazlıların S(,T 

Ey mecuıai mekiibiri a.ln·umi yaptıkları ınaçd k dro. nck kuı:, 
bişunıar! ;•et ıe eldp itıb:ınlc en ku\!vetiı r.ı-

Jı;cza~ ı cismi. eb;mi ayati i ~bı Galalas:ıra_yı da ycnm le BC'-
tiınnar, (2) t ııı bır ' rlık olduğun:ı ın .. ndı-

Hazır şmda bir ebedi darOOi ı r. 
sükfıt. Şımdı Beşlkta m .. ııı:iyctını es L 

Bir kublM•i mwu.z:ıma, bir mut.ıle.ı etmek -zarurcttır. 
türhei ı,oül.:Üt9 Geı;cn eneler zarfında d.ıın a te<J..-

Giinhin mil sen, benim gibi 
uci"ıbe bir ölii ! . 

(ila ühirih ! ) 
Diye, kendini tavsif ve tarif 

ettikten sonra sualin_ mezar -
lıktan ce\> ah l>eklivor. Me?.arla-ı 
rın hPPf'J bırd ~ ('~ ah Vt'riyor; 
hula s. :- .Jur: 1 Oliııntin her 
kre\rı .u. malıı:ıus yeni f>;r •·rı1resi 
vat'dır; o (yani ölüm:} her şe
kilden aynlmıs ve sıvnlmış, ma
nevi bir mevcudtur.J 
Her kavına his, \nrtiır onun 

~ ne\i; 
}~~dı-a müJIMM'ıh, o me\cudu ı 

ıua \i. 
( ila fı.hirih ! ) 

O ?.aman (gaiblen bir sada), 
- ki, bizzat ôllimüo sesidir! -
adeta Allah imi.· gıbi söz söy
lii.} .ır, fakat, bizim gibi fanilerin 
hoşuna gidecek, \·c ruhunu tat
mın edecek bir felsefeyle (ölü
mün ve hayatın esrarını ifşa e
diyor : [Ölüm namına bir haki-

[1 J (Adem) yokluk. (Mcrk) ölüm. 
(Bı umfır) ıı:ıyuıız. 

(21 DUnyad:ı a:ığ bulundu§u za
mankı vucudünün eczası perlpn o -
nıuş. oaoum.ş: {ba9ında dalma hazır 
ebedı bir ·~lık darbeşı) dediCjl 
fCY olumdur, daha doğrusu (ölü o· 
larak ebedi aea:ıızl e mahküm bu
lunmak h ildir). Pek büyük kubbe, 
Ye c izlik türbesi. tfibirlcrinderı 

muradı da (g(jk) yani (&emi) dır. 

Semi eb~di ıGkOtun korkunç bir tim. 
ııalldlr. 

.&DON 

&ENELIK 
6 A''LIK 
S AVLIK 
1 AVLIK 

Turklye Ecnebi 
1400 Krf. 2700 K,.._ 
760 • 1450 • 

400 • 
160 • 

800 • 
800 • 

1!i ııkı.,.rın 1940 Cumartesi 
17 Ramaun 1a&9 

ı; B•rırıcıte,rın 1356 
l>un ""'· ~ 'O; vıl QM) - Hıaır 167 
r.: ., ÖCi•o llundl 
12. 2 c~~ ~'iT Eunt 
6.16 11...>9 l!i.Ol Vautl 

Akfllm Yatıı lraaajc 

1.2.00 l.:i l 11.12 azant' 
17.24 l~ ili 487 Va1atJ 

dırle scyrettigımız Siyah - Beyazlı

l:ıı ın m:ıruf 11 imn birdenbırc 1kl•1Cİ 
p!ann dfı.şnıesi "c mr Jmc; ay znrfın
d.ı Y<'ni clcnı::ınt:ırl:ı bir mevcudiyet 
c1:ırak art:ıyoı çıkıp butün rakibler"ni 
ycnmcsımn elbette ebehlcrı \'a dır. 

işte bu: Sıy-..ıh - Beyaılıl:ırın bu
gu kı .ıl ılıyct dcıeedni \C vcırdı

r.ı '1t>tü ..:yı yal.inen nlamak ı n 
Be~Uşlıbnn fçiruı kad:ır ı;:ıttı •. 

M ruf fuU>olcu tal.."lınmın ::ıntre -
nonı Refik O man o eski şiir devr ni 
unutt:ırm~ bır nesir haline gclmı 
:ıya .. ınclukı futbol oyakk.:ılıbnlc genç 
ler y1e vurulur, böyle vurulur dı-
yc futbol clo.crsizi ynptmyordu. 1 

Saha ıplcr, do t top, l.ıayr.ıklnr, ve 
mama atlama l.eı.-:ızunı ile dolu idı. 

Kıymetli muallimı beş dDkika ı.ad:ır ı 
;ıııtreııınan sahasuıdan çekebildim. 

Refık 0:,,m.ııı sorduğum suallerın 

hep 111e topclan bır ceva?J \'Crd i ve 
dedı kı " 

• Bugunku v:ırlıgımızın brışlıc:a 

:imilı futbolcu varlıgım laşıynnları 

arayıp bulmak onlara kı,ymet vermek 
\ e ccmıyetc b::ığlnmakbr. 

Şu görd\ib'Wıuz 40 kişiıün her bıri 
futbol 'e spor meraklısı bazısı za -
yır. bnzısı canh "e bir kısmı d:ı kıı
lorisızdir. 

Bunların çinclen dııyaıul.:IJ olanla
rın :ıntrcnmanl nm :ıyırdık. Bu genç 
ler ic;ind oylc l:nbil!yct.lcr var ki h:ık 
larını veremedigımlztl~ ~ r d ı
yuyoruz. 

Bu milhMn degı l.likle .~iktaşh-

Dün Rumanyad n 
gelen İngilizler 1 
Rumanyayı terkctmekte olan 

1ngifü.: tebaasından büyiik bir 
kafile dün saat onda denizyo
liyle • limammı:r. l!elnıişle;'rlir. 
İngiltere hükümeLi bu yolcular 
ıdn hususi bir vapur kıralunıı.ş 
olduğ'undn.n !,'Cllli Rumanyadun 
baska yo1cu 3!.ınamıştır. Gelen 
kafile 200 kl.,..r kn<lar olup için
de korılrplcwıntiğe mensup 1,,e. 
vat ıle H.umanynµın petrol hnv
zasiyle diğer sanayi mmtuk.tla
nnda çalı n mühendis e r , ü: e
.bas.<:llslarla ailclcrinden rnuı ek
kcptir. Yv1Ca1ar Galata nb -
tımında İngiliz sefaret erkanı ile 
İngiliz J..:olanü.i turafından hara-

lar kulubun futi>olundl' bır ınkıbb 
, .ıpmışlardır. Dalı:ı bir ço eneler 
Bcşıktas takımmd;ı yeri olan cnı,. -
dır Husnu çekıhnı tır. :Fcyzı Eşref 

el'an ::ınlrcn uml ra gehn ktedır. 
Boylc olm.ı.sm:ı ngmen bu kıymctle
ı n yerim geıı~crc verilmı. tır. 

Bugun tam bir inüzrun ve dısıplm 
d. hılinde ç:ılışm:ibr uclıcsınd Be
kır kada!" lor-netli olan H::ıkkı tnm 
foı ·~unda, Şeref eski gunlcrı kcı ar 
iyi. sol açık Şukru heıncn hemen 
Fıkretin genelik ınumunesidır. 

Müdafı Yn,uz da surat, çe\•ıklik 

ataklık kıkmııodan t;ok kuvvetlıdlr. 
Maruf E:porcu Refik Oı;manm ç:ılı,ş

tırma tarzı bir coıclıi antrenö
runu'1 gö tcrdigı 20:-lukb değil· ko
laylık ve buyük hır şet.oıret ffiıv 

içindedir. 

BaskclbÔl, ip all:un , esir almaca, 
ba~rak ;ran.şl:ırı ı.e futbol antren -
manlarile takımmrma daha esaslı bir 
t<ıktik sokm;ık ıçın çalışan halkın tok 
sN·diği Besiktaşı bir 1:. ç sene sonra 
yenilme7. bir ,,.U\'Vet olarak glirece-
giz. 

Beşiktaş kulllbllnd 
ikilik mi var 

Haber n\dı.ğuı•wı göre geçen sc -
neııiıı lig ı;:ımııi)onu Beşiktaşın bu 
sene tnkımt genı;l lınnesile takım 

haricinde l:::ıbn oyuncularla idare 
heyeti arasında b:r ikilik çıkmıştır. 

Du ı::cne takımda yer venlınıyen 
.oyuncuların ~ikt.. l."Ulubunden 
uyrılan Yıldız hıUibu ııamılc yeni 
b,r lruliib t ı.s. edecekleri sbylcnrnck
tcdir. 

Daha bir çok seneler futbol oynı -
yabılccek vnzıyette bulunan Fcp.j 

Eşı·cı, Rıd\'an, Ra~ ... tı. Kfızım Hu -f 
nunun de ikincı rtidc iddıabn ali-
b::ırile kUV\ etli bir taJ..-un " ucude e
lecegi muhald:aktır. 

Biz bu h:iberin dogruluğuoa ihta- -
mal vcrmıy<;ruz. Sencle.rcc Siyah -
Bey zın yük lmesi için çalı.<µ11 kıy
metti eleman n Y«;rlcrıru gençlere 
:seve seve \0em:ı~ olduklarını tahmin 
ederiz. 

retle karşılamnış ve kendil riııe 
tahsis edilen ob>mobillerl otel-
lerine gitmişlerdir. İngıliz -ı 
faı·eti bu yolcular için Beyoğlu ı 
<la ve Modadaki bazı oteHcrd 
evvelce daireler ihzar etmiştir. 

Son 7Alllanlarda Rumanya
dan gelen İngilizler failal:ı._<:tı
ğı. ir·in İst.anbulun lüks otelle
rincfc hemen hic boş yer kalma
mu,itır. 

Tmu grienler 
Diğer taraftan dün ekspres 

ve ı,onvansiyonelle de kalaba
lık Hd kn.file gelmiştir. Bunlar 
da evvelce hazırlanan otellere r 
ye !·icştirilm.işlerdiı-. Bugünkü 
konvunsiyouel ve e spresle de 
yeni kafileler g lın . i beklen -
mcktt·dir. 

vasati 175 bin ki ı t..,,ıy n tr. mv y 
araboları bugun r,tıı de 250 
lnn kişi tnşımakt.ıd r Buna nukcıbil 

şirketin zamarun<b ur t.ız.ı an ı~ll
yebılen tramvay nrabalaruun sayısı 

185 iken bunların bl · ıtı Mı çuruğe 
çıkanlmış ve arııba dcdı '50 ya in
miştır. Yani daha az ıle daha 
çok yolcu taşınıyoı. T ı ıı .ı 11 mı? 1 
Yolda ya1.ın güneş altındı .ış n y.ıg- 1 

murda. kurdn bekliycn o:ı.:;:ınlrırı m·a
balar dolar gihi olunca ıçerı al n ın ı 
mı? Faknt bu k ılabnlık yunınden 

sıkı.şan beş ou kı ı yerine bu dcfn 
yüzl.orce kişi fery:ıd roecektir. 

Yollar bozuktur. Ç nku t t.ıntıul 1 
hiç bir chrr bC'nzen yuı. avı ız yo- J 

~u. ini ., çıl.ı ı ıı II e ' ı 1 ı. 
Duz yollarda yim ı eni.' d'.ıyan:ın 
rnylıır virııjlar da on a~dn dcğı -
ınek lazundır. Halbukı rıv fıkdanı 

b.ı göstermiş, Fcncrb h~ tranwa
} .run raylarını tsl:ınbula geç rmek, 
ornd:ı ı;imendifer ray! ı ından ir,tif de 
c~ntek imklinlan ar.-ı tı lınıştır. Fa
b.LJt tramvayları a ıt u kule clıışu
ren tekerleklerin etr:ı mel ki çelık 

c;eınbcrlcrdir. Bunlar cıııınıyor ve ye
rine yenisi ge1irtılC'ınıyoı . Bu ı,-elık 
çemberleri yapan Alman~ ıdıı Frnn a 
,.e tnglltererle ~ıncak bırer fabrika 1 
,·ardır. 1 

Biletçı1erin fen:ı mu ' clesındcn 1 
şikayeUeıi idare d:ıınıa taKıb elmı .1 
bunu inzibat heyetıne ha\ ole etml -
tlr Yuzlercc memurinin '1cr haı"t'ı<c
ti adım ndım kontrol cdemedıgı \'e 
ancak şikayetleri memurun ,·ey:ı a
ı·ab:ının numar:ısıle takıb t."dcbılece
ğint ... e şikiyetın tahakkuku hnlındc 
mutlaka tecziye etti ·~nl blldırı~ or. 
.Bu tecziye Ihrac:ı kad r gıtmekte -
dır. 

Bazı arnb:ılann te~akkuf ın h l -
!inde durmam:ılarınd.m il.ayete de 

s 
(Bat tarafı 1 lncı sayfada) 

lfor pazar gOnU Bey zıd kule ıne ı 
çekilmesi mutad olan b .. v .ıl.. cl.ı 

sayım dc\·am ettıgi milddc.'çe kuleye 
r.ckılmiyccek \•e bayr ... k yıının blt
mcsınde bır iş.ıret obnı', ull:ınıla

caktır. Bu bayrakda kulede lıulo.ınan 
hususi bır ml.'nıur:ı e\'\'ClcC' k ır. rl. -
tırılaıı parolaııın bildirılmec;ıle ı..uı ye 
çekılccck ve b:ıxrJ :ın çckılıı e. nı 
muleakıb $ehrın muhlelıf yeı leı .ne ı 
j crle,şlirıll•n t.vplar at.: eder ı.. a
yımın bittıı.:ıni i15n edcccktıı. 

Şehriınızdc sayım ab:ıh :ı t 7 ılcl 
8 .ırasınd.ı b, şlıy. l'aktır. 

Sanm hakkında lm.zı fa'\'dalı 
· malumat · 

Mühim suallerin cevaplarını ya -
"zarken dikkat edılecek noktal,i!r: 

Medeni hale ald 3 ünci.i sualın ce· 
vabında : 

:ı) Baı;ındJn hic mküh ~nı yl:n 
kadın ve erkek iı;ın (Heknr); 

b) Hfılen karı:;ı \ eyıı l.oc:ısı o!LJ• 
erkek \CYH kadın ıçın (E\lı); 

r.' F.vlenmiş oluptn l~m ı ı \ eyıı 
kPcası iilmlış olan ve bir C!nh:ı l'\ -

leııınemiş bulunan lrnılın \°C erkekler 
içın (Dul); 

ç) Evlenıpte bo,..anıı•ıs \ c lekrur 
evlenmemiş ol:ın k .. dın \l" C'rkck ırm 
(Boşanmış); yazılacaktır. 

Aralarında nikah rilbıhısı olmak-
sızın bir arada ya ıyanl ır e\ lı ya -
zılmıyneakur. 

T:ıhsil hakkındaki 4 uncu ve 5 inci 1 
ııuallerln cevabında: 

Yenı harflerle matbu uır ~.ızıyı o- ı 

kuynbilenlcr içu1 (E\ et): okuy nıı- f 
yanlar ır.:ın (Hayır) cc\nbı y.ızıla -ı 
cııktır. 

idare :ıu cevabı vern cktedıı·: C:ırb dıllercle okuma b leni<' ıdıı 
Durak yerlerinin b ,zı;,ı ıl1Uynridır. de yaz.ılacaktır. 

Muştcrı işaret etmeı.s" \at nJn dtır - Yeni harflerle y..ıı:ı y:ı:zıı .ı. ı•ıı bl -
maya mecbur degıldır Buı .dan dola- !enler için (l~vct), bılmıyC'nler ıc;in 
yı halk ihtiyarı yerlerde iş .. rcl \'er- (Hayır) ccı:abı ynzılacaktır. G. rp 
meye clikknt clmelıdıı li anlnrile yazı ynı:m .. ·ııı bılnler içın 

Evvelki gün bir ı-efıkı n:z uzun bir ele (En?t) cevabı :ı .. zıfacal: lıı. 

ya:zı ıle bir muharnrının Taksimde Sakat Jık lıakkındakı 7 inci sualin 
tram\•aydan indıgı hC11dc bilet talebi- cevabında: 
ne maruz kaldığını )azmıştı. Tr:ım\'1Y Topallık, sag:rlıJ,, dıl ı lık, 

hnreket dairesi muduru bu ne eleyi luk. çOl:ıku•c, kamburluk \ e <'. , ıl• 
tahkik ederek gazete ılerc bildır - göze gorunilr ~:ılrntlıkfar ;Hıı.ıla<: 1.
miştır: 1 tıı· Kiır, topal t•e çol ki ın y.ılnıı 
Kontrol memuru ou .. •• n tıam' :ıy b 'lızu,·d.ln nı? yok ıkı ınd<'ıt de 

içinde uç kere bılet 1>ten 1 . ccrnb a- ! mı, mallı! oldul,lan tn rih t..>dı.lccek
laınamış. tramvay Tak mc t>lıı ce 1 tır. {Biı- gö:.ı:ı.i. kör, l.ıiı· kulu çolak 
polı \:ısıtasOe kcnd~ıııe bılcf l lclır-ı ı:tıbı). Bu sak:ıtlıklnrın bır k.ı~ı ny111 
mı ;tır. Tramvay ıçınde bılet tal.:-bint' kımsede bulunurs:ı her bırı oyıı .lyı·ı 
CC'\'ab vcrnuyen mıışter ııın lraıın cıy- ı 

dan inmekle borcundJıı kurtulrı as nıl Sadakni Fıtır 
kabul etmemekte ıd:ıreyı h:ıklı lıul-

duk : 
Bundan sonra ıd. ren "<'nt'n traın 

\"ay servıslerlnd('kı f 1 ı tnli ı 1 -

sızlıklann:ı b:ızıın bı 

znn da bir kazanın 
,ından ve bu bfrkrı 
nun hattın en uzak n 
muessir olduğunu z e mı leı a
zctreılcri Şişlı atöh-e ı- · •ollıre k 
tamire çekilen hır çok rab:ının nt\k
s;ınlarını, bun1ard:ın bır o unU'1 tl'
lilfi edılemedıgirıı • rl tn ı !, clır. ı 

Hulfıs:ı, bu izahat~ n u nC'tıceye 

Bugd ydan: 
Arp:ıdan : 
üıumden · 

Hn\a hU\\ 

En iyi 
K. 

23 
40 

iyi 
K. 

34 

Son 
K. 

17 
27 

kt\ o ınuc.bi .ce :ır:!nkııi fıtır \"c 
zcki'ıt ilı:- n · 1.»l!C'f ol:ırıi 1111 Türl~ 

vrırdık ki, tramvay ıdıı lni blı c:ok 
şikiyetlere ve geni ıhtıyac;lara cc-1 
\'ap 'ermekten licız bırakan lhmtıl 

ve idare ae:zi ıJegıl. buc'llnkü öb ya 1ı buhranıdır. Bu buhran;;ı rnğın('n lri:ı
renin iki Oç sene enelki t'm im-· Hm ı Kurumun:- ~· rdır' rı \C 

klinlarl:ı yapıl:ın SM"\ i dere ,...,ınde 1 bu uretlc rmayurduını.ıza h! ne•
-fııkat dah:ı büyuk mıkv d, - muna-ı te bu!µı rıı. lnrı lfr•unıu chrm • i -
kll'cyi temin edcbılm~ ı de T• ı ı · fa- yet.le ill'Jı. oiunur. • 
nsi ·in bir ınuvurı.ıkiyctt ı. 1 lı:tanbuı Mlittı.ıııJ 

k•lıı-,>.et ~A ı \ ______ .,.. __ F_ •• o.ıaiioeı.n.,.e.r _... 

yazıla..nhtır. (Bır go li kör \"C b;r u
y:ıgı topal gıb J. 

Din hakkınd;akı 10 unci.l sualın ce
vabında: 

1sl.ım ol.ıııl..ır ı m mczheb zi ..redıl
nek iz.m y lnı.ı: ( ı l"ım ), Mu e\ ıler 
ı<;ın (Mw evi). hıri tiyan!ar ıçin 

(Protestan. Kııtolik. Oı·todoks, Grc -
goıy ıı, füih .. ) mezhclıl<'ri "1.ıkredit

meı.. ı.. ·ciıle ct'hıl> \ erılccı•kt.r. (Hı
ı ı tiy.ııı) \l'y.ı (Ernıcııı) gıbl mcz
lıcbı \ c dını vazıhaıı ı!.ıcl.c etmıycıı 

cev<ıbl r y z lm. m.ulıdı~ 
Ku 1 çocuklar l ı ::ıilClilnın tabi 

oldugu dm ycı l:ıc.ıktır. 

Meslek hakkındaki 12 inci sualin 
cevabında: 

Bu u l n <:e~ b,ndıı e ns her ııh

ın o ıı .lda tuttugu 1,, r. EğC'r h~ 

rn n ı.1 yycn b r mc leğ.i. s:ın" .. tı \ cya 
bu· v.11.ıf.., ı '. rs o m lek, an'rıt 

\ey ı \az.Cenin adı yazılacaktır. Me
ela· (De\ l t mcmurn, baı1k& ıne -

bnkl,al. o· 

lcrİll' •eC'ıııen kin cleı· ıçin (Mute -
kntt ıııc·ı ıı· \ cy:ı z:ıb,t irat sahibi) 

'cc\ nhı yuzıl•ıraktır. Böyh• olmoyıp 
tn .ıhsın luç bır n eslek, mesgale ve
ya \ nzıtı:: ,, yok a, sualin karşı ına 

(Yoktur) ce\ abı yazıl:ıcaktır. 

!\'Jektcbc .ıden çocuklar ("raklJe) 
diye yazılacak, mektebe gitmiyenler 
IC"l'l (Yoktur) ee\inbı 'erilecektır. 
Dcvnmlı olar:ıl. zirmıttc ç:ılı~n ka 

dınl.ar (c;ıitçi) dıye yazıl caktır. 

Meslek hakkındaki 13 üncü su:ılın 
ccva~ınd;a: 

Bu u. lın C'C\ nbının şah ın yaptı

t:ı ıs ıle alak ı yol.tur. Mcselfı bir 
doktot". lıır cıl>ı-ık.ı doktoru olıırcık 

~ılı ·ıbll<'C.'e..,:i gı!>i, bil' çıftlık dokto
ru ol.ınık dn çalı :ıbılıı·. Kcz.ı btr 
muha ebcci, hır bankada muhnslb o
lJbılc~e •i gıbi bıı· rn,ıtb:ıada vcyn 
siln.ı) ı ı'1ıic e esinde de muha ib o
l bılır. Bu sualden ımıksat, :.ıu kim-
clel"in m~slek \ eya san"atl:ırını han!!i 

nc•vi ınuc::•e ckr d.ıhilindc yaplıkln
rııu tc b l etrr cktır. Bu itib:ırl:ı bfr 
meslcgı. an\ıtı veya \"az.ifcııi bulun
dugunu. h ldu n kı crıın ı c lck, 

.:..zıfc nııı ı mi, yukarı-
u ıl ıı hız na y.11.ıldık-

1 .~ ela· Bir makini t için 
:ılın hızasıruı jc,ıbın:ı göre 

(un Cııbrı mel , doktıınrı fabrikasın 
da, zeytinyagı. elcktı ile fabrikasın -
du ı~h._) g, >i içinde çalıştı •ı mil -
e escı in mJhı~ ctlııı gıisteren bir ce
' ıb yazılac .. ktır. Keza tüccnr Vt'ya 
tııccur kfı tıbı oldugumı söyllyeıı bir 
kim e fçin ele bu • ll;ılin hi1.:ıı.ın:ı (b:ık 
k.ıU.k, ırıanifutu açılık, kom{ısyon -
yoncuıuı., ıl:ıh_ ) gıbi ne nc\'i ticn
ı·ct y..ıpıyor :ı o tıcaret.n isıni yazı

l:ıc::ıktır. 

Meslel: hakkındaki 14 Uncü sualin 
cevabında: 

Me lpg1nın zircıı:ıt. sanayi veya ti
c ... t ol1ııı.:unu o~lıyen ş::ıhıslar o 
m le te ı r Ua ' lı lı •ı sorula
c· ktır. (P. t on mu, mal sahibi mi, 
ışçı ıni, u La k::ıtc ı mı, miıhendis 

mi. memur mu) bunl rdan hnngisi 
i <' o ı evap ol:ır:ıl~ yazı1ncnktır. 

HALKEVLERI 
Piyano istiyanlere 

Bcyo!JIU Halkevınden: 

E\·ııı ı c1.. ı C\ -..ud c ki bir piynno 
ve mu :... 1cl b.r Ol g, 23 ı. Teş. 940 
c:ı~ ı :ı gı •ıu • :ı:ıt 18 de E\ irnizln 
T ., ~ nd •• i nt>rke7. ))inn ında .a-ı 

19 ntrL~(;İ'l'EŞUİN 

sel, tc>dr .1t rnuc c. Jr 
le t ın ı·cj mınde bıle, ıtının '"• ır ı· 
sine bugun an1adığıııuz :;:ekıltk ynr· 
du ı etn cmışlerdir. Onlnı ııı kol.as· 
tı ız. u ullerile mı-ı,bt• rılaıı r1UhJ• 

faz.a ı..lemas• ne lıılır<.c on ığ• 
retıı . Arı l ıncslcgme sııdtk k.ııarı:ı~ 
bun.ı kar ı çıkan ~·enı ,,.cylerdc • kıJ• 
çar \ (' nefret ederdi. 

HARB 
VAZ.YETİ 

Malta deniz 
muharebesi 

(Baf tarafı 1 ınr. ~~) 
1\11 ı uıc ınc b.ışlıy<ın İ ı..uJ. , t:ı· 

arruzu tngıli1Jere dcruz kont rl lı Cl 
sıklnştırmak luzuınU'lU h _. rd . BU 
nun ebebı SıdlyudJn L )# 

Tunı.ıs.ı bir gecenin kar.ınlıl .. ı i • 
detı de • sker ve m:ılzt"mc n klot • 
menın kabı! olmasıdır. 

Ilır kaç gun c\•vcl Jn"ılız doı ı -
m:ı • yıne bu mak adin dcnıze .ıt; 1 -
mı tır. Teşrlnievvelin on bırmrı g-,ntı 
b r llaly.ın denizaltı g<'ffii r V•'' kC-
ir. t:ıyy.ıı ı:'Sl bu kuvvetleı 1 !i'• ll~ ,ır. 

Me\'k 'lı, ciheti h:ırek!.'l ıı. ,; cı • 
rnıı tr bıt eder•k bildiı ıyor. 1 1 .rı 
:ınıirollık et ırcsl hu h:ıherı ıldıgı ~
ı 1. n biıti" n ltalya donanın. ılf' dUS· 
ın.ına atılmoı;ı nedense mu\ fıl~ bul· 
ınuyor. z. vır km \·etleri gcc hucunı11 

yapmak ıçın !ngıliz don:mın ı üzcrı· 

ne ı;unclerıyor. 
Hunlar aldığı emri cesaretle ıii'Y~ 

ı;alı ı;ı;or, lngıliz clon:mm ını bu
luyor, hucum ediyor. Birı buyuk ıktS' 
ufak olm.ık üzere uç torpıdobot b,ıtı· 
;ı;or dı •erleri karanlıg.ı dıılıp • yoo • 
luyor. 

Bu dhet her iki tnr:ıftn teblıgınde 
de me\ c.uddur. 

Yalnız. italynnlar .iıç muh 1bi11 hl.'°'" 
eh'\\ .1 zlyr.a uğramadıgını ve bir tıı· 
gUız 1 runızorurıii batırdıklarını • \.1\1'

lliyorl:ır. Bu iddia şüplıelıdır. Tch " 
lıglerde bu hu"usdaki malüın:ıl bu 1" 

bırini tutmuyor. Muhrıblcrin luı l•• 
mu csn:ı ında bir topçu ı 1Uharcbcl'' 
vuku buldugu ınuhnkkaklır. Bu r ı
rln tekneler mu:ı:tnr kalmadıkca ı-rı.•· 
vazorlerle topçu muh:ıre\>e:::tııe gırı • 
mezler. Bundan anlaşılıyor ki ıuıJ • 
yonl.ır ya hucumd:m evvel ırrul • 
mu uzerlerinc toıı atcşı aç lnı ur 
\"eyahud da hucum etlıklcrı g ır1 
nğır surette yar:ıL-ımnga n ı! tJlC 
ql, ınamı !ardır. 
Eğer 1t.ılvnn teblıgincle zıt;rc<fıl• 

dıgı gibı ycdı .} uz mctı-eden otıl.ıll 
üç torpido da İngiliz kruvn orı.ıne 
vursa ıdı gemi derhal k ... paklanır \ e 
mudafı:ıayn imkiı.n bulam:ızdı. 

H ucum:ı uğrıyaıı lcı uvazcıı· /\J " 
imiş. Aj:ıx, uzcrine hiicuın eden yc<1ı 
muhrıble bir krııvazörc1e11 ucunu 1' ~ 
tınp dô ·dunlı kaçırma.:ıı mu~ a!Iıt 
olmuli. bu arada bir iki mcrmı ılc c· 
hemınıyctsiz .surette yJrtıl:ıınış ·cSc 

1kı torahn lebliğleram nıl.il>llJ 
cltıktcn sonra Grn{ Spcc \ak' 1 Juıll~ 

ı ınırıı•· 
ramanlı:ıı ındnn olan 'u f. C r 
tngıhz ıı .. rb mrihine yen bıı ..1 e. 

ıırı.ı • 
daha ıla\'(' ettiğine ~phcıniı ''°' 
dı. 

tılacaı.tır. 
Tnliblerin mUrı:ıcaatları. 

TercUme dersi 
Beyo~lu Hatkcvinden: • 
E\•lmizdc TtırkC:<' - Frun!lızc 1 tcı t' 

CUme usu1tı dersi bu sene 1 ıuh<ırt'ı 
crı· 

1zzct l\t('lih Dcvrım t.ıır:ı!ıııd:m ' u c· 
lecektir. Kayıt l.ınşl:ımıı:tır. Arz 

1 
~ 

. • t evle ne er> d nlcrin acele mııraca • ., 
ııl ı ic. cderlı. 
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Bakanlarda 
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r~ TÜRKÇEYE ÇEViREN 

L Hüseyin Cahid YAILÇIN ' u Ruınanyaya 
dan 150 
tayyaresi 

1 

yeni-iT ayyare akınları Fransada Yahudi-
-~ 

-16-

fBaımakaleden devam] 

be karışına.k dcğıldir. Onların 
kendi rnemleketlerının istiklal 
ve hürriyetini teminden b ~kn 
bir şey istemediklerinde şiıbhe
miz yoktur .. Balkanlar muha
rib taraflardan birini iltizam et
mek için değil, harbin haricinde 
kalmak için ittifak edebilirler. 
Bu, onların kararındaki düşün
ce farklarının hattfı. ihtilafla
rın üstiinde bir zarurettir. Ev
vela mevcudiyetlerini muhafa
za edcbilmclidırler ki sonra mil
li da.vnlannı fil<' cıkarmak im
kfımnı bulsunlar. 

m~n 1 hafifledi lik aleyhinde 
gel 1 (Baş tarafı 1 lncı sayfada) k 1 

Almanya niçin 
Türkiyeye taar
ruz etmiyecek? t tıdrad lrn.bilinden burada ' 

tat Yırn kı Mı . Docld yazın 
ın 1 :}'aptı ve hi.ikümetinin A
~tı rı an mümessilinin eylülde 

11'{>ınb<>rg ictimaındn. hazır 
., 1 

1nn:asurn müsaade etmek 
ll1i kı ıyasetini tasvib et-

i '• ıcin mcmurıyetine bir 
Jor ınedi. 

\ P Amerikan sefiri olarak 
h Wilsoıı geldi. Bu Mr. 
akı:;ıne olarak meslek -
mi~ bir dinlomattı. Bir 
Cene\'l ecl Amerika 
olarak bulunmuştu . 

... la hükumetine pek 1 
metler ifa etmis olacak· 
Kil keskin goril"', ·Plim 
me bahsind onun df'"" -

t• l udı ctlı ltim eye na<l•
:.ıf etmi.simdir. 
l da.irr.a gayet sıkı t 

ınde bulundum. Vaziv t ı 
Ilı ki mütalealan benım 1 

1 ma faydalı olmuştur. 
tc rinisanisinde yalnı

. liınınden sonra Berıiıı
kıfdi. Tekrar memuriv tı 

t.ı ~ etmek i.izere iken t 939 
n Pr, gm i. galı avdet 

.JTı krıne kat'i bir nıha) t:' 
Bu ve bundan sonrak 

1 
n}ar esnasında pek zi) ade 

l:i 'illi duydum. r 
r tarafından, Löndrada. 

merasiminde amiral 1 
1tze ve general Stumpff ile 

1 
Almanyayı temsil itin 

· t n feld mareşal Blombcrge , 
I(! d d resmi ziyaretler mese
~ tıb <' istisnai bir muamele 
li rn. 

k ~ı-biy nezareti dairesinde ı 
k 11nı bularak onu ve refa-
<l kı delegeleri azimetlerin-
c.ı .. , "\\·eı benimle bırlııct:c bir 
h l llıei!ine davet ettim. Ka-
11 tıier. Feld mareşal üze-
1\ır bılhassa bir tesir yaptı. ı 
l kı:... ~ aşlannda, uzun boy 1 

{'r tavırlı, iyi halli bir 
d &ıkı Alman ordusu tı-

'r ı. 1 
\ '\ic mcı usimınde Alman-

il- · in n n iyi bir 
b :rapılamazdı. Fled ma
H mb rg, Hıtlenn ateşli 

lı nn an b · idi. D, ima 
rn . ın ... dht>tmekten hiç yo-

<tzdt. Bır defa bana Bitler 
tı 11 ve ordusuna ertesi 

"' ' ırna! kutbu üzerine yil-
··ıt·lr 

,, ı tnıredecek olursa bir 
ııı,. . 

ı ı \ ~reddud etmeden bu-
~ıg; · A•>Vl" ı. ffitlerin 

"\! nıa.r e-şala boy le bir 
.. lıll(.ti olduğu ve bir cok <h~
' c.-ger Blomberg ondan nyrı

.ıeıı m-cden nŞağı kcndi-
1..nılacat;'lllı söylediğini bana 

~ Jt • t>;tı. Niliayet Blombcrg 
' 1.erketmedi ise de arzu-ı 

11 muhalif harekette bu -
n. nundan dolayı pencere
~ ~lan Hitıer olmadı, Blom- 1 
"''ili 

1
, 1,, oıı kt· bu on ay sonra vukua. ! 

, ~· O tarihte Blombcrg 
·~··ıtı l:Iitlerin en yakın 

\ e ınüşaviri bulunuyor - • 
ı 

ı Blomberg! faj ste-
~ rethanesine ilk davet 
~ Alman o idi. Kendi e-

<l ni ilk davet edenlerden 
o olmuştur. Bu sırf er

~ l'e mahsus bir ziyafetti . 
rn.ır-a1:1~ ile ben istisna cdi-

~ ~lcri hep askerlPr-
'1t1 abua tayyarecilerden mü

rl ~r. Rejim · nazi olabi-1 '('t} ~ bahriyenin ve hnva 
~ tının yüksek kuman -

a~ r. ~ec;e:n harbin zabitleri ı 
1 ı~ asi liderlerine karsı 
~~ r: ·ler hissetkilerini çok a et-ak ile düşünmü.cıüm-
b •ltabi. içlerind n bazıları, 
l t' lıt lnezh blerinc heyecanlı 
'1 r:f tarlığı terfi ıçin bir 
t 1 ~ telakki etmişlerdir. 

l'\'\· .11~lınan ordusunu harb
ı e ~ \ aziyetinc tekrar ge-

tıı İtı 8~'.e!.iyl Hillerin yaptı
()ln btıyukHiğiinü teslim et-

~ _lak liı.zımgelir. Fakat 
(ti. azi hususiyetleri ve 

1 l' 'lr,J . n:ıeselelere müdallale
ı ~ 1"1Yle bir çok infial ve 

C:r d . uymuş olmaları icab 
c.; 

\r ~tın .... ı 
ı:; a c e yemekte iui. Blom-

t ~ be~eurath'ın yemekt~n 
ı ı 1 un konuştuki.ın sı
' ı~ ~?'inden birinin bana 
~ıl liı~mı verildiJ-i ynhud 
l aııtı - er., deni di~i zaman 
l'tırn gınu sorchr ~,:.ınu hatır-

b' "' e>l;rn Derhal ce~ab ·:erdim. 
\: ı, ded m, pa•nıaklar 

t h.. de a\'Uc; alna mfü e ·eccih 
" 'ınch s:ı' k.1aın füı;ıinde I 
~ t;Öt .. k·.ıln,,;:ık bir vazi-

1 l " r rn, to uklarımı 
•• \'l 

~lcrl?t ır : 11111 \'e "y:.u~asın 
:~· . ,, c.1 Ttr!ı 

ı kahkaha. ile 

mıkt.ırd • m nfer.tl duşm n tayy:ıre- a r a r a r F'akat hakikat şu ki es\-ab odn- ı 
sında tesadüfen bulunan bir 
hizınctçi ile Miss Unity Mitford-1 
dan başka hiç kimse beni hiç 
bir zaman "Heil Hitler,, diye se
lamlamamıştır. hfis Mitford 
bunu yaptığı zaman, o kadar 
hayrette kalmış Ye ne yapacağı
mı 8aşn ınrntım ki "yaşasın İn
giltere.. yi unuttum ve hiç bir 
~) soylcmedım. 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) len t r ınd n akıııl.ır yapılmı~tıı. 
Vkhy, 18 (a.a.} - H..ı a bı dır -

tJınruı haberlere gorc, Rumanyaya l•kocyanı do u - canubund:ı hır yor -3-gitmek u.zcre Mac.;: ı t ndan A1!ll n kor :Yl c de o lcd n ınrn bombalar Y hud tltı.uu bu ı n 
kıtaları gc mP.ktc ve ay onuna ka- bıral lrr tı 

Almanyaııın Türki) CJ c taar
ruz etmemesini icab ettııcn 
en büyük sebcblerden birı de 
şu sekil de m iilahaza edilebılir: 

Tetvıç merasiminden bir gün 
c. n el. Hitler tar:ıfm lan kabul 
cdıldım ve timadnamclcrimi 

cJ•n ettım Hımlenburg ha
" :ı '! •misınin fel...Lk('tc uğraması 
tam ·nırn kab ılti.mdcn evvel 
v k ıa g mıstı Ort Ja bir ta
lmn lıil•· v f n l.uk :;jayiıı lnrı \'fl r
dt. 

Hıtler bun an dolayı fikren 
nıuteheyyıç bır halde bulunu
yt.ıdu. Onu dallll bir heycca
nırı tcsıı ı aJtında gormek benim 
dn muKa.dderdı. 

B ribirnnıze dostane ya-
zılmı., nutukları okLiduk. Fnka.t 
aitler, hav gemısının ve bir 
çok Alman hayatının ziyamdan 
dolayı tazıyetlcrimı ifade edinci
} kadar pek az atakn eseri gös
t r:li. Son benı oturmak ıçın 
baş< aya davet etti. Hin
d burg' n r ketten evvel 
mütendd•d ihbar mektupları al
m oldugunu ve son seya
h:ıte okmadan hava gemisinin 
her tarafında b şta~ nihayew 
kadaı· traştırma yapıldığını 

Muhtcnz durmak, nefislerini 
müdafaa ıçin bile kıpırdamamak 
Ballcanh devletlere iste h"r 
bir fayda temin etmedi, ha~ 
lfı. etmiyor ve yarın da et
miyecPkti r. Balkanlara, milı
vel' dcvleticrine hücum 
ıçin müttefik bir cebhe yap
maktan b~şka hala bir 
kurtulus yolu yoktur. Gazeteler 
Yunanistanın tazyik edilmcğe 
başlandığını haber ve:rıdiler. 
Yunanist:uı. lrnysiy<'t ve istık
lal mefhum na malik bir devlet 
sıfatiyle ınüfdt talebleıi reel -
cletmiş bulunuyor. Bu babda 
daha etraflı ve resmi malfımat 
gclmcdiğı kın h.."l.\'adisin sıbhat 
clerec~i kestirilPmez. Fakat bu 
tazyik bugün olmamışsa yarın 
baslıyacaktır. Rumanyanın in
tihar·ını tnklid etmek istemezler
se Baikan devletleri kendi aı a
lar nda bir an1asına yapmak za
ruretindedirlcr. Buraya te'\·ec
cüh eden emellerı ancak karşı
lanacak 7.0rlukların cokluğu ve 
büyi.iklilıhi ne\'lnid edebilir. 

Jliise>yiu Ca.hid Y Al.ÇIN 

söyıecti. s··merbank Umum 
Hitlerın b n karşı tavır \'C 

\·azıyeli tamamen dostane idi. Müdür Muavini 
Fakat ben Almanynya ha- h 

kım olmasının sırrı nede oldu- şe rin1izde 
ğunu :ıyııı husu.,unda gene (B tarah 1 ıncı sayfada) 
hayretlet· ı ~m...te ka.mıştım. nıiştır. Umum müdür tedkik -

Bir çok lmnnl r ve bılhassa len trnfmd asağıdaki izahatı 
kadınlar, ifadesınin \•e dikkntc vernıistiı : 

cuıı· Rumanyayn 30 bin Alm ın gel
ını ol:ıc ı tahmı <'clilmektcdır. 

Rumnnyndakı Alman k"lt.:ılann::ı 

ıncn;:;-.b sub:ıylar, yatacak \ e yiye
cek h, r.c; olm k u cre Mınde bin 
ley küçuk sub yl r b yuz ley 'c 
crl · ıso ley tnh:i • t 1 caklnrdır. 1 

Bukreşte yi haber ul..ın y ıbancı 
mu nhidler Almanl rın lmd cv
\'tl bir yıldırın lıaı· :l' apmak nıy -
tinde bulunduk! rının pcl. nz muh
temel oldusu dü n l'ldC'dırlcr Bu 
ım ıhıdlcr A nlıırın, ki , 

Bclgrad muh. bıı ı 

ncrrctm ştlr 
Muhab r B Ik 

yetı çok nazık ], 
urettc Tuıkı;ı."n 

talı ol ktır. 

klcr, biltu n 

iln er ortogı Ru • n;:. oya cl uttık
t n son • İtalya, _ şayan gözlerinm şuaları hak- "- azilhde bir hareketin 

kında taf ınt verip durmuşlar- t:: tbiki ımkimlarını tedkik et -
dır. Ben gozi"rının içine bak- tim. Bu hal"(>ket sınai istihsala
tığım zaman onlar umumiyetle tınıızı rasyonel bır ~ekilde ça
sıcnk '\"(' mağmuındular bunun hşarak mümkün olduğu kadar 
lx>nim talıhsızlığim eS<'ri ol- 'ı çogartmak. h:ıddı azamiya çı
m.:ı. ı mtıhetcmeldir. Çünkü ben kamı.t ır. .ızillıd n sonra bil
kendisinı \•alnız resmi vesileler tün fabrikalarda b ı pr()gramı 
le gördum F k< l itiraf etmeli- tatbı\c edecek ve memleket ih
yun kı, hiç kimsenin istihfaf e- tiyncının mü ·ün olduğu kadar 
demiycc .i ıcraatianna rağmen, bü.yiik bir kısı.mm temine çalı - Surıye v~1Jyetıni b y k bır nlfıka 
Bitler hi~ hır zaman ne birden- !?acnsız. Nazıllıdeki tedkikleri - ile t k~b ctmektedıl'l . Cunkü Turk, 
bire, ne sonralan bana büyük- nm: neti esinde şimdi 15 milyon in;; li \~ Ar. b Heri burada 
lük hissı vermemiştir. O kendi metre olan ha ma imalatının ile- b k'"Şme.ı..-ı lır. 
kavmi içm bır füsunkar idi. Bu t bir niDbeflinde yani 5 ınilyoiı tn~ifö: ı•l<:ismiıı Aııkarada 
pek aşikfırdır. insanları teshir m"tre hı.h aıttıı mnk imkanı tf>ma .. ı.ın 
etmek lwmmıımı kani olursa oldugu unl. ılmt~tır. Londra, 18 (a.a.) - Reuter: 1 
bunu yapınağa kadır olduğun- Toııro ~ah~ hiiro~u Balkan vaziyetı gi.i.nün me-
dz.ııı da hiç bır zaman sübhe e- s·imeroonkın satıs ofisi kura- sele.si olmakta d \·arn ediyor 1 

dilemez. Bu nun dağarcığında ca~ı · ekiindeki haber nakıs ve 1 ve her tarafta \ e bilhassa V:ı.
mevcud· levazım arasındadır. Bu yanlıştır. Mensucat fabrikala~ şingtııncta büyiik hır siyasi fa-
babdaki kabiliyetine müteaddid rınıızın atı· tcşkiliıtını birleş- aliyet kaydedili~orr · 
defalar P.yırcı oldum. Fakat bu tire.rek bir toptan satış büro- fngilterenin Türki)eclcki bü-ı 
nufuzwıu bana .karsı hiı bir va- stı kuracağız. Bu büro, yahuz yük clçisı Sir N:ıchbull Hugu
kit lnıllanmaıiı. Bına~nalcyh nü- fabrik.ıl,ınmızın mamulfıt ve essen Ankarnda Türk harici
fuzunun d recesini hıç tecrübe rn · nıı. tınıu toptan ve hiç ye Vekili ıle görüşmı.i.ştür. Bü-

Bııska ycı ı de ha ıır ve 
7.avıııt pek , zdır 

Alın n d trol rlerine 
bir hücum 

I..ondr , 1 (a.a.) - Amır 
lık dairesilc hav nezaretinın 
müşterek teblığı: 

Dun sabah sahil mudafa S('r 
visımize mensub bu tayyare i
man destroyerlcrmden murek
keb bir dı.işınaıı filotillası gör
ınüstiır. Dort gcmıden nıürek -
k"b obn dili man filotıllası Brest 
açıkhu ıııda batıya doğru ilerle
mekte idi. Görme şartları zayıf
tı. Cıvaroa bulunan hafif ln
gıliz ku\•vetlerı diısmanı bul -
rak harbe mecbur hmı.kmak 
içm butün ı:;iır'atlerıyle ıl~dcöı
ler. Ö0 1Pden sonra "'dmıe ŞJrt
ları di.ızelmis ve sa ıt 16 dan oı
raz sonra kruvazörleriml7.dcn 
biıı düşmanı Lan J udin yüz 
mil kadar bat' cenubunda. u
zak meı;afedcn . aknlamıştır. 

Bunun llZt'rıne k·~tr()verler 
sür't~.tlc cı-kılmısl"'t dır Gemılen
miz clüsman fibtillt..ııııı t:ıkihi' 
koyulımı~.::;a d,ı hat. 1 ~ı• tik<'" 
kaı rdıgından cM ,n. 1 B '""' e 
kaçmıya rnuv..ı.fol. f')!m•ıştur. 

Alnm.n~udu ) pıtan ha.o;anı.t 

Londra. 1 (n.a l - H va n•" 
zaretınin ıstıhb:ırat rvisi bıt-
dirivor: 

tÜmada layık bıtarnf ka~n:ık 
lardan alınan mnlümat, İngılız 
tayyardcıının ln•anyadaki as
keri hedefler iızerin yaptıkt.ı
rı taarı uzlarııı ne- kodar mucs
srr oldug •nu gostermektedır. 

Bitar.ıı bir müşahid gor~, 
Bcr !in. çok O'C ı .., hasarlara ~
ram ı tır. Esaslı Jru malzeme
si imal eden ba.zt fabrikalar 
kısmen yıkılmı~. büyük post -
nenın dahili h men hemen ta
mamen harab olrnu. ve şehrm 
başlıc, havagazı fahri :ı:aların
dan birkaçı da t:hı::;mıni.} etl .... ha
sara uğramıştır. Ez ümle Posı:
mer ve Anhaltcr garl..ırı ile mar
şandiz garlarında \ e şehir clı-ı 
şındakı mühim hatl r üzetınd 
demir.) olu münakalatı kesılm ·~
tir. 

Bcıliuden Ren şdn!erind n 
birine harekPt etm~ olan bir ( 
yolcu mutaı.l olarak 12 saatte 
katedilen )Olu tam üç gün l" 
katedebilmıstır. Bir kac d"fi 
aktarma yapılnı;ıst ıC'ab ctm kte 
olluğu gibi b'lZ1 yerlNdl' voku
lar bu nktaıınayı yapmak ıçin 
muayyen bir ffiPSafcyı ynva 
katetmek mecburiyr-tmde kıl
maktadırlar. 

ım-

--»il«--

İtalyan ordusu 
siper kazıyor 

( B;ı tar 

Alman} :ı bu harbde galib ge
lecek olursa, galıbıyctının mu
vakkat olmaması için her tiir
lü tedbirler ıttıhaz edeceği ta
bildir. Ak ı halde büyük te
dakarlıklaı J ı lmzandıgı z fer 
muvakkat olmaga m ıhki'ım o
lur. Bu takdırde .ıkla en n.n.
kul gelen şe) Almnn~anın dün
yanın muhtelıf sevkulre>y. ı 
heınm.ıyetı haız ıne\iktl rdc l ·ıv
vetli müttefıkler temin etme ı
dir. Dünyanın her hangi bir 
yerinde Alnıaıı nüfuzuna lt;ıışı 
çıkması ınuht •mel i yaıılaı nn
cal· bu de\ let'er s ycsmdc on
lenebilir. 

İşte Tiirkiyeııin gerek mc>\•
kii, gerek Turklcı in ctnga,·edı
g1 ve verdil leri sozde . ebatı 
dünyanın hu mevkii içın onu, 
Almaııyamn muhtaç olduğu ide
al d vl t me,,:kiine koymaktadır. 
Bu. vazıfeyı Slıt\y olan Bulg,Lrh;
tan "'"' Yug- •!'. vya, Latin ol, n 
Run n\ .t \:• Y naru tan denıh
dc ed ırıt>z. z .. ı ·ıa 1 ır, • c La
lini ı, Cernı • ··ı ıı. \" lı ı: kıbı 
ve duşmanıclırlar. 

Bu vnzi) eti göz on ünde tutma 
sı tabii ol,1n Alrmmyanın Tür
kiyeye karı}ı müstesna bir lıü-
1\ıl ve a\·lanıa gayreti gösterme
si çok kolay anlaşılır. 

Maaınafih. asla untumanıak 
lazımdır kı büti.in bu makul he
sapların yanlıs çıkması \'C Al
manların bütün ihtimallerin 1ıa
ricine çıkarak hatta, kışa ba.k
mıyarak R:ılkanlara ve Türki
yeye saldırması her zarn·m 
miimkundür Bu takdirde Al
manla'rın fo\·kalade mfü•kiil \'e 
ümidsiz bir \'aziyette kalmış 
olcluklnrına hükmetmemiz icab 
edeı. "Deıuzc düşen yılana 
sarılır,. darbı meseli bu hii.dise
ye c;ok uygun duşer bir atnlar 
sözümüzdür. 

. .MURAD SERTOGLU 
:ı ı- ~'VVVVVV'VVVVV'V 

ıeb ıc-ı bu ab·ıh donml tur. D nanm:ı. B. 
1 '<' Mu olııunın u cll'Stroyf:'nni b:ıtıı -

Al~deniz harhi hakkm~ta ıru~tır. Gı .ı! \'on Spee badı ~ ınııı 
mt•ı•tı!dı t f~illt kahr ma111 olau Ajnx IU"ıJVazönı bu 

1.ondı-a. 18 ta.a.) Datlv Tele- i in de k..ıhr. m mı olmu tur Don •ı-

ph t ..>m K h e n 'nın biı denıı ltı gE!mı ı batır •11s 

ı uh bın, tı olın:ı ı d muhte ncldır. Fnkat bır kıç 
d ı ınuh:ıkl.ukl r. 

mı d temın l't-
mı;;;t.ir. 

Cum gun.ı b hın ılk >sa,ıtlen ıae 
hu 1-.ıc,,· denvA ltı hucumu .ıkım h -
ı al, ldıl.t m ı ı-:ı. ani ı ıtılen toıl 

etmedim bir mül.:vassıta lüzum kalma- yük elcinin intibaı şudur ki 

kul 
elan tısl:ı.nyle meşgul olacak - Türkiy~ Balkan vaziyeth1i v:ı-

Mn olduğu zamanlar da, tır .. Bu s•ıı···tle cle"let fabrı· -
k ı d l·ı h k ı - ~ • him telakki etmemektedir. 

,-suGON ............. mm1_. ... nm ........ , 

eslen nuhaı eb nın ba lııınış oldu
gunu h ber \ erdı. Saat uçU otuz ge
Çf:' t ite ~yarı de trO)~nln ingılız 
h:ıı b gemlleı in JIOlu iızerıne c,,ık -

ço ter e 1 ve mu a eme e- lcul··ı·ı nıaı11uJa" tı piy"saya t. · · d • ı - t - "' " Sofyadaki ıı1giliz clGisi Ren-
nnın ogru ugu \'e man ıga uy- as"'.-ari fiyatla ı'ntikal edecektı'r. t 

nl - il k ım d .. dell stanbula gitlniştir. li'akal 
gu ugu şaşırıp a ışını ır. İphk f'\'Ztatı hni de toptan 

1 

l •·' 1-.t h k ld - nviliz mahfilleriıule söylendi-
r aı ... u Y 'nnn apı ıgı va- satıs bürosuna vermeJ!i müna- 0 

k .t +- ..ı • .-l, .. • d ~· mne ~öre, elçi bir memuriyeti 
1 • \•clı.cUlu.. ~wrı uzenn e en sı'h gor.m ..+oviz. o· ~ l .,_ 

t · t · et' "k wcJ mahsusa İl" deği , ancaK birkaı: 
esır yapa avır ve \•azıy ı ı - 'e · ı r ır.ızarlan t 

t . b d rd B ı d · · gün islirahat için ıstanbula git-
ıscı e e ı. u sıra ar a J<,'1ın· Yedimallor pazarlarından e-ı 

MELEK 
:,inerna 'itnda 

N C!:i'e - E~lt>nce- Z"' I;: - lncelik 
ve Sonsm. Hir K:ıhk hn Vilnıi. 

_____ ,.... KUYRUKLU YILDIZ ~ 
Fransızca sözlü - Baş rollerde-: 

RORERT YOllNO - IA a· ~TOH - l"l:A. 'K ~Ol' A~ 
Ayrıca: FOKS yeni dünya hab rlerı. Bugün seanslar: 

• - 2.!lo - 4.30 - 6.aa , .(' ~• da 

n ak hat ıııı olduk!. ı nı 

de yalnız bir arzu peyda olurdu. pey r udınıan alınmaktadır. Bıı '!!!ın!!i~s!!U!!ı·!!'. !!!!!~!!!!!Mlll-'!""!'11111!!!!"'!!!!!'"-~ 
O da sükün t bulma~ıı i<;in ken- sebebk- Trabzon, Erzurum, zın i~ hac.mi gittikçe genişle
disıne ncada bulunmak arzusu Samsun. Dıyarbn.kırı.la Cümhu- mektedir. Hnddehaneııin tama
idi. F,ıtri surette büyük bir riyet ba,rı·anunda dört şube a- men faalıyete gcçmc:;i zamanı 
"a~ar \•e el ldist· ti \·~kr~ı. Hem 'ı çacağtr.. ı yaklarunıştır. Rumanyaya de
dee;uımez su~ e nazı ll. K:ırabiık fahriku.. .. mın faa.li_)"eti ınir ihrac e1ilınistir. Taleb olur-

~~~~~~~{~A!!r!!k!!~!!~~ı~\~~~)~~~~~~·~li~k~vP~J~e~m~i~r~f~a~b~r~ik~a~l~a~rı~m~ı!!-~ ~ ~~ik dcilirncede~lecc~L.,~~~~~~~~g~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Birderıbll" • gözüne ilişen tele
fon oııa dcı·ha~ bu çareyi gös - ' 
terdi. Tel fonu actı. Ve otel 
santralından. .Müzeyyenin oda-
sını istedi. Bır dakika sonra 
.Müzeyyenın i kulağında idi: 

- &n BW:··nd, Sizi merak 
cttını. '![uz ·yy n hanım.. Ye
meğe rrr11t.'dinız.. Hasta mı idi
~iz" . 

:Müzeyyenin ce;•abını bekler
ken bi.iylik bir heyecan hissedi
yordu. Y .ı imdı tdefomı kapa-' 
tlrsa dıvc üstinüyor \'C içi tıt
rıy rdu. 

E1er hoylc bir şey ,·uknbu-1 
lursa, bu onun 'c:in ~ok ~ğ1r. da-ı 
yn 11lmaz bır uarbc ola<·aktı. 
Bülcnd buna in~nıyoıdu: ı 

- Tesekkiir ederim. Bil' §e
yim yok .. Yemeğe. i~mememın, 
schı>bi sırr tembcllıktır. 

Bülend e:eni~ bir nefes nl':iı . 
M uzevyenin RSİ hiç de kızgın 
v d~rgın bir e benwmi-
yordu: 

_ Ya öyle mi': Her halde bu-
gün go1t yoıııldunuz .• 

- • orulmnk mı? Amma da 
yaptınız! O k dar yorgun ,...!eği
lim ki.. Uykumu getirebilmek 
içiu sizin verdiğiniz kitabı o-
kuyomm. 1 

- Hoşunuza gidiyor mu '? 
Oldukça meraklı bir ro

man B<-rı polisiye romanları pek 
s vmcm. Fukat hu onların çe
şıdıııder• bit ız ayrı. İçinde hem 
cinavct. hem de aşk var. 

- Cin,ıyct ve aşk, Yck<liğe
rinden uzak g-öründfii;ii halde 
ne kodar vnkın iki mefhum .. 
Her cımıyctin icindc mutlaka 
bir :ı.'k ve her aşk m:'~alıııdn 1 
da muf la.ka hir cinayet 7ardır. 

- Garıb bir nazariye! 
Tnznriye de-Jil, hakikat .. 1 

Duı·lm size fikrimi izah edeyim., 
Fakat bövle telefonda olmıva
c~·k .. Yaı·ıiı bol bol konuşın;ız. 

- Yaltyor musunuz?. 
- Ne miin.'.lsebet ! F'akat belki ı 

siz vııtmak iizcresinız d" mhat
sız etmekten <(t,'lnnivor1nl. 

- Daha. evv\,>ı .oö -t.~ ı·m y<ı, 

uykum yok., • 

-35- 1 
Bülend bır saniye teı cddüd 

etti: 
- Oyle ise misafir kabul e

dermisiniz? 
- Hay hay! .. 

Gelivorum o hr ide .. 
Bülend 

0

telPfo1111 kapattığı an
da icinı deliee bH· sevincin kap
lanııı:: olduğunu duydu.. Bağır
mak, zıplamak, kı şmak için 
içinrie dayanılmaz bır arzu be
lirmi. ti. Ne olu) oı·du? Kosko
cn bir acıamın bu kadar büyük 
bir "'e\·inç ciuyması ne kadar 
~ıyıi tabıi bir eydi? Heye -
canını te;1':in etmek için belki 
beı:; dakika o<la<la dolaşmnğa ve 
kendisini bedbinive sevkedecek 
diisiincclf'r(' dalmağa mecbur 1 
ol,lu • I 

f >vle ya· Bunda sevinecek 
n° v.nnh. • üzeyyen kendisini t 
kc.• ı '\ iyt'lıada yegane. dost. ! 
d.ı 1t<' d'lfrt ·:m yeg:ine tanıdık 
olrn k sır. iyle ou sına çağır
mı~t ı. 

1asur.ı:rne ~yler konuşaeak-ı 
l:ıı·dı Genç kadın ken lısiue ko
" ıqınııı vaziyeti hakkıııda yeni
den sualler soracak ve o. ka1m-ı 
Nı~ızı t_egelli f't mek. kocasına 
yakında k"t\'Ut>acağına air ken
disine temin t v rmck m bu
riyetinde kalacnktı. 

Konuşacakları havai ba.his-ı 
ler pek çabuk tükenecek. ertr·
si günkü proğramları hakknıiliı 1 
bazı mübhcm kararlnr veı 1;:- ı 
cckleı .. \·e nihayet konuşacak 
ba~J~a mevzu ka:mıyncagından 
Bill"nd müsaade isuyerek oda
sına dönıx;ekti. 

Bu kadar bw it bir dekor 
içinde geçecek olan bu mülakat 
için aşm derecede bir sevinç 
duymak kadar manasız ne ola- . 
bilirdi? 

Miızeyyenin odasına gırdıgi 

zaman. genç kadını divanın ü-J 
:zerine yan uz..-ınmış bir vu.i
yettc buldu. Kucağın a oku
makta olduğu kıtab duruyor -ı 
clu. Biıleml, Müzeyyt"nin g -
terdiğı \'C tam k rşısuıa i bet 

eden bir koltuğa • ·erleştikten 
sonra derhal söze başladı: 

- Biz doklorl r Frcudun 
sözlerine biraz fazla inanırız .. 
Omm için her mülıım lıadıseııin 1 
içir1d" bir kadın parmağı, bir 
cins'vct mcselesı bulunması bi
zim iciıı muhakkak gibidit·. En 
b ·~ ııt. cinayetler mutlaka k.ı
dın kin i~Jtınır. 

· Çok müh.ılağaya kaçı-
yo1~m1u/. Pata kin işlenen ci
n .. _> th•rin sayısı her halde aşk 
:cin i.~leıı,..nlcıilen cok fazla.:Iu-. 

- Kat'jycn.. Para gaye de
!1il. \'asıtadır. Parayı elde et
mek iC'uı i lenen cınavetin ha
kiki seb bi, o pıı a iİc elde e
dilmek isn nen kadludır. 

- Anlru,ılan sizi fikıin·,~d.en 
clôndüremiyec<.,-ğim.. Pt:'ki bir 
de hC'r :ıskın içinde mull k bir 
cınayet olması icab ettiğı i irl lın. 
edıyordunuz.. Bu nazari~ eruz
den ol<ıun sarfınazar etmez mi
.siniz~ 

(Arkaat var) 

'Eden laltada 
!lılııU.t, 18 {a a.) - Mı ı · ey hali 

csı.ı...,ında tn.gilız h:ıı bıyc na ırı B. 

--ıtıı&--

.::ı' ~et 

e\·zi1crini 

Vatandaşlann nazarı 
d:kkatine 
( B ı; taı-afı 1 inci sayfada) 

lund:ı. ayım ıne mı una ıntızaı cde
r<:k meınurl ı or ..ıkl rı u l •ı e 
do ru 'e buı;; ce• .ıb 'cı melen ı ab 
erler. 

3 Doktor. ebe \ c ilaç gibı ıt -
yac;lar sayım gWlu kapılıı.1 ı ı · 
nunden geçecek zabıta ı emu l 
haber 'crlldıgı takdırde tcm.n olu
nucağın&ın bu C'belılc d ıhi ok a 
çıkılması yasaktır. 

4 - S:ıyımın l>ittigi top otılmakl. 
ilan edıleL-egmden top ntılınc:ıy.ı ka
dar oka~a çıkanlard.ın 25 l ı.ı.)i~ 

k:ıdoı' ı,:. a ceza alınması' ('l'('l 1 yc
c 'dcrın h p..,cdıl csı kanun 
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koye 

n ı tı. Ha-0 

TiYATROLAR 1 
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tiyatrosu 
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latlkljl caddesinde Komedi 
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~:mt 20.30 <ln 

VALi UŞAC. 1 

kıerrıncla 1 
k mı 1 

H ·r t. ı. f:.ı otobu \ :ırdır 

mıııunun 

cekt ı·. 

Ab,., hıık be'. Lakın. ohı 
Emırıonı ııın ız.ı rn buldun be" .• 

A 
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b. y ıu cn;n ı. ta 

1 
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.ıh:ıyı b •• tı 1 

v r ı. cnlm m b 
1 (1 

(Arkat;ı \Ur) chli.}ct 

• tı. 

• • 

Et-

. " . 

l'ENI SABAH 

Sahte bono işi nden 

üçüncü noter de mahkemeye veri-idi 
( Baş tarafı 1 tnci sayfada) 1 

8 inci asliye cezada duru1mns1-
na başlanan bu muhakemede 
suçlu noter Hilımmeddin hazır l 
bulunmamış, ar1cak baş katib 
Kemaleddin gelmiştir. Oku •• l!1, 
iddianameye göre Mıthad '(' 
Hasan Galib namlarına olan ikj 
müb::ıdil bonosuna AH Fuad a
dında bir üçüncü ~ahsın fo
toğraflarını yapı. ·tn mak ve bu ' 
fotograf sahibini noter tlairc
sine celb ile göımeyc liizum 1 
göı memekten suçlu addedil -
mektedirler. , 

Ba§katib Kemaleddin bu id- ı 
dia itirazı reddctmir;;: 

- Biz böyle bir ı;ey yapma. -
yız. Muhakkak fotogı af ve 
bono sahibini gôrmüşiiz de öyle 
yapıştırıp tasdik ctmişızdir . 

Cevabınıia bulunmustur. Di -
ğer taraftan mahkem~yc cclbe
dilen sahte bono suC'lularından 
mevkuf AJi Fuad ise: ı 

yidi. Buııu çıkartmak ıçin Ni
hada hir kaç fotoğraf vcrınis
tim. Her halde bunları ynpır;
tırnu.'.7lardır. Nüfus ı·ağıdıını 
ıla cıkarmacJı. ce,·abnıJu buJun
mustur. 

BiJahara din!cııeıı Ni1ıad i c: 
-- Ası] bono uıhibi Hrsaıı 

Galib tc:tanbulda yoktu. Onu 
buluncı) a kadar vakit nececek
ti. Elimde Ali Fu~ tJın ' •ğrnf
laıı ı·;ı l. Bc.n vn1 rı y::ıpı.:tır
dım. Ye c.iro m• melesini de 
yaptu dl'ı~, demi. lir. 

Bu ş:.!.hidler noteı e Ali :Fua
dın gidip gitmediği :sualine de: 

- Nasıl gidcı d!m. Noter ka
tiplcrind•~.1 Kenan, blnım H:ısau 
Galib wyu Mithat olmadığımı 1 
bilir. Ali Fuad olduğumu tnııır 
,.e miişküliıt çıkarırlardı. 

Diyerek notcı· ılaircsine git
medu!i yolunda. mukı bt>Jede bu
Junınm;laı·dır. 

U:! --e 
... 

Türk San. yii Haı·bi)C ve MadeniY• 
~ Fahri kası 

ll o\Llf - KARAAGAÇ - ısuııw"Bl L 
Tı k•fon: 43214. Tı'lgraf: z1))JRE 

KÖ r\ll ÜR SOBALARI 
16 Senelik l<'crübe esel'idir 

1\ l U.A.NIŞ - KO:Nl"OR - E KONOMl 
PCl'ZLl K , ~ SA GL .\ Mf.,IK 

Her cins kömürü kolay· 
lıkla yakar 

'l'mun ım rağbetini k~zanmıı= oln~ 
sol>alarımız, en müşkülpcscndlctl 

tatmin edecek hususıyetleri 
muhtevidir. 

Muhtelif tiplerde, sade "e kronıltı 
cmHlerde, oc.la, salon, apartman. nı<l• 
ğm•.a, llC'rshane ve koğu~laıın tc .. h"· 

nini temin edecek boyda sobalar _____ _____________ , tı 1 

Tramvay •nalzs- ı cç 
311 

- Ben noter dairesine gitme
dim. Yalnız niifus kı'.iğıdım za- • 

Muhak~me noter Hüsanw i
dinin ve diğer şahidlerin cclhi 
için başka güne bırukılmrşlır . , ..................................... ~ ~-»~•~-~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;~;;;a== 

c.. ' l!1 lı!S! --

mevcuddur. 

mesi buhranının 
neticesi 
(Baş tarafı 1 ınci sayfada) 

biiyük güc:tükler çd:mcktedır · I 
AJmanyadan getirtmek içiıı ya
pılan te.şebbiislcr Türk - Al- 1 
man ticaret anlaşmasının meri- 1 
yete girmemesi yüzünden mtis
bct bir netire vermemiştir. E
sasen Almanya ile yapılan an
la~mada tI arnvay malzemesi 
için kontenjan Jistc>lerinde pek 
az mıktar Uıhsis edilC'hilerek -
tiı·. 

Malzeme az.lığı .) iizünden ba
zı ~efoı Jerin u ti! edıl<> cği hak
kındaki !jayialaı ı tekzib eden 
Cclfil Dermanoğlu şunları söy
Jemistir: 
"- Eski Tıumrny Şirkt!ti 1 

malzeme depoJannı bize bom
bos te::lim tmıRtir. Isumbul 
yolları arızalı ulduı';'lından lrn
''İsli yerlt•rdeki yollnr 10 ayda 
eskimektedir. Halbuki dliz vcr
lerdc 20 yıl dayanır. Yeni ınal
zeme teminine calısıyoruz. Şe
bekeyi_ tevsi etmek şimdilik 
mümkün değildir. ,, 

Umum müdür muavininin ver 
<1iği izahata göre tramvay 
arabalarına ön ve arka sahan- [ 
lıkta. lı :ımvay biletlerini atmak 
Ü7.ere yPni kutulal' konmuştur. 
Talcb<'lcrin paso alamadığı doğ
ru değildir. Ayın 16 sından ıti
baren bugüne kadar 10 bini 1 mütec.aviz paso \'eıilmiştir. 
Trnnıvııylarda alman ücret -

lerdcn keBirlerin kaldırılma."ı 1 

icin ynuılnn tedkikler bitmiştir.1 
Bııgiiıılerde yeni bir tarife tat
biki muhtemeldir. 

8f'ykoz kazası Tapu sicll memur 

luğundan: 

De !.oıun Ynlıkoy n nhnlle iııııı c- -
kı Ça) ıı yeni Y. lı ,o.} cndde tndc 

nur. 

1 
ay.ırı 

Muhasebe memuru aranıyor 

Ergani Bakırı Türk Anonim Şirketinin 
M. dendi'.' ı işletı ~ ıd ı·c ındc bır muh •be ml'n ur.ın:ı 

v:ıdır. Li I'.' cyn Yuk ek Tic:ıı et .McktPbi n c un ı 'ey : ud b 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 

po u ha:..ıc bııınsı k. ı ı;,; ındıı 

de emiz umu u depo ruha phgi od.ı ınd. to 
c.ık ı mdurhı : alım ··oıni yo nınd.ı .ıcık l l..:.ıltınesi ynpılac::ı., 

edıl i ol n Ye ılkuy tc'i!IZ i t.l yo·ı!.J u le · 11 \csair t.ıınirat i i 
muayytn ::ıattc topl::ınan koıı i y1:.na her lı:mgı bir talib mur.ıcaat el 
glnden d. iltme 26/10/940 cuınrırtC'"l nat Jıl.30 d.l yapılma'~ uzere u: 
ınışlı . Ke,..if bedeli 2501 li:-n 51 .uru~ 11111\ .ı ı. t fc;m;n::ıt 188 liı ndır. 7.3:> Mu 

8.00 AJ 

mıı deva-

sanayi ı 1tie ~ t'lerdc ç:ılış. r k pro.ıtık gormıı. Qlma ı .arttır. B:ı cır 

kanunu <' • ııı. göre 'erilecek t.ıcı <'ttcn mo .... d:ı ma. den nmı ve i -
letme t.!7.rnın.ıtı uyı 1<; ı odenc-<.ektır. B ı e\ , fı h~ı .. olup tu tnlıb ol. n-
1arın, eh. dı•tn.ım<", l.ıunsl ı \.I 'e t<rı:üıncl h,ıJ urdlerılc bır kıt'a !o
toğrnfl:ırmı ke'ldi el y.ı;:ılaıılc bir dild,ccy< • .ıpien şirketin (ERCA
N! BAKIRI T. A. Ş. İ lcim<> Mildiıi~etı MAADI<!N - F.J.AZIG) nd

T. liblcı ın oH>ablal:ı kesıf \•e ~" tıı.ıınf'ler ini "Örmek ve ınuv:ıkknt t.eflİ "' 

1 
ıuıU.tı mı y::ıtırn ak üıuc çalııın a günh ıiııd• B. po"t,ıhant!de mc kur ın t"' 
luk idari ı.eıllm l<'\'ıızını t:ı :mnıo, ek :ıııne giln •e ı;:ıatiııdc de en :ı 
t ... ııhhudde 2000 lirnJıl: bu işe be· ıc · iş yaptı ın..ı dair id:ıl'clrr · den 1 
oldugu 'esiluılara ~ ti,ın lcl\ İsi..: ııbul ' 1 • yntine m mıı..aatla e · ilt ne t. 

resinc gi.m<lermelcı ı ltl:wınu ıı:ın olunur. 
ltktt S.lt ~ .. 1. 111111111111 ... 111111111 .... lllllllll••llllllİlllll•lll•lll•llll~ 13.30 Progrım , \ c n 

.ırkıl.ır (pi.) 

ş:.ıkıl. 

'4.20 M l'Jk. RiYASETJC"UMHUR 
bando u <Şef: lh n Kiln<,;cr) 

15.00/lli.30 Muzık: Ş:ırkılı \e aıkı
sız f lı P<ırç. 1. rı (pl.) 

18.00 Program, 'c memleket ~rınt 

nyaıı . I 
18.03 ?'.Iuı:il •. Radyo c. z ot kc- tr..ısı 

(lbı .ıhill' Özp,ur ıd rcsindl) 
11!.40 Mut .: 

lR74 de tesi edllE>n ı,ehrimiz.io taınnnıı~ &_,oğlu, istikW 
caddfo inde BAKE R ma~az&'iı l1U11Dda 804 N o. 

SAPUNCAKİS 
ÇİÇEK TİCARETHANESİNİN 

Piyasatla hiı,: bir ŞUB•:Si hulunmadığnu ve SA P • CA 
KiS ismini fat'ı.ran ha.5ka hi'.' bir ı:l~~k tiearotlı)t llf'Sile 
alakası bulunmadığını SS) ın mih,terilPrine bilılinnekle 

keshi ~"'f .-~ le r. 

.. ••••••••••••••• Tekfon:-10167 
19.00 Konu • a (Bıbli) og • f~ n) 1 

1 !::~~ ~~:i:;('~uı.kı"'.~:rı '" J· n., Devlet Demiry·olları İlanları 
habc.rleıl. 1 '--------------·•--------------'· ıo.45 M z le 

20.15 fu dyo <:\glC'tC İ. 

20.45 1\Iı..zık. F l heyeti. 
21.15 (Gunuıı me ti<• -

Jeıi.) 
21.30 

22.30 Mcnılckı

h.ıbcı leri: Zır.ı .. t, I· 
KambiyQ - Nukut Boı :ı ı (Fıyat). 

22.50 Konu:ı na (fancbı dillerde 
y.ılnız kı ;, dalgn po l:ısilt>). 

22.50 :\1llzik . Ca.ti•.ııcl CPI.) (S;ı.ıt' 

23.10 n l·Mlar yalnız Ulun dnlg,ı po -
tnsile) 1 

23.25/23 30 Y. ı ıı ı p ogr m, 'e 
kap..ınış. 

hakkıncl.ı bıı dıycc ı ı lan \'ar a 
Bey'rn7. Uıpu ıt 1 m<> ı uı IU!,'Unn ınu
raca:ıt '<'J'. lıud ı:ı tc rıni .ıni pcr -
sembe> sant 11 de h.ı7J bulunmn ı 

ılJıı olunur. 

Mulı, nr.ıen bcdeHerı 'c- ı imi ri aşagıd;ı y zıh iki grup kablo 't' tel
ler 29/11/1940 cuma gunu aal 15 den ıtibaren ayn ayrı ve kapalı z:-ıır 

usulü ılc Anknrnda id.ırc bin:ı ında s.-ıtııı tın cnktır. 
Bu ise girınek istiyenlcrin heı grnp hiza ında yaaıh mu akkat 

ıninatlnrı ile kanunun t. ylıı cttigi 'e k<ılaı ı \ e teKlifleıını ,ıym g\ n 
14 c kadar kon i~ on ı cı lıginc Yc.ınckri l«zı l dıı, 

Şnrtıınmclcr para z ol. rnk Ank:ıı;.ıd,ı n. 1 cnıe d:ıire mtln, 
paş.ıcla Tc dhiın \e t:e\k şeflı •indln d.ıı;1tıl..ır., \ır. (9fl10) 

Malzemeni n iaml 

ı - Ycroltı \'e • uploıı telefon 
kablolaı ı 

2 - Bobin tt'lll ı·i 
• • 

Muhamınen 

bedeli 
Lira K. 

• 

34!!85 -
5206 

temln:ıtı 

Lıra K . 

.25 . ! 38 
390 45 

\e-
s. ıt 

Muhnmnıen bedeli (5355) lır;ı olan 400 uded 90XUJO S/ın elxı'dıııd.ı 
~muk ılte ılc 300 ucled 42X95 S/nı eb'udımla b,._ ynstı~ı (bL1.} ık} 8/11/9401 
cuma gunu ıı:ıt (15) on be l• H.ıyd, rp:ı;;,;.ıda g.w bln.ı ı dahılıııdeı ı 

misyon tıırarınd. n k. p.ılı z:u r u ulılc sntın • lınacoktır. 
Bu ı c ·~ııınek ı tiye:nlcıın (401) lira (6JJ kuıu Jul': ıı U\.ıkk· t t<-ı i-

nat, knnunun tnyin etıı~ı ' ık ılarlatcklırte ın1 ınuhll cıı la 1111 

gun .ı. t < 1 ı) on dord11 knd:ıı kon i yon re 1 ıııe ) <· • 'krı ı:ızımclır. 

1 

Bu ı e .ııt ,.artn. meler J,uıı ı ol. ı. k ti, tılı ktadır. 
(10043) 

İstanbul Belediyesi ilanları 
Keşif 

bede l ı 

il k 

teminat 

ııdcıı 8 gün eV'iel almınış ehliyet ,·c 940 ;ıılına aıt Ticaret Od~ı ..:c Si 
ve •nm. kkaf ~min .. t ııı kbtızıı Jk ko, i ·ona n:·ro,caatı;ırı. (lOOfti} 

DENİZ LEVAZIM SA TIN ALMA KOMİSYONU iLlNU qı 

Talımın ı: l"'t ı d, U Oll.880 Ilı :ı ol, n 300.000 kılo ı.uı u 
) cruıı 2u/I. Tc~rin/1940 t ıı .i.ine ı .ı tıı;ı; an <um, t;un(i sııat 1 G dn 
z:ırfı d.silhncsi ynpılı Laktıı·. 

2 - İlk tC"minalı ıG!l t Jiı a olup ~.ırtı . ınc 
~315 kuru hcdc.1 mu -'lı"lindc .-ılııı ıbıliı·. 

her gun koı 

3 J lcl,lilcıin 2490 sa,>ılı. r.mnıd.ı ,Jıızılı \c.;ı;.ikal,ırını muhte>ı ı 
eden·! 1Lı·i l:, pn1ı teklif mPktupla nı cıı ı;:t?<; belli giin ve a::ıttcn ]);r 
cv\·cline 'rnrl:ır Knsrmp •• rıcfa ln."mınn ko•nis.) on b.:ışlrnn!ığl'ıa 

ınul.:ıh.linr~e \'crmelc:i. t9430 

• • 

• 

• 
·-----·~-----~----

1 - T;ıhm.m d.Irn bedeli 14 82.0 lır::ı ol n «1500& nded b:ıtt:ın.ı 

21/J. Te.şrin/!J40 • alı g\inu saat li> te pazarlık eksiltmesi y:ıpıl .. cakW'· 
2 Jlk teıninntı J 11 J llr:ı 50 ktıı u olup .ırtnıımest her ~n J: 

~ ond. n alın:ıbılir. 

3 - fsteklilerin 2490 a.J ılı k.ın ındn y:ızılı vesikalarla birlıkt 
gün \c aı ite Kasıınp:ı. chı bulun. n 1 Pmı .)ona murar.antl::ırı. 410(13 

• * * 
l T, hmin cdılcıı IJccJc>Jı 43.';00 liı a olcın 20.000 n ctrc 

bezinın, 22/T. Te:;;ı in 0'10 salı gurıu • :ıt 14 ele p.ızarlıkla 

lııcaktıı·, 

2 llK teminatı :1277 lir. 50 kuru ı>lup ;;artn.uncı;i her guft 
fılİ yoııd::ın "19 1rn ,ı bedel ımıl-::'1bilindc ,ıl nabilir. 

3 J tcl,1ilerin 24!)0 uy~lı kı mınd • y:ızılı \ csikalarile- b•rlıktc b€ 
•un \ ı . tc K:ı .ı p:ı do bulunan koıl'i~yon\I miirara::ıtları. 9ıı.J6 

Bir çalgıcı~ın seyahati 
972.50 73.~ bt.rnbul 15 ind ilk ol.ııl t ... ıoı ıfl •mııı l ımirı. 

2750.00 206.25 ltfaıyc kamyont:ırı ... ı y.ıptırıl::ıc ık ,, ,ıdcd k.lı o Nl 
f Ke f bl'dellcrlıle ıtk tcmıııat rnlkdnrl:ırı yuk nda y. 1ı lslcı .ıyı·ı ayrı 

1 açık ek ittnwyc lrnnulınu tur. Kc if ve ş:ırtnd el,.,.. Z.ıh.ı Murmd.ıt 

~ Muduı hi~ıı k::ılemlndc gorul<>cektir'. ihale! 5/l l/U40 :,ılı 
D:ıiıni E'l~un <'ilde y. pıt. r. ı.tır. Tı t blcı ın ıll. tc 

lı. iyi. 
~ Peki, ö~ le ;.ç ben takfü edi -

nız, ızı yul .ırı çıkar.ı) ııı . 
Dcdı. Herıfın nrka ın ı tıkıldık. 

01t1lık gubrl• 11;erı• i ıde ıdi. Kendı 

keııdıı e 
- N,. tuh , elbı en d•ık .ı ıı .\hı-

r. be ı ıyııı. 

Dn.ııdun. Dur bır ınc dl\e ıı ı .
tık. VI'. ıc.ı bir od,ıd. ıı ~·er ı: rd ·• 
Du •• n ı: 

P.u ·ldn oturuııuı. Z ıkıı 0

_} .ıh 

t.ı~ 1darı fa;:l,ı J" im ıdı. Hc- ı 

(j •! rı ıetırcyin1. Bazı ycıJe, i ı 
cd 1 ·k uzcrc l u • ı ı od. d kı 

ıdim. j 

rlersıııfz? B zı l lC' c.:gkııi ·
ıııu . Ili'Zi bcygıı m :lnn tl ıılz' 

ı Ko um ı ııc yapacağız? 

• D '<lı ıı. lforıC buiuıı bııtün kı dı. I 
tl'Z<' ·, dogru yurüy rek 

Buraya niçin g-t-ldiııi. lt.) \ n -

l.ır 1 >.ı t. 1 ı ,, ı, uııı ı tNlıııız, ı te 
ctırdını < l' ıelu. 
Fıidııh 

Buı 

tuptarı, ı .. ldr fcı t. ı ıı 

lın.ı .ı t T c:ı et Od, ı '<' 
cuınen<l<' bulunın ıl ı ı. • s. 1.11,; 

sal! lır fü.'Cli 
- Esek ASKERİ FABRİKALAR SATIN ALMA KOMİSYONU iLANLARI 

Fiyat Mı.rakabe Komisyonundan 
, 2, nuıw.ıı. lı ıl.ın 21 /10/940 t.ıı lhiııdnı ıtıb ı. n Tr.ık\•a 

Tr. k.}. ı n ınden b ı ınC'ı "ılite '. lı be.} .ı 'ı , lcı :n 
hy Lı 40 .ız.ımı pcı cı ele fiy. ıı :ıO kuı us ı. ıı:nc-i n 
toptan az.ı ı 37.'i pernl. ı.dc 47.> .uru ıuı Gıııı 

nın c. e ı .l ıı dl' b•r ı ok pan- niı. toptun 67.5, pcı l.eı de 90. k ne ı ııc\ i lc .. s, ı 
tal on l"l 't • ılı olclugtınu go clı..m kemle! 80, ur uncu ne\ ı Km \ c n unı. ılı kuru 
ıı i :-rk.ıd ı~ ıı.ıdan ı<;ı.-ri ıdı •• ı pc;r.ıl.cndc GO !,uru tuı. (100Gfl) 
s;.hilıı: --- -------- - -- -

ı3u~. ıl uz n o voleı·. <'lbi mı 1. b I D · d I ..., d 
i ti) O •. uı u • Diye lm:i k.m;ıl. dı. Dul, 

1 
Stan U efter ar JgJn an : 

.ıı 

kancıy,ı Viy ıı~ lılnı ıı giydikleıi el- Deftcıdm lıK men< z duırc ılc ıni.ıllıak ınudı,.l~cl \ t- u LJ: tıııııı 040 yıl 
Jılccdeıı b'•cr 1 .ıt kdnıık etmek ar- ıhU;ı;Jc1 ol:ııı 294 çeki kuru gürgen Qdunu beher çckısı J80 ı.u"n t n 

KENDiN 

T. iş. BANKASI 
BiRiKTiR 

1940 

1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
İKRAMiYE PLANI 

iKRA M iY E L E Ri 

J adet 2000 lirnlık 2000 1 
3 > 1000 > - 3000.- , 
6 > 500 .. 3000. , 

12 > 250 > 3000.--
40 > 100 > 1ll00. , 
75 , 50 , ~ . so.-· , 

21 o > 25 > 5250.-

Keıl deler: 1 Şubat, 1 M•>' '" 
t•rl~ Ajuatoı, 1 1 klnclteırıl\ 

,u t.nda bulundu umuzu öyledık 7/10/940 tal'ih ndcn itibaren brr u~ muddet z. ı ıında J> 1., ılıkla m~ıı •• ıy. ,1 
D i'.k"n.:ı: edilecektir. \lll•llllllllliimllllllllllll~llllll~~_;r~l ~nd:e:.ıy~a·p~ı~la~c=•İktİılr.İll•••-~ 

Yıı o~ le ını O lı.ıldc ıze bırer Talıbleı ın h:ıft.ının p:11Aırl , g.ıulcı i . t 14 ic Mı Ilı F.ı'l- 1 

1< .. t ı el l'lbi e -.;ereyim dedi. lAk Mi.ıdürlugündc topl:ınaı;ak lır .. lı'. t<>mi!'nt rı.;:ıkbuzu ile S.ılıı" A. Ccmııleddln Saraçoglu - Ne:;.ııy:ıt Müdürü: Macid 

(Arku.ı \ar) müroca,..Uarı, 10055 B. SJld i 1 yer: (H, Bekir C"rao)'l•r ve Cemaleddl" 8Jırıaçolru _. 


