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Üçiincü Yıl- No. 872 

YE i ıİSAK. 
VE 

erde 5 kuruş 

lngiliz müdafaa kuv
vetleri italyanların taar-

-.-o---- . •Tuz etmelerini bekliyor 
Japonyanm silAh sıpariş- -<>--

teri ingiltereye çevrikti Lo d 2 c ) R te n ra, a.a. - eu r 
--o--

Vaşington, 2 (a.a.) - Mihver 
devlctJerinin Japonya ile birle8-
mesi, · diye kadar vulmbalan 
bfıdiselerin hep inden fazla 
Birleşik Amerikayı harbe gir -

{Sonu S OnoO eıhlfede] 

6önderUen İtalyan he
yeti hiçbir it yaapm•

dan döndü 

Londrıı, 2 (a.a.) - :Mihverin plfın
lMm• yazısında bahis mevzuu eden 
Timoo gazC"~etesinin Kohıre muhabiri 
diyor ki : 

Suriyenin teslim şartlarını muz;.ıke
rc eime~' üzere B. 'Mu olininin ilk 
gonderdığ.i b4?ş gcner:ıl gözden dii -
~rek g~ri çaiırılmışl rdtr. General-

( Sonu 3 Uncü HY!•da) 
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BOŞA GiTMiŞ 

GAYRETLER 
Berlirıdeki 

• 
son lngiliz 

büyük elçisinin hatıraları 
Yazan: 

SİR NEYİLE HENOERSDN 
Türkçeye çeviren: 

Hüseyin Cahid 
YALÇIN 

ajansının askeri muharıiri ya-
zıyor: 

Orta doğuda general Wavelin 
kunıwıde'l..-;ı cJt.nd:ıki cebhcden 
gelen haberler tatmin edicidir • 

Genera1in motörlü siivari ve 
birinci sınıf piyade kıtaları iti
bariyle esasen kuvvetli olan Mı
sır cebhesi şimdi bir Avustural
ya kıtasiyle takviye edilmiş 

bulunmaktadır. Kcnyada cc -
nub Afrikası 'kıtalarımn Ha
be~;slan hududunun cenubun -
da 800 kilometrelik münakale 

[Sonu 3 ilncil 11hifede] 

~Harb-, 

Vaziyeti 
Cebhelerde kullanı

lan yeni silahlar 
-o--

YAZAN: 
Hikmet llgaz I · ,___ ______ _, 

Zehirli gaz, tank, alev ma
kinesi, tüfek bombası, hava
dan dökülen bir nevi temel 
çivileri, gaz şişesi ve bomba 
atan asri mancınıklar geçen 
harbin yadigarıdır. Şübhesiz 
bunların jç.inde en tahribkarı 
zehirli gaz ve en belalısı da 
semavi çivilerdir. Gaza kar
şı maske ve elbise bulunarak 
tahribaun önüne geçilmiştir. 
Bu hususda kanlerimizin dol-
gun bilgisi vardır. J.4"'akat da
ha az bahsedilen çivilere kar
şı müessir ve kullanışlı bir 
müdafaa vasıtası bulunama
mıştır. 

Maii'ım olduğu üzere bu 
çhiler takriben on beş san
tim boyunda ve kurşun ka
lemi kalınlığındadır. Bir ucu 
sivri, diğer tarafı olukludur. 
Tayyareci torba ile bunu di
zinin yanına koyar. Aşağıda 
bir hareket gördü mü yeme
ğe tuz serper gibi bir kaç a
vuç savurur. Bu çelik par
çaları sürati tacil ile gittik
çe hızlanarak yere yalcın tü
fek ağzından çıkan kurşun 
sür'atini alır. Oldukça muka
vemetli hedefleri dahi anba. 
gün ..ap g~. Btı prib sila
hın müM,faa ı.-itk61itı şu-

,._.. J heli -hifed•l 

Maarif Vekllliği Devlet kital:ı''arı 

M üted:ıvıt sermayesi mud\irlüğUnöeR 

Öğretmen ve talebelere 
Bcyo du M nl.ı ::ı nd ~ ı; ... uUar 

Öt,.'rctmcrt \ c t lebcl.cr.nc· bir ko'• J1-
lık olmak uzc <' t t kl, l c;~cl iİıdc 

bir S< t ş 

·Her yerde 5 kuruş «9269 

ş e il 

Büyük tezah ·· rat)a karşılanan Dr. efik Say
ın ve tüccarın dilekl rjni tesb~t ediyor dam hal 

Antakya, 2 (a.a.) - Baııve-. 

kilimiz Refik Saydam, refaka
tinde Ticaret Vekili Nazmi 
Topçuoğlu, hususi kalem mü
dürü ve yaveri olduğu halde 
şehrimizi teşrif ctm1şlerclir. 

Şehir medhalindcn beJecliyeye 

kadar bütün yol meydanlarını 
dolduran on binlerce Hataylı· 
nın coşkun ve sevgi t:ezahümtı 
arasında yürüyen ba.'.jVekıli a 

miz bele.diye önünde Ha.taylıla· 
ra hitabcbnişler ve demişlerdir 
ki: 

''- Sayın Hatayblar, 

Ankaradan ayrılacağım za. 
man aziz :mm Şefiııllz Büyü]{ 
Rcisfoünıhurumuz 1nönü, size 
muhabbet ve selamlarını bildir~ 
meğe beni memur bııyurdulaı• 
ve en kısa Nr zanıandn fırsat 

bulunca siıı:.in nramzda buluna-
(Sou 3 uncü sayfada) Ba.'ivekilin son se~·aıta.aeıiade aJnunı~ hir ~mi · 

ingiltere ile ticaretimiz Alman ticaret 
ediyor heyeti Ankagittikçe inkişaf 

~~~------;.... .............. ~ 
Nafia TUrk tütünü İngiltere piyasasında 
zengin bir mahreç bulurken 1 ngilizler 
bu seneki incir ve üzüm rekoltemizin 
mühim bir kısmına da talih oldular 

Bir tütün ihracat tacirimizin beyanatı 
lngiltere ile aramızda tica1i 

münasebetlerin fokişaf'Jna dair 
sahibi salahiyet lA!Yatın aıasıra 
vaki olan beyanatı piyasnnıızda 
ıyı tesirler bırakmaktadır. 

Harb kabusu albnda ezilen 

radan döndü 
• 

Müzakereler henl!z 
tamamen neticelenmedi 

--o--

Alın:ıny:ı ıl ın zalanan > c ı ticnre; 
anlaşma na ~orc s .. tıhıcak •nt'ıridele

rin lı) atlarını göru ınck ın:c; b:r 
müddcUcnbcrı Ankaı :.ıd.ı bulumm 
Alman he') etı şehıimız{' döı u titr. 
Ögrt"digımizı• gorc Alm::ınl.:ırla tıyat 
üzcı·iııdckı goru meh hen ·• r eti
celcnmeı.ıistır. A1ın:ın ı ı;:ılı • ı•ında 
bulunnn Hollanda \ e Bclçik'l para
larımı gorc Almanlar Y"nı maı k ıı-

( Sonu 3 üncü sayfada) 

Avrupanın bugünkii vaziyeti 
müvacehesindc hükumetimizin 
istihsali arttırmak ve bunların 

satışını temin etmek hususun
da snrft>ttiği gayreti gördükçe 
duyduğumuz sevin ve memnu
niyeti izhar eylemek yerinde ol
duğu kadar bu babda mfü;mir 
gayretlE>ri masruf zevatı takdir 
ve tebrik de bir memleket !bor- ------=====----- -

cudur. Çivi ihtiyacımız 
{Sonu 2 nei Hhifede] 

SABAHTAN SABAHA: 

Abluka ve hava 
harbinin eserleri 

~~~~~!I Ber/in çocalcları tahliye 

dahilde temin 
edilecek 

• 1 

1 

Föbrikalarımızda yerli 
tel i'lemek için tadilat 

I yapılıyor 
--0--

Memleketimizin muhtaı old~gu 

çh iyi d:ıhılde imal etmek ıc ~ :. :ıpılan 
tetkiklcı· müsbet neticelt>r ,·cı miştir. 

Turklycdeki dn fabrık .. ları , imdiye 
k:.daı• 8 milimcıre J.alınl gındııki td
lerden ç:\·j yapmoı ta ııil. K ı ;.ıJ>iık 

:f'abnk:ısı r.ncnk 9 - ıo ır•Umctre kn-
( Baş 'tarafı 1 inci sayfada) 

Kış saati 
Anhnrn. 2 (.-ı.a.) - icı-tı VckıUerl 

Heyetince aJıran ı.r.ı"aı ınuublnec 5 
birıncitcşrln 1940 ı 6 birincıteşrin 
1940 :ı b:ıglıy:ııı gece ı;ııat 24 den ıti· 
barcn yaz saatin~ nihayet Vel'ilecek 
,.e butun memleket içinde ::ıtler 

l>,r ı:aat geri rılımıeaktır. ' ~=-••;;,;~i etliligor oe halkın patatesi 
dörtte bire iniyor ! r --"'1 

Ramazan (e=' v\'eHi tngiliz lim:ıııl:ırını, 

~sonr:ı fabrıkalarını \C niha-
yet Şf•hirlerılc halkını bom

balı) arak lngillereyi sulha mecbur 
edecek ul:ın Alın:ınyayı telfışd:ı 

goniynruz. Harbin sahiden kısıı sü
reccğinı iimld etmi§ olacak ki uzun 
bir harb ihtim;ıllerioi yeni yeni he
saba katıyor. J:ıp0~ de jı.üfak har
bin buglln yarın Wımek ihtimali <ıl
madıgına ıırtık" Alnw)Jlamn le! ıaat 
getirdiglni ~österir. 
Almanyanın gıd ı addeJe,iJwk? :bv 

seııc sıkıntıya du~çci kiDlE«ıiıı ;ıl:

lından ;ıeı;mez. ZııpteiUl!İ ~ı\e -
ketwin ~~ı~, ııubu~,ı ıwy-

du. Fakat sulh halinde ya ıy .. n bır l Bugün 
Amerıka devkli kadar da rahot ol -
dugunu ıd,lia etmek kabı! mi? Oln- BuKÜtı Ramazanm ilk gü
ınaz. Bln;.cnal«-.)h Alın:ırıhırın 0 ka- nüdür. Am oku~·ucum.nınızm 
dar se,·diklcri pnt:ıtes mahsulünün bu miiharek ll)"larnu t~hrik 
dötite birini halb ,·erip dorttc ii~·Un- ede-riz. 
den benzin ~nnak kararını neye 
hamletme1i? 

Almanya, h rbı bu kışdan e\ rl 
bitirmek fstiyordu. F ransn .ile mu
taııekc ·y,.pt.ık l:ın oııı-a \ar kuvH!\İ 
Jıı11liz aci;ılarınn yuldedi. Bir ihr ı; 
hareketi iç.in her Hırlii tedbirleri ha
?.ırl:ır)r;E>n bir 1arafdan d:ı bütün ha\ ::ı 
kın \~il0 im j.-~-eıslirdü. Yakıp, 

ta.nu 2 ftei .-.ftif•ll•l 

«anıa&a11 nıüaMl!Deti)'~ 
~ n inısak ,·akiüeriDde 
~ rıutatlt~IÜD ihh&
ri)'le. 0a...- ~~'ki pro
]ell~r , . ., ~ kule1'iiedt>«i 
~~ fearieri ~-akdaeak n 
-.u-.ı MR ta aWacaJdv. 

........ 
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o; v o R K ı III Prnf. Salih ~urad Uzdittk 
MUKADDEME 

Bu kitabı yazmak hususun
onki tereddüd ve mülii.hru>.aları
ma nihayet galebe çalan zat 
Gra.nUııunda istasyon şefidir. 
Soğuk bir sabah, gecikmiş Lon
dra trenini beklediğim sırada, 

Mr. Gordner beni kendi odasın 
davet etmek ne7.aketinde bulun
du. İçeride ateş yakllmL'2tı. Şu
radan buradan, harbe ve kay -ı 
naklarına daiı konuştuk. Bana 
en son söylediği söz halkın da 
kendisi gibi bu davaya aid va-

kıruar hakkında biı· şey bilme
diğinden ibaretti. 

En ba§lı hedefi tarihi olan 
hu cseı de ihfıı;ıra aid vakıala
rı ve okuyucuların bilmek isti
yeceği Ynkı3.1an izah etmcğe 
çalır;t.:ım. Her şeyden evvel şu 
ciheti a<:ıkça mey.dana koymak 
istedim kı bu cilc ldc dermeyan 
edilen bütün mütalealar, şcrh
leı ve fikırler tamamen şahsi, 

binaenaleyh münakaşası kabil, 

hatalı olması mümkün olmakla 
herabeı, vukuatın teselsülü ve 
vakıalaı ın kendılt•n -4 tamamen! 
o zamanlar yazılmış telgrailar
c1an ve mektuplardan alınmLc; -1 
lardır; bımıenalc) lı, bir iusauın 
iktıdarı dahı!inde, azami dere ~t 
cede <lofa udud.ır. 1 

İçinde b!lh edilen vukuattan' 
sonra kaleme alınm1ş bu mahi-, 
yette bir kitabda bizzarurc ba
zı meskut geçilmiş noktalar ol
mak icab eder. Bır kere, Ber
linde resmi bir mevki işgal c.-di
yordum, hükumetin hizmetinde 
idim ve hala da hizmetindeyim. 
Saniyen. ahval ve sera.it normal 
olsaydı, hic bir şey beni - hic 
değilse su sırada - daha pek ya
kın bir vakte gelinciyc kadar 
şah:sıma kar .ı daima nazik ve 
misafırperver davranmış bir 
kavme dair bir eser kaleme al
mağa evkedcmezdi. 

Maatteessüf ahval ve şcrailı 
normal değildir. Şahsi tem~yül
lcnm ne olursa olsun, h&r'ci si
yasetimizin evsaf ve ma~iyetini ı 
en sonda İngilız cfkarıumumi
yesi tayin ve icab ettiğim dü-
13ünerek, kral ta.rafından 1937 
senesi nisanında Bcrlin ~cfiri 

sıfatiyle tevdi edilmiş olan \ .1-

zifeyi ıfe uretle idare ettiğime 
dair bu mcmlck t halkına hir 
hesab vermek benim icm bir 
borç te ·kil eltiğinc hükmede -
rim. 

Bir diplomatın ilk vazifesi, 
nezdinde bulunduğu hükürocte 
kendi hiikfımetinin fikir ve mü.
tnlealarını sadık bir surette izah 
etmektir. lkincisi u~ hunun ne
ticesinde, bulunduğu m mleke
tin mütalea \'e görüşlerini ken
di memleketinin hükümetinc 
ayni derecede itina ve ihtimam 
ile bildirmektir. 

Birinci vazife, ikinciye nis
betıe daha kolaydır. Bunun ya
pılmıs olacağı teslim edilebilir, 
yahud edilmek lazım gelir. İ
kincisinin yapılması bnzan çok 1 
daha zordur. Ben Berlinc ken· 
di şübhe ve korkularıma, ve e
sef edilecek manzaralanndnn 

bir <'oguna rağmen, Nazi reji
minin fona cihetlerini olduğu 

kadar iyi tarafını da göı mck : 
icin elimden geleni yapmağa ve ı 
tem yüllerini, noktai nazarları
nı hükumetime azami bir objek- 1 

tiflikle ızah etm ğe karar ver-! 
miş bir halde gelmi tim. Al
mı:ınyayı Hitler ve Nazi p ırtisi 
idare ediyordu. Onlarla çalıı -

Yeni Sa 
Tlrklye EcnMI 

aENELIK 
1 AYL.IK 
1 AYL.IK 
1 A.YLIK 

1400 Krt. 2700 Kl'fo 
160 • 1450 • 

400 » IOO • 
t&O • 100 • 
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TÜRKÇEYE ÇEYİRER : 

Hüseyin Cahid 
YALÇIN 

\..~~~~~~ ...... 
- 1- . , 

mak vazifemdi. Fakat, her scy· ı 
den e\'Vel, şerefli hir sulh ic)n 
ça]ışmağa ve bu zahmetten hiç 
bir ?.aman çekinmeyen Başve -
kilin misalini takib clmcğc 

azmcylemiştim. 

iki sene, Nazi inkılibı;m, 
cereyanını ikmal ctıniş okiuğu 1 

için, dahili ve beynelıoilel haya
tın normal ve mcd ni bir s<'vk 
ve idaresine avdet edeceğini, 

Hitleı"in ltırsıcahlart için hir 
hudud, hiç olmazsa bazı temi
nııt ve beyanatmda bir doğnı 
kelime bulunacağını, her şeye 
rağmen, ümid edip durdum . 
Bir çok kiinseler benim bu ~('

h.ıtııru Nazi yahud Alman zilı

nıy~ti lıaklond:ı hiç bir vuku
fum olmadtğına bir delil telük
ki edebileceklerdir. Bu dogı ı. o
lııbilir. F, kat bugün bilt' Al-

mı:ıııyamn şeref ve n:ın,usun:ı. 
ve hissi selimine inanmağa 
lışnmı olduğumdan dolayı 

esef duymuyorum. 

Ne olursa olsun, bu teşebbü
sü yapmak doğru olduğuna, bu
nu yapmakla hiç bir şey kaybe
dilmediğine, teşebbüs vukua 
g lmemiş olsaydı bu barba nr
kamıı~da bitarafların manevi 
müzahereti olduğu halde 

müttehid bir imparntorluk ve 
mıllct scklınde gir.mCk imkanı 
bulunıımıyacağma inanmakta ı 

da.inı:ı seb t edeceğim. Her hnl
dc, lıakıkat şudur ki 1939 sene

si w rtının on beşine kadar 
W3 de Godcsberg'in ve Miini
lıin teşkil ettiği darbcl nı ~ -
men. bu ümidden vazgeçme lim. 
Gcçcı.ı mart on beşinde Pragın 
işgalinden sonra, mucizeden 

1 
ba.cıka bi.itün ümidler ölmüs ol
makla beraber., .mücadelede de-

SPOR: 

vam edip durdum. 
• Hiç bir mucize vukua gelme -

di. Eylülün birinde, Alman or
duları ve hava kuvvetleri Le -
histanı istila ettiler. Harb ilanı 
vukua gelrnemışti. Sebebiyet ve
rilmemiş bir t.'l.arruza bundan 
daha açık bir misal bulunamaz. 
Şübhesi?. ki bu tur:ilıden evvel 
bir buçult sene devam etmi~ 
bütün ümid ve gayretlerime rağ 
men bir Yunan tTajedisinin say
faları ar.u;ından geçf'rck icti
nabı imkansız ve meflum neti -
cesine doğnı müttasıl ilerlemek-

azami saf lŞ seferlerinde -
f Maarif Vekilliğine · t a d 

1
•1 a"' t ÜÇ mühim amil 

İ Y Q l l açık teş~kkür yıı1• 
. Uıııin terakkisinde aıııı rolu. 0ı;uıı• 

te olduğumuz hissinin daimi te-ı 
siri altında kalmış olduğumu 
bugün söylemek mümkündür. 
Bu kitabı okumak 7.ahmctini ih- ı 

livar edecek olanlar ne demek 
istediğimi anlayacaklardır. Bit
ler hiçbir 7.aman en son lıatime 

nin harbdcn başka bir şey ol-
masını istememiştir. 

----1<ı---

İstanbul Belediyesi peynir 
fiyatlannda görülen yükseklik 
hakkında Vali ve ~İediye Reisi 
Doktoı· Lütfi Kırd,ı.ra verilen ~ 
rapor hakkında tedkikl •r yap
mıştır. Bu tcdkikat neticesin"" -
de peynir tacirlerinin tcskil et
tikleri tröstün bu işde yükse
lişte esaslı bir amil olduğu an· 
laşılmıştır. Belediye, tröstün 
feshine kanuni imkan 
madığını nw.arı itibıtra alarak 
peynir için azami satış fiyab 
tesbitine karar vemıiştır. 

Belediye tarafmdan tesbit o
lunan azami satı~ fiyab fiyat 
mürakabe komisyonuna bir ra
por halinde bildirilecektir. 

13u adamdaki nüfuz ve lrud-,. ı· ııe e ·ıe ı· 
ret arzu ve hırsının isteksiz ıng r 1 ıcare-

tarıhlı nüsha ınd,1 ve ayni ! •ı ı 

ak amı radyoda, ort., 'I:<! lı e ımtı
hanlan 'azıyctlcıi h3kkınd'.lki. 

tavzihıııize ınuttalı lcltrnı. Oı tn O• 

kul eleme inıtıh:ııı\nd" bır de 
muvaffak ol;.ımı)an l>ır ç ıcuk ba
basıyım. 

H.ıziran 1940 elemesinde bir 
cersdcıı mu\·nffak olamıy:ııılnr 

eylül 1!140 elC'mesiııdc o deı-:;ten 

mu\afüık oldul,ları h:ıldr lıu serer 
haziran elemesinde: mu-..arr ık ol
dukları derslerden muva!fnl, ola
madıhır. - Bı.. talebelerin c•kula 
de\•am "tmedikleıi t.:ıkdırcle, mu
vaffak oldukları drı !erci.en ıınü

harı olmak külfeti, k<'ndılerinC' 

tahınıt edılmemi tır. - divc y:ızılı 
olduguıııı ı;:orc yuk.ll'ıda ıı""'<'tlıt:ıın 

keşmekeşin oııunc gcı;ılmiı; oluyor. 
T:ılcbf'.yi bu kulfettcrı ~:uı tarnı,ık 

büyiıkluguııü gu l<'rıniş okluı:unuz
daıı dolayı aleni minncttaı lı •ımı 

arzeı:ler saygılarımı sun:ırıın.-. 

R. Erguvanlı 
bir Avrupayı harba sürükleye- ı· • ·ıı· 
bilmesi akla sığmıyacak bir şey it 1 Z h 1 Ç6 T · f d d 
gibi giirünür. Fakat iş böyle - • k" f d" ransJ eposun a 
dir. Yüz binleree erkek, k. dm, f n !Şa e ıyor b 1 11 
Ve ÇOCUk bu uğurda azab ve lS· [Boş tarafı 1 inci sahifede) u u nan çu a car 1 
tırab çekti ve bu ugurda öldü. İzmir mıntakasının bu sene- Limanımızdaki transit depo-
A vrupada, cok kalabalık disip- ki~ i~cir ve üzüm rckol~sinden j 1ar.1nda durmakta olaıı lngiliz
linli ve cahşkan bir ırkın vata- muhım hır kısmının İngıltereye Jerc aid ı milyon cuvalın bize 
~olan Almanyrı. Bitler ile gizli ı satışı .hakl~ında . ~ngili7. müba - devredilmesi iÇin ~üzakerelerı 
zabıtası (Gestapo) ta.rafmdan yan l3ırketı reısının geçenlerde yapılmaktadır. 1ngilizler bu 
\'e Hıtlcre taraftar kimseler ta- ı gazctclerde görülen beyanatı cuvallarıu bedeller.ini burada 
rııiından idare edildiği müddet- müstahsil ve tüccarlarmuz ü-ı teaiy edilmek üzere TUrk li-

1 

çe, beynelmilel anlaşmaların hiç zerinde hüsnü tesir basıl ctmi.5 rası olarak istenıckt:cdirler. Bu 
birine itimad edilemez, milli ve ve binnetice piyasa faaliyetine teklif tedkik edilmektediı·. 
beynelmilel hayatta medeni ge.nni vermiştir. Yalnız istihsal Diğer taraffan çuval ihüya
bir hattı hareket mevcud ola- maddelerimiz meyanında en cını kısmen gidermek için çu
maz. mühim mevkii işgal eden tütün valla ihraç edilmekte olan bazı 

Bitler Alıruınyasında iki se- lcz:dcn 1ngiltereye yapılan sa- maddelerin diikrnc olarak ihrJ.
ııcyi mütecaviz bir müddet ya- t.ışlara dair ctrlifö malılmat 1 cının mümkün olup olmadığı 
şa.dıktan sonra bende hasıl olan intişar etmediğin en efkfırı u-ı tedkik edilmektedir. Bu yolda 
derin kanaat budur. Alman m~ımiyemizi, bu husuda tenvir ki tedkiklere gfö e bazı maddele
kavmini severim ve ona karşı için alakadar zevattan malfunat1 rin çuvalsız ve döknte olarak 
hayranlık duyanın. Araların - almağı münasib gördük. Jngil- satılabileceği zannedilmektedir. 
da bulunduğum zaman kendi- tere hükfımeti hesabına tülün 
mi memleketimde hissederim ve 1 mübayaa ede.n ihracat lüccarla

nr il rini hcman ~ir bütün 

ecnebi kavimlerden daha az ec
nC'bi bulurum. Refah içinde, 
memnun edilmi8, meswJ bir Al
manya, İngiltere için hayati bir 
menfaattir. (Arkası var) 

nmızdan Ticaret Odası Reisi 
Bay Midhat Osmandan aldığı
mız malfımatı aynen den:-edi -
yoru7.: 

- İngiltere piyasasının Türk 
tütünü için yeni bir mahrec ol
duğunu biliyoruz. Bu memlekete 
nefis milli tütünlerinıizin :ihracı 
esasının nelere istinad ettiği 

hakkında lfıtfen bizi tenvir e-

BELEDiYEDE::.-

Aksarayda belediye
nin istimlak ettiği 

bostanlar 

---o---
İzmir limanınd Avnıpaya 

ihraç ed.ılmek üz re mühim mık
tarda ihracat eşyası mevcud ol
duğu ve DenizyoUarı İdaresinin 
bu ~.Y farı nakletmek için lz
mirc bir iliive vapur post.ası 

ihdus ettiğini yazını. tık. Öğ -
rendi~ıi:r.e göre İzmirde va
purlarm b kl •mc müddeti kısa 
olduğu için ticari eşyalar vapu
ra yükleııemenıektcdirler. Bu 
itibarla D nizyoll rı İzmir ta
rifelerinde yeni bir tacliliit yap· 
mıştır. Evvelce İzmir limanın
da bir gün kalacak vapurlar 
bundan sonra iki gün bekleye -
ceklerdir. Vapurla~ın 1Stan -
buldun gidiş tarihleri ayni olup 
muvasalat tarihleri bir gün gc· 
cikcccktir. ,, 

Yaman bir Eroinci 
yakalandı 

Muhat.ıuı t~kil ıtı memurlıın dun 
bu· c oııı k.ıraltçısı y ıknhıını,..lurdır. 
Ku unpaııoı kel~ ınde eski eroin it ı
ç k ıl ırınd<ın ~· dılın h.ırekatmd.m 

şuphelC'ııcn memuı 1 ıı .ucrındc .ıra

ma y<ıp rı ık i tcmı le sc ile :Fadıl 

elımlekı cı..:ıin p.ık<:'ller.ni yere awı:ık 
k ıc;ınJk t mı 1.ık ıt l" nıuı-1:.ır daha 
çabuk da\ r nJr.ık F ıdılı yakalamı -
l:ır \ e ıızı•ı ndc dt' y::ıpt.ıkları ar:ım:ı- 1 
d,ı d.ılı.t 2r. p,ıkd croın nteyı:'laııa ~ı
k.ıı,nısl ıt·dır. Ft <lıl h.ılen mahpu da 
l>ulun:ın cı oıı k , ilk ·u;ı Haydnrın 

ınnlıııı atı ı kta olau •unu ve kcııdı-ı 
sinin de cı ıin 1-ull ındıı;ıııı itirnf cl
n ı, \ e dun .ı, .ııı ev aklo:ırile b r-
lıkte cınl'lyct muduılu~uııe 

c<l lını~hr. 
tcslun 

yan b;ı9lıt.-a beşeı: r.ıcılıyetlı.:rı • 
lnrdıı·· 

( 1). ihtira, (2) Din, (3) r.'[erilk'ııe 
BunlDrdan i.ıçuncu u clığerlcrl • 

eski ıııe 
na1.:ar:ın d ıh:ı mtihimdiı'. En !Jel• 
dcniycltc Mıl{ıddan 4000 sene ve t .... 

•tı 11v 
ki daha evvelki z:ıımınl:ırd.:ı 1 ııı 
ile cim ilmi tcfektirde bnşltc:ı ·~c· 
uyıı:ımışlardır. Gerçi bunlaı· ilntl t· 

·re 
rakkiyc. dogrudan dogı uya tc:;ı 11,ıı 
ınemişlC'rsc de ilmi haı e tetı teıı 
etmek itıbarlJe rolleı i \'Jt dır. lt" 

Jlmi harekete getıren ilk ıltı ıP (ll 

rl.ıi darbenin biıinc:ısı, .ıdı korıfo • 
arttırın hayat m.ıcadele!!İlll kol:ıY1 

• 
tl'"' tırıııı ülct 'c cıvacl;ınlıl.IJrın . ~ 

mıilli ve kulln 11lrıı:ısı, ık ııcısı • 
di'ıi hnyııtın sıhir ve t.evntur !Al[lı 
l:ınndaki tekômüllerdiı. ıııı 

B~ı ıki faaliyet gerek tcfekkuruıı C" 

tekamullıne cs;.ıs ol.ın ilım ve rel :ı• 
fonin geniı:: ccplıelcnle ya!,ınd:ın • 
Uık·ıd:ırdır. Rone.<:ans el \rinde, 1 d 
yat \ c ıncdenı rtl rın daha ınu ti 

olın:u;ından dolayı, üçuncu .,,ıılt ;:. 
(l\for.ık) ın ro!U artını t.ır. Mt'• _, 

. 1 t l • v:ısfıw hugıınku meı. enıye e ıu u ı ı• 

veren h l,iki ılım usullcı inde ıı~ 
l::ırn rehberl I• etıni:>tır. ct1 

Şuı1dı IJu uç iımili sırasile gutd 
geçil •lim~ ,. 

Geı<:i (ıhtıyaç kc-n clogurur) d 1 
le e de ıht ram ılınin t<.:rnkJd rıd 
r•Jllı ın:ıhclml olup ll• un ıııtıb1 • 
ncldecl 'il kı mlaı mi. kı tcr:ıı~tt 
rindc :ht.i.: :ı n ro1'1 ol ~µhcll 1~ 
Bunun beb ne c lmcc, iu n b ıJ.1• 
tiya J,ru şı ı ı.ln kalıtıe;l lı•r C)'I 

durup zoı-luga km ı ı. ıyrır. c:ı 
Fnknt bu zorluk -0rtad n k;;ıl"111 • 

ins..ı ı tcııbıh eden hareket ve ~ '. 
\·et de kcsılir. Bulun derd o zari;. 
gtm iz ·aıl'. Hundan ırı:uıd;;ı, ıl' 
d.<i .'\ nl.ıı ın kullandıkları ıiılJ1'1: 
la d ( o:"t ol cd 1 · l;cmmı n1w 

İKTISAD 

ı I' 
hcdclcl') e istmnd e1 ıniyordu. au 3 

11 
tir<ıl. r sırf 5ni ıhtiy:ıçlnrı 't -lıl 11 

mnh lüdüı'. , :__ ____________ _... t tc P<''' eski ol:ın (ıhli'' 

Finlandiya ile kompan- kc:fı do :urur) sozu de buradan ı:~ 
sasyon lOUamelel&rİ lir. Mc elJ eki uıınaıılard<t ınmu\l'vt 
F'ııbııdiy~ r.eııeı al kon solo lu~u kızak. b kır testere. nıakkab, ol< lı' 

m::ıh,ıfilııı<leıı alın. n naberlere gine ya), tınılekci tekcıle ı \ek b:ı ~ 
Finlandıy ı u.ıl; 

0

111 l'tı llclsınkıde ır ıd bıle oniyoruz. Bun rn!:\ 
l t:ı' Osuskuııt.a K<ınıpens ıtio unvanı al- MılJdd n 3600 sene c\"\'-Cl Mısır 1 

d ... tınd 1 ııiııı ı csmı l.Hı kuupcrn~ıf şu - rın ne tcl:crld Vt'? ne pe (felek) cı 
keli \'.ucudc geıiımi:ılıı. Bu te~ckkii- mlr·n yu..:.ırlal, • gaç ı.uıı ndıt-1• 
1 . ı ı d ııt:ı"' un ga:v•'•I ıcb• .-.ı;.ıcat t:ıcu er e gorulı uyor. D,ıgcı taraf a rnı cJ• 
.FınlandıyJlı th ılatc:ıl r :ırasıııdnkı ri t bı • mıllct ol:ın Babıllıler M111 

1 d ~ ııılmru;ebeUcr lı..olı:ıy .ı. tırm:ık \1! t<ın- d.ın 42UO -"ne ~ vel şary ılarııı ıı 1' 
im etme' t r. Bu h k t kalıı U:ıkdı- k•· •ı kullanını l..ı. ve bu teı,crlt' 

ı ıııdc. bia:a t Komp:ıns yon işler.le sn' c ındc h:ırb aı·:ıbalarile dU...;l'P ııt; 
me.şgul oh.ıc.ıK. cr.nruı \ <' Finl:ıııdl.yalı ia;ını m. glub etmişlerdıı. B.ıbıl~ı· 
ticarcth.ıııelrr ı.ını.111ti.1 mul:ı\ .ıssıt 1\lıl!ldd ın ı fiOO ene k.ı far e\'\ el 

r • 
ıoHi oynıy.ıc ıktır. sırlıl.ır uıerine ullllndıkıaıı 011 

Bürhaneddin Tepai dır kt Mı rhla tekeri ııı ne oıJ 1 
jübilesi ı,'llnu o rennıı !erdir. Buna ınu t.d>'. 

Balkan oyunları hu 
hafta yapılıyor 

deı· misiniz·~ 

!ngiltere hükumetinin 
Türkiyeye yapbğı ikrazat me
yanında sırf tütün be<lelleriylc 
ödenmek üzere on beş milyon 
liralık bir ikraT. muamelesi var
dır. Bu bo~. 'reSÜhnal ve faizi 
ile bera~ı yirmi senede ödene
cektir. Senevi taksiti ·asali lfü
hesabla 870000 isterlin kadar -
dır. Taksit1cr ııakuen ödenmı • 
yecck. lngiltcrc hiikümetiııin 

mcmlcketimızdcn altıf!ağı tütiin 
bedelleriyle itfa edilecektir. 

tst.ıtıl>ul belcdıyesı Aksarayda po
lis kaıakolu karşı ında bulunan c 
bost.111 J1. trndc kulloıiı1'ın m-sırl ııı 
pir park hnlinc gdirilml'sini ktı.r r
laştırılrnı tı. BPledıyc . on gunleıı;le 
bost ınlaıın ı tımlakıne te elJbu, edııı 
ce hususı esntı ın elinde Lulun ın '.b,u 
lıo.st:ınlJtın doı ttc uçunilıı belediycyc 
aid olducu anla ılmıştır. Bclcdıye m 
\'azı yet k'tı şı.:.ıııda bostan im da hak 
iddın• cdeni('l"(!en seııclc.rce biı il: en 
lc:ıl'lurı iste'lu tır. • 

n.ıbıll kr de. Mısırlı! rm " ıılC ·I .S ın'atk ır füıı h:rncddın Tepsı rıa- 1, ıc 

t _ _,. k scnedcnb<'r• }.ull.:ındıkl.ırı ı;om" 
11 nıın:ı Şehir i vuln>-u koııı .. ·1.11 ısmuı-

trzg;.ıhını du un• c işlcrcli. Her .• 
da s IJırıcrte .. rin S<Jh guniı bir jub le rl1 1 ,. 

Jm!lJndıkl n aı nb. tckcı ~ 'ı o [:tl 
v<-rilecek ır. Bi.ırhı:ının tiyatromuzu , 

bu husu da b r fık1r \Crıncmı;;tı. 
1 ellıgi h· ıınct ıınutulın 7. bir hiT.met- . ı; 

h:ıkk. umumi olııı ak, cliyebilir ' 
tiı, nııııd::ın d.:>Ja.yı ~{Cildi eski ıncı; - t ' 

bu ihtirnlnr muayyen \ c ıni 'h 1 

kk!.<ı51Jrt \ e yc111 :ıı-1,ud ışl:.ırı Schır d ıe 
ı . r d 1 yac;ları kar ılanıak u~erc le :ı u J1 

Tıyatı·o"'u rtı t erı tarn m :ın m' meydana gclmıstir. Ht.'1' iki t.:ır 

Atletlerimiz ne vaziyette? 
Atı ti ın Tur~;ıycde dıgcr B. Ik. n' 

mcıT'l .t'tkrindcn belki •fah:ı c ı::.dır. 
~· ık ıt b•uıuıı iyi bir disiplin \"C or
gan .w )On tahlınd:ı b ı lum ı yc
nıdır. B:zdc atlctızmi ilk defa y lnıı 
lıcv k:l'·iar yaıJıyor ı·ulupler az 
ehem ıyct veriyorda. 1928 dckı 

Amst.'.:.d m oliınpiyadlıınnd.:ı Yumııı
lılıır uıı :ıfuıd:ın ılen :;urulcn b 
lar1 T u k, Yunan Rumen ve Bul
l' ır nıuı ınhuslan t.,r. fından Y• pıl 

b.t· top! ıtıda ~slaıı haurlaan 
ılk 1!J O da AUncde yopı1an B l 

h t 

nnuzdc ) .pıl 

yunhırmdn Turkıyeyı temsil et 
u zere kam p:ı c ekilcl leı. 

Ş ı dıy k.:ıd:ır ya°ııııan B il n o
yunl rınd'l Yumınlıl.ır bırl ırılı ı Yl -
go IJ\i l ır ikıncilıgı muh:ıC.l7~ı, hız cıc 
Yug~laı;L.ırlı• miıc:ıdelc cm ktc 

idik. 

Bu Jnku Turk milli takımında ise 
gc 'ıı enenin iki Balkan ;ı:ıınpiyonu 

v rdır. Bu sene IJum.ı yeni bir knç 
is m ıliıvc cdereğimi7J de zannedıyo-
ıuz. 

Bunlar da Faık, Melih, ve Rıza 
Maksuddur. 

):" lnız son günl rde bnzı §an ız

lıklaı rlııyo çıkmıştır. Bu da Mu-
z:ıffo , Mclıh, l'c Fıkretin sakatl:ın
mı olmı:ılarıdıı·. 

Bu akatlıkLtr atletizm de gayri 
J.. b ı ıctınabdır. 

ret ) ulıyo . Fık et iyi vaziyette-
ır. Bunların Mu f le l>iıinc lık 

\c ~ il"cilıl, için mucadclıs.i ctcrcsan 
dıı. Yu osl:ı\•ları çok iyı tanımamak
la lx b r onJ:ın ycncceğim'zı tah

dıyor H' B:ıl' anlarda 100 metı-c 
ı r ... hk ve ıkıı ılik ,l•tım:ılini 

ıı nl M ntikos Yugo 1.ı~ Bera-
' ı hmal olun:ı ıyacak ik Mu

h m r ı ıbdir. 4Xl00 bnyrakda birinci 
ııı, il.'ın ümidimi. f::ızl ı arıtondıı 

1 
ıviy • 800 ve 1500 de Rı:r.a M:ıksud 
·u t;: dır. Tanıdt"I rakiblerlc ko-
• •:-.,ı geçen se."lcnın Balkan şampi

. onu Yummlı Str:ıt<'kosu ~.rısırd:ı 

ı n 1 b etmesi itibarile a\•ant::ıjı vor
d 

Atl .. mada .Tcrf"ınin şonsı var. 1yi 
form tutuyor ve cesaretli ntlcttir. 
Keıırlıslııdı>n kıızanınıısmı heklivoru7.. 
öııtiı uıdt'ki cumartc i ve pazar gün
lrr y; pılnc:;k birmcı B:ılkan oyun-
1 ı ı el. ııUetl,.nınızc Balkan ş:ımpi
J ııılugu yolund:ı muv:ıffakiyetler ct
mt' ıni C'deri:t. 

BGlend Turanlı 

- Tütün mübayanlı husu
sunda müessescnizin takıb etti
ği ana prensip ve esaslar neler
dir? 

- Tüfün mübay asında ka
bul edilen prensip her tütün 
mınta.kasındnn mümkün olclu
!:ru kadar mübayaa yapmak ve 
bilhassa bunları mustahsildcn 
ya.ni zi.ın adan ve Tiırıt tüccarla
rından satın almakbr. 
-' 939 r koltesindcn Kara -

dcniZ: Ege ve Marmara mıntaw 

knlarındaıı ".lört milyon küsur 
kilo işlenmemiş tütün satın n
lınmıı:ıtıl. P.unun takriben nısfı 

6173 nrnh P!if zürradan, nısfı 
di~cri ek ycrlı ve mahalli tütiin 
tüc<.:arlarmdan mübayaa edil· 
mişür. Bu meyanda bir mıktar ! 
da Türk Limited şirketinden 
mübayaa edilmiştır. 

- İşlenmemiş tüliiııleri ne
relerde işleyerek mamul hale 
getinyorsunuz '? 

- Tütünler lstanbulda, Üskii 
dar, Ahırkapı, İzmir ve Bursn 
imalathanlerinde islenmekle
dir. 

- Bu imaliithaneler-:le ne mık 
tnr amele çalışmaktadır? 

- !maliithnn ve depolarımız 
da 4000 kadar amele <·alışmak -
ta ve buıılaı nı günliik yevmiye
leri 3000 lira kadar· tutmakta -
dır 

Niihısun artımı ancak do
~au toculdım ya.~n t makla. 
olur! 

Yardıma muhta~.: c1oğan 

yanulnn lmru~ up ya~atrnak 
İ<:in <:-0cuklarını:.ı:ın lrnllanıl
mı~ Jwr tiirlii s.ralarını Ku
ruma \'ermenizi ~;ocuk Esir
genw l\uruıııu Ml~ ~ıyia lwkh·r. 

Çocuk E~irgeme Kurumu 

r,__......· • MAHAlLE 

JUbıleyc ı t r.ık edeccktu·. Bi.ırhuncd- 1 •·~ı::J' 
tcl>:N lck ,eklı mnlıım olınnkl ı .,.. . ..ı 

cl'n de kcndı ııcp ·ıtu\' 111 ol:ın Alıciul- d 111 • 

cd k bcı· tekerle •ın hareket~ olan 
h·ık H.ımıdd n parç.:ıl:ıı temsil ece r· 

h:ır kel rud umı ni biı nJzaı ırc 
\ h Seııiye Tepsi t'n • ız:cl d<ınshrını 1 ı 

tava ko ı ı n ı ti'. Y ,ıni tC'kcr • 
icr.ı ectcceı-tiı. b • 

vıızlcnc sene .u}ı n::ın U IJ'llile 
ingiltereden teneke ;,u ba ka bır ı cı ... k ıllanmadıl:t;ırı ~ 

geliyor bi bıı çumll'kci tekeri · ni yu ı~ 
· ı ı · -:('ne l·tıll n::ın ~·~·rlı'. •r d l1u tcıtcı~ 1ııg'll ı-cye c· vcke iıfoı ış c.~ ı mıs :::, • ·- ... 

<•lnn tcm·k<.'. lplil: \'c el ıh.ı lı:ızı ın.ırl- le •m ır.ıbrıy ttıtbiltini du uıımcrıı ~ 
tlch•ı:in pek y lt ındJ m<"nlekctimize 1 leı (li: çiinku tekerlek denilcıı lı 
ı:clcccı;i .ı15.k.ıd ırl,ırtlan öğren ilmi - rn kınt' B:ıbıllıleri11 h ı b :ır:ı!J:ıl~ 
t r. ve Mı ırlıl:ı rın d:ı c;omlck i t .. 3 

,: 

laı ı içıı} kafi e>lıyordu . V ·eı· ıaıııı _ 
her iki t:ıı uf ılıtiyac;l:ı.rını l.arilılı!' 1 

du. 
E..kiden (ihtıy c; kc;Jı do •ururl 1 

<l •rlcı di Bugi ıı ise iliı ıdeki trr:ı , .. 
Suçlo berae~ edince davacı müd
deiumumiye koştu ve boş de>naü 

ıhtfr ım pe ıncicn koşar. H.ı t ·ı dcP ( 
b.li ı. · bu un kc fler ıhth-:t 1 ~ 

t l " yır •m ktadır. Buyük ~ndu r cıci 
bn lıc:ı m k ıd \ c ay i ıtınıd f 

tcı nk~i'eri t:.ıkıbdcn lbn ·et olıın IJI 
rı• 

t:ıl,mı. in anlan kullanıyor \'C lıı.t 
1

, 

Çcngelköylüler bu davacı .. 
lardan 7.atcn sikiiyetei .. H psi 
diyorlar ki ... hepsinden <ia
vacı olan bizleriz asıl.. 

Ve lıaltikatcıı, o, onlaıdan, 
diğeı ötekilcıdeıı hep d ıv:ıcı, 
hep şıkayetçi.. \' e Liitiin Jröy 
her giin onla ın güriıltti v pa
tır~lısı ile ~ika) etc:i. Mesele de 
şu: 

Saide ile 1smet isminde iki 
kiracı ~vlC'dnde birhiricriylc 
geçinem•~mektedirler. \ ı:: o, bi
rinden, diüeri de öt"kin !"n şi
kayct<'idirlcı. 

Bundan bir nıfridet rvw! a
m yerde b1r cilı nıüır e hıııl <l ı
vası olnuı~ v 'airl l mcti 
dövmekten, İsmet d ' • :ıitl .}i 

tahkir etmekten s uçlu olmuış 
lar, mahkeme alchylcrindc ha-· 

pis ve ağır para cezası ver
miş bulmı.maktadır. 

Di.iıı, Saide Çengclköy po· 
Jis muavinini ele şahid göste
rcn~k yeni bir hakaret davası 

al'mış ı·c Üsküfü\r sulh cl!Ztl 
mnlıkemesine kadar i~i uzat -
mıstır. Duılenilcn :::nhidler ve 
t.ırıülnrdan onra mahkeme 
suçlunun hir kabubntini gör
memis \'C kt:: nclisinin beractinc 
kornr \'cımi:til'. 1 avncı ise 
fiOO hm"Uş nıahkem<' harcını ö
den.eye mahkfım edilmiştir . 

Bu km,\r c.lavacıyı fena hal
de sinirlendirdiği ıçuı ba8 
mildcleiummniye mür.ıca:ıt Pt-

tı ise de uueak k n fü;inin usu- , 
liyl müı-.:ıca b ic b eylediği 
söylenıni,ıtil'. Saide bu cevaba 
öfkelennıis "" övlcne söylenc
udli.} eden <;1lcıp gitmiştir. 

•••• 1 ı 
s·ınl. r da bu ilıtiralaıı d• •er vll 

rı· liı aa r ıı rıl. r. k kull ınıy l lar. Ut 
ci rolıı el yazıyn bıı ·ılrnlım. 

ı~~ 
SABAHTAN SABAHA 

Abluka ve hava 
harbinin eserleri 



- a: 

y !r aziye i ~ _i ı Şef yak n- :; S O H A ~ ~ 
\IE 

SO 'YE LE 
B.R iGi 

[Başmak lederı dcvamJ 

~ ga:rbda ı\ lrnarıvnmn vitcuda 
Celirdiği hakiki bu:(': mbeı· için
d Uslu oturnıağu mahkum e
dilı.nek isten n tehlıkcli bir 
ltom. u Yaziyetindedıı·. 

B ılfüı dilnyunın gozi'tne çar
ll n bu hali nlar.ın u takdir 
<: 'k:Ierinde u'b.lı y ktur. Ha
llciye nRY.ırı \'on Rıbbentrop'un 
layy;ırc ile ;; oskovny gıttiği 
· il arib bir suı tte tekzib e

dildi. Bu tekzibin bir nevi tas
dik ş ... klini hmz olması arzu e
clilnlistir denilebı.tr. Ribbcntro
l1:ın .vlosko\•, ya gitmesi Nn.syo
u 1 f.;o ..... •alizmin bizi alı tırdığı 
cli;ılonıasi teknij;ruıe pek uygun 
clüşınÜJ or. Şimdı~ e ka1ar fili
~'at il sabit. oldu~u üz re t t -
litcr d .·Jetler en cla ynpa ak -
larııu gizli g izli h. -ırlı. orlar . 
~nra bütün 1üny. için bir ti
htro piyesi teı tib etmu· bir va
~~ctle dramın con p""tU sini a
lenen oynayıp ısi de:h:ıl neli
Celenwriyorl:ır. !Ribbentrop .M:o.,
k -aya müzak re ıçin git:mi8 
cllaı:r.az. Aı-ada müzakere varsa 
daha evvel olmuş bitmi .• tir. Al
lllaıı hariciye nazın Mosko\-aya 
ancak yeni bir m.:lui imzala
llıak kin ucabihr<lı. Bu b im
d.iy" k tlar ilan olunuı du. 

S ) alı ıtten mal l, Mosko -
vayı sonradan mısak oknıak 
0

1 
laın· . Çünkü So ıyetl r Bir-

1 • • 
gı buua i tiı ak cd<>ccl< olsalırr-

llı daha C\~Ycl .... ircrl"rdi ve or
ta~n bir dörtlerb mı.,:tkı cıkardı. 

1 h-1 ;.luıları tasar! dıkl!ın n' 
~ ıncilıği 1 eııdıleruı ayırdık -
it~ onr Sovyetler BirLini 
~.ıncı derecede ehemmiyeti haiz 

ır 7.eyı gibi ilhıık etmeğ· lrnlk
~'k Moskovaya ikinci bir izzc
ıner yarası açmak olur. 

b ~ovyeller bi.ikfmıetinin tlc 
U n1isaka istiraktc ne fay-

da .. ı . l cd • . ı . . mu a ıazn C1::1 >eştı-

t·ıı lllt!Z. \'akı l mtSak zahiren 
; ı '.le' lele acık bu kılmtstır. 

akat buna r,iı nlcr Avı-upada 
Alrnaııya ile 1tn.Iyanın, Büyiılc 
'1syada ise Jnponvanın üstün-
!" - w 

U...<iüı.ü rnsdik ,. .k bul zaı·w-c-
~ind diı'1cr. Gırenkrin hepsi 
U._ıizlü mtittcfiklerlc müsa\•i 
hııkk,• malik olacaklar \'e ayni 
st!vıy de bulunncal~lnrsa. o za
~ n misakın hiç bir m;ionSl ve 

1ktleU kalmaz Sü\ :ı;eller Bir-
lı . • .. w • 

•Ut• ıstis.."lru bıı mcvkı ayırıp 

Cıuu t bir tru-aftan .Awupanın 
\'~ dı3er taraftan Asyanın y~-
llı nizamd söz sahibi vapa-
Cak w 

larsa bunu neden clah:ı C\'-

\'e!uen dfü.;ünmedikleri sorul
~ak icab ebnez mi? !şte su mii 
~hazaları h ülfısa ederek şahsi 

. naatimiw gor dcnz ki: Bu 
l'rıi<;ak Birleşik A merikaya kar
~ oluugu gibi n.usyaya tla 
ar ıdır. Ve bilhns~a Husya a

~Ylııııdcdir. Sa\'yetlcr Birliği
llııı bu hnt-ek ti not ettiğinde 1 
e~hhe yoktur. Fakat SovyeUer 

1tliJi ileler misakiylc kurulan 
haj•aı binasının temeli ok <'Ü

~k bulunduğuna kani oldu"hı 
:

1n simdilik intizar vaziyetm -
. e kalmayı ve asıl sözünü lü
~ tahakkuk <'lti >-i ?.aman 
iYlemeyi tercih eylemektedir. 

1bhentron'un seyahati ile ve ;a Sair blı- suretle Almanların 
aııacnkları teşebbüs ancak ze

\'ahiri kurtarmak hizmetini gö-1 
tcb·ı· :Bi 1 .ı_r. Hakikatte So\·yetler 
~ r~ginin nazarında Alman 
hlıkesi gittikçe bariz ve sarih, 

rttikce daha ynklasır bir sekil
teressüm etmek icab eyler. 

1hi eyin Cahid \'AL(. iN 

Cle)' zıdda lstanbuıun en liıkıı 

ve modem ıııncmııııı 

MARMARA 
Bugün 

19
'10 - 41 ycııı mc\ ıınm nçıyor. 

J Mevııım açılı91 şerefine 
"'Pon ımp ır ıtorunun csr.ırcngız 

huy tııu go teren 

M MİKADO 
llrt)'ne Greene'nln biıylik filmi 

Bıışdan bafr.ı renkli 
AYRICA: 

Denizaltı avcı g mis i 
Ccor nn 

....,, Bankrofun h"yecanlı 

filınl 

Cebhelerde kullanı
lan yeni silahlar 

-o--

[Ba2 tar:ıfı 1 inci ıı:ı hlfcdc} 

radndır. ~-kerler ,korunmak 
için ayağa kalkıp "h:ı~r ol., 
vaziyetinde dur mık mecbur i
yetindedır. Çivilere karşı he
def ancak böyle l;:çültülebi
lir. Yere yıı.tıhrbu hedef üç 
misli büyümüş binaenaleyh 
ihtimali isabette o nisbette 
ıfazlal . mış olur. Halbuki 
tnyyarc bombıılarınm, pıyade 
siliı.hlnrınıu tesirini aznltm:ı.k 
~çin de neferin toprağa yayH._ -
mn.sı lazımdır . .Muhanb uya
ğa Jrnlkarsa çivideı.ı kurtu -
Jur. Bu defa dıJeı· silalılann 

tesirine müsaid bir lıc-.:lcf teıı
Jı;il eder. 

Bu çivi muharebesinin zaif 
tarafı kafi tesir hasıl etmek 
Jçin cok rnıktarda kullanmak 
zarm etidir. Çünkü çh·ilcrin 
kuvvei zindes.i varsa da sa
hai tesiıi yoktur. Yani hedi:!
fınden yarım milimetre u
zak geren bir civi ho a gıt

miş demektiı·. Yerde .infilak 
ederek civarına miiessir ol
nmz. Yüzlerce kilometre ku
re1ik bir sahai lıarbın her 
noktasında tesir elde edecek 
mıktarda ~ivi kullanmak im
kansızdır. Çiviler b:ı.zı ccb
lıelerdc ordumuzct karf?ı da 
kullanılmış is' d diişmanın 

tahmin ettiği tcsıri yapama
mış ve cesur .,kC'rl nmiz hu 
tehlikeyi hiçe snymıstır. 

Bu baı bde henüz ~eni bir 
silahla kaı ıla~1lmış değildir. 

1Ul4 - HH"S de uzun tecı iibc
ler geçirmiş silahlar büyüye ~ 
rek, tcsu·j V~ Ud dı cU ttnı.la

ra.k kail ıııılmal:ta ... lır. 
• tayiıı, yfü: .a.Itmı.'l yaşıtu 

geçmiş bir sH:ıhlJr. Mıkım -
t1slısı atc."lcm"' mclmnizma -
sında bir tekamWden ib ırct 
tır. 

Geçen harb Fr-... nsızbr 
!Jelıeri ltışar tnyy,ıredcn 

mürekkcb yirmı iki bül!.ikle 
yani yiiz otuz iki tayyare ile 
iştirak etmi. lerdi. Bu harbe 
Almaı1lruı.n yinni, yirmi bcı:j 

bin tayyare ıle 1J Ljl lıgı tah
min olunuyot·. 

1915 de imale ba )anan ilk 
tmkla1· iki. 'ki but;uk to:ıdu. 
Şimdi doksan tona kadar bü
yi.imüştür. 

'layya.re b mbaJarı beş ki
lodan bin kiloya ~ıkmıştır. ı 
Yabancı radyolar Almaııla

nn iki tonluk tayyare bom
baları yapmağ tıgraştıklu

nnı haber veri~1or. 

Demek te.,iıiıı..., kullanışı

na ynbancı bulunduğumuz 

yeni hiç bir silah yoktur. 
Harb kaideleri ele aynidir: 

Sürali intikal, cesaret. a
zim, kararda isabet, mim 
terbiye, muhariblik ruhu es
ki harbler<lc ol lıığu kad.:ır 

aı:ıri harblc.rin de en makbul 
kavaiı.li ve zaferin başlıca fl
milidir. 

Hikm ·t il.GAZ 

.Miizeyyen hfıliı mfuıasını an- ı 

bynınadığı bir heyecan ın icir..
c1e idi. Birdenbire nkhna geleli, 
sordu: 

-- Parmak izlcrmden bir şey 
ç.ıktı mı n 

- He.."lilz hayır.. Bütün da
·yetlilerin birer birer parmak iz
lerlni alıp tedkik etmek k·•lny 
bir iş değil. En nsağı bir lıaftn 
jtitcr. O zruuaun kadar ıse ko
cznızın kendisine gelerek ha
kiki katili bize haber \'CJ'eCt;;ğİ 

tabiidir. Bizim vazifemiz, o za
mana kadar muhtemel olan ka
tilin lrn< Ilıasına miuıı olmnkt.ır. 
S~n ne düşlini.iyonmn, Müzey
yen? Bu işi kim yapmııı olabi
Ur? 

Müzeyyen gözlcıini meçhul 
bir noktaya ıkmiş oldu<ru hal
de mırıldandı~ 

- Bilmiy ru .• 

1 da Hatayı 1 ıt~~--=-~a:ıııııı:a1~~z:::ICiS:iB1;H3l~~~la'ii1ml~ı:ı:ıBiB!:aıt21iElml'-ı 
1ziyaret edecek AVRUPA DA j Amerika ) AFR İ KA DA 

l DüıBı Ha.takya Hv~sıl c~. ~ .. ~.~ ~h"•••ı l nisa~da hkarbe J ~. ~ •. ~.~ .. hl~•·ı 
olan aşve İl atay- ' Dun gece bır çok lngiliz tuyynrc- gırece allarım tuttukları kaydudili -

1 

lllara b il mu··ı·deyı· leri yeniden Berlinc \Unuııı;n leşe!>- yor. UgnnJa ve Sud nda mühim °" t ı d ı ı ı · [ B :ı:ı tarafı 1 i n cı a;ı h i fede) Jus etmı,; erse ıcmen ıeıncn ıepsı askel'İ 'hedeflere giden lıca Verdi tayyare dafi topl nrun .ddctli atcşıl mcğe yaklaştırmış gibi gİ.>l'ÜU-
d 1 ~ ~ol! r simdi iyi mö fıın edil-

l:oır ısırla döıııııcgc mecbur olınu - mektedir. Vaşıngton u v.c ı.u-ı m lkmdir. 
( Bai ta rafı 1 inci ııııyfada } l.ırdır . .Barajı gec;ın.cgc ınurnffak o- tiı mfıradcı nıuh filde, ilkb ıar-

c.ılcl nr.~ \'at:~:ttiler. Bunu size lan hır knc t;:ıyy::ırc Atman lıukfunct'. da Birleşik nerikamn belki Grııziani ve ordusu :ki haf -
seVoinçle ınüjıjcliyorum. meı kezı en arına bombalar ntmı,l:ır-ı de harbe gireceği kanaati .git- ta-dan beri Sidi :Sarrnnidcdir.. Bu 

~yın Hataylılar, hrtkhmda I dır. Muh:m ha ar olmamı tır. -tikçe daha farla v u d hulnınk lİidcl t zarfında lngıliz tayya-
"st ·-· · ~ · tez-hur" a Alaı'TTI. iki saat kadar suı:mu tur. ' go ıgıruz ., ... vgı <Lu - ı tadır. releri iki hayati deniz üssü olan 

tıı\d"n • l ı ılayı <ıu"k,,...., nlarımı arz- Ögrenildigiı~ göre puı<ırt i gecesi . 
" ' ::ı ın Hatta aün Va~ingt:onda "ı- B · T b kd lt l ~---1 -ingılız uıyy releri H;;mo\ re uzer.ndc 'S 1 mgazı ve o ru a a yuuw.-

ederim .,, uçarak iufiüık ve yangın bombaları kan Star - Post .gazetesi nis:m rn şiddetle taarruz etmi:.lerdiı·. 
~· atmış ar ır. om :ı ar c\ ere \'c as- nyıııı ı e zı -r=-mı~ .. ır. •ti ga- Bardia \'C Buk _ Buk yolu n-Mütc:ı.kıben \'ilayet kona.ı!ııı- ı d B b ı ı h ı b·ı 'k ·-•· 'eo+·· B 1 ı 

dıı bir mütld l i.-;tirahat eden ı ··ı ı ı l · - t · ı• ı tahıınc ere duşmuştüı·. Sı oa ı rns a- zcte aynı zamancıa ngı 1.61"C utr giliz fi lo u tar.afındn.n bombar-
Başvekilimiz ~:,ı.at 20.;JO da şe- lrnnesme ıki buyuk IJoınbn duşnıuşsc 

1 

bi kaybettiği ta ktiiı'dc 8ir ]eşik clı ınnıı edilmiş, mühim ha\•a • 
reflerfoe iter'tip ed ilen T urizm de zayiat ve rnuhim hnsar oldugu Amcrikanuı kalacağı münfeıid 
otelindeki 100 kisilik ziyafette hakkında haber nlmmaMı tır. Ayni ffi(•ydanları ve bu arada Masav-

h:ıstohııne ci\'nrırıclcı eliler üı:crinc de vaziyeti işaret ederek, .Jnpon - ı· , tesir sabalan ve havada 
bulunmu~laı·dır. Bu ziya feti va- u:ı. o ı ll · · ıı· bu· Lıoınbıı düc:ercl: bu C'\ilcıi ha ra yanın .m.llJver ev: t! cr ııı ı t- l 
] • L • !1...-h • d 'l bir " kalıUft kabiliyetleri t.al'-•an as-ı •1.0nag-ı ~ cesm • ven en ugralmıstır. Bir kaç kı~i de ol nu - hak etmiş olmasının şimdiy" ka- "' 
kabul resnıı takibetmiştir. Ha- k~ gayretleri icin nahoş bir tur. dar muvaffakıyetle tatbik c-
tay, lıukümet rcisimizi arala - lngihz tayyareleri clur \'e köy dilmekte olan totalı ve tch- su11m~ teskıl cd n !ngılız Blen-
ı·mda gördüğü lm gece bayram evleri uzerıne ht'r gece kuçük yan- clitçı politikanın inki.saf etti~"lııi hcimlerinuı beklenm~dik ziy. -ı 
yapıuakuıdır. Her taraf donan- gın plak~lnrı alın.1Ja d \ am etmek- k ı - ..ın ·ı rctleı·ıni kabul etmişlerdir. 

tedırler. gösterme tc o augunu 1,1.(1 ı tı\'C 
uıı::;tır. Halk memnuniyet ,.e he cvlcnıektediı. Cenub Afrikası hava kuv - ı 

ı -ıtıııı:- • 
yecan içindedir. skenderundan Gazete yazısına şüylC' devamı \'etlcıi !El beşistanda ve ltal -

Antukyaya kadar yol üze.rinde Suriyedel<ı" Fran ediyor: yan Somalisin lc esa.sen tükcn-
civard ki kazalar ve köyler tak- • I<'akat bugi.iııkü ıv ziyelte u 

1 
ın ·z olmaktan uzak olan pel-I 

l:ıı· yapmışlar V:! yür.lcrce aUı ı ı t planın tahakkuk etmcsme mü - rol ve mühimmat; depolanna 
\'C yay~ı halk Has\'ekillenni hr- sız ar mu cave me 

1 
saade edemeyiz. Vclmyi karsı- karşı baskınlarına d vam erlı-

yecanla .alkıs1arınıslardır. d • ı sınd:ı gözlerimizi kııpıştıın1a!c- yorlar. Bu harekatın Mısırdaki 
:ıııı~\ekilin Huhı) hlarla tt•nıusı I e ıyor ar 1 tan hiçbir fayda elde edıl.,mez. hadisele~le sıkı bir miinaseheti 

Aııt..ıky 1 2 <n .• ı.) - Cccl'yi \ ılayet' Hazırhğımız sulh ıçm değil, vardır. Ha~c;istan tccı id c iil-
komıı.:ınd ı gl' ır.!ıı D , Kılımız Dr. ( Baı; tarafı 1 inci ııa yfada) 
Refik •• yd n1 bu sab.ıh dokuz IJu. lcr Hoı ay.ı donm~ erdir. Bu gene- harb içindır. Sulh es ~ ları i.ize- miş bir "Vaziyettedır ve bumda 
c·ıktil ''ıl.ıyctı.: clını~ıc-rdır. Btırad. rnllcrin yaptıkl.m talcplerın hep i rme silahlanmak gibi tohlıkeli çuk nuktarda İtalyan kıtaatı 
ım ıııudd t 'invct işlerıle m~şgul ~· ,l\ utmn haıckctlen \C.}a kat'ı reel bir isden ne kadar ç buk sarlı- me• :rttur. 

Mısıi'ın müdafaası pek zi 
ol ın ı:voın u "'l' ıl H. t ym ıktısadı ce\ ablarıfo k~rşılaşmışlardır. 500 nazar ederek b rb e;ası üzeri 
\ :ızıreti h kkıııd:ı nliikadm laı:rl n t:ıyyarec hk bır Fran ız ı.u, \el nın ne hazırlanmağa başlarsak i
h-Dh t nim 1 lır. T ıcc:ırlann dı - teslımını istedıkleri uıman bu tnyy ıı c zim icin o k3d r iyı llUl'. 

leklermı dınlenı lerdır. Toplant ıl,ı lcr orta şarkta meçhul bır scmtl' ha- Bazı infiradcılar BJ"l ıik 

d-" t.ıkviye edilmiştir. Akd ııiz
d::':.i İllgiliz filo u \'e bütün or
ta <Io: ı Qebhcsinde harekatta 

met· e rne fp i· .. DC"fııc . cl:ılcsine 
ele bir ..:• nıılı y pnıı~l.ıı dır . 

d' MERZ İ FONLU 
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AMCRIKALI AMCASININ 

2 -000 noo 1uı• 
MİRASINA K ONMAK iÇiN 

olu)or 
Mu.ıkı \t' Hi'.ılar 

M tJHLlS SABAHAD DiN 

rcket ctmıs, sa~ tayyareleı de Lulı- mcrikanın lı"rbe girme.sıni bir 
rnııı huKu ıetme satıhn bulunuyor- zaman meselesi gibi telakki el- 1 

lıııdı . ::neğc başlanu iiardır. Diğer bir 
bulunun hava ku\'vetleri d · • on 
haft:ı.lar zaı fın::la t ln.'lye eclıl-

Hava Usicrınc gclıncc, Suriye- Fran I infiraccı grupu yau ucı g z ·te- mi~ bulunn•:ıktı:ıchr. 
sız :fc\ kaltıdc konııs ri B. Puaux 
l.ıunlaı-m Lubnn nrazisınde bulunduk ci!creı l)U b yaıı tta bulumnuş- 1 • 1 
J ı nı ve ınand hi.lkumlcn ınucıl.ıln- 1 tur : ç· . 
cc bunl ra el ntı.ınıync gını bıldir _ "Birle ik .Aznerika hmi:l gire- lVl 
m t ir. cektir. Halk bunu arzu ed · ı· gi· lhilde 

Bunun uzcrıne ltnlyaıı ene -alleri gi görünııl l~r . ., 
ordunun harpten e\ 'elkı ınc cudu- Japon'\ a atr)iıine ha.kır 

n.ı ynnı 40 bın k ıyc re ı husu unda auıbaq..ro u 
ısr. r ctmıslerse de Fransızlar hahha- N ,. _ y rk, 2 (n .) - neut"ı a-

zır "\'a7.iyctte ordu ınc\ cudunuıı ın - jansınd : 
<Lrilwc .ınin Surıycyı mudnfonsız bı- Ottavaclan Nevyork Tııncs gazete -
raltncagını idd . ctmı lcrdır. sine bılclı.riliyor: 

Bu bC!ş gc-ncrnlın .} crınl' 1talyanlar, Xnnada b.ıınrının Japonyııy. ıhra-
ycııi muralıhnslaı· tayın ctmi lcrdi -.} cı uzcrine konulmu' ,,ı, n nn"rlxı 

--.ı.,.;--

ihtiyacımız da
temİil edilecek 

{Sonu 3 üncü sah fecle] 

tclk-.: iı ıl <!ı • t oldu-

Bunlar :ırasmda d:ı.hn d rnyı!llc mu- uc taraflı .Eerlin mis .. kınııı nızoısı tu·. 
l~"'fı'•:etiııin bir neti(."eil uclded.ılınt.-k-ı Fnbrıkudaki tadıl:it> bır y.ı k.:ı-zakerelerı .dare cdc11 muhte:lıf ~ı\ ıllcr ·• ., 
tcdır daı· 11 hıycl bulac ı;ıudJn K ıı abuk. 

vnı dır. Son 1tnlyan tulcpıcı; 1''r ın ız 
1'.s e 1 İngiliz Kul• ıınbiynsı ishh<ıa

ordusumı ıçınclen bozm. k \ c ı11nı-
litt.ııın tal,riben yarısıııı J p ııy ıytı 

vc-rin Akdeniz y •• setı pUınlurının ın- l 
.ı::ondcrılınc<:ı ı;ıleyhındc bıı çok tt"f\-

kiıjc:: c1.ebilmcs ıçın 'akit ka7.aıı - ı tkr ı- :ıpılınıştıı. Böyle biı· oımbıu - -ıı«--
ma" uzcre zahiren tadıl cdılmı lcrd" go IC'huıdekı hnrel.et ı di Ç\ık f,m -j Al t" t } ç:. ti• 

\Ctlidir YC h ıkumetin bUllU iX•k -.;J~ man ıcare ı_ye 
iifün dü y ~inemacılığmın «·~si7 .. rakibsiz \'e emsals iz 

filmi ihir s u ~ihi milyonla r akıtılan t•i lw n ,. he.st'ri ...• 
kıı d, he ıb::ı k::ıt.ac ıgı 731111edılme1'

tedır. 
Ankaradan döndü 

(S:ış tar.:fı 1 inci sayfada) 

yatlı rı tt>sıt ctml lcrdir. Bu ıt batla 
bı.ı meml ..... ctlere e\ eke s<ıtrl:n 1-VATA 

1: .. ıun. FLY. 'ı." - OUY1A DE HA\' İLA ... ·o 

T o R K ç E 
Ta hii renkli 

BlJ AKŞAM L SİNEMASINDA 

H nı-ıu~i iht w : 
I ' \ H•ldt•ıı l;:apahlmnsı 

- Odanıza en sonca kim gir- ı 

el i '! Bu girerı l · O ın .. ıı K.ıdı i 
bey nras:nda bi ı· nıunalaısn fa
lan geçti mi? 

Ne denı ... li idi~ Hakikati so:· 
lcmelı, Bülentli hab ·r Yerm li 
mi ici '? Bll'"'n . Sed:ıdın smıf 

al'kad=ışı olduğn icııı, • 'edada l 
bunu hnb:..r vcımek helkı en 
<.hJ"ra halt! lı:ıreket olacaktı -.. 
ı-:ed::ıd :ırk::ıc!aşını kurtaı mak 
için elbette en candan hareket. 
cdecckh. 

:F':ı kat kalbinden gelen his, 
mantığ·!Ilın m uhakemesine ga
lclJc ediyordu. Hayır bunu ha
~.:!r vcrır.iyecckti.. Bunu lı:ıher 

\'c::-emcz/li. C:ı.yri ihtiyari mı

rıldandı: 

- Hiç ki,n gclm~di.. Dai- , 
rcm!zdc y:ılnızdılt. Ben tam ı 
y:ı.tnk (;: acımı oirctiğim 

k · çiik s fon yalnrn 
ve onu I 
bırflkb-

('I'iirkç~). mınıara lı yerl(• ı·in 

r:ka olunur. T<'I: 43595. 

-20-
g ııı zaman tabanca pnUadı .. 
Doncluğ:.im zaman kapının lca
pmıuıgını g-ördiinı. Ve k ndiın
de nncak zile basa\·ak yan~ım 

istiyecek kadar kuv\•et hisset
tim. Baska hıç bir şey ne gör
cliim, ne de biliyorum. 

Sedad ayaaa kalktı: 

- Müsaadeni ısliyeceğim 

1üzeyyen. Daha hnsta:hınıeye 
gitmek mecburiyetindcyım. B i
ki yaralı ifade \"erebilecek hale 
gelmiı:; t ir. Ru \"~::;ile ile Bülen<l
lc d görüştiim. 

ec; t \Ncn KISl!\f 
Fatma odaya girib de M.üzey

yene Biilendin geldiğini ve 
kendisıni göımek ist diğıni ha
ber vcrrliğı zaman Müzeyyen 
büyük bir h yrete düştü. Bii
lendin böyle sabah erkenden 

A merika . • la1>0nya111n ıStn rbı· 

dı~1 harlı nıa!zemesini 

İn ~ili :derı• \ t"'l·İ,\ or 
Vasington, 2 (:ı..~ .) - SU>r ırıi n

j:ı n ından: 
Dun .ıyan meclısı . huJ.u ; !'le Jn

pony.ı tarafıncl.ın --atm alırunıı; \ c he-ı 
nuz gitınc'Tlış h.ıı b ın ıl.:eıncsını ııHı· 
sudeı·e s:ıluhıyet ni 'eren bir k:muıı 
liıyıh, ısını ı ib c. lıni l • ı" 

Duıılar. iı.gıltercyc- ıtıhı aktır. 

Alr.uınların i g 1. lt11j.ı bulun.ııı 

memleketler l ıfıı d ı 

kendisini ziyarete gdmcsindc 
elbcttP mühim bir scbelı olacak
tı. Acaba ne clınu~tu? Sordu : 

- Yalnız mı Fu~r:ın? 

~ I~vet hammcığ'Jm ! 
- P<'k.ıla.. S lona al.. l~çn 

de Him 1 ı geliyorum. 
Miizcyyen salona girdıği za

man Bülentli cllcıi cc:bindt=, dti-
13üncelı ve meyus bır lıald"' 
londn aşağı yukarı <kıl~r yazi
y tte buldu. Aklına birden bi
l'e fena bir ihtima1 geldı. Y,)k
sa bir gün e\ vcl iyilesıneğc a
daınakıllı yüz tutan ltocasını:ı ' 
sıhhati yeniden tchlik(•Ji bil' hal 
mi ulmrntı? 

Daha ılcrismi düsünmeğe cc-1 
saı et cdemıyoı Ju. 

1 
BiilClld on.ı tl ğı ilc'rledi : 
- Bu \'akil.siz ziy ~"tim her 

ha:l " rtm 3UJ·. 
- Est ğfirull h, .fen 

lan ' yeuıd n satılacak ol m:ı1L1rm. 

l>ed· .... ll~·ı i yc-ni ı-ekle o c tide -ıece -
~iud ıı alc.} hiı · c olaı .ıl. l t> ı Ul.} ıın 
lıı.ılı, b'ı rıynt !.ırkı hu~ul<' gclrı l'I -
tcdir. Buı un icin yeni bl • f 1 ııl .ı-

lJ• ,,r t .ırnfdcın bnzı Abrnn firmn 

hı ı .nyn :ıl:ırıınızdan seı be t du\ ız le 
f,:ıdık mubayaasımı bn,ş~ını !ardır. 

.ı tatbik lllC\ k1-ne gırdı • lı ıı.1-

henü mulııı 1 i.ler yapıl. ın ım,ıl. -

ber mi var? 
GLiz göze gclcl!lc>r'. füilend ne 

ce\ ab vereccüfoi tayin ed ni -
yo1du. 

:izcyye.n t creddiidlc d vam 
c~ti: 

- Agırlaışt.ı mı yolma? 
J{at 'i bir işaret yaptı: 

-- Hnyır. hayır .. Bilakis .. Ar
tık tehlikeyi atlattı. Hatta iki I 
haftaya varmaz hnst h:ınedeıı 
de ÇJkabihr. 

Karşılıklı balmayorlaruı 

:ikisi de asıl söylemek istedikle-
1·i scyi söyleyemiyorlardı. Niha
yet Bi~cnd konuştu. 

-- Bu sabah tamamiylc ken
disine gelmis .. 

.1ilzeyyen hafif bir heyeca
mu but ün vücuuunu sardı rı- 1 

m hi.,settı. Demek kocası kcıı

cr -· c g 1 
, 'stL Şu halde her 

sryi ruılatacak ,,. Bübnd der-! 
~ tevıkif edilecekti. fSonu v;ır\ 1 

Mahvolan tabii 
serv tlerimiz 

İzmir Ziraat Mektebi ziraat 
san'atları mütehassısı ve öğ

retmeni Reföt öncelden bir 
mektup aldım. Sny.ın ziraa tçinin 
'tamamıyle iştirak ettiğim m ü
taleaJsnnı aynen sütunuma ge
~innekte memleket namma bii
yük fo.yda gör.üyorum : 

21 cylul 940 tarihlı Yeni Sab,ıh 
gozctesımn <Şımdıfık Bu kadar ı

tununda ı .... 'tıs<ıdı '"°c z~ı ı cnu
rrrd:rlc bir noksanlık b h ı alımda 
serdettıı;uıız kıymetli mulalemm:da 
koyluye çcşıdl mııh:>ııl yet.ıştirmesini 

t<nsıye edcı ;:en bıliıass:ı ço'c oncnılt 
bir uok y ı te:ıı.ı cdıyorsunuz. Y.ıl

ll z ındık \ev ınc.- ı le iktıf ctmc
yıp dıg<'r mey\ u ag.ı lııı ı yetı~ürınc

gı, \ e ı. ey. ı nd lt istıfade c-tmc~t 

de 1-.öyluyc uı;rcttncl• di/oı unuz. 
Fılhakık.ı bızdc tek bır mahsule 
b ıblanarı mıntakal.ırda. m h: ;ul <1l
m.ıdıgı \ c paı ;.ı etmt.>Clq;ı sen ler koy
hı \eh n çckt1gı ık ntı ınk. eôıl

m bu h k k.;: ttir. Fak. t bunu y -
nında d ı ,ac: n di:llı::ı buyuk bır 

alnı.ık için en ınuessir ~ C\ 

c: re. ph i radyo ,.c ı ;ılbu • mı-
nn ı;ureklı il" ı iyutı olacaktır.• 

MURAD SERTOGLU 
----'""-~ 

Yeni t ayinler 
Ank:ır ı 2 (Uu n Em•ıiy t uınuın 

T EŞEKKUR, 

Oçunc11 Umumi Müfcttı~ik 
6ıhfıl Mupvırı 

Te•'fık Guney 



SAYFA ıl YENi SABAl~ 

E 
Sarnçhanehuşmda Horhor c,,dclesinde TeJcfon: 20330 

ANA ILK·ORTA LI SE 
ayıdi. rı hcı ün a ıt 10 - 17 ye kad:ır yapılır. 

ın fJ rd ı itw. r b 1 mr. ~on ııııfb fen ubc ci de 

< teh ı hu ..ı ı ot bbs ~ı:r-ct~ı~ıı~r::_. --~~~~~~~ 

olmu tu 

ı nr ı ı bil ıyorum. 

- • e oldu y.ı? 
- .Ne olacak? Yi.ız otuz ok-

k.ıhk ao :oJemi tasıy n a)' akla • 
rımın yer len kc ildı • ni gör • ı 
düm .. 

- Aman usta sonı!l .. 
- Yüz otuz okkalık gö\•de-

mın .J{ecdmin omuzlraına otnr
dugunu gördüm .• 

-Eh! .. 

- F.,i, mesi k· dı ırı'? Herıf 1 
beni .omuzlarına nlmra yüriidü. 
Padi ahın huzuruna gctiı di 
Ve du~cıu .. ~onra d~ yere attı. I 

- \ ay canına ... Sonra ... 
- Ben olduğum yerden ma.lı-

cub bir h .. Ide kalktım. Keç<•li 
benli kuc. kladı. Ben onu, ikimiz I 
de diz cökerek Iladiı:;ahırı kar-

, 1 

s;ısında yer öptük, temennalar 
ettik. Tam ayrılncuğımız .sıra .. 
Sultan Aziz sesle!1cli: 

- Durun pehlivanlar .. 
Elpeıı~e divan olduğumuz 

yerdaı kalktık.. Pr..dişalı, yaver 
H.1li1 paşaya bir şeyler söyledl. 
Çok geçmeden iki atlas kese 
geldi. Yaver paM büyücek bir 
keseyi Keceliye uzatarak: 

- Pehlh an, efendimizin ih-, 
sanı şahaneleridir, dedi. 

Kcceli keseyi öpüp basına 1 
koydu .. Soma, biı· kese de ba
na uzattı. Ben de keseyi aldım . 

öı1ü1> bru;ıma koydum. Sultan 
Azizin git irade.sini bekliyorduk. 

Yaver pnşa, keseleri verdik
ten_ so~r~, Sultan Azize intizar 1 
ettı. ı adışah da: 

- Aferin pehlivanlar .. Haydi 
gidib istirahat edin. dedi. 

l.<"akat ben hiç bir şey işitmi
yordum. Çünkü, çok fena va
zjyetc düşmfü;tüm. Şaka cleğil, 

mağlüb oLnmıtuk. 

- Usta, yağ güreHi değildi 

ya.. Ne çıkar?. 
- Öyle amma, ben Keçeliyi 

yağ güreşinde yenememiştim . 

- Herifçi oğlu beni kendı 

güreşinde maskara etmi~ti. 
- Bu Keçeli sonra ne oldu 

usta!. • .,. 
- Hasta!nac!ı .. Saray doktor

ları ıyi edenıediler. O da padi
şahtan iz•ı\ aiarak memleketine 
gitti. 

- Sonra İ,>'İ oldu ınu? 
Hayır, memleketinde' öl-

miit; ... 
); , .. Vah, 'alı .. 

.ıı 1, ıldıı ıp etra.n bakamı • 

• 

S h"r 
tiy trosu 

tc.ns:Ileri 

Cazgır &ordu: 
- V ta, AJlah aşkına ş1:1 

zık<'tyı anlat 1 •• 

Her tarafa otohiis te. ın eclıl-

ıı-misti-r. __ 

1
,

1

, 
1 

TİYATROLAR 
I{a ..,.""".,....,E,2:::.:.:m::ıı...::a::: ...... ızı=...,~--

- ~en bunu i"lıtınedin mı 1 

- t. itmez olur muyum? J• a-
k. t ·niıı ağzından clinlı mL , ıs

terim .. 

3P 

RAŞiD RIZA Tıyntrosu 

HALiDE PiŞKiN bcı er 
tf' ın pcr eırb<' ı ı a 
Kadıkoy Sureyyııda 

TOKA 
Korr L<h 4 pc ele ı 1 b o 

m• 

- Peki, dedi. 
Ye. meydanı 

tcre>rek: 
ıınrmal l 

Yaz. n. FıkrLt Adıı 

gös- 1=--. t ı. A N 
1 

- Bu, herifler güı· <;miyor- ı 
Jar, oynuyorlar .. BaRka ttirlti 
vakit ge~miyecek dinle .. 

Diye1·ek söze 1Jaşladı: 

- Ka1Jk<:ının nereli \'C kim 
oldugunu bıhyoısun? Bu, as-' 
len Akr>yunlulardandır. Sı-1 
vaslr<lır. Memlekeıinde tıpkı ı 

biı .ız evvel anlattı~m J\.~C'J>li 

gibi ölıret almış bir ha~ rehli
van imiş. K<><:"li gıbı lrnv '€.tli, 
sallı hir adam. . Fakat, clbi-e 
içind~ biı' . y göstermiyor. Ku
ru suı atlı uzun boylu hir hamal 
h::ıü "\ar. 

K~zıkç_ı, l\:araku~ak ~üı e 1in
dc namdar bir pehlh·an ııni::: .. 

Yağ giiı eşi bilmiyoı· l'.!70 ..;i
\'astopol muharebesinde asker 
olmuş .. Serdar Ömet• Pa~.ı, e-

1 mirber olarak yanına almıs .. İri 
bir topc.u çnvuşu.. Muharebe 
bittikten sonra, Kazıkçıyı Var
na kalesine topcu olarak yolla
mışlar .. işte bu sıralarda bizim 
Ddiormanhlarla tanışmış .. 

Kazıkçı, Varnada ve civaıda 
yapılan güreşlerde hep başı 

alınnııı, asker içinde onu mağ
lub eden yokmuş. 

Kazıkçının kumandanı gü
rese meraklı olduğu için onu 
yağ güreşine hazırlamış .. 

Bu sebeble J{azıkcı mükem
mel olarak yağ güreşini öğren
miş Ve, V.arnacla bulunduğıı 

müddete yağ giireşinde lakabı 

Kazık~ı olarak kalmış .. 
Bekir, yağ güreşinde kazık 

oyununu emsalsiz bir suı et
te yapan bir adarnd1r. Herhan
gi bir pehlivana kazık takarsa 

Sultanahmed 3 Uncu Sulh 
Hakımlljiınden: • 
DaHıcı 1st. Telef n dı e .torlugu 

m:uk. tı Emin Raif tarnfınd.m 1 t. 
Sarıyer Koc.ı Yemi ok. k No. 13 de 
olu Te\ Cık \ :ıri i Şcfıka aleyhine ı 
940/1158 l'\o. lu do:;y,ı ile • çılan 
(2i) lira 73 kuı u al, rnk d. \ ..1 ının 

yapıl ıalcta ol m muhakeınc-s nde 
müddei. lcyh Şefıknnın lk, ın<>tgfıhı
nın meçhul oldugu anla ılma ına ml
nacn ıs gun muddctle ıl~nc'l tcblıgat 
icra ına \'C muhakemenin de 22/10/ 
940 t.ırihııı' mu <lclıf alı sunu mlt 
14 de t.ılıkınc n hke nece knınr \ ~
ıilrıi oldugund:ın ye\ ın \ c \ akti 1 

mezkl'ırdn biu.at \'CYn b.l\'ckiılc m.ıh j 
kemC'ci'"' h .. zıı bı.ılunulın, dıgı t.ıkd'r

de ı:ıynbcn mu hake neye de\ aın '" 
kaı ar verilece •i ilanen tC;bl ıg olunur. 

yakasını elinden kuı tal'amaz. 
Kazıkçı Vamada be::j sene as-j 

kerlik ettikten sonra, memleke
tine dönmüş.. O taraflarda da\ 
namı Ye Şanı kaybolup gitmiş .. 
Aradan seneler g~miş .. 

Yalnız, biz işidirdik ki, Vnr
nada bir asker pehlivan \'armış, 
i::;mi Bekir, lakabı Kazıkçı 

imiıj.. Önüne geleni yenmiş ... 
B ·kir, Sıvasa gittikten bir ı 

kaç sene sonra 1staııbula gel
miş. Maksadı güreş yapmak, 
para kazanmak imiş. lstanbula 
da karadan gelmiş .. Tam üc ay
da Üskfülara geldiğini bana scly 
Iedi. 

Bekir, İstanbula geldikten 
sonrn, etrafı kolaçan etmiş, 

pehlivan bulamamış. Sebebi de 
Kırkpınar gi.iresleri dolayısiyle 
hepimiz baş pehlivanlık rriif:n -
bakalarına gitmiş buiunuyor
duk. 

(Arkası Vi1r) 

Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü ili~ 
Muhammen 
kıymeti 

Lira Ku. 

1064 80 Ft·rıl.oy malı:ıUcsiııin Kuyulu Bag On sokagın<tn <'Ski 
(16) yeni (24) s:ıyılı <ıhsal.> ev. 

325, 20 Bug:ı:ı.içinde Yenıkoydc Ioll:ıçelcbi mah;ıllc inııı tSki Ar
p:ı<'ı yeni TC'kkc !'ok:ıgında eski (13) yeni ( 16) snyıh nh
şab e\'. 

1850 00 Huse>iıı:ıg.ı ın. hallesiııin S:-ıkızag:ı.cı suk;ıgındn cskı (55) 
)elli (53) r:ı.yılı k;irgi ... C\in y;11'lm hi e-ı. 1 

Yuk ••• d,ı y. zılı g, ;ı.r mı:rıl·u le ııı mulld)ellcrinln pc in ımr.ı il<> .:atış

ları (15/ gıin muddt!tlc nr-ık arttırn :ı;ı.a konulmuştur. lhalc:ci 18/10/19401 
cuma guıı(ı ,;;ıot on beştrdir. 1steklılerin \•;ıkıf Akar ,.c l\lııhluller kuleıni-
ne mur<M ~aUarı. (9383) 

DENİZ LEVAZlı,1 SATIH LMA KOMİSYONU iLANLARI 

* • :<c 
130.000 kilo şalıunun pa7 .. arJıJ, itfuıı 

1 - 25/Eyh 1/940 t<Jr h ele .ı k, p;ılı z. C'l,sıltmc. iı e t },b çıkm l uŞ 

oldugu:ıd,n, tal ıl'ın bcddı 52 501 lıın olan 130.flOO~ kılo .abunun 8/1.1 
'l'eşrin/Hl40 t ııhınc T. ti•.>· n lı g•lmı sn, t 11 de pazaılıkl. ek.lltmc ı ya
pılaC'nR t.ı 

2 - İlk u ın.ıtı 387'i l , 3., kunıs olup rtnameı;i her gün 2113 ku- ! 
nış bedel mukabılindc .ılın bil r. ı 

3 istcklilerın 2490 ı,,) ılı k, nund. l, ıh 'c«ıkaln, le biı lıkte bdli 
gun \e saatte K mp. d, L lun.ınkc;m"syonda hnzıl' b.ılunmaları. c9175 ı 

* * * aoo ton pirincin ııazarlık ilanı 
1 - 26/Eylul/1940 tcırıhıvcl ki k, p. Iı z.ırll.ı munak,ı ın::ı t::ılib çık-

mıya'1 300.000 k lo pırıııcın 10/ I. Teşrin/940 tarıhinc r ... tlıy n pcr .e.n e 
gumı saat 16 da p. z, rlıkln ek iltınc i yapıl:ı<:. ·tır. 

2 - Tahn in edılen nz, ıni fıy, tı d 11.000 Jırn olup ılk tc •iııatı 6ıl00 
liradır. Ş rtnnıne ı her glın komi yond .. n ~555 kuruş bedel muk.ılıilindc 

alınabilir. 

3 - ı tckJıleı ın 2490 ayılı lrnnundn yazılı vesik'41, rile blrlıkte belli 1 
gün Ye saatte K ı ııııp. ad.ı bulunan konı .... yoncla h:ızır bulunmal:ırı. 

92'.i6.> 

İstanbul Belediyesi İlanları 1 

ı'. 

__J 

KEN iN, BiRiKTiR 
"1940 1 K R A M 1 V E L E R 1 

T.iş.BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
İKRAMiYE PLANI 

J ;ıdet 2000 liralık = 2000.-
3 , 1000 > = 3000.- , 
6 , 

12 ~ 

40 , 
75 , 

210 > 

liuO,. > 
250 , 
100 > 
50 > 
25 > 

= 3000.- > 
- 3000.- , 
- 4000.- > 
= 3750.- , 
- 5250.- , 

Ke~ldeler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 

Afiustos, 1 lkinclteşrin tarihle· 

r inde yapılacaktır. 
Sebze ve mey\ a tıfılı d. iulinde ynptırıkc, k Hloknj Beton ap ve tugln ••••••••••••••!!!~m••lilıııll•••••••••• 

duvar ınşaatı açık cks.ıltmeyc konulmu hp·. Kc if bedeli 1732 lira 44 
kuruş \ c ılk temin. lı 129 linı 93 kuruştur. Kcc;if ve şnrtname Z::ıbıt ve 
Munn cliıt :Mudürhıgü k,ıleıninde goruJeccı,t r. ıhalc 10/10//1940 per embc 
gunii saııt 14 de D::ıimi F.rıciımendc ynpılnc. ktır. Talıblcrin iU: teminat 
makbu7. \ ey:ı mektup1nrı, ihnle tnııhinden 8 guıı evvel Ft•n j- leri ımidur
lı.igune ınuracaatln o lncakları frnnı chliJt t 'c 940 yılına nid Ticaı et Od.ı ı 

\ csikal. rile ihnle gunlİ muny:'.I en santte Daııni Encumendc bulunmnları. 
• (9129) 

İstanbul Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Müdürlüğünden : 
Komprime makineleri 

lacak ilan 
hakkında yapı-

Yüksek Öğretmen Okulunda Y!lbancı 
Dil .Şubesi Açılmıştır. 

K bul şartı ıı hak ·ınd <'VH·ke ıfagıtılaıı ınatbu izahn:ımede zikrccli
lcn rubclcrdcn b k,ı okuld,ı bir y.,b, nu dil ubcsi nç·J 11 tır. Lı krd 
ya'>ancı dil öf;'Tein.c.ni yc.lı~(ı cc.ek ol n b•ı ubeye girmek için olgunlu U 

elde etmiş bulunıl': k 'c k, bul i ıtıhanınd.ı ıı U\'affak olmak şnr~tır 'f:ıh

tH ciurl ene siircr \•c cdcbiy.ıt foklilte "nın tcdı ıs llsanrı iJP nl'!bcctcııı 'BU 
sene fraıısızc:ı ve inga:nı ıl'iıı talcl><' , lııı""' ı.tır D.1lıa fa ' ıvı!i ıı , u-
)cnlcrin okula miırac:ı. t tınclt•• ı li\zıındır. «!HOl -------".: 

Gümrük Muhafaza Genel K. İst. Lv. 
Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Muhammen ilk 
bedeli teminatı Ekılltmenln gUn va 

Cins ve mlkdarı Lira Lira ıekll saati 

850 Çift fotin 63i5 470 knpalı zarf 3/10/040 il pcr~cmıı-
~ 26 322 :ı> çizme 4508 359 Açık eksiltme ~ 15 'i 964 numaralı eczacıl.'.lr 'e eczahaneler h:ık:ır.ınd:ıki ı-; nuııun ıncı 

nuıddc;ıı mucıbince teı tıbatı saydalnniyc ynpm.lk toptan S< tnn ı:,borntuvar- Yukarıda yazılı teçhizat hizatnı·.ndn gösterilen usullerle yınc .tıınıl:ı-
l::ır ve iınali'ithaneler Sıhhat , c içtimai Mu,\ enet Vekt'ıletlnin nıusaadesile rıııd:ı yazılı gti r'I ,·e ~antinde satın alınacak tır. Nüınune e\· nf \"e ~artn'.)

melerl her gün komi5.yonda göı lilebllir. K. pah :r.aı la Uıhb olonların eks ıtme 
nçılınnk lazım gC'lır. · 

f:nntindcn l)it· snat evvel kanuni Hsikalarilc beraber zarClarını G::ılat.ad:J Bunlar meyanında komprime \·e ampul yapan imalfıthanclcl'in de nynı 
Mumhanr caddesi Jbrnhiın Rifat hnnındııki koıni~yonn 'ermeleri, açık ck

suretle müsaade almalnn lfizım geleceğinden bu şekilde miist<ıhzar y.ırı-
~ıtınıeye istekli olanların belli saatinde yukaı ıda ~özı..i geçen komı .. yor2 

1ıklaı'l halde :ıimdiye kad.ır mllsa,ıdc almamış olanlar 1940 senesi ıl;:iııc., 

teşrin nih:ıyet!ne kndnr bulunduklnn mahallin rn biiylik sıhhi 1'ımirlnc' :::::ge=l=n=;\c=!=er=i=.=======:======(=B=Bl=O=)::.:=============:-::-::;; 
bir ucy:mnanıc vererek imaıauurnelcrıniıı uuıuııdugu yı:ri ve kuıınndıkınn Yüksek -mühendis mektebi 
komprime v e nmpOI doldurma ınııkinekrirtiıı aded \C knblliy<>tlerini ve 
yaptıkları müstahzarların isimlerini w, nıhsatname tarih \"e 11um::ıralnrını direktörlüğiinden: 
bildirmelidirler. Bu şekilde bcynnnamc: ile ımlracaot edilerek kanun hilkiim- Şımdiye kadar mektebe k .. •/dc4•lmiş olan talebe ndedi :ılınacak ı ııkt."' 
ler.nc tefvikaıı musaadesi alrnmıyıın komprime ve ampul iınaUlthaneleriııin rı tecavüz etmiş oldugu cihetle: A •.ığıdaki ,çunlcrclc bir giris musabaıc-
verilen müddeti bittikten sonra Crlmnalannn izin 'terilmiycceği ıı:ın inıtıhanı y:ıpılacakhr. 
olunur. 19398:> 7/Birinciteırtn/1940 Pazaırteai: 

lst. Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
ı st:ıııbu l dahihndcki muhtı•lif gümnikl<>rdc bulunan \·e (440) lira mu

hammen kıymetinde olan (28) sobanın tamiri ile (38) ~obanın kurulması 

ve bunlara aid 100 born, iO dlr~ek, 90 bllczik. 22 ayna, 2 m::ışa, 28 şapka, 

l4 kürek, 10 rnbl:ı, ~ sungii nlıııacaktır. Du i~ paznrhkln y:ıpılacaktır. i. -
tekleilerin l i' /10/ J !J40 per~ernbc guniisaat 10 da Başnıiidlirluk satın alma 
komisyonun:ı ınüroC"nnli. Pey :ıkçcsi •33, lir::ıdıı·. (9403) 

İzmir iskan Müdürlüğünden 
Urla kazası mtı kezinde göçmenler için 100 evin ins:ıst 26/9/1940 ta

rihinden 10/10/ 1940 tarihine k:ıd:ır 15 giin müddetle 'e kapnlı zar! usulii 
ile cksıltıncyc C'ık.ırılınıştıı-. 

Muhammen kcıııf bl!dell beher e\ in 599 lir:ı 48 kuruştan cem'an 59946 
lira ııı kuru~tur. lhrılc 10/l0/1940 g[imi :;ant 11 de l:t.mir iskan mbdUrlü
guııdc yopıl:ıc·,ıl•lır. Pliiıı ,.e şıırln:ı:neler i~kan müaürluğL•nde her gün gö
rulcbılıı·. l<rtı.::klılcrin ihale gıınıı muh,.ır.mcn bt'de1ınin yıizde y<:di buçugu 
olo•ı 4 !!l7 liralık temınat mektubu \ ey::ı .m. 11) c makbuw \'e 'l'icarct 'e 
S:ın:ıyı Od:ı ı 'c ehliyet vcsikalurile birlikte 2490 sayılı kanuna giire ya
pnc:ıkl;ırı lcklif ıııektuplarını ıhaleden bir ı:aa t ev,·el ickfın dniresiııdeld 

konıi«yoı ~ı 1"\di ctınclen il:in olunur. (9208) 

-· E\iet. 

Saat 9 dan 12 .)C kadar Cebir Trikono11ıctri 

Saat 14 den 1; ye kadaı· Geometri 
8/Birinciteşrin/1940 Salı: 

S<ıot 9 dan 11 c kadar Fizik 
S::ınt • 13.30 d:ın 15.30 :ı k;ıdaı· kimya. 
Sııat 15.45 den 17 ye kadar y;ıb:ıncı dil cFr:ın 41 t'a, tngılizce, Almanca' 
Mektebe yazılı s:ı:ıtler&n geç gelenl<.'r, kayıt k:ırnC'ı-ini yanında buluı>-

durnıay:ııılarla kopye kıılemsiz veya m:ıvl mmckkebsiz gelenler imtihıınl2-
r:ı işlirnk edemezler. •9303 

====================::::::-
Gayri menkul satış ilanı 

İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

.}OJ'dur-ı. E\0 ~hibi: 

- Gel b:ık .. Iım oğlum. Ayol ak .. 
ş.-ıı11l'lııınberf nerede idin? 

lk-<li. Bu ı:;uııl beni bı.itüıı butı.in 

~·· ltı. Beyabı itiwr yollu bir iki 
. Cız so.} lcı ek istiyordum. 'fabii kapı
nın dıbiı den de: 

Bir çalgıcının seyahati 
60 

-- Nasıl o!du d.ı biribirini.u'kıı ay-
r.tr•ınız'? 

V::ık"ayı yalıın yanlış aıılııttım, kn
<lınl:ı•·: 

- Vah \'ah! Ne kadar hakiknt!i ! 
bır ::ıd:ım! diyorlardı. 1 

F:nıine Pakizenin 26140 hesab No. sile Sandıgımızdan nldıgı (350) ll"" 
ray~ k:ıışı birinci (160) liraya ka~ı ikind dcre::ede ipotek edip \':JdCSJ.,... 

de borcunu Hnncdiginden hakkında y:ıpılan takib lizeriııe 3202 No. lu kll
ı•unun 46 ınc:ı maddesinin ınatufu 40 ıncı ınuddcsiııe gore satılm:ıc:ı ic:tb 
eden Ruyiıkadad::ı Knran!ıl mahallesi Despot sok:ıgında e -ki 7 yeni 11 kaP' 
498 ku lu!., p<ıfta, 1'5 ada, 17 parsel No. lu bir buçuk katı kı'lrgir bit' 
katı ;,h .ı\J saı nıcı ha\İ lı .. hrclı biı- C\ in taınmnı bir buçuk ay muddctW 
nçık .. rttırmaya künınu«tur. Satış t:ıpu sicil kaydına göre y;ıpılmakt:ıdıt'• 
Arttır ı uyrı girmek i tiye'l (275) lira pey akçesi \'erccektit·. Millı b nkS"" 
l ırıı, zd. n birinin teminat mektubu da k:ıbul olunur. Ririkmlş h ltül_l 
\ ı•rgilerlc belediye resimleri \ c \',ıl<ıf icaresi \"C hwiz bednli ·c tcıı:ı1İr' 
ru uıııu borçluya aittir. Arttırma ş:ırtnnmcsi 9/10/940 tarihinden itib::ı·eP 
t rU,ik etmek istiyenlere sandık hukuk işle\'İ serdı;inde a<'ık bulunduruı.1-
c:ıktır. T,ıplı ı<icil. kaydı \'e s:ıir luzuınlu izahat da 'li<'lrhı:ınıede 'c 1.ık b 
dosyasındn vardır. Artt:rmayıı girmış olanlıır, bunları tetkik edercl~ , uııı:ı' 
çıkıırıl,ın g:ıyrimenkul lıakkıııda her şeyi ogreıımiş ad ve itibar oıunut• 
Birinci ;ırttırnıa 21/11/940 t:ırlhinc ınusııdil pe1'§eınbe gilmi Cagnlo.,turıd:I 
kfiln 11ıındıgımızda snat 10 dan 12 ve kadar yııpılacaktır. Muvakkat th,.tıır 
ynpılabılmesi için tekliC edikcek bedelin tercilmn nl1nması icab eden g:ı1-
1 ımcnkul mukellefiyetlerlle sandık rıl .. cagını tamamen geçmiş olnı::ısı şDı1-
tıı·. Aksi takdirde son arttıranın lnnhüdü baki ltalmnk şarlile 6/12/940 t:>
rlhlnc müs:ıdif <'tıın;ı güııu flyni malı3Jde ve :ıynj saatte son arttırması ya
pılacaktır. Bu arttınmıda gayrimenkul eıı çok arttırnnın üstünde l.ıırakıı:ı
c.ıktır. Haklan tapu slcillerile s.ıbit ulmıyan alfıkadarlflr ,.c irtifnk halt1'1 
sahibleriniıı bu haklarını \ 'C hususll" faiz Ye mosarif<' dair iddi~J;ırıııı jlafl 

iarıhindcn itibaren 20 gün -içinde •.vr:ıkı mlisbllelerile beraber dairem~ 
bi1dil'ıneleri lazımdır. Bu sureılc haklarını l.ılldirriıemis ol:ınl:ırla hııktart 
tapu sicillcrile sabit olınıyaııl:ıt• s:ıtts bedelinin paylaşmaı:ınd:ı.n hariç k:ılır
lnr. Dah;ı f:ızhı nıallıınat :ılmak istiyeıılerin 939/761 do~y;ı No. sile s:ırt
dtgıını7. hııkuk hleri :;ervi~iııe nıürm:~ııt etmeleri lü7.umu ili.n l•iunur. 

- '\fl rlersinız ınusyo, 
D•~ eınezdım yn? Yamr..o ~ıtmd. 

liızım. Ev ahıbinin oturduğu mev
kıı la.> ıkıle tayin edemedim ise de 

<'Uk nkıldığımı ı;nladı: 

- Zararı yok oglum: Hele şu is
ltcmlcyc otur balt:ılm, dedi. 

Ben: 

5 ııı gı•ldıgi .:ıhete ciogru yiınidıim. - Hayır mi>6yö dedim, akşnmd .. n
Gozumun onunde iki erkek nyagı beri e\ iniz! alt ~ etlikten sonra bir 
penin olur olm:ız ev sahihi 'in ö - dtılıa knrşınızdn oturınağn na .. ı l ce
ntindeyiır znnnile: saret edebilirim? Refıkim ile bann 

_ Aman mösyö! Akşaı:ı ı;eJ... mü- müı:a:ıde ederseı1iz şimdi Mliıılh şeh-
nasebetı .zlık ettim, dediın rin.i. terketmek fikrındeyiz. 

<::0wm!l ikınal edemedim. Bil' gü- 'Mi';;:yönün zevcesi sordu: 
lii~medır koptu. Yine: biı· mı.inascl.ıet- - Ni~in ın(isyö? 
sızı ktı• mi bulundum diye başımı - Öylcya m::.dam. Şiılllliye kndnr 
kıııoıı dım. Bir de ne bakayım? Ev hiç bir yeı·de dün ak~mki l:adar 
sai'.ibinin degıl, da\'etlilerden iri ve bir mUn.asebetaizliktc bulunmannş 

Çl?)1r.k katalı, sert tehreli bir er - idim, Zannedersem Münib şehri bize 
Mıin unUıMle c,ieiil miyim? ~ pek Uİllll'SUZ -1di. 

Hftıif hepsinden 7..iyade gill~ 2 -- O naaıl ıi)µnlı? Bunıia nwilibı.. 
Jrttdınlar -da ince kahkahaları ile W- ketin kabahati yak. 
na vardım c<li.>orlardı. Ev sahibi pek - Hakkını2 \'ar madam! Maamafih 

bize müsaade buyurunuz. 
Ev sahibi soze karıştı: 
- Behemehal Münihden 

fikrinde misiniz? 
- Evet mecburum. 

çıknı;ık 

Şimdiye kadar orada mewudiyetin 
den haberdar olamadıgım kiiçuk Ro
za annesinin arkasından meydana 
çıkıp: 

- Babacıgını! Mösyönün nişanlısı 
,·arım!j. Kaybetnıiı; de onu :ırnmnğa 
çıkmıf. Müıılhoe ne yapsın? 

Dl'mez mi? Hiç ÇOCUKa sır te\'di 
ediliı- mi? Bu lAltırdı üzerine "alan
daki kadınlar arasında lrir hareket 
peyda oldu. Niş:mlısını ar:ıyıp bul
mak için ~J kıyafeU ile Alma11-
yayı:'i5aetan bapa dobv.n bii bud~la 
yı törmek INlksaclile ~·kes gozünil 
bana dikti. Ev sahlbe.J: 

- Öyle mi mösyii'! 
Dedi. Şimdi ııe c:evab 

Derken mini mini !toza: 
- Babtıcıgıın, hen ni~anlısın.n is

mini de biliyordum, aınmn dur baka
yım unuttum. ll:ı! Ha! Hatırıma ge
liyor, geldi, geldi ... Mi .. Mi. Başında 
mi var idi. Buldum, buldum, Mik:ı-
ronya. 
Kadınlardlm biıi: 

- A kızım M<ık:ıronya gihi o nasıl 
isim? 

Dedi. Eır sahibi: 
- Ç~uk yanlış bellemi§, Mikaeila 

olsa &erek, öyle deiil mi mösyö? 
Dedi. Ben de ne olursa olsun di

yerek': 
·- Evet cevabını \"erdim. 

- DP.mek siz nlşaıılını:ııı aranuıif.t 

cıktınız? 

Ev sahıbleri ve da\'(~tlilcr ile bir 
il:i s:ıntten :ıiy;ıde konuştum. 

iıı;ledcn som-a hepsine veda ctml'k 1 
ii'll're ny:ıg:ı k:ılklım. Ev sahibleri 1 
f\\iınlh ı,ehrine bir d:ıhn ugrndıgım 

1 
tnkciirde kendilerini unutmamak -
lrı;ı:nı ı ica etliler. 
Kem:ını '"nuzumn ;ısıp, refikim ilı• 1 

seıkak k:ıpısından ı;ıkrıl'ağıın :;ırndn 

ınlııi ll1 ni Roza elime kiiçiik bir kes<' 
rıkı-tırnrak: 

- Bunu babam size hediye etti 
dedi. • • • 

1ki :ırkadaı; ev sahibinin toril cttı~! D t K K A T : 
c:ııdde üzerinde yol almağa başladığı- k IY. 

Emniyet Saııdıgı, SaııdıkUııı ahıı:ın gayrimenkulil ipotek gösterıııc ,...._ 
mız sırada ikimiz de . bir fer:ıhlık, av-
bir 6e\'inç lıbse:tmiŞ idik. tıyerılere muhamminlerimi:t.in koyınıı~ olduğu kıymetin % 40 mı tec _,. 

_ 6 _ etmemek üzt!re i.hale bedelinin yar••ına kadar oorç vermek sureUle J< 
laykk göriermektedir. (9400) 

~1\lıı\tıden ııyrıldikUııı sonı•a atif:a-; ~,~p;~--~~;;~~!l!l-~;.;~.,.~--.--1!11!!!!11!!&!!!!1!.!lllfl-l!ll_ ~~~!!il' 
dıı-;!ll "R1ini nıini <Roza) ııın, bıtbast Sahibi: A . Ce"'ale41•lft laraset ıu - Neşriyat Mudüril: Maofd 

(lorıu var) Ba.•ıldı.cı Ye-r; ( H. Bekir CUrM)'lar Ye Ctmalt dfln VarafOilu 


