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Her yerde 5 kuruş 

lstanb'. kUrtulduğu -gUn'Balkan oyunları başladı 
l>lktatörler 8. H .. b l k h ~ '.400 metrede, 4x100 bayrakta ve"gülle atma 
mülikatı ugun lstan u a raman ordu-ıda 1 inci geldik. Rıza Maksud 1500de ikinci 
~ ............... y ... -tt suna kavJıştuğu mutlu günün 

"-a mücad.WnJu ikıbeti ~f- • 

~=:i:~:: 17 inci yıldöniimiinii yaşıyor _ 
tar nıille~rla bir hflyet.i mec-
.._ sdaüle g~eri 

:":..:::~~~yet Bugün şehirde büyük merasim yapılacak __ _J 

l'azan: HüseyiD Cahid YALÇIN J----------
Blzi bu meaud gUnelP::;;ii;:=;=;;;;;i&i 

~ iihrer ile Duçe Brenner
r"' de zırhlı tren içinde gö

ıu.tuı~r. Yine gazetleri ve ef
lirı umumiyeyi meşgul etmek, 
la.zarları kcndill'rine çevirmek 
llUretıle prestijlerini tazelemek 
~ini aradılar. Reklim ve 
lltopaganda hususunda dünya
IUn en büyük iki artisU olan bu 
tefleri bermutad alkışlıyoruz. 
llihver ve bilhassa İtalyan ga
"teleri bu mülakatlan dünya
lbıı en büyük muvaffakiyetleri 
teklinde göstermekten geri kal
'1azlar. Muvaffakiyet denilen 
ley 1)ir zırhlı tren seyahatini gö
lle alınağa ve tayyare hücumla.
~an uzak bir no1'tada biraz 
lobbet etmeje inhisar edecek 
~r ucuzladıktan sonra bun
' ıftihar edilecek ne kalacağı 
~tirilemez. 

kavuoturan yenilmez 

TUrk ordusuna şUkran· 

larımızı aunarken bu 
uQurda can veren Meh· 

medciklerin manevt 
hu~urllltda da hu9Q llA 
•Oillyoruz. 

110 m*e ....W• 

Hitlerle 
Musolini ne 
görüştüler? 
Breaner mülikabnın 
muhtemel neticeleri 

o 

.. 

11•• h&ynğl merasimle ~kilirken 

. . 

tieşrolunan resmi tebliğ mü.
tın mevzuu hakkmda bize 
r ~ öjfttmiyol'. Fakat 

lt.tyan menbaJan bn mülikat
lara · ~ ı büym~ ı>be,n -
~ ..,_ ttmek için her 
zaman ıki lıdenn ~esi aka.· 
binde büyük hadiseler vukua • ~ 

[Yazısı. 2 incı yfomızdadır) 

f .. mrülderden 
meıen ~· ıs~~.ıumuz, işte çıka ıamayu eşyalar Hav~ kuru mu nun vari-Bugün güzel lstanbulumdzUn 1 nelerce evvel her çefit arou ve 1 &eldiğini söylemekten kendile-

rini alamıyorlar. yabancı istilismdaJı. kurtuluşu· askerin yabancı çimıeleri aıtuı-
nun 18 inci YJlciöP.ümUailr. Se- da derin bir yeis ve :meli.le g6- (IHıu s üntG •Y'•ıta) 

bö;ı,e bir ~c\e, ıstiklil ve hür- Koftilmentoları gelmedigi için ve- ~~==~~=======~=====~~~==~ 

Zannederiz ki Alman ve ltaı- ı-===-Eı=-=--========Eı=:::i:::ı:=-==-==========-m::11--=:a=ıım::=m11m.-=ı=---====1 
Jan devlet adamlannın görüş- D •• 20 Al 
lleleri hakkında zihin yormak- un m an 
'-ise vakayiin cereyanını bek
laaıek daha doğru olur. Hitler 
ile Mu•oJininin gö~esi har
lııin cereyanı User.inde blr tesir 
)apunaz ve mihver devletlerini, 

tayyaresi 
düşürüldü 

._dilerini bekljyen mağlübiyet • 
te feliketteiı katiyyen kurtara- Alman tayyarelerinin 
:::· ~~e::ri.:! v;~: lngiltere üzerine 

lngilterenin 
harb 

hazırlıkları 

~- Bununla bütün muvaf- yaptıkları akınlar 
faıuyet ümitleri uzaklaşlyor ve -o-- ~-

lngiltere ve dominyon 
larda binlerce tayyre

ci talim görüyor. 

le! hakikat, İtalyan ve Alnıan Lorıdra, 5 (a.a.) - Jngiliz hava Londra, 5 (a.a.) -- Britanya fm-
leelerinin kanpsında 'korkutucu ve dahili emniyet n4!2aretleri tebllji: par:ıtorlutunun haı·b gayretlerinde 
aıanzaruile dikiliyor. Mamafih Bugün düşman bir ~ok tayyare fi- yapnuf olduju yardımları tanıtmak 
llitıer ile MU880lini bu macera- loları kullanarak Ken l 'e Sussex sa- için verilecek ol&n bir konferans se
)a bütün ıtaheİ mevki ve varlık- lıilleri üzerinde muhtelif hücumlar risini ~arak, istihbarat nazın B. 

larım koymuş olduklan için· ko- -=---=[ 8=o:m;:n=u ı:ııı3=U n=c=U=ta=-h=lf=ed=•=] -=-===ı=:ı:==ıı(=8=on=uıı::::::S=D="=cU=aa=tt=if=e=d• .. l= 

:i·:!::~.;;~; YENİ SOVYET BOYOK ELCİSİ 
den kurtulmak için ellerinden 
Celeni ve gelmiyeni yapmak is
~eceklcr ve daha pek çok uğ
l'atacaklan:br. lşt.e hakikatte 
8renne.., müzakereleriue mevzu 
~kil eden enclişe budur. 

Vaziyeti 
İngiliz ve Alman 
donanmalarındaki 

zayiat nisbeti 

1 ..=.. ı 
Bu tetkiki İngiliz ve Al

manların birbirine nazaran 
kaybettiği gemılerin adetleri 
berinden yapmak imkinına 
malik bulunmuyoruz. Cttnkü 
her iki' tarafın zayiabm tam 
bir sıhhatle tesbit etmek kabil 
değildir. Bu se~ donanma
yı teşkil eden gemilerin kul
lanış tarzlarını ve iki tarafın 
harp sistemini göz önüne ge
tirerek hangi cins gemilerden 
daha fazla kaybedildiğini ve 
bunun sebeplerini arzedece • 
ğiz. 

Almanlar en fazla denizaltı 
gemisi kaybediyQrlar. İngiliz
lere karşı kullandıklan taar
ruz vasıtası yalnız budur. Di
ğer Alman gemileri limanla
ra bağlanmıştır. Harbin ilk 
aylannda İngilizler, Alman 
denizaltı gemileri zay:iabm 
her hafta bildırmelrte idiler. 
Bilahare wkubulan hadisat 
denizaltı muharebesini ikinci 
derecede bıraktığından buna 
·dair haberler verilmemeğe 

başladı. Vasati bir hesap ile 
Ahnanların bir sene zarfında 
seksen denizaltı gemisi kay
bettiği tahmin olunabilir. Bu 
zayiatı Alman sanayiinin teli
fi edip etmediği meçl)uldür. 

1 
Y alfıız yirmi ağustosta deniz 
altı ablukuı ilin etmelerine 
bakılırsa yine ellerinde ki.fi 
derecede denizaltı gemisi bu-

Mihver devJetleli artık cHi• 
Yada kim8enin gözünden kaça
lllıyan bir hakikat karflsmda 
bulunuyorlar: İngiltere mukave
lbet ediyor ve bu mukavemet ın.u 
:tafferane bir tekil alayOI'. Halbu
ki onlar İngiltereyi kış gelmeden 
99\rel sulha mecbur etmeJt ümi
dinde idiler. Hem kendi ümitle
ri ve beeaplan boşa çıkb, .hem 
llÖzleri beta çıktı. Propaganda
)& verileeek kuvvetle belki pı·~
tijio sal'Sllması derdine çare bu
lluıa.büir. Fakat İngilterenin git
tikçe kuvvetlenmesine lifla ma
ili olmağa imkan yoktur. Mih
~ tefleri bunu biliyorlar ve 
larutereyi mağlup etmek yolu
._ arıyorlar. Üçler misakının 
la.'*nması vaziyette mihver 
devleüeri lehine ne maddi bir 
~k yapb, ne Almanya ve 
ltatiarun prestijleri bakımından. Yeal 8ovyet biiyük elçJai ~f ~ ReisiCÜID- lunduğu anlaşılır. 

[lonu ı ilncli uhlfedeJ 

BUeeJbı ClUJd YALÇIN 1Atnm1ma itimataan'Welni takdlDı etti~ ymmlfhk. Yukandald (loıtu 2 'el aahlfede] 

... bo lllel"l'fhni ~. 

= :ruı.;:r':C:'j :::11;~.!~~ da tını artıracak çareler 
m allar hakkıda Ticaret Vekaletinın 

hazııladtit talimatnamenin tatbıka- ~~~~~~=~~============~=== 
tına başlanmıştır. 

tik olarak gilmrilk ve liman ııntre
polarnda buılunan bu kabil maUarm 
tesbltine başlanmıştır. Mali m uease
seler ile bankalar, ellerincte bulunan 
çekllmiyen mallara aid konşimento
ları Ticaret Veka letine bıldınılege 

başlaınıılardır. Diğer taıafdan gıim

rükleerde malları b ulunan b87.ı tuc
earlar da tanır.im cttıkleri \ıeyaımR

meler i l\fıntaka Tk'aret 'Mndur lugune\ 
tevdi etuıektedirler. Vekilet bu t-bit 

(Sonu 2 inci uyfada) 

Oç gündenberi yapılan toplant~ar .. 
da bir çok mühim kararlar verildi 

Uç ıündenberi H a' a Kurumunun sonra içtlı al rın:ı n l .. yel \ ıınh.1ir. 

İstanbul teşkil:l\muı randımımını nr- Bu topl ıı d. itil\ l kuruınunu-1 g~ 

tınnak maksadile çalıpnakta olan lirini ~ırhm•1:ık ı m alınm ı ıaı.ım 
idare heyetleri koogre$I dün ilk top- gelen tedbirler te:;bit c'unı u tur. 
lantıda seı;-ilen büyuk tetkik encii- Hava kuruml.:ıun \":l ıd01tıııı arltır-

meninin raporunu mıizakue ederek [Sonu 3 Uncu uhifed•l 
bir sıra muhim kararbr aldıktan -----====-----

SA BAHT AN SABAHA: 
Gazi köprüsünün 

ka t't ka bu ıu 
~~ 

ispanya italyanın 
' Belediye ile köprUyU ya-
hal&Sl na düşmüyor pan tirm• arasınd~ki ih: 

tlllf henUz halledllmedı 

' CEZAi~ 

Akdeniz önünde tspuayaaıa coğrafi ,·.Uyeti 

a spanya Dahiliye N:ı:ıırı uzun 
O müddet Ber linde 'e Romilda 

bulunduktan soıu .1 ı ı1eınleketınc 

dönüyor ve anlaşı lıyor ki ne • .t,lr••::n
lara, ne italy:m1 •• r.ı lııç bi, suz \: eı·
memişür. Londr!1d.ın \ c l•it~ral mc- !l

leketlerden gelcıı iınl><:ı lcr bu lıu 

ausda miıterrddid dq~llc!ir. İspanyı:ı 

harbe girmiyor. 
H ani 1spanyollr.r içiıı Cebc!t.:tt:ırıkı 

almak en htıyuk gay·~ idi \ı.; ho.ıni 

inıtlterenin tek başına kal lıgı bu 
hprb, •isp:myollar için en iy i fırsnt 

zamanı idi? 
ı talya, J.'ransa ili' tnı; ıltert>nln te- ı 

rek~ni taksim ı:;t lt-k iıı;ere harbe 

atılmıştı. Dört ay oldu \"C belki l t.-ıly. 
dort y C\"\'d h::trbin bu kaJ:ır uzun 
sürece •ir.i biic umm:ımıştı. H albuki 
~i:ndi uCI bir hal· ık. Uc knrşılaşı:;or. 
H::.ı b dort n."' cl~ı!·l, d .h.• bir l:' ene 
biic s!.<ri!ceKt'ı. 1t ly:ı:ı ır. 1 tı hatavını 

Lp .. n7a ı;oı dtıt.~cı "'· •• :-:ı h ... rbc ntıl
m .r.t n çc!.t:::ycr. H. :,ııdır. 

1 p3r7.• h ı be : t • ı ı, ltab anın I 

bıı ınd ı, Fr.ı ,,ı. h ... du•ıd.ı Aln. n 
ordu ıı duıuyor. Kc•.ı.. ın<> 

tayy. re \'<? top gönderu•ck. F:ık:ıt tu 
d:ı kafi degıl. Eııılercc fsyan,>ol il .c.

1 (Sonu 2 inci aay~ada) 

• 
Gazi köprüsünün kabulü kat

isi 20 ilkteşrinde yapılacak-Ur. 

Fakat belediye ile köpriiyü in
şa eden firma arasında köprü· 
ye vurulan. boya yüzünden biı 
senedenberi de\'a~1 eden ihtilat 
henüz hallolunma.dığmdan ka· 
bulü kat'inin gecike"~' zaııno· 
Iunmaktadır. 1-fa!üm olduğu üze
re firma köprü in.~tuıa de • 
vam. edildiği esnada belediyeye 
şartname şerait.i&e tevafuk et .. 
miyen bir boya t ek:if· ctıuiş v~ 
belediye bu teklifi boyanın fe
na çıkmas! t u.kdi . inde Li.hün za-

rar ve ziyan firmaya ait olması 
şartile kab\!l ctı:ıi~ti. 

Hakikaten boya matlup neU
ceyi vermemiş, belediye bunun 
üzerine firmaya müracaat edc
:-ek köprüyü yeniden ve şartna .. 
meye uygun o!an boya ile bo
ysmasıru istemişti. Müşkülat 

~iı11di bu vaziyetten t ahr.ddüs 
etmektedir. Firma bir m üddet 
şart.nam(•deki bo) ı..nın Jıarp va
ziyeti dola:y ısile temin edilemi
yecegini ıddıa etmiş \ "C köprü.. ' 
ye iyi bir boya vurm:lk için far 

(lor.!.1 ~ inc i ıayfda) 



. ~ 

Çıp ak ayaklarinın baş parmaklarını ucu delik iskarpinlerin
d n kaplumb ğa başı gibi çık rar ak süs endiğini zanneden 
bir kadın dünyası içinde, güzeli seçmek, lngiliz tayyare-

1 rinin dolaştığı bir sırada Berlin caddelerinde 
gezmek kadar cür'etkarane bir iştir. 

Geçen gün Beyoğlu caddesin- · - ------------. 

Yazan: den geçerken meşhur fotograf
hanelerden birinin vitrininde 
b na bır genç kwn resmini gös- Esad Mahmud 
terdilcr. 

Başını mesut bir büküşle, kol- KARAKLJRD 
lannda tasıdığı beyaz çiçeklerin • • 
arasına doğru kaydırmış, fotoğ- ~=========;-
rafçırun ta bir kalem darbesi-ı 
1 ısıklandırdığı dudakla.nnı bü
kerek, masum masum kendisi
ni camın önünde seyredenlere 1 
bakıyordu. 

Biı rkadaş izah ctü: 
- Bu kız geçenlerde Büyüka

dada yapılan gii7.ellik müsaba
kasında birinci geldi. İntih p o
lunan rnutehassıs zevata gore 
Adada bu Rum dilberinden da
ha. güzel bir diğerine tesadüf et
meğe imkan yoktur. 
Arkadaşın bu faahı beni biraz 

insan, güzel olmaktan güzeli 
görmekten iyiye doğnı gitmek
ten bile bıkıyor ... 

ı Makyavclin) sözünü hatırlı-
yor um ... 

- lnsauı, uslu bir insan ola
rak olduğu yerde tutabilmek 
için, vahşiyane bir zulme ve mü 
temadiyen değişen bir manzara 
ve hayata ihtiyaç vardır. 

Vahşi, çirkin, ve kötü dahi ol
sa her değişen ve her eza veren 
hareket insanı güzellik ve iyi
likten daha çok tatmin eder. 

Makyavele hak vereceğim ge
liyor: 

Bugün Avnıpa kıtasında bir-
birlerinin hanümanını söndürmek 

için semaları ve şehirleri bir a
teş ve alev ynğmuruna tutan 
asrın 20 yaş delikanlısını, artık 
başı çiçekler arasında gömülü 

Yfl~Nt SABAH 

• 
~ e ı J 

,~_.,,...---~~-KrJı....=-z=:ıı~---="· 

Peynir 
. . 
ıçın 

azami fiyat 

tesb·t olundu 
İstanbul Bclediycst tktıs;ıd l\füdlll'

lug,ünlln peynır fıy:ıtbrı hakkında 

hazırladıgı rapor üzerine fıyat ınüra
kabe konıısyonu şehnnuzde peynirin 
topdan ve ~raken azamı salış iı

yatlannı tcsbit ctmişUr. 

Belediye 1ktısad Mudurlugiinun 
hazırladığı mufassal ı·aporda, pcyniı· 
fiyat.larıın üc senelik mufassal liste
leri tetkfk olunmuş ve her mevsim 
de yiıkselişlcrin azami nisbctıcri tes
bit olunmuştur. Ahvali fevkalade du
layısile peynir fiyaUarına tesir edc-1 
cek scbebler ar::ıştmlar k bu tesirin I 
nisbeti de kat'i rakamım· uzerindc ha I 
zırlııııdıktan sonra ~ehrimi.-:de top -
dan lam ynğh IJirinci sınıf peynir-

lcrin kilosunun 24,lj kuruş!cı ve pe
rakende ayni vasıfta peynirlerin ki
losunun azami 50 kuruşa satılması 

karorlnştırı1mıştır. Bu karar derhal 
tatbik olunacaktır. K ır.ınn tatbıki 1 
esnasında ihtikar yapanlar "eyahucl
da ellerinde mal bulundugu halde 
saklıyarıık spckütasyon yapmak isti
ycrılcr hakkında milli konınm:ı ka

ktır. 

,-OKUYU C U 1\~ Macaristan için 
DİYORKI: 

Tamirat ı 
mütemadiye 
Snyın Belediye r~isimizden ,., 

belediyemizden Allah rn:ıı ol~n 

~·cr.köyuı:de Baruthane caddesi 
scnelcrdenberi ı ok acımıcak b•r 
vazJyctte bulunuyordu. Yay:ı k. 1-
dırımlarrian hıç eser krılnı:um ~ gı
bi ve caddeni.ıı ortasınd, hemen 
bir buÇtJk metre ıcadar hendekl r 
açılmış Lulunuyordu. 

lisans verilme

ğe başlandı 

Macari.c:tanla olan ticaretimi
zin bugüniiıı ~rtlarına uygun 
bir sekilde tanzim edilmesi için 

1 yapı lan görü.~meler neticelen -
miştir. caristandan olan es
ki alacaklarımız tasfiye edilmiş 
olduğundan Macaristana ihracat 
için lisans verilmeğe ba§lanmış
tır. 

--»il«--. 

anif atura ve k r
tasiye fiyatları 
Ticaret Vekaleti tarafından 

1 
kar nisbetleri tesbit edilmiş o
lan eskiden gelen manifatura 
eşyalarımn satış fiyatlan müra-ı 
kabe komısyonu tarafından tes 
bit edilmistir. Listeler bugün -

1 lerde gazetelerle ilfm edilccek-
1 

tir. Bundan başka defter ve kır
tasiye satıfj fiyatları da tedbit 
cd.ilmiştir. 

o 

İlim Köşesi 
Yazan : 

\\ Prof. S8tih •=t !ltQ!tal1llf1Mlr'11 

Merakın rolü 
Hakiki ilmi terakkiye dogru h ın~ı 

lder be erin demirbaş vası!lıınnd Q • 

olduğu gibi hayvanlarda bile v"ıırdır.j 
GerÇi ilmi inkişafın ilk safiıalarmd•l 
ve h:ıttit grek pcriyodund:ı bu hamle 
ve istidııd büyuk rol oyn:ıın mı 

da, bu hamle zam:ınmuzd ki hak.ıld 
illın adamının esas karakterıstıki ol
dugu gibi on cltıncı asrın ılınıııde 
göciıleıı buyuk terakki de bu istıdJd 
ve hamlenin ınahsuludı.ir. 

Bu haınl~ hemen biı· hede! guır.ct
meksizin ilim meselelerıni su-f ılım 
hatırı içın halletmek şevkıdiı. BU 
harekeltc insan, duı \'e mıtoloJınııı 
koymuş oldugu k:ıyıdl:ırdJn {ız ıde

dir. Bu hamle meraktan iler'I el r. 
ilmin pek cskı zamanlrırd;ı terukki 

cdemcmesını merak sııiklnın z: yıflı
ğına hamletmeliyiz. Ç\ıt1ku m"'ı cık 
ancak boş vakit \ e kol.ıylıkl.cıı b ıııkı

şaf eder. Binaenaleyh mcvcudıyct 
muc:ıdclesi, kafa clınlendinnek ıçııı 

icab eden \ asıtaların tcınınl içın d i
ha acil j lerın hallı km-şısıııd bulu
nan insanların bu harekcU ihmal et
meleri zru·uridir. 

ürküttü. 
Hak katte ne büyük bir iddia 1 

kar ısında bulunuyoruz diye dü
şiindwn. Acaba hangi mütehas
sıs ZC\ at, hangi ihtısaslarma da-1 
yanarak böyle bir hükü_m ver- 1 

mekte tert-ddüt etmemişler.: 

çidini treyreder.. bedbaht Fnuısız 
halkı Kasino de Parisdc. boynu 
::ıpartıman merdivenleri gıöi ka
deme kademe yağ ve deri tab -
kalnrile örtülü büyük annemden 
daha ihtiynr meşhur Mistingu
ette•i alkışlamakla vakit geçir
di Ne kadar büyük san•atkar 
olursa olsun, ne derin bir ınce
liği temsil ederse etsin zevki o
lan bir insan, 70 yaşında bed
baht bir kadınuı fil vücudu ka
dar ağıı- ve romatizmalı bacak
larını kaldırarak raksetmesin
den zevk duyması ıçın. onun, 
akıl denilen şeyin idriık ede
miyeceği bir yolun üzerinde yii
rilmfü) olması lıiZ!mdır. 

duran masum bir kadının ilahi H 
tebessümleri ali.kadar etmiyor .. r ar 

I3ell'dıye bu sene gerek bu 
caddeyi gerekse mucı:ıvir so -
lrnkbrın kaldırııııfannı yenıba -
dan yaptırdı ve cl'an da yaptır
mak t~dır. l:lu ı;okaklard:ı oturanlar 
hep rrıemnun ,,.,. mutcşckkir. Bun
lar t .. bli n:ı para ile yapılın:ıdı ve 
hcledıycmizin bfılçc ine çoğa m.ıl 

oldu. Fak:ıi şunclı yurek acısıle giı
ruyorum ki bu k::ıldırmılaruı brızı 
yerlerinde taşlar ycrlcı inden oy
namış ve çukurlar h."lSll olmuştur. 
Hiç şuplıc yoktur ki her gi.ııı gelip 
geçen kamyon, otomobil ve nra
balar ve bilhassa sureklı ve hızlı 
yağmurlar bu soki.ıkleri çoğalta

cak ve buyutecektir. Duşuni.ıyo

rum· Kabil degılmidır kı belediye · ! 
hutecsinc tamiratı mulem. diye 
n~nuna ufak bir tahsi :ıt koysun, 
bu .se lar.::ıs edCC<'e;ı bir kaldırımcı 
bu cadde ve sokaklan mulem di- ı 

y~ dol:ışsın "e bu gibi ufak te
fek sokukleri tamır etsm, ynına

lasın, zira bunu yapınıyncak olur

-~ııc--

Gazi köprüsünün 
kat'i kabulü 

Entelc'.iôı cl insanlar grupuııa me
rak s:ukleı ıi tntmin için laz.ıın gelen 
zaman ve kolaylık \ crıldıti takdıı el 
tabintc a ·d ar stınn l:ırla elde cd len 
umwnı bılginın ilmin terakkısı UKtl· 

runda ı.ullanılmnsına şuphe edılme
metidır. 

Buyuk annelerimizin hfilii 

iştir ... 

:Rüyük ha!T•ten sonra yalnız 
a~·•ak değil, gi.lrüş, zevk, duyuş 
d::. değişti. 

Şu sokakl ırı dolduran Bob 
1:::mi. Halifdks ceketli~ yakası 

ı·rzulmasın diye vücudu boynu 
ile beraber hareket cd"n dclı

kanlılara bakın!._ 

Bundan birkaç sene evvel on
l:tn bu, kil!,:üh. 1 •raderden inti- I 
kal ettiği hi.~ni veren kısa pan
tnlonlan, pederden nalde mec
ınriyet has.ıl o!öuğu zannını do
ğuran ceketleri. ve nihayet ay
Jnraır su ve c.;almndan mahrum 
kalmış fikrini h ikin eden yaka
mı ının üzerine doğru uzatılmış 
"c yağlnndırlr.ıış t:~ ..i}urile ~r
se:. diniz i iniz •.zlnr, ·nizde 
d~rin bir merhamet hissi duyar-
• 1 c.nu;._ 

Hcrşey kisbidir .• _ 

Hayatlarının 4 uzun yılını ya
rı beline kadar çamurlar ve ha
tıra gclcmiyecek bin bir mah
rumiyetler içinde sipcr.leri:le ge
çirmiş olan harp sonu neslinin 
ycc:iştirdiği bu 20 yaş delikanlı
sı güneşcn değil geceden, ma
sumiyetten değil vah§etten hoş
lanıyor ... 

Elbette hoŞI.anaca.k! .. Ataları
nın asırlarca çalışarak vücude 
getirdikleri ~edeniyeti bir ka
rış toprağa daha fazla sahip ol
mak hırsile, bir küçük 1J!yyare
ııin mnnivcJasını i§].eterek arzın 
en derin, en korkunç karanlık
larına gömmekten içi sızlamı

yan ruhu vahşıleşmiş bir i~n 
kalabalığından, temiz ve gen~ bir 
kadının dudaklannda tif:r\ yen 

' m sur.ı bir ~·· teıı zevk · al-
masını istemek, kaplanın -1 
<;esine düşmüş bir kuzuya vıcr
hamet dil ld.cli daha gfutirıç 
değil midir?-

ayıptır diye insan için • çıkar
mağa utanacakları Josephin 
Beyker gıbi, Siıfinaz kalfanın 
torunundan siyah, kertenkele 
bacaklı. gece sumtlı bir takım 
zen i kJzlannı Afrikımın bil
mem hangi vahsi ormanından 
getirdıkten sonra, pcrcstis edi
lecek y~ane kadındır, diye, yır
mi senedenberidir Paris ve Lon
dra sahnelerinde alkLqlıyan, yo
lunu şaşırmış medeni bir insan 
caınıası önünde, gür.eli secme
ğe kalkmak, bence, eğer bir men 
faut gayesi takip edilmiyorsa, 
lngılız tayyarelerinin dola~tığı 

bir sıraca Berliıı caddelerindej 
gezme kadar cür'ctk5.rane bir 

Çıplak ayaklarının baş par-ı========================== 

maklanm, ucu delile iskarpinle- SPOR : 
· den kaplumbağa başı gibi çı-

~=~:~ıe::!~~!r:n~:cı~~ Ba 1 kan oyun la r ı na 
kumlann Uzerinde bir kunduz 

yavrusu siyahlığilc yakmaktan d • • b ı d 
~~vk duyan bir ~adın dünyası u n a ş a n 1 
ıçındc, za valh hır rum kızını 

yakalayıp, "~n buranın en gü
zel kadınısın,, diye ortaya sür- 1500 metrede Rıza Maksud geçildi. 400 

metrede Melih Balkan şampiyonu oldu rnek, en basıt tabirilc zalimane 
bir istih7.a, vicdansızca bir hare
ket sayılmak icap eder. 

Babalarımızın mutbaktaki ba
cılara. ailenin zevki bozulur diye 
yardımcı olarak almıya çekin
dikleri bir takım vücut ve çeh
re züğürdü zavallıları, mod rn 
güzelliğin sembolü olarak tak
dim ettik1eri bir asırda, güzel 
kadın intihabıru düşünmek bile 
manası olmıyan boş bir teşel>
blisten başka bir şey de~rildir. 

Güzel ve güzellik mefhumu o 1 
kadar det:-işmiş, revkler o kadar 
büyük ihtilallerle mahiyetini ve 
rengini kaybetmiştir ki, nrtık 

bu mevzu üzerinde kimsede tek 
bir kelime söylemek cesareti bi
le kalmamıştır. 

Nasıl kalsın: Modanın, zara
fetin. gi.ızelliğin makani olan 
koca Frnnsız payıtahtında, tam 
20 sene, şimdi Champs - Elisee 
d Alman tanklarının resmi ge-

r y 

8 !NliLIK 
1 AVLIK 
1 AYLIK 
1 AVLIK 

Tlirklye Ecnebi 
1400 Kl'f. t700 Kl'f. 
7•0 > 14~0 • 
400 • aııo • 
1&0 • 800 il 

6 llktefrln 1940 - PAZAR 
4 Ramazan 1359 

23 Rurnf EylOI 1356 
Gün 280 Ay 10: 1940 - Hızır 154 

GUnet Oil• ikindi 
12.16 6.18 9.32 Ez:ıni 

G 02 12.02 lU.16 Vaı:ati 

"'kfe V•taı lmaak 
12.00 1.30 J0.30 Ezani 
17.44 19.16 4.24 V sati 

Dün Kadıköy stadında Balkan o-ı 
yuıılv.rın'.l b:-slandı. Saat 15.10 da şe-

hir bandosunu takıö eden h:ıkcm 1 
heyeti, izciler ve alfube sınısil yer 
alan Balkım milletlerine mcnsub Yu-
goslav Yunan ve Türk atleUcrı coş
kun tezahurııt ve alkışlar <ırası da 
halkı scliımlıyar k tıım bır tur 
yaptılar. nu turu mütc:ıkıb stad-

1 

yo:nun ortasında yer alan Dalkıın 

aUeUcri namıruı Jeıfin tfl Balkan o-I 
yunların:ı mılll ve mazbut bır mu- 1 
sabık olar-.:ık giı·dıgımizc ve IJu oyun
lıırcla bır yığıt rubile savaşacagmnz.n 
and tçeriz.> sözundcn sonra B::ılk:m 
m:ırşı ile lıerııber dırcge Balkan buy
ragı çekıldi. 

Bunu mlileakıb Ba'-\·ekll Rdık 
Saydam naınına Beden 'I'cr -
biyesi Genel Direktörü General Ce
mil Tnner aş:ıgıdaki sözlerle 11 nci 
Balkan oyunt.arını açtı. I 

cTurkıy Cümhuriyeti yuksck 1 
Bnşvckih Doktor Refık Saydam n -
mına 1 ı inci Balkan oyunlarını ll<'t-,1 

yorum. Uğuı lu ve başarılı oln1a ını 

dıledm. • 
ı l inci Balkan oyunları tcrtıô ko

mitesi rdsi Bürh n Felek te l er 
sene yapılan Balkan oyunlarının ya
kın şarkın en buyük spor harcı t 
oldugunu ve B;;ılkan sporuna vcrdır. 
hızdan ba kn B.ılkan gençlcr:nı bıri 

blrinc tanıştınnngn vesile ol;m n. 1-
kan oyunlarının ı ı incisini dun.yanın 
bu karışık vaziyetınc r::ıgmen kutıu
lı:ıdığımızdan duydugumuz kıv nçtan 
bah.<>ettı \ e sözlerlnı l'ıl m Ş<'fım 
İsmet lnonu•ye b:ı,...lılıkl:l:ınmı e-
baruz ettirerek bltirdı. 

MÜSAOAKALAR: 

100 metre 
1 - Stefanoviç (Yugoslav) 11 
2 - l:'ıkrct (Turk) il 1/5 
3 - MunıfCcr (Türk) 11 4/10 
4 - Yako\ idi .. {Yun:ın) 
5 - IW~ic (Yugo .. lav) 
6 - Bizyos (Yun:ın) 

Balkan rekera: 
ıo 6/ 10 i"rangadis (Yunanlı 

Türk SCmih•c aittir. 
ve 

Geçen sene y;ıpılan Balkan oyun-
l:ırınd.:ı 100 ve 200 metre ;j<ımlJ'YOllU 
Muzaffer \•c bu sene taktmda yer a
lan 10 9/10 dccecesile Türkiye şam
piyonlugunu alan ~'iki'cl bu müsa
lıaktıdn tahmin ettigımiz neticcleri 
akmadılar. Yugoslav Stelaooviç gü
zel bir çıkış ;raplL Çıkışta eciken 
Fıkret çok sert koştu. Mesafeyi kn
p!ltlı ise de Yugoslavı geçemedi. 

Sırıkla atlama: 
1 - Tanos (Yunan) 370 
2 - Muhiddin (Türk) 350 
3 - Bencrt (Yugoslav) 360 
4 - J>rolops:ıdıs (Yunan) 
5 - Halid (Turl·) 
Balkan rekoru a91 Tanos (Yu-

nanlı) 

Ywıanlı Tanos geçen senenin Bal
ı.an ~ınpoyonudur. Muhiddin, Lu 
sene yaptıgı 385 derece ne Tanosa ra
kıb olmuştur. Fakat dün bu dereceyi 
elde e~cmedi. Yunanlı Muhiddinin 
ı ekorundat1 15 santim eksik aU:ım;ı-
sına rağmen Balan şampiyonu oldu. 

r 

Gülle atma: 
1 - Arat 14.40 (Türk) 
2 -- Stefmıakis 14.26 (Yunan) 
3 - Ates J417 (Turk) 

(Sonu 4 üncüde) 

Muayyen fusıtnbrla nüfus sayı
mı yapımık nrtık medeni uluslar
da bir ihtiyaç ve kaide halini al
ınıstır. 

Bi.ı de ü :uncu nüfus snyıınımızı 
onuınıız.cleki ILKTEŞRININ 20 in
l'İ PAZAR gıınu ya1,acağı.z. 

Sayan ve s:ıyıL1nlıırın bu işdc 

en y(ıksek ihtimam ve gayret cos· 
tcrnıcleri bir medeniyet ve yurd 
ouc"idir. 

Baıvek51et 

lstıUı;Uk Umum Müdürlüğü 

İngiliz ve Alman 
donanmalanndaki 

zayiat nisbeti 
(Ba brafı 1 inci sayfada) 

İngiliz donanma.sının en 
fazla zayiatı destroyer sını

fında. vukubumaktadır. Har -
bin bütün meşakkati bu na
rin gemilere tahmil edilmiştir. 
Ticaret gem.ileri destroyerler 
:tarafından himaye olunmakta 
dır. Denizaltı gemisi a\•cılığı 

yine bu gemiler tarafından 

yapılıyor, keşif hizmetinde ve 
donanmanın havaya, denize 
kaı-şı emniyetind mühim vazi 
feleri vardır. Halbuki bu ge
milerin inş:ı.şnda ··rate ehem 
rniyet verilerek mukavemet -
ten fedakarlık yapılmıştır. 

Bin beş yüz tonluk bir destro
yerin dış kaplamaları nihayet 
on iki milimetre kalınlığında
dır. Y akınd n ablan çelik çe
kirdekli bir tüfek mermisi bi
Je delebilir. Binaenaleyh orta 
çaptn hava bombaları, bir may 
nın isabeti, ufak bh· müsade
me bunları batırmağa kafi 
geliyor. İngilizler harbin bi
rinci senesindeki zayiatın on 
dokuz destroyerden ibaret ol
duğunu bildirmişlerdi. 

Amerik dan elli destroyer 
mübayaa edilnıesindeki sebep 
bu zayiatın tela.fi edilmemesin 
den değildir. Harpten evvel 
olduğu gibi bugün de lngilte
renin iki yü.zde.ıı. f.ııila destro
yere malik olduğu muhakkak
tır. Muhtelif hlzmelel'de bu 
gemilere olan ihtiyacın fazla
lığı boyle bir mübayaaya lii
zum hası l etmiştir. 

Krovazörler daha mukavim 
yapıldığından ve destroyerler 

· kadar faal olmadıklarından 

bunların zayiatı ıkinci derece
de kalmakta ve toı p1tobot za
yiatının üçte birine h~lliğ ol
maktadır. 

.Piretnot sınıfındaki zayiat 
ise en azdır. Bir cliretnotun 
biz.im paramıZla elli ılA altmış 
milyon liraya mal oldu
ğunu ve bir buçuk seneden 
evvel inşa olunmadığı düşü-

11ülürse lngilizlcrıu "Röyal 
Ork,, hadisesinden sonra a
dedi on dörde inen bu gemile
ri Alman dcnizaltılaıından ve 
tayyarelerinden korumak için 
jmpal'a.torluğun bütün vasıta-
larile emniyete aldıklarına 

şüphe olunamaz. Diretnotla
rın mukavemeti <le pek fazla

dır. Bu gemilerin can nokta
lan üç yüz elli ve dört yüz 
milimetre çelikle kaplanmış 
ve iç tarafları birçok bölme
lerle emniyete alınmıştır. As
rl bir diıitnot laakal iki üç 
torpido veya beş altı mayn 
yarasına mütehammildir. Bu
nun için torpidolat ve kı uva
zörlcr gibi kolayca batmazlar. 

Hikmet il.GAZ 

~ 

1 

sa mıınıru zamanla, yukarıda nr
zcttigım sebeblerle, bu knldlnmlar 
tamamil:ı banılacak \ e az bir pıra 
ıle tamiri rnuinkun olan bozukluk
lar çogala ı;ogala bcledıyemize ge
ne buyük rnasrafi:ır kapısı açac:ık
tır. 

Bu ciheti sayın bclcdıvc reisi -
mizin naz:ın dikkatınc nrLetm'egi 
bir vnt:ınd:ı lık borcu biliyorum. 

Feriköyunde oturan b1r okuyucnuz 

1 ktisad Vekili y rın 
şehrim ize geliyor 

Bir müddettenberi yurtta tet
kik seyahatine çıkmış olan İkti- , 
sat Vekili Hüsnü Çakır yann 
şehrimize dönecektir. Vekil Ri
zeden sonra Trabzonn da uğn
yara.k tetkiklerde bulunmuştur. 

--ıtııc--

Gümrüklerden çıkarı
lamıyan eşyalar 

(Baı: tarnfı 1 inci aayfa<fa) 

ışi bifüktcn sonra pıyasa ıhUyacım 

goz unuııe al;;ırak tacire malları çek
me:sini bildırerek talimatnamenin 
•..atbıkntJte meşgul olmal• uzerc Tıca
ı et Vckaletı hukuk muş.ıviri Fcıid 

ist.<ınbula gelmiştir. Ikı.y fcrid bu
radan İznıirl' gidecek ve heı· ıkl şe
hirde yapacagı tçtkıkleri vekfılete 

bildırecektir. Gümrukleı de beklıyen 
malJ,ır ıırnsında mi.ıhıın mıktarda 

knlny, ve demir eşya, ıı~nsucııt bu
lunmaktadır. Bu mallar meyanında ı 
gumrüklerdc bckliyen Japon menşeli 
ınallann dıı çıkarılaca '' si:ıylenmckl.e-
ill~ 1 

(Bas tarafı 1 inci sayfada) l 
kı fiyat istemiştir. Belediye mii-1 
teahhidin bütün bu tekliflerini 
reddederek şartnamedeki boya
nııı veyahut ta onun evsafında 
başka biı· boyanın şartname fi
yatln rilc uygun olarak vurul
ması noktasında sebat etmiştir. 

Bunun üzerine firma ş:ı.rtna
medeki boya vasfında yeni bir 
boya bazırhyarnk nümuııelerini 
belediye heyeti fenniye müdür
lü.:,öüne vermiş ve bu boyayı 

1 
vurmağa hazır olduğunu bildir-! 
miştir. Heyeti fenniye rnüdür
lüğii bu boya nümunelerini mü-1 
hendis mektebi laboratuvarlnnn 
da taJUil ettirerek la7.lm gelen 
evsafı haiz olup olmadığını tet
kik ctiircc ktir. 

Boya mevcut şeraiti haiz ol
duğu thkuirclc köprit•e vurulma 
~una müsaade olunaeaktır. 

Fir ma diğer taraftan hazır 

hiçbir boyanın belediyenin iste
diği gibi su içinde 3 sene bozul
madan duramıyacağını iddia et-1 
mektedir. Fimıa nıütehassısla-

rının idrtiasına göre şartnamede 
mevzuu bnhsedilen boya, 'Haliç 
su.lan kimyevi bir tahlilden gc
drilmcden gelişigüzel hazırlan

mıstn-. Halbuki her suyun kim
yevi evsafına göre o su içinde 
kalacıık malzeme için hazırla-

1 
nacak boyanın terkibi de değiş-
mektedir. 1 

Fakat bu merak, mcıymunl ı·d.:ı d 
görUlen mcıak tipinden dcr•ılöır ve 
olman alıdır. Pek kU\ \ cllı olın • ı 
icab eden bu merakın bır tek h c~ 

fo, y.ın' ilme, tevcih edilıncst 15.zım
dır. Butu ı enerji a-. bl ınihraldJ toıı
lar.malıdıı:. Gerçi ilmin ter.ıkkı. •ıde 
mcr:ık b!.cyuk rol oynarsa d:ı. bu ıla 
kfüı degJdır. trmdc ınu" ıff:ık ola -
bili• el· ı ın ny•rakl terıbıh cdılıoiş 

ola.ı mu ::ıhcdc nctic"lcrıniıı buyult 
org.-ı.ci.t ı yon \ c korn:::lasy•Jn gibı d ı
ha bt.;1 ül cstctık fır:· rlerlc tf"şrık c...

dilme:<;r Jaumdır. Bu şarllaı altındl 

insanda ilmi ternkkıyi mcydJnll gc
tırcn 1ki C'S:lslı aikı kanaat 'cnd 
bir şckıldc formül!' etmiş oluruz. Mıı
saıd ıktısadi şartlar nllında scrl>C:>l
lik kazanan merak, toplanmış olan 
m;;lzcmcnın orgaııiz.::ısyonıle tcşrılı:. 

edilirse merakın kanaat vcricı ıll:: 

hamlesi temin cdılıni;) olur. ilmi lc
rakkinm pek esaslı ıiiknu olan l>u 
noktaların, g:ırbdc yıışamıı v l ı ~

ı,nın kolay lt'min edıldıgi, yakın uı

n'lanl:ırda tl'mm edılmı~ olııt.1sı ganlJ 
gurun:nem clıdir. 

Tıınhi tanı pcriyodlara ayn~ !,it iO\ 
kan ı.'.d,r. tlim tarihinde, yuz.Jeı cc 
serıc c\ \'el yaşamış olnn IKız.ı kirnsc>
lecin yüzlerce sene sonr::ı fikfr hare
ketiyle yapmış olduklan nadır dcı:ıl
dir. Mısal ol:ır.ık Arşiıncdi .ıl lun. 
Miladdan 250 s .. nc kadar c\'Vel ya;p.ı
mış ol.ın A~mcdin Uıbiııt tctkil:ıııc 

::ıid h'lerak hctnılclcri on yedı ,[!Sır soıı
rnk1 hamlelere ben:.tcr. Bu h;ılclc Aı
şin1cd. znmanından on ycdiııcı aı;H 

ı;onr.ıki kafa ile yaş;ıınış bir d.ıhi ıdi. 

Uınuıni olarak söylemek lfızımgclıı·ı-.e, 
bir yerde llmln, kelimenin hakiki ve 
tam manasile, yer tutabi lmesi için 
lktıudr ıstikl;i ı, bot vak it, a laka, hur
riyet. zekfı ve o rganiz-yon kabilly • 
ti gibi eaaa unsurların birlikte b u -

lunmasına ihtiyaç kat 'idir. 

Pencereden Gl•rerken -- Bur.d::ın g::ıyri miıtearıfcl re yarın 
' ı de\·am edeccg.iz. 

j Evin oğlu yetişmiş, hırsızın ba-
caklarına yapışınca feryadı basmış 

SABAHTAN SABAHA 

ispanya İtalyanın 
hatasına düşmüyor 

Tophanede Berberler soka ~ 
ğındu' Kör Alinin kahvesinde 
oturup kalkan sabıkalı hırsız
lardan Bulgaryalı Hasan oğ
hı Ahmet İzciler bir cUrmü
mNılıut neticesinde yakalan
mış Ye mevkufen muhakeme
sine baıdannıışlır. YMinci as
liye cezada görülen bu ente
resan davada suçlu Ahmet 
hadi.c;eyi şöyle tevil ediyordu: 

- Ben Çatalcaya gidiyor -
dum. Bakırköyünde Osmaniye 
mahallesinden geçerken birdPn 
bire biri üzerime atıldı ve: 

- Hırsız var, yetisin .. 
Diye bağırmağa başladı. Ben 

de kalakaldım, sonra polisler 
geldi. Bekçi geldi. Beni aldı
lar karakola götüıdüler. Adam. 
akıllı dayak a~t:ılar. ''Ben, hır
sızlık etmedim,, dedikçe bastı
lar dayağı. Nıhayet ellerinden 
lrnrtul:ıbilmek kin hırsızhl: 

yapmal· ma.k~adındc::. oldugu
mu söyledim. Fakat ben da) ak 
korkusundan böyle ifade ver
dim. 

Halbuki d1m1cılnı· il<' dinle
nilen şahitler ise v~k'ayı f]oy!c 
nıılatıyorlardt: 

Bakırköytindc Osmaniycde
ki evlerine geceleyin saat bir 
buçukta sinemadan dönerken 
pencereden ic:.eriye bir adamın 
,ginnekte okluğllnu Tevfik ö
zen görmüş. Ve hemen sürat-
1e gelerek ayaklarına sarılmış- ı 
tır. Bu sırada pencere ansızın 
hırsızın sırtına düşmüştür. Bu 
hal karşısında hiç kıpırdnmağa 
imkan bulamıyan hırsız Ahmet 
Tevfiğin bağırıp' çağırması ile 
yetişen bekçi ve po1iSler tara
fından yakalanmıştır. Hemen 
orada polis tarafından soruldu 
ğu ?.aman: 

- Ne ynpaj'lm, açtım, para
sızdım. Birkaç parça çamaşır 
çalacaktım. 

Demiııtir. 

Dünkü duruşmada eski sa
bıkaları tctkık ı iileıı Abmedin 
hırsızlıktan, dolandırı<'.ılıktan, 

kalp para sür meken müteaddıt 
mahkumiyetleri bulunduğu gö
rlılnıüş ve bu hadise hakkın
da da kanaat husulünt' yrıramış 
tır. Muhakeme gelnıiyen ı:ınhit 
lerin celbi için ~skn bir güne 
kulmı tır. 

[Bai tarafı 1 i nci sahı fede] 
ri mah,·ol cak, 1sp. nyol topr klaı ı 
kanlı s:ıhncl .. re maruz k.ılncak. Nı
hııyet Cebelutlarıkı :z.aptelmck de 
hıııb~ b:t.recck mi? Hayır ... Hi.ırhın 

;ınc:ık İl"'ılız ndainrında bitcce •ını 
isiten f panyollar, bu odalara h ı•uz 
yan ılınaınış oldugunu gorduktcn, 
A\.dcciz. !l bir başdan bir başa lıı

gilıı: <ionJnm mnm elinde ıoldugun:ı 
ş:ıhld olduktan, MıSlrd..ı ttaly ıı or
dusunun uç haftadır yerinde saydı
gını oğrrndlktcu SOJU-a Alman ve !tal 
yan ricnlıne: 

- Deni mazur görünüz! 
Dıyor. 

İsp nyn, iki devletin attıkları ıı

dım1.ınn geri çeklldı •ini czmetctc
clir. Jngılterenin ıstıl:ısı gıbl Suveyş 

kanalının zaptı da bir hulyay bcn:u
yoı·. Hani 1tnlyrının koca tayy<ıı"C 

km ' etleri'? 
Bunlnı· bir hnrbdc Akdenızdckl 

tngılız don:ınmnsına fare dclıği ıır -
tacaktı. Fare deliğini arıyan bıışka 

bir donanm:ı Q)rnu tu . fngilizler r k
denlzl bir kere doha t.:ı .. mu.,,L r. lt.tl
yan donanma ının bir kuvııctınl tııy
:\"are ile ezer gibi olmuşl~ı. fal:ııt 
bu d.ı ingıliz geınılcri l;elinceye k.ı
d;ır s klonmı~tır. Bu suretle tııgıltcre 
M~ ırd .. . i m·dusunu istcdiğı gibı tah
kim cdıynr ve Mısıı· topragın gıren 

İtalyan o .. dusuııuıı gerilerini teJıdıJ 
ediyor. Hal boyle iken ispanyanın 

knrnrı ne ol.1cnğını herkes takdır ede
bilir, 

Belı~t AFA 



.ıı.. .. ı: ... :u . 

Diktatö er 
··ı- a 

• 1 .:;..._....._,,. 

··=-

Daımnkaleden dev am] 

bir fevkaliıdelik husule gefudi. 
Şimdi iBl'eıınCl' mülakatında bir 

: bulmak tiızırndı ıki 1ngi1lerc
yc maddi l'e lhakiki bir darbe 

Başvekil dönüyor Manifatura fiyat- 1 Rumanyada kıthk 

-4-
~ ~ ~"d~ evyel, :şu kana- yeti ıserefüue bir .akşam ziy:.ı.f eti 
~dinı ki Avrupanın sulbü vermek nezaketinde bulundu. 

aıı.! re ıle Almanya nrasmdn 
~ın fiile çıh-ınasına 

l;ı; 1 uıımaktadır. BLWdnn 
~ır%:~·veıa, Nazi ııı.:er!crilc j 

11 l k ve, kabil olursa, on
llnatlannı hatta sempati
~mak için elimden 
~·aPtnaü-a .azmct:mistim. 

len o 
<ı '~davasını müm-
~~'iu _kadnr objektif bir 

tetkık- etmek \ c haklı 

Bu cemiyetin rei i, pek münasip 
bir intihap eseri olarak, H. R. 
H. Dukc of Saxe-Loburg - Got
ha idi. Keııdisini bir Etôn ta.le-
~ sıfatil ve onr:ı 1903 'le ı 
diplomasi imtihanl:ınrn· için ça
lı~ilğım sırada Bonn §Chrinde 
bir Alman tRlcbc:;i sıfatile ta-
mmışt:ım. 1 

İleri g"lcn mızilerdt.n bir ço
ğu ziyafette h:wr bulundular. 
.l!fr. Chamberlain tamfından ve-~ ın noktad.l hükümclu.ııc 

~ t~ ~Oğru ve münasip bir su- rilcn ınüsnadeden cesaret ala-
ıldir.nı k . t• d 'elim e nıyc m c ı · rak biraz .ileri gidecek tarzda bır 
bulunduğum iki seneyi nutuk irat ettim. Bu nutuk İngil 

iZ, bir müddet zarfında terede bazı mcha:fildc bircok 

tcfkil ct::";in. 
M ;ııwr şcflt>ri bıınu bulmuı:ı

Ankara, 5 (Hususi) - Baş

vekil Dr. Refik Saydamın i ki 
gün sonra şehrimize avdeti 
muhtemeldir. 

-il«- -
ltır mıdır:' 

lngiltercyi mağlup edebilmek İngilterenin harb 
çaresini iki şef kendiliklerinden hazırlıkları f 
bulabil.~denii şimdiye kadar çok-
truı bunu yaparlardı. İngiltere · [ Ba~ tar.afı 1 inci sahifede) 

ancak kuvvetle mağlüp Cdilebi- Dutf Cooper, şu sözleri sf,yıemişt.ir: 1 
c- Bi.iyuk Briı.anyar.ın tecı·id edıl-

lir. Mihver .şefleri azami kuv- 1 . b leket olmavJp bulun 
tl

. 
1

_ • • • mı ır mem • , 
1 ve: ! ouuıı..k ıçın ellenınden gele- dünyaya yayılan ı.udrcUi rnilleUcriıı 

ni 7.aten yn ın.vorlar.. O halde 1 •teşkil ettiğı hiı' mlcıı..n e!radmd.ın ı 
miilli.katiarda dalıa fcwla ne ka.- madud bulundugunu, annvntnıı ccıı
radaşurabilirlcr :' Bunu olsa ol - hcsmdc herkesin bılmesıni ıstcı im. 
sa yti.k ek ıcı•kauıharbiyc heyet- B.r sene harbten sonra impaı·::ılor-

. . . . lugun muazznm kaynaklan o derece 
lerı tayın cdebılır. Mareşal Ke- !:dcrbcr roilmıştir ı·l bwılnr ya-

ları hakkında 
bir tebliğ 

---o--

Vekalet .asılsız şa
yiaları reddediyor 

AnknTa, 5 {ıı.a.) - Tıcar.ct l\'ekii
letındcn tcblig edılmişt.ir: 

:vlcıtılatuı a Cı~·uUarı tebiti doayıı;ilc 
istııııbııl .matbu.ıtırıd:ı okunan b::ızı 

h:ılıcrl••r dolayısile ,.fkiırı uınumiyc- j 
miz:ın tenvirine luı.um urulmüştur. ~ 

1 - Atm..ın kıır:ırlarm mııni~:ıtura 

p;~r;ısaaında teretidudu mucıb oldUGU 

söylenmekte ise de, btı lml'::tt'luı, her 
t.ıcıdn, ne yapınıısı liızıın geldiğini 
gO! tcnnckte ve bu suretle vuzuh te
mııı tmektediı'. 

1'.la .. mafıh. tatbikııt.ı dair tereddild 1 
~aıdeye tnmamcn riayet tenkitlere sebep oldu. Bazı İn-

itel'in mülakat sonlarına doğru kınd:.ı bpynti bir unsu; teşkıl cdeeck
içer"ye i!abul edilmesi son Bren- ıcı·dır. Kanada tnyyarclerinden mu
ner mülakatmd:uı daha ziyade tcşekkıl filotıll::ılar, şıır.d .. den Buyulc 

askeri mahiyet! lıaiz müzakere- Bı ı tanyanır. mud::ıf<ın ına yard_ ım c.t-
1 b cdıl.:!Il no•,talnr varS<J, 'ckiılete mu-! eh t ·ıa -· . . ıncl.tcdırlcr. ı ı .z ı.uv\etlerınc ın 

·enı.J.ekctimin menfaatle- giliz gazeteleri benden "Bizim 
llsip!eı ini feda ctmeksi- Ber !indeki nazı !ngiliz sefiri -
nıası mümkün olan lıu- miz .. diye bahsetileı·. Bu nutuk 
heın Almanyanın hnri- mün:ıs betılc hiçbir zaman ufa-

ere emmıye verı ıgıru ıs- Kumıdalı ışürr. • etmckt~dir. Kana- rııcantta btılumıcaı ... o'lıınlann tenvir 

bat eder. 1 d d..ı imal edılmckle olan Hurric:anc edılme i tabiıdir. 
İngiliz ndalarma b:r hücum tıp ndekı tayyareler gdmege devnm 2 - Fabrikatôılcrin pamuk ıplık-1 

d Y K d d ...., ler 11 ıo.ıklıyn.rak sat dıklan ,.c bır 

1.ai nazarını, hem onun cık bir vicdnn m·.abı bile duy- ! 
yapılamayınca ve ta.yvare akın- etmekte r. ıne an::ı • n uamp-

" 1 d 1 ed ı kı mıuı rl .. p:.ıkC'ti l-1.50 lını :C:ız-
lanle İngılızleri sarsmak lmbil de lipındC' tavv, re H c ima ı -

ınektcdır. Kan .. cl.ı hul.unıeti bızc sc- fay::ı Llıkl:uı .oylcıımcktcdır. Şim-
~rubcsinde fena olun ·· ma.c1ım. Almanya haklundahi iş-
goz kapanından ı'-'ı o-

olınnymca ancak Ccbclüttarık n de 2LJ.OOO pıl<)t , C'rebıleccguıi Uıh- dı~\! k::ıd.<r l ;;t1 ad ve Tıc.ırct Ve-
ve :Mısırdn İngiltereye darbe mın ctn .t~r. Bu ... , 1 ,dar impar. _ .. · ıcuenııe hu yolda hır s kuyet '<'Y•• 

.l a:rl:ırımm, bazı \'ataııdaşlarım 
e.rı anlnmnğa calır tarafından İngilız menfaatlcrı \'u•m:ık tasavvur edilebilir. İs· torl un pıl-.t aııtrcnın;.ın p1anıııı , il.bar gcln.cmı tır. Al ; dar te ıcı-

hı it. u t lım t veni ıı olup, 
~~~dakı memuri,ydim ·ıleyhindc telakki edilmek sure
iflılsı tcı:ıkil ctmistir. · tile, faydalı tesirler yapmasına 

panyanuı harbe istirnki cok süp Kanad~nın Hrc: c vi d<'ı pı etmış 

heiı göriılüyor. ispanyayı çiğne- oldugu 50.000 pılotuıı yansır ı tcşlut 
ctmckicdır. :Bu pl .. n A\ustlaly.:ı \e yip Cebelüttanğa zorla uzanmak ıc olmazsa bu lıusuGta bu bir mania teşkil .edebilirdi. ! 

ll'lÜShr'htir. Modern Fakat herkesin birşeyc! taraf-
yeni K.ıledony. d.ı tatbik edılmcktc-

pek amPli bir teşebbüs değildir. dıı·. c ıklır. 
Şu halde mihver şeflerinin en A\'u tr • , hah. 1.""U ·etlen buf,l.111 3 Tc bıt cdılen k r yuzdcleri ıe r hükfnnetiııin . tar diye damgalandığı bir devır-

ıb 1 
ir:inde küçük hır de bundan içtinap etmeğe im-

<lrettir. F'akat hiç ltim:::c kan yol>tn. ' 
~ıı \'e iıdi15.nc bir sulh lehin

·tn k Alma.nyaya gitme en evvel, 

ziyade Mı u· harbine ciddıyet ve _3u.OOO kı ıyc n lık bulunıı altt. dır. 
fıiddet vermek çaresini aramış Bundan mauöıı, iınpuratorhık pilot 
olrnalaı·ına lıükmedilebiliı". antrenmanı planı ınuc. bınee 125.000 

gunullıi kayded lmiştu·. 19.000 pılot 1 
n. mı.cdi de tnlım eomıektc bulun -

ı r n ıthalauıı dur. ağı da y.:ız ı

ın ı,t,ıd r. ilh 1.at \'e cıro ile kur 
nisbPtlcri nrnsıııdaki ınunx;ebet tn
brnt.yle Vci iiletçe d nıalüm olu> 
bunun ıbi ml lahar.aların hepsi yuz-· 13 -~~dar çok çabalama- iki clcla ayni muhakeme sathili

t a.un gayretlerimin a- , 
lllahkiım kalması t(:k ğini tecrübe etmiştim. Çanakka-

Zannımızca, cereyan etmei}te 
olan mücadelenin akıbeti sefle
rin .sahSi karar ve düsüncclerın-

n ktadır. I de tesuıtındc na7.:ırı ıtıbara .ılının -
ingıliz h:n a ı,undleı·inde 900 Ye- ı tır. Ke '..1, bugunı.u dı ticaret sarUa-

111 Zelandnlı pılot m' \cuddur. Ayrıca rı içiııde pamuklu meıısuC'.ıt ith Uit1-:i·•~4l ınutnasıbanc bti-.:ül=- le ve Lausanne konferansı gün-~d ~ lcrind" lstanbulda bulunduğum elen ziy rfo artık alakadar mil-
en, nefsine körüköru- lctlerin bır :he yeli mecmua sıia-

bcş bın pılot "kim cdı Yeni Zclandu- nın yuksck -:ıı b rokılınasma mule-
d.• tnl gormc'•tedir. vakkıi olup olm:ıdıgı ıizcrinde de 

h-
d"lldan , e taraft -'-n- sırada, genertı.l Harington ile ben til .. 1 1 . 

n<.ı. e gostcr.ooe r eri azım ve me-
~ Türk taraftarlığı ile damgalan-

' k~h i menfaatlerini mıştık. Bugün her ikimiz de bu ıtanctc, kabilıyet ve fedakarlığa 
Rodezya h. \a kuvvetleri sark1 Af- · dmulmuştur. 

ı ıkada faali~ctte bulun uıkt dır. Ro- 4 - Yuulc dokuz ktır nisbt>t n•n 
dezyn filoti11nl, rı 1ngılız ha\'n kuv- y.ırı .ııın y ni dort buçuk puvanının 1 t htıı ·uçük bir hizbinden şöhreti memnuniyetle kabul e- iş, ne knd:ır yüksek o-

;ı.t"(:t 1.,,,_ ~lir. Bunu hiçbir me- l hırlarsa olsunlar fertlerin elin-
1\ı..... .-~0 <!cbiliriz. Bir de, 1900 iptidala-"'· lır SC\"kİl" sö:~rlemiyo- den cıkmıştır. Ortada tam ıniına-
11llli:ı b· 1 e yakından devam rmda, Belgratla ortn elçi bu- sil~ milletler harbi vardır. Ve bu 

vetleriylc teşriki mesai elınektcdir- k::ıwııc \"erg• mc gıttit;ı Ye Wcc.ıırJ 

1 
ter.> nn<'.ık yü7.dc 1;, kaluc-n ı ya7.•lmıştır. 

-»ııa:-- Yuzdc !l ı,:ır h~· satı l~'lndır. Bın -

~ ... ·l' tetkik ve muı,wcdc ve ıunduğum sır:ı.da. müteveffa ou·· n 20 Almae tay .. 
"' "'ll te - kral Aleksandr'in dostu oldu- ih rp millcUcı· için hnltiki bir -
"q b Ctüb::sindeıı çıkarılmışı _ ihavat ve memat savasıdır. Bu yares~ du··şu··ru"" ldu·· lQ "lla gum irin, Yugoslav taraftarlığı ~ · ı• 

ııı at mahsulü olarak te- sa\!aş gittikçe şiddetini artıra- J 
~ •Yorum. Çünkü hakikat ve diktatör taraftarlığı ile it- ırak daha çok zaman devam ede- c sa tarafı ı inci sahifede] 
' l:1 b .. h ham ediliyordum. yapmı tır. Uucumların lwpsi ciddı 
ı- . ugun arbe girmemi- cektir. Vahit geçtikçe de mihver bır inkı-~ gostcrmcdcn mudaf::ın 
veli l İngilterede halk müttefikan ;;ıou 

~
tıaı... o an R ylerden biri is- devletlerinin zor mevkii herkesın kuwetlerimh tara!ındruı dagıtllillli-ı 

'\!!.' ...... k kendilerinınkinden daha az bah-lt ... u ·adder sulh yahut gözi.inc c:arpacaktır. Şimdiki hal- lar "e puskurtulmiışlerdfr. 
'lir tt il aıcırının yalnız büyük tiyar memleketler bulunduğunu d bu safhamn ancak başlangı- Yaz santıle 17 ye kadar alman ra-

ır., .. et.için değil bütün dün-, "unuturlar ve hatta diktntöderm cında bulunuyoruz. I porla bazı sa}ııl chirlerıne \e Lon-1 
"-' ~1 bile bir zaman için bir dereceye dnı mmtaka ınıt bombalar ntıldıtıııı 

tlıh ile tek bir adamın ve k 1 Hüseyin Cahid Y ı,çıl'I ' gostcımektcdirler. Çol, nz. hns"r ol-
" old - adar iizumlu hatta bir millet ... 
!l ı.tgu gibi anormal bir 1 --~ muştur. 'Fakat Mcdwa) mı'ltakas:ınd<ı 

~ tı: elinde mi kalacağını ta- iç~. ~on d~rece ~a~<dalı olabile- y 1 d ıkı dC'Ja hucuı:ruı maruz kalan Ha;;-

d ~~ea.idu·. Başka tabir ile, CdCehr'cllcllc'~ackkdaırdarden •• adcıezdı"kmn~. rc.ı"ı~·nBkiı·ı·ı· ı ug.os avva a 1 tin~ de muhtel f C\ICl y kılmıştır. 
l'nokras· . . J 1 Bır kaç olu az Wr mıktarda yaralı 

en: leyh "ııeı.· ~•t da yuzdc 9 kiirdaıı 
ynı·ısının kll1..ın<' er• ı ı olarn1: \eril
dıg1 idd nsı, \'C' me\'%\latımız k..ıı - • 
ı;ısınd •. b.lok •te: mtdı:ıııf ti r d~ .ı- 1 
dan ba!ika bn· :cı;y dc~ldır. 

5 - Parası 11 nkay;t yatıran kim 
se yuı:d~ 3 iliı Y': ::le '6 fab: ::ıld ı h ıl
de maııluıtur: cıya bırakıl n kiıruı 

bundan uŞ3f.ı oldugu iüıdesinc gelin, 
cc senede bır kere yuulc :ı faiz almak 
ile bir rene içinde her ciroda yıızde ı 
üç nlınal> arasındaki fark herkesce 
mnlümdur. Bu nokl.c'\ uı.eı.indc yonıl-J 
rıwgu imkfııı yoktur. 

E!."kiın umumlycmlti bu kubıl [ıa
berl~ı· ve nrntalcn!<ır ha!,kıııda rkın: 

edcri7.. 

Sofya, 5 (a.a.) - Tassa ajan 
ısı bilidiriyor: 

Zarin ga::etesrne :nazaran Ru
man}-anın iaşesi vaziyeti gittik
çe fenalaşmaktadır. Hububat, 
ekf:"ikliği yüzünden bir vagon 
buğdayın fiyntı 80,000 ley,e çık

mıslır. Iı'iyatı artan ekmek ve
sika uı:ıulüne tıibi tutulmu tur. 
Zaruri hııvayiç maddel rinin fık 
danı ihtikiin 'ÇO'ğalt1nı~·. Bu 
kıı:ı Rumanyada <!.Çlık alınası 

mnhtemeldir. 
--•11«--

Hitlerle Mussolini 
ue görüştüler? 

l Baı! tarafı 1 1r.c1 ııahifrde] 

Brcııııeı· nıiıI:ı.katı, c er sulh ş.ırt
brmı muzakcrcyc rnutcmayıl olaraK 
gozukmcse de, bu takd.1-dc bclkı de 
mıhverın gôstc:-mek mecburıyctinde 

bulundu.,u biı lik eepı.es· :t.c\~ıhirini 

tıık\lye etn ek ve bu fırs.ıttnu bilı:.

tıf.ıdc in iltcreye J.ar: yeni tchdid
kr sm unn:ık nrzu und.ın mulhem 
bulı..nm tur. 

Fak t b. sulh taarruw yap Isın ya 
p.lr.ı.:ı ın, du urmeden b, m:ı alar 
ç kaı .. ın:ık n ümkiındur . 

Fakat bır sulh ta;: ncu 
y..ıp 1'"11 sın, >ru meoen b zı m:ınal:ır 

çıl. n ı' ı ıumkunduı·. 

mc , suretıi Sovyetlcrın C ..ı I i biı -
Jıgmı eld c>ylcmek tcsebbusu h.:.k -
kınd;ıkı ş.ıyı, 'c 1sp yanın fıkri

nin ılınma ,ındn kullanılıııı t::ı. z ba
kn Almanyaıuıı içinde bulundugu 
guçluklcri g teı mektcdiı. 

Hıtlcr l"k başına Aln ııyanııı 1n
gıltcreJiı ez lıılccegmı bır çok defa 
dunyay,ı bıld nnl:;tı, Fak.ıt Almunya. I 
fngıltere me>Ytl:ın muharebe ıııd~ IT'U- • 

\'affa!, 1 ıı 'c di, yeni h -
cumund kendisi v rd m ı iıı rnut-ı 
tclıkl r bulm'.11· mec-bunycUnd l"r. 

Goruııu'l(' gore mih\ rrin rırb g:ıy 

rl"I '. c:ddı tcır~da yemci n ı;ö1.den gc

çiı ıtınektedıı· ve cı:er l>ı.r ulh t:ı ı·

ruzu olnı::ır. ::ı nş.-ıgıd. ki do i k .<ır

dan l.nrl • t ı b:Jcc k gibıd ,. . 

ııı urma) uun 
muhalefetınc ı·ob ıcıı, l lillcriıı hiila 
bu jfayı şiddetle arzu ettiği saml-1 
m:ıktadır. 

2 - 1sp:mya yolu ıle C;bcl ıtt .. rık::ı 
VC' sim:ılı Afnk.ıy.ı ı lutc\ cccıh bir 
ilerleme. 

3 - Belkı de Alnınn ne arı::ü altın
da. Mı~rıı karşı tıı:ırrymn bi.ıyük 

ıniky ısta yeniden b:ı l!ı a ı. 

4 - SovyeUcr biı lıg!nın böyle 'hir 
k, rara ıtu·::ız etıne<>i nıuınkun olmak
la bcr.ıber, :Sıılkanbr yolu İl<.' bir 
ilcıleme. 

---11tıııı:--· l:ir ha~~~~osıpleu ugu- buhı:anla~.'a ~t~gaı. etmek. üze- Yahudı aleyhdarhg..,, 1 vardır. 20 düşman tayyar i mıha e-
~ re clıktatorlerı ılk "C'tt ,.,ıen es- dılmiştir. Dort tayyarerniz kayıptır. Yeni bir boks yıldızı ı. l b d · ah t • • v.ı olmam:ık ş.ıı1.ile ileri urulecek mu-

" ~t .:. ura ıı lZ c - Bel d 5 ( ı Stef · PıloUnrdan bırı sag ,.e salimdir. 

Vd illet yukarıda ynzılı neviden 

"il c'd1.,1 1
n

3 
.,.,,,. ki Romalılar diktatörlük kudrc- gr , n.a., - anı bıl .. aları her zamarıl.ı gıbi <lirılemegc Nevyork, 5 (a.a.) - Yarı 

""l ·.-.. "' ın Fey " 7 de ~r- L d t~ . .11.k ,_ ~ cı• ti;; '-' ti ve snlilıiyellc.riıı i muayeyn ajan~'1nd n : on ra ı..enne n. ınıur ve hu~nlıııiyetti tat-irlcıic bu ıncv- ol'ta dünya sam piyonu Hcnry 
ı. ~ırn zaman b:ına ilhnm L d s ( ) D d.. · ·-'- kil ıı: ' \e h aylardan ibaret bir müddet ile Dün a'kşam neşredilmış olan on rıı. a.n. - uşmanın un zulnrı mu~cı'=><"n tct • ctmege ha- Armslrong. genç Hırvat - Amc· 
~ t... er fırsatta nazi hü- b' 1 y h d "l h gece Londra uzenndc yap!'ı•rı oldugu zırdıı-. ı·ı·k ... lı t--ı·afından 15 ravuntluk ·•e b tahdit etmek hususunda bugün- ır rnrarname, a u ı erin er ... ... 

h. eııimle halisane me- ha\a.. seferleri. her znmandan ziyiıde Ancak. nlmınış olnn 'kar:ırlar:ı ria-
"1ıt ı~. ,, ak'. k. 

1 
lı:ü haleflerinden daha akil idi- türlü ;gıd::ı. mad leleri ticareti yap ta.\Y411'.C da!u' ba -rv.:ılann cndnhtı ı'le bir maçta sayı hcsnbilc mağlup 

~ ... ~'1 • .,apm ım an arım J· Y"tt•'. teki\ ul gosteı itmesine müsa- d'l _ .
00 

.. k h 
., ler. (Ari"" ' " ~·ar) 1 m. alarmı ınenetmekted i r. h,.;z ed·ım· t• ı d"J . .... • e ı diğı en unvanını "Y et " 1 nıyetl<.'rin n::ı.muskarlı- ..,.,.. • wı.... . ı ışır. ma ı:ı c ı ını.yece ... ıu. '· -

~ı ~i •'•••••llİl••••••••••mam•lliil••ı-•••smaımım::mBmi2E••••••••ı!ll;. mişLir. f lııtııd· _neticeler elde cdilece- 1 Ar• "' fii4 
~ et 1~ı uzun müddet muha- iT. ı·z ,.R BUGÜN MELEK İspanyol nazırı Romadan 

tnı ~ Sinemasında H A RiKULADE bir film sizi bakliyor. d t f t" ıı . !} ve karşımdakilerin ,. av e e ı 
.... (ıi(ı~göründükleri kadar fc- Ynzımızuı çokiuğuııdan Filo- o· L l ~ N c E y E Madrit, 5 (a.a.} - Dahiliye 
'11 ~ Una, f'Ok fena tecrübe- zof n.tza Tevfik'in felsefe ve y K A R nazn·ı B. Sen'Uno Sun~· Roma- 1 ~a:llaat getirinceye kadar, edebiyat malcalesini bugün ko- dan tayyare ile gelmiştir. Al-

~t.. tan imtina göstermis yamadık. Okuyucularımızdan 1 Baş rollerde: CORİNNE LUCHAİRE - JEAN PİERRE AUMONT . man ve tt.aıyan hüyiik elçileri 
Ya:;~an dolayı niltbiniiktc özür dileriz. ı Ayrıca ; FOX DÜNYA lıaberl•ri. Bugün sa•t 11 oe l de ten:zilullı matineler vardır. nazııı tayyare meydanında kar 

'~~~~~ili~,fuW ~-•n•••••••••••mmn••••••••••••••••••~' ~a~~~~ · 
t;.~lllıa~Q:!lnili}değtlim. ·~~~~~~~~~~~~~~~!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!~~~~~~~~~!!!!!~.~~~~~~~~!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!~~!'!"!!~!!!!!!!!! 
:'i{ tıı ( tı.lara kabulünü teklif et

~1 izah hususunda da 
ı,.. tırı:.{ kaybetmedim. Muva-
~lt-a~. tam bir ay sonra, 

~Uı.ı~ ı İngiliz • Alman 
lıııa Ce:niyetine tekabül edcıı 

ki .ı\J 1 ·1· . mnn - ngı ız cemı-

1....,.e h.._ _____ , 

"" ır t.ır h yoızıın ... 
' "'bir de\ lr y rntan •• 

Sedad. bu noktayı .zabıt kfı-ı 
t!bnıc itina ile kityt:l"tti:-dıkt.cı;. 

niye .b'Onra katil belli olacaktı. 

Osman .Knd ri de.ıin derin nc
sonra .suallerine de\'am etti: 1 fc.; alıyordu. Bır scylcr söyle

- O lıaide sizi vuran kimdir? mck istiyot·, fakat muvatfak o-
ı af·h-=·~3 - h .. 1 

.. aam ı ... vıuz yyen anım uzc-

bu ıitlıamdan kat'i su:-ctte kur
tarma h.'1:adır. Ben kentli hesabı
ma bundan ~ok m"mnunum. 

- Çok sinirlisiniz M üzeyycıı 
Hanım. Biraz istirahat etmek 
istemez misiniz! 1 

1 

( Baı tarafı 11 ~nctdc}" 

riyetine kavuşan "'.türkün öz ma
lı olduğunu bir kere daha isbat 
-etıni§tir. B unun iftihar :ve se
vinci ile bugün yalnız Istenbul
luJar değil bütüiı Türkiye ba.Y,
ram yapacaktır. 

Sevinmek iftihar etmek -el t
tc bakkım12.dır. 

Bu biiyük tse\'inci ıiçinıiule, 

yurdumuzda, gözümil7.de ve ni
hayet ı:ıözlerimizdc belli eder
ken bir an için unutmamalıyız 
ki, bize lıugünleri \'cren ve 
bu uğurda ölen nm ve mukad
des sehidledmiz her Y.amarı :ve 
her lfilıza bizimle beraberdir. 
Onların hatırasını ve onia.ra o
lan borçluluğumuzu da ebedi
yen unutmama.klığunız liızımiır. 
Bunun için evvela onlara karşı 
bir vakfei hürmet. .. ve ondan 
sonra ııeş'e dolu haykırmalar: 

"Yasasın Qrdu, yasasın Cüm
huriyet,, 

İstanbulun kurtulu~unun 18 
inci yıldönümli bugün büyük 
meı asimle kutlulanacaktır. Be
lediye. vilayet, ve İstanbul ko
mutanlığı tarafından hazırlanan 

merasim programına nazaran; 
merasime istirak edecek kıtalar 
ask<.'ri ve sivıl okullar diğer te
şekküller ~u sabah "Saat 9,30 dan 
itibaren Sultanahrnct meydanın 
da toplanmış bulunacaklardıı·. 

Saat tam 10 dn. merasime bir 
batarya topun 21 pare ate.şile 

ba.slanacaktır. Bunu müteakip 
İstnnbulu kurtu:u.~ kavuşturan 
kahraman şehitler içm bir daki
ka ihtiram \'aziyetinde durula
caktır. Müteakiben geçit resmi
na başlanacaktır. !kısmi geçit 
Sultanahmcttcn tramvay güzer
gahını takq) ederek Taksime ka
dar devam cdccektiı. 

T KSİ. IDEKİ n~nA 1.' 
Sultaıınhmct mcydanınd:ın ge 

len .kıtalar ve birlikler Tnıtsim 

me~ danında toplanacaklardır. 

Taksimdeki mer.ısime bayra 
~.ı.:kme ile başlanacak ve bu es
ıı da istiklfil marşı çalınacak

tır. Bunu müteakip 1stanbul be
lediyesi tarafından abideye çe
lenk konulacak, gençlik ve • -
lıir namına nutuklar söylene
cektir. Taksim meydanmdn ikin 
ci bir resmi geçidi müteakip giin 
düz yapılan merasime nihayet 
\·cıilcce"ktir. 

GECE PROGlt 1 
Gece Taksim meyd~nında Şe

hir bandosu t rafından milli 
parçalar çalınacaktır. Sa.al 21 
de v.ıli ve belediye ırcıisi Lütfi 
fürdaı· tarafından lcahrnman 
ordumuz şerefine Taksim gazi
nosunda bir ziyafet' verTieccktir. 

--ııııc--

Hava Kurumunun 
varidabnı arttıracak 

çareler 
( Baş t.a rafı 1 inci sayfada) 

ın. •, idn bu • bah kabul cdılen ted
blı·ler ı;ı.ml::ırdır: 

1 - Kurum. Ticaret d:ı mtfa l:a-
yıUı tuecarlarm gelir mık rrm tcs
bit edecek ve omı ı: "C tcl>oTU:.ı:t is
tenecektir. Köylerde bu ışlcrle m~
gul olmak fızc:c koy fa 1 lıryctlcri 
teşkıl olunac;ıktır. 

2 - Azıı kaydı i ın ha\kın ııezdınc 

kad.ır gidıl.C'CCk. 

Du ışdc t::ıh!;:ld rbr ktı\lanüınıy3-
c::ı ,tır. 

3 - ist:mbul, Bcyo~lu 'e o .. ı.udar
d, kı tcbernıatı t:ıh ılc !fa ;:ı Kurumu 
vil:ı~ et idare 'heyeti memur cd,inıiş
Ur. Fıtra ve :.r.ck.ıtı ihtı\u eden :r..art
Ia.-ın b::ıyrnmııı ur,;uncil ınune I;: -

d r topfonınası tcrrr.n cdılcccl , g:ıy.ri 

mu lımlcrden de h::ıır.u U?. b::ıyı .ım

l:ırında \ e pnsk::ılyelcrdc fıtnı \ c ze-
1.fit gıbi zar11.-ırl:ı ~-ardım istenecek
tir. v c "«fcl'leı· kaznn.m ..• 

atan 

Kurtaran 

Arslan 

- Beni vuran? 
1 

lamıyorcu. Nihayet birdenbire 
- E\·ct! Arkanızdan taban - doğrult:naı~n gayret ettiği başı 

casını akakça boı:ıaltuıı ndn.m 
kimdir"! Biz kendısini buluma
dık .. 

1 bitap c~nra!i yastığa dü Lü. Sı
l:ılan ym:u 11kları gevşedi. Ve 
ari\k kcndisiue sorulan hiçbir 
sur.1e 00\·a:p ıvcrcmcz oldu. 

rinde olan şiıphelerin olsun kalk 
mı~ olm~ına memnunum. Zirn 
~im i söyliyebilirim. 'l'abaııcanın 
npı üzerinde yapılan tetkikler

de bizzat Osman Kc.dri Beyin 1 

parmak izlerinden b:ıska bfr de 
iyi anlaşılamıyan fakat kadın 

parmağına benziy n i~lcrc te
sadüf edilmiştir. Ayrıc:ı bi. k ... .; 
pu<lra zerresi de görivmı.:rtı::·. 

Ve yapılan tahlil!erde l.mmm 
Müzeyyen Hanımın ku!landı01 

Müzeyyen blltiln s(izleri sü
künetlc dinledikten &-onra soğuk 
lıir sesle: 

- Bana aı1.ılt ihtiyacınız yok
tur zroınedcriın !i) c ı.ordu. Bu 
zaı11:m::ı. kadar bir kö cec du
r:m R mul Kadri ona doğt·u 

yüri' m. Biı takım manası aıı

l:ı:;ılm.ı:r. kdimelcr mınldaııarnk 
nffcclilın"!°Jni rica, kcnıfü:i hak• 
kı.1Ja bi)yle fco:ı z:ınlnr besle
miş olına.srndan dobyı mazur 
gi.irillmesini tcnıcımı elti. 

Bu Bül •ndin sesi idi: 
- Hnyır! 

Bülcnd tntlı bir sesle 
etti: 

-- Sizi bu vaziyette 

ısrar 

yalnız 

' - TI'<':mvuy ve b.ı. lıyo tren! ri 
il~ Akay, Haliı; \'C Şırkctı H •yıiye 

\ npurl::ınnda bilet ucreUenne t O 1>a1 a 
lla\ a ltuııımuna yardım p. r sı ıtavc 

olunuc::ıktır. 

'tü rkçe • Tabii Renkli 

BUGON 

ALE 
Sinern:ıaında 

:M a n Tunc.li Turkçe 
Ugun s:ı:ıt ı ı de 

1enıı1au1 mat.:ncıcr. 

- Beni kim vurdu? 
- Evet .. Bu :ılçnkhbrı kim 

yaptı? Eiz maalesef kend'nini 
keşfedemedik .. 

Osman l{adri bir saniye ka
dar hızlı hızlı ııefo aldı. .;oıı

ra gene son bir gay. etle ccv:ıb 1 

verdi: l 
- Bcui o vurdu .. Evet, otln

ya o girmişti .. 
- Kim:' 
Odadak!lcrln h ... yccanı sem 

radd yi bulma~tu . .lşte nihuw·~· 
büyiik sır hallediliyordu. Bir "ı:ı.-I 

Bcledıyc tloktorıle Bülent ve 
dokLcır Thlscyiıı ~Iaiımut ken
disiu.i uzun uza...i·ya mua~·cne et
tilı,ı. Nctıccdc yaralının kendisi
ni kaybettiğinde ve artık bugün 
için ifade \'crebihnesine imkan 
o1ır adıümda ii.tif:aj: ettiler. Bu 

pudranın aynı oldugu anla';-ılmır; 
tır. Bu itibarla tabancaJa MU
zcyyen Hanımın elinin t('1nas et
mış olması çok muhtemeldi. Bu 
vaziyet karşısında kendisinden 

yaziyefin tıı i.ıaddiisii sadece Bü
ientle Mltz<'JY) enden başka. her
kG>i mütc.1cssir t>tmışti. Sedat 
canı sıklianlann başında bulu • süphe etmek mecburiyetinde i

dik. Fakat Osman Kadri Beyin 
diye söylendi. 

1 
açık \•e ı;arih sözleri kendisini 1 

mıyorclıı : 

'e nl•silik ! 

Müzeyy('n h1c ecvap verıne- ı 
ı.lcn odn1nrL c:ılttl. O zamana ku
dur metanetini muha.üı.uı. et
misıti. Fa.kat kvridorda biraz 
fonal~tı. '!'anı ba SJra<.ln i~olu
nu mı.ht11.riz rnr elin tnttu~uıru 
his.setti: 

bırakamam. Bir doktor bıfati
lc müdahnle cdıyorum. O:inmdn 

bcs dnkikn istirahat edecelcsiniz. I 
v c size asabınızı teskin edecek 
bir surup takdim edeceğim. 

- Hayır istemem, tesckkili- e
derim. J~endiıni iyı hi ;s diyo
rum. 

- Niçin ısrar ediyorsunuz ı 
Miizcyycıı Hanım. Odamda nef
ret ettiğiniz bütün bu adnmlru--

dan hiç kimsenin 
temin e<lebilirim. 

olmıyacağını 

(Sonu var) 

Pullar, aııc::ıl: pa portlar, banka 
temın t mc!<tupl:ınna ve bunn llcn-
er c\ rakn yapıştınlac:ıknr. Mck -

leplerdc ayın ilk p zartc&i gum.ı bi
rinci ders hnv::ı ~.ı:umu dcrsı oL'l
C':ıktır. Propa~nda nl~rak hazıı tı -
nan 50 bin takvim p.:ır.ısız c':ıruk cl:ı
• tılnc:ıktır. 

Cumhuriyet bayrann 
hazırlıkları 

Ankara, 5 (Hususi) 
Cürr.buriyet bayramı hnzırlık

Iarınu buı·ada ~imcliJcn başlan 

ıımjtır. Resmi geçit yerimle tri
bünler hazırlanmaktadır. 
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KEL ALiÇ~-NUN> -
~ soN GURE LERi· 

Beyoglu Yerli Askerlik ıubesinden: 

Şubcmızdc kayıtlı ve ~alnız tutun 
ikramıycsi alan malul subaylardan 
tekaüd şubesince istenilen ve haziran 
da gazetelerle de illin L'(lılen iki fo
togrnflı retveli henuz doldurup şu-

ODEON 
YENİ ÇIKAN LÜKS PLAKLAR 

MÜZEYYEN SENAR - Merak etmesinler.. Yüzle
rini ak ederim .. Çiftlikte yedi
ğim ekmeği hnk ederim. 

Muhakkak henf deli idi. Baş 
altına mı güreşecekti? Adamı 
Kırkpınar gibi yerde başalUnda 
n yaparlardı? 

Ali bey üzülüyordu. Olduğu 

yerden kalktı... Bizzat kendisi 
JJekirin bulunduğu yere yürli
dü. Fakat hi<ldc-tJi ıdi. Çalacak
tı. 

Ali bey, Bekirin yanına git
mi"' soylenmiş: 

- Be adnm, pehlivan mısın, 
deli misin? 

O, cevab ,·ermis: 
- Elhamdıilillah aklım ba

§lJYld. beyim .. Neden deli ola -
yım? 

- 0) le ise ne) c meydana 
ÇJkmıyoı sun? 

- \ al.ıt gelmedi ağam .. 
- \ llan hangi vakit .. Sen bü-

yük ortaya bile gür<'ş tuta
ma7.srn '> V ha ne hekliyor'Sun? 

- Allar bılir ağam ... 
-- Allah bılır diye baı;a mı 

tutuşacaksın be? .. 
- Bh! .. Allah bilir .• 

Deyince. Alı Bey deli dh'ane 
olmus .. ağzına gelı>ni söylemis .. 

Ali Bey pürsurat yanımıza 

gddi. v .. , anlattı. Hepimiz ka
r.•rımızı verdik: 

- 0('1İ... 

13a.c:;ka tlirlü olamazdı. Baş al
tına naSll giireşebilirdı. Artıkj 
Bekirin lcifını etmez olduk .. Mey 
danda giireR büyuk orta p hli
vanlcınnı FCj r daldık. 

Buyiik oı ta giire~lcr de bit
ti. YaZJmız b:ış altın1 çağınyor
tlu. 

Ben, nıt"rak ettim ... B kirin o
tuı duğu ycıc uakum .. Olur ya, 
belki gurc. c kalkmıştır diy<' ... 

Henf, kiı;bet zenbili elınde du
ı U.} ur mu?.. Arbk bn herifin 
btiı>bütün deli olduğuna hükmet' 
tim .. Ali Beye ööncrek: 

- Görüyor musun Beldr da-
ha hala elinde kisbet bekliyor. 

- Bırak şu .deliyi .. 
- Acaba başa mı t.irerıecek? 
Kara fbo gülerek: 
- Ulan şu lıcrif eğer ba$f\ 

çıkarsa vallah kolunu kanadı
nı kırarım .•. 

Ben mukabele ettim: 
- Bana bııak... Meydanda 

bırakayım keratanın leşini.. clc
<lim. 

Ali Bey, Kahya ve hep:si gü
lüştüler ... Fakat, Ali Bey diyoı -
du ki: 

- Bu adam pehlivan falan 
değil... delidir .. 

Başaltı güreşleri de bitti. Sı
ra baş pchlh·anlık müsabakala
nna geldi. 

Cazgır, davul 2urnalan sus
turmuş .. bağırıyordu: 

- Baş pehlivanlar meydan1!. 
Hepimiz soyunmuş, hazır bek 

Jiyorduk... Ali Bey Bekirin ol
duğu yere bakmıı:ı bir de ne gör
sek herif soyunmuş beklemiyor 
mu? Bre fıkaracaz .. Bak hele ... 

Baktık, hakikaten herıf so -
yunmufi .. bekliyor .. Kazan dibi
ne yiiriiclük ... 

Evvela, kazan dibine ben gel
dim ... Kara lbo oa peşimde idi. 

Bir de baktım, Bekir de pe
şimizden geldi. Cazgır, bu, ya
bancı herifi kazan dibine sok
mam.tk için göğsüne dayandı. 
Ve: 

- Neı·eye gidiyorsun be?. 
Bekir, cevap verdi: 
- Meydana, gür~ miyc .. 
Cazgır, kıztr1stı: 

- Baı? pehlivanlık müsaba
kası vnr... Şimdiye kadar nP.ye 
meydana çıkmadın da şimdi gel
clin... Haydi, dedi. 

Hektr, sükünetle: 
- A be burası meydan yeri 

değil mi? .. dedi. 
Cazgıı·, mukabele etti: 

(Arkası var) 

beye 'errr.iyenlcrin tezelden verm~lri 
ni \ e bu cet\ ellerde{! nlmıyanların 

acele şubeye gckrek birer tane alma
!arı ılfın olunur. 

• • • 
Fatih Askerlık ıubesinden: 

1 ~ Şımdiye kadar hiç askerlik et
memiş \"<-' geçen celblerde bekaya 
\ <: sevk .1rtlıgı kalınııı 316 - 335 ı 
(d:ıhil) dogumlu topçu, muhabere ve 

N' 
270385 
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270386 

No. 
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270391 

ALAMAM DOGRUSU DESTİ EMELE 

DERDiM! UM!'.1ANA DöKTÜl\I Best.c: Şerıf içli 

ELA GöZLüM: Ç:ırıakalc Fılminrlen 

H O Y B :E N ı - Miiz.ik: Sadeddin Kuym:k 

SUN'DA 1ÇSiN - ll<'sle: 

HAI.ELt GöZLER - Bimen Şen 

TURNALAR 

GOL DERLER 

- Beste: 

- Sadeddin Kaynak 

istihkiim sınıfına mensup erat askere .. ••m••••••••••••••••••lll•••••••• 
sevk cdılcceklerdir. 

2 - Şubede içtima gunu 15/10/940 
salı gi.iııü s:ıbnh snnt (9) dur. 
Mukallcflerin tayın olunan gunde nu
fus hü-..iyet cuz.danlnrıyla bırlikte şu
bede hazır bulunmaları ila:l olunuı· 

• • • 
Yerli Eminönü As. Şubesinden: 

1 ..- Henüz askcrllgıni yapmamış 

81G ıll'ı 3:l5 dahil doğumlu muhabere, 
istıhknm \'C s1i\ .ıri crııtı sevkedıle
ccklerınden topl.ınmJ gunu olan 
15/10/940 salı gü~u saat (9) dn nu
fus cllzcfanlarilc subedc bulunmaları., 

2 - Bu sınınardan yokl;:ıma kaça
ğı ve bekaya kal n eratın da ayni 
gunde muracaat etmeleri. 

3 - Gelmiyenler hnkkında kanuni 

tcıkıbat yapıl:ıcagı ilan olunur. 

3 Ayda Biçki - Dikiş . 
Tesis tıırıhi: 1930. Müdm.'Si: ELENl Çorbaeıoğlu. 

En ~on \ e çok kolay bir usulle Frıınsız lüks metodln 
Jıkiş bilen baya,ıarn üç ayda, :ız bilen bayanlara atlı 
ayda, hiç bılminycn bayanlara dokuz ayda biçki ve 
Jikiş öğretilir. Bayanl;:ıra Tayyör, Tu\ alet, rob hıç 
pro\·as1z japone ve reğlan ve en soıı modeJleriıı 

metod ÜZ<'rc şekılleri ögretiliı·. 
Erkek kostum, reglan, pnrdesü, pij:ıına beyaz ça

maşır dersleri bıyanlara \erilir. Yurddan çıkanhırn 

Kültür Bakanlıgınd;:ın tasdıkli şch.1detname itn 
Jlunur. 1905 ~eneslndenberi şimdiye kadar yctiştır

digi san'atkfırlar her trırafta Uıkdır ve tahsinle knrşılanmış ,·e bir .;o
gu maka~dar olmaga 'e yurd açnı:ıga muvalfak olmuşlardır. (Devre) 
kayıt gunlerı: Pazartesi, pcı t•mbe, cumartesidir. Dersler 1 Birin<·ite -
rinde başlıyacaktır. Adres· Kumkapı Kadirga caddesi No. 93. 

Cebir, Hendese, Fizik·, Kimya 
1 TİYATROLAR 1 ve lıs:ın dersleri: Ifarlçten Orta \"e Lise imtihanl:ırıııa hnzırl:ınacak olan-
______________ , larla yeni sınıflarının derslerini güç bulan mektepliler i\·inde tek \ eya 

~ i Ş 
h • 2, 3, 4 kişılik gruplarla 14 Birinciteşrin pa:r.art~i giındüz ve gece de ders-

,r e lf Jere bn laııacağınd:ın: kayıtlar hDşlamıştır. Okuyacağınız derslere göıe ledi-
ı;ı, tiyatrosu ynt hafUılıktıı·. (Çemberlituş 'l'romvay duragı karşıı;ıııda y:ıban(!ı diller ve 
l!J temsilleri Riyaziye Kız - Erkek Okuluna) müracaat. · 

Mudüru: ZIYA ÇETINKAYA 
Tepebaşı Dram Kısmında 

6/10)940 paz;:ır gunduz saat 15.30 da 
O T E L L O 

G/10/940 p:ız.:ıı· gunü akşamı 20.SO da 
OTELLO 

lstiklAI caddesinde Komedi kısmında 
6/10/940 pazar gilnduz s:ı:ıt 15.30 da 

YALI UŞAC.l 1 
6/10/940 p. zor gumı nkş;:ımı 20,30 cin 

YALI UŞAC.I 

7/10/940 pazartesi gunu Tepebıışında 
dram kısmı yoktur 

lstiklAI caddesinde komedi kısmında 
7 /10/940 1,.1ZartC!'ı gurıu akşamı 

s. at 20.30 da Yalı Uşa,ğı 

Arar: icra mem rluğundan: 

İstanbul fiyat mürakahe 
komisyonundan 

22 Numnr:ılı ılan - 7 /Hl/940 tarıhlndcn itıbar<'n tatbik edılmek üzı.:ı el 
lam y;:ıglı beyaz pe) nirin toph n teneke ile n7.:ııni fiyatı kilo ba;ıında 42,50 
kuruş ve perakende fiyatı d.ı kiloı;u azami 50 kuruş ol.ırak tcsbıt ooil-
digi ıliın olunur. (9540) 

lstanbul Fiyat ~'1ürakabe Komisyonundan: 1 

Balkan oyunlanrıa dün başlandı Aracın Gcley k viındcn şekerci 

Rıdvan Tekeye notJ.Likçc re"en tan
zım olunan senede m stenld yı.iz lira 
itasına borçlu, aynı 1.oydeıı Musta-

23 No.Lu illin - Kn kon iplikleri ile, mrıknra, yumak, kukn \ t'Ya kü
çük ma~uralnrd. ki dıkiş jplıklcı i lıariç olmak üzere yerlı \"C'l rı erncbi m -
mul.ıtınd. n olup tucc:ıı-, fabı ıkator vcy;:ı her hangi digcr bir şnhıs elındc bu
lunan pamuk iplıklerımn kardc veya penye, tek \eyn miıtaaddii kntlı, mer 
ı;crıze \ eya adı çıl<' hal ld<' \ ey.1 bobine sarılı gibi vasıfları ile iplik nurda
nılaıı Zlkreclilmek §:ırt yle mikdarmın nihayet 12/10/940 Cumartesi gl~nü 
saat 12 ye k:ıclar Sirkeei~e Lim,ın hanında mıntaka iktıs:ıd müdürliigııne bk 
beyanname ile bildirilmesi luzumu20 numaralı milli korunma karnrnh
mesiniıı 6 ıııcı mnddesin1n bah!i eylediği salôhiyeU! istinaden n:ın olunur. 

( Daş t:ırafı 2 inci sayfada} 

4 - KO\, ÇO\ iç (Yugo lav) 
5 - Voı_:o\lÇ (Yunan) 
ı - Tccyazos (Yugoslm) 
B. lk. n oyunl.11 ı rekoru ı 466 (A

U-f• n \J) Yu o lav 
110 manialı: 

l MJntikııs 15 (Yunan) 
2 - ~:ıık 15 (Turk) 
3- Bır.ıdorn: (15 6/10 (Yugoslav) 
4 - Bnnçok (Yugosl. v) 
5 - Fılıp di (Yunan) 

2 - Lamir kis 7 .04.5 (Yunan) fa kızı Azime Kutukun ikametgahı (95~0) 

3 - Fılisos 7 (Yunan) meçhul oldugundan icra emrinin ilİl-
4 - Lcnort (Yugoslav) nen tcblıÇiııe karar \erılml§tir. Meb-ı 
5 - Muzaffer (Tuı k) Jagı mezkurun tarihı ilfındun itıbaren 
6 - Ömer (Tıırk yedı gıın içmde adenmcsi l:izımdır.1 Y <'Şilköy telsiz istasyonu su tesisatı vesalr t:unirat işi açık ckı.iltmcye 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 

Dala oyunları rekoru Bu muddct içinde borç odenmez, tet-ı konulmuştur. Eksıltme 16/10/1940 çarşamba saat 14.15 de B. Postahane 
7.l1 Ltınıirakis (Yunanlı) kik mcrciinden veya temyiz ınahke- binası karşısında Valdc hanı ikınei katta idaremiz U. Depo ınuh. siplıgi 
Çc:<iç atma: mesinc!cn icranın geri bırakılmasına odnsında toplanneak Müdilrhık alım satıın komisyonunda yapılat·ııktır. 
J - Stepisrıık .54.42 (Yugoslav) IJ • • ı Ke~if bedeli 2501 lira 51 kuruş, muvakkat teminat 188 Jir.Hlır. Ta-d;:ılı· bir karar ge1iı ilmez ise, ce rı lt'-
2 - Guvayiç 4f'l.21 (Yugoslav) liblerın olbaptaki keşif \ c şaftnamelerini gormek ve muvakkat teminatı.ı-

ra yapıl:lcagı ve yine bu muddet için 
3 - Dimitroplo <t4.91 (Yunan) ı rını yatırmak üzere çalışma gıınlerindl' Buyük Post.ahanedcı rnt-ı.kur ınü-

dc mal b~yanınd:ı bulunulmazsa ha-
4 - Kontofli<; (Yunan) dürlUk idari kalem levazım kısmına,, eksiltme gün \"C saatinde de en az 

pis ile tnzyik cdılccegı ilan olunur. 5 - Balcı (Tiiı-k) bir taahhiltte 2000 lirıılık bu işe benzer iş yaptığına dair idaHlcrindcn alım" 

6 .DhüNCITE5~~ 
--- -

Kapaiı zarf usulile eksiltme ilanı 

Yozgat nafia müdürlüğü~ 
Sorgun kazası ilk okulunun 28746 lira 5 kuruş 

2 - Hu işe aid ş:ırtıınme ve evraklar 
keşifli Jkrilali iJı~ 

A - .Eksiltme ı;:ırtnamesi, 
B -- Mukavele pı ojesi 
C - Nafia i•leri genel şarlrı:ımest 
D - Ft:!nni ve hususi ~rtmımcler 
E - Ke.,<>i! metraj, proje ri I 
ısteklılcr Yo7#Jt daimi enl'Utneıı.inde bu cwak ve s;ırtnamele 

reb;lırler. • . ~ 
3 - Eksıltme 14/Jo/940 paz:ırtcsi günü sanı 14 de Yozgoıt daırııi 

ınf'ninde ;ı:-apıl:ıcnktır. ıııll"' 
4 - EksiltmC'yc girebibnek için Jsteklilerin t2155t Hra c95> iZ tf 

mu' nkkat f<>minat 't'rnıcleri ve bundcın başka ıışa~ıd;ıki vesaiki )la 
lunm:ı!ıırı l~ımdıı-. 

A - En az on bin liralık yapı inşaatı yapmıs bulunmak. "ıtJ/ 
B - ihale tarihinden sekiz gün evvel müracaatla vilayetten el<· 

ye glrceeklCTine dnır 'li es ika almaları dfll İ 
5 - fnş:ıat Mayıs gayesine kadar ikmal edilecek. ihale bedclın 11'° 

ilç bin lirası 940 butçesine mevzu tahsısattan senesi içinde ödencccJc 
baki istihkakı 941 bütçesinin tasdikinde def"aten tediye edilecektll"· ~ 

6 - Teklif mektupları tlçuncü maddede yazılı S<ıatten bir saat c\~ 
kadar daimi encümene getirılerek komisyon reisliğine makbuz JllUJı" ııd". 
de vcrlccektir. Postn ile gönderilecek mektupların nihayet 3 uncu Jll -ıf4 
de yazılı saate knd:ır gelmiş olm:ısı ve dış zarlın mühür mumu ıle 
kapatılmış olması ı;arttır. 

Postada ol:ın gecikmeler kabul edilmez. c9004t '-' 

=================================:::=:;~ 
Yüksek Öğretmen Okulunda Yabancı 

Dil Şubesi Açılmıştır·ıl 
K:ıbul Ş<Jrfüırı hakkında evvelce d:ığıtılan matbu lz:ıhnamcdc V 

1en subclerden başka okulda bir yabancı dil şubesi açılmıştır. 
yabancı dil öğretmeni yctiştireu.~k olan bu şubeye girmek için olgu 
elde ctmis bulunmak ve kabul iıntihanuıda muvaffak olmuk şarttır ~ 
sil dört sene sürer \'e cdcbiy:ıl fnkııltcsinin tedris lisansı ile net1cclt

111

1 
sene fransızca ve ingilizt:e için talebe alınacaktır. Daha fazla malt\rf 
ymlerin okuln müracaat etmeleri Uızımdır. •940h ~ 

Antalya llbayhğından : 
Antalya 'Memleket ha&tnhancsinin senelik ihtiyacı ol:ın 2500 ur' 

hamınen bedelli ilaç vesaiı· malzemesi :ıçık eksiltme ve uzatm~Y" il 
muş i&e de yine talib zuhur etmcdiginden 12/10/1940 cumartesi g(ıll fiil 
l t c kadar pazarlıga konulmuştur. Talihlerin 875 liralık knt"i tt)lll 

yaptırdık.tarımı dair bnnkn makbuz veya mektubu ile hususi fil~ 
binasında toplanacak olan vilayet daimi encümenine •niiracaaU::ırı bl 

c9~ 

Büyükderc Tümen Satınalma , 
Komisyonund9"' 

A agıd:ı cin i, ınıktar ve muh::ımıncn bedelleri y:ızılı muhtdif > 
ve y:ık.ıcak maddeleri hız. hırınıla gustcrilen t.ırıh, gün ve saııtJcrdC 
1~1r( usulılı• ek.,iltıneye konulmuştur. Eksılfl"lc ınu:ımelelcri Btı> 
iskelesi k:ırşısındaki askeri • mb:ıı d::ı bulunacak olan Tumen &• 

111 

komi yonunda yapılacaktır. tstcldilcrin ,..c ;:ııtı nnl.ım::ık üzere her 
eksıltnıeyc ıştlr:ık için de alınacak mnddclcrın mıkwrına ve tJıhnı 
fiyafa gdrc tutarı olan ve ::ışagıda yaz.ıh bulurı:ın teminat ak~ekrııe 
tc komisyonrı ınürocaatlnrı \ c tckliC mc ttupl:ırını ;mpalı zar.flar ıçı 
siltmc aatlkrlnctcıı bir so, t evveline kadtır makbuz mukabllıııdc ' 
leri luzumu ilfın ohınul". 

Saat: D. Eksiltme T:ırih 

ve glinli 
------·-- --

Muhammen 
Teminat akçe$l Tutarı Miktarı nııadd 

Lira Kr. Lira Kr. Kil~ 
15 17/10/!HO perşembe 8700 llGOOO :290000 $ 

15 30 
16 
16 30 
17 
17 30 
l8 
10 30 
15 
15 30 
16 
lG 30 
17 
17 30 

> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 
.> 

.> 

> 
> 
> 
> 
> 

> > 
22/Hl/940 S:ılı 

> 
> 
> 
> 
> 

> 
> 
.> 

> 
> 

> 
> 
.> 

> 
> 

9870 l31Ci00 329000 
7590 101200 •253000 
53-10 71200 178000 
uoo 8000 400000 
;;25 7000 350000 
1176 11680 584000 
tı57 8760 4~000 
ll'.i2 11100 30000 'f 

1110 14800 40000 
)~ ıll 

lt~:iü 

l~"ir..?5 

1312.50 

lllOOO 
22000 
20750 
17500 

4'>tı00 
55000 
83000 o 

6 - Suh. (Türk) 
B:ılkon yuııları rekoru: 14 R/I O 

M.ıııtıko (Yunanlı) 
Bu ko ud.1 1830 danbeı i B;:ılkan 

oyunl. rı şampiyonu \ e 1932 de Bcr
)ın olınıpıyndı !ınalıstı Mnııtikas 

ku mor. Bu sene y-.ptıcı 14 7/10 de
n'<'C ile Balkan rekorunu kının Faik 
M:ıntıka~ın yegane rakibi idi. Fnkat 
koşu pistınin kurdu Yunanlı l\t:ınti
ka bu kosı.ıyu 15 saniye gibi iyi bir 
dt~CCc ıle küz:ındı. Matikas 40 ynşın:ı 
~cldıgı hnldc h!ıJa Bıılk.ın saınp!yon
lııgunu l:npiırmamaktadır. 

6 - 1zzet (Tiirk) "'•••••••••••••' I olduğu vesiknlnrn istinaden lc;tanbul vıH'ıyetine muracaatla eksiltme tııri- 1 
Balkan rekoru I Beyoğlunda: BUyük I hinden 8 giin evvel alınmış.ehliyet ve 940 yılımı aid 'riearet Odnsı vesikasıl 

1 
ve mu\·akkat teminat makbuzile komis.)ona miincantl:ırı. «909h 

Yugoslav Stcpismık s• ri bir dı;-

~ le~~MA2m~~~ky~ BAKER ============================= -------------~---=~-----~ 
DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLAql 

Balkan rckonı yaptı. Teknik Okulu Müdürlüg"" ünden: Muhtclıt tip\'(' e\safl:ı komple motorpon.p 

1500 lıkte dc\·ri daım tuluınba~ı alııı:ıcnl.tn·. 

1 
1/10/940 tarihinde yapılaıı MOhendis kısmı giriş lmlıhanları netkc- 1steklılt>.rin 1 O/Birindte~riıı/94U pcrr.c.nbc ;..uı.n s:ınt 

Günün en heyecanlı ko usu sayılır. teri: sımpaşad:ı bulunan komisyona tel:lifte bulmı T.al .. rı. 
Koşu 5000 metre tcmposıle başladı. Mağazal:ırı 1 _ Devlet hesabına 

400 
l - l\ldth 50 r.;10 (Tl.rk) 
2 - &rpct 50 7/lO {Yugo luv) 
3 - Kılmor 50 9/10 (Yugoslav) 
4 - K:ıı ııy(lri:•J (Yunan) 
5 - Gorcn (Ti.irk) 
6 - Stınt.ıkos (Yunan) 
Ilclkon oyunl.ıt ı rekoru: 
49 1/10 Yordaki <Rumen) 
Ko~u b. !artı. M<'.'lıh guzcı bir çıkış 

1. ılk 100 ıl'drcyi r.:ıbuk koştu. ö
ııunclc kü.'; Yugosla\'l k, pabyor. 
lkı Yun. nl da l\klıh \'C Göreni ya
k. 1. .ık i tı:ııo 1. rdı. Son clıızluktc 

Dc pot . ıkı biı f,ni le l\Ielıhi bir 
haylı ıkı tırdıysa da ko u Me
lıhln galıbi~ t.:lılc nctıcclendi. Me -
lı 1d •n bu dc C\.eyi zuten bekliyor-1 
li ..... Ko ~nun b. dan sonun:ı ka
t' ıı d bir :>arış yaptı. Ve şam-

Uzun atl;ıma: 
ı L z O\ iç 7 .06 (Yu ·o lav) 

A UeUerin hiç bıri başı almak h.tc
miyor. Uk 100 metreyi çok yavaş 

ko§tular. 

100 metreden sonra Rı;.:a kuvw~lli 

bir atak onü f'ırlndı. Bu güzel bir 
taktikli. Rıza kaçıyor Yunanlılat· ka
patmaya çalışıyordu. Son 300 
mctı ede Yun;:ınlı başa geçti. :?20 inci 
metrede Rıza ikincı bir :ıtnkla teni! ı 
başa geçti. Son düzllığe önde çıktı. 

F:.ıkot geride gelen ve bUtun bu :ıt.ıit· 
lardan kendini yorulmadan ko ·u~ Jn 
Yugo lav Ko ir kuwctli bir çıkı 1.., 
Rıza ve Yunanlı~ı ge~rck 44 4/10, 
Dalknn şampiyonu oldu Ve 15001 
metrenin nasıl ko!iulocağını gö. te <li. 

Cunün son miısobakası olan 1X100 
Balkon bayrak y:ırışı yapıldı.• 'l'urk 1 
takımı Fıkret, Muzaffer, Turıın, Me
lıhdcn miırekebdi. Başdan son:ı kn
dnr enerjik bh- koşu y:ıptılar ve 
438/10 birınci oldı.ılar. lkineıliğe Yu
nan, tir.unculügc de takımları kaz.-ın
dılnr. 

Balkan oyunlarına bugün de de\ :ım 
l:'dıle<:ektir. 

lfülend Turanlı 

İstanbul Belediyesi İlanları 1 
~---=--37 ıo Sayılı Belcdı;ı: I' ıstımlfık ka nununa te\ {ikan ı tınılflkm:n un ' ı 1 

nıt T'f. ::ı.tlere uygunluı,;u ta dık edilip mczl,ur kanunun 8 ineı nod:lc ınut -
b n c (2625) liıa kı;>met tal.dır edılmiı:ı 'bulun ıı Eminonunde Çelcbı o hı A-
l edclın • h ile ni J\I ·r • .. r ı ı cleruııund ı Ketenciler okrı ınd ı k. d t-
ro uı 31! • ~ ı d, ı ıd.ı :?6 pa~cl ve ~skı :ı:cm Hi kapı No.Lu dukk nm 
L udan Jlıır n ın t. ,ıı ı uf kı1ydıııda 15/240 h, S(!Sın.., , hıb Alıdı..llah h.ı:ı 

Nazdıl ile 10/240 hıs esme s. hib Mu tat.ı Ol)ltı Hncı Alı'~e bu kıymet tcbliH 
c<iılnıek ı tcnUmiş i c dt" ikaınetgiıhı tc bıt C'dılemedigl :rnbıtnca ynpıl~'l 

t. hkık. tt.ın ani ılmı Glmokl .. bu kanunun 10 uncu madde ınin tatbıkı z.ı

ru ı gı"ruldu unden ırnb eden tcblıg \arnk 1.ırının harıtLJS!yle bırlikte b.-
n ı ıı ın btı dukkiina di •er nüshasın1ı1 .ıit oldultu bclt.:di:ı:c d i e ınc 

ve ucun< u ı u h. ın•n da un)um,ı mahsus m:ıhallc 20 giln mıidc!etle t:ılıl~ 

cdıldı • ı · n olunur, (9525) 

Mevsim mün:ısebelile bütün da
irelerini zengin çe~itlcrlc süslen
miştir. Sayın müşterilerinin zi
yaretlerini bekler. 

1 

Erkek, Kadın ve Çocuklara 
Trençkot, Koverkot, Loden ve 
s. den 

PAROESÜLER -
MU~MBALAR 

Erkek ve Çocuklar için 
KOSTÜMLER • 

Kadın ve genç kızlar içın 
MUŞAMBALAR, MANTOLAR 

ve P.OBLARIN 
En son modelleri 

.... 1 

l«marl:ımn kostiim, pardesii ve 
paltolnr 

EN ALA CİNS KUMAŞLAR 

Rob, Tayyör ve Mantoluk 
YÜ NLÜ KUMAŞLAR 

iPEKLiLER. PAMUKLULAR 

En on moda modellerde 
KADIN ŞAPKALAR! 

Pcrdelık ve tcfrişat için 
TÜLLER ve KUMAŞLARIN 

en on ve en zengın çe ıtlerl 

Kadınlar i~·in 

ÇANTALAR ve 
SAHTiYAN MAMULAT! 

Kadın, Erkek ve Çocuklar ıç!n 

TRiKOTAJ'ın 

Zcn~n \'C mtintehap çı.:şitlerl 

~·--ıım---· 

• 

Milhedis kısmı ınakir.e ~ubesine k:ıbul olu-
nnnlar: 

101, 182, 229, 233, 270, 4G9, 524,561, 61, 120, 129, lli2, 203, :?71, 2.73 
286, 365, 430, 534, 540. 

lar: 
2 - Devlet hcsabma Mııhendıs kı~nıı tn~a::ıt şubesine kabul olun::ın-

291, 574, 378, 180, 193, 538, 34, 399, 142, 334, 451, 259. 
3 - Kendi hesabına mühendis kısmı inşaat şubesine kabul olun:ınl:ır: 
582. 137, li9, 252, 234, 206, 239, 249, 422, 441, 172, 419, 133, 260; 

128, 103, 117, 295, 376. 
Mühendis -kısmı lnşant ı:ubesinc kendi hL"'nbın:ı kabul oluııanlardı:ııı 

nrzu edenler Devlet Demıryolları hesabına, mc;kte;> lc\·,,zımı ve giyim de 
dahıl olmak uzere, ınuheııdiı> kısmı ın aat şube ine p:ıra ız yatılı vcyn miı
hendis kı:ımı ınnkinc şubesi kndrosundaki munhallcrc devlet hes<ıbıha 
nlınabılir. D..?vlet demiryolları hesabına 14 talebe nhnnc:-1.ur. 

Devlet demırynlları hes:ıbınu vcy::ı mııkine şuı..~~ine devlet he ~ıbına 
g,rmek istiycnleı in aı·zulun ınlırac.ıat sırasın.ı gon• is'.ıf olunı:ıcak'lır. 

4 - Fen memurluğu kısmı gırlş imtihanı 9/10/1040 çarştımba günü j 
saat 9 du yapılacaktır. J\Iiıhendis kısmı giri imtihanl:ırında ınu\•affak olamı

yanlardaıı, bu imtihana girmek istiyenleriıı 8/10/1940 finlı gunü sa, t 17 ye 
kador bir dilekçe ile okula mürncotları . 

1 ASKERİ FABRİKALAR SATIN ALMA KOMİSYONU iLlNURI I ' 
Kırıkkaledc ;\'aptırılal'ak in5aat 

Keşif bedeli 18200 Jirn ol:ın yukarıda y:ızıh iıışnat /,skcri Fabrikal,,r 
Umum Mildiırlilgü merkez srılın alımı komiı;yonunca 18/10/19'10 cuma guııü 
saat 15 te kapalı zarfln ihııle edılecektir. Şaı tn~me ~!)t kuruş ınul.abilindc 

komisyond:ın verilir. Talıblcrin ınu\akk::ıt tcmitıııt olan cl3t15> Jiı.lyı hm·i 
teklır mektuplarını me.,k(ır glindı> sa:ıt l4 de k.ıdar lwını .• yona \'nrmckri 
ve kendılerinin de 2490 sayılı kanunun 2 \ e 3. ınndd1>lerindeki · \"e .-ılkle 
muayyen gün ve saatte komisyona müraeantl.1rı. •9240> 

* * 4: 

142 fon lı~nzin a1ınll.4'ak 

Ta.!tmin cdılen bedeli c:52540> lir:ı olan 142 ton benzin A ' 1 F.ıbrıkn
lar Umum Mudürlugü merkez s:ıtırı:ıJ:yıa l.ı: • ı ;,ont<:ıcn 18/10/1940 cun ) 
günü saat 14.30 da k;:ıpulı ıurfl:ı ıhJ!e crı:•r,. ' t r. Şartıı:ınıe <ı2 lir:ı <12 
kuruş mukabilinde komısyondan verilir. T. l•bkr.:l 1'1U\",ıkknt teır:ıı. t ol:ı 1 
c3877, lirayı havi teklif mektuplarını me::k(ır ı.undc aat 13.30 :ı )t, d r 
komısyona vermclerı ve kendılcrinin d.• 2490 nUil'ar:ılı kanunun 2 \C 3. 
mnddclennc!eki vesmkle komır:yoncu olmndıl.l:ırııı. n bu ışlc • ı.ık ıt. ı· 

tilccardan oldukl. rma dair Tıcarcl Od:l!iı VP!>!k::ı. ılc nı~z~· r gıin , ı s .. rıt c 
komisyona ınüracnntları. 9205 

• • • 
300 ton ı>irirıcin ımzarhk ilanı 

1 26/Eyllıl/1940 tarıhindeki kapalı 2arO:ı mtiııakasasınn 
mıy:ın 300.000 kilo pirincin 10/1. Te~rin/940 tarihine r:ıstlıyan 

giinü saat 16 da pazarlıkla eksiltmesi ynpılacaktır. 
2 - Tahmin edilen nzami fiy:ıtı cıı 1.000 lira olup ilk 

liradır. Şnrtnnmesi her gün komisyondrn •S5:it kuruş bedel 
alımı bilir. 1'ıe 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda y,ızıh veı;ikalnrilc bitlı 
1 

gün ve s;ıatfo Kr.sırnpnşnda bulunan komisyonda h:ızır bulu11ıllııl·1'' 
•9256> 

lnev~ 
----""""-·--------------------: c Muh.ımnıen bC'delı (1783) liı'a (43) turus olan 341 metre elb 

ç• .. erd kumaş (l8/10/l!J40) cuma gı..nlı saat (ll) on birde J-1'1)
1

' 
d.1 G:ır l.ıiıı:ısı d .. h lmdı:kı komisyon tarafından uçık eksıltmc ti ı.I 
~ı.nac. ktır. t t 

öu i ;e girmek istiyl•nled.1 ( 133) liın (76) kuruşluk muval.l" 
\"e l: .. •hınun tayin ı>ttllli ve :ııklc birlıi~tc eksiltme günü ı;ııa' 1' 

komi~yoııa miir:ıc.1aUaı·ı lfızımdır. 

nu ı~c a!d ~:'.rlnameler 1-:omisyondan par~sız ol. 1 ak d. ıt 1 
(9297) 

Yüksek mühendis mektebi . Je~ 
direktörlüg"" iıl1 

1' 
Şimdiye k:ıdar mektebe kaydedilmiş olan talebe adedi alın c ~-

rı tce ıvüz etmiş olduğu cihetle: Aşağ:d:ıkl günlerde bir giriş 
imt~~nı y:ı~ldcak~~ 

7 / Blrincıteşri n/ 1940 Pazartesi: 
Saat 9 d.ın 12 ye k:ıdar Cebir Trikonoıı ıetri 
SaJt 1 ~ den l 7 ye kadar Geometri 
S/Bırinciteşrin/1940 S;ıı.: 

S •. t 9 <l.ın 11 e kadar 1-'izik 
Sa.ıt 13.SO dan lS.30 a kadnr kimya. 
Sa.t 15.~:l deı· 17 ye lrndar yabancı dil ~FrrMızc:ı, tnı•Jı1ce 

kkteb" ya7.ılı ra:itıcrden gf!ç gelenler, k: yıt karıı ~ .. ·n; ~ 
duı IJ'iJ:'i anlarh kopye kalcm~:z veya mavi ın i , . L 'z g. ;. ' r 
r · l ı ! wzkr. • c9303> 

• 
A. Ccm:ılcddln Soracoğlu - N( ı ~at ;,ı .ı . 

B. ıkhgı yeı: (H. Bekir Cürsoylar. ve CemQltddln 


