
r: 

GONLOK· SJVAST-HACK~GAZETESI 

idare Yeri 
Nnruosmaniye, No. 84 İstanbul 

reJgraf: l'}JNt SABAH 1Stanbul 

TELEFON: 20795 

Her yerde 5 kuruş 

r 
·~ 

> 
. DEN ( Avrupada harb ) 

~~I-CAd .. -HARB

r /' ... 

---. ::q 

Başvekil Antakyadan 
Kırıkhana hareket etti 

e 
~la azıeı 

n im Felemenk .rii>ası 
\·e df"haJeti ile gözlt•ri a~ıl- , 
lllak itm.h eder. Avrupa niza
~· denilen şe,\ A' nıpaya ha
~yetten başka bir mana 
•fade etseydi ,.e AHupada 
klic.~iık milletlerin hakkına ri
'Yet pn-nsipini muhte'i bu
lunsa) dı, Fel.-nıenklHer b(i~ Je 
lliıumsu1. · hir rica' a kalkar
.... nııydıf --~n: Hüseyin Cahid Y ALÇL.~ 

SAHASI 
~AK DENİZE 
GEÇİYOR 

Dünkü hava faaliyeti 
siddetli olmadı 

Ncvyork, 3 (a.a.) - Nevyork 
Times gazete$i yazıyor: 

Bütün alametler Akdenizin 
kışın muharebe salınesi olaca
ğını göstermektedir. Mihverin 
üç taraflı ittifakla genişlemesi 

de mücadelenin bütün kış de-
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Halk Başvekilimizi 
coşkun tezahüratla 

l 

t 1 uğurladı 
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ıletek i6 · 
~ill'llJ} 
)aŞam 

İçin rica 
Caıetel 

"racaat c- vam e<leceğini ve İngiltereyi 
·· iyctine do- mağlfıb etmek için AJman aske-

Antakya, S ta.a.) - Başve
kil Doktor Refik Saydam, bu 
sabah saat 9 da, refakatlerinde 
Ticaret Vekili, vali, kumandan, 
parti müfettilii ve Hatay me
busları olduğu halde, Kınkhan 

ve Reyhaniyeye hareket etmiş .. 
lerdir. Şehrin bütün caddele
rinde toplanan halle, sayın mi
safirlerimizi coşkun tezahürler
,ıe selamlamış \'e alkışlamıştır. 

.il surette [Sonu 3 Uncu Hhifede] ~frikadald jngUiz .liu.vvetlerinlll ağlarla mahfuz c.-phaneleri Hat.ayın en ~ §ehlrlel'lllclfJll JSKt.-iiderun 
edilmeffi =============================================== 
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;:rı11tırıa a ıdır ki;.Mihver dev
tl Ueli dünyaya karşı nutukla
~ı:la, beyanatlarında adalet ve 

sözlerini ağızlarından bı
~mamışlardır. Bayle bir rica 
()tıların bu yoldaki teminatları
tıa hiç kıymet verilmemesinden 
~ka bir mana ifade etmez. 
kır- rnilJetin hayat ve istiklaline 
it :lsdetmek, yirminci asırda o ı 
adar müdhiş ve cirkin bir ha

rekettir ki bunun. cihan efka· ı' 
tı. urnumiyesinde tevlid edeceği 
~l'et \'e isyan en kudretli ve 
!rıuuak imparatorlukları bile 
:al'sabilir. Bunun için Mihver 
e~lcUerinin kendilerine Fele
~k milletinin istiklaline kıy

ak Yolunda bir emel atf eclil
~i~i en büyük bir hakaret te-

kı etmeleri lazım gelir. Bu 
~anın Alm:ın haysiyet ve şe
t efıne vereceği zarar İngiliz 
daYYnreleri tarafından Berlin
~~ Yapılan bombardımanlarda-

r ı itıaddi zarardan çok daha 
a 1 ~ adır. 

~ l.ııhvcr devletleri ve bilhassa 
d htıanya harbe tekaddüm eden 

l 
e.~ TL'dc senelerce hep millet
l!li k 11 kendi mukadderatlarını 
eııdilcri tayin etmeleri pren

: P•nı mfü.laf aa etmirı ve bu hak
d <t ll!tinadrn V eı'SaiUes muahe
~n:ılllcsinin degi~tirilme.sini is
\' ı:n ·tir. Felemenk hükf.ımeti 
~ cı'taillcs muahedenamesiW ne 
.,;l)lnıştır, ne ondM istifade et
~Şliı·. Hatta son dakikaya ka.
İçi r bitaraflıktan aynlm9.Dlak 
r n ~linden gelen gayreti sar -
. etrnistir. Muharebeye girmesi 
•tıcal( tecavüze karşı vatanı 
:~<lafaa vazifesinden ileri gel
b~tir. Almanya Felemenk ve. 
4->t'lr~k ~· ." a topraklal'ını çıgnemc -
~1 Jô'ra.nsaya bir tecavüz yolu 
tt 1ınaıc ihtiy~~lc mazur gös- 1 
\ terne2Se de izah edebilir. Fa
l~~~ Felemengin hayat ve istik
l'":nc. kıym:ısr1ıiç mazur gö- ı 
d~ ernıyecek bir harekettir ki 
\> un~·a111u her larafınCla takbih 
\.1 e nefretten başka bir §eY • 

y~tamaz. 
~caba Felemenk hükümeti 

1

, 
l)ı " e_n Almany,adan şübhe et
~1~· İstikl&line nihayet verile
tq nı neden anlamıştır? Al
t:.:?a hangi zalimane ve hak
)• areketiyle böyle bir şübbe-
~ hak vermiltir? Bir sene ev-

llÜftflyia Ca1üc1 YALÇIN 

(So"u a üncüde) 

kar nisbetlerini 
beğenmediler 

-
25 kişilik bir heyet itirazlarını mu

rakabe komisyonuna bildirecek 

Şehrimizdeki manifatura id
halatçılan dün MRmfaht~ar 
Cemiyetinde bir toplantı yap
mışlardır. Bu topJanbda Tica
ret Vekaletinin tesbit ettiği 

meşru kir nisbetleri görüşül -
mtiş ve idbalatç.ıJara bırakılan 

yüzde 9 kdr nisbctinin gayri 
kafi olduğu hakkında müşterek 
kanaaUar izhar edilmiştir • Bu· 
nun üzerine manifaturacılar a
ralarında 25 ki§ilik bir hevet 
seçerek bugUn toplanaeak oıaa 

mürakabe komisyonunda vazi
yeti jsak .-eie kuar vermiş-! 
Jerdir. Manifaturacılar yeni 
kir ııisbetıerine göre hariçten 
manifatura idhalinin hemen he
men imkansız olduğu hakKın

dıikI kanaatlerini ayrıca tesbit 
ederek Vekalete de müracaat 
etmeğe ve kar nisbetlerinde ta
dilat yapılması hakkında te
gebbüslerde bulunmağa karar 
vermişlerdir. 

(8onu 4 üncii sayfada) 

BALKAN ATLETİZM MOSABA
KALARINA YARIN BAŞLANIYOR 
Yunan atletleri ve kalabahk bir seyirci 

gurupu dün ,ehrimize geldi 

ltalyanlar 

Libyada yeni 

yollar açmak 
istiyorlar· 

• 
ingiliz hava kuvvetleri 

İtalyan haraklbm 
inkıtaa u§rath 

---0-

Londra, 3 (a.a.) - Mı.sırdaki 

faalıyet hakltında Tiines gaze- j 
tesinin Kahire muhabiri şun- l 
ları kaydetmektedir: 1 

1ngiliz hava kuvvetleri ıcemf 

İngiltere harb 
kabinesi 

takviye edildi 
• 

Kabinede de bazı de
ğişiklikler oldu. Chem 
berlain rahatsızlığın-

dan istifa etti 

Londra, 3 (a.a.) - Rcutcr: 
Başvekalet tnrafmdan bu sabah 

n~redilen bir tebliğ, Churchıll kabi
nesinde bazı makamlarda bir degış.ık-ı 
!ılın ynpilm11 olduğı.J bildirilmiQtır. 

Değişiklikler, şu suretle huH'i a 
olunabilir: 

uçuşlarına, hem kendi hesabı- KahiMilen ~..kilen Chaınherlaia 

Sabık başvı.-kil B. Nevi.lle Cham
berlain, başH•Jı:alet ]ordluı;und:m isti

( Sonu 3 üncü sayfad•) 

na hem ordu hesabına ''e hem ===============:::::m:========:::;ıı;;:===== 
de İtalyan üslerinin bombardı -
mauları için de\ am eylemekte
dir. Başlıca hasarlar Libyada -
ki Maravvada vukua getirilmiş
tir. Burada hava meydanı 'hıt
sara uğratılmış ve yerde tay. -
yareler tahrib edilmiştir. 

lstanbulun hava 

kurumuna yardımı 
İtalyan ileri hareketi inkıtaa 

uğramıştır. Kumandanın mev-

zilerini ve bil~as~a münakaleıŞehrimizin beklenen gayreti 
hatlarını takvıye ıle meşgul bu-
lunduğu aşikardır. Sıdi Barrani göstermedigv i anlaşıldı 
iJe Libya hududu arasında bil- · j 
diğimfa mi.nada yol yoktur . .. 

K k da "d" k 11 Dün İstanbul \'İlayeti parti yapılmıştır. Bu toplantıya Türk eza ya ın , geçı ı u a - _ 
1 b. h le ko k 1 merkezinde. Türk Hava Kuru- Hava Kurumu Başkanı \'C Er-

nı maz ır a yaca o an . h lk f b s··k ·· K k 
[Sonu 3 üncU aahifodoJ muna sehrimız a ı tara ın - zurum me usu -:.. u -ru 01;a , 

dan yapılan yardımları arttır- vali ve belediye reisi doktor 
mak maksadiylc bir toplantı (Sonu 3 üncü sayfada) 

Yeni Sovyet elçisi 
Cümhurreisimize 

itimadnamesini 
verdi 

Ankara, 3 (a.a.) - Sovyetler 
birliği tarafından Ankara bü
yük elçiliğine tayin ediJmiş otan 
ekselans Vinogradof bugün 
saat 16 da mahsus merasimle 
Çankaya köşküne giderek Rei: 
sicümhur İsmet lnönü tarafm- . 
dan kabul buyurulmuş ve iti
mat mektubunu takdim etmiş
tir. Hariciye Vekili. Şükrü Sa
raçoğlu kabulde hazır bulun
muştur. 

Ekselans Vinogradof Çanka
ya köşküne, gelirken ve gi
derken, askeri bir müf rcze ta
rafından selfunlanm1şt1r. 

ispanyanın harbe 
girmiyeceği kana
ati kuvvetleniyor 

• 
M::ıclrid, 3 (u a.) - İsp. il) ol kuy

naklarınd;ın Berlme .;ekile l ı lı,ırnf

hu-, trpanyanın hnrbc ı t • .:ık eu ıyc
cegi h.:ıkkındaki nokta, n aı ı k&y
cletm<'yc devam ediyorlar . 

Costarıc::ı gib pazaı merl.cıı A
menka mernleketlcrınin B. Roo e
\'t>ltden general Franko ııe:zdınde 

1sp:ınyanın hnrbe gırmcmcsı i<:ın 

mlidnh::ıle etmesi talebıııın. J;l twr;ıl 

Fr::ınl:onun l:cndı ht.?ğılc hat bin dı
şında bulunmnsı scbebıle ik: fikrm 
milv;ızi bulunduğun;ı :şnret edilmek
tedir. 
~""'"---

,.-Ha rb---
Vaziyeti 

Mısırda harekat 

1 

YAZAN: 

SABAHTAN SABAHA: istanbulu·n 
Şimendifer ve Şose 1 Kurtuluş 

~--------~ l 
• Hikmet Ilgaz 

1tnlyanlar Mısır hududunda "Si
di Barraniye kadar ilerliyerck dur 
dular. Oldukça uımn sUrcn bu te
vakkuf devresi mütearrızın muha
rebe kifayeti hal.kında ınutnd de
dikdouların zuhuruna sebl•biyet 
vermedı. Bir de g:ırb cephesi ha
rekat;nı h::ıtırlıyalım. Alnı::ınların 
Möz ve Soınme cepbelcdndc bir 

l ıki gun uyalanmalnrı taarruz kn-
• biliyetlerinin kırılmasına ntfedıle

rek uzun ve manalı neşriyata re
min hazırlamıştı. Dün gelffl Yaaaalı a.t.letler Sirkeci gannda 

On birinci Balkan Atletizm 1 tantin Bebis riyaset etmekte -
müsabaklanna yarın Kadıköy dir. Kafile ile beraber 5 Yu -
stadyom11nda. merasimle başla- nanlı gauteci ve 50 den fazla 
nacaktır. seyirci gelmiştir. 1 

Oyunlarda Yunanistanı tem- Yunanlı sporcuJar şunlardır: ı 
sil edecek atletler konvansiyo- Nera.nzis, Yakovidis, Bisbas, 
nelle gelmi~ler ve istasyonda , KaraGeorgos, Stratokos, Raga
beden terbiyesi genel direktör- ZOB, Mavropostolos, Vilkopou
lüğü mümessilleri ve sporcular los, Mantika2, Kouseidis, Kyri
tarafından istikbal edilmi~ler - akidis, Filippi.dis, Drapanakis. 
dir. 1 Sofya, 3 (a.a.) - Stefani a-

Misafir sporcular, doğruca jansmda.A: • 
ikametlerine tahsis edilen Sua- Sofyada ltalya muhiblerin -
diye oteline gitmiş.lerdir. Yu- den mütefekkil bir lMgaı- Bir-· 
nanb atıetıerin kafilesme ~- liği lesfkil ü•iştir. 

Bu iki vak"a tahlil olunursa me
deni devletlerin toprağında cere
yan eden muharebelerle, çöllerde, 
işlenmemiş arazide y::ıpılan h::ıre

katın biribirinden pek başka ol
duğu neticesine varılır. 

B.ir devletin bütün enerjisini 
hasmın karşısın::ı yıiarak darbe 
şeklindeki taarruz.larla kısa za
manda netice almnğa yarıyan yıl
dırım harbi çöllerde kabili tatbik 
değildir. Çöl muharebelerinin ken
dine göre &ğır aksak, ağdalı bir 
tan.ı vardır. Bunu icab ettiren se
beblerin başında yol v:ı:ziyetı ya-
ni .m1i1Mtkale müşkülitı gelir. 

;. _ [ .. nu 1 UrıoU uhlfed•l 

Demiry?llarımız bir taraftan lraka, diğer ta- B a y r a m 1 
raftan Irana bağlanırken Trakyada da şose 
ve vol inşaatı bu sene rekor teskil etmiştirı 

Simt-ndilerimizi l>iyarbak ı r 

üzerinden lnıka bağlayan yeni 

· hattın güzer~i.hı 

16) asra körfez.inden yani lrak 
~ üzerinden n:ıkliyat yapma-

1111;.1 temiıı eden hat yeni 
inşa edilmiştir. Bu hat bizi Akdeniz 
yoluna sım:ıkı ba~l:mmnktan kur
tarıyor ve bu yol daha bliyük bir 
tehlikeye maruz kalırıw ondan müs
taini kılıyor. Esasen biiyük bir kı
sım nakliyatını Afrikanın cenubun
dan dol:ı~tJran İngiltere ile alış veri
şimi~ hcnfü: iskenderun körlez.in-

den, lı::ılta ızmtr \'e 1stanQuldı111 3 ı
pıldıgı halde bır gün Bıısra kiirlez. ıe 
inhisar edebilir. Yeni y:ıptığıınız l.nt 
bunu mlimkün kılmıştır. 

Aldığımız h::ıberlcrc göre lrnna 1 
vararak h::ıttın beş milyona mal ol;:ı-1 

cak ilk kısmı ihale olunuyor. Bu h::ıt 
Kan:ıkan ve Muş istikametine gide
rekt.ır. 

Diger tarafdan Trakyadaki yol :faa
[ Sonu 2 nci uhlfedel 

Merasim programını 
neşrediyoruz 

-o----

1stanbul kurtulu~unun yıl
döniimünc te:;adüf eden 6 ilk 
teşıin pazar günü merasimle 
kutıulanacaktır. 1 

Merasim programı belediye, 
vilayet ve İstanbul komutanlığı 
mümessillerinden teşekkiil eden 
bir heyet tarafından hazırlan

mıştır. Bu proğrama göre o 
gün bütün resmi ve hususi bina
lar, ticarethaneler, vapurlar ve 
tramvaylar gönder bayrakla
riyJe donatılacak ,.e gece fe
nerlerle aydınlatılacaktır. 

Merasime iştirak edecek kı

talar askeri ve sivil okullar, di
ğer teşekküller o gün saat 9,30 
da Sultanahmed meydanınd~ 

toplanmış bulun:ı.c1ktır. Saat 
tam 10 da merasime bir batar
ya topun 21 pare ateşiyle ~-

( Suu 3 iincü s:ıyfıda) 
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l ek er e · Jnlim Köşesi 
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Mein Kamprındaıı.iki nüsha te- t 8 Ş k İ 1 at 1 n da D / y O R K / : mikdarda ihracat ll~I ===:: -

, , , ,, ,, , , , , 
YAZAl:UIGILIZ BUYUK ELCiSi SIR NE iLE HEND • SON 

Fakat bu gün Almanlar 
sahte bir mabuda tapın - r 
maktadırlar. Onlann bir çok TÜRKÇEYE ÇEYlRER: darik eylemiştim. Bunun biri- O O 1 h 

sini bana Buenos Airesdeki Al· ta,. d ·, ı aA t ğlUDU bir türlü yapılıyor in İ e Sİ irin 
iyi ve büyük nıcziyeUeri fena 
bir takım ğayeler uğrunda ifsad 
edilecektir. Almanya ferdi 

Hüsey·n Cahid 
YALÇIN 

man sefiri vermişti. Diğeri; hu- ilkmektebe yazdı-
susi surette ettiğjm t ashih --o-- . --o-- r o 11 e r i 
ve tadil gönnem' bir nüsha idi. Etibank İstanbul şubesinde ramı~ baba İsviçre ile son yapılan kliring 

şahsi hayat ve tefek kür hüıri -
yetini tekrar elde etmedikçe ve 

kuvvetlilerin hakiki vazifesi za- "-';;;;~~~~~~~~~~Y~ 
yıflnn ezmek değil, himaye et-
mek olduğunu öğrenmedik~ 
hiç bir zaman refaha kavuşa • 1 
mıyacak ve mesud olmıyacak

tır. 

Bir sülüs asır kadar ecnebi 
memleketlerde yaşadım. lngil
terede beş altı ay geçinliğim en 
son sene 1905 e tesadüf eder. 
O senenin kti.nuııuevvclinde, 
Pctersburgda ilk memuriyetime 
gönderilmiştim. O tarihtenberi. 
hic: bir sene lngiltcrcde dört 
aydan fazla kalmadım. Umumi

yetle bundan çok daha ~ kal
dım. Hı:ıttii bazı seneler lngII
tereye hiç dönmedim. Böyle 

olmakla beraber, İngiliz kavmi
nin büyük kütlesinin, en basit 
fiekillerinde vatandaş John ile 
vatandaş Jane'ın, esaslı hissi 
selımlerinden, sağlam muhake
mel rinden ve tcnkid ve :ıııılha

Jwını · nıclekelerindcn hayreUc
rc <lu. mu_umdür. 

Hiç b r zaman o senenin eylü
lündeki ve harb ilanına tekad
rlüm eden aylardaki kadar bunu 
hiss<:"ttigim yoktu. Geçen iki se

-2-
üçüzlü bir intiba idi. Evvela, bü
tün diplomasi servisinde en zor 

ve en mlihim olan bir mevki 
için kendi kifayetsizliğimin his
si vardı. Saniyen, biriııcisinde.ı:ı 

neş'ct etmek üzere, bunun sa
dece, dünyanın s ulhunu muha
fazaya yardım · gibi muayyen 
bir v~fe için, takdiri iliılıi ne
ticesinde se<;ilmi<; olduğum ma
nasını ifade edeceği hissini du
yuyordum. Salisen, muvaffakı
yet ve muvaffakıyetsizlikler 

hnklonda li.tinlerin bir sözü 
zihnimde parladı. Muvaffa\p -
yetsizliğe uğrayanların aşağı 

atıldıklan Tnrpcian kayası 

muvaffakıyetlcrdcn dolayı şen

likler yapılan Capitol'a pek ya
derlef'di. İkinci ihtisası -

mm d~üun kani bulun
masayllım, Mr. Eden'in teklifi

ni kabulde daim çok tcrcddüd 
edebilirdim. Fakat o mülahaza 

sair düı:ıüncclerin hepsine galib 
geldi. 

Mart ortasında Buenos Ai-
ne zarfında Berlindeki şahsi rcs'i terkettim. Küçük bir çocuk 

tecrübelerimden bahsedebilirim. iken Alman bir dadını bulun -
Fakat bu gibi hatıralar şimdi muş olmasına, diplomsi imti
girismis olduğumuz mücadele - hanlarına hazırlandığım za • 
nin realiteleri hakkında İngi - manlarda iki senenin en iyi kı
liz halkının scvkitabiiyc müs-- sımfurını Almany:ıdn geçirmiş 
teııid hüküm ve takdirlerine olmama rağmen, fıariçde ifa et

birşey ilave yahud bunlardan tiğim otuz iki senelik hizmet es-

bi r ·w'y tenkis edemez. 1 nasında Almanca konuşulur bir 1 

Bu giriştiğimiz mücadelede 1 yerde bulunmanuştım. 

bizim için hig, bir maddi kazanç Onun için Almancaya vuku
yoktur. Kendimizin hürriyeti fum gayet iptidai idi Kısmen 
r: humuza sadık kalarak, mc- bu sebelxlen dolayıdır ki lngıl-ı 
deni hayatın ahlaki seviyesi tereye dönerken A n posta 
için dövüşüyoruz; mesuliyctlcri- gem.isi Cap Arcoruı.'yı tercih et
mizi vç bunla.n yüklenmek için miş ve yolda tedkik ve tetebbü 

Kısmen çok karı ve h~viyat şehrimiz kokkö mürii teşkilii.tı- nnlaşmasmdan sonra karşılıklı 
930 do&umlu o lumun ilk mek-

ile dolu olmasma, Ü"te biri ni.ır nı tedkik ve ıslah etmek üzere ticari mübadclat mühim mık-
'.$ tcbc bydı i~in 938 de k.aı.:ımız. ba 

betinde hülas:ı edilse daha ~ bir toplantı yapılmıştır. Top - ogrdmenirie rnürııcnnt ettim. 039 yasta iııki~t etmiştir. Balkan-
kuna.bilir h geleceği ar Jantı da bu m esele ile meşgul da müra~at etmemi söyledi. 939 lar tarikiyle İsviçrcye külliyetli 
bulunmasuıa rağmen, bu kitab olmak üzere şehrimize gelmiş d:ı da dört be~ defa muracaatlme mıktarda ihracat yapılmakta. • 
o zaman bana H er Hitıer gibi bulunan Etiban k umum mü - sınıfın dolduğu celiabını vcrdı. 94!> dır. Dün de İs\'içrcye 80 bin 

• b" 10 eylülde vaki son muraca:ıtim- . <l f z.1a "h t l tahsili ve siyasi tecrübelerı. ız- dür muavini, Ereğli • 7..ongul • lıra an a ı raca yapı mış-de 20 eylUlde muraca:ıtıml \'e ço-
zat kendisinin. anbttığı veçhi- dak kömür i§letmelcri umum c~umu bbul cdccegmi bir ı,aç tır. Satılan mallar arasında 15 
Je, o kadar u olan bir adam ta- müdürü, Belediye iktısad mü- kunse yanında kat'ı olarnk sfü: bin liralık içfmdılı:, 4.000 lira-
nı.f ından dikkate şayan bir eser dürü ve şehrimiz tali kömür vermişti. Söz verdigi gunde vnr- lık yumurta 28.000 liralık pa-
göründü. bayileri hazır bulunmu§lardır. dırn. 29 .eylüle atarak mu:ımelcsi- muk çekirdeği 11.000 liralık 

nı ikmal et getir dedi. Dcdıği gibi J 9 000 ı· ı k t 1 ı...~ C'ap Areo 'um kantnnı Nic- Toplantıda, şehrimizde tesis razmo , . rrn ı uz u ..,. .... 
'"~ tekrar v;ırdım. Bu sefer de k:ıdro 

johr isminde biri idi. Sonra olunan dör tali depoya Zongul- dolu cevabını verdi. Bendeniz :Cıı- ğırsak, 1$.000 liralık kumdarı 
:Nort Gcrman Lloyd komodorlu- daktan doğrudan doğruya Sö-, kir amelelikle geçinen bir ada- ve saire gönderilmiştir. Buna 
ğuna tayin edildi. Gemideki mikok getirtmek salahiyeti ve- mtm. Yannın "atan mudahi olaccık mukabil lsvi~reden makine aliil 
İngiliz yolcubrın hepsi tarafın- rilmiştir. Bu esnada bu tnli de- oğlumun istikbali için nrzettiğim ve edevatı, ipek ipliği ve aire 
dan pek seviliyordu. Bir çok polar için Zonguldaktan 1stan- gıbi lO e,.vluldcnberi muhtel"! gun- idhal edilmiştir. Dün diğer 

ler işsiz. kaldım. Muteessıren l::ı1.a 1 k tl d d hil 1 k -
lngl'liz yolcusu vardı. t~ıerinde bula kadar kömür naklive me- ınem e e er e a o ma u-

.1.'i J !imınne muraca:ıt eWnı. B::ışöğ-
0 zamanlar 1ngiliz - Alman dost sarifab da 215 kuruş olarak tes- retrneni çagı:rarnk tahkikat yaptı zere 170 bin liralık ihracat ya-
luk birliği reisi bulunruı müte - bit olunmuştur. Halbuki deniz ve m.ıruzatımın sübut bulm:ısı ü- pılmıstır_ Yugoslavynya 12 
veffa Lord Mount Temple de nakliye işiyle uğraşanlarla ya- zenne baş öğretmen kaza fımirl- bin liralık hurda incir, 7 bin 
dahildi. pılan müzakereler neticesinde ne de sınıfın doldugunu 'e cıl::ımı- liralık balmumu, Anıerikaya 7 

yncagını öyled!. Kazrı :imiri de b' l" al k b d · · 
1938 de .......... dil,..,.,,. karşı kokkömürünün • nguldaktan ın ır ı am sansar ensı, 

:IQl..Jo.U. = ·'- b r şey söyliyemiyecegini bildir-
yapılan mezalimden sonra, bu fstanbula kadar to.ı başına 300 di. Ne yapacağımı şa:;ırdım. Ob- Yunanistana 38 bin liralık ke-, 
reislikten istüasım vermişti. kuruş nakliye mesarifatı icab ltırnun nerede oktıy;ıc:ıın , c k:ıydı , ten tohumu, Bulgaristana 2 
Kaptan Niejo ik defalarca. · ettiğiııi anla.'jllmıştır. Bu itibar- k:rbulu neye müfev:ı!drıf olduğu- bin liralık tuzlu zeytin, 1.faca-ı 

ı b t l• d alıı'bl • Et"b nun bilinmesiiçiıı keyfiyetin dcger ristana 4. bin liralık kepek, Fi-
gi)rüştüm. Bir defasında kendi- a u a ı epo s. en • ı an-

d 'ktıs li ezefeniz deliilctile neşrini rica listine 5 bı' lı'ralık fındık , ... ı sinin elmacık kemiklerini işaret ka ve bele iye i ad müdür- • n • L•
1 

• ı 
1 
.. __ .. t ed k k eder ve Maarif Vekaletinin de bu sıra 9 bin liralık fındık, Ru-

ederek bir çok Almanlarda ve ugune muracaa er~ na • huSU!ıda dikkalini <.'l'1lıetmenizi 
ı· rü tın rtt im manynya 4 bin liralık kestlı.nc bilhassa Pnısyahlarda Slav ka- ııye mesa a ın a ın a - s:ıygılarımla dilerim. ı 

nının mühim mıktarda karışık sını istemiştir. Vaziyet tcdkik Tavpntı: Kavaklı mahal(esin· satılmıştır. Dünkü ihracat pi-

bulunmasına dikkatimi celbct -
ti. Son harlxle Cermenleri de

ğil, Prusyalıları kenaunize ha

kiki düşman teüikki etmemiz 
tesadüfi bir şey değildi. Şimdi 

de hakiki düşmanliırumz Na
ziler yani Hitler taraftarlan
dı r, bir ırk sıfatiyle Cermenler 

değil.. Şimdiki Nasyonal Sos

yalist partisinin liderlerinin an 
cak pek azı kaynak itibariyle 

Prusyalı olmakla beraber, bu
gün Almanya.da Prusya ideolo
jisi ve bilhassa Prusya met.od
ları 1914 dekinden yahud 
1870 dekinden daha az hakim 

olunacaktır. Bu vaziyetin kok den Ayrancıoğtu damadı yasası haftanın en hareketli 

kömür fiyatlarına ycnid n Halif Ay giinü olmııstur. 

tesir yapaca~'l Ye fiyatların yük 
selmesine amil olacağı zanno
lunmaktadlr. Diğer taraftan 
toplantı da İstanbul semt ba

yileri teşkilabnın da tevsii ka
rarla.5tırılmıştır. 

--•ııa:--

Vali, Balkan sporcu
larına bir çay veriyor 

op a 
ya a 

a 
a 

Mürakabe komis onu 
meseleyi de tedkik 

z 
dün bu 
etti 

PEYNiR iŞi 

ödememiz ica.b edecek bedeli ta- etmek maksadiyle Hıtlcrin (Sonu var) 

mamen müdrik bulunuyoruz.1------------======= =---- -------

değildir. 

Vali ve belediye reisi doktor 
I.utfi Kırdar bugün saat 17 de 
Taksim gazinosunda şehrimize 

gelmiş bulunan Balkan sporcu

larına. bir tanışma c:ayı ~ere -

ccktir. 

Fiy:ıt mur.ıkabc .. omi yonu el ın 
Val1 Mum•ini Ahmcciın ny eti altm
d toplanarak rum:ımcd~ bulunan 
m d lcrl tetkik ctınri!crdır. K -
mt lOnun evı;elce te bıt ctü~ odun 
:fıyLll::ınn:ı baz..ı topdaııcılar jtıraz 

ederek amele iıcuratı ıle noıklıye fı
ya U;.ınnın artmış olması ı;cbeb:lc 

komi. yonun tesbit ettiği topdan s:ı
tışkıtın kcndilcn ifin 1.ar rl oldu
ğunu ılc.c-i sümı.U&tur. Kopusyon bu 
itırıızl;ırı tdkık ctmiı; ve rıeticecle bel-

urakabe komisyonu yükselmiş 

olan ııeyıı:.r iıyaUarı Ue schrimizde 
b.ı· peynır tröstu kuruldu~ tı:ık -
kınd •• cs:ıslı tetkik ıt yapmaktadır. 

Bu husur.da Tıccırnt Od.ısı ıle Borsa
d ın bırer rapor alınmı:;tır. Bu ra
porlara göre şehıimizdekr satış fiyatlııgiliz milletinin bu neslinde Ye ( D .

1 
I L _ _,,,_ 

biihassa !ngiliz gençliğinde en ~ tercü e• 
iyi olnn şeylerin kaffesi istik-1 

tialde beşeriyetin en yüksek s. n •. e . d. dolay 1 s. e 
davasına hasredilmiştir. l~te 
bu harikalı vnkıfıyı hakirane 

Bay 
,.. 
Ahf Tüzüner'e 

Yazan : 

teşekküi

BESIM ATALAY 

ederken 

ADLiYEDE 
Birinci Ağırcezada 

Nurinin mevkuUyeti 
kaldırıldı 

li başlı dun mınlakalrı d ı bu scnc-

ları kar:ırla.;tırılacıktır. 
Mf-MIFATURA IHTIKARI 

Beyoglunda Mcvsım ma azasmdn 
tcsbit Lodilen. liyaUardan !..ızl .. sıle lm
mas s:ıUnukta otdv:!u hat>er nlınmış 
ve tahkrk::ıt.ı geçilmiştir. Bu ma"nz:ı
nrn hen uz bu satışı lrtiklır k:ısclılc 

ynptıgı tesbit cdilınernilitlr. Tahki
kat::ı de\'am olunm:ıt:ıdır. 

Bir evvelki ya:ıımızda ilmin te
rakkisinde mühim rol oynıyao (iÇ 

funilln (1) 1hUra, (2) Din ve tıihir 
ve (3) Mera!ı: oldugunu bıldirmiŞtik· 
Bunlardan birincisine geçen yazı
mızda temas ettik. Şımdi sırn ~in· 
cisne geldi. 

S'ıhlrlc ilk t:Is:t\"\-Uf ve tcvatürtııı 
ilmin başlan;ıcınd::ı oynadı&ı rotun 
ehemmiyetini bulmak zordw'. Gre~ 
tefekkurünün başlangıcında ye ılrfl1 

faaliyette büyük roller oynaclıkl:ıt'l 
şüphesizdir. Bunu anbyabllmck fçtO 

sfhfr \'e imanların m;ıhiyeUerınc bil' 

bakış l:fıfidir. 
' Beşer eskiden oldufu gibi şimdı de 
tabi:ıUn lütuf ve merhametıne sııı:ı
nır. H::ıy:ıt her zaman hoş geçınet. 
bir takım dalgalı saflıalan var. inlMl
nın hay:rttan aldığı ilk dersler ken
dini korumak usulleri, konfor \'C 

rehberlik dersleri olmu'"tur. Bu ders
leri evvela ana \'e bab::ıd:ın :ılır. tıı
san b{ıyı.ıyiıp ana, babadan aJ<rıl -
dıklan sonra ynrdım için bnsıta 
mcmbalır :ırar. Çocuklukta ı:ıfcfığl 
yardımın mahiyetınden dnlayı tııııt 
ihtiy::ıçl.ır k;ırŞJsında, sıkıntıya füıŞ
tügıı zam.:ın tabi:ıtin e"llkmdel•i ınıv• 
vctlcrdC!l yanlım bekle . 

1n anın d'n hak rıdakl fikirleri 
kendi tccı·Ub i "e hcyc.:anların:ı gi>
r elde cdifın!ş o1dllgu'.1dan nıabud
l:ınnı kendi hny:ılinc ~of'f' ı.urar, 
bun! r::ı kendt brldigı r:Ib \1a:df~L-r 
ver r. E1r:ıf nda, tabfut alctnındc ,yı
llk ve 1.1.itiılul-: v. ıfl3rım gbrur. S\J 
:iyılik ve fen:ılıkl rı y.:ıp:ınların nıcv· 
cudıyct n1 farzcder. İnsanları ı~

buduna insaıı h.ı. · lınnı \·cı·mel' 
:ı; 

:ldetınc ::ıntr•ı 1 ,, ıorfiznı 'e C!J 

c,1'.ıya c:mlı ha; al ,. C'rm"k 3d..t~ 
de anımtını acı: ir 't ı.. ::ıı,ın.• M* 

Ci%m ile nnimiı..r. ıd d •t· n. r,ilttı'* 
1 rin ve teı;aturleı· ~-;m. ıe•lr. 

eder. 
lnqaıı h y::ıtile yakından teınasclil 

olıım ınıl:m dı)L.ıyı gtincş. oy, yııdıt.: 
J.:rr ve bir c:ok tabii hfrdiscfcr eslô 
din.lertlc mabud obrak kabul cdil
ml krdir. 
•İılsatı kendi icadı olan hu m:ıbu.d

larla, iLlhlarla kendı z hniycti ,-e 
muharrıki :ırasınd;ı munasebcUCl' 
kurup elrnfıııda cereyan eden "<ıı:·a~ 
hırla hadıselcri bu pencereden görur· 
Mesel!i, her günd:.ız gogu n;dmJat n 
gun(ŞII bir giın tutulduğunu gurcf\ 
~n bu korkur.ç man7..:ı~yı bir 1'"": 
tü vak'n olarak iz:;h eder. Degıl ~kt 
insanlar zamanınuı:daki bı.r col• iı1-
sanların bile kusüfa rcn:ı r.ıan::ı ver
dikleri mnlümdur. l\liısahedc11ifl 
sıhh.ıı.11ı olın ı yuzündcn yııpıl3f1 
fz:ıhlarm ın:ıntıki olmasın:ı ı·agıncıt 
ıns:ınlann ç0<.,:uımn yine fantn~tıı; 
es:ıtire, tevatüre \'eya lm:ı.nl:ıra ıll'" 
mad ettigi görilHır. 

(Alt tarafı yarırı) 
takdir ve teslim etmekten do
layıdır ki bu kitabı İngiliz a

dalarının halkına, sokaklaı'lnın, 

fabrikalarının, sahillerinin ve 
köylcıinin erkek ve kadınlarına reyim. Arnpea nüsha cilt (l) sahife 

(32) satır (16) daki ibarenin tcrcu
mcsi şudur: 

Dün birinci ağır ce7.llda Çek

mecede Hüseyin adındaki c;o,. 
cuğun parasını gasbetmcktcn 

s uç lu A hmed Refik ile Nuri - [ 
n in mevkuf en muhakemelerine 
devam olundu. 

1 .. i nıziyetini tctkık ettirmeğc k'.anıı· 

vermiştir. Bunun ir;in bu mınt:ık:ı- j 
lDrd.ııı izahat istenecek, ic.ıb cUı~ 

takdırde mahallinde, tetkikatın bu
lunm:ık uzcre Belediye lktısad llı

durlugu taı·afmdaıı bır memur odun 
mıntak:ılamın gönderilecektir. Bu hu 
suscb yeni bir karar venlinccyc lrn
dar eski fiyatlarla s:ıtışl.ır.ı de\ :ım I 
cdılcccktir. 1 

Digeı· tar::ıfdan beyanname verml- SA BAHT AN SABAHA 

ithafa ictisar eyliyorum . 

B1R1NC1 KISllıf 

Jlika) enin iç Ytizü 

BİRİNCİ BAB 

Buenos Aires'ten Berlin'e: 
1937 senesi Kiinunusanisinde, 

Bucnos Aircs'dc majeı:;b:?nin 

Arjantin Cümhuriyeti nezdin
de sefiri sıfatiyle bir sen.eden 
fazla bir müddet ka~ oldu

ğum sırada, o zamanlar Mr. 
Baldwin'in kabinesinde hari

ciye nazırı bulunan Mr. Ed n, 
bana ni anda Parıse nakledile
cek Sir Eric Phipps'in yeri
ne Bertin sefa!'etini teklif etti. 
Telgrafın üzerinde "şahsi,, iş:!

rcti bulunduğu ıçın, katibim 
Mr. Pennefather'den şifreyi aç

mak husu. unda bana yardım 

ctm"sini istedim. Muhteviyatı
nı anlayınea, bende hasıl olan 

ilk aksülılmelleri hllJii canlı bir 
surette hatırlayabiliyorum. Bu 

T rkfyo üne ı 

&ENELI K 
1 AYLI K 
1 AYLI K 

1400 K,. 1100 K,. 
750 • 1460 • 
400 • I '» a 

AVLlK 150 • 100 • 

4 ilktefrin 1940 CUMA 
2 Ramazan 1359 

21 Rumt Eylül 1356 
GUn 278 Ay 10: 1940 - Hızı r 152 

aııne Ö{ıl • ikindi 
13.ll 7 15" I0.31 Ez.ani 
7.00 13 3 16.19 VasaU 

,lokpm 

13.00 
Hl 47 

Vataı 

2.30 
20.19 

lmuk 
11.33 

5.21 
Ezant 
Vasatı 

S:ıym hocam, siz btıruı cBtlgm> 1 
diye hitab lıittund bulunuyorsunuz. 
Teşekkurler ederim. Ben de sıze 
cHoc:ıın> diy~ hıl.ub cdccegim; çun-1 
ku hocalık en buyük bir mertebe· 
dır. 

(Dıvanı !.ü~l) tt-rcümesl uzcrine 
çıkan lenluUeriniz benim Arık:ırada 
bulunnuıdığım zıımana lf'.sadüt etliği 
cihetle cevabım ve teşekkürüm bir 
parç:ı gccikınişUr. 
Sayın hocam, siz bu tenk:kllnnni:ıde I 

biraz sert davranmışsınız; ben böyle 
yap:ımıyacagım, size k:ırşı ol:ın s:ıy
cun bunu ('mrediyor. 'Y'azınızın bdŞ 1 
taraflannda şahsım:t karşı tcveeeuh 
gôster•r gıöi oluyorsunuz.. c beni bu 
eser dolayısilc kuUuyorsunuz. Siz 
boylc bir teveccuh gö.,termemiş olsa 
idlnfz yine size tcsclckür ederdim.' 
Çunkiı ltaçınılması ımk{ını olmıy:ın 

:yanlışlıkl:mbn en ura ının bil du
rlWmesme yardım eden her ut 
t~,k <!tll}Cyi Jl(ırç bilırim Ye1cı
l;i y::nlış sc:ınılan şeyler gcrçcltten 
yonlıs olsun. 

- 1 -
cBen bazı yerlerde (le.kin) ve bazı 

yerlerde (ti,kin) yazmışım. E\ et 
hocam oyle olmuş. Bu. nih<tyet (do:'
ru - y:ınlı;ı) cetvclındc dtizcltil k 
bir şcydır l'e daktilo Iı:ıtasıdı.r. 

Bundan başk:ı (Rumen) (XUI) 
rakamnc gosterdigıniz sahiCede "zin 
yukarıda soylcmiş olduğunuz şc) lcr 
yoktur. Burada rak::ım y:ınl 1 
olmuş; ben yine cevnbını vcriy6rum. 

öz Turklerin dillerindeki dal har-
1'ınin çoğu Oğuzlarda (t) olur. Türlc
lerın cBügOO. dediği yerde Oğuzlar 
cbugte> tılcr-. Gördünüz mu: - tadını 

müellif öbür Tnr.ldcrc cS<ımimi 

Türl."> diyor. Oğuzlara r.clince yalnız 
adlarilc anıyor. Siz bu inceliğe dıkkat 
buyursa idiniz l>cııi ınuah:ac etıncz
clıniz. 

-3-
cKıişgarlı ahmuıb ccumııdıl(ıla> 

dedigi halde siz cccnıazill'Vlieb de
mişsiniz, bu y:ıulıştır. ÇuııkC nrap
çnnın sıfatla mcvsufunun mutabakati 
k!l'dE'Sinc uymuyor> diyorsunuz.. 

liı.ıcnm, bu ruısıl şey? Bu kcllmeyi 
biz. Arab soyleyişine sure mi yaza
cagız? Bunu yanlışlıır arasınd.ı say
mnnıza hayret.,. 

T ırih meselesine gclıncc miladi 
tarıhtc bir daktılo h:ıta!il olmu:,;. 
(1070) yerine (1072) düşmüş. Hal
buki hicri tarih dogrudur. Blı gibi 
daktılo bat:ıl:m tı:ışa kakılmaz: nıte

kim siz de yazınızda iki J'ak:ım h::ıtasıl 
birden yapmışsınız.. Bunlar olagan
dır. 

~n celseye gelmemiş olan 

şahidlerden Halil çavuş dinlen
miş ve suçluların aleyhin de şa
hadette bulunmuştur. Netit.-c
dc Nuriniıı gayri mevkuf ola. • 

rak muhakemesinin icrasına ka
rar verilip tahliye edildi. Ve 
muhakeme müddcium inin mU -
taleasını yapmak üzere başka 

bir güne bırakılJı. 
--ıtı ı«-

Düzeltme 
Dünkü nushamızd:ı, ingill.erc ile 

ticaretimizin inkişafına dair bey:ı
natta bulunan Ticaret Odası Reisı B. 
Mithat Ncmli"nin ismi sdlven 
cM1thnt O man şekhnde yoızılını -
tır. Dü ... cltırr oz.ür dilerız. 

H "ALK E V LE Rİ 
E.mJnonü Halkevinden: 
(lstanbU:un Kurtuluş Bayramı) 

6/10/ı940 pazar nkŞ<ıını sc:ıat (21) de 
Cailaloglundaki soloııumuzda nŞilğıya 
çıkarılan program ile kutlanacaktır. 
Gelmek arzu t!denlM"in d:ıvct•yclerini 
btıromuzd n almnlıırı rica olunur. 

1 - lstıklfıl m:ırşı 

2 - Konfer;ıns: Kutüphane \'C Y -
:Yın şubemi,7. reisi Hikmet Turhan 
D::ığlıo lu tarafından. 

3 - Temsil (Ateş piyesi): Tenısil 
ı;:ubemiz. tarafından. 

• • • 

Yine bunun gibi (G!>) :yazıl:ıcrık l 
iken (G90) ~ olmruıın:ı cgaf-ı 
let eseri> diy rswıuz. Bu da cl:ıktilo 
mın \'e daktilodan • onnı tetkık eden 1 
zatin h;ıtasıdır. Bunl.ln bız d gör
duk; düzeUcccğiz.. Bund:ın bo ka d:ı 

tercumemiz üzerin çıkan bir iki 
Bu maddeye başbrkcn cYine ayni •--•··tı b··-•-- .1 ...ı~- BC'y-l:.Ju Hıılkcvindcn: . rd di b ""ın.ı e UUl>lld vcrı en ce"a- ay- "ti 

saru!roc <21 ) ino satı :ı> ye • rıea bir kit.-ıb şeklinde çıkarılacak- 1stanbu1un kurtuluşu münasebeti-
lıyo·"SUnuz. O sahifede d:ıhi söylem t:r. le G/10/1940 pzızar gunü saat ı 7 de. 
olduğunuz şey yoktur. Ben CC\"llb ız 

1 
I· E\i"mizde toplantı yapılacaktır. 

bır:ıknuyor:uın. KISA HABERLER PROGRAM: 
c:Müell { Oğuz.lan Türklerın bır ________ ..._..., ___ _, ı - tstikllıl Marşı 

subesl sayıruıkL-ı onlardan tı:> ı ış Bükrcı Sefiri - Bukrcş 
0

büyiık 2 - Nutuk 
olınaı> dıyorsunuz.. Evet, Kfı garlı elçuniz Hamdullah Suphi dün ak- 3 - Konser (Ev bürosu t:ıra!m -
Oğuz.farı Turklcrdcn Wr kol sayar: şam Rumanyaya hareket etmiştir _____ dan __ ·> _ ______ _ 
fakat dikkat buyunrldu mu bilinem - Sefir Vali ve Belediye Reisi doktor 1 
Bir meselede öbür Ti.ırklcrle Oguz.lar Luili Kırdar t.:tra!ınd01n te yi olun- Ilir milleffo kuvveti sen·e-
:ırasında ayrılık. bulıuwrsa K g. !ı muştur. tiııd n ziyade çocul~lannın 
o zatıınn öbür Turklcre cSam n'i * Sabık Vwıan lktıaad Naıırı -
'l'W!k:> der~ Oğu:tlan d c()ğıız;> e Sabık Yunan lktısad nazırlar odan ıhlıa.tiyle ölçiilü r. 
nyırır. Bu hal Divıının bir çok yer- P. B;ıklı:aloğlu dün hrimizc gel - Çocuk Esirgeme !{urumu 
lerindc böyledır. S.zc bir örnek \"!'- mistir. 

yen mani~tUr::\ tuecarı Ed\'ar Hetnl- ============== 

ÇiVi FiYATLAR! 

Komisyonun tcsbil etUgi ~i\'l fi
yatlarına d:ı tücc:ırdan Kazım Nrhaıl 

t:ınıfıııdan itir.ız edilmi\jtir. nu m
r;ızdıı komi~yon tanıfınd.ın tclkfü 
edilerek bir karoıra bnglanacııklır. 

,,_PUL 

nin de miıddciümumiliı:e verilıncsınc 
karar verilmiştir. 

Komi yon bugün tel..Tar toplanarak 
mı:nl:Catura fir.ıtl:ınnı gorüşecektir. 

Ev\elce tesbit edilen pernkende sa
lı !ar için pcr.ıkcııdeci ınr.nilatur;ı

cılar anıortism:ın bcdcli ile endaze 
hakkı olarak yüzde beş bil' hak tale
binde hulunnwşfarclır. Bu t:ıleb ko
misyon t..aı·afınd:ın kebul cdilnıcıniş
tir. 

Eski pulları temizleyip evrak üze
rinde te rar ku llanıyorlarmış 

Resmi bir d.ıircde buro ielı bu
lunan 1ıaeddin izm::ın rn Bald 
Berkman ile memurl.'ırtlan Velı Nı
y:ızi, Tevfik Yıln.az ve Kamil Co
şar·ın UZU.'1. müddetten beri cskı \ e 
kullanılmış pullcın tekrar ı.ullan

ınak surctilc menfaaUcrını temin cl· 
mekte olduklan po b mudurlugun
ce ögrenilmiş \'e kendılcri oıltıncı 

aslıye ceza ın:ıhkemcslnc \CX1lmiş
lerd1r. 

Bir sene evvel ugrenilen bı;. Wı

J,ik:ıt uzerine h::ıkl:mnd:ı !uzumu 
muh:ıkeınc 'knraı'l "eril n suçlul::ırm 
muh:ıkcmesi bir S<'ncdenbcri dc
\·ıım etmektedir. Öğrendii;imize ö
re bu clOrt arkadaş c::..~ı pullilrı ti!· 
mızlcmek itzcrc b1r de n;ıç tedar ı. 
etrr.işlcr \ c mutt.-ısıl eski pulları 

tekr:ır tekrar haroy:ırnk menfaat 
tcmini cibetıne gllnılıderdiı·. T \ -
fi:k Yılmaz ile Kamil Co ar'ın hu 
yolda hareket etmeleri şefle ıııin 

dikk:ıUndcn kaçmamış ısc de bil ı
h::ıre h:ıft:ıd:ın haftaya bır lım hıık
kı · 'c:üt verilerek o da bu cih te 
im:ı olunmu,tur. 

TevCik Yılmazl:ı Kamilin lizcrlcri 
arandığı z:ım:ın eski pullar bulun-

muş ve ·rcvfikin iızcrinde 'Pulları 
tcmizlc.."Tlek ıçin kuilarulıgı iUç zıı. 
hur etmuılır. 

nunlardan başka ayni ioı;• y;ıp

m:ıl,Ja suçlu pulcu Ynni de vardır. 
Tevfik ile Kamil pulsuz l.adıkl:ırı 

'veya f;edılerinde bulurunayan c~
dcn bir pul ted rilti ic:ıb ettigi tak
d rde ucuz bir fiy::ıtl pulcu Ynnİ
den temin ettiklerini itir:ıf cylcmiş
leı'(iır. Ancak bu K<ıd.:ır zaımından

bcri pulcu Yııni bır turliı buluna
mamış ve mahkemeye celbcdilc -
memıştır. Dünku duruşmada yın 

Y:ıninin polis marifet.le aranıruıyn 
de\ ı..m olunma<:ı karar altına alın
ımştır. 

Muddeftımuml dvn mutole:ısını 

scrdetmi ve suçluların kendi iti
.ı-alları ıle mıtlarmın sabit bulun
dugunu ve bwıun uzun ınüddetUr 

yapıldığıııı ileri surerck Tevfil.• Yıl
m~ız, Klımfl C<>~ar ve Alıicddinin 

cezn k, nununun 242 İnci ın:ıdd~ -
le Veli Niynzinin de 329 un<.'U rrı::ııi

deye core ceZ!l.Lu'lm ist m~ştfr. 
Muhakeme su~lularm müd:ıfa -

l rınnı yapmaları i.;in ba. k:ı bu- gu
nc bırnkıimı.tır. 

Şimendifer ve Şoss 
[Baı tarafı 1 inci sahifede] 

liycti son dereceye varmış ve bu C' 

ne Tnıkyaııın kanı yolları in • lı 
blr rekor teşkil etmiştir. Bunu b ı.e 
Nafia \'ekili su söz.lerlc tclışiı· c<fı
yor: 

dik defadır ki •rürkiyede bu ı;a' 
dnr :ız. bir müddet znrtıuda ki1°ııncl 
relerce yol yaptlabilıniştir. Trtı'kY3 

kücuk bir mıntaka olduğu içın dc
\•amlı bir çalışma ile çok yol y:ıpnı!'!IC 
tccrubcsinı eYveıa bu mınta~d:ı 
yaptık. Bu tecrubeden iyi ııettcctet 
cldc etUgimizden ayni tecnibcyi 111 rıl 
tekelin diger mmtak::ılarındn dil yJ* 

pae:ıgız. 

Trakyadaki yeni yllnrla tst fl* 

bolla en iyi şekilde irtıöat tcrnın c:
dılcccl.-tir. 

Bu suretle görülüyor ki Milll şcf ı~ 
iktidar mevkilne geçtıği gundcnbC 
mcmleketı demir hntlarla çe~rcıc
mek yolundııki siya,,eti biitun ıı1 tl -
kül<lta r:ığmen tatbik edilmişt r ': 
onun bu siyaseti btlhas:;.ı duııy:ıoı. 

. oı. 
J;ıu buhranlı gfinlcnndc semer<:! cıe 
:fayd:ıl:ııını vcrmı~th'. Eğ r cıırnl 

do~ 
Sivas - Erz.uruınu, Sam::. nu Anrı 
lunun merkezine ~e t t.-ınbul:ı b!l ; 
lıy:ın hnU:ır olmnsaydı bugun b ı-ÇO~ 
gıda ımıddclerini çok d:ıha p;ıha11•1' o-
yiycccktık \ e bu hallıir elimizde 

1 masaydı An:ıdolunun ücra kUSC ıC:: 
rinde her. ııcy lank::ıl on mi li pnh 
ln.,c;;ıeak, lıaUa belki hiç buluııınıY:ı-
~k~ ~ 
Yırmı ene c.V\eI Milli r.C'r:n demeti 

yolu sly:ısetiııc muh::ılif olanı. r n1 111 
demir yolu yerine ~ose ;yapıJm:ıch d~ 
soruyorlar otobüs dcmiryoıun ~ , ,. \~ 

çok i c y:ıradığını, arlık uc:ırı j ııl 
lı~m ik.tısadi hen~ pr:tik b~l<ı~JJI• 
faık oldu 'Unu Uerı ıruyo 1. clı. :ı:lC 
buki trenlerimiz kcnd kom rtın;:.0_ 
işledıgi halde bugün, dııny:ıoın d-

-'·• k ··tl il zini m en suyu knLWr v ırdc 
dettiı;i ve buL-ını.-ıdı :t bu de" 
otobü lerl ne ile ir:ılelc<.'<'ktık~ 

Behçet SJ\I~ı\ 
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F'ÜH ' RDEN 
BİR RİCA · . 

r arb aziyeti 
Mısırda harekat 

İSTA BULU 
KURTULUŞU 

(Başmakaleden devam] t {Baı tarafı 1 inci sahifede] Sovyetlerin 
. t liatayın ana vatana avdeti- Harck5t esnasında ağır toplan, lanacaktır. Bunu müteakib ls-

[ Ba§ tarafı 1 inci sahifede] AVRUPA DA 1 lngiliz harb ka
ı 

HA R.B binesi takviye lli h motörlu v:ısıtal:ırı, malzeme \ 'C tanbulu kurtuluşa kavuşturan Alman hudu-'-'!lll.in edecek müzakereler 
Cere mühimmat ihtiyacını yaya ve nUı kahraman şehidlcr için bir da-
~ •• Yan ederken Alman ve 1- kıtaların süı·atine uyan bir tem- ( Baı tarafı 1 inci sayfada) 
·~Yan gazeteleri bu en tabii po ile yürütmek lazımdır. Piyndc kika ihtiram vaziyetinde duru- dun da fahşidafı rl kudretinden fazla bir şeye lü-
ve nıeşnı hareketi bile ahlaka lier arazide harekete muktedirdir. lacaktır. zum olduğunu göstermektedir. 
rıtugayir bir pazarlık şeklinde Fakat agır h:ırb vasıtaları böyle Ve müteakiben gcçid merasi- ı Londra, 3 (n.n.) - Londrnda Po- Hava kudreti, İngiltere §Öyle 'ı 
ilhanı ederek milletlerin mukr.d- değıldır. Collerde yol yoktur. Mev- mine başlanacaktır. Resmi gc- ı lonya istihl.ıarat ajansının aldığı ha- dursun, Maltayı dahi felce uğ -

Ua · · cud yollar da bu gıbi agır 'e de- çit Sultanahmedden tramvay bcl'lere göre, Rükre:e gelen muha- ratmadı. n hakkında yüksek hır vamh nakliyata elverişli bulun-
( fe yüri.itUyorlnr ve karar 

1 
maz. güzergahını t.akib ederek Tak- cirler, Polonyııd Alman-Sovyet hu- Gazeli! şunları iliı.ve ediyor: 

hnkk sime kadar devam edecektir. dudunu teşkil eden Bug ve San ır-ının bizzat milletlere aid iklim meselesi de ı;ol muharc- makları bayunca Sovyet kılalarının Akdenizde muharebe, eğer 
Old ğunu müdafaa edivorlar - ı belcri üzm-inde muhim tCS:ı: y:ı- Taksimdeki merasinı külle halinde tuhşid edılmiş olduğu- . başlarsa, Bitlerin, İngiltereyi 
dı ~1·11 bw k d Sultnnahmed meydanından -ı · b t k · · d ·ıı . · a ı etlerin hakkına u a arf p;ır, Gnndıızlcri lu?.umu:ıd:ın f:ı:ı- nu teyid etmektedirler. mag u e me ıçın yar ıma ı -

hrı..ayetkar görünen devletler la sıc:ık gccclcrl de o n!sbcttc so- gelen kıtalar ve birlikler Tak- Polonya ajansının verdiği hahere tiyacı olduğunu gösteren bir iti-
kendileri Felemenk mille- ğuk ulmn.c;ı muharıblcrin bedeni sim meydanında toplanacaklar· gôre, bu muhacirler. Knrpatırı:aıt~ , raf olacaktır. 

U 'b L."llbiliyetini ~Itır, Buyuk ordu- dır. Taksimdeki merasime bay- Rütenyası hududu boyunca da, şımdıl l .
1
• h ti tebli~-

gi i sulhperver, çalışkan, me- ların vasati olnrnk gundc otuı: l;i- buna nıi.ışabih bir asker tnhşidat . ngı ı.z 3 ' '3 ntt..are 1 1 

deni, olgun bir millete suikasd- lometre katetmesi hakkındaki mı- rak çekme ile başlanacaktır . başlamış olduğunu ilave etmekt~i_r- Lon_ dra, 3 (a ... a.) .. -- Hava ne- j 
de b 1 Bu esna.da İstiklal marşı ralına .. d b ı d U unurlar mı? zariye çöllerde kabili t:ıtbık değil- " / lcl'. Burada, kuvvetli nıakin<'li cuz.ıı - zaretın en ugun og e en son-

:E!vet bulunuyorlar ve buluna- dir. caktır. Bunu müteakib İstanbul tıımlar, ormıınlardn gizlendirilmi;i rn tebliğ e<lilmiştir: 
~lan hiç şübhe götürmiyor ıtaly;:ınların on yedi on ı:eki:-: , belediyesi tarafından Cümhu - ı bulunmaktadır. Karpatlnrd.ı bir Po- Kesif bulutlar ve fena rüyet 
kj fırka ile taarruz:ı b:ışl:ıdıkları if- riyct abidesine çelenk konula- lonya su şehri olan Woroclıt:ı, tank- sartları İngiliz hava kuvvetleri-

Felemenkliler Führer'in u- a olundu. On sekiz fırka aşağı caktır. Marşı takiben de genc:;lik larln \'e motorlü kıtal::ırla doludur. ~. .. . . 
lify\'Ü cenabına. dehaletteıı Ve ki lli b' h n. Muhacirlerin ayrıca teyid ettiğine gö nın dun gecekı ha.rekatına halel yukarı i yuz e ın mu nrıu namına yüksek okul talebesin- · ti' B l b b f' 
'1. lva.nnak+·nıı brıc:ka }{endı'lerı· B 1 ın · re, bır çok So\'yet motörlu kılaları, vermış r. unun a era er ı-ı . ...... --.t demektir. un :•ıın yn ız ıı;mc den ve belediye mıınuıa şehir K '" ıı · • ·· d ·ı k l ı Al d Al y Çın çıkar bir yol bulamamışlar- suyu ihtiyocı olrın dört yuz tonun uvno \'e "o. ıyrııa ya gon erı nıe - o ar manya a ~e ~an ~. - ı 
dı.,. k l ·d meclisi azasından bir zat ta- te ve burtıdrıkı Sovyct - Alman hu- nın 1·.:gali altındakı arazıde kam, • · Felemenk hükümeti bun- her gıın yuzt~rce 1 ometre gen en f d kl ·· 1 k l d d bo ed"l kt dl "" 
<la getirilmcsı mecburiyeti duşünıı- ra ın an nutu ar soy enece - u u yunca t~hsld 1 '?'e e r. askeri hedeflere taarruzlarına 

da biivük bir vukufsuzluk - k tı"r. . Mosovadnn Büh.'T".,,.. geıen bıtara[ . . rı.,_ J Iurse çollerdeki harekiıtın muş ·u- --.- d tm lerdır Taan·uza ~ti gos-t.ermı"ı:: ve yenı' bı·r hata zevnl, AlmLın tehlıkcsı' hnkkmdaki evam e ış · "" lıitı hukkıncla bir fıkiı· hasıl edebı- Gece programı d "'t t 
l.Şle .... · t• Al F''h · · • ılro"agandnnın Sovy~leı· lıirli7•inde ug- rayıın hedefler arasm a ~ e • 
b .... ış ır. man u rerının lir. " ti 

ır ı Gece 'l'aksim m<:ydanında fazlalaşmı" bulundugunu teyid Pylc- tin, Hamburg ve Bottrop'da ı. tok meziyetleri olabilir. Fa- çoı muruırebeleıi kademe ka- • 
ıı.a.t bunlar arasında uiiivvti ce- deme y, pıtır. Ordu seksen doksan şehir bandosu tarafından rnillı mektedır. Söylcndiğınc gorc, Sovyet- petrol tesisatıyle, Essendeki 
11 b • •· d h·ı d -·1d' kıloınetre il<:>rler. Burasını ikinci parçalaı· çalınacaktır. Saat lcr birliğinin Almanyaya gôndc.'l'dıgi I<nıpp fabrikası, Kolonynda 
r.... ıı:at ı:ncn a ı egı ır · 20 30 . b led" · · eşya mikdarı azalmıştır. . 
··ulıreı· ..,.alebcdcn sonra düş· ılcrleyiş.i için blr merkez olmak . da valı ve e ıye reısı 1 --ııııc- mnrşandız garı, Hamm cıvnrın-
ll'ı :::. üzere haz.ırlar. Yiyecek ve içecek tarafından kahraınan ordumuz da bir demiryolu birleşme nok· 

ana ınsani muamele göster- me,·.~cı, harb m:ılzemcsi birik tiri- b l d" "' • ı · • kt • d 
tıı.e " şerefine Taksim e e ıye gn· lngı iZ ı ISa tası ve bazı düşman hava mey-Y•, ywnuşa.k ve aliceruıb dav- lfr. Yol yapılır. Knbılsc artcziyen- i 
hık_ zino<:ıunda bir ziyafet veıile- dan1an vardır. -un:ıyı bilyük bir !}ata ve ita- Icr nçılır, d~ılse uzak membalar~ 
bah t telakki edecek kadar ile- dan su bomları dö.,,~ir. ileri gö{l- cekt\r. Nazırın 111 nutku Hamburg ve Wilhelmshnven 
ti gider. Bunu nçık ve knt'i su- derıkn . mele grupl:ırı, istihkiim rıhtııniyle Amsterdam, Rotcr· 
·"ett T - b.T. . kıtal:ırı, endeki uıaziyi lesviyf'ye tAFRİKADA HARB Londra, 3 (a.:ı.) - 1kusn,!i harb danı. Anvers, Flessingue, Os • 
l e 1 an ettigi gibi u un ıcraa- ugı·a ır. Bu ısler bittikten sonra Ch b 
ltıd h" · · nazırı Dnlton burada söyledıgı biı· tende, Calais, er ourg ve 

edildi 
( Baı; tarafı 1 inci sayfada) 

fa etmış ve yeıine, şimdıyc kadar da
hili emniyet nnzırı buluıınn Sir John 
Anderson tayin oiuumuştur. 1:ışe 

nazırı B. Herbert Merrison, dahili 
emniyet nazırlıgına getir.ilmiştir. 

'l"edıyat kontroloru Vıkont Cran
bome, Vikont C<ıldecolc'un yerme 
dominyonlar ııauu olmu:ı.tur. Vıkont 
CaTdccole ise, istifa elmiş olan Lord 
Hewurt ın yerine hiıkmler heyeti şe
fı lordluguna getirilmiştir. 

Yeni iaşe nnzırı, ;>imdı.Ye kadar 
ticaret nazın olaıı Andrew D:ıncan·
dır. Onun yerine Tıcarct nazırlığına 1 
da .YÜı.lmsı Oliver Lyttcltıı tayın o-

1 
lunmuı;tur. 

Nakliye nazırı Sir John Reilh, nafia 
ve inşaat nazırlıgma getmlmiştir. Bu 
yeni n;ızırın v::ızi!elcri, ilerde ueş-1 
redilecclt bir de1Jrasyola tcsbit olu- 1 
nElcaktır. Sir John Rcith'den açılnn 
nakliye mı7.ırlığına i-c. yarb:ıy Mo-ı 
nrc Bı .ıbnzon tayin edilmiştir. 
BaŞ\ ekil B. Churchıll, Malıye na

zırı Sır Kı~ley Wood ıle mesai 
nıızırı B. Ernest Be\ ın'ı, harb knbi- ı 
nesinc> gırmegc d;ıvet et nı<>tır. Bu 
suretle lı:ırl> kabinesi ~!arının ;ıde
dı allıd .. n yediye çıkmırur. H ıb 

1 kabinesinın dıgcr nz:;ları, B. Chur
C'lıill, Lord Hnlı~ax, B. Grcc".lwood, 
B. AtUec '\c Lord Bca\erbrook'dur. 

Londr:ı, 3 (a.::ı ) - Verilen malu
mata gore, B. Chnmbcrfain'in yerine 
baŞ\ eluılet lordu t:ıyin edılcn Sır 

John Andc!So.ı ~yni ;:amanda harb 
k. bıne:sırıe ele dahıl olacaktır. Bu sıı
l'<'tle h. ,.b kabinesi aza ıııın ad.:?dı 

l'.lltıd n seklze b:ılig olmnktadır. ela ıı. da daima kalbsiz ve ıssız ordu ruıreket eder vC' ikinci mcr- ı (Baş tarafı 1 inci sayf.ıııda) nutukta ezcuınle dcmi~ır kı: Quessant limanları ve bu bu li-
\'r1!.nnus, mag-lüb ettiği mua- keze gelır. - l - w d' . h'-d a· "d . ı· .,. 

ıı .. 1_ yagmu arın yagacagı en ışesı Almnnyada bakır eksiklıt:i a manlanla bulunan gemiler de ırı e tnen ngı iZ 
"""<l.l'lndan en ciddetli Ve haksız Çol muharebelerindeki tcvnk- 1+~} l b. l .. d b kıl nlmakt d Eks0 klı'u hisse 1 t 1 ' ııı...... "" ..,,. yan ::ırı ır yo vueu a ge- ır şe. u a ır. . 1 .. ı - bombardıman edilmistir. ayyare erı 

·--ıuıa:--

ı\~•ctte intikam almıştır. E~ki kufl:ır büyle zaruri bir ftıtiy:ıçtan t• k . . 1 - k t. dilen rliğer ham maddeler, benim At' 3 ( ) !t• ..l ı· 
ırmc . ıçın ç:ı ~maga sev e - Dün sahil kuvvetlerine ınen • ına, a.a. - ıma"..la a-VU.,turya başvekili Schusch- do •ar. islcdigim kadar ktiğıt olmnınasııııı . - 'leli . 

tıı.. 11·1 t il GAZ mektc<lir. ı h 1· ı ı stılı. bı't• B~enheim tayvaremiz, yık bil' kaynal<tnn ôgrenı gı-ı.c"'bgİJI ne olduğundan hala ha- ı eme • 1 ragmen pctro , demir a ıta arı, wu- .J 

"l!t \... A İtaJy:uı tcbliAi çıık kursun \e mensucatur. Alman- kafilclerimizden biri üzerihe ne göre geçen pazartesi gü:ıü :ta...!0
ktur. Halbuki bütün diin-, ..__..,_,.. _________ m!lll!',, İtalyada bir y<:r, 3 (a.a.) ..._ lar bu mcddelerin gittik'çc cksıklıgıni muvaffakıyetsiz hücumda bu- Girid adasında l~andiyaya in-

ı. ~ tanınmış beynelmilel hu- ·ı b 1 İt.al • k · 1 d' 
1 

b · ti d k l 1 
l\ll'- f yan umumı arnrga ı ·nın hisse ıyorlrır. 1 lunnn bir dlişnı:ın fa'-'yarcsini me' mec urıye n e a an ıı-ı. . ıı. kaide ve an'anelcri muci- s an u un l• +• .J b k. 
IJll\ llS numaralı teb ıgı: D;ıltoıı hır Alm.m tnyyare inden taJırib cyfomiştir. giliz bahriyesine mensu i ·ı 
~ l'ıı onu mesul tutmavn imkan Hava Kurumuna ~arki Afrikada, <lüşmanın alınan tccrid cdılmiş bir demir tel 1 Dün gece bir Hudson t.ayya- 1 tayyarenin miirettcbatı Atinn 1 0

ktu. • h 1 t" pnrçasından bahsederek bunun cam- k • • p tel'd • 
hiçbir hasar usu e gc ırmeyen rcm'ız bı·ı· d·u· man bombaı·dı- • civarında .aın en ı e sag ve J\ı- dnn mamul ı,uçıık paı·çalarla tccrıd 

unan'-·a ve İtalyanın Avru- ı d ve insanca z.ayiat verdkmeyen Al 1 ffi"'" tayynı·esı'nı· deııı·ze du"su··r _ salim bulunmaktadır. Yerilen f>a .J C'dilmiş oldugunu, eğer·"" mnn arın e- ~· _ 
I da kurmak iddiasında bu-ı Y a r 1 m 1 Goura üzeı'İne yapmış olduğu a- lınde kauçuk oıs.ıydı boylc nz ınucs- üstUr malü-.nata göre ttıyynrel ·r 1-
~ı~uklnrı Y ııi nizsı.m hakkında ı raaş tarafı 1 inci u hlfed" 1 kın esnasında iki tayyaresi dü· sir vnsıtnyn murncnnt etmiyecekleri m İ~i ~yyaremiz üslerin; dön· talyan haberlerinde bildirildiği-

ıa azacık tereddudleri ol nla- ! b 1 Fürülmüştür. Ken vadn El • J tubıı bulunduğunu söylemiş ve şöyle "'İbi muharebeler neticesi ola -Lutfi Kırdar, Parti starı u ·~ J meıniştir. "' 
t'tn b r.o l k · d O k Bo A b ·· dcıram etın!ctir: l "' -·1 t•· de • ıkubulan u .re emen ncası ve e- bölgesi müfettiş M. Reşat Mi- ua. ~.-c una Ve ssa U7.c- ._, Almnnyayu 5000 italJan pilotu ra { uegı. mo or H ' 

ı c go en açıma ı e- marog-lu, Türk Ha\•a Kurumu zerınc apı an ... Pitnıb ...... "' b t 'ti ·1 ··zı . l k ·cab 1 . y 1 duş·· man nJrınları Alınanlnrın işgal cttiklcrı mcmk- ı aı·ı"""daıı \'" be'r.zı·nı·n tük· enme· 
ele ketlerden yağma eltileri pctrolu ta- 1 ., - b 

r. Avruı>a nizamı denilen şey lstaııbul şuı·-··ı· "'ı·kan" 1 ve koza üç kişinin öliimüne ve 9 kişinin 1 ı.oııd r•·, 3 (n.n.) _ British Unilcd .siıırlen dolayı inmeğc mcc ur A, ut..~ "' ınıınen tukcttlklerini gösteren de- .. 
. \t:rupaya hfıkimiyettcn başka kaymakamları :iştirak etmişler- yaralanmasına 3ebebiyet ver· llllcr mevcuddur. Petro? fikdanı nb-ı Prcss nj:ınsına gore, 5000 ıtalyıın pi- kalmışlardır. 

bir mana ifade etseudi ve Avru- diı·. ınistir. Maddi hasarat ehemmi- luka \'C Alm:ıyadaki nakliyat sistemi lotu \ e dıgl'r 1bly;,ın hava murette-h~ .J bir gC'cede idi. 
Nda küçiik milletlerin hnkkıııa • ..t' vetsizdir. sebebllc, Alın.ınldr tcırafındnn \"UCU- betı Alın!!nlnrın ugradıkları pılot za- FakaC bclkı· de aycı!arla rı.. b Toplantıyı parti mu ettişi .; yiatını tc.lf.fi içın Alımmy:ıya gitnıi -
1 "Yet prensipini muhtevi U· Reşad 1imaroğlu açmış ve Simavda yangın fel3- de getirilrıılş olan bütun bir halle tir. iş bırlıgi yapmaku ol n nıiıhım pro-ı 
ttns dı 1 nkt·l b'" le k}kilfıtı feUiketli bir pnna sebcb o- :jeluor ~ı uplan me\cud buluıunaktn l . Y , Fe eme ı er oy bunu müteakib Şükri.i Koçak ketzedelerine yardım labı'lır. . 1 Aynl aj:ınsa r.-ırc, Capronılcrdcn 
llıtı 0

idL Bir ruıkLıdn 15 k ıdıır p"ojc1ttor ınsuz bir ricaya kalkarlar Hava l\:uvvetlerinin bugünün Aııkaı a, 3 (<ı.ıı.) - 30 Eylül gece i Vakıalaıı tetkik eden Dalton bu nuitcşekkil bir çok kud.ık !ılolaı'ın biz. durdurdu. Mnamafıh m cılarıı te-ı 
~1 

idi? Onlnrın bir kaç satır harbinde oynadığı rolii tebaı'Üz Sima,·da vuku bulan harekette e\ !eri 1 kı A vrup:ıda heyeti umumiycsi ili- 1 Almanya istik meti'ldc uçtuı.:u gorul- sadu! etıneksi.zın pr<>Jckwı terin hilz-
~ıtıde toplanan bu mürncaatlan ettirmiş ve Türk Hava Kuru· yanan yurddnş1ıırın en znruri ihti- barıle :ıçlık olmıyacagını söylemiş- m't~~~İterf' snıııı~ i merkezleri mckrindeıı kurtul'l'lag:ı mu\ af.fak ol-
.. ~ı t·upadakı diktatörliik l'e- munun memleketimizde hava- yaı;larıa s:ırfcdilrnek U7.C're Kızı1:ıy tir. duk \'C bombr.larımızı ~ ttık. Arka 
.lit. Ufr>ı·i aleyhinde en !iiduetli l g- ·nkisafı için 17 sene ı merkezi umumisi tnrafınd::ın telgrnı 1 iyi te' zi cdildigi takdirde herkese i:mliyette topçuınuı. dürt .şiddetli intil:lk say-

cı ı m 
1 

' - hnvalcsı 1.50- lira günclenlmiştir. yetecek kadar yiyecek vardır. Mev- I..ondra, 3 (a.a.) - Mfıhim 1ngiliz mıştır. 1 
1 ~· ithamnameüen çok dn~a .. b~- den beri sarfottiği gayretleri zii açlıklnr ıse Almanlar gıda madde siıtıh fabrikasıııın ekserisinin York-

1 
stcı krade fabrikası üzerine yapmış 

tgdır. Bir kere daha gorulu- izah etmiştir. ancak 10 bin liralık bir varidat lcrlni çaldıklnn \'eyahud uzakdıı ol- shire'd ı bulunduğu nı:ılürndur. oldu u hucumu :ınl. t:ın diger bir 
~ar ki vatanlarının istiklül ve Şükrü Koçağın verdiği iza· temin edebilmiştir.Dunııu sebebi ııııy;n hububatın nıutad 6ekıldc tev- Yorksh~e Post g:ızetcsinc guıe, pilot şunları sôyleıncktedır: 
Uttiyetıerini hayatları baha- hata nazaran Kurumun vari- lstanbulda tahsilatın iyi yapı· ziinc müsaade etmedikleri tnkdirdc iki :ıydır inı;.lız sanayi n~erke -1 Y;:ıngın bombal.ırımızı attı:;ımıı. za 
na ,,,.,u··dafaa cesaretı·ııı· go·· -ter- l d B . 1 at~~- \"Ukll bulacnktıı'. 1 7J11e yapılnn hm :ı ;.kınlarıııa rağmen maıı yangın esasen büliın şiddetile "' - datı dört esasa istinad etmek -

1 
amaması ıı·. u ızn ı .. uu son- I 

in 1 lşg:ıl altında bulunan memleket- btitun bu fabrikalar f:ıalıyetlcrine ııuıcum surmekte idı. :Oç doı1 daka<:ı I Y<-'n milletler Alman ve tal- tedı"r, ı ra "'"hrimizde Hava Kurumuna . de"-.. m etı--•·t-'"ı·ı·. k 
1 

t 
1 1 

b b 
1 1 Yltı_ ~ 1 lcrdeı.ı ar,;lıga ınanı olm:ık ıçln iııgil- • '""' '-""' sonra yül;se · n ı a a om a ;ınınızı hırdan hiç bir insani mua - . l - Az:ı kaydı, 2 - Fıtre, yapılacak yardımı arttırmak teı·cıuıı rıbluknyı gevşetmesi hakkın- Bcrlinin bomhardımam :ıUıgumz .zaman infdiıkfar husule 

~e. hiç bir hakka riayet ha".. 3 - Zeidit, 4 - Kurban de- mal:sadiylc =}lınacak tedbirleri dcıki telkinlere gelinee, Dalton bu Lodrn, 3 (:ı.n.) - Salıyt çcrs:ım- Gclıni Ur. A\det etmek uzere bulu-
~<.'t.i bekleyemezler. Felemenk- risi. stanbul bütün bu yardım- tedkik etmek üzere 24. kişilik hu usta şoylc demiştir: b•ı.r:ı bagllyan gece z.·uiın':la Bcrlin nurken di ·er bir tıny:ıre hamules ni 

"t Alman taarruzu tehlikesi larda lüzumlu olan hadde vasıl bil' encümen teşkil olunmustur. Nazi şeflerinin hu§ur.elleıi, for.a üzerine yapılıms ol;:ın akınlur:ı i"ti- atlı. Topr,;umuz buıılnrın p:ıtladıkla-' 
lıf"k t · ·· U k niyetlen ve dığcr nakisleri sebebilc, r:ık eden bir !ngili7. p;Jcıtu, hdıı rını mu ahede ctmi tir. Yangınl:ırın u ta knndisini gösterdig"i da- olamamıştır. Mesela Kurban Encümen cumar esı gun ne a-
kik '- musaade edılecek yiyecek macideleri- şimali gıırbisindt- bulun::ıı! bır elek- şiddeti aı ttı 'c bi7. yüz kı!omctrc lrn-

ada vazifelerini takdir ede- 1 derisi faslında Mustafa Kemal dar bu tedbirleri kararlaşbr.ı.- nın ııazıleı in kurs::ıklannn gıtnıesınc trik fabrika-ı u?.Cıinc y:ıpılan hü -, d::ır ıızaklııstıgıınız z::ıınan ale-.ıcr 
~diler. Almanların sözlerine paşa kazası 20 bin lira \'aridat 1 cak \'C o gün ikinci bir toplrın -, mani ol:ıc~k hiç bır usul icad cdi- eumhırı şoyle anl:ılnıaır"~dır: 1 şiddetle yukselmekte 'e infilakı r 1

1\;ı.tınıak en.iz olmıyacağım bil- temin ettiği halde İstanbul tı yapılacaktır. lcmcz. Bombardıman son derece ·ni.:said 1 da rle\aın eyl<>mektc idi. 

dıltten halde harbe atılmaktan ~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!:~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!!!!!!1111!!!!!!!~!!!'!!!~!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!~~~!!!~~~~~~~"!"!'!~!!!!!!!!!!!!~ 
d Ydukları ihtiraz ve ictinab 

hı.yısiyle bu sözlere inanmış 
&oruıırnekte bir favda umdular. l 
~ihayet bu felR.k~tc uğradılar. 

lı1t1allcrini şimdi Hitlerden 
cli!ennıek suretiyle nafi • bir ıs-
4taba da.ha kendilerini maruz 
lttttuıar. Onları \'C bütün Av
l'ullayı kurtaracak yeg:'.uıe ça;e lngiltercııin galebesi olaca-
ltıa inanmak zaruridir. 

Jliise~ iıı Cahid 1' Al~Ç'IN 
~ 

Dikilide yeniden 
iki zelzele oldu 
İznıir, 3 (a.a.) Evvelki 

:~ saat 2.30 da Dikilide 41 

11 •• 
111Yc sUren hafif ve 41 saniye 

~ren şiddetli iki zelzele olmuş· 
\> 

1
'- ~rgamada da bir dakika 
tnuteakıben dört saniye sü
~ 0ıta şiddette iki, Foçadn da 
Qünınıuen cenuba doğru 5 saniye 
tu ten. şiddetli bir zelzele olmuş· 

t. 

Şu karşısında duran ve ınuz
tarib bir yüzle kendisine hal:an 
genç adam bit· kaç saat sonra 
tevkifhanenin tas duvarl::ırı a· 
rasma atılacaktı. 

O niçin bunu yapmıştı? Ni· 
-çin odalarına elinı!e taban<.:n ile 
girmiş ve niçin Osman J{adriyi 
vuı muştu? Bunda amil olan sn.· 

ik muhnkkak ki aşk idi. Bülend. 
bu kar;ıısındaki genç kendisini 
seviyordu. Ve ltcndis.ine lrnrşı 

duyduğu a.cık, onu bir cina:ı et 
işlemeğe scvkcdecek kadar 
kuvvetli idi. 

Müzeyyen 
le Bülendiıı 

rnbildi: 

gözlerini güçliik
gözleıinden kuı·ta-

- Onunla konuştun mu? 
_ Hayır ... Dün gece doktor 

Hüseyin Mahmud nöbetçi idi ... 
Sabahleyin nöbetini bitirip evi
ne giderken bana bir kağıd bı-

raknfış. Osman Kadri beyin ıyi· ı 
leı;ıtiğini, ifnde verebilecek hale ı 
geldiğini yazıyor. Erkenden 
keyfiyeti müddeiumumiliğe e 
haber ''ern1işler. Sccfocl he -
men gcl C"ğini ve ifodcsiııi al~
cağını sör!cmiş. nelki de bu 
saatte gclıni.~tir. 

Müzeyyen, hey~canımn son 
raddeye karl::ı.r varclığını hisset
ti. Şu hn.lde, belki bu saatte 
h:ıld1rnt anlaşılmıs idi. Büleıı<.1 
n;;)r~e be tevkif olunacaktı. 

Gayri iht.iy:ıri: 
- Şimdi ne yapacnksınız ? 

diye sordu .. 

!Jülcnd, Müzeyyenin 
baktı: 

- Ne yapayım? 

yüzüne 

- Bılmem ... Hiç bir şeJ' bil· 
mi~oruın .. Hiç biı· şey düşilnc

miyorum. 
Bülend, Müzeyyene bir adım 

-21-
yaklaştı .. Elini tuttu: 

- Buı adan uzaklasmak la
zım ... 

- Evet! Uz.aklaşmalı ! .. 
- Efendim Sedad bey gel-

miş! .. 

Bu ses onları bırdenbire ken
dilerine getirdi. Nasıl olmuş ta 
Fatmarun içeri girdiğini <:luy -
maml!ilardı. Gayri ihtiyari bir 
hareketle Müzeyyen elini Bü-
1cnuden kuıtardı. Birer adım 

geri çekildı1er. Daha bir şey 
düşünemeden kapıda Sedadın 

yüzü göründü: 

- Kusura bakmayın: Müsa
adenizi almadan içeri girelim .. 
Bülendin burada olduğunu öğ

rendiğim için yanınıza ginnek-ı 
te beis görmedim. 

!kisi de bembeyaz kesil-

mişti. Ancak Sed:ıdın yalnız O·/ 
lusu ve sesindeki sükünet onla
rı biraz tcskıu etti. Sedad de
vam etti: 

- Haydi cabuk olun! Sizi de 

hatsız .. Ne de olsa bozulan si· 
nirleıi diizelmcdi.. Belki ko • 
casmı o halde gönnesi iizerinde 
fena bir tesir yapar. 

Sedad Müzcyye.ne baktı: 
beraberimde götiircceğim -~ 

- Vakıfia yüzü biraz solgun Hastahaneye gideceğiz Osm:ın 
ı amma lıer halde gelmesi icab 

Kadri bey ifade \'erecek hale eder. Unutmamak lazım ki ko-
gelmiş, öyle mi Bülend? casının resmi ifadesini alaca

- Evet!. 
ğım.. Tafsilat ve saire \."ermek 

- Bu suretle caninin ortaya 
için onun da hazır bulunması 

çıkması nihayet bir saat mcse- işimi çok kolaylaf?tırır. Haydi 
lesi halini almış oluyor. Haydi 

Müz yyen, çabuk ol kuzum. 
Müzeyyen son çabuk hazırlan ! . . ... 
Seni ele bumda bulmam ne iyi _ Beş dakika s.onra uru bcra - 1 
oldu Büien:i? Ne kadar olsa bcr hır otomobıle atlamışlar ve• 
hastayı sen tedavi etmiş oldu- lıastaha~enin yolunu t_utmuş- ı 
ğun için hükümct doktorundan lardı. 1'.olda hep lıavnıyattan 
daha fazla işime yararsın . bahsettiler. Sedad gülüne bir 

Bülend kendisine gclmisti : şey anlatıyor ve kahkahalarla 
- Biz gidelim .. Fakat fikrim-ı gUIUyordu. Müzeyyenle Bülenu 

ee Müzeyyen ha1um1n g ime- susuyoı· ve d.üsiinüyorlnrdL 

sine lüzum vok.. Hem biraz :-n- (Arkası vnr) 

Kış yardımı 
A vrup:ının bir çok şehirlerin· 

de sayıları pek çok olan yar-
dun cemiyetleri arasında kı§ 

yardım cemiyetlerinin dalına 
yüksek bir mevkii vardır. J{ış, 

fakir ve yoksul kimselerin bil· 
hassa en fal'.la ıztırab çektik
leri, sefalet içinde ko.ldtklan 
mevsimdir. Kışın gelişi elblı;e, 

yakacak, baıınacak yer ihti -
yaçlarını meydana çıkarır. Üs
telik yazın nisbcten bol \'C 

ucuz olan gıda maddeleri dah 
pahalı olur. Onun için kışın g&
lişi, karın yağmağa başlayışı, 

fakir ve muhtaç halkın vaziye
tini büsbütün güçleştirir. 

İ~te bu ,·aziy1.."ti göz önüne 
alan garb memleketlerinde 
(Kış Yardımı) teşekkülleri fa
aliyete gecerler, muhtelif vası
talarla toılladıkları paraları bu 
bedbahtların ihtiyaçlaıına tah
sis ederler. 

Almanyada kış yardımı teşki
latı pek mükemmel işler. Daha 
geçenlerde bunun için büyiik 
bir miting yapılmış ve Hitler 
başda olmak üzere bütün Nazi 
şeflerı buı ::ı.da hazır bulunmuş

tur. 
Bizde hayır cemiyetleri her 

nedense çok gayri muntazam 
çalışırlar. Bu ademi merkezi
yet yüzünden yardım i!3leri de 
malıdud olm~ktadır. Biz <le 
böyle geniş nisbette hn.yır ce
miyetleri faalıyetıne son derece 
muhtacız. 

Bence Halkevlerinin Sosyal 
Yardım şubeleıi yarım yamalak 
çalıı:;ıp mahdud faydalar temin 
edeeeklcn yerde birleşip bütün 
memlekete şamil bir nisbette 
lınkiki bir yardım teminine: te
şebbüs etseler daha hayırlı olur. 
Nazi Almanyasmın bu şekildeki 
hayır ceıniyctleıi teşkilatlunw 

taklid etmekte hiç bır tehlike 
yoktur. 

MURAD SERTOGLU 

İktısad Vekili 
Rizede 

Rize.. 3 (a.a.) -- İktısad Ve
kili Hüsnü Çakır dün akşam 
Hopadan vapurla Rehrinlize 
gelmiş \'alimiz ve mcbt:sları • 
ınız baı:ıta olduğu halde btiku -
met erkanı, parti ve belediye 
reisi ve azalan tarafından va
purda istikbal edilmiştir . 

İl:tısad Vekili, belediyede 
kendini ziyaret e<len bir çok 
Rizeliler ve memurlar ile mem -
leket işteıi hakkında göra.c;müş 

\'e vaktin geç olmasına rağmen 
şehrin muhtelif yerlerini gez
dikten sonra belediye tiırnfm

dan şereflerine \"erı1en ziya -
Cette bulunmuştur. 

lktısad Vekilimiz Ege va1m
riyle sabahleyin saat 7 de Trab
zoııa gitmiştir. 

BİR TAVZİH 
G ızeknlziıı 1940 

tarihlı mı h.ı 111111 üçüncıt 

Mılli Pıyangonun yeni otom, .ık laı
rclerıl<' çcJ,ıl c ba l ı ı d n
beri bilet ı; tışlarının a~ldı ınd.ın 

halkın eski şekildeki çel.ılı d• ıı d·ıha 
( Sonu 4 üncüde) 

O :man ıı:oruma Genel Komutan
ıı .. ı h3kimı Nazü Cnnay ile n· T;,ı

b,bi Hılmi Canay \" TI.ıJO ı unıı a 
Canay'ın anneleri ve me ham Ca
n~y·uı eş} Fatm.ı C ıı y \ efat 
eL'l1i tir. Ccn:ızcsi buguıı Il<'JO .,lu 
Kalyoncukulluk Topçckcnler oka
ğındaki e"lcrindcn s;ıat 11 de kaldı
rılnrnk aile mcznrlıgınn defııcd le
cckLr. 

VEFAT 
T. C. Merkez ilan kası Şeflerinden 

SA VN i SE:IEN muptellı oldu u 
h...,talıktnn .kurtul:ıınıJO rak 3/10/940 
tar.binde ge lÇ yaşıııda \ eJ.ıt ctmış
tlr. Cenaze ı bugun kalclırıl .ık cc
ıı;ızc n:ını ı oğle n.ımazını muteakıb 

Fotıh cmniindc eıi:ı cdıldıktcn sonra 
F.<hmek;ıpıdaki aik kabı is tanın 
dclnedlJ---ccktiı". 

Mute\ ~rra, 'Mulkiye mckteb' nıe
zunl:ırından olup Mf"rkcz R:ııık, ının 

çok kıymeti 'c haluk bir !-:Pfı ıd . 
Kederli aılcsıne \'C" Banktı • ı ka

d;:ıS}anna tnzıyetlerimizı bıldırirlz. 
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l."azan: Sami KARAl.'EL 

Manifaturacıların 
YATILI • YATISIZ - KIZ - ERKEK 

liÇ9-N UN 
GURE LERi -

• • • 
HAYRiYE LiSELERi 

d ·· toplantısı 
Sar~lıancba<=mda Horhor Caddesinde Tele!'on : 20580 

ANA I L K ORTA LI S E 
Z<ı\ a1h Beltir, tekrar ka

tlan Edirne :yolunu tutmuş .•• 

Sırtında :d ·bet zembili Edinıe

Demiş .. Ali bey, Bckire fazla 

bir şey söylememi17.. Bakmıcı 

desteye gUreşebilecek bir pch
fü·aıı ... Fıkaradır .• 

Eski ve yem talebenin kayıdları hcrgün saat 10 - 17 ye kr.dar yapılır. 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) hayli bir yekun tutar. Saniyen: Yab:ıncı dillere ilk sını!lard:ın itıbaren Jıo~anır. Son sınıfta fen şubesi de vardır. 

Dün içtimaı mütcakib mani

fatura tiiccarları kendileriyle 

görii~n bir muhm ı irimize 

şunları söylemişlerdir. 

Bugünkü bir siparişimiz buraya 

ancak 6 ay sonra gelebilt~cek -

tir. Bu müddet zarfında açılan 

akrcdifin faiz ve saire.si kabul 

edilememektedir. Bütiin bunla

ra ilaveten yüzde 4 kazanç ver

gisi vermekteyiz ki esasen kar 

nisbctinin yüzde 4 ü bu suretle 

geçmektedir. Muhterem Vekili

mizden listelerde tadilat yapıl

ması için e.mir vermesini bekli

yoruz. Çünkü 1 tal ya ve Maca

ri:sta ndan getireceğimiz mani

faturalar bu memleketlerdeki 

fiyat yüksekliğinden gayet pa
halıya maloJmaktnclır. lngilt~re 
ile iş yapmaklığımız ise kar nis

betlel'inin ancak eskisi gibi yüz 
de 15 - 25 olarak bırakılmasiyle 

müm kündiir.,. 

Talebe mcktebln hususi otobüs ve otl)mobililc evlerine nııkledilir. • 
yc k<tdar gelıı.iş •• 

Yalnız işin tuhaf tarafları 1 

var .. Pınaı hi:sar ayanından bi-ı 
rinin çiftlıt;ine misafır olmuş .. 

lşin garıbı, bız de bu çiftliğe, 
mi afır idık. Alı Beyin çıftlığı 

idi. Ct-nnetmekı'in Sultan Azi
zin b ııdelerindcn bu adamdı • 

Bız de l\aı a lbo ile bir kaç sa-

Hey gidi desteye güreşecek 

adam hey! Sorma Cazgır. Bu 

her;f bizimle Kırkpınara ka

dar içinden alay etti. Kendisini 

tanıtmadı •. 

Hele, Kara lbo ne kn<lar a
lay etti bilsen.. O, Kırkpınara 

kadar hiç ces çıkaı madı. 
ray ı:ığ'i.o;ı o.·a) a mıs::ı.fır olmuş-
bık. '/"ten heı· sene Kırkpınaı .. Ben de epeyce a fay ettıın .... 

gı.lo ı ı:n bu ağanın cıftlığıne 1 Bekir, Ali beyin verdiği emir 

bes on giır: kahı, idman yapar 1 üzerine bol gıdaya ka.vuşmu!jtu • 
bu-lcnır, ondan sonr. ı{ırkpına-, On beş gün kadar alabildiğin~ 
ra gıderdık.. 1 yemi~ •. Herifin ilikleri dolmuş. 

i<;tc, Bekir <l" hu cıftliJ bir Ensesi yerini bulmuş .. Meğerse 
bir yandan da idman için tlağ

yol('\I gib' di.i'}ımiş •• 
Jarn, bayırlara kosarnk çıkrll', 

- S m a usta!.. koşarmış .. Uzatma.yalım, Kırk- ı 
- Meı. hlı dC!,'11 mi? pınar yoluna çıktık, ökiiz ara-

"- Harbin doğurduğu zaru

retler dola~ısiyle harb riziko

lan artmıştır. Nakliye ve 

lıarb sigortaları eskisin<' naza

ran yüzde 12 daha f'.ızla oldu- 1 
ğu malumdur. Bütlin bunlara 

ilaveten idhalat güçliıkleri ve 

daha bir çok imkansızlıklnr kar
şısında yüzde 9 bir kiı.r nisbeti 

ile hariçten maııifatura idhalinc , 

cesaı et edecek i'1halatçı hemen 

hemen yok gibidir. Memleketi

mize en ziyade lngiltcrcden 

manifatura getirtilmesi miim

kündiir. 

M uhaberclerimizi telgrafla 

yapıyoruz. Uzun formalite güç

lükleriyle muhabere ı>arası 

masalları kadar meraklı. • ru;::,'llnda oturuyordu. Yolda ----------=-- Ne diyorsun usta? Dev 

1 

basiyle, Bekir de, arabanın kuy 

- J<:Aet, zavallı Bekir, on pa- gıderken, mütemadiyen Bekirle l_!!.adyo Programı 
rasız, ::u oir halele ta SiYat,t.ln ala) ettık. O, zavallının pehli -

Edirnenin yolunu tutmuştu. ••• varılığını maskaraya çevirdik . 

G cli» gele A li beyin çiftliğine O büt ün b u alaylarımıza hiç 

gelmişti .• lşfo tuhafı da b iz o- muhatab olnıamıı:ı gib i davran-

rada idik. Lak in, biz Ali be- dı .. Sessiz ka ldı.. 1 

4/10/1940 CUM A 
7.30 Progrnm, \"c memleket saat 

ayarı 

7 .35 Mtizık: hafif program (!'l.) 

8.00 Ajrns haberlcıi 
8.10 E\• kannı - Ycn•ek listesi. 

yin has misafirleri bulunuyor - (Arkası va r) 1 
8.20/8.30 Muzik: Hafif programın 

d uk. Şaka değil, Sul tan Azizin 1 I' deı.amı <Pi.) 
başpeh livan ları id ik.. TİYATROLAR 1:? 30 Progr:ım, ve ıncmlcct saat 

Zavallı Bek iri, çlftliğin oda- ------------- ny.ın 
lanndan biı in e misafir etmişler- Şehir 12.33 uüzik: Kadınlar küme heyeti 

Diğer taraftan fıyat muraka
be komisyonu diin vali mua\•ini 

Ahniedin riya!';eti altında top -

]anarak manifatura işini bugün 

kil içtimada görü.cımeğe karar 

vermiştir. Bugünkü müzakc -

relerde wkaletin tayin ettiği 

topta n m a nüatura fiyatlarına 

göre per a k ende ~atışlardaki 

k a r n isbetleri tesbit ed ilecek tir. 

Bunda n başka esk iden kalmı!} 

s t ok mal1arın da yen i listele r e 

gör e Ratış fiyatJan t esbit edile

cektir. 

BİR TAVZİH 
Baf tarafı 3 llncUde) 

ziyade hoşlandıgından bahsedilen 
asılsız b:r yazı çıkmı tır. 

Bir kasdı mııhsu la g:ızctcye her 
11 ıl ;ı sokulmus ol n bu yaz.ı haki
kate asla uygun degıldir. Bizim sa
tışlarımız, hesaplarımız Mılli l\hıda

fna, Havacılık kıcmına \ crdgill'iz 
mikl.:: r açıtır. 

Bir misal vermek uz.ere söylıyelım 
ki gazeteniz.de o yazının inti'i.ır ctlıı,'l 

gunden 4 gun evvclkı k~idede yani 
7 temmuz 1940 da çekilen ikinci ter
tibin Uçiinci.i keşidesindeki kiınmız 

(189.954) Jırndıı'. Halkııı yeni kure
lcrle değil de eski seldldckı çekıliş
den d:ıh:ı zıyade hoşlandığı hakkın
daki iddialar:ı gelince, bu kat'iyen 
doğru dcgildir. 

Çünkü yeni şekildeki çekili de 
esrarengiz bir dolapdan çıkan her 
hangi bir numara degil halkın gö
z.il kontrolu önünde elektrikli kiı

rclerdcn dü~en numaralarla ikramı- 1 yeler kaz.anılmaktadır. 

Milli piyango hakkında bu şckll- 1 
de yazılar ya2.1lırkcn, aliıkı.ıdarlar-1 
dan malünıat almanız.ı ricn ederiz. 
Çünkü hıılkın asıl bu şckildekı asıl
sız hizunısıız neşriyattan hoşlan -
maınakla oldugunu siz daha iyi bi
lirsiniz. Bu yazımızın matbual ka
nununun maddei ım:ıhsus;ısı mudhiıı
re gazetenizin ayni slituııunda neş
rini dileriz. 

Milli Pıy;ı n!)o idaresi 
12.50 Aj:ıns hııber lcrı 

d i. Bekir, k isbct zembilini mi- tı·yatrosu 1 1 1 
1 

13.05 Muzık: Halk ha\ a aı ı • 

:!!~1:1~~ş. ~:~ ~~~:~11;ift~u~ temsilleri ~;~~14 •00 r.mzik~ Kancık program Devlet .Demiryolları ilanları 
ğinde bir kaç gün Joltmalaıunak Tt•pcha.:- rnla Dram Kı~muıda J8.00 Pıogram, \C ıncınlckct "aat ı 

a~·arı ı-;vvelcc eksiltmesi gazetelerle llun edilmiş olan \'C talıbı zuhur çtme-
istemişti. 4/10/940 Cuına gunu aks. mı ,, 

18.03 l\llızik: Radyo "Sxmg,, Ku- diginden münakasa ı yapılnmıyan Denncc lim::ın t~hmıl tahliye ı i bu 
B ir gün Ali bey, çiftliği d o- c.ı0::ıt1,~~LO dl~ O artctı (özgtir ve ateş böccklerı.) 

1 
defa yeniden mun;ı.kasaya v:ızcdllmıştir. 

laşırken Bck irin misafir oldu~'U •:.. - l 8.3o Müzik ı ı nmcliyedcn ibaret olan ve 36984 lira 98 kımıs ıPuh;ımmcn bedelle 
odaya girmiş, B ek ir orada l ıt i k laı c;ıddninde Komedi kısını nda 1 ...-:ı9.30 MerıJk - saat .ny.oırı, \'e ;ıj .. ns ve 226404 ton muh.ımmen mnnip'lusyon tonajlı t<ıh~ıl tahliye işi lıir sene 
yokmuş .. F akat, kisbet zembili 4/10/ 940 cun a akaş:ın 1 1 haberleri ıni.ıddctle ve kapalı zar! usulile eksiltmesi yapılacaktır. Her ,ımcliycnin 

saat 
20

.3
0 

da 18.45 Mıizık: Fasıl h<'yt ti beher tonu kaçar kuı uşa yı:ıpılnbilccegi sartmımeye rn<.'rbut li. tesiııde 1 
duvarda asılı i m is.. 20.15 Radyo azetesi gösterilmiştir. Mıimıkasa 15/ 10/940 tarı hine ra tııyan s:ılı gıınil saat 11 c1e j 

Çiftlık kfıhyaj,11 .Bekiıi .köy- YAJ,J l ~AGI 20.45 Temsil Haydarpaşa gar lıinns.ı dahlllndc birinci işletme komısyonu tarnfırıdnıı 
d en }..\)ye clola.'5an bir n a lba n t • • 

0 2ı.3o Konu~ma (iktlsad saati) yrpılucaktır. Taliblerin 2773 lira 87 kuruş ınuvııkJ::at 'tcmiuııt ilt• .ıyni gun ; 
zannetmiş.. Ali bey duvarda a- 22.30 Memleket saat aynrı, Ajons 

1 
saat 10 n kadar komlsyon kalemine tcklit mektuplnrmı vermeleı i lfızıqı -

RAŞI o RIZA Tiyatrosu habcrlerı; Zirtı:ıt, Eshnm _ 1'ah\Jlat, dır. Bu i~e nld nı tnnmeler Ankanıda JI inci işletme mudürluğunden, lz-
Sliı zemb ili görünce kahyasın<ı l HALiDE PİŞK i N beraber Kamiyo - Nukut Bors:ısı. (Fiyat.) mirde VJ II inci işletme mudurli'ığüııdcıı, Haydnrpaşadn Liman Mü!ettiı;-
soı muş: 4 Bı ncitcşnn cuma gimu akŞ<ımı 22.45 Müzll,: Rado salon orkıvtı·a- liginden parasız ol:ıra~ alınır. •8952~ 

_ Kahya, bu zembil ne? U$kÜdar, HAie sincll'asında sı pro?.ramının dcrnım. 1 1 
- :r~~ııdım hır nalbandın ···1 T o K A 23.00 Mıiıik: Danş muzigi (Pl.) ı· stanbul Beledı· "esı· ı·ıa" nları 
- 1'ıaıhand mı·. 

Kol'l\Cdi 4 perde 1 tablo 23.25/23.30 Yarınki rogram 'e ka- J 
\.",ız.-ııı. Fikret Adil p:ınış. _______ ._ _ ____ ._ ___________ _ _ _ _ 

- }<).·et, nnJban d k'yafetli ' 

1 
Rnmn:t..:ın ınurıasebctile Ekstra unlardan yapılacak pideler yU\ ar) k \'e 

bn adam. mısanr ... ıembm cc DENl·z LEVAZ\M s•llN ALMA "DMI. SYONU . ILA. N'LAol uzun şek ide buyukıeri 500, ktu;ukıeri 250 gram agırlıgınfüı oıac;ıktıı-. 
1' 1\ l Huna muhalif hareket edenler le1.alandırılacaktır. Aliıkadarların m:ı -

duuıı·da asılı .. _____ _. __ .,._.._ _ _ _ ______ ..,;,_..,._ ___ ___ Iüınu olmak uzerc Uiııı olunuı . (9451) 

Dcyıfü.e, A li bey, kiıhysya 

emı e\.mis: 
- İndir şu zembili bakalım .. 
7.«·ınbili indirmişler .. Bir <le ne 

görsünler •• Kisbct! Hay ret et

nıışleı· .. 

Alı °bt""y kahy aya emretmiş: 

- Gıt bu aıJam nered ise 
oul.. Görmüyor musun h erif, 

n alband değil pehlivandıı ··• ı 
Giinahtıı· .. lyıce bakınız •• 

h.iıhya, Bckiri bulmuş.. Ali 
peyin karşısına getirmiş.. A li 

bey Bekire sormuş: 

Oğlum, sen pehliva n mı-
sın? 

- Eh! biraz ... 
- ismin ne'? 
- Bekil' .. 
demiş.. Ali bey sözlerine şu 

ilaveyi yapmış: 

- Kırk pınara mı gidiyorsun? 1 
-Evet .•• 

- Seni arabamla götürU-
1 

r üm gıtme benimle beraber gi
dm·sin? 

n:ı.mıı .ı h dfJ:c c-tl ı 1 c crun ınun -
~ene ııı t lıf etti. Hu b~niın aklım
dan c;-ık ı ı ıdı. Aı k.d ıının hatır -
J. tn • ı ı 1.cı ıııe h• men elımı cebımc 
. oktu . l,c f'YI çık ... rdım. 

b 

H:ıyd 1 p::ıral::ırı snyahm, dedim. 
T .. ı haı-.ı bır yC'rdc oturduk, arka

.ııık. ım ;ıçt , kc eyı çine bo- . 
" u ı• 'Nıni" el<s<.'r. oel- j 

ı \; ııı k· te tı\. hı", sak- ' 
'1ıgJı l ı .. n. l 1 1n lı te de 

100 Kg. tnce \ aketa 
1 l'.ıket Makmc ı~ne i 

> sar.ıç iğnesi 

Muhh:lif dokum işi 

Yukarıda y, zıh e ya \'e malzemenin her bir knlcmııin oyrı :ıyrı pa
:wrlıgı 5/1. Teşrin/ 1940 cuınnrtesi gtiıııi snat 12 den itıb:m n y.1pılncnk-

tır. 

t tı•lılerin bcolli gün 'e sanltc Kı:ısımpaşnda bulunan komiı;yon.-ı mü-
rac:ı:ıtları. c9422 

• • • 
130.000 l<ilo :t,e.) füı~·ağı 

1 - Tahmin edılcn bedelı '75.400 lirı:ı olan c ı 30000 kıl o ~b tıny..ığı
nın 25/Eylul/940 tcırıhındel.ı k:ıpaıı zarfla eks.llme ine tolıb ç km dıgırıdan 

8/Birıneitcşrin/940 ı;alı gı..nlı .ıt 16 d.-ı p· zarhkla eksılln ı yapıl.ıcal~tır. 

2 - Hk teminııtı c5020 lıra olup şartnamesi hcı gun komi .. yondan 
c377 kuruş bedel muknbılınde alınabilir. 

3 - lstekliledn 2490 sayılı kanunda yaz.ılı vesikal:ırla lıirlıktı- l>ellı gun 
'e saatte K:ısımpa_rda lıulumın komisyona muı'tlcnatl;ırı . c9174> 

• "' * 
1\Juhlclif tip ve e•safta komple nıotorpoınp ile biıtiin tcfcırun!ilc bir-

hldc <1<•\ ri daim tulumbası :ılın:ıc:ıktır. 
lstcklılerin 10/Dirindtc ı iıı/940 perşembe- giiııü saat l!i yrı k:ıdar Ka-

sımp<ı'1"da bulunan komisyona tel.lifte bulunm:ıları. «9350 

Av vergileri müdürlüğünden : 
Av 'ergılcri id:ırc ine!.' açık ek ıuneyc konulup 2/10/1940 tarıhinde 

ih::ılc cdıkcegi en elce Yeni Sabah g.ızct~ile ilan edilm's ilan 18 ton so
ıuilrnk \'C bir ton mangal kömünle 3500 kilo gurgcn odununun itıısınn tn
lib zuhur etmemiş olduğundan ek lltmenln 12/10/1940 cun nıle<i aat 10 a 
tnlık cdıldıgı ntın olunur. (9448) 

• • • 
Hasekı, Cerrahça;ıa, Beyoğlu \'e Zührevi hastalıklar has~lınnclerilc 

Zeyııebkiımil Doı:umc\ inin :yıllık lhtiy::ıc;ı için ıılııı:ıc::ık ı3.200 kilo ı;adP ve 
1970 kllo terey:ıı:ı kapalı ıarf usulilecksiltıneye ko~ulmuştur. Mecmuunun 
tahmin bedeli ı9.918 lira 'Vl' ilk teminat mlkdan 14!!3 !iı-n 85 kuru;ıtuı·. 

şartname Zabıt \'e l\!uıımelfit Müdıırliiğü kakmind~ göriileccktlr. thalc 
ı 1/10/1940 cuma gunti ı;ant 15 de Daimi Em:urncnde yapıl:ıcaktır. Talib
lcrln ılk teminat m:ıkbuz vey:ı mektupları ve 940 yılınrı ııid Ticaret Odası 
\'esikalarile 2490 numaralı 'kuııunun t:ırlfntı ÇC\ resırlde lıazırlıy;ır.akları 

teklif mektuplarım ıh:ılc gunu mat 14 de kadar Daimi Ertcumene verme-
leri laumdır. (0009) 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesine Talebe Kayıd Şartları 

Ank:ırn Dıl \"C Tcırlh - Cografya Fakültesine talebe kaydına eyhiliin 
25 inci gıinii b:ışlanneak ve birinci tl'~rln sonunda nihııyet \'el'ilecektir. 

Fakültede tedris olunan zı.lmreler şunl:ııdıı·: 

Türk Dll \ c Ldcbiy:ıtı Felsefe 
Fransız D.ı \'C Ec1Pbiy:ıtı Arkeoloji 
lngiliz Dil \'e Edebiyatı Siimeıol<'H 

Alman Dil Ye Edebiyatı Sinoloji 
Arab Dil ve Edcbiyotı HirıdolOJ! 
Fars Dil ve· Edcb'yatı nungdroloji 
Rus Dil ve Edehıy:ıtı Antropoloji \"e Etnoloji 
Klasik FiloloJı Cogra!v:ı 
T:ırih Hitito1Qii 
Talıb o). nlar bir ~tid:ıya Ji e \ e olgunluk diplom:ılarını, :ışı sıhhat 

raporlarını baglıyar. 1. alı 'c cuma gunlcri saat 9.30 dan 17 ye k:ıdar Fa-
kuıte Direktörliı •une ım.r:ıuı:ıt etmeleri Uıumdır. <9033 

B~r ç~lgıcıl!ın seyahati 
- Anlıyor musunuz? isminizi so

ruyorum . 
Dedi. Sokaktan gelip gecenler lı:ı- ' 

ş ı mıza toplanıııışlardı . Fridl'ih alık

laştı. Ben ~aşırdım. Bu ad::ıın bizden 
ne istiyordu? Sonra nnlamağa bıışlo
dım. Ilnkıkatcn dedıgım gibi çıktı. 
Bizi yolumuzdan alıkoyup ismimizi 
soran ~ıdam bir polis memuru imiş. 

- Niçin? 
- öylcy:ı! Sen şimdi artıdıgını bu-

Polis üı;tincti defa: 

Yüksek Öğretmen Okuluna Talebe 
Kabul Şartları 

Lise ögretmeni 3'C'tiştiren okul, yatılı ve parasızdır. Tahsıl ımıcldetl 
4 srııcaır. Okul:ı gırcbılmck içın lise olgunluk dplomasını elde ctmıs bd 
luıırıı . k '<' k.ıbul iıntıh::ınında muva!fı.k olmak Uızımdır. 

Namzet kaydı 11 Fylı'.ildcn ıı birirıeikışrinc kııdnr salı ve cuma gun'" 
lcri yapılır. Kabul imhh.mı 14 biriı'ıcitc$nn gunü başlar. Daha fıızla rn:ı
lümııl istiycnler okula ınur:ıc;ıat edebi!ırlcr. Yazı ne muraca::ıt cdcnll'fltl 
G kuruşluk pul goı.dermelcri laı.ımclır. (8427~ 

=======-:==================================:::::::~ 
Yüksek Öğretmen Okulunda Yabancı 

Dil Şubesi Açılmıştır. 
K._ İJUl şartları hakkında ('VVelce eagıtılan matbu iz:ıhnamed1.. :zıkrrdı

len ı,.ubclcrdrn başkn okulda bir yabancı dil şubesi nçıimıştlr. LioıcJNO 
ynbrıncı dil t•gretmeni yctlıılırccck olan bu şubeye gırmek kin olgunJuğıl 
elde etmiş bulunmak ve kabul iıntibnnında muvaffak ol•nak ~r tıı. µ•:ıh
sil doı t ene siirer "c edebıya t :fakultc:·inin tcdri:;: Jis:ınsı ile nf'tiı.e· • 111 Bil 
sene fransızca 'I: e ingılizcc için talebe alınaL-aklır. Daha f<1z.l ... ,, ı r. • fr• 
yenlerin okula muracaat elmeleı i la:ıımdır. 4'940 ı > 

Yüksek mühendis mektebi 
direktörlüğünden: 

Şimdiye kadar mektebe kaydedilmiş olan talebe adedi rılınacak ınikf3'" 
rı tccnvüz etmiş oldugu cihetle: Aşagıd:ıki günlerde bir giris müsatıalCI 
imllh.ını yapılaC'akt•r. 

7 / Birinci teşrin/1940 Puarteıl: 

Saat 9 dan 12 ye knd<ır Cebir Tı ikoııoı ıetl'i 
Saat 14 rlen 17 ye kadar Geometri 
8/ Bırincite§rin/1 940 Sa lı: 

Sa:ıt 9 dan 11 e kndar Fızik 
S~at 13.30' d:ııı 15.30 :ı kadar kimya. 
Smıt 15.45 ~fon 17 ye kadar yab;ıııcı ~il e:F'r:ınsızca, ingilizce, 'A.lm:ıncıl' 
Me ctc.Le yazılı ,.:arıllerdcn geç gelenler. kuyıt km71csini yanında bı11u:ı .. 

durmayanlarla kopye l:alcmsız veya mavi mi.irekkebsit elenler imtıh:ınJa• 
ra i !)lir.ık edemezlei·. <930::ı> 

ASKERİ FABRİKALAR SATIN ALMA KOMİSYONU iLANLARI 
• 

KınkknlN.le yaphrıla••a k in5aat 
Keşif bedeli 18~00 lira olan yuk:ırıfüı ~azılı inş.ıat Askeri 'Fnbrıluılat 

Umum Mudurlugu merkez satın :..ima komı yonuncn 18/10/1940 cuma gııtıii 
sn:.ıt 15 te kapalr uırfla ıh:ılc edılecekUr. Sartn .. ınc c91> kuru-; mukabilın<le 
komisyondan \ erılır. T:ıliblerln mu\'ııkk:ıt' teminat olaR tl3GS~ lirayı hııvı 
teklıf ın~ktupl:lnnı ıııezklır gti• ıle ~aat 14 dl! knıl:ır komisyona vernıeJerl 
ve l.eııdile,ı·iııııı de 2490 sayılı kanuııuıı 2 ve 3. maddelcrindekı V<·s:ııkle 
ınu:ıyyen gun Ye s::ıaıtc komisyona ıntir.ıcnutlnrı. •9240> 

• * 
142 ton heazin alınacak 

Tahmin ooilen bedeli c52540 Jiı'a ol.m 142 ton benz:n Ask r i Fab-ıka"' 
lor Umum Mütlürliigü merkr.z satınalma komisyonunca 18/ı0/1940 ı;n18 
gunu s:ıat 14.30 d;ı kap.ılı z:ırna Hwlc edilecektir. Şartname c2> H ı :ı c 12' 
kuı uş muk~biJinde komisyondan vcrılır. Talihlerin muvakkat teminnt oJJll 
c3877• lirayı ~ıavi teklıf mcktuıılarını mez.kur guııde saat 13.:iO ~ xadaf 
komisyona ve.rmelcıi 'e kendilerinin de 2490 numar.ıh kanunun ~ .. S. 
mrıddelt>rindeki 'es:ıikle komı yoııcu olm.ıdıklarına ve bu işle alfık .. ,ı.r 
Hiccardan olı.1uklnrına oair Ticaret Odası \ esiknslle mezkur gün ve saadıl 
komi~yona mür:ıcaatl:m . •9205 • 

Yüksek mühendis mektebi müdürlüğünd 
1940- 941 ders senes.i talebe kayıt muamelesi cumartesi ve çarşambelaı......,. 

marıda hrı· gün mat 10 - J2 ve 13.30 ~ 15.30 nrasında yapılmak üzer!f: eı*' 
lün birinden birin~ile~rinin beşinci giiııünc kadar de\·am edecekti;. 

Taf. ilAt almak iı;tiyenlcr mektep id:m?Sine müracaat edebıirn.r. «78'Si 

c· .. . .. ..., ... . ' 
;/' 

t iı r ı ll•ll • Ke Cllı•I 1 :ıltr. ve gu
mıı. p.ıral.ıı ıln dol ı•l • Y .. lııız 'yirmi 
m;ıı kit~. s('\. ı,. l.r • ı C\ •• hı: ılc zev 
cesi, el gcrk rini de da ·ttlıler \er -
mislrr idi. Par::ının hı.>p j on uç lira
dan zıyade idi. Bir knc lira dn diger 
C\ !erden topl.ınınış ldi. Tamam 15 I 
lira ) anı uç yvz mark paramız ol -
mu ıdi. Şımdılik fena kar dcgll. 

Ce\•abın ı \:erdJ. En mhayet Viy,ı- 1 
naya. muvnsaliıt ctnıltjttk. Mıkocll::ı
mı bulacagıma o kadar kanaat hası l 

ediyordum ki, az daha şehre glrme
den ork:ıdnsıma: 

- Ark::daş al !ili kemanını, kazan
dıgımız pnralar da scn:n olsun. Ar
tık bana ne kemanın, ne de paranın 
lüz.umu \ar. 

lursan hana ihtiyacın knlınıyac:ık. 
- Şimdi bu lakırdıları bır:ık:ılıın 

Fridr.h! Dur bakolıın? D:ıha ne ol.ı 
cngı maH'ım değıl. 

Fr:drlhclen ayrıl:ıc::ıgıma eaııım sı

kılıyor. Çunl-ıı Fridıih g:ıyct saf ve 
iyi bir çocuk idi. Ne dl.,s<'m onu ya
par, :ızarlnsam gill tiııe gitmezdi. 
Kendi kendime, belkı Frldrihi de 
Mıkaellonın e\'ine kabul ettıririm 
dedım. ll) le)a! rı-ldrihden iyisi bu
lunam:ııdıy:ı"! Şelı ı in "eı·isine giı· -
dikten sonra hangi suk ı••:ı ı:ap:ıcağı 

nıızı ş~ırdık. BilyOcek lıir caddei'len 
yiiriiyor 'dik. Coıldeıı in iki t:mıfındn 
goyet )uk•el. binalar , huyllk buyük 
g;ıl.inol.1r vm· itli. Ş•r diye kadar 
bOylc bir şehr<? 'ter •• 1 r etmediğim 

gibi, Fı:idrih de bu~buttin acemi idi. 
Alık alık etraCınıız.1 b<ıkıyorduk. So-

kakta gelıp geçenler bize gülüyor -
lardı. Evvel emirde gülüşmelere biı· 
mana ,·eremedim. Fakat bilfıhıırc işi 

nnladım. F ridrih ile hen kıyafetle 

kimseye tesadüf etmemiştik. O hol
de herkt?sın gi.ılmesini mucib olan şey 
kıyafetimiz.deki gaı'tlbelten başka bir 
ııey değil idi. Vakıa kısacık pantn -
lon, uzun ı.onçlu çorablar ile, şık 

elbiseli Viyanalıların yanında pek 
guıl,ınç bir halde bulunuyorduk. Ne
re~c ı:idecegimizi tayin ile meşgul 

bulundu ıı.umuz sırada omuzunia hir el 
dokundu. Başım ı arkanın «;e\ irdim, 
be) az p:ın~lonlu , diigmeleri parlak 
kısa ceketli, belinde kalın ve uzun 
bh· bıçak asılı, sert tavır ve çelırell 
bir ad;ım: 

- isminiz? dedi. Ben: KE NDı• N,. 
- Alfred Müller, dedim. BiRiKTiR 

Dır gun akı:am:ı kadar yıiıi.i dıik. 

Guıır><: gul'up cılcccgi sıroda Mıin ih 

dcn ılvrt beş defa buyuk bir ımm.

leY.ct oıııımuze çı ktı. Znl.en bir gıin 

evvel ugradıt:ımız koyden ert i gıin 
Vıy:rn:ı.y .. IJlUVcı.<ıal!ıt eüccegımizi ha
ber l.:ermi.il · idL Bir ı ma· 

- Burası hangi f ehirdir? eledim. 
-ViJ:ın:ı. 

Diyecektim. Fakat bir gun daha 
s:ıbredeylm, belki Mikaellacıgımı bu- ı 
lamam, dedim. 1lk k:ırarımı dt:rh:ıl 

icı a etınediğlme biliıhru c ne k:ıtl cır 

sc\'indim. Beyhude :;f ıc h em bir nr
k:ııl:ışdan aynlııcak, hem de beş pn
rnsız Viyana sokaklarında k .. luc<ık
tım. 

R efikim Frldrih Şüller: 

- Ey Alfred Mllllt ı ! Bir aydan 
7Jyade arkadaşlık ettik. Şimdi rıyrı

l:ıc:ıgız tleııil mi? dedi. 
Ben sordum: -

- Arkadaş biraz durunuz, dedi. 
- Niçin? dedim, 
- Şimdi anl:ırsın, iı:mfniz nedir? 
- C::mm! SrJün n<•neJt,7ın ·: 

1HO Arkı:ıdaşıın: 1 K R A M I Y E L E R I 

- Fridrih Şüller, te\·abını verdi. Tı ı'ş. BAN KASI 1 adet 2000 liralık= 2000.-
Polis bir iki defa b:ışını saga sola 3 > 1000 > = 3000.- • 

sall:ıdıktan sonra: 6 > 500 > = 3000.- • 
- Nereden geliyorsunuz? dedi. j 12 > 250 > = 3000.- • 

1940 Kü Ük 40 , 100 , = '°°°·- • Arkadaşımın yiiztine b,•klım, çi.ııı- Ç 
kii Mıkaell;rnın şahlsund:ın nyrı lclık- ' 75 > 50 > = 3750.- • 

C H 1 
210 > 25 > = QSO.- , 

tan sonra bil' çok küylcıc, lrnsabrılaıa.' ari asap ar 
şehirlere uğramıştım. ı. 'eredl'n gel- Keıide ler: 1 Şubat, 1 May:tt. 1 

diğiınlzi ben de bilmiyordum.' Ene! 1 iKRAMiYE PLANI Ağuatoı, 1 l k i nciteırln tarihi•· 
emirde nıadmazelimin şatosu hangı rinde yapı lacaktı r. 

şehir dahilinde idi? - · ı ••••••••••••••••.iİİİıİİıllİİİİİİİİİliiilİll•••~~~ 
Frorih şa§kınlıjımı anlad ı , be.n-

den evvel polise: 1 
(Sonu va r) 

&ıhıl 1· A. c .. mal~ılt'.l•ı Suııç~!u - NPŞıı,Hıt :Mııctilıü: Macid Çetin 
l ·•• ıdığı Y•·r· ı •~. Bt w ı· C ur9oylar ve Cemaleddın 8araçoilU ma 


