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lcbensraum 
1 

~ l"S, İı,:l'f'li muharrire giire 
ıa::ın pl<l.nımn bü ıik hat
l>"' unlımJır: Dun~ ıı dürt 

t •~iıJ< ınuıtalm:~ a a:-. ·nlarolr-

Nüfus sayımı bu 
gün yapılacak 

R J J 

, Anuım ilı• Alrllıa~'J mlh- -·-~----

ı_er dl'\ letı.~r.i idare• Meft'l·
ttr r ~' •r. nu .. ):ı bir nuntaka. o-

·a.k, ~JaıiOn) n uıaJ. şarht.a l ~ ıl:tl'akbr. JJir ele Amt>ri!.:t 
~ ~~· lrnlae.alit:ır. Almanlar 

! Vapur ve Tren sef erlerinde ı 
bazı . tadilat /ar yaıJı/dz 

~ gııı ...... ~·i ot> ~ aııncaldann-
ll il bahSt·tmedildt>ri ir.'1n bu-
n~ı hangi par\'aya ~rt.'Ula

~J;'ı simdiJik merhUI imi5. _J ı 

Sayımın neticesi engeç olarak iiç gün 
zarfında ilan edilecek 

~ Hüee3in Cahid YAI..çlN 1 
BüLiın 'l'ürkiyede bu sab;th Ha 

at 7 den itibaren umumi mifu~ 
sayımına. ba!ilanacaktıı·. Bu hu- 1 

/iı. l01anların A vrupaya na-ı susdaki bütün hazıı lıklar c-n 
~ sıl bir şekil vermek is- küçUk tefen·üatına kadar ta -
bt'dıJderini t€<1iuk eden :tsvi<:reli 1 rnamlanmış ve sayımın muııta-: 
cı: ıtıulı.:ınıı .Journal de Gene'e 1 zam cereyanı için liiz~·mlu mi -
..ı11 •1Nidn "Jebensraum., kelime- tün teubirler alınmıştı . 
~ ın hl~ Şehrimizdeki sayım bürosu 1 
lı~· anasım tarif İl" işe baş- dün öı!leden sonra resmi tatil 1 
'hor. Türkçe gazeteler bunu 1 ~ 

llı.a:\o' t sahası., i1l' tercüme et- zamanı olmasına rağmen saat 

H.üda1 l\a1·ataban teftiş e<lecck
ler<lir. Vali muavini Ahmed de 
mC'rker,de kalacak ve merkez
tleki iı-.ı rin cereyanına nezaret 
C'(lecel<tir. ı 

Alııuın tedbirh'rc nazaran sa
~·ımm ~aat 12 ye kadar tamam
lanması Hizım gelmektedir. Fa
kat bazı miistesna sebt>blerlc bu 
müddetin saat 14 e kadar de -
vam etmesi ihtimaline ka1'§1 da 
lazıA'U gelen tedbirler alınmış -
tır. 

-· .. _. -
~EHIADEYUSUI., iZZEDDiN 

OLDüRü .. Dii Mü.'/ 
-NTiHAR fiti ETTie 

[ Yazan: E•ki /$tanbal Val~si SÜLEYMAN KANJ_Jl 
- 1 • ---------

~ Yw..uf iu.eddhı 
h'fendiııin Deliliği 

SuJtaıı Abdülazizin Beşincı 
Sultan Mehmed Re$1da veli
ahdlik etmiş olan bUyilk oğlu 
Yuımf 172Aildin Efendinin haya-· 
tı Sultan Reşadın Abdillhamide 
veliahdliğtnden evvel ve veli -
ahdliği sırasında geçirdiği haya
ta benzemez. SuJtan R~'tdııı lın
yatı, ne kadar sadl-' ve kapalı 
g~miş idiysc Yuı;uf lzzeddin 
Efendininki akısine o kadar dağ
dağalı ve enlere.san ulmuı:tur. 

Yusuf lzzeddin Efendi babaı;ı 
padişah oluncaya knclar diğer 
§ehzadelerden farklı biı· surette 
bUyütülmliş, bab.'\Sl padi~ ol
duktan sonra da. pek genç ya
§lnda hassa ordusu müşürlüği.\
gibi diğer hiçbfr şehzadenin nail 
olamadığı askeri bir mansıbı iB'
gal eylemiştir. 

Onun velhüıdlik hayalı' da ta
bii sayılamıyacak hal ve hare
ketler, garibeler il doludur. 

ilin l('rtıi. Almanlar bu kelime- 17 ye kadar fasılasız ça~"ınış • 
!'a Y nı ı;ıı a Mactr<ıum, Gross- tır. Bilro faaliyetine bu sabah 
~~rn tı1birlerini de kullanırlar. da saat 5 den itibaren bn~hva -
tab'.ÇlcJi muharrire göre bu caktır. Belediyenin verdiği ~bir 
t(>.r ı;ıeıi "hayat sa.bası,, diye 1 kararla pazar günii r-olrnğa ~ı
<la <'Urne etmek manalarını biraz knmıyacak o1an halkın. zaı·uri 
h l'altr.nak olııı. "Çünkü, diyor, ihtiyaçları diinden temin ~de -
\> ~taat ~ahas,;ı bır milletin cebir bilmesi için biitün dükkanlar 
ı~ı tj•il- olmadan yaşıyabilmek gece saat 23 e kadar açık kal-

"a& rnulıtal! olduğu mesahai 1 mıa~~Y· ım esnasında herhangi 1 
ıııı. ı)i c diye clüşünülebHir. Bu, 
du~ maluyette bir mefhum- müstncel bir vak'aya, müdahale 

Şehrimizde sayımın neticelen
dlği muhtelif mıntakalara yer • 
leştirilen top bataryalarının a
teşile ilan olunacaktır. Topların 
atu~inden sonra sayım memuru
lannın henüz gitmediği evler 
vesair mebani varsa bunlar en 
klaa bir zamanda vilayete mU
racaat edeceklerdir. 

Denieyolla.n Va.purla.rımn 
Tarif f'le rinde Değişiklik 

- .kdenizde İngiliz deni~ ve ha\'a kunederi va.zif ~ he91nCla. 
(Ufukt.'l. göriinen gemi Ajax sınıfı bir knıvazördür) 

J3u saltanat namzedinin liusu· 
si ahvali hakkında burada yaza
caklarımın en çoğu kendi diare
si mensublarından almmıı?, mev
sukiyeti temin edilmiş malfıma
ta müsteniddir. Bunun haricin
de kalan lnı;ım da en emin mem 
balara müracaatla ddc edilmi.·

ba · liududlaı ın dcği§mesini,, etmek üzere beleaiye vilayet sıh 
h:.~. n.oktalann ilhakını, milli hat te~kilittları mükemmel bir 
''<U{""' organı·.,.,. .. yo lıal' e g t' ·ım·ş Bugünkli ııiifus sayımı mı..inasebe-
... \1 -..ııyetin genlsl mesini tazam """' n ın e ırı ı -
""! " d lerdı'r Beledı'u,, ,.1·1&yrıtı' "an tik dc\'lct dcnizyollan §ehirdc iç va-l'f,,;' {! t:r. Bir haksızhbl'.'ln tami· · "" "" " n ~ 

•q -a li. - 1 1 kurtaı an otomobilleri muhtelif 1 puı· sefederile bliylik posta .,,ı;pur-
~ı' ifnormal .r vaziyetın i ga - mıntakalara taksim edilmişler - ı .. rının tnrl!elerindc tadilat yapmış
hli ad edebilir. !';ırf cmper- d' S k b' tır. Ad.ıl.ır, Ynlova, Kadıköy ve Ana-
l>ıL• t emelleıi gizlemesi de ka- ır. ayımın cereyanı sı ı ır 

11J1.. • teftı'.., • • :.bı' tutmak uz" er" '"'hn' dolu iskeleleri :ı.rnsında "31 •rnn vn-
'Sl-• · Alm~mya Lcnistaua lrnr· ·~u ...... "" ""' • ı ~ -....... h mı·z ı11ulıteı= ~ nlıııtakal"'_., ay purlar sayım bitindye kadar sefer 1 
tı"""" rebesini hnyat sahası is· ı ·1 a.ı... • Jo;;to..ı . rılınıc:tıı· Bu n1ıntc.kal .... da İs 1 yapmıyneaklnr \"C sayıının hitnmında 1 \ı, ,,~'I\. Y.aptı. Halbuk.i A\·ustur- •ı • .. ..r n · -lhu ttııll tl . tanbul \'~Beyoğlu kısmında \Ta· bulundukları isl:eklcrdc tarifedeki 
ı ilk ıye eı pı neıpı Jıamma 1 Ji ve belediye rc-iı;i doktor L\ıtfi ilk vapur setcrlcı'inc göre hareket 

etmi~ti,,. 1 J? .. 1 ı ~' ~ıı-uar, Kadıköy ve Anadolu (6onu 2 inci uyfada) 
-..1 '<"l\ldi Alll'anların biı türlü __,,......_ ____ __::..___-=======--------_:_ __ 
Ubııı. \:ıuı~mMıklaıı m htd y / 
~Iı'Jn no.: g• c l • lcd: ugos avyag1 
ltı ,1h~ç~~n anlı~ oı uz. İS\içı Hı 1 

Moskcvanın 
bir tekzibi -Dörtler konferansı 
hakkındaki Japon 

haberi yalanmış 
• Moskova1 19 (a.a.) - Tass 

ajansı tebliğ ~diyor: 
Jftpo~da çıkan HO§J ga

zetesi 16 birincitesrin nüsha-d ll amrın hayat sahası altın-J f h d •t b / d 
\>~OJlJadığl tÜr]ii t\ırJii miitec::ı- e l aş a l f # 

Yal' Uf' manalardan haf;ka en~per ~ 
ıl'~zrıı lıırslaı ı bilt' Alman!al'Uı 1 İ lk!yıhı,r:ı.um'una m.,bctlc h:ıfif talyan gazeteleri .şiın
J\J er kalıyor. Çünkü muh:m·ir d.k. y } h .. k ... 
g nı n tabiıinin manası daha ı ı ugos av u U· 
rSanı., olduğunu ?'tabcr ,·eriyor·., f " b " · l 
le r ':lana ı bile Ahnanyanm mf: JOI cgenmıyor aı; 

1 smda Sovyet hükfımetinin 
Moskovada dört bi\yük de\'
Jet , yani Sovyet Rusya, Ja
ponya, Almanya ve İtalya mü 
messilleriniıı iı,tirakile bir 
konferans toplamağa karar 
verdiğini neşretmi~tir. 

kı~~~':U% ''C istıl5. e:nelleri hak - -<>-· 
~\~ bütün vicdanla!') isyana Roma, 19 (a.n.) - Yunaııit> • 
~c d"<'E-k tasavvurları fötiv:ı. tan ve Yugoslavya<lakı vaziyc -
:ı.rtıı kelimenin geniş manasına tin inkişafı 1tulyada deıiu bir 
av,; n ler gir ceğ; kolayca ta- dikkatle takib cdilmektf'diı·. 

1 
Ur t>!unabilir. Stampa. gazetesi ''Yug?sl~\·-

tı 'n'l< r~lı mulıru·ı ır Almanya _ 1 Y.anın ye~ı zama~a uyınagn ık-, 
ıa411 da lıu tiıbiıi mübhem ve tid~rsızlıgı., başlı~ı al~ında Bul
"<-~kli b:r miinnda kullandığını ganstnııdan . aldıgı bıı telgrafı ı 
4 tatbik ettiğim ima etmek icin ncşrctnıcktedır. Bu telgraf l'Ok, 
~ hı~tana hiicum ederken b~s- manalıdır. 

Yu '*' l:..ralı 1kind Pier 

5000 Polonyall 
idam edilmiş 

~il bır bayrak A\•usturvaya hil- (Sonu 3 lincu tayfad;ı..) 
lll!'ı d 1 • 1 ----"-"" ""~ \. o 

hır e erken ona tamamilc zıd . • • 
1;,ıyob.ı,rak. acınış olduğunu s~y .. Japonlar Bırmanya Londra, 1!l ı a.a.) - Reutel'. 
l'rııy 1 • .Y~n~ ~lmnnyanın samı - ı Polonya hududlarrndan Lon -, 
}l):aı ~tdzlı~ını meydana ko.yu- olunu bomhar- dradaki Polonya. ajan:::ına gelen 

Y 
haberlere gör<', Alman işgalin-

u de bulunan arazi dahilinde be~ 
~Ctıi "aınımiyct izlık, mücadele' d tt · ı bine yakın Polonyalı gestapo ta-
iJq"~ledikçe ~lrnı!nyanın miica- ıman e 1 er rafındnn idam edilmiştir. 
tı ip e \'Cı dıgı mcınanın da gc-
' ıtu rncf.i kc) J ı) elinde biit ün -o- 1 Bn ha bel'lcl'in tastih ettığine 

rnf.'k ~ ~oze çarptığını izah et - i nr.zaran, hwmsi mahkemeler ta-
tnı ıstıycn mtılınnir bunu veni Japonya ngiltereye kar- rafından hemen her gün idam 
~ ik~laıın hnrb gnyelerindc de- şı silAhla harekete mi kararları verilmekte olduğu gi -
1 (ı~ 1kle1 yapılmasının netice _ geçecek bi, mahkeme kararı olmaksızın 

r11 • ' 1·lk g~teı i\'oı·. Bunun türk ... - toptan idaınlaı · da yapılmakta • 
lı1 1

1 
lıduı iri Alman)anın işti- ---<>- dır. Bu idamlnr sadece Varşov:ı 

'"(I :ı·ea:kc.c aı tıyor ve kendi- Tokyo, 19 (:ı.a.) - D. N. B. ımıhart·bcleriııiıı bir mukabele-
hııı11 l1P kadar eok suc; oı1:ığı Kokum in Şimbun gazetesi eli- bilmiı-;lini tc, kil etmektedir. t-
<lıı ~~ bunları doyurmak için yor ki: damlar Vistnlc nehri üzerinde 
kal• b'llla ve garet dairesini o Birmaııya yolunun Japonlaı lJociny ıncvkiine yakın ve Var-r./' genişletiyor! (Sonu S üncü sayfada) (Sonu 3 iincO sayfada) 

1 ar~tun~a dünya olalı böyle bir========================== 
harı l~0rı~emiştı. En büyiik ci- B • k ı A \J 
bu f 1 krın hırs ve tamaı bil\! ı 
tc·~111tdaı: gcrufi sahaları, yani ır a pazan gırce-

t dünyayı knplamamı§h. ı 

bıan\'i"1 C:li muhaııire göre Al-ı hk • d 
Utıh P1 lnnının biiyük hatlaı1. za ma emesın e 

~ltıtn~~ 1" · Dünya dört büyüle ı 
tıa İl 'ay~ ayrılactıkt.lr. A vru-
1) ich .A.r, ıkayı mihver dcvlctlc
tı'ıınta~C' t.'<.icceklerdir. Rusya bir 
IJ:ttkt n olacak, Japonya uznk
~~tı!{rı. Yayılacaktıı. Bir de A
l;ı,I:' in a .kıtaf,t kalacaktır. Alman 
dıın bgıltereyi ne yap:ıcaklaı ın-' 
n.urı h ahsetmcdikleri için bu -
:rndıl~ıg1 parçaya bağlanacağı 
..-/~or .it nıe<'hiıl imiı:ı. Muhanir 
~\·let (~ "Rr>ı mıntakada bfr 

llıarıl'•t .1 vru
1 

puda i~i - yani Al
cıytııy~c ı c talya ! ) hıikim rol 
~.~a ·ıı 

1
ak. ~u .. devlct kendi mm 

ıgc:t el n Ftıhr<'r,, i olncak. 
~ıt{ r vlr>tJeı onun ctrafmda 
tqklar~Yk hahndr> mevki ul:ı -

11
'· BiiyUk pnrçalar ara -

11 · 
llSt<yiu alıid l' AIA~·ıx 

Sonu 3 uncı.ı :ıyfııda) 

Elli kuruşlukları imal için 
bir fabrika kur11ıuş f 

Dun l;ırıncı .ı ~ır c:eı d..ı ılk v 1..ru-1 
u ) apıl.ır- Ç .. t< lcaıım Orımml.r ı.u-, 

yiıncle 1 Ah'l1cd Şııı ır J,alp p. ı :ı ) LlP 
ınnkla U< lu bulunurorctu. Kene mm 
ıkrnr 'e ıtıı. fm::ı göı e Ahmed Şlıl'
ı:ıı· tslnııb.ılda Must.ıfo l•mindc bi
rine pnrn alıpları yaptırmıı: \ c yin 
ist ... nbuld. n tcdarık ctt:sı 1. l:ıy \ c 
lngıl ~ madeni ılc bir halit. :ı •• p. -
r.1k 50 kuru lukları taklıd (ylcn i.,
tir. Bunl: rdnn 50 kacl,ırmı l t. b 1-
d. t , ITI\ ::ı:ı 1 , (11 ınl. Hl 

bunda da mı..\·afl !. ohnu-tur. Fuknl 
bir gtın tıbhc-lcnılcrck polisc tr lıın 
cdılmlş ve.: ın:ıh ,rn•cyc vcı·ılmi tir. 
Oı.ln itlrnf ederek rtıC\ cud yedi ıııa

kınesilc knlıpların:ı vnrıncıya k.ıdıır i 
her ı;c) i söyliyen Ahmed Şimşir an
caı. bcr"bcr çalı tığı kimseler hak
kında bir şey söylememiştir. 

Bu hususun dn tahkik ve tamik! 
makımdilc ve bazı şahidlcrin cclb
lcı f i~ln mulıaı.l'ınc bn kn b!ı· ~'Üne 
bıı, ı.ıımı~tır, 1 

Tass ajansı, bu haberin ha
kikate uygun olmadığını be
yana mezundur. 

Eden 
Türkiyeye 

geliyor 

İn~ilfrrt• Harlıİ,\ ,. Xu~.ırı }~dcıı 

Roma, 19 (a.a.) - DNB. 
Stefnni ajansının ~ofyaclaıı 

öğrendiğine göre İngilız bahriye 
nazırı !<::denin Mıı.;ırdan Türkiyı' 
\'C Yunanistana gidN·cğine da
ir ~ayialar dolnE3makta.dır. 

BulgaL"islana ge1inrr, lngille
re hükiımeti, 'l'iirkiycdeki bli -
yük elçi ile göriif;mC'k i.izcrc ls
tanbuJa giden Sofya clçh;i va~ı
tasile Bulgar hiikiırnctinc mih -
ver devletleri lehine ittihaz et
tiği hattı hareketten dolayı im t'i 
memnuniyetsizliğini bildirmİ!i 
Ye !ngilterenin nihai 7.aferdcn 
sonı·a bunun hesabını Bulgarİf-ı · 
tandan soracağı tehdidinde bu -
lunmuştur. 

hıgilr.1. Gazetecileri de 
Geliyor 

Sofya, 19 (a.a.) - Stefani: 
(Sonu 3 Uncu s:ıyfad:1) 

Alman istila 
planı nasıl 

akim kaldı 
Binlerce Alman petrollu 

bombalarla yak•lmış 

Ne-.york, 10 ( ... ~.) - 1ngılız ha'a 
ne retı is\lhJ.><•r. t en nin d ınkü 
bl lt<:nıniı\ Aln ~111 ı'l Jl) ey1\\l<ldtl 
l.stUiı tasan urların n ı ~ıJ aklın kal
dığını gö. teren fıkı ası but Un g:ı.zc- l 
telerın dlklrntinl t,·lkn ,.ı<ted;r, 

BUltende, bir 1·;ıpor. naı.:ıı-:m, ı6 

eylı'ddc bir ~ok Alm, n kıt.ıatının 

Manş denizi liın:ınl. rına v pıır ve ı 
s:ıll:ırln bindirildigi \ <' fııknt bir mUd 
det soımı. tekrtır ln.tırıldıgi blldirıl -

ınektc idi. Projenin tı 'll'Jkiıı~n ingiliz ı 
hava kuvvetlcrlnm u •. uuzu liz<'rlnc 
v11z gedlmMir. 

Ncvyork ı::azctelrr l.'h •• kll·~ se
nenin bu :ıymd:: ~Y ı ıgının en parlıık 1 
olma ı ve o giln dcmı.ln ist.lsn:ıi de
recede yuk ('1.nesi gibı nhvnl \ c şart-

( Sonu 3 Uncu sayfada) 

====================' 

tiı'. 
Yusuf lzzeddin cfon<li H . 

1274 senesi seferinin yirmi birin 
de (10 ilkteşrin 1857) İstanbul- Ymmf lzzeddiıı :Eft•mliııin 
da doğnrnı-ıtur. (0<'ukhığ11 

Sultan Abdülmccıdiıı velialı-
di ikinci Abdü1'aziz c>fendinin 1 Ç-Ocuk Eyi.ipte. Bostan ıskelc-

~.mıdc Kadasker ı.;min l>C)in ya.
kadın efendilerinden biı i gebe hsıııda doğdu \'C Yusuf lzzed -
kalmu)tı. din ismini aldı. Abdiil'aziz efcn

Saı ay ve saltannt ananesi 
şehzade çocuklarının yn düşür- di bir miiddet sonra cocuğ"Uııu 
tUlınesini, olmuzsa doğunca c- bir köle imiR gibi kendi duiıesi
be tarafından l:x>Jı;ulaı ak olU ne' idhal etti ve ~ aıundc. bü -
doğmuş gibi da\'l anılm. sını ya- yüttl\. 
hud göbeği kesilrniyerek ölüme l Bu kı)le elızade Abdillmccid 
bırakılmasını icab ettiriyorclu. ile Abdiil'aziz aı-ru;ında ''erilen 

Abdülmecidin ,·aldesi Bezmi- karara göre ~ehzadelere mnh - • 
alem ı;ultan bu aııaneyc göre sus saltanat kaidelerine te~an 
çocuğun diişürfülmesinde israr büyütülmemiı) olduğu için ba -
ediyordu. bası tahta geçinciye kadar sa1-

Valde sultamn bu ı r rmdan tannt hanCcfanı azası Ab<lül'uziz 
mi.itecssir olın Abdül'aziz efen ef endiııin bu .,ehzadesinin \'Ü • 
di bUyUk biraderinin huzuruna <'li<1ümlcn habcı dar değillerdi, 
meyus bh tavır ile çıktı. Sultan Sultcuı Az1z p:ıtli~h olduk -
Meckl bu halinin sebe-bin: sordu. ttı.n ı:;onriı 07ZilhicCG12'77) cı· 
O da anlattı. Saltanat haned, - taya rıkan \"C daha dört yaı;ını 
mnda ananenin bu kanlı safha- $foldurmann~ bulunan bu oğlunu 
sına nihayet vermek istiy<'n Ab- huzuruna kabu\ eWği diğeı ~eh 
dülmecid eocuğun dilşüriilmeme zadclerc taJ.:<lim etti. Veliahdı 
sini ve doğduktan sonra da ha- sultan Me id oğlu Mm ad efen
yatta bırakılmasını irade etti. di Abdül'a.zizin yanıııda dur -

H a r b Ancak Lu ıniisaadeyi ; maki a olan kii<;iik Yusuf efon-
- --..... , - Saltanat kaidesini ınuhn - iliyi alıp yaş s.ırasilc huzurda 

faza len gizli biiyi.itUlslin ! diye bulunan !iehzadelcı.· ar!!.sıncla 

va z iye ti =ta=k=yi=d:-:e=t.:=ti.============(=S=on=u=2=1 n=ci=s=ay=f:ı=d=.ı):::ı 
SABAHTAN SABAHA: 

Zaman met hum u ıvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv .... ~V'A-'V' 

Nüfuzumuz YAZAN : 
Hikmet ll~a:ı 

Mih\ er de\ lctlN ıl tng•ltl•rc 
nıucadclc halinde bulunuyol'. iki 
t:n·.ıfın siy:ıı;i \'c • ,kC'rı butun tc
"bbuslerinl bu m.ıcadrlcyc :> ;ıp:ı.-

1 c ııgı tcsiı· b:ıli.ımıııdan mutalcn et
mek mecburı;, ctıııdc.) ız. Bu t'cscb
blislcı· cl:ıimn iki mnksad tnklb 
L><lcr;. 

1 - DLı n.ınııı t ııyiklni azalt:ı
c~ıı' ç .. ıcler, 

2 - Du-ı 1.ın l cıındeki tazyiki 
llrtlırac:ı.h. tedbirler, 

Ruın:ınyay. A\.ln an a kcrl,.n 
girdi. Bırlnci ııol.tal rıuzan kabul 
cdc-ıılcı bu i~~. 11 ıktısadi haı biıı 

mu~ki'ılü•ınd.:ın tlıığımı hiı h1\di'l' 
tcl::ıkkt edıyoı l . ı-. 

ıı.:m·ı u-t llLC~ ı Lcnımslycnler 

Ru ı .ıny<ı mc ıc 1 lrogfltcreyc 
b ı ku hır ı t " ıı (!tll y pıl c.. k 
faz~ ıkln n u. ddeme ı g bı goıii-

yorl ı-. 

!\Tak .ıd ne oluı .ı ol u•ı her ıkr 
;. in .ıldc el" ehe ml'lyc:tlc naz:ırı 

d kk:ıte lııı.ıc.ık :ey rnı an mcf
humudur. · A kerllktc imkô.nm 
nu.ıı'n ı z.ın .uı drı c tır 

Mc cl.ı Alın. n.> un J, po :ı. ya 
!ııli bir yardım t r u und.ı oldu -
ğıı nu ta~ \ ' ur eJı lın . Şu ıı. d:ı 
Jııponyu .ı ıll en 1 ıuhım hndisc 
Biı ınaııy. ;>olunun , l'llmnı;ıdır. 
Alr1mılm buna ıııllııi olmnk ir:in 
bu mc afc>:ı. i k:ıtcdiııciyc l. dm· 
Çin Tiırkistanınu hıku n eden cz
ler. Çunl. ger k.ılırlı r. Oı ul. ı 
Çındeki ihhl..ı ı ı 

mUn kilııdıir. 
[Sonu 2 \., ______ , 

Nüfusumuz ve 
'1 1938 de 17.829.000 olarak tahmin edilen 
nüf nsumuzun artısı nüfuı.umuzu da a~thracak 
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il.i su~ mı ::.cn<' ... indt-. rıiifıısuınuza ve bu ııiifus. g-öre kitometro 
haşır.a ilii5m iııs..ın ac!Pdini ~östcrlr kroki 

fanı. ı. U•yoı·. Nuruo::un .y.ı i ,·:ı

zlycttc ehcı ·~eti on do!,uwncu 
, ı.d. !:ı d mıniyetlnc ben cı 1 )Oı'. 

Nufu ı ol. J nn ı u!u u d. • 11 
oluyO?", Buııd .. 11 c \eli.! YI" 1 r l 
mık, 1. K bugur: .u 11\lfU Ullll.lZllll ) ır

mı mil:ı. o ı:ı \ .. ma bılc yakln:;;tı ı 
m t.ıhnı n edere! .. d') cbıl rız kt Tur
k ye Auup:ıd, nur ı-; tıl: nlc oı l yn 1 

onu crlJnl:l çoK 
nı azh. r ctlıy • 

T..ı -

Mc diı R..ııl':ıuyrı, d l.:ı ıki uç rıf; 

e\' el bizden d •. h.ı 1. L:... lıl. bir ı U-



PAZAR 
1 

lcab effiği zaman şerefle ölmeyi, bir uyuz 
köpek gibi yer~e sürünmeğe tercih etmiyen 
insan camiasına, bu asırda millet demiyorlar. 

YAZAN =::ı========..I 
ıa:~~;:d!~n~~~ = 1 ESAD MAHMUD KABAKURO t ~~~e~ ;:! 0~ı:ı:d: 
telakki edildiği :zamanlarda, bu _ w bir çığ gibi Karadenize doğru :a-
konuşmayı tek basına beynelmi- kar.1arken İngiliz radyolarının 1 
lel bir edebiyat lisanı haline ge- J den bevaz bayrak uzatan deje- 1 bizim için nasıl haykırdıklannı 
tirmeğc muvaffak olan Cermen-, nere miUetlcıin, sokaklarda. dok dinleyiniz: 
!erin büyük muharriri Goethe, san tonluk twıkların dolaştığı ''lki mıJyon Türk süngusu, 
korkak insan için diyor ki: ı bir asırda bir millet değil bir 'llii.rk hududlarında, !kendisine 

- Attığı her adımın yerde bı- insan ola.ra:k bile artık yaşama- tecavüz edecek düşmanı beklei-
raktıgı ızc telaşla bakan insanı, ya haklan kalmamıştır. ~or. Bu iki milyon süngünün ne 
bosuna akan bir dereye bem.et- demek olduğunu biz İngilizler, 
mek kabildir. Ondan cemiyeti be Bundan sonra sesinizin işitil- dünya ıüzerinde yaşıyan diğer 

1 
şeriye ıstifade edemez. mesini mi istfyorsunuz? Gelen bütün milletlerden daha .iyi bi-

Asırlardanberidir tek kafa ve kim olursa olsun, ona, budud - Izyoruz. Türk İn.illeti muazzam 
tek irade ile dünyayı idare et - larınızdan içeri girmek için. an- bir kuvvettir. Arz ürerinde, bu 
mek "stiyenlerin edebi ve ebedi 1 cak cesedlerinizin ür.crinden at- muaZ7.Slll kuvvetin mukaveme
akıl hocası olan makyavel de lamnk ı.azım geleceğini öğret - tine mini olacak tek bir kudret 
büsbütün ileri giderek korkak mek mecburiyetindesiniz. Çün- tasavvur edilCIJ'le'L. Türkiyeyi 

kü bir bombardımanda bir rnem inı::anı bağını koparmış vahşi bir 1 k . b h. ~rk siing'ijleri bekliyor!_,. 
hayvana benzetmekten çekinmi- c etin, ir ucumda bir ülke- İngiliz radyolarının evvelki 

YENi sımAH 

Bir ölünün 6 aylık rOKUYUCU 
DIYORKI: 

maaşını almış1ar 

Eminönü malmüdurluğundc znt 
maaşlar.ı muhasebe •e tahakkuk me
muru Servet ile muhasebe kfıtibi 

Nuzhet ve Şilkrü tevzi memuru Esal ı 
aleyhlerinde sekizinci nsliye ceza 
ınnİıkcmesinde cereyan cd n \ azi fcde 
iluruıl suçuna müteallik davada ev
\ eliti gun malmuduru Şcrlfın şaho-ı 
detine müraco:ıt edilmı lır 

Şnhid vakayı be:lafsıl anla tını \ e 1 
czcumlc demiştir ki · 

Mektebsiz kalan 
ilk okul talebeleri 

--<>-
11132 ve 1933 doğumlu Golata 

Turlc çocukltırı zam:ınıııda mek
teplere murac:ıat ettikleri '\ e kay
dcdildıklcri halde yer olmudıgın
dan mektebe alınmomışlar. Bu 
mesele hakkında nldıgımıı; bır 

mektupda deniliyor ki: 
c:Bir çok çocuk (yuzleıce) Ga

laln 11, 47, 48, 35 incı \e dıger 
ılk okullarn zamanındu muracaat 
ıle kaydedıldıkten sonro okullııı 

nçıldıgı :ı:nmnn: 

- Yer yok, Maarif l'vluduı lur,u
ne mlıracaot ve şikayet cdmlz. 
Diye mektebe alınmodılıw. 

Maarif Mudürlugune yaııılan 

muracaatlar da ~ı>mcı·e \ermemi -
tir . .şimd1 mini mini yıwrular kıs
metlı nrkadnşları mektebe de~ mn 
ederlerken kendılc>rinin bu :ıa -
dettcn mahrwn kalmalarına ngl -
yarak ~hid olmaktadırlar. Mn -
k.rımı aidırun chemmıyctlc dil~k. t 
nazarını çekerseniz yüzlerce ku -
çtlk okuma hC\~lisini scvindır -
mlş, mcmleketm früıruruı da hiz
met etmi& olursunuz ... -. 

Dahiliye Vekili Faile öztrak 
dün sabah Ankaradan şehrimi
ze gelmiştir. Vekil Haydarpaşa 
garında Vali ve Belediye Reisi J 

Doktor Lutfi Kırdar, belediye 
ve vilayet erkanı tarafından ha
raretle karşılanmışlardır. Vekil ı 
Haydarpaşadan lstanbula geçe-" 
rek Bakırköyü kaymakamı bu
lunan biraderlerinin yanına git -
miştir. Vekil şehrimizde bazı 
tetkikat yapacaktır. 

-->ıı«--

Matbaalardan alınan 
vergiler hakkında 

bir karar 
---<>-

Şehrimizde bulunan bulun mat
baalar şimdiye kadar imalathane far

zoluıunokt.1 bina \ csair vergilcrj bu 
esas uzcrıne takdır olunmakta idi. 
Bu 'ozıycte matbaa s::ıhıplcrı cskı
deııbcı ı itiraz ederek matb nlnrm 
ımabthnnc olınndığını iddıa etmek: 
tc idılcr. 

20 BlRlNCITEŞRlN 1940 
E 2! 

Müstakil ilim 
adamları 

On nıtıncı ve on yedinci .nsırlıırm 
kolej ve iinivcrsitelcrinde Arıslo !cl
.. efcsinln terokkiye karşı buyuk bir 
tıkaç <>lmtısıno gore modern ılmi usu
Hln başlangıcı içın başka yeri •r<' b:ılc 
malıyız. Müstakil ılım d:ımfarınıo 
ortnva attıkları ihtıl lk .. r fıkırlcre 
bak;rak bunları yem d sun enin 
\'azıı olarak kabul edebılırı i kı
knt de boyledır. Bo 'aktc> ·c cı..mf r 
vasıtalarına m::ılık oltın b rı ıılar 
tabiot \"e knnunl:ırı uwrınd • etucılcr 
yap:ıbileccl· \•az,yctte ıritlcr. Y {ert
dı ervctlerılc veya .:ırayın hım -
ycsi 'ıltındıı çalıştın bu d uıl;ırın 

mil takil ıktı adi \ aziyctler1 seı 1Jc5t 
fıkir be lemelerıııc :ı.-aı'dım edıyor -
du. 

Fazla lib<'rhl. olan um\' r< ıtclerın 
himaye i altında bulunan ıPustakıl 
ulema ndcd pdc mahduddur. Buna 
mukabil :ır ylımn hımııy"' C'tlıkl ri 
mutefek.,. rlcr adedı unı\ersıt" ,pro -
!csorleri odcdinden ı;ok dı. Bu iCa
dcnln ha .ıkutine mı.sal 1Jl • ak un
lan s:ıy::ıbılınz 

vor· nin batbğı bir teknik ve zulüm1 akşam dünyaya haykıran bu çc
w _: Bu, her girdiği yere karı - dünyası içinde, ölmeyi en aşa- iik seSlerini, tüyleri ürpermeden 
şıklık \'e huzursuzluk götürecek ğı yaşamak kadar t:abti görmi- dinlıyecek tek bir Türk tasav -
olan bağım koparmış vahşi hay- yenlere, bir Hind ]laliyasının vur edilebilir mi? 

- ölu S:ıdullahm kızı Fatmn Za -
hide istida ile m ıracaııt ederek b -
basının öldügünu '\e m.ıa ın kcndıne 
tah"iis olunmasını istemiş i.dı. Ben de, 
aidıyeU cihctile Servete hnvalc ct
Um. Fatma Zahide islıday ı göturup 
vermiş . .Resmi scncdle mnn lmponu-ı 
nu istemişler. Ertesi günu Fatma Za
hidcnin avukatı bunları d getirip 
Servete teslim ebnışlır. Bu turıhtcn ' 
on bes giln sonra yapıbn m n te\'
ziatında bu ölii Sadullaluı a d kop n-
1a ve bu ko:ponun fı ı ilc uç aylık 
maaş meçhul bir h tarafından a
lınını ve bordroya d Abdullah ... 
dmn bir mfilıfir btı ılmıştır Kupon 
fışi :il.zerinde de Servetın tasdık im
zası vnrdır. <Uç :ıy sonrnkı le\ ziattn 
da 'Yine aynım bu suretle .olu Sadu1-
lahın rnaa~ Abduhah muhru ile 

mechm bır .şnhsa venımı~tır. 1 Kısa haberler 
Şahidin 1fııdesinden onra t hl~ı - ••--------------.. 

Belcdl)e 1\'Iuha ebe l\Iudurlugu bu 
vaziyet kn ında ],'talıye Vekaltcine 
müracaat ederek bu \'aziyet knr ı ın 

d.:ı nasıl bir hattı hareket ta1db ede
ce ını sormu tur. 

I..conıırdo da Vıncı G Ula TıhO 
Brah<' Kepler. Gılbett. O to \ n 
Gner&okc. Iluhgben. De \ e 'Frnıık 
lın g,bı ılımde b:ıb b ııçm .rı1 n 

vanı imha etmek icab eder diyor. sahib olduğu hakkı dahi vermi- Netice şu : 
Ve sonra sesini biraz daha yorlnr _ İcab ettiği zaman şeı•efle ol-j 

yük elterek kıymeti dünya na - Orta Avrupayı bir harabeye meyi bir uyuz köpek gibi yeroe 
mı knldıkça zeITe kaybetmiye - çevirdikten sonra, daha henüz siirünmeye tercih etmiycn insan 1 

cek olan ebedi kanununu vaze - dumanlan sönmemiş bir yangın camiasına artık bu asırda mil-
diyor: yerinde, işsiz laı.la.rak ne yapa- let demiyorlar. 

- Cemi~eti beşeriyeye kor - cağını bilmiyen milyonlann vü- Esad Malanud Ka.rakurd 
kak degil, korkutan insan la
zım! .. 

kat kufi göri.ılmuş ve mudd~um ... n ı 

miıtalc::ısını beyan :il• demı tir kı. * Beledı)'cye alınacak memur • 
lar - Bclcd ye muhıı ebe ınudurlu
ğiı mıınh.lller·ne alı11< cak me urluı 

ıç ·n yımi biı· mu .. abakn ımtıhunı pçı-
1.:ıcaktır. 1mtıhan j .krıııunt.."1:\'\ elde 
yapılacaktır. * Bir Toplantı - Salı gunu butun 
bel!'diyc ımıdurlerı oplım rak bel<'
diyc lml<:'csınm muhtelıf fa ıllarm ım 
yap lacak mumıkalelerı k t"CIT tı

r::ı ca kla:n:I ır. 

M l•)C Vekaletındcn .gelen 
ce\.ıb,1 nazaran: iktıs:ıd Vckı'ılcU 

teşvıki anayl kanunu bakımından 

mntbnnları inmliıtlı.me nddettigı ı in 
bin. \'Crgis.sind!'n de bunların ımıı-

1 thnnc gibi muamcleve tfıbı tutul-

ınıı ının zarm·ı oldugu anlaşılmakta
dır. Bu tibarla belediye rnatwuı .sd

hıblerıı in ınun ca Unrm:ı Malı) e 
Vck"lclinin okt.ıı nazunnı ilcı· 

ek ed ceı nbı \ erecektır. 

alimler va kendi er eU rılc 'cyıı 

sm·:ı~ ın hımaycsı altuida buyuk 

Muhammed'in son gelen nebi 
olduguna kail olmasam, korku
nun melmeketlcr isti!i ettiği bir 
devirde rnakyavelin bir i.hir za
man pe.)gamberi olduğuna ina-

1 
nırdım! .. 

Deli Şehzade Yusuf izzQddin 

- Suc;lu SCJ"'\ etin ık ene C\ > el 
de yine '\ nzifeyi ihrruılden doln')' 
ınahlcememizcc :ıl!'' hınde \ erılnılş 
bir .ceza kararı ' dıı 'Bu defa dn 
suç sabit göri.ılmcklc \ c ,paı nın d.ı
ha ziyndc, ~hıs tat'.afımiıın :ılmdıgı 

kanaaü hasıl olmnk~ dır. Vozıfcsını 
s:ıiıstimtıldcn hnreketmc uy. n Turk 
ceza kıırıununun 240 ın ı maddesıne 1 
gore \'e sobıkası d gozonun. alı -
norak hakkında tmı.ı y pıl!l a .. ma ============================= 

lc>r gönnüşkıdir. Mustokıl elud tı -

su ileri 1 e fı.kir ih~yctıne !klhıh cı

lan bu yuk ek adaml:ır CFrck lınine 
hilcum elliler. Bundon doloyt hıılcı -
kat ile n .11zıye urasmdakı buyuıc 
hnrbdcn e\ el mUStak:il mütefeklıar
lcı le ıyasi orgnıuzasyon bırincı cep
hede \C kiJire le kolıu k ıldncl 
(yani nazariye) cephede er tmış -
1 •dı Bu ınucaocle ne -ıkndem le ıre 
ne de .1 tıdlalı ıdı; çunku bu mun:ı -
41.ı dC!' let ıle kilise nr:ı mdılkı laın11 

hakiıruyet k<J\ga ının bır cuz u tuını 
idı. MilyonJtı.rca insan kalabalık -ı 

larının ba.şına gecerek onlan di
ledikleri şekil ve sttretlerlc ida
re etmek salahiyetlerini, ölen 
babadan kamus aparbnan gibi, 
mirns gibi tevarüs eden kral -
lara asırlarca evvel, bu hududu 
olmayan mirasın nasıl sarfedi
lecegıni oğretmeğc çalışan ibü -
yük İtalyan muharriri granit
ten bir kaya gibi hali gözleri -
min önünde duruyor 

Düsünüyorum şimdi: Bu pey 
gamber bakıslı, bu dev göriislü 
adam, kadir olsaydı da bugün, 
bütün heybet ve ihtisamı ile 
altında yattığı mermer lfilıidin 
ke.paklarından başını kaldırıp, 
korkunun fethettiği memleket 
lere Alman pike bombardıman 
tayyarelerinin nasıl girdiklerini 
görseydi kimbilir toprak olmuş 
dudaklannda ne mağrur. bir gü
lüş belirir, ve kirtıbilir beş asır
da, beş arpa boyu yürümiyen 
bu bedbaht insanlığa ne içden ge 
len bir samimiyet ve ızt.reabla a-
cırdı. ı 

Makyavele yerden göğe ka
dar hak veriyorum Hakikaten 
korkak bir insanın vahşi bir 
lıay\-a.ndan farkı yok. Gerçi pen
çesindeki kahir kuvveti, tepe -
sinde şalUıyan ka:Yit"i kırbacın 
sesinden korkarak kullanama -
yınca , binnetice uyuz bir sokak 
köpeği gibi hemen bir köseye 
sinip kalıveren sirk arslanı ile, 
yebniş tonluk .l\lman tankını 

aha rüyada gördüğü için mem 
leketlerinin kapılarını açan mil
letler arasında ne büyük bir ben 
zeyiş buluyorum. 

lcab ettiği zaman şerefle öl
meyi, sürünme ile yaşamaya 
tercih ctmiyen insan camiasının 
daha şimdiden aç ve zelil bir va
ziyette, galibleri taşıyan lokomo 
tifleıin yollara blraktıklan yan
mış "kömürlerin etrafında nasıl 
titrcştiklerini içimiz sızlıyarak 
işitmiyor muyuz? 

Hadisat bize gösteriyor ki 
ılık s&lonlannda, ipek eteklerini 
uçurarak danseden çıplak o -
muzlu kadınlarla apartmanla -
rının duvarlannı ısıtan kalöri
fcrlerinin sıcağını kaybedecek -
!erinden korkarak, pen.cerelerin-

r 
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\'e di.ııer suçlul!ırm d:ı bır gun) ıh
' mal ve suçlan gönılm'.'.!dı nden be-

(j J J ürü J d ü mü,? I 
intihar mz etti ı.J lı il. 

racUcrinc karar \ cnlıı cs:.nı ıstcnm. 
liundon sonrn n.uh 1. ne, u~ula

rm talebi ıuzCTine ırıud ıf:.ı ıcıu b -
1,a güne bırn'kıldı. 

(Baıtarafı 1 incluyfada) 
kardeşlerinden Kemaleddin e -
fendinin alt sırasına gcçmli. 

1 

Yusuf İzzoddin efendi hane -
dan arasına resmen böyle girdi. 

Sultan Azizin tahta geçtikten 
sonra .doğan diğer oğlu Abdül
mecid efendi bu tesadüfte ken
flisi için bir iftihar sebebi ta -
hayyül eder ve: 

- Yusuf İZ?.cddın efendi Ab
dül'aziz efendinin oğludur : ben 
Sultan Abdül'aziz hanın oğlu -
yum1 derdi. 

Yusuf efendi yası biraz Her -
leyince Harbiye mektebine .ka~ 
dolunmuş~ fakat orada mun -
tazam bir tahsil görmemiştir. 

Efendinin ilk riyaziye mual -
limi Ahmed Muhtar paşa - ga
zi - olmuştur. Arabcayı esbak 
Şeyhislfım Ömer Liıtfi ve Tur
sucu zade Muhtar. Kadaskerler 
den Dağıstanlı Muhiddin cf n -
dilerden okumuş, şair Senih e
fendiden yazı meşketm~tir. 
Babasının \·efatından sonra 

Arab ve Fnrs edebiyatım Ce\•ad 
efendiden tahsilde de~ am c~ Jc
miştir: 

Fransız zabitlerinden olu1> Kı
rım muhar ; sim.le gelerek İs
tanbulda kaLinıs olan mösyö dr· 
Vareze'den (1) fraıı.<n7..ca ve 
tarih dersleri almıştır. 

Paristeki Alliancc scicnti
fique universclle cemiyeti A b -
dül'azizi.n bu okumu!5 şehzad ..,; 
ni Osmmılı subesine fahri reis 
intihab eylemişti! 

Yusuf lu.cddin cfendfain ta
rihte, hele Osmanlı tarihinde ,.n 
çok merak ettiği bahisler hii -
kCımdarların hal \'e cüliisu va- t 
kalan idi. Onun bu merakı son
ralan kendisini kuruntulara 
sevk etmiştir. 

Yusuf hzcddin efendi mcr-ı -
rutiyctten sonra Süleyman Na
zif beye bizzat söylediğine göre 
(2) Ziya Paşadan da edebiyat 
dersi almıştır. Sultan Aziz ev
velce Ziya Paşaya ,karşı buyük 
teveccüh \"e iltifat gösterirken 
sonra ondan soğumuştu. Fakat 
bu hal ve hissine rağmen oğlu
na. ders vermesine müsaade et -
mesi paşanın edebt kudretini 

1 
takdir ve onu diğer birçok ilim I 
ve talim erbabına tercih ettiği-! 
ni gösterir. 

Yusuf efendiyi Nanllk Kemal 
bey de ziyaret edermi§. 

Ziya Paşa teşrifat usulüne ri-ı 
ayetle şeb.7.adeye sarayda carı 
merasim dairesinde hürmet e -
derken Namık Kemal bey ha -

(1) Bu ihtiyar F)"anıız illmi Ab
dülh•mld zam•nında labnbul Mül
kiye ldadl.ı •ıntfluında d• Francız 
llaal\lnt tectrı. edercN. 8ıdln Uıhıll 

aeneleı<lm izde hocamızıılı. 
(2) Süleyıw.an Nazif: iki dost. 

rckct ve 'muamelelerinde bir.az 
liübnli davr.amnnış. 

Yusuf 17.reddin cfendı da.na 
sünnet olmadan H. 1286 ta.ri -
hinde - on iki yaşında! - ke-
rl mirliva rütbesini alını tı. 

Abdül'aziz Yusuf İ?.zeddin e
!fen:Uvi kendisine veliahd ilim 
etmek sevdasına düşmfu;tii. Bu 
sebeblc cfğlunu halka parlak os 
ternıek -0rduya, herkese s vcur
mek isterdi. 

A:skerliktc çabuk, çabuk ı-ıit

beler k. • •ttircrek ona .evvela 
l!nssa ordusu meclisi riyasetini, 
scıııra bu ordunun mü ürıyetini 
tPvcıh eylemişti! Onu lstaııbu1-ı 
da her şenhlcte gösterır, her nü 
mayişte hazır bulundururdu. 
A \Tupa seyahatinde de yanma 
almıştı. 

HARB 
VAZİYETİ 

Zaman m 
( B:ış tar:ıfı 1 ne ııayf.::d:ı) 

1~ lkmıl.:ırdaki 

Şehzade, müşir serasker kapı- olur. donar, elı tüfek utnı 
sındaki dairesine her gün gelip . '"lllurd 
gıttLkçc kendisin" istikbal ve 
teşy,i merasimi yapılırdı. 

Efendi büyük içtimalara ıi -
yaset ederdi; Şlıray1 Devlet iç-

1 tJmafarına da giderdi. 
H. 1292 de Galata~·rny f:ul -

t.anisindc yapılan mükifnt 1.e.v - 1 
:v.iı l!"csmindc de bütün vükeliı.. 
ilC' ibi.-likte hazır bulunmu.:tu. 1 

,ilfe!.tcb müdürü Sava cfrrı -ı 
di _ Hariciye Nazırı Sava Paşa- I 
frad c;·lediği nub:tkta bu mek -
tet t opl:ı.ntısmda şehzadenin ı 
huzurile ilim \•e irfana ,-erdi
ği kıymete ıişaret etmişti! (3) 

Abdill'azizin Yusuf İzzeddin 
efend: yi veliah:lliğc geçirmek 1 
ıstemesi dağdağalı siyaı i bir 
mt>:rele obr.ak hayli müddet sür
m ü ür. 

Şair \TC edib Ziyn PAŞJ.nın 
naklettiğine göre; Abdül'azlz 
bir gün kendisine şu ifadede 
bulunmuştu~ 

- Bwm birader merhu -
mun - Abdiümccidin - garib ah
'\1alindcn biri de vcHahdlik usu
lünün t.agyiri için kendisine il
ka olunan teşviklere kulak ver
mesidir. Cenabı Malikülmülkün 
ihsan ettiği nimete tc~ckkürle 1 
takdiri ezeliye rıza vereceği 
yerde böyle evham ile uğra.şa-ı 
rak hem vakti rahatsız geçti; 
hem de hanedan arnsına emni
yetsizlik girerek huzur kalmn.dı. 

Diğer bir c1ef'a da kardcşile 
kendini şöyle mukayese etmişti: 

ce aver ik vnsfi1e ber ıb"ı 
'SClenın de d hli \i!rdıı . 

Alm::ınlnt üçtizlu p. k" 
Gcncrol c:Sis> le ıtt. k <'~tıKler ı ı 
soylUyo lnr. Jim;a hu uml ruı."l.ı 

sıs fogılizlerin d.:ıının <ılcyhınc te
'<'Cllı edıyormus. Fakat dıklator ktı 

bıtaraftır. Her ikl uha iı n \ c 

yetli degildir. Muhanb , , yazın 
yapılacak taarruiL.ınn ha •ırlıgı ·ıe 

geçirırler. Deniz ı. e karada buyuk 
hareketleri ancak iınum zde i lk
b::ıhord:ı. bekliyebilır z 

Hıkmet 1 LGAZ 

- Birader merhumun meşre-1 
bi .Jcıskanç idi. Ben de onun veh 
mini tahrik etmemek için gez-

1 mek, yürümek hususunda bile YENi NEŞRj YAT gayet ihtiyat ederdim; hatta .. _________ ... 

kendi cvlidı dahi bazı mertebe Yeni bir hukuki eser 
ihtiyata riayet mecburiyetinde 
idiler. (Arkası v._r) 

(3) S•va .rendi bu nutk11nda O.
mantı t•rlhlnl• tedrisine ilk def• o 
sene • fakat f,..,...zca bir tarih ~•
tabından urca... auretlle! - baılan

dı§ını da 2'tcr9tlltltlfl 

Remzi Balkanlının profesör E

•d Arsebtlkün borçlar hukuku ki· 
tabı üzerinde fikirler, tenkidler vo 
illiyet prenslpl 1simlı kitabı çıktı. 

Aııkuad• (Ha11t) ve ..(Şen Can) 
a...nlıuld• (Hafel) 1cltabevlerin-
detı altnablllr. 

Nüfu ayımı bu 
gün yap~lacak SABAHTAN 5)\BAHA 

Nüfusumuz ve 
Nüfuzumuz 

--
cd eklerdtr. • 1ov 
yım btttıkten 

tı rıy.ı a .tı 
izn ır Sut t p 

\ puru Galnt.ı rıh ı ın mı 

yerınc 16 el hııreket cdecckt r. Nufus 
;>ımuuıı bıtme ı s<ı ıt J3 den on

rtıya ldıgı takdirde A u ge ~ ı.ıt 

23 de h ı~et ed c>kiır Er urun 
\ opuru Knı:adeniz ru ıtımı &1at ~ e
rme 18 <:le kalkac. ktı . foı• QZ p 1 l ı-

ı Tnyyaı; \ apuru yaJ ... ıl·ıık \'t" rılı

tın dan sa.ıt !I :-;erınc> 18 de haı ket 
cdecektır. Mudanya h, ttı ı t 8.15 
po lo ı yarın ynpı1mıyoc·.ı ,tır Y ılnız 
aat l9 da Mar.ık.ı \ .ıouru .Mud. ı -

yaya ffiırekct edecekl r. t nır po t.ı-
sıııın gidı ıı. feri bugun yapılm ya-
c:.ııctır. 

Demi ;ı. lnrmdıı d, • yun nud -
detıncc trenler ı lcı,ııyccek, gerek 
banlıyo tıeıılerı ,·e eıekse pot • .ııı 
sayım sonunda hnrel.et ed!'Ceklerd ı . 1 

t tatistık UlllUIT' mud rl ı ıd»" 

nldıgıınız nraluın.:ıt:ı gure ıı .. , .ının 

de etn ''en 

r i 11\ ı.lesmln t.ibı 

uld ı •u dın v::ı:ı:ıht":ıktır. . . 

Meslek hakkındaki 12 ineı sua•ın 

cevabında: 

J3u ·ualın c e\ abmdu eı;as 11e.r o;.ı.lı

sıı ,, sır:ıdn tuttuğu iştıı. Egcr şııh n 
mu.ıyyt•n bır mc Jcgi, .son'ati \ eya 
bfr \ nz..Iesı \ tr ::ı o me lck, san'at 
•eya \'nzıfcnin :ıdı yazılacaktır. 1e
ela· (De\let mcm..ıru, nk.ı memu-

ı u, ~ tci. makııııst bakkal, ofor 
ckıktoı ılnh .. ) çıbi. 

luanen b ı is tut •ı)ari.lk i ad -
1.'ıı ık ı::~nı:m ltiru 1 r çın (i\lute
k, ıd rrcn ur \ <'Y 1 z.ıbıt ır t sahıbı) 
cc:Hıbı ynzıl,ıroktır Hoyl<' olmayıp 

h ır hiç bır m<' "'k meşg:ıle \ c
ya az fcsı yoksa, u.ılın karııı ına 

(yoktu,.) ce'. ;:ıbı yazılnc.:ıktır. 

(Baş tarafı '1 ııtci sayfada) 

n an;> oyı Cıhan Harbinden onr c -
dc> ettı •ı bı.yuk top k ve nufU!I 
porçalarına ra men nufuzlu bır de\'
lct 'i pamaınıijtı. üç dort deıuzın or
tJ ında \ c bu denıı.lerııı kapısı le 11\ v
ı up \ e A ya :ır ı .. ınd:ı kı kupruııun 
ahıbı olun Turkıyc kıymet ve chenı

ın.yetlnı bu co •nıfyu :ı .. ıyC'tınd n. 
t.ırıhmden al11 ken buna bır .de utı
fu,unuıı ı.e.afetı inzun::ım cderııe 

Avrupaö.ı clc>rlwl on rı şgal ede-
ektır. 

• • • 
11k nuru ayımı ı 27 enesinde 

y::ıpılm ll. O ene nufu .. umuı. 13 
m:ılyoı 648 bın zuhur ctnıiştır. Bun
dan yedı ene onra. yani 1935 de ya
pıl.ın s, yımda 16.158.000-ıdık 1038 de 
nlıf.ı umuzun 17 .829 000 oldu •u baz.ı 

1l ~ı:ı..=d :ııd 

ya ı lı olma ı yıız:unden . ;· ı ııı t -

ticc!lı <:n gec Ü<' guıı i ·ınde J.ın t· ıı 

lec kt r. 
• • • 

Mektebe giden çocukl ıı (Tnlebe) 
ı cır. e yaı;ılac.ık. rıektcbe gıtınıyenler 

ç • (\\ıkturJ ce\alıı \C 'l c.:ıktır. 

d n onr.ı en lcknte dıo-ırıdıııı ge
le ılf'r cılc!ugu gıb Hnt<ıy d<ı ıltıh::ık 
eln ı lır. Buna bir de tabıı nrtışımız.t 
ıl:l\·e etın !, lazımdır. Böylece Tur!C 
nuru .. mıun bır haylı ::ırtmı olduguna 
sııphcınıı yoktur ve bu, .:ı:yım let -
cesindı•, ~nı hır tÇ,ıç guııe knd.ır bel
lı olacuklır. MUhım su.ııllerlıt eevablıırını ya· 

za:-ken dlkk.:.t edilecek n41ktalar: 

C'\i n ,ıeıı i olan 
ı ın (Bo,anın• ) . y:ızılacoltt•ı. 

Aral r nclo nlk.ıh ı .. bruı ı .olı • 1:
sızın bır nrodn y ı ıyanl r C'\'l y ı -
zılac::ıktır. 

Tahsil h:ıkkuıdaki 4 tmcu wc 5 incı 
sual'erin cevabında: 

Yeni harflerle :natbu bıı y .. zıyı oku 
yabilcnlcı ıçiıı (e\ ' t) .oku~ u ıv· mlar 
için (h. yıı·) CC\0nbı y ılı · ıkt.ır. 
Gurp dıllerındc okun o l.ıılc>n!er ı~ •1 

de (E\ el) yazıl, cul,t r. 
Yeni harflerle y. ı y..ı...: tı tıı l.>ı

lenler ıç n (e et). bilmı~· · ler içın 
(hrıyır) ce\ abı y.mı.ıc. ıktı . G:u b 
lı •. ınl rllc yazı y. • nı 1.ıılC'ııl r 
için de (C'vet) ce\':ıbı y ulucak.ır. 

Sakatlık hakkındaki 7 1-:cı sualın 

cevabında: 

Topallık, sagırlık, dll· ıZliK, korllı ' 
kamburluk \ e err. ı.li goze gorumu· sıı 
kathklar yazılacaktır. Küı·, t nal \"C 

çolakların yalnız bir tı7.ll\"dan mı" • 
yokso ikisinden clı• mi, ın.ılı"ıl {llduk
lorı tasrih ~dileceK:tir. (Bir 0u.~u l,ör 
bir kolu ço1ak gilıi). Bu r.ak:ıtl.l 1arın 
bir koçı nyni kimsede bulunur n Jıcr 
biri ayn oyn yazılacaktır. (B'r gvzu 
kör \"C bir ayağı topal gibı). 1 

Dln hakkındaki 10 uncu aualln e1-· 
vabında: 

n '\ .ıınl olar k zını ttc çalısuıı 

l"ıdııılur ( çıftçı) ctıye yaııl:ıcaktıı. 

Meslek hakkındak 13 uncu sualın 
cevabında: 

Hu uıılın C'C\ abının sdhsın yaptı- 1 
•ı , ıle alfıkru;ı yoktur. le el ı Bır 

l ktor, bır !..ıbı ıka ctokto u olarak 
al.:Mlece i g b • bıı C•fihk dokto-
1.ırak el. <: lı ıfnlır Keza bır 

bir b nk ıd ı uhrı b 
ib bir fnalh:ıad:ı vc>ya 

s ın:ıyı mue cscnndc de nıuha ib o
l bilır. Du u:ılden m k al, bu kiın-

sclcriıı meslek \ eya san"atlarını hnn

Esasen dıı;:er bır ıı.t.ı ı tık, ytrrt11 

senelik sulhun memlekeünuzdc re
faha, blnacn .. leyh nufu .. .ırtı ına ııc 
kadar lıızmet etlıgını go;ı.tcren mu
hım bir delıldır. 192'7 ·:ıcsınde b • 
tun Turkıyede evlenenler 21 3i!! d 
ibaret il.en bu milcdar 193B e ın 

29.25l olnnıstur. üçte bır b 1ı d -
kı bu artı ın nlıfu umuzu k ıb.ırt 1 * 

m:ı.sı kabil de •ıldlr Bun n ıı ... ı. 1 

rocuk vcfıyotının, bele Sl!.rnanııı ('(ll' 
şukur bir hayli onu ıılmmı.br. 

Belı~t SAFA 
gj ne·. i mucsscscler dahilinde yap - =-----------, 
t . :bıruıı tc:;bit etmektir. Bu itıbaılıı Sadakai Fıt.lr 
b, ıncskgı. <;;ın'nt 'eya vaz:ıf'esi bu
lunduğunu bildiren ldııısenin meslek, 
s.ı ı l \Cya vazifesinin ismi, yukarıda 

En ıyl 

K. 
iyi 

K. 

J.-.ı 12 nci sualin hızn ına yazıldıklrul BL~gd~ıydan: 2:t 20 
sonra me ·ehi bır nınl~mist için 13 <"U Arpad 11 : 40 34 

u 1 •ı hizasın.ı ic::ıbın ı göre (un fab- üzümden : 117 100 

son 
t<. 

li 

84 

r .... ı ndu, dokumo fabrıkasındn, zcy. Hova kuvvetlerimız.ı.n yuksel-
t' ~· ı elel-trık fabrık::ısındo, illih .. ) I mesı , e ıırtması içm her turlu ynr
~.1 ıç nde çalı tıgı müessesenin m.ı- dımın yapılması yurd borçlarınıı-
ı .. •etim gosteren bir ce\ ap yaz.ıla - zın en buyiıklcrinde::ı oldugu gıbı 
ı:aktır. Keza tüccar ,·eya tuccar k9-j bugün bulun ırulletlC'I'in de kc d 
t bi oldılgunu soyliyen bir kimse ı.ç:n \"tırlıklnnnı korumak lÇlll durma" 
el~ l<Jıı sua!.n hızasına (bakkallık, m.ı- sızın hnva kuvvetlerini artırınıık-
nıf turacılık, komi yoııculuk, nah .. ) ta bulundukları gbrulmclde old -
l;lbi ne ne\ ı ticaret yapıyorsa o t - ğundım bu hususta Dıy.anet 1.,Jcrı 
c.ırfıin ismi yazıltıcnktır. Yiıksek Rdsliginden ıvetılmiS oıan 

M•• lck hakkındaki 14 OncU ıualın :fetva mucibince sadakat fılır ,·c 
cevııbında" ıckôt ile mükellef olanların Tı.Uk 

!'ı'e:;lcğlnin ziraat, sanayi \'e,Hı ti- !IIav:ı Kurumuna yardımları 'c 
t·~rd c..ldugunu söyliycn şah.-.lıır o bu .,ureUe .ruı~urduınuz.ı lıi.zlll~t-
m' kl.lc ne sıfatla çalıştıgı sorula - te bulunmnlan lüzumu ebenın 1 -

c. kiır. CPntron mu, mal sahibj mi, yetle iliı.n olunur. i.I 
ı .... i m., usta ckolfa> mı, mühendıs lstanbul ~hıttıı• 

mi, rr:cmur mu) bunlardan hangisi '·--------.ç;.·-o.ıo"ıette-•r-
1 ~ o N'\ b olnrak ynzıhıcaktır. • 
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A~man ·s iia planı 

lrlJ ~ 1a> ~ ~ 6 ~ ~ nasll a im kaldf 
~-====== TÜRKÇEYE ÇEViREN 1 
'-= Hüseyin Cahid YALÇIN Jı 

-4 Bıı§makaledcn devllm 1 
sında da anlaşmalar aktedile 
celdir,. . 

Bunun da türkçesi Almanya 
il İtalya dünyayı paylıi.şacaklar 
demelttir. Yalnız ~imdilik Rusya 
ile Amerikaya di!j gL.'(}iremedik
leri için onları tabiiyetleri altı
na almaktan vazgccmiş gibi gö
rünüyorlar. Fnknt vakti gelin~e 
onları <la C:Jtır çıtır yemek için. 
Almanların zınninde ayni akibe
tin 1tu{yn için de mukadder ol
<luğurula ~übhc edilemez. Fakat 1 
bunlar büyük emel fiile çık -
tıktım sonra tahakkuk edecek 
icraattır. Şimdiki halde bUtün 
A\'rupu ile Afrikayıı Almanya 
il" talyanın hiı.kim olacnğını öğ- ı 
reniyoruz. Rusya ile Amerika 
için bu l:adar mütevazı dav:."3.n· ı 
clıkbmıdan ve kendilerini lüt
fen hayatla bırnktıklar:ından 
dolayı yeıiere kapanıp teşekkiir 
etınl1klcıı ve minncthırhk arzcl- / 
mekten haşk• yapılacak bir şey 1 
kalmıyor. 

Japonlar Birmanya 
yolunu bombar

dnnan eiiiler 

Yu gos la vyayı 
tehdit başladı 

Rumanyada Al
manlardan memnu 

( B ı tarııfı 1 incide) 
ları da goz <inune larak Almanların 
16 eylül!ı lngilterenm istilası tarihi 
olarak tesbıt etmı olduklarına mu -
hakkak nıuırile bakmaktadırlar. 

-17-

~~F'akat nihnyet o bulun
\>" mevkie nasıl olup da 
~~.:lcligini ve Alman kav

ber, - faraza Londra \'eyn Pa -
riste tatbik edilmez - ameli ve 
faydalı bir şeydt;. Bir sefir, ilk 
Berline vasıl olduğu zaman 
teknik bakınundaıı, hiç kimseyi 
tanımaz gibi teliıkki olunur. Bu 
ilk .zorluğu izale :için, protokol 
şefi yahud harıciye nezaretinde 
te§rirat miidürü, sefir tarafın
dan ve bittabi masrafı ona aid 
olmak üzere kordiplomatiğe ve 
bütün hükumet memurlarına bi
rer davetname gönderir, onları 
sefir ile birlikte kararlaştırıl -
mış bir günde ve zamanda se -
farelhaneye çağırır. Bu suretle, 
yeni gelmis olan sefir ileride 
temas edehiJeceği kimselerin 
hepsiıu Iıep b.lrden tanımış olur. 

(Ba§ taralı 1 incide) • t • ı · k b 1 d 
Stempa gazetesine göre lngil- nıye SIZıl aş a 1 

tercniıı siyasi, diplomatik ve as- ı 

Associatcd Pr nJ .. ~ ının Fr::ınsa-
da dort ay suren bu eyah::ıttcn d!in
mi.ıs olan bır muh;ıbırı bır makale -
sinde ağu tos sonu!vi ve eylul bida
yetinde Fr:ınsız ın:ı ları ı.zerine 

yıldıı ım hucum! rı hııkk nd Vı hyye 
raporlar Geldıgın gıld M ckt dır. Bu 
hnberforııı mnh lfinde kontrolu im -

tıJ.1. ~erinde nüfuz \·e haki
'lıı/retini nasıl ıdameye mu
b 

1
Uk olduğunu düşünmeğe 

\'-hı anu.5tım. !kinci sualin cc
la • fıkıimcc, evvela .\lnıan -
• t n otokratik bir hükümdar 

fından idnre edilmeyı sev
erınde, saniyen partiııin li-

• lllı kabul ettikten sonra f,,im
• u değiştirmege cesaret e-

1\'ı ınesindedir. Kendi mahv
lt ;1<ı meydan vermemek ıçın, 

e1·rı mcvkiinde tutmağa mec 
Urlar. 

~ nu Himmlerdcn iyi takdir 
kimse voktur. 

.. liarıci.} e ~ zırı, B ron Von 
ath, ve adliye nazırı, Hit
nıeshur mütercimi Dr. 

?ıııut ile beraber. resmi ka-ı 
hazır idiler. Hıtler ecnebi 

~ lları yahut devlet adam 
. kabul ettiği zaman bu Dr. 

· ~dt hep hazır bulunur. E
bır gün hatıralarını ne re
~ birçok mc. eleler üze -
al. kaya şaynn hır ziya 

eh.lir. 1şm Rab ıma t allük 
{ etine gelınce, ben Hit-ı 
• }> doğnıc.lan dogruy:ı al -
a hıtab ettim. Dr. Sehmidt 
t cüman sıf l lıızm -

• rbir zaman lüzum göı ül
. Maam:ıfıh o her zam:.ın 
' notlar aldı ve bunların 
muhtıra -0larak efe disi i

• t faydalı obnu ol cakla
,, Zannederim. Bir defasında 

tların t hiht n ge<mis bir 1 
81nı bana vennesıne mü-

~ l'dildi. O sonbaharda Lord 
Hitleri gordüğü zaman, 

a mubaveıelerine dair 
t'in tabrıri nollaı ı ve -
. Fakat bu, Baron von 
h'ın hariciye nazırlı~ı 
l'lda idi. Herr ·voıı Rıbben 

bu mevkimde onu istihl!if 
mmı bu neza e-te artık 

c edılm dl. 
n von N cuı .t tlı lmnıaz 

tiibeli bir S ~ab'lı "d . H -
1\nzırı • n <!VV" l P..o
\'e Londrada ı::.cfırlık et -

· Almanlaı arasında , Swab 
lngifülcr ara ın lskoç
ıın olduğu gibi. mukte. id-

cı hnsi::ilik ıle meşhuriurl:ır. 
ı ve k ırısı 1ngilterede 
\ ılmıslerdı. Ben ıki mi de 

~ verdim. Zarif kızı ih -
t h'eld mareşal von Macken
: Oğlunun karı ı idt. Bu zat 
b Pederinin y nında. devlet h · ıfatile cn!ı:,mı tu ki bi-
l ı iciye no::ı.ı eti dmmi mus 
Nıgına mundıl biı luzmet -

• t ı:>zarctin eoi~ • l müdürü 
ıı \on Weiz. ackcr idi. 
~ bir b:ıhrij. c ahıtt sıfa

Zınet etmişti. Onun gibi 
llnmmil kafalı, derin su · 
\lınan bir tip nyni za.mnn-

l\ lıyen nr...muskur \•c muh -
1 \\·b~ Alman zabıti yolı:tur. 

(ızsacker böyle ıdı. Tnk-' 
bir sene sonra. Rıbben -
~n zamanınd ı lc\'let kutıbi 
~ e Mackenseıı'e halef ol -
ır. Bütün bu zatlarla mü
~lll'rim gayet iyi ıdi. Ne

?e müttehid ve iyı bır S t' 1di. Sonra Herı \'on Rib
a~l>'un idaresi altına gecti

' ı~ değişmisti. Fakat o ta
clıplomatik arkadaslnı•ım 

~ n derece talihli idik. 
~ t'o~ von NeuraUı, Hinde.n: 

~lı:ıı.;eJımi belr.ıı.yasmd:rn ıdı. 
'ı nazi parti~ine aza olma -

~onra partıye girdi. Fa-
e k ~aman vaziyetı hiı· dere

<ldar gayri Uıbıi idi. Hit-
111f1kir ve mütalealarmı ve 

taı; 11.1 ic meclisinin fikirleri -
h.ı~n~ıb etmekte olduğu daima 
ı; "-kak telakki edilemezdi. 
ı-~:ınıar Berlinde ayni za-c;: uç türlü Hariciye Nazın 
t'lı d idi: Herr Rosenberg"in 

ll'u gı, Herr von Ribben -
:n, nazırlığı, bir d" Wilhclm 

ttine deki resmi nazır. Birin -
l'iı.cı faauy.ctı benim mı.1\'t!.""~

lta:t an. evvel nihayete erişti. 
a·~ıtlerin sefiri olan Herr 
ı-e 1 bentrop'un nezareti bir 
}{ ~·e ~ndar hfüa f aliyette 
eı c:snu daireye mühim bır 

~.. teşkil etmis olması ıicab 
lti'tn 1 tr.n dname1erimi takdim et-

ıttı 80nra, artık kati yen ma
bıla Yerlcşmiı:ı gibi tdil.kki 

•?Qp cieın için başka bir me-1 
1:ıy 1 • aha ıhtiyaç \'ardı. Ber-

1 ~l' J Payıtahthrdan biridir 
tt-1.ıva ecnebi bir misyon fle -

ı.:'~i 1~saiat eder etmez, dip
,'\ll.il ısanında •· riceyimerıto 
~~, il § . J• 

"l'ıcleu·eyı .Yapmak mecburi -
hi!I ır kı bunu re mi bir 

'-hılit-f1crasimi diye tercüme e-
ad~. Bu, her tarafta cari 

et olmamakta bera -

Reich şan~öliyesi tarafından 
kabul edildikten sonra, ,·erece -
ğim "ricevim('nfo., için bir ta -
rih tavin etmemi istediler. 
Mense ltıöarile kısmen İs'koçyalı 
olduğum cihetle haziranın onu
nu intihab ettim . 
Ecnebı memleketlerde kralın 

veladet günü 9 lıazimndn tesid 
edilir. Bu, vatanper\'crane ve 1 
sadıkane nümayişler iqin bir ve
sile teşkil eder.- O gün Berlinde 
mukim bütün lngilizleri scfa1•et 
h:ıneyc çaya davet ctmcğe ka
rar vermis;tim. Kabul merasimi 
bir gün sonra vukua gelirse çi
cckkrdc vesair şeylerde bir de- ı 
receyc kadar bir tasarruf ola -
cağını dtişünr.ıüştüm. Binaena -
leyh tertibat böj le yapılmıştı. 
Fakat 1937 de Bcrliııde !l hazi
rmıın ve 10 haziranın senenin 
en sıcak günleri olacağını t.ah -
min edememiştim. Bunun için, 
çiçekleı·den kazandığımı - onla
rın bile coğu sdldu ve yerlerine 
yenileri kondu - kkiden kaybet
tim. Her ıki davette de mutad-
<lan fazla i<"kt rfodildi. 

Berlinclcki İngiliz .seforetiıa
ıwsi ınuhteF>cm bir binadır, Wil
helmstra ·se'yc, yani Berlinin 
d ha büyük msbette Downing 
Street'ine, geni . .; brr cebhcsi var 
dır. Scfar<'thaııe ıstisna edilirse 
bu cadde hc>men tamamen hüku
met ofislerlıtden terekklib eder. 
Reiclı kancilaryası yani şansöli
) enin resmi ikametgahı ile ha-

İsvıçrelı muharrir bu tıwassu
ruıı Vıytına okongresi ve Vcrsay 
munheriename.c;i tarafından dü
şüııülmi.ış olan sistemin zıddı 
olduğunu anlatıyor. Çiinkü on- j 
lar millıyet prensibini kabul et
mişler ve her milletin istikJfıJ ı 
sahibi olmruıını temine imkan 
daıresınıle çalışmuılar. li'akat or
taya ktiçtik küçiık milletler çık
mış. Bunlar iktısadi realiteye 
uymayorlarmtfi. l!-:traflarına yük I 
sek giimrük tarifelerinden mü -
rekk b hirN· seddi Çin çe\irme
ğe kallmuşla.r. dünyanın nizamı-\ 
m boznnı!::Jar Şimdi Alınanyn ile 
ltalva iEıtc bu kücüklerin \'Ucu
dünii ortndan kaldıracaklar ve 
düny ya venı nizam verecekler. 
Meğer dünyanın çektiği bütün 
felaketler heı> J.,jh1anya, Leton
ya, Estonya, ılh. gibi ismi cismi 
_nelirııiz, ufak tefek celimsiz dev 
letlerın yüzünden imiş! Yahu -
dileı ':len bu .im.dur nefret eden 
li'ühı·.e_r ıle Dtı<'c bütün kaba -
hati bu küçük devletlere tah -
ınil ederken o se,·m dikleri Ya- 1 

hudil'"'l'l t:ıkJ•,) ctikleı-inin far- 1 
kında bile degille.r. Halbuki ken 
dilermuı 'hu pıt'ıı;iplerini Yahu
diler .->ktau tatbik etmişler, 
bütiin Beni İs7'ailin giinahlarını 1 
hir uyuz kPcıw yakletmek fule-
tını u vduı:muşlardı. ' 

Biz vukankı izah.ılı Alman - ı 
yaya du.<jro.m Jlt'Opagandalardan 
alnı dık. Bıtr.ıraf bir memleke -
tin tanınnıı bir gazetecisiıden 1 
iktıbs.s ettik. 

HliSl'~·iu Ca.hi:I Y ALÇI ~ 
~WVV'V'~ 

Eden Türkiyeye 

( Baı tarafı 1 inci sayfada) 

tarafından bombardımanı isbat 
eder ki Japonya !ngiliz hattı ha
reketine mümasil bir hareketle 
mukabele etmeğe katiyen karar 
vermiştir. Çinlilere harb ınalze -
mesi göndennek için İngHizlerin 
ncılacağını bildirdikleri Honk -
kÔng yolunun açılışı, Japon-Çin 
harbin~ bir müdahale ''e Japon
yaya karsı da açıkça meydan o
kumaktır. Buna da tek bir ce-
vab vardır: 

Miyako Şimbun gazetesi de 
diyor ki: 

Hongkong yolunun açılması 
tasavvuru artık gayri nazikane 
bir hareket değil dll.c:;manca bir 
hareket olarak telakki edilmeli
dir. 1ngiltere anlamalıdır ki, Ja
ponya kendini müdafaa ve düş
manın iaşe yollannı kapamak 
için silaha müracaate karar ver-
miştir. 1 

Tokyo, 19 (a.n.) - Bir Japon 
bahri tebliğine göre, Japon tay 
yareleri diin Birmanya yolunu 
bombardıman ederek başlıca 
Jıedeflerini teşkil eden köprüye 
tam isabetler kaydetmişlerdir. j 

· Tebliğde Japon tayyareelriniıı 
hiçbir muka\·emete maruz kal -
mndıkları ilave edilmektedir. 

•rebliğde zikredilen köprünün 
Çin toprakları üzerinde Mckong 
nehrinin yukarı mecrası üze -
rinde bulunduğu bildiriliyor. 

Birmanva Yolundan Gt•«>t>n 
• F..şya ~ 

Lashıo, 19 (a.a.) Bıı m:ııwn yo-
lile Çın(' gitmekte olun kamyonların 
buyuk bır kı 11'1 bcw.ın n. klctmck -
tcdır. Bır kı mının d \ :> y<ıre mo -

ı nıc\ cuttur. 

alını lard r. 
Japon) a Petrolsiiz mii I\.alacnk? 

I..ondrıı, 19 (a.a.) .Rc:uter nJnn ı 

diplomatik ınuh::ıbır nı) ı mııl(ı -
mat nlnn m hfıl ek t tı c ldı •ine 
gorc>, Holl nd;ı \ e J. >on h 'Tletleri 
nrn ınd. Fclc:merı , Hındı t nındnn 
p('trol mub::ıy ı 1 kkındn 

mu akcrder etmektcd"r. 

kcri mağl~b!yetin. ''e bü~~~ Bri- Bulcreş 19 il.a _ BUkrcş tıp ve 
tany:ı. maglub edılemezlıgı hak- . 
k d k . l d" ·· . te ı kimy<ı labor luv;:ırmın dU\'<lt'llla aşa-
ın a ı yan ış uşuncenın v - . 1 1 ed k"ğ u· 

l'd tti- · b' · A h l b ğıdnkı ıbare cı L ı 1tıvıı en .. ı ıı.r 
ı e gı ır sıyası u ıran aş lı • K h , _ HiU .. t . ti D h li t b' yapıştırı nı ır . a ro,,,un er, gos ennış r. a a rea s ır 1 B R 
"h · tin ·· d b lın b" k yaşasın ngıltetC' utun ıyı umen-

zı nıye vucu u ası ırço il t s· A Ier ın~ıltcrcnın zaf('rınt tcınennı et-
enge ere çar~!'lış ır. ırası a • 1 mcktcdırlcr. • 
damlardan murekkeb bır gru - . 1 

d · b" · t"h l 1. 'Ih Polı tahl.ıkottau on.ra bu kagıt -pun enn ır ıs ı a e ve uı as-
1 •• • A b' tte , !arın laborntuvarın :ıkıl mm zcncs sa reJımın cczrı ır sure ıs-

ı h ı dnki tc.ş bb'" 1 · b el ık olan bazı karlın ınust.ıhdeınleri 
n ı yo un e us erı oşa taıatınd..ın yan tmldı.,ını bıldırmı.-
gitmiştir. Memleketin ihyası bü-
yük bir nisbet dahİlınde vazi - tır. 

Rumen PctrollAriuin yetten müteessir olmaktadır. 
Farmasonluğa ve Yahudilig'Te ı Naldiy<' Güçlüğü 

Bukrel 19 - \lnı nl ı· il 
karşı alınan tedbirler ancak ya-
rı tedbirlerdir. Ve iki mihver iş l:ırok g yr tlerınl ~k zıynde ıh-
devletinin gözlerini kapamak j- lıyaçl:ırı ılııu petrol c Y 1 tıhsa- ı 

lını temın Ruın ny m i -
çin ittihaz olunmuştur. letme e t<'k 11 et-

Yugoslavva şu anda iki grupa mcktcdırlcı. 
ayrılmış bulunuyor. Bunların 
birisi e.ski filemi öteki de yeni 
filemi temsil etmektedir. E'skı 
filemi temsil eden grulJ iktidar
da bulunuyor. Yenı alemi tem -
sil eden grup ise bir avuç genç
ten ibarettir. Memlcketlerınin 
istikbali kaygusuııda olan bu 
gençler mevkilerini kU\'\'etlen -
dirmeğe çalışıyorlar. 

Roma, 19 (a.a.) - Bütün 1-
talyan matbuatı, uzun bir te -
vakkuftan sonra İngiliz ajanla -
nnın Belgradda büyük bir faa
liyete geçtiklerine dair yazılar 
yazmaktadır. Yugoslavya şehir
lerinde mihver devletlerine knı
şı beyannameler dağıtılmakta -
dır. Yugoslav, Rumen ve Bul -
gar hududlarının birleştiğı Ne - 1 

gotin mıntakasında. Rumen -
Yugoslav hududundaki Praho
vo sehrinde toplanmış olnn Be
sarabya Almanlanna karşı köy 
lüler tahrjk edilmektedir. Gaze
teler Belgrad hüklımetinin bu 
vaziyete enerjik bir surette nı
hayet vereceğı iimidini izhar 
ediyorlar. 

--1>11«---

Beş bin Polonyalı 
idam edilmiş 

Sa ta af• 1 ıncide ) 

sovanııı 21J kılom tı e '>imalı gar
bısiııde b luıı:ın lln n·v kovun 
de mfaz eriılınek hı. Bu ko\.·de 
gestapo t rafına 1 ı ·uı ına di
zı 'mıs ol n be hın Pôlonyalınm 
meçhul mezarları bu tmmakta-
ili~ . 

Bir film d<'gil; parlak bir fıtın 'i ate~ paı "ası olaıı \ ~ 
ROHER1' 'Ol G - ANN OTllERN 

tarafmdn.n l urikuliı.d bir tarzda aratılan 

Fransız n sözlü şaheseri buglin muti k 

SARl~Y S NEMASINDA 
riciye ne7.areti, mı. de burada -
dır. Ren Berlini terkettiğim za -
man, burada. Bismarck'm eski 1 
sarayı Rıbbcnh·op'un ikameti i
çin tamamen ycnileştiriliyorr'lu. 
Sefarethane 1870 tarihlerine 
doğru bir Alınan tarafından in
Fa cttirilmışti. Bu Alman clemir
yolları inşaatında büyük bir 
sm et kav.anmı!)tı. Biraz sonra 
ifliıs etti. Bunun üzerine, ev İn-

geliyor ( 
görünüz. Şen. canlı hnreketlı ve .. evımlı bu film 

memiııtır. İlaveten: yeni FOKS JURNAL son di.ın}.ı ve haıb haberleri 
Şur.ısı k..ıydedılmt:ktedn· \ ı, .J::ı - ilımı~!!i&lıll~iilili••llii!l0.EBlliilliliii:Bl!!!!!llıı:!reiE:GBDE:~S:::!Z!Mlgzt'i) 

Bunt.inl::ı ber. bcr L nd y pek yıı
kında bir anla.,m:mın muhtc el ol
duğnu go tcrc>n hıç hır mal ırnat gPl 

(B;ı9 tarafı 1 incide) 
Diğ (· Balkan memleketlerin

<le buluu n ırçok İngiliz gaze
tecisı Sofy.ıy • g('lmistir. Bunlar 
lstanbula gıd ceklerdir. Ö\·le 
zannedıtiyoı· kı İngiliz haı blye j 
nazın &ienın Türkiye ve Yuna -
n!stand:ı yap.ıca~ı seyahatl ta-

pony nm on .ınıb ·go cbcb il' A - ~u hafta su sı"ne~'1ııas1nd mcuk:ıdan ortık ; t n al n yac gı J1I ılJ il• 
petrol, yul• ek {'\ aflı t yy.ı 'C' ben - • 
ziıl°dLr. Şımdl, bu bcnzlnd 'il Felc - CHARLES BOYER ve IRE.NNE DUNNE 

t:,ıiliz hükumeti taı:ıfıı: fan satın 
alındı. tık zamanlarda arka ta
rafında büyük bir bah~esi var-

kib ed klerdir. 

menk Hındı t.ınınd ıne\ cud olan 
mikd. r t..ım ... mcn fngıltcreyı.. tahsis 
edılm.şt.r \ c bu surctlı.: bu kaynak 
d. Japonl:ırn kap nnıı buluı mak -
tadır. 

--l>ll«--dı, ta Tic:rgrırten'in bir kenarını S . ı · Ş f 1 
teşkil eden sokağa kadaı· imti-: ur 1 ye 1 e er 
daa ederdi. Herh,ıngi bir se . 1 Hava akınlarında 
bebd~~ c1oıa.yı: b.u ya 1ngı1tere- Bag" dafa kaçıyor 
ye fıılıyatta hakım o!anlarm • • •• 1 ı 
):mi majestenin ı.naı~yesi mc - --o- ıngıltereda Oıen 1ır 
murlarmın tamakur1ıgı yahud o Eski faş vekil Cemil u 
taıi:üe sefir bulunan Siı Frank --o-
Lasccllcs'e doğrudan dugruya Mardanı da kaçtı ı.ondra, 19 (a.a.) - E\\·e.cc haber 
impaı atar tnrafıııdan vukubu -1 --<>--- , crılmış olduğu gıbı ham akmları 

tarafmilnn ~aratılan \'e kem li t l.dirle seyrodilf'n"'k alkıslannrı 

• • y 
Mevsimin en büyük li'rau ızca sözlü aşk filmini gorunuz. 

Suareler için yerlerin ev\Jclden aldırılması rica olunur. 

-:' BUGÜN 

iPEK 
S}NEMA:,JNDA 

2 Türkçe sözlü film 
birden gösteri~iyor. 

k'ınsızdı. Z ra \lm 
ı,aml rı bıta~ 

I~onclr.ı~ a 1:' apılan Jla....ı;;ar 
İadt> f<;d İlt'cek 

ra 

Jan mürncaatin rcjdedilmesinin K..ıhııc. rn ( .;ı ı - El Ehr~m g:ızc- nctıccsı ohırak tngılteredc hnzıranda 
zorlugudur - b:ı1wc Adlon oteli te ınc n.ız ı .. ıı J.'r n ,z m !mmln.ı - ' 78, temmuzda 258 \c ::ıgusto d, 1075 ı ZORLA TAVYA Ecı· 
irin yer temiıı etmek üzere sn- run kendılerıni tc ..ıC ıı "yctindc ol _I kişi olmkştur. Dun t;ı;lül ıc;ın Hnl - • 

tıldı. İkinci \Vilhelm burasını m• oı n rak. ml .. rl 1 nlerın ~ekfı- 2 _ LEKELı· KADIN 
Büvük taklitli 

• kom':.'Cli -TAKSiM---.. 
Tut'kçe özlü ve SİNEMASI Beı linin e.n yüksek bir oteli yap 1 mı 8365 e vnrmaktadrr. 

• • •1 1 1 Arapça ş;ırkıh dram mak ıstıyoruu. lıtimal ki bu iki ) aralıların mecmu ad~dı 12352 o-
mülahazanın ikisi de birden te- lup, bunl .. rı 155 1 liıızi r:ınd.ı, 321 i Se.aııslar: 2 d~ ZOia.A TA\''YAltli;Cİ, 4 de L!':a\EU KADI • 
sir icra etmişlerdi. ı temmuzda ,.c 1261 i nğusto ıyı zar-ı 6 ela ZORLA TAYI'ARl<X'J. 7.45 dt> Ll~KEI.l K DiN, 

"'Rııgiin matinclndt>n itibaren 
(~n~,ntbın sonra) 

Çanakkale (Arku.sı ,·ar) fında yım:ılanını~tır. l11malillllil••• 9.45 de ZORLA 1'Al'YAIU<J('j 

- Bu ikinci vaziyet, birinci
nin diğer bir şekilde ifade
sinden başka bir şey değildir. 

- Pekala yekdiğeriyle se
vişen ve neticede birleserek 
mesud olan çiftlerhı sayısı pek 
çoktur. Bu gibi hadiselerde ci
nayet ne arar? 

Müzeyyen bu gece ne kadar 
güzel. ne kad:u harikulade. idi? 
Omuziarına dat;'lhn sacları a
rasında yi.izii büyük bir san'at
kfırın elinden çıkını~ fevkalüde 
nefis bir tablo gibi göriinüyor -
du. Bülend, bu ince. manalı ve 
giizcl yüze b~raz da hayretle 
bakıyordu. 

Of, Müzeyyen de bu akşam 
bu tehlikeli mevzuu nereden çı
karmıştı? 

Niçin bundan bahsetmekte ıs
rar ediyordu? 

- Hayır Müzeyyen hanım .. 1 

içinde bir, hatta birkaç cinayet 
bulunmıyan bir aşk masalı o
lamaz. Bir kadın bir erkeği seve 
bilir ve onunla evlenip mesud 0-

1 

labilir. Fakat acaba o kadını .ı 

dın, güzel bıı tablo, güzel bir 
san~ü eHct'İ gibidir. Güzel bir sa
nat eserme hayran olanlal'ln a
dedi is hic-bir zaman bir ola -
maz. foselil siz .. siz güzel, cok ı 
gfü~eı hir kndmı:ımız. Sizi ı:: - ı 
venl"r herhalde sadece bir Os
man Kndndcu ibaret değildir. 
Siz, karşınızdn ac:ılmış olan kaib 
leı d~n onunkini seçtiniz. Onu se 
vıyorsunuz Onun meziyetlerine 
aşıksınız. o da sizi seviyor. 13u 
mütckahıl ruık ikinizi mcsud ve 
bahtıv~r edıyor. Fakat ya öte -
kiler'.' Y:ı size u~ık olan, sizi se
ven clıgeı· insanlar? fatc siz balı 
tiy.:ı.r ulurken (ltrafınızda ecre -
yan eden fada!ar .. 

- Bu pek faııtazi lıir iddia .. 
böyl<' bır R~Y ihtimal vermem. 

- Fantaz.i değil hakikattir. 
- Kat'iyen yanılıyorsunuz. 
Mtizcyycn gtilümsodi. Sonra 

ilave etti: 
- Omu.an I~adriden başka 

herh:ıngı bır kim:;cııin beni sev
miş olmasına ihtimal vermem. 
Çünkü baııt1 ondan başka hiç 

~-
Geçilmez 

)l'A'ZAN: RAD SERTO~LU 
TCRKt • J<::BEDI 

KAHRA. IANLII{ J)J'.;. 1'Al 'I 
Turkc;c ozlu - ~ır. .. ı!ı mu ız. m 

ıl . 
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seven başkaları yok mudur? 
Bunlar ne olurlar? Güzel bir ka 
kimc:e izdivaç teklif etmedı. 

Bu sözleri acaba ne maksadla 
söy1iiyordu. Bülcnd, önünde ya
rı uzanmıR bir halde yatan Mü
zevvrne ürkek ve mütereddid 
na.zarlarla baktı: 

- Sizi pek çok kimseler sev
di. 

- Kimler mesela? 
- Onları mutlaka öğrenmek 

mi istivorsunuz? 
- E\'et! 
-· Size bazı sırlar tevdi et -

mek isterim. Fakat bHrnem ki 
buna hakkım var mı? 

- Canım ne olacak? Maziden 
bahsediyoruz. Oraya nasıl olsa 
dönmemize imkan olmadığııdan 
bana bu isimleri söylemende hiç 
bir mahzur tasa\'\'Ur edilemez. 
Bunları hiç bir vesılc ile. hiç 
kimseye faş etmiye<:eğimdcn e
min olabilirsin. 

- Pekala! o halde s!iylüyo -

rum. Biz daha mektepte iken - Evvela Sedad! 
muhtelif \'CSilelcrle 'uimdığı ıuz - Sedad mı? lmkfını yok. 
genç kızlara dördümüz, b~şi- - Maalesef siz.ı inandıracak 
ıniz birden aşık olurduk. Nasıl b~ka bir kuvvet mnlik değı -
diyeyim? Bir nevi kollektif aşk. lim. Fıı.knt emin ol n kı Sedad 
- Garib şey! sizı çok eveıdi. Kac:: defo bu 
- Hc:m de ne büyük ve ne sırrını bana unlntmıstı. Fakat 

temiz bir a~kla... .Sedad çok nıaSn!r hır delikanlı 

rlıyıın· 

KAYNAK 

Tabii bu aı:jklar hiç bir vesil" idı. Bunua farkımı ı·armaman lt'!~~~~~~~~~~~~i 
ile ve asla se\·gililerimizc ifşa i~uı her şeyi yapardı. Sana dai- Türk isfildaliu(• t<>mcl taşmı 
edilmezdi. Bunlun ancak çok mn ı,ıi.iler, s nınle daima ~aka - ko>un Ka.mınkam hıstafa 
gizli bir sır gibi en yakın arka- fa1jır, sana karşı be.,lediğı duy- Kt-nıal'in bu filmde f'awık-
daşlarıımza tevdi edebilirdik. guların end"" sadece bir kar- }.alenin nasd J!~·ilm('Z" oldu-
Bazan senelerce bernber bulun- deş sevgısi ıntıbaını bırakması ı:,'"lınu j .. bat ettiğini lw) ecan-
duğuınuz bir nrkadnsla ayni için çok çalışırdı ve bunda mu- lıı S('rrcdeceksiniz. 
genç kıza flşık oldoğumuz mey - vaffak da olurdu. l~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;m 
dana ıkardı. O zaman aramız - Hayret'. P"ki diğ "r aşık -
açılır, yekdiğerimi;.e ufü:man O· !arım kimlerdi? 
lurduk. - İkincı ~ıkın Halildi. Ben 

- Hayret! Peki buna kimler bfr gün tesadüfen biraz da uh-
8.şıktı? , laksızlık yaparak sırasında unut 

- Ne kadar sabırsızsınız. Söy mus olduğu hatıra defterim o
liyeceğim. Sizin tam beş fı.sıkınız 1mduğum zaman bunun forkı
\'ardı. na varmıştım. Halil rok hassas 

- Olur şey değil.. Daha yeni bit delıkanlı ıdı. Onunla yanya
öğreniyorum. Mcğeı· neler geç- 1 na aynı ırada oturduğumuz 
miş de farkında olmamışım. halde bu ·ırrmı bana söyleme-
1\:imlermi~ bakalım bu beş kişı:' mi t.ı. (ATkası 'ar) 

j 

ı:.rlcrm 

guft le. ıni \'EC'Dt B1NGuL, 
SADE1'TJN KAYNAK \e AŞIK 
\ANLI EMRCLLAH taralmd.ın 
h:ızırl dı ı gıbı ) ıne ı..u fılınd .. 

NAMIK KEMAL'm «EV GA· 
ZILER ~r}.ı ıy.e lEHMED 
AK1F'ın «EY BU TOPRAKLAR 

l.çlN TOPRACA DUŞMÜŞ AS
KERı> şf!rlerlnl cie dinllyecek
sıniz 



No. 181 Ya.zan: Snmi HABAYl'ili 1-
fJ!.adyO Programı 

h:ıstlı )lcil''(Uı \U be? 
- Bilmiyordum ya .. 
- v ı.' k .ılk ndı benim h .. s -

1alıgım için! I.c-;imızi ıni pa' la~aca -
fız lx>'. 

- U•t,, Ali ıh kırrr. na ıb cttı ısc 

o olur. ı 
- Y u n ı ı .bı nlıl n ıhen.. t. -

ıır .ı ' ı • gı be! 
~ Br

r 
mi? 

Do ru u.} le Adalı? ı 
E col. h t:.ı \ c zclıun ldım 

'•ru .ı L.ı d rC'<.t.' ıyile:ıec ~ırı b 1-
m<'d 

Gu il o un y.ı" Ellı • ıtılık 1 
.Aliı,;oyl . ı 

AJl.ıh Hı~ n u ta Biz Eoıin 
~lmn ıyı oldugu \U isteıız. 

Dedi. 
Alı o, • l.ıy t'(foıt.+.: 

- Ul. rt Ad ı. bılı~ er rr u un ne 
J:ıpt b. a 

fuk. rnlık 

- El , th cnd relik • nı 

C'agım7 

At bl', ust •• 1• 

- Abe Adalı buııl. r hıcl ol l •1 

.ııı . .l• r o n lrC' imi 'TT'. 

Atı.. l::ı .• 
- Abc>, herke , h d ol un on gtl

re k bu be' 

JJ.:ıkık .• trn Alıço, <;ok ıı lı ıd .. Her 
11<' k d. r alay cdı.yor goruluyo · idi,)' -

<' de, Adalının gür istemcı:ı l u -
ı ı ·ınc l~lem[sti. 

Ad.ılı H lıl de yarın bnşııı. neler 
gdı rgını ezmiş bulunııJ. ordu. 

Cun <Ü, Kel Alı~o ı:,:ok l.lnc.ı ve 
gııdd:ır bır atlamdı. Her h<ıldc Adalı-

,;:ı ole ı.)c bir. guı eş ntacaktı. 1 
Al. o, t:ım elli iiltı y:ışınn gd -

mi t . F.1k:ıt, yirmi yaşındaki gene 
kndnr hıılı \C diri görünüyordu. 

Y. ın •alıahkl gureş:n yalnız. Ad:ılı I 
H. lıl ılC' olacugı muhakkaktı. 

) :ır:;gıı (i 

y 

- Ech' 

ııi be 1 n guı.el ' e genç 
Ali o, Koca Yu ufa dönerek· 

Yu~ur, artık benim ızinl~ gu -
, ı eı; ıY' .)'Ok. Yann meydanı Adnlı ıle 

lıan:ı bır. k ... caksınız .. ben, y;ılnız A-

ı te; onu k' tı be \edim ken-
dınıı" 

- Ne dıyor un u ta? 
- V:ıli.ıl i.. • 
Dcymcc lıulun k h\ edckllcr k .. h

nh. ı. rı bcı tı. Ad .. Iı d.ıyaı amodı. 

l-.nhk..ıı •• ~ ı t .. lı\·crdi. 
Alıçu de\, m edı.)oıdu: 

Abc, .} wlııız karago okl. u yf! -
mı:k 

ın .}C

ıdu bıı· .,y be' Hem de 

1 lı z..r ı onu•ıde. 

Koln eder le. d h.ı bh;ı; k bir k.ıh

'kr.lıa :ılı\ c.rdıleı. 

Arço, dnarıı cdi,>ordu. 
UI n Ad lı ;.. clından .} edıgim 

uHr.dirrnin Jı, ddı \°C hC">nbı yok. 
lfop bcıll'n ~ llzi\mden mi oldu? 
1-.lbet!t> • 

V;ılı, v. h u 
ıdmczdinı .• 

. b'lsc idtrı koyı? 
1 

d. 1ı ılc gur<> at.1t•:ığım 

Dedi, 

Nı ı.ıyct snb:ılı oldu. Cuıc ı ey -
d .. nı 1-.ıru!du. Aliço b:!ş sed.rc ge 'p 
oturdu. Kiir;uk pehli\•:ıniıırın g,ın ini 
cyrt>dı.> ordu .• 

Kiıçuk gılreşkr, ytı\ ı:ı y,l\ :ış bitti. 
l3n .. altı gurcşleri rlc nıhnyeotlendi. 

Sırrı bıı gclmı ti. Cazgır ortoy.ı. 

çıKtı. B;ığınyordu. 

- n .. pchl:vanl<ır mtyd.ına!. 
- il, :ı elli altın bir kanı genç 

ol, iz \ar. 

E~ler kur'n ık t y.n cclık>rek . 
Ti ı,>dı •• ıncyd:ımı' 

D. pehli\:ınlar ı;oyunmu tu El1 
en c1:1 ıncydana/Alic,:o \ ıktı. Subırı.ız 
cıldugu gorüHlyordu. BİL' «n C\ 'el A
.ıdlının. en snc ) ap.ı;ıp guı es nck 
hınç alı. nk i tl,>ordu. 

Yr.Imz, cazgırın kuı·'a ıle c~ tutı.ı

lncogı IH'ınuın 'tira:r. etmek lcin elinl 
dm ukulara 'e zurn:ıcılnr:ı l:ııldır -

20/10/940 P AZA R 

Gencı Nufus Sayımı Günunc 
Aid Huııuıi Progrıım 

8.00 Program \ c rneınlckd a 
ayarı. 

8.03 '!tonu ın:ı • l'lt.ıtJ tıı.. umum 
mud 'ru bay Ceı:.ı Aybıır t:ıı.ıı:nd.:ıl 
a~ ımın b •• ıııdıgıııı bildırcn lılt.ıbe) 

ti 15 Ajı:M h be 1erı. 
13 ·ıo !\Ju, : Jltlrtt• t:cu'Tiht•r ban

do lı (Şe': th • ıı Ktinçcı) l\1ıır"lıır. 

!J . ı., .E ıı -.~ıııı ~mıtı - Ye lck 11 -
tc- i. 

10 00 Çolukl. ra k , uz. 
10 45 "\luzık· l\lunir 'o\urcddın kon 

seri. 
11.45 Tem 1: 

{Moll re). 
Guluı b rl r 

De\ let kon C'n, tm an U.) l o mt:k 
tebi tolcbcleı ı ınr Cınd. l. Reji oı: 
Karı Ebert. 

12.30 Mcınlehd •ıut a~arı \e a
jans haberleı i. 

a2.45 Mlıı.ıl · R. dyo s::>lon orkes -
tr. ı <Vıolonı t Necib A~kın ırlnre

indc) 
ı - .foJ Franko . Pu o DoblC', 
2 - Fr.tz Rccktem\ ald · Viynnn 

\alsı 

3 Aubcrt . Gcçıt m:ırşı , 
4 - Gaııglberger : Polk,ı. 

13.15 Muzik: H. lk tu~külerl 'c o-
yun h .. \:ıldTı, 

1 13.30 Mü .. ik• Bu;) Uk fasıl heyeti, 
14.00 Temsıl· tı.dh·aı;; klubu, 
Rad)O trnı 1 heyeti taıafmd.m 
14.45 Muz.ıl.: Yilkl!l taı ıhtcn eslı 

hatıralar. Ort.ı oyunu, duğün \'C 

pchlİ\ a.ı. ha\ alm ındon örnekler. 
(Zurnacı Emin \'C arkudaşlaı ının jS
tirakilc). 

15.05 M(ızık: Rnclyo caz oı kcsl.raı;ı 
( ibarihm öı.gl~ı idı:ıt:rsindc). 

15.30 Mut.ık: Ceçit konseri (Bulun 
okuyucul:ırın i'itirnkılc). 

16.15 .Miizık: Düğun luıkulı!ri. 
Radyo knd n okuyucul:ırı heyeti 

t:ırafındon. 
16.30 Elde eclılen s.ı.yım netıccleri-

niıı Utinı. 
17.00 S.ı.nt 20.00 ele tekıar neşnya

t:ı b şlamok Uz re knpanı . 
20.00 Program me.ınlckct saat a -

ynrı 'c ajans haberleri. 
21.00 Elde ed lffi sa;yım nellceleri

nin ılônı. 
2 ı.ı O Milı.ik: Türk muzik birliği 

korosu (Ahmed Adnan iclare. inde) 

1 - Arkııdc · Kuğu, 
2 - O. Lnssu : Kocam sok:ıkt:ın 

gelınce, 

1 l 
dı. D:ı\-Ullar, zurhnlor l;usd1.1. 

._ _____________ _._ so~ hı~ordu: 

TiYATROLAR 

1 

At ı;o, söze 'bn.ladı. Ahalıl" kJı ı 

3 - Necil K«z.ım Al.ses . Dagl.ır, 

4 - J'.Icsud Cemil : E\ !erimin önii 
5 Ha<;nn Fct'İd Alnaı· : l t:ın -

bulu ı her tarafı, 

Şehİ r ======.:.:-::.::(A~tt~ı \ar>~ 6 Uhi Ceımıl :Fı·kın : Aı:lama 
y:ı. 

tiyatrosu 
temsilleri 

Tepebıı;ı Dram Kısmında 

20/J 0/940 p. zar gı.lnduz. 
;ı, t 15.30 da 

20110/040 p.zur gunü ıık, •• ını 
• :ıt 20.:ıo a.ı • 

OTEL LO 

letlkl~I caddesinde Komed i kır.mınd;ı 
20/10/940 pn.ıar gıindüz 

' ü:ınt 15.30 dn 

Biçki ve Dikiş lJc:1dc ~~~le.Cemal Erkin : Cıderlm 
ö - Ceın;ı\ Re ld : Çayır ince bı-

Y LJ R DLJ l"e,.ıed·m. 
},f üdür n - Ahmed Adnan : Sıllc luı·kuı;u 

ANNA PEÇAROPUL U 1 0 Alımecl Adn .. n : Akkoyun. 
11 - Ahmed Adnan : K. rnel~niz. 

Sel!:uk B4:ki okulundan ılİJI· 21.'0 Tem. H· Mndamc Bulteı Oy • 
Jomalı \ e lise mezunu, )fan· J)e-,.ıc~ kon el"\utm.n opcıa .ubc i 
rif çe musaddak diploma \ t'· tm-.1 ınrlan ReJıı:ör: Karl Ebcrt. 
rir. lf'ktepte pa.7.ardan ı.a.... Orlw•'r.: nı~·.1cetictlmhuı· Fılamı 1, -

ka hf' r giin kay ul ı manwlı•-. i ııik o. ı,e trr-cı. Şef· Dr. E. PrnetorlJ,, 
yapılır. 22 :.o Memleket snnt aynrı, 'ı: n-

2.0 10/940 p:ız, r gUml ak un'ı 
sn:ıt 20.30 d:ı 

VA Li U ŞAC:. I 

lfor t .. rafa otobüs 'l.:ırdır 

Adr~s : &)'oğlu, Galatru l"d , . j 11 ıı. beı l<'ri. 

=======~======·=·====· ==========:::::::::::::::::=;:=::::::============== 1 

Snte rnzisi No 16 .._,. 2~.50 Ytırııık· progran ,.c kapanı<:;. 

1
: S p O R 1 Gayrimenkul Satış İlani 
- İstanbul Emuiyet Sandığı Müdürlüğünden 

Ceza heyeti azaları 
seçildi 

l t nbuldr.ki mc'l<CUd birinci \e 
ikinci !.ilme kulublcrimi1Jn intıbak 

lw.~nnn:ımesl \ cı enlerin ınur-hhns-

1arı bölge ırcrkczinde bir topl:ınt.ı 

yoıp:ırnll. yt>ııi cr:z,ı talimatn::ımesinin 

2.'i iıncu madde i mucilılnce :ırnlnrın
da ccı.ı heyeti az;ılm·ım scçınHcr -
dir. 

20 reyle Bl ıh. n Feleo:, 19 reyle 
Furd Ruın:ıı:ınoglu, 7.alığ:ı 17 reyle 
Ab<l 11 h Dli de ~ edek azalıga inti
hııb <.'dll'l'.ı le dl . 

Bu h ftn uolgo 1 tı -r!' hcyeUrı.c 
de Ali Sa 1ıj ılc S. n Onhun nz .. lıJ;l' 
VP H mdi S.1' er de ye<kk nzcılığa 

EN:' u lerd 'ı, 1 
Bolge b;ışk. •lıc- ı t~ d.ı ,.j. nl.ır :ı- 1 

ra mel. n bir , z:ı mtıhab olunduktan 

muhteliti çağırtldı 

); unları 1ın nıoc;J,ır1 K. ı :ıgumr\JJ{ \ e 
An:ıdoluhi :ır . ahnl.ırm:ı t. k im 

n .. tı~nin 348/l:i723 he .. b ·o. ile ıs:m<lıuı ııti.ın .ıldıtı (..ı00) lıı. ;ı;o 

kaı • ı lılrincl derecede ıpötı.:K edıp -.. • de inde boı cuııu \ cı medığ.ndcn 
hakkında ;ı;aııılıın takıb uıcı .nC' 3202 No. lu ı ... tıll'llln 4fl cı nı. ddesının 

m;ıtufu 40 <:.ı mnt'ld ine gol'c • l iması ıc •• bedcn l\falıınudp:ı ::ıd:ı Mah
ınulpa a ı.:ıpı ınnh.ıllc ini ı kc neı ı. c>n yeni St.1 \ il'me rii sok,ığınd:ı eski il 
yeni 3.327 ada 12 pnr. el •o hı 1 .. ı gıı ,-., in l.ıı ı.ı ı.ı lılr bunıl, :ı;ı; mlidclet-
1~ rı~ık :ırtlırın. ya koıw1 ı ıur. S.ıtt'j t .. pu K•l ı .. y<lın:ı gorc y.ıpıl-

ımıl,tadır. Aı llu ı.ıay.ı giı nıı.k ı ti~ c l \ 1 \3) lıra pe;ı; nkc·ccıi Yerecek-
tir. Milli bank:ıl,ırıım el ıı l.ıiri ı·n tc ni•1 .. 1 ıncktı.:bu d,ı k.ılıuJ olunur. 
Birikmi biıtü11 \C'rsukıh \c 
t .. \İl b<'dclı \C tC'll.ılı'c 
21/10/940 
i leı i 

nı t:ıahhuclil b i.j 1 .ıl • k 
:;yııi m:ıhnlelc ve n·. 
g.ı~ ı·imcııl.ııl en c,:ok 

D,ıh f.ızl 

nd mıı hukt.k i le-

ipotı> • lem ek i ti-

-----•RESİMLİ - IKTISADl-BllelJillıDB•• 

Türkiye Cumhuriyeti Haritası 
Haydarp;ıp Li"ıi muallimlerinden: Aziz Dc\frlmci • Cemal Yener. 

Coğrafya lcdı isatııu kolnylastıraıı ve memleketimizin mah
sul fabrikalarını mnllımat \'C istati.c;tiklerle rcshnli ve renkli 
göstNcn haritadır. Fiyatı (50) lnıruı?tur. 
SaL~ ~ t•ri: Ahnmd lfnlid J{ifahe\ i, Ankara ı~ltlt i i~t:uıhul 

ŞAKİR ZÜMRE, 
Türk Sanayii Harbiye Ye Madeniye 

Fabrikası 

H Al.t( - KARAAGAÇ - 1STANBUL 

Tdefon: 43214. Telgl'af: ZÜ~IRE 

KÖ M Ü R SOBALARI 

EMNiYET SAND[GI ILANLARI 

Site Fransız Hanı 
taksitle satılıktır 

16 Sendik te<'rübt• eseridir 

l\t'LLA:'\1'3 - KONFOR - EKONOMl 
1 Cl"ZLl 1\ rn SAÔJ,A.:UJ.D{ 

Her cins köınürü kolay
lıkla yakar ' 

Umumun ı ğbetini kazanmıs olaa 
sobalarımız, en miifikülpcsendleri 

tatmin edecek hususiyetleri 
muhtevidir. 

Muhtelif tiplerde, sade Ye kromlu 
cinslerde, oda, salon. apartman, ma
ğaza, dershane ve koğuşların h.'Shi· 

nini temin cdecelr boyda sobalar 
mevcuddur. 

Muhammen kıymeti 150000 lira 
1 ADRES : Galata Gümrüğü karşısında 
Kıhçalipaşa caddesinde iki kath beş 
büyük binadan ibaret, yirmisekiz dük
kanı ve iki mühim caddeyi birleştiren 
bir pasajı havidir . 

Çoruh Vilajefi H9pa Kazası Mal Müdürlüğünden : 
1 - 14433 !ıra 26 kuru~ bcdelı kC!i flı Hopa knzası huklıınet konııgı 

bnkiycı inşantı 10/10/940 ıarıhınden itibncn 21 gun muddetlc maliye ko
ml~yonunca knpnlı zar! usulılc ek .ltmcyc konOlnıu~tur. 

2 - EJ, ılt ne 1/11/1940 'c l'uırıa gumı ı rıt on be!şde Hop:ı malmudur
lugu dı:ıirç ndc y ... pıl. caktır. 

Satış şartları aşağıda yazılıdır. 
1 - Arttırın:ı'-·:ı fl/11/940 tarihine duc.en cuma gu·· • saat H dl .,, .. nu tı· 

b:ı,lıy. c •• k \C gı:;yrimcnkul saat 16 dan sonra en cok bedel verene ~ 
l:ıcıı1<tır. 

2 - Arttıımay:ı gırmek için muhammt n kıymetin % 15 şi nisbetilld' 
pey al,ı:,:ı: ı l ntırm:ık li\ı.ımdır. 

3 - Arttı"'ffia bedelinin dörtte 'biri }><'Şin geri kalanı sekiz senede ·~ 
klz m!iısn\ l t:ıksitte ödenir. Taksitler 'k 5 1':ıize tlıbldlr. 

4 - Tllk~:tler ödeninciye kndar g:ıyrlmı nkul sandığa birinci dereecdt 
ipoteklı h.ılır. 

5 -
edilir. 

Faz];; m:ılt"ım ıt için .andık d:ıhilindck. satı,ş 5alonuna 
(10073) 

3 - isteklılcr cnnkı f<>nn ye3 i Çoı uh ııufıa mudurlugundc 'e Hop:ı 
mnlmudürlilğunöe okuy:ıblllrlcr. 

4 - tsteklılerin en nz \C bır clı.:f~t. on bın lırJlık yapı isi muvaffnki
yetle bnşnrdıgını gıi ter,ı· 't•sık:ıyı ba{:lıy:ıruk ı.ıak~l seklz gün evnl bir 
istida ilr 'ıliiyetc ımııııcnı.tın elılı.)'et \ esık:ıu almnlan ınuktazidlr. 

5 - istekliler 1083 linılık nHI\ :ıkk. t teminat makbuzu veyı:ı bıııık.ı 

m<"..}tlubu, Tır...ıret Odnsı mokbuzu 'c chlıyet '>'csıknsile tekli! mektupları
nı ihale günü olnn 1/11/940 tuınn gOnı.i :ıat on dörtte eksiltme komisyo
nu riyasetine teslim P.dccck!erdir. 

Postad:\ olan gecikmeler kabul cdıln.ez. {9856) 

Gümrük Mh. Gn. K. İst. Lv. Amirliği 
Satınalma Komisyonundan: 

::'.9yanın cıns "~ mlkdarı Kıymeti ilk tcmınatı Artırmıı günU v e a.ati 
LI. Kr. - LI. Ki". 

SANDIGI . ILA~L~~J 
Emniyet Sandığının en1" 
ak satmak ve almak iS" 

tiyenleri alakadar edef1 
mühim bir: kararı : 

1 EMNiYET 

112 yem k~ket 6 prntulon 40 40 3 03 22/1. Teş./940 sııh H 
57 kalem ııtölyc 1Ucti 12 00 90 ' > :t J 5 

Yukandn yazılı iki kalem eş~ n 01;ık r.rttuma ile hizalarınq:ı yazılı gün 
\ e ı:aatte sntılacaktıı·. Aletler Hıı kiiy dt:ııtz .ıtölye$iııde \'C diğer e:D"alnr 
G:ılatada Lv. lımirligi :ımbarındadır.Her gun g<.~ı,n:r. İs't<"klilerin temi
nat mnkbuzlarile gününde Galata Mumhane c·:ıddt,.. İbrahim Rifnt h:ı-
mndakı komisyonn gelmeleri. (9984) 

İstanbul telefon müdürlüğünden: 
lsbınbul \'c J\q~prn 'rclcfon Mudürhigu sı:mtr.ıl ve atölyelerinde yeliş

t.lrıldıkten sow-.ı .ıJJJ?cr ıncr.kczlere t:ıym ve izam edilmek üzere ınilsabnk:ı 
ile (31) aded makinist, (3) :ıded clf•kt 

0

kçi ve (10) :ıded mo:ıtör nhn:ı· 

caktır. 

Miisabaka i nUhanı istanbu) \ c Ank. r:ı Telefon MCıdurluklcrlnde 
25/10/l.940 taı,hinc mu adif cumn günu ııat ıo d:ı yapılncak ''e mm aC
!ak olanlara st.nj mUddetıncc ellişer ve tn:yıninden sonra .ıltmışar liro ilcı ei 
~eritecektir. Talıblcrln kanuni evs fı h. İL san'at mekteblerf elektrik şube
si mczunl:ırındıin olması ve milsab:ıkaya girebılmek için 21/10/1940 pa
zartesi günü s:ı:ıl 17 ye k:ıdar' ınez.k\ır telefon MudUı-lüklcrinc evrcıb 

müsbıtc ile mi.ır.-.L·aat edilme-;i r.:ırttır. (933R) 

ASKERİ FABRİKALAff SATIN ALMA KOMİSYON~ İliNLARI 1 
iOO f.on dt>mlr hurcıa ... ı ahnaeak 

3284 s .. yılı knnuıı muclLince 700 ton dcnıır hurd:ısı ma1ueı: ıstasyoııl::ı· 

rında \ agon d:ıhUlnde it l.ın şartıle lıehcr tonunu ~artnamcs.incle izııh edil
diğl veçhile 17 llrn 50 kuru"ını1 s;ıtın ıılıııııcaktır. Ş:ırtnamelcr merke.z s -
tın nlm:ı komisyonundan p:ıı-.ısız ol:ırnk \·erilir. Talibleı ;n 4/11/040 p:ız:ır
tesi gunü .ıkş:ımınn ı,ad:ır tekllC r.'Clrı•eklerl demir hurdJsı kudur C""o 7 .5 u 
rııslıetinde teminatl.-:rıle bırhktc ~ ı tname~, l:alJul dllkkrme dair k .. l ıl 
\e sarı:ıhatı ha,·i tly:ıt tekliflerini merkn aun alm:ı komı yonuna \er-
meleri. ~9750 

• 
1!)0 tem ~ ~rli füı ttırs paınu~u alıııac·ak 

1':ı 11'1Hn cdılen bedeli ( 42.000) lira ul:ın 150 ton yerli liııleı ~ pıımu ~u 
nskerı fnbriknlar umum l'llildürlilğıı merkez ,:,atın :ıln,:ı. komi yonun :ı 

4/11/940 pııı.artesi gunu sıı:ıt 15.~iO da kapalı zarfl:ı ihale t•diler,.l·tlr. 
Şartnııme (2} lir:ı ( 1 O) kuı u ınukalıilınılc komi::J uııdun \ cı·itir. T,1-ı 

lılılf.'rin mm·aklrnt temıııııı olaıı ı:ıı5o) lır.ıyı Jı:ı\'i teklif meklııblarmı ye\·
ıni mezkiırda tnat 14.30 .ı kaıtı.ı !tı,ını<~ona ' t·rnıelcri 'c keııdileriıılıı ele 1 
2490 sayılı kanunun 2 'c ~f. nıaddekTındeki \ csnıklc komisyoncu olm .. clı~.
larıııa \ <' bu işle ulfık:ıdnr tucc:nrdaıı oldukl~ırııı:ı d::ıh· t°Catf'l ndaı:ı Vl il.;ı-

sile ınua:. yen gıiıı \ c r.:ı:ıU~ komi yom ı tlı :ıc. atl:ı.rı. (91-48 • 

!~hisarlar U. Müdürlüğünden :I 
Muhammen E'. % 7.5 temlrıııtı 

Lira Kr. Lıra Kr. Eksıltnıe 

C nsl ş:kli ::ıı.ti 
~~~---------------:---~~~----------~--.._:.~ -~~ 

M ıkdarı 

hlr .tı · ıul,eıııc ı 40 k.ılcm puı..ıılık :!3/X/40-14 
(mulıtcl.f) 

Hınlıh •• t lcH z ını 30 pnz,ırlık 23/X/40-14.30 
l\\ı topomp l :ıdcd !J65 - 72 37 p:ızarlık 31/X/40-lli 

1 ::;,ıl'tıınme ve mııfrcclı:ıl 1 ı;tc~i mucıl.ı,ııce yuk:ırıda cms \'e mikdı r-1 
ı .. rı yazılı 3 lrnlcın c ;ı. n lıı:ı:.ılarnıda gösterilen usullerle .ıtm alııı .. caklıı. 1 

2 MotopPıl'p nıtılııın'ıı en lıcdelı nıu,·a\,!rnt temin.ılı hiz ı .mı,l ~ a-1 
zılı,lır. 

3 Ek. iltınc hıı:rduı ıııd.ı yJz.ılı gun \'C c :ıllcrcle Kal:ı;ıta dn Le\ .ı ıın 

ve n.uu:ıyaat subesındeJ,ı nlım komı yonundn yapılacaktır. 
4 Sartn:ımc \ c lı ldcr O/.Ü ~e~en §Ubedcn p:ırJ ız alın.ıl.iılıı·. 
5 - t teklılcrin tıı.)ı.n olunun gllıı \C aatleıtlc <ç 7.!i güv<'r.mCJ ı>ar:ıl. -

rilc blrlıktl' mez.k(ır komı yona n .ıracarıtl:ırı. 9793 

l_nE_Ni_z .,..,LEV_Az_ıM_s_ATl~-MA_K_oM_isv_oN_u _iL_AN_LA_ıı _ I 
1 - Beher kılo unun tnlınılıı edtlc'n bcdc-lı cl50l ı.uı us olan 150001 

kılo s:ıdc>yagının, 22/1. Te in/940 \ıh ~ ınu 11 de p:ıı ırlık\:ı ek ıllmr , 
yapılac.ıktır. 

?. - nk tııhın.natı (1()87 lırn 50 kuruş olup .a.tn.ımc: hrı gl il 
kom.syondan parnsız ol.ır:ık alınublllr. 1 

3 r- isteklilerin 24!l0 snyılı knnundı:ı y:ızılı vco.;ikalnrılc bırlıkte Lclli ı.iiıı 
ve saı:ılte Kasımp:ışadn bulunan kNınlsyonn müracatleı i. (J003ı1) 

* • ıfı 
1 - Xahmin edilen bcdC'li lA60 lira ol .. 11 186 ndr.d bornozuıı. 22 blrin-

cı{ rin 940 salı. ~unil nt 15.30 da pawrlıkla ekslllmıısi ynpılneak-Ur. 
2 - ısteklileı ~1 belli ı;ıın \ c snatl<' 279 1 ralık kot'j ıc1nlnnt ın:ıkbur. 

Vc)a banka n cljtu'hu ıle bı llklc K. :n p ı d.ı bulun;ın komi 'iOn:ı nıll• 
r caatlan, ''l07fi) 

ı!tll 
Muc SE'senıiz, cını:.k sntııı almak ı.sliyen tas:ırruf crbabıııın, ı:uu ıll1ı 

güne artan- ta,·ııssut l:ılcblert karşısında 'bir taraftan bunlaro yıırd ~ 
diğer taraftan. mılli ~er,.eUn mlıhlm bk ıi.ıknii olun emlakin rnnsr8 Ilı' 
ve ueger bcdelile d değistirmesini kolaylaştırmak suretile, mülk :ılı 
!erine hi:zmet mak~.ıclile, :u karan almıştır : 

dre5' Ilundan böyle tst:ınbuldakl, satılık emlakin resim ve mufassul :ı gfo 
leri .aiı· gerekli m:ılÖmat ile birliktc,ın:ıls::ılıiblerinin talcb \C miiracıı:ıtl 
ıi ... erine, satış salonumuzda hnlk:ı :ırzolunacnktır. f 

Hc.r gün yüzlerce vatandas tarnfmd:ın zlynrct edilen bu salond:ı ı:-. 
rimcnkullerlrıin satılığa konmasındakı lılıyllk menf:ıııtıerı halktmızııt tıı 
dlr edeceğine ,şiiblıe yoktur. ıclı 

Bu işlerden :ılınacak ücret: S:ıtı1ıg:ı konan ga;>Timenkul ıçin t:ı 1 
edilen bedel üzerinden, bir llrrıelau :-~aiı olmamak kaydile, ilç .,y 1~ 
bin liradan on iki buçuk kuru~tur, 

Emlak salln almak i1!tiyenlerin her şeydef1 
evvel satış salonumuzu ziyaret etmelerini tav· 
siye ederiz • " 10080 " 

Gayrimenkul Satış İlanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğündell 

lbrahiın Şukriımln :?.2GIO he!'ab No. sile S:ındığımızdnn aldıı.V <2sc: 
lirny~ı karşı birinci derecede ipotek edip \ adcsindc borcunu vermedi .. • ~ 
den hakkında yapılan t:ıkib üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddC" c
ımıtutu 40 cı maddesine göre sntılınn ı icabcden Kasımpaş:ıda Yelde .' t, 
ııi mnhnlle<indc Şeyh sokağındu eskı 21 ycııl 8 No. ıu bir nhş:ıb e\ ı 1 

, 

nıumı bır buçuk ny muddetle nı:,:ık nrttmnaya konmuştur. Satış uıPll 
cıl kaydın, gore yapılmaktadır. Arllıımayn girmek istiyen (125) lıf· 

nkı::ısı \·en'C<'ktir. Mılli l:ıanknlnrımızdan birinin teminat mektubll 
k:ı.bııl olunur. Birıkıni- butlln 'ercılerle belediye resimlen \ e 'ak" 
ı c i VI' ta\ it. bedeli \ e tcıı:ıliye rü umu borı;luyıı aiddir. Arttırnı:ı 'd 
nnmc.'Si 21/10/940 tarıhlnden itıborcn tcdl.ik etmek istiyenlcl'e S 

11 
_. 

hukuk i,,leri servısiııde :ıı;ık bulundurulacnktır. Tapu _kil kaydı '< ,, 
iı· Juzuınlu malı'.ımattn ı::ırlnJmede ve tnklb dosvasııırln vardır. Artı.ırrı 
~a ginniş olnıılnr, buııkırı tcdkik ederek satıİığa ı;ıl~anlan gnyriı1 ~ 1 ~4 
hrıkkıııda her "•'Yi i.igrenmiş :ıcl vı• ıet.ıkki olunur. Birinci :ırthrıno 5/l· d ~ 
1.rıı·ihiıw nıusadiC ptı;·~enıbc Cng:ılogluııcl.ı kain sandığımızda ım.ıt lO ıc 
12 yı• kndaı· y:ıpılncaklır. MU\ akknl ihale l,':tpılobilme ı için tf'klif cıl11c~,ıc 
bedelin tercihan ulınm:ısı icııh edcl' t{::ıyriınl'nkul ımıkclle!iyetilc • t g. 
.ıl. c. • ını t:ı n.ımcn geç.ııu: oln. ı ııı Uır. Akıl takdirde ı;on nrttır:ırıJI' )11 
hlid i b. ki 1 :ılın.ık <ıı-lile 20/ 12/940 l ı ılıin<' miıs:ıdif cuma gtıt.' 11 

1 • 

ldC' ve • vrıı s<>.ıtte . •'il nrttıı m:ıı;ı yupıl. c.ıktır. Bu ı:ıı1tırınada g. '
1 

• . .JI • 
t ı <. n < cıı· • ı·tt • mn ıı ıu de bır.ıkıl:ı.c:ıktır. Hcıl,Jnrı t:ıpu ı;ı( ,t 

o' ı~ 11 • liıh. d. ı l.ır \ c lı tıfak hakkı ahiblcrinin bu hald" 1 

1 ı 
ı.. faiz 'c rı c claiı ddialaı ını ılnn tarihinden ilib.ırcıı > ı! 

l n ll'ind • t \ ••• kı n ıı Jtl krılc bcı ab r d.ııı eıniz.c bildirmeleri 1 ıı t 
Bu ııLlk 1ukl.ırını bılaıı nen ili olanl::ıd:ı hnklnrı topu sicillC't•l~ 
ol 1.) l:ır tı" bcddıııiıı p. )lt.sın:ısından hnriç kalırlar. Daha tıızl 
lurııııt • .ıı .ık i:.tiyenlo:ı·;n 39/637 do yo No. ..ile sandığımız ııuı.uk 1 

• c.r\ i mc nıürn<.'a:ıt etınelC'ri Hı zumu ilfııı olunur. 

* 
OİKli AT 

Emniyet s.mdığı, sandıktan :ılınan g:ıyrimeııku Hi ipotek gbstcı nıc\:. \ 
.)'enleri' ınuhnmminkrıınizirı koyınuo;: ol lu u .k1Ymetin % 40 ıııı ~~ 
et~ncınel, uzcrc ih:ılc bcciclinin yarısınn kıı~.ır borç \'ermek sur"lı 

1, 

1 ylık gostenn~teclir. (l 0097) -· - . 
Baliçekapıda 4 uncu Vakıf hanı altındakı 

.L 1 Pİ ANGO 
. . ~ . atıal 
idaresi lstanbul bürosunun i sticarındakı nı 

(Eski Vakıf Paralar MOdUrlüğü) 
Kısmen kiralıktır 

Taliplerin ayni mahalde Milli t:'iyango istart" 
bul bürosuna acele mUracaatları 

Salıiı.,I: A. Cem.al~dC:ın Saroıçoğhı - Nc~riyat Mudüril: Macid 
,j;ı ıldıı::ı yer: ( H. Bekir Curıoylar ve Cemaleddln Sıı.rnçog l u 


