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ertte 5 kuruş 
KOMEDi KISMINDA 

Bizleri yola 
getirmek için 
r:-----

1'-itt mihver ıievletlNi 
~m. kelldi~ri iırJn ı.a
Jlrbah ' e dost hltıtliyai bft;

~ni ~orlanca llfti
)'e 'e wnam t~riyflt ~in 
lıir ~hlike .. il f!lllM!ktftl 

~· o umu ~ 
.....aili~ haDolmuu. 

___ _J i' 

.... 

işga· ne 
alınıyor 
~--------..... ----
Alman kllaalı 
hareket etti 

-~ 
ı ltaale ltalyaft kuvvet· 

1 
leri de mi lf tirlk 

•deOek 
• c 

Nevyork, 1 (a•.) - Trans
radio ajamı tarafmda.n verilen 
bir •t~a(ta JÖ)lİI ctenilmekte • 
dir: . 

Berlilİİli .,.ı~ui mabfille-
1 rillcJe :'-iman 'f ıtltaatmm Ru

ıa..u Ditol ... lfHe) 

.. - ......_._ ........... 

Sakarya wpma 

!,,-.. : H•yia c.hld YALÇIN 

~ unanistan ft Türkiye 

T aleyhindeki korkutma 
htitunıu de\ am etlıvor. Romada, 
'Ber!inde, yahud herhangi bir 
dağ başında mıh\·er hükumet
~ şefleri buJugtular, bir ı;ıey
ıııııır konuştular mı, mihver ga
aetıelerinde ve ilhamlannı hangi 
~~~~alanlan aldıklan meçhul 
-ruıu, küçüklü bir takım 

~akçılarda derhal Akdeniz 
~esi ve Yunanistan )le Tür

).Un yola getirilmesi derdi 
)a cµkar. Mihver devıetle-

•.:. Japonya arasında bir itti
-.& nnzaıamr. bu gue*clerde 
~ dönüp dc,laşarak geme 
"llZf gelir. Ağır lngBlz bom....._. ~ ' tayyaft!INI bir ..... Ulinde 

IJaJ>.n• ·' ~ariciye Sa kar p n ın 
Nazırının sözleri Ege denizin 
.. Japonya hiçbir zaman de merakı 1 

Ba meL•dla '~a,, tllfıW.. 
ınizin ~ blrakıldağull \19 

gftlliaia ...._e gitüğilll güllii 
g1İllÜBe ....... ederek .....,. 
11n1v.,...t e*dii güa gemi8i sü
varisi le gö~ üs.ere llÜ' ....... 

h.dıl"•nma t.a,'Zif ebni1 idik. 
Bu mullarrir ukad•~-= .. 

yaptpı yapnuıj, bütüa pzet ..... 
den evvel "Sakarya,, süparisial 
balmulj ,.e kendisi ilfl lti.riit
P!Öfiijr. Okuyucularmma; he
-. ''SMarya,, SÜ\ ........ 

• hrairdea Mttket e«leeeği hir 
•nda - ~)Hı tnalimab .... ..,61 ...... \e kwtill 

:ıunan~le Türkiye müı
;z:evıetıerinin ga&üne batan 28 Alman 

tayyaresi düştü 
Amerikanın 

1 komünizmin Çine lahak· ---------
kUmUne mU•••d• m· a ce ra Si 

etmiyecektir,. 
• ~~n~ dikep gibi •r vaziyet 

~ ZlııiilMııJunabitirı Faraza 
~an~ bakınız: 

~ Ji;. gizliden gialıye.. tn- • tmetr heclefterl dUn .._ 
:Vardım {'(ler. İngiliz .. u. 

yardım 
Tokyo, '1 (a.a.) - Yapl)an bir va

Jilk toplalliıstnda Japorı7a hariciye 
~ .lııliill~l.,~ B. lıfatsuka üçuzlü paktın ak-

una tabi olur. Yunan ada- tiddetle bombelandı 
lngiliz oonanmaaıra t- • 

aleyhinde )ruUanılmak ü- !--<>ndra, 7 (a.a) - Havıt. ne- :J'evyork, 7 (a.a.) - Reuter: 
~birer üs olarak kaydeder. zareti tebliği: Ne\')'ork Timea aazeteeinin Vqing 

f!:;'~dan bir kere bu parola çık- Dün gündüz, İngiliz bom\af- ton muhabiri bild[dyor: 

~ etraftan bir ok aksi~a- dıman tayyareleri Osted, Calala, Va i~ond; 2itüki!_ ;rerleten aa-
.. vay t • ~ayni .(a..u 3 ih•cU u,tada) (i:iia 1 iW -.1ıw..ı 

4edilmesi.nin Japon1anın Awupa har 
~e lirmesi demek olmadıpu .beyan 
etmittir. 

(Sonu 1 UncU •yfada) 

Türk· ordusu va 
1st811Hllnlar 

~lbu~:~:!M •f 
.,.._tan 9icimlerin ...... yni aa Vekiletinı·n •·••nbulkomu••n• kut--~r. Ayni ha'Va Beriin- r 1 tule bayramında hal-
:.. de eeer. Balkanlar "Yeni 1118 atercllli heyHfth 
....... için yoluna BOlnılmuş- d. k k ati va ••t•kkOr etti 
'-· v....ı-... orada vaziyetleri . t r ı , 
~:i~~: ı a az a: Vıılôvo!lıl•:t=Dr.Ut_l 
~h tDlllver devletleri bun- V • 1.: .-. "' k fi ~' ı,.r..at. brtalu-
~ .-eıc için ı.,..ı.. n.ıfı .-•enmeme tlel'tli _... ,..._.. .11na,.wııe 

bulunaealUardır. Bu 8 kahramall ordumus ~ 1 
~ Tabim belediye psinolnuada 
ı..~ tı alan ,..nlalı~ı gazete- v~:.:..:. li·-'ette irad .e~ nu- j 
~ artık hayallerine kuvvet Çonlıl•rrl•rı """'••• .ul ....._ ~ ,.,,.._,., ,,.,.,._ ~~· 3- .. .._. 

-._!'ek Türkiye ve Yunanilrtan ,,.;gorlffT •• lc.i ucuz kite• ı.•ra _.,..le •i••cek JaaJr l ..... 1 u ... o • 11"•"1 
~hinde, B88l1 yola getirile - l•l•hler tle oanlır. lli•ılencet ..-ı elıla~rı .. .,. ki. 
~e dair tafeilit ve te- ta6ırı N•lcı gılırıJ• ısrer ... ,...,. ol•u ..,? 

ta girişh'ttt. Buan Tür
~ cNrt günlük bir Wtima - L..-Ba-zı-m-ek_te_ple_r_im-izde-,-.-Zl-k-inlar~-. _ar_a_&1_n_da_mekilr--.--.. -.~-

verilip vuıyetini tasrih öğretmenlerin talebeden mut- duklarını haber dllk. HaR.uıd 
;::- iatenikliğilai yuarlar. laka 940 baskısı lritıb tstemelrte bimlJll b~ a&-e Maarif 

" bu tehdidin Yuaanista- ısrar ettiklerini ve, bu '~'ilden VektleU bu sene kitab listele-
._ t'eveib edi1...-..'ftnden. bahlle- / .. 
det1er. ""'"..-r:• talebenin ınekteblc ltltabçı d81t-

8u neşriyata bakarsanız 'i'ür· 
~e ile Yunani1:1tan fıkır fıkır 
....._~yan bir tahrib ve fesad 
:-Ki gibidirler. Bu memleket- • • k 
Jei.d;; hep mJhver devletleri a- nın 
leJhiıı4e tertibatlar ~lür 
" "-ıtamr. 

(8ou 2 inci uyfatla) 

Vaziyeti 
Yeni yapıla• 

•Üstahkem hatlar 
YAZAN· 1 ır et...;.. 

Geçen senenin bugiliılere 

teaadüf eden vekayüni habr
hyalım, Polosya mağlub edil
miş, Almanlar garbe dönmüş, 
mevzu yalnız Majino battı-

... :atıt.1a a..ıar e11umanea ipti- Re:.,· camA 
IWüalp pç binek mt.ir • ~ 

1t ~1M•• ·41 .. _1 •· C4Jlajblo hattı gayri kabili 
~t hemen aylarıfnheıi de- •-..& • -.._eden MI Dellriyatla 1Mı ka· lmt: • 
-.. lebatb '9'! etraflı ....... 
itin ınutıaka bir içyüııü buhın
"-aı Mympleeeği kanaati ya
~ Y&vq teessüs etıneğe bq-

t'ühaktka bugün şarki Av
l'UPa harituına bakıhrsa mih
~r devletlerinin tecavüz ve isti-
~ dalgası karşlSında boyun 

etlrıeaıiş Türkiye ile Yunani.<:l
~dan bqka de\'let görülmez.~ 
~~Un Avnıpa ya doğrudan r 
~Ya Almanyanm iStil~ı 
~~· ya emir \'e işaretine 1 
.-_hır halde bulunuyor. Bu f 
~ yalnız Tül-kiye ile Yu-ı t:-a hududlannti duruyor. 
...., lrlihver devletlerinin hu
~eri realite budur. 

1 
Lllle __..ıan U'llıllllda Yilkaea itl•a•'r Mr1atı•1at 

'-......- öt.elli hep uydurma IJe)- kabul ...... db yapd•... ı.a ' • .. - ~ 
...,.,.. ki Tnrlôye ve Ywnista- ..... m8'~ lı .. lıwlw .._ fJlfJllli..-aılilıllllla 
._ 1DubWMGUerini IUrmall ..... illillil t1e it*ak .... '811 • Y'111aı.... ..... .... ~,~ 

;ı.11111 YALÇIN ,,._ at11ııı•• Mr ...,_ -••11a111·n._ .. _.. 
ı i•ii •yt••> cıMrW &t ıtıL .... e..ı 

teshirdir. Her Hitler bu hattı 
yarmak ıçin iki milyon Alma
.. feda etmekte mütereddid
dir. Garb cenesinden bir ta
amıza intiar olunamaz. Al
manlar har'bi başka cepheler
deki faliyetlerle bitirmek 
mecburiyetindedirler.,, 

A ıt ed muharrirler bu nok
tai nazarı kuvvetle müdafaa 
ediyorlar, ajanslar ayni şekil
de neşriyat yapıyor, efkan 
umumiye buna ikna edilmiş
tir. 
iki milyon muharibin fedası
na lüzum kalmadan hat ya
nldı. Bu defa da yanlan yerin 
Majino olmadığı ve taarruz 
noktumda yalnız beton is
tilıkbalar bulunduğu iddia 
oluada. 

8lttMıl bı•"11S .... - -

- ..,, ... - -- Jllrilü 
.......... illıraldillladi 

( ..... t MI •ıtne) 

Sakarya vapurunun 
süvarisi Ethem kap

tanla lzmirde bir 
konuşma 

• 
........ lıir •ffddllt enreJ U• 

.. ....... ... - ltk•!lıie .. 
... "Sakarya,. .... 'd. Mır 

lWpa torpid-. ........ ...... [ ....... ....,.. ... 
-~ ........... .... ~ 

"YENl 8™11~ _. W:ille 1 'W M•llrl • rM' ')'llt.tu • \ 
ylpekJf'm.,•.tiitlilıille ........... llt•enk ~yi 
..,.oluyerve~da ...._... .. ı Wllı•yOl'dll.f 

Va. ekmek •. 
kmdakibeyanatı 

tarafllln ile &) oea ~
)lir :w.vk n iftihar duyuyona • 

Şimdi 8ÖZÜ a.rkadaşunm& ... 
nlnWm n oau tllaley~lim: 

• • • 
.karya,, ıun Mcrsindea 

1'anket ettiğini .geç. öğı unie 
olmak ve hemen ertesi günU İ&· 
mire muvaşal~t edecefi"ini dU)'-

11la.k beni biraz acele harek ! 

mecbur edıyord\l.. Bahusus 
( .. nu 2 inci 5&)11-) -

Mi1P Pif aagollWI 
kaza-Dan 

nu11araları 
Vali ve belediye reisi doktor 

Liıtfi Kırdar dUn ekmek iti 
menfaatlerini düşünen kimseler 60,000 lirayı 8756 
tarafından UydurulduğuDU te- numara kuandı 

M.kkında bul kimaeler tara -
fmdan i§aA edilen 1&yia ve de-
dikodular hakkında, bun1arut 
tamamen asılsız ve bazı phei 

bsrüz ettil'ellek- ıu beyanatı 

vermiştir: 

''-Son )laftalar urfındaki 
(&oflu 2 iMI uytMl•l 

gonun 3 tmcü trı1 b 3 ııı<'U ekth"i 
bugün Adana cl;' r t dy da 
11.00I ı muteca lı. bır 1 alk ki.ita.i 
9nuocle yapılır.ı tır. Ke id.!yf' a t 11 
da htiklil M , ile b.. :.wı.11 'c ke-

SABAHTAN SABAHA: ı ~ide • lnh tı '.d:ı:1al ı .. a ıı 1 r &ı•t 
Çelebi tm:ıfmd:ın izah edılnı t r. 

1 Bu k~ede ku.aaaa ..._. 

Bere k e tk 1• b ,· z de ,_ ....... _pa-=lardır-==-: -[Sonv 2 ACI sahifede) 

radyo adedi azdır! 
Bu sene abone mikdarı elli bini bulclu; 
360 ki~ide bir kifİye bir ınakine düşüyor! 

Jtdısad vekili dün 
phrimize geldi 
Bır ınUddettenberi "''" al 'ilAyet

lerimfıde bir tetkik se)ahaL de bu
lun:ın lktısad \'Ckılı Hu~nlıi Ç r dun 
Ege 'apurih: . Sinobdtm hrim12e 
1;eln ısttr. Vekil ,·apunt.ın ı ilden 
sonra doiru Bostancıd ·ı ne xı
d~relt iııtirahat ~tmi tir. ö ~ gı
n.ıze .. re 'ekıl bi kaç gon 1 bııbul
da kahıcak, Vekalete a d " er ltze
ı inde tetkiklerde b<.ıl ır. •:ı uı. 
~-

1 Başvekilin Hatayda 

1 

tadkikl.-ri 
Soğukcluk, 7 (a.a.) -

Bal"vekil Dr. Refik 

1 
sabah saat 11 de· valiyi, 
nafıa su işleri müdürlerinı k.-

l bul <.-dPrek Amik ovasının ba
taklığının kurutulması, \"Ülyet 

yol işlenni tedkik etmillerdtr. 
Ugleden . sonra refakatleritt -

de wli, komutan, parti mUf etti
Iİ ve mebuelu' olduju halde Ek
verk mevkündeki petrol arama 
•••--• gttmif; ve buradaki 
meeaiyi görmüşlerdir . 

P k yeni bir ısUıtis\ii;e gore 927 \ sene bu mu;r. 11')ıta iki m~li :ıı t
yılında buton Tt:rkiye.Je , ad- mıştır. Meseliı bt! 'iMH! !'0111 a beş 

yo aboneleıinln mikdaTı 61:? binı bwbn~tuı:.. Buguıı 50 bıni del 
~ i~ret ,,,_.... Bu ~ lwr lfeo&l'W· C .. nu 2 fncl •)'f•lle) 

, 

Avdetlerinde İskenderun ci
vanndalri hurmalıkları gördük
ten IMMll'& ~ Yak.it Soğukoluk'a 
cM--!c.til'. 

,. 



YENi SABAH 8 RffilNClTI<:;ştUN 194t 

ar anın • ( ş ~ııör v i ı ı i p _,:___,,_,,~._...._..._,.,=-
Ege denizin ıyango un Taksim bahçesinin! oKuYucu.,__ 

abe 
..., 

k ı 1 
DIYORKI: 

de merakll azanaD O Umara art alt kısmı Orman Kuruçeşmelilerin· 
Şimal 

memleketlerile 
ticaretimiz 

Pnıt SaUb •tm.cULUHDA-11~ -
İlim ve ilim 

acerası 

Sakarya vapurunun 
süvarisi Ethem kap

tanla İzmirde bir 
konuşma 

[Baş tarafı 1 inci sahifede} 

''Sakarya,, nın İzmirde ne ka
dar kalacağı bilinmiyordu. A
centede bile: 

- Belki bir gün kalacak, bel
ki bir saat .. Bilemeyiz kL di
yorlardı. 

Hemen düşünüp taşınıp b~ 

karar vermek icab ediyordu -
Ertesi sabah Bandırma vapu
rivle ha.re.ket etmeyi ve gece -
leyin İzmire ulaşmayı, en kısa 
ve seri bir yol ola...rak kabul et:.. 
tik.. Fakat bu işin için de bir 
takım vesikalar hazırlrunıya, 

yol k..iğıdı yapmağn, tren ve 
1 

vapurdan bilet tedarikine lüzum 
vardı. Ve bu işler geceleyin ya
pılamazdı. Bu suretle ertesi gü
nü 8.30 da hareket edecek olan 
Bandırma vapuruna yetişmek 
bir işti .. Fakat naçar kalınca ne 
ya.pılır? 

Tabii istifadeli taraflardan 
.sarfınazarla doğrudan doğruya 

vapura girmek icab ediyordu. 
Halbuki gidip gelme .. bileti al
mak kin bile fotoğraf çektirme
ye ihtiyaç vardı. 

Sözü uzatınıyalım .. Perşem -
be günü sabahı erkend"n nh -
tınııı: gittik. Fakat o ne kalaba· 
Iık yarabbi?. Vapur ş_imdidenl 
istiab haddini taşhiış. bılet 'Ver
miyorlar .. Resim çektimı: de 

1 bir derd .. Bir seyyar fotografçı i 
var. Dört taneden aşağı resim 
çekmiyor ve otuz kuruş istiyor. 

tO \teya 25 kunışa. pazarlık edi
yor. Tutturabildiğine artık ... 
Halbuki resim ihtiyacı duyan 
volcularn ancak bir tane ftoğ -
~ lazım .. Bunun için de çare
siz 20 veya 30 kunışu bayılt -
yorlar. 

Nihayet biz de öyle yaptık. 
Resim nöbetine girdik. Derken 
sıramız geleli ve fotohrrafımızı 

çektirdik .. Amma görmeyin ne 
fotoğraf.. Adeta polis ikinci şu
bedeki kasa hırsızlarını hatıra 

getiriyor ve bu resim 25 l<uru
şa_ 

Ma.a.mofih razıyız bu işe de ... 
Raldı ki bir de bilet nöbetinden 
hayırlısı ile çıksak.. Fakat ~-f 
şenin önü mahalkallah ve gı,,_qe 

de kapalı ... 
- Belki henüz açmadılar .. 
Diye düşünmek istedim .. I<~a

kat vapurun hareketine ancak 
on dakika vardı. Bu takdirde 
gise henüz acılmamış değil; 

bit· dahaki vapura kadar açıl-! 
mamak üzere kapanmış bulu -
nacaktı. Derhal bir kaç yere 
başvurdum. İşte aldığım ce
vab: 

. _ yer yok.. Bilet vereme-I 
yız. I 

ı 1eye yalan söyliyeyim bu 
kadar intizamperverliğe öyle! 
üzüldüm ki o dakikada. Bir za
manlar dolmuşa bir adam şek-
linde gidip gelen Bandırma, 1 

Mudanva ve İzmit.. Tekicdağı 
ımpurl~ı gözlerimde tüttü .. 
Bu sırada bizim vapur palamar 
çözüp nazan ve hiraman bir 
süzülfü>le rıhtımdan uz.aklaşa -
rak Marmaranın mavi sularına 
dahp gitti. İyi amma .. Ya şim-

r ~ı' eni Saba 
ABONE BEDELi 

[Bil§ tarafı 1 inci aahffede] 

Lira Numara 
('.0.000 875"6 
20.000 921&1 
10.000 9029 
10.000 90557 
5.000 1426.t-

5.000 23549 

5.0011 9R864 
5.000 168538 

2.000 Lira Kazanan Nun;ı;ıralar 
19~14 32030 4739! 76307 7Ti04 
~904 148557 165?68 18939& 191692 

1..000 Lira Kazanan Nu"'aralar 
3672 3977 9278 10497 14990 

16560 
3!)460 

55755 

35684 
47620 
63395 

di ben ne yapac:ıktım? Gazete
ye dönsem, vaziyeti anlatsam .. 
-lştc senin yapacağın iş bu 

kadar olur. Bir bilet alıp vapu
ra binemedikten sonra senin ga

zeteciliğin nerede kaldı ... 
Deyip alay edeceklerdi V"' ben 

buna tahammül edemezdim iş

te .. Perişan bir b.ak:l • düşünüp I 
dururk~ kafamda y:ni bir ~-~ 
nıid ışıgı yandı. Aleliiccle hır 

telefona yapıştım. Haydarpa..,~
ya Demiryollan istihbarat bü
rosuna telefon ettim. Hergün 
saat 3.45 de İzmire muhtelıt 
bir tren olduğunu öğrendim • 
Bu haber içime biraz soğuk su 
serpti ve karar verdim. 

- Ne olu~ olsun ben de 
trenle giderim. Muhakkak sii
variyi lzmirde yakalar, konu
şurum. Yoksa gazeteye bir da· ı 
ha ayak atmam.ah. 

Ve dedığim gibi yaptım.. Ra
hat ra.lı:ıt (,ğte yemeğimi ye
dim. Biraz •.!a yol nevalesi dü· 
züp Hayill;rp:ışa.ya geçtim. Gi
clip gelme bir bilet khnı. Trene 

vanladnn. ı 
Cuma günü 15.45 d hll;'?layan 

bu tren yolculuğu cumartesi 
günü gecesi saat 22.10 da niha
yete erdi. 

Yolda beni çok üzen bir ha
dise, Afyonda aktarma yaptı

ğımız sırn.da lzmire kaçta va
raca<rımı;r.ı sorduğum üç kon - 1 ~ 

diiktörün verdikleri ayrl ayrı 
cevablar oldu. 

1 

Birinci kondoktör saat ~J<iz. 
de bulunacağımızı söyledi. f 

Ben o saatte lzmirde ne ya-
pardım Allahım!.. f 

Kendimi teselli etmeye başla-
dun ve: 

- Muhakkak her ihtimale 
karşı ihtiyatlı bir cevab vermiş. 

olacak. Trenip rötar yapmasını 
düşünmüştür. Bir de başka me
mura sorayım_ diye düşündüm. 
Fakat keşke sormaz olaydım, 

keşke böyle düşünmeseydiın . 
Bu mübarek ise ne d?.di bili
yot musumtt! 

- Saat on buçukta. oradayız. 
Nihayet on birde .. 

Bu muydu benim beklediğim 
cevab ? .. Az kalsın kalbim dura
cakb .. 

Bereket lcendimi tuttum. ü
eüncü bir memura Gormayı o , 
anda düşünmek beni biraz ted
birli etti. Fakat, sanki bundan 
agZLm yanmamış gibi bir üçün
cü memura sormak beni az kal 
sın geri ~cvirecekti. Ramak 

l 

61NILIK 
1 •YLIK 
1 AYLIK 
t AVLIK 

Tllrklt• lha•ı 

1400 Kr• f7QO Kt• 
71~ > 14~ • 
400 • ... • 
110 • • 

~ kaldı Torostan gelen karşılık 

"trene atlayıp "İstanbul yolu bu- 1 
dur,, diye ters yüz dö.necektim. ı 
Çünkü memur adeta bir hü-

8 ilkteif'ln 1940 - SALI 
6 Ramaun 1359 

25 Rumi Eylül 1356 
Gün 280 Ay 10: 1940 - Hızır 156 

Güneı OAI• ikindi 
12.22 6.20 9.32 Ezani 

6.04 12.02 15.13 Vnati 
~ktalft 

y2.00 
17.41 

Yateı 

J.30 
19.12 

fmHk 
10.44 
4.26 

ziinle: ı 
- - lımire mi? demişti, galiba 

bu bridışle yarı geceyi trende 
yapacağız .. 
yız .. 

Bir de filfuı orada-

Bıı nruııl Reydi yarabbi? Çıl

du~ınak işdcn bile değil. Demek ı 
bir dvrdüncü meın.ura sorac-.t.k 
ol.sam Allah sakl3.sın; muh.ak -1 

yongo idaresi Cilmburiyet ba.rramın
da çekilm:!k üzere fevkalade bir pi
yango tcrlib etmiştir. Bu piy:mgo 29 
Teşı inicvvelde Ank:ırada çekilccek
tır. Bu piyangonun ikr.ımiyelcri hem 
buyuk hem <;eşitlidir. 
Ayrıca urt:ı biiyüklükteki ikrami

ycl~ ele .rer verilmiştir. En büyuk 
ikramiye 60.000 liradır. Fakat aJTlca 
20.000 liralık bir, 10.000 lir.ılık iki 
ikrami.rc oldugu gibi 4 laflt" de 5.000 
lir.ılık, SO tane 1.000 liralık, 80 tane 
500 liralık. 400 taııe 100 jiralık, 4.000 
tane 10 liralık. 80.000 tane de 2 lira
lık ikramiye vardır. 

Tam biletler(%), yarım biletler (1) 
lirndır. Aynca lO tam biletlik ve 10 
yarım biletlik amcler yapılmıştır. 

Bu piyangoda bir yenilik olmak 
tı7.ere 48 bne teselli mukfıratı ihd:ıs 
cdilmi~ir. Buufara 250 şer lira veri
lecektir. Tescili mükafatının hususi
yeti şudur: Bir bılelin bütün r.ıknmla 
rı büyük ikramiye kazanan bil:::Un 
rııknmlıırına tevafuk ediyor da yalnız. 
içinde bir r:nknm d®şik ise o zaman 
o bılet (%50) lira nlııaıktır. 800.000 
liralık bilet satışı hasılıitının 49Z.OOO 
lirası yani % Gl.5 ikamiye olarak 
dagıtıl.ıcaktır. 248.000 lirası MilU 
Mudaf:ıa Hava kuvvetlerine verile
cektir. 

"- Fecirle beraber orada
yız .. Güne.~ doğarken Karşıya

yı, lzmir:i uzaktan seyrederiz 
imzaallah.,. 

Deyiverecek her halde. Be -
ket ki yanmıda hmirli bir .kü

~ ük mekteb talebesi var: Ba
yan Jale_ Şeytan gibi biı· kızca
ğız.. Onun teminatı da olmasa 
hemen cayacağım bu yolculuk
tan .. 

(Devamı yana) 

aarif Vekaletinin 
dikkat nazarına: 

(Sa§ tarafı 1 iıteide) 

nmn yanına hangi yılda basıl
nıis kita.bfarm okutulacağını 
işaret etmişti. Bu mesele hak
kında malüm tına müracat et
tiğimiz bir kitabçı arkadaşımız 
şu izahab verdi: 

"-Her ıııene bu mevsim.de 
öğretmenlerle kitabçılar ve 
çocuk aileleri arctSında okul ki
tabları yüzünden bir mücadele 
ve muh rebe devam eder. 

Bu sene, kitab listelerinin ya
nına hangi yılda basılmış ki
tabların okutulacağı sarih ola
ra.k i~ edildiği için bütün 
kitabçıla.r sevindik. Fakat hey
hat., bu sevinç ağzımızda kaldı. 
Kaç f.."ÜndÜr, öğretmenler, ça
cuklara 940 baskılı Jritab ala
caksınız diye kitabçılardan al
dıkları 939 baskılı eserleri ge-

ri yollayorlar. Bunlardan biri 
kısmının 910 baskısı çıkma-

~tır. Öğretmen bunu tahkik 
etmeden çocuğu geri c;eviriyor, 
hatta bazılan mektebe de ka
bul elmiyeceklerini söylüyorlar. 

Orta okutun bir kaç kitabuun 
940 ba.ı:Jkısı çıktı. Bunun üze
rine <le, bu kitablar 939 baskı

sının ayni olduğu halde, içeri
sini tedkik etmeden, götürÜİl, 

dl!ğiştirin, diye geri çeviriyor -

lu. \ 
Kezalik ba.zı kitabların üze-

rinde muharriri yazılı değildir. 

Fa.kat listeye isim konulmuştur. 
Öğretmenler, bu kitabda mu
harririn adı yazılı değildir, ka
bul etmenı diye çocuğun aldığı 

kitabı geri vermesini söylüy6r
lar. 

Bir takım y~tim, kimsesiz, fa 
kir çocuklar geçen seneki arka-1 
daşlarından ucuz kitab tedarik 
etmişler, yahud kardeşlerinin 

kitabını alarak sınıfa gitmişler· 
dir. Bu zavallı çocuklara kitab
lannı değiştirmeleri söylenmiş

tir. Kabul edilmemiştir. 
HUiasa; tebliğler dergisinde

ki sarahate rağmen bir kargaşa
lık ihdas edilmiştir. Çocuk veli
leri ve kitab satıcıları şaşkın 

bir hale gel~Ierdir. Radyo ile, 
gazetelerle, tamimlerle en kısa 
bir zamanda öğretmenlere teb
liğat yapıho:ı.sını bekleriz . ., 

Bizim taıı.:ımmillümüz kalma
dı, Vekaletin, kendi ~refi adı
na, hu boğuşmıya nihayet vere-
ceğini umarız. 

o 1 a c a k belediye reisimiz&> 

Nafıa Vekafefi bahçefer 
mütahassıamm teklifi 

kabul otundu 
Vali ve belediye rei::;i doktor 

Lfıtfi Kırd:ır, şehrı.mizde yeni 
yapılacak park, yı.!şıl sa hu, ve 1 
bulvarh ca.1delerın projclet"ini 

. hazırlamak w.ere Ncıfıa Veka
letinden, vekalet bahçeler mi
marı M. Levorıun bir miiddet 
istanbulda çal:ışnıasına müsaade 
edilm~ini i.c;krruşti. V ckruel bu 
talebi kabul etnıl!5 ve ..\1. Levo 
dün şehrimi?:e gclmışt1r. 

M. Levo dedıal im.ı r müdür-ı 
lüğünc ·giderek tedkika~ ba~. -
lamı:)llr. Mütehassıs şuudılık 

1 park lıa!ine getirilecek mezar -
hklann, şehir J.:ıhilındc yeniden 
tanzim olwıncak. parkların pro
jeleriyle mcşgÜl olacaktı!'. 

Mi!ichassıs, şchLimizde bun
dan C"l.fVel p.pt.Jğı te<lkiknt neti
cesin-le Taksim bahçesinin alt 1 
kısmınrn omıanhk haline gcti - ı 
rilme<.:ini teklif etmişti. Vali bu 
tekli' kabul tıuQlır. Bu iti - f 
barla :M. Lc.vo bu ormanlık sa
hanın projesin de bazırl yacak
tır. Mütehassısın mes_gul ola
cağı işler hakkında bugün saat 
10 da valinin riyaseti altında 

bir toplantı yaptfacaktır. 

H B 
VAZİYE i 

den bir dilekleri 

Kuruçeşrrıcnın uç rına sıık:ıgın

don lıırj ol.ııı ve tr.ınway caddc:ıi
ııe. merbut suka~ıınıı.ın 50 metre 
kadur bir yokuşu olup bura:>t d<1g
d:-.ırı gelen sellerin tahribile bır 
dcıc halıııi almı;)tır. Spor iskar
pini, genç kızlarla clehkanlıl;:ır 

lıariı; ooyanbrla ihtıyarların bu 
yokuştan yardımsız ınip çıkm:ılarl 

pek muşkuldur. Billl::ı.ssa yagmur
lu ve karlı hav·alarda buradan kn
wsı 7. inmek iınltiıns:ız oldugundarı 

tı'amvaya bu sokagın uç misli u
zwılugunda ve bir derece dah;l 
tehlikesiz olan arka :;oku .. ~ dolaş
ımık mecburiyelindc kalıyo -
ruz. Binnen:ıleyh burasının lagım 

tlll'l"ral.:ırı da pek iplıdai bır şekli
de yapılmış olup, bu sclle.riı1 tah
rıbi ile uzcrlcri açılmakta ve sı -
cak ha• larda etrafa !cn:ı kukubr 
ııeşretmcktcdır. Ayı z.amand:ı bu
rad;ı terkos tesisatı da olmadığın
dan, k.ull:ınma uL.lnıruzı bile 3-4 
yuz metre uzaktaki bh· çc meden 
para ile tedarik ediyorduk. M :ı

lesef o ~yun da ha· nedense ı;c
kilıııesile gerek temizlik ve gere~t
sc yu'rnndakı sonı geçen li'ı"ım

lıırın ~rkin halini su ile olsun 
dcfotmek imkanından da m:ıhru- , 
muz. Bin:ıenaloyh h::ıyaU, en mub
'rem ihtıyacl nmwn b:ışmda olan 
bu su il ~kak derdimizin bir an 
evvel lullinı ınuhterem gazete.nız 
dclii.lctile al;ikıtdJr nıakarrılaı-ııı na 
zarı dikkatini çek:meniZi bu· so -
kak sakinleri namına s.ıygıları -
ınızla dilıyorum. 

Kı;ıruç~me Yeni sokak 
(Öksüz Çoe•k) No. 18 de 
Ali Tayyar- Sipallıoghı 

·------=-----.;.;..~....; ..... ____ 
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Üsveçe bir heyet 
gönderilec9k 

Şimal memleketleriyle ticari 
münasebetlerimizin inkişafı için 
Ticaret Vekaleti esaslı teşebbüs 
lcrde bwunmaktadır. Muhtaç 
olduğumuz bazı maddelerin Şi

mal menılekeUerinden idlıal e
dilmesinin mümkün olduğu ya
pılan tedkiklerden anlaşılmış ve 
bazı ticari angajmanlar temin 

etmek maksadiyle Şimale bir 
heyet gönderilmesi kararla.5t,ı -

nlmL<rt.tr. Ticaret Vekaleti bu 
husu;d:ı İzmir ve İstanbulda 
tedkiklcr yapmak üzere eski 

Stokholm ticaret ata.şe.m.iz Na
tuk Ziyayı bu işe memur etmi~ 
tir. 

umaileyh lmıirde idhalat 

ve ihracat birliklerile temaslar
da bulunduktan sonra şehrimi-

' zc gelmiştir. Burada da birlik
ler, idhalat ve ihracat tacirleri
mizle görüştükten sonra der -
hal İsvcçe. hareket edecektir. 

Natuk ..Ziya ile birlikte lz
mir idh lıit ve ihracat birlik -
leri umumi katibi Atıf İnan da 
şehrimize gelmiştir. Haber aldı-

ğınuza göre Natuk Ziya ile bir
likte dcmircilerden mürekkeb 

biı· heyet ele lsve<;e giderek 
muhtaç olduğumuz madeni eş

yayı memleketimize idhal etmek 
için temaslarda bulunacaktır . f 

Beşer tarihi, geni~ manasile, ili~ 
tarıhınden pek k.urısıktır. Canlı nı:ıh
IUklaı ve fııaliyct~ri. fiı iter- ve ınc
raml.arı, unıidlcri ve unanlal'I, hır

çınlıkları ve kardrsnlıkları kat'l 
düsturbra IJaglanaııwz. Bımıcnalcylı 
bir tarihçinin v:ızifcsini hakkilt: gi>
rebilmesi için bir ilml keşfiı; tarılı
de yaptığı tesiri gi)steqnesi ve bU 

k~"iflenn nasıl meydana geldıgini., 
keşfı yapanların ne tip<l"-•n ins:.ııı ııl
du.'lunu ve iıllklnııı Hını C!:"asııı:ı otu-
1·ıı~ ınedeniyct. iı,in dnh;; uygun bir' 
ınl'!hluk olduj'iuııu r:üstcr•nesi ic..ıb 
erler. 

· Ev\•elki yazımızda ilmin bir yerde 
tutun;ıbılmesi için ic<ıb eden şaı ıl<ırl 
söyleınıştil•. $imdi ıliııı ile ~lınıırı 

vasıflarıııa ı:ııd mutearifclcri bıldıre
yuıı. 

1 - H.ıkiki ilim :ıd ımı • 
(a) Kat"ıyen «bilmiyorum, dcmi

yecek bclkı (inanıyL>ı.ıın), veya (de
lıllcrin gôsterdigme güre), \•cya 
(muhtcmeldır) veya (muınkündur) 

diyecektir. 

(b) ;ınlıy:ınıadığı şeyi hilınedıgiııl 
itırafdan çekinmiyt."\..'ektir. 

( c} s.u,-ınayı d.ıgru olarak güsU.~
miyecektil.'. 

(d) l1ontifik lıcyanatt .. bulunmıvıı

cak (y<mi bir \at7. kiS\'<'SlDe hurun
miya-ektir). 

(e} lelııdr:ım;:ı atılm ıy;:ıcaktır. 

2 Tahiat bir no'·t::ıda ıns:ml ırlJ. 
al;ıyı etme0 i sever. O tla her ·Cijfedı

lerı şeyin mutlak surette bir ıkınci 
nüsh ınm da ın~vcud olnı:ısını zarı 

netmektir. 

3 - tın.in en yukı:ıek kat.:ıgorileri 
kanunlardır: 1.ıunlarda topl:ınmL'> o
l::J rı, bır takını muknı dclıllcre ıstin ıd 
c~ı hakık:ıtlcrin k~lindcn ib-•
rcttir. 

4 - Umın tcrııkkısirıde lu •uınu 
••:?ikar ol.an f<ır.ı:ı:.yell.'r muvakktıl nn 
hiyclindedir, Dunl.a · bir b;:ıkımd.ı1l 
spckulaLıl n· sulıjcktil olmal.:ırı itıb:ı-

Y cni yapılan valinin ek • • ;~ır:_rteucce kaııunınrdan son~ 
ş 5 -- il:ın ba:~tan basa idrak:e baglı 

müstahkem hatlar h kk d f> b ıııuhakcme ile al'ikadar olup his>l 
(Baır tara.fi t inci uhife4e] a ın a ı ey a at muhakc..'llclerk nlil~ası yoktur. HL'ôSi 

muh:ıkcmcnin ferdi ve rıahsi ola<:agl 
Majino vak'asından sonra bir ı aşıkfırdır. Bir ilmi luıkikut bu· fer k 

aksülimel baş yarak m~tah- -------- aid huşu t hakikat olmayıp obj<.>klıf 
kem hatlar ~~emıniyetsiz gö- (Ba~ tarafı 1 inci sayfada) san ekmeklere rastlamadığımız \'c umumidir. 

rülmeğe landı. H lbuki Ma- teftişler neticesinde ınuhtelif gi~i .. ~ıı·l~larda um~yelle .~e- ı Bu rn<ıkaleleri yazm:ıkt::ın ına~: 
jino hattının yarılma:-;ındaki cezalara çarpıian b:-ızı fırıncı - mızlige rıayet cılundugunu gor- ı dım ilmin gaıbdc nasıl tcrakkı ettıgını 
sebebi, prensipin yanlı..~lığmda lann kaba.hat ve kusurları gö- dük. Dedikodu mahiyetinde ' gi5stermekten ibarettir. Şuntljyc 1-.a

değil sevki idarenin bozuklu - rülmediğinden cezalandırılma- söylenen haşarat ta yoktur. ı dar yazdıtımız şeyler ~u. m~ı_ksad~ 
lı.d F sey ol rakib fırınların Ja ııi- Lc·~ilerin 18 - 20, hatta daha varmak ıç.ın bu· ~::ış. l:ıngıı;tın ., Hırkb~-ğunda arama ır. raıısı.z · - mış n ~ kıınd•uı ilım hınhı d.::nıle 11 t."Ce _,_ 

yar ordusu~un bütün_ ağıı· silah: t zama riayet etmediklerini ileri fazla silat c;alıştırıldıkları me- lan bu makıılelerde bugunku ınan -
Jarile Belçıkaya gonderifmcsı 1 sürerek muhitlerinde İstanbul sclcsiuc gelince: sile ilim :ıddedilemiycce:k olan bitı::ı
mağlübiyetin başlıca ·amili ol-f ekmekleri ve fırın in r1 hakkm.da .İ.şçilerin mesai saatleri iŞ ka- niıt ,. r:Kt:ı ~ e garbde vauyctlerin'. 

mustur.· B' enaleyh muharebe- gene şayialar çıkard1klarını ha· nunu hükümieriyle tayin edil- lHrAıkarnk J400 seoe::indcn sonı· 1k 1 

Yi .Almanlar k zanmrurnş, Fran- her aldık. mistiı'. Çalışma saatlerinin kon .. g:ırbueki inkişafuu l>t.ldire~~ız. O 
·· yazılard;:ı.n sunnı d:ı neticeyi s••yliyı..-sızlar kaybetmiştir. Bu gibi ınncılann ziraat mu trolü de aliıkadar!ar tarafın -

Garb cephesi harekatını ih- rakiblerinden M.ehmed Ali Ko- dan yapılmaktadır. Bize iş ka- _ceg_ l%_. __ ===='-----
tiva eden Alman mecmuıılarm- narbnın geçen ay gazetele- nunu hükümler-ine aykırı ola- SABAHTAN SABAHA 
da Majinonun taarruzdan son- re intikal eden raporundaki id- rak fazla çalıştınklıklan için 

raki vaziyetini tesbit eden re- dialan da tekrarladıkları an- ~ikiyet" eöen işçiler olursa he-- Bereket ki bizde 
simlere tesadüf olunuyor. Bu !aşıldığından mevzuu bah::;ol - men icabına bakarız. Böyle mü- d d t 
resimleri tetkik ettiğiniz zaman duğu zaman ınahi~tini sizlere racaatl r yoktur. Raporun ek- ı radyo ade İ az ır • 
görüyoruz ki müstahkem hat.- izah ettiğim o rapor ve alellı - mek tevzi ve satıf)ına a.id fık - , (Baı tarafı 1 inci aahlfede) 

lann inşasında temenni olun n mum lstanbul fırınları ve ek- rasının mahiyetini ve ne knst 50 bin radyo bize çok gibi e<mı-
Luı ~eyler Ma,iinoda ihmal o- mekleri meselesi hakkında ls- • etliğini anlaynmadık. Bu husus- nur. Fakat Bıılkanl.ırd:ı radyo 

ıunnıuştur. ~IeseJa beton ve çc- tanbul halkını .bir kere daha da rapor sahibi de izahat vere- aboncs:i, en az nüfus-..ı olan Bulg:ır-
t . t - . ı·· umlll rro-r· 1 iim . da bılc bundan razr.ıdır. Biz.im nufu-lik Z!rh krueler üz bir satıh envır e rr:egı uz b u · meıni~tı. 

· · · · h <l sunıuz ıs milyonu geçiyor. Demek ;;...,n·ne kap .. tılnıış hamam t.ru;ı Evvela rapor ışını ıza e e- Halkın mübrem ihtiyaçların- . 
........ .. - 360 kişide bir kişiye uir rnriyu ınakı-gibi çok uzaklardan belli olan yım; evvelce de söylediğim dan biri olan ekmek i:ıinde hü- nesı isabet dıııektedir. 
bir çıkıntı 9cklindedir. Bunlar gibi Ziraat mürakibleıinden künıetin hassas davrandığını ve Halbuki radyo artık bir :ıcdt ,.e 
ağır Alman silihlarına nişan Mehmed .. Ali K~n~rlı, raporunu her türlii' kolayiığı gösterdiği- neşe , a sılası dcg1l, imıanın hem lJ<:~ 
noktası teşkil etmiştil". bana gondermıştı. Yalnız ra- ni ve nitekim istanbulun nor- dii :zevkini hem haber alma lhliycıcını 

d l t 1 100 tatmin \:ısı tası oldu. Aynı zanuınıJJ '"'. ı to ı·k ~u··tunlar por mün ereca ının gaze e er - mal ihtiyacmdan yevmiye 
.LtnC Je n ve çel ıs •• b. yeni bir şey ögrctiyor. Dc\·Ietler rad-

dan yapılan tank maniaları ha- de neşrin1den 
3 dgunM .. sd~~:- .. ıt' ton fazln buğday vermekle ek- yoyu birinci safda bir m~lckct pro-

\radan. geni.~ ve zikzak bir şose sureti ktı~. . u ~r .uguı ne mck işinde en küçük bir ciariık pagandası h:ıline koydulölr. Bır tcK 
hal. d .... 1·- H' ol ıazsa t ı::u hsi olarak gonderılmıstı. ktı· ı •"''kilmesiııe razı olmadığını, bu ı-dam ıni!yonlarc....ı v.ıtan·ı~r•nı bu "-a-ın e "'"oru uyor ıç n ı:r.- • ~ .. ~ 

"" · . b sad müdürünü nezdimc celbe- vesile ile. bir ôaha .. t.c.·barüz .ett!r-~ sıta ılc teıwiı· ediyor, kendi iikirlc-
minin. toprak rengınc oyana- :i ~. d·~: . ,,,. rıı.1n ı·m,.le ndiyur. Devletler du"nıan-k . d ulm k ı·· • derek bu 'husus a .nen ı:unı um- mevj l~urolu goruyon.ıt'l •• , " " , ,,.. 
ra a.ra.z:ıy~ uy ur :ı uzumu 1 . be .J l b t ·ı ol g tirmcı;e . dilm ··tir le<lim. Alfıkadnr miidiirleıle - --ıtıı«--- nhnı u 'a5ı a ı c Y a c hı...:;se .em~ · • f · t · 1 • !,'D1ışıyorl.ır. Londr:ı ve ~1m iat;ıS-

)finiE.hrın önüne ve arkasına raber fırınları da tc tış e rnış- Podsaidde veba yonl:ırı gibi Amerikanın bir !:O·' is-

otomatik lliğmı. c;ukurları yapıl-1 tim. kalmadı tasyonu gumın her saatiııtl • neşriY ıt 
Ç.. tt k Bazı fırınlarda vezni noksan yapıyorlm·. 

mamıştır. unkü hn ın aç sc- k tektük ekmeklere ı·c bi- Sıhh:ıt Vekaletinden: Avrupa ve Amerika rndyohır:ı, .c.ıb· 
ne sonra işe yarıya.cağı malum çı an be 1 . ı Sıhhat ve tı;un:ai Mua;;cnct Vcldi- rı·kadaıı buı·aya k:ı"<' mal ôJuyor, raz kararmış pasa z erme .... olmadığından bu gibi tertibatın f lctinin 28/Eylül/19-tO tarih ve hıf- ka"" s.ıtıil''•lr? Hukiımet gümruı:tı te~adüf ettik. Bu fırınlar hak- lı - ~- " zaınanl.ı bozulabileceği vey:ı. zıs<.1hha 16981/461> sayı emri uze- ı;ok :ı:wltmıştır. Tek halk beş on ı:.u-
harbd•; hiicrelere infilak mad:ic- kında takibat yapılması için c- ılnc· Muvarid:ıtın:ı vc!:ıa tedbirlen ruş istifade e.tsin dıyc. Fakat be'i orı 

1 mir verdim. Fakat çıkan ek- konulmuş olan Portsait limanının baz:irganın elinde olan radyo sat •ı-
si koy:uağa. fırsat bu wıamıya.ca O · · · 17/Eylul/1910 t<.nhinden beri veba- tır ~ ..:ı;;ı::ünülmuş-tül'. meklerin yüzde ının yezıu da un kuruş tenziUit yapılmam~ • 

u.~ noksan olduğu hakkında.ki dan &ıhm bulunclu.,u ve bu munnse- ht<' bundan dolayı nıdyo sotışırıU'I 
Bu ldtlk,.... m:.:ı...:m ııoksanla betı~ \ eba tcdPirlmnin kaldırılmış b 

1 
d nunıı:ı:. 0 

... - w;u • sözler kat'iyen varid değildir . " milyonu u mamasın n me•n 
r" &.l~ka kısmmillıki zayıf tah- olduğu tcblig olunur. Yoksa harkc rmlyonlanmızın gıbl\C' .. - c·u·nk;·ı mi.iteaddid ve son tef- s ııı s h'" t 
kimat da iliıve. olunursa Maji.no- ' Hudud ve ah er 1 "" sine oldugu kadar i;;cnd('ki ya!J3:ı-tişlerimizı.le pek ender ba.7..1 Umum M üdüru c.'Lların da milyo!.llarımızı uşırrnasınll nun n1 "k de mcthe :jnynn olmaclı- · · d · k ıyo 

istisnalar harıcın e veznı no - • .. ...,.. ... - yaıı;ı~tık. Maumufıh 50 bın r:ıı 
ğı nelicetine. vardır. Yoksa müs ~---~--------- İsmail Müştak Maya- mııkiuesi de bunları satan uı: beş tır-
tahkem mevkiler he.. zamn.ıı reşal TiIQô Şenkonun teklifi ile mayı ihyaya kı'ifi gelmi tır. ·n 

askeri h!ıreki.ta mühim surette bir askeri bölge tefrik etmeğe 1 konun İkİnCİ senet Eleklrik sanayunin rn.·mtcl<cll 
tesir yapacak birer tertibattır. karar vermişlerdir ln bu da o' f her tarafında iııkiŞafı me-. zuu ı~ll;~r-

devrı·yeİ ve ah cd d -1 -tı ,.o ..... lngilizle.r bugün a1anş sabille- cihette bir tahkimat yapılmak luyur. Bu say c ra ,ı;o "": •1 ., fıyııtı 
rini kuvvP.lli sm:_-tte tahkim edi· tasavvurunda olduğ'unu ima C·' Yarınki dl) kuz 1 L;. inle\\ el h-rn:ı:ı tacaklır. F.ık:ıl bir t.anesuıın <Lıhll 

1 r ·k elli lir.ı ıle ..iç dort yuı.. lı.ıtta l ·' 1 t·ı· 1 l ası .;ı~ . rl" tlııştnk Ma.)'akonun \t:: :.ılıı .n ı ·ıııı.:ı _..ınrı yor ar. ~ man ıs ı a < a g ~ ıvor. fazla lır:ı r.r.:ısımLı tahan ül c>-
. ·· hk h t scnci UC\ riyP.;oıne. tesaduf cttiginden o:1 nizi geçse dahi bu hatta çar- Bu iki misal musta em a - rndy'O satışma hükumetin el toyın.ıı 

ı...-ıı..: d . k 1.ktck· .. •- . aat ıkı buçulct::ı Asrı mezırlıktakı k. •
1 

ı unb.-ıl~-
parak kınlacak ve ~ gerı lann a...s er ı · ı mum ..... z mev~ mezannın baljınd:ı h:ıtim duası ofa- şarttır. Radyo. ın.'1 ·ınesı e, · .: c 
dönecektir. kiini henüz kaybetmediğine de-ı eaktır. Arzu eden akraba \•e d0t.tlıtnn rile vc•t.dcı-ı-üatile bi.ı..viık biı· ıhl.ik·l 

l • let --'~ .. -.:ı bul '- ''k · "Ul>C$1dir. Üçüzlü p&Ittıu · ndan son a ... ~r. 1 d ........ a uıın1oıwı·ını re-. ·usı uca " 
r: Sovyctler de Ukl"'.ınyad:..ı. ma- lliKMF.T Il.G • .\.Z ccler. Bf'lıçet SAFA 
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Bizleri yola 
• • 

r-==-=== '!!(}RK'ÇEYE ÇEViREN "'\ 

~ Hüseyin Cahid YALÇIN 
1
11 

getirmek ıçın 

~~._,nakrıledcn devam] 

için kullanılan t.a.bıyelerden, bas 
vurulan silahlardan ibarettirler. 

-6 -
1 

Biz ydlntz kendi hesabımıza 
ı~i muh1kemP edelsck diyebili
rız kı Türkiyenin vaaiyetini ta
yin V{' tcsbit etmesini ondan 
istemcğe hiç mahal yoktur. Tür
.kiye bır bu<;uk seneye yakın bir 
zamandanbcti vaziyetini iyice 
düşünmüş, takib edeceği yolu 
iyice t;ıyin etnıiş ve kararını 

vermiştir. Vcrdıktcn sonra da 
nıeslcgınden biç şaşmaian yü
riimektc devam etmektedir. Ve 1 

~~r haıac, hiç kimseye banaf 
~ ılız taraftarlığından başka 

111 
taraftarlık atfetmek hakkı

~ereınem .. Londrayı terkct -
k en e\'·veı Mr. Edene ihtimal 
ı 1 ":lına.n taraftaı·ı şöhretini a
~· Berlindeki vazifem hi
lı.ra buluncıya kadar beni Nazi 
tarı ftarı yahud Alman taraf -
ıc. h Yahud lııgilizlerclen bafl
~ erhangi bir s y taraftan 
~ı etmekte devam edecek 
~ le~ bulunacaksa kabahat 
lı11ı~ılerınin olacagını söylemiş-

~.aaınafı, İngilterede bazı ma
oıı.ıtlde böyle bır şohret sahibi 
tilizak zar..ı.rıı olabilirse de, İn
~ menfaatleri namına sarf-ı 
~ gını mesai noktni nazarın· 
~ Vaziyetimdeki samimiyetin 
~ anYada efkarı umumiye ü
~ ?lde derhal b na celbettiği 
A.t.rır>atı bunu telafi edıyorclu. 
tı"d .'.ln • İngiliz cemiyeti ziyafc
~~1 nutkum, büttin Alman 
~ l rındc dikl ate sayan bır 

11.. lla ile a'"·ncn ne. redildı. .,Ullt ' .J • 

t'n nıhayetin doğru, ta-! 
lt~ IIgtnı ettiğim sulha AI-. 
t 'ltı. kadınlarının miızahcretını 
da 1? rtıaksadiyle, eğ r hatırım-
19161Yi kalmışsa, Amerikada 
ı:ı'-tı da harb aleyhdarı Wilso· 
~ ltıtihabı esnasında halk n
~ ~da Pek rağbet görmüş o
~~ ıı· Şarkının bir parçasını 

ttın, ti . 
~ m. 

oğıuınu asker olsun d ye 

yetiltırd m 

gl rur ve n~cmı 
tcıkil cuın dıye buyuttum 

bır ananın aevgılı ottunu 
~ 1'11 llldürsun dıye 

11111111 omuzun• bır tüfek ver· 

meğe c..,.ret eder~ 

"~ -l~lc an :malan, o •ullarının 
t~ • ülen yalnı.l Hitl r ve l
Jlttı la \lgnlnda ölmek i ın 
'Yaya geldikl~rine inanma 
~~k etı.ıesinler dıyc bu par-
~ nıahsus unutulmuş oldu
l'tli SOnr:ıdan bana söylemi -. , 

t~"'urniyctıe kabul cdılJigirı<' 
~ bir ızefirin yegim~ m g~-
111 ıu harıci mtinasebetlerdır. Bı.· 
~~gu ~1.cmlekelin dahili i,.; 

ett .nutQklannda temas et
li' onun iııi değildir. 

ak 
1 d ~t Almanya normal dcv-
1 :-ı-ı:~1ldi, Almany.adan bahse-
~ rı tıa.ziliği bilmemezlığc 
"' k kabil olamazdı. 
"ti' ~Jtıtıı bakımdan, benim nıı.zi 

h ltıj 1nd:11 bahsedişim, Alman 
r:I ~tıne ve Almanyayı • ·m

la~ /lre den kuvvet olması do
t.ı.~llc :Nazi partisine karsı 
~4b.,,_ etnıek istedığim vaziyeti 
<tlı.,~ ve narnuskiranc izaha 
~lllt~n:ı bir nutkun ancak kü
ll ~ r ParÇasını teşkil ediyor
~ ttı~tkun bütün mevzuu mev

~ lhlle Uhım mc ... elcler hakkında 
~.ıt11 t'\·eranc müzakere lü -

'ndan ibaretti. 

i/ol tutulacak olursa, her 
)t.ılc- 1 Olacak diyordum, dinlr
ı rınıc nıükerrcrcn bana kur 
tıı~ l'dedılen 1ngilterenin Al-
aııJ_~~·ı k - -~ .. ""qg sı maga. \ e czmQgc 
~ d ~1 iddia eden müahczo
tı h Oğı-ı, olmadıımı söyledim. 
Ilı, t ... ~lyesine itimadname-
1 ~d· 
ı' ırn ederken. memleket -

1l'ı ili atasında sulhpervcı anc 
1~ h:ı~t ve karşılıklı iş birliği 
'' olunamıya.cak hiç bir 
14f~ bulunmadığı knnaatndc 

~ tı~"a ~u Bitlere söyled•ğimi 
birn atırlattım. Bu sözkrin :ti'11 ;: . de.rınlikl rindcn gcı-1 

' lllın ettikten sonra nut
~. Şu U["('tle nihayet v r -

~··~ı~ 
c '"~~ .A.vrupada sulh ve sulh 

teessir eden mütale:ı., İngiliz 
halkının nazi daktatörfüvi.i 
üzerinde daha az isrur ederek 
Almanyada girişilmckte olan 
sosynl tecrübeye daha biiyük 
dikkat etfcylemesi lüzumunu 
muhtevi olan parÇa idi. Böyle ya 

pacak olurlarsa, bau faydalı ders 
ler ögrenP~'eklerini söylemiş ve 

bittabi edeccı..·tfr. . 
İngıliz gö~lerinC' feım yetismi'Ş 
gibi göriincn ağaçbı· üzerinde. 
dikkati 1azla temerküz ettirme- Türkiycniu ne komşuları, ne 
nin heyetı unıumiyesi halınde büyük küçük tw·ka hic;: bir dcv
ormunı kafı derecede takdirdun !et aleyhinde biu.at entrika yap
fıciz kalmamıza sebcb olmnsına t.ıgı, y hud h Rkal ı mu1 entri
esef ctmn.tim. Parlamento iı- kalarına bir merkez halin • gel
zasıııdnn bir inin Avam I<nma - diği yoktur. Çünkü bütün bun
rasında bu babda dermeyan et- lar ancak tecavuzi biı· maksad 
tiği miita!t~yn göre, "bizim bulunclu~"U zaman teş bbüs 
ihtiyar ı edilen hılelcrdir. Bizden ne Al-

demokat-simizin na- manya, ne İtalya aleyhinde hiç 
zilikten öğrenecek hiç bir şeyi biı fena teşabbüs çıkamaz. Bu-

kt nuu icin ortada bir sebeb tasav-yo ur,, . 
Bu medih ve takdire şayan vur cdilcmt>z. Biz yalnız Almnn

bir İngiliz hissidır ki Staı;n'in ya ve ltalyadan bıze bir fena- ı 
Rus komünizm hareketine oldu- lık gelmemesine dikkat edcdz. 
ğu gibi Alman naziliğine d .-.. Eğer bu dcvlctleı Tur ki yenin 
tatbik olunabilir. Maamafılı, na- adını aıuna.zlar, Turkiyeden bir 
zi Almanyaya karşı harbi sevk şey istemeğe kalR:mazlar, Tür
\'e idareden mesul olanların ay- lciyeye wrla bazı şeyler kabul 
ni gurura kapılmak hatasına. ettirmeyi düşunmcırJcrse her 

zaman bi?.im tarafımızdan gn
düşmeme!eri için dun edilmeli- yet emin bir halde yaşuyabilir-
dir. "Truılartla mev'ıza ve her 1 ler. 
sey en iyilik,, Yardı. Hakiknttc, 
,..,ı j Bu. ilk dakiknd:.uıberi il5.n ct-~gın nasyoııalizminden ve ide-
olojisinden hariç olarak nazi tiğimiz biı· hakikattir. Şimdiye. 
teskflatında ve müesseselerinde kadar da bu prensipten bıç 
bir cok şeyler vardı ki bunları inhiraf etmi.ş dcgılız. Ancak 
tedkik edebilirdık, kendi islima- mihver gnzetelcnnden bir te-

caviiz gördiioü-funuz vakittir ki 
limizc irıtitmk ettirebilirdik. Bu 

ağzımızı açmış ve hakkımızı 
da hem kendi mılletimizin, hem 

müdafaaya. müracaat etmi..;;iz -
ihtiyar demokrasinin sıhhat ve 
">el· metı için pek faydalı olabi· dir. 
lidi. AYı up.:ula ve bilhapsa Bal -

. 1'.Ieı-ı~la, vatandaşlarıma, bil· ı 
11 !.lssa ::;, kamplarını tavsiye et
me:.. ihterdim. Zengin, fakiı her ı 
Alman genci ister bir çiftçinin 

oğlu olsun, ister evvelce saltanat 1 
sürınü~ t.ir hLkümdann oğlu! 
olsun, on ycJı yaş ile on dokuz 
yas arasında. bir iş kampında 

altı .ıy kalmağıı mecburdur. Bu j 
esnada yol yapacak, bataklık 

kurutacak, ağa<· kesecek, l cı· 
bud bulunduğu nurttakada lii· 
zum hissedilecek her hangi bir 

kol i. ini yapacaktıl'. Hakir fikir ı 
\'C mütnlcama göre, bu kamp-

lar yalnız faydalı gayelere biz· 
met ederler. Buulaı da yalnız 1 
sınıf forkı izal,. e<liimC'kle kal-

mıyor, sınıflar arasında daha 
jyi bir s.nl:"şma fırsatı d.ı bulu
nuyor. İş i\umplarında ins:ın ı 
zahmetli ir;lcr zevkini tadıyor, 

disiplinin faydaları kadar, ça

lısmanın §CJ efini de aniıyor. 

Bir Almmı gencinin bu altı ny 
zarfında yiiklendiği vasati ağır
lık o:ı üç alman "Pound,, udur, 
yani bir "stone,. kemik ve a-, 
dakdcn biraz fazladır. 

(Sonu var) 

Müzeyyen nrnkavcmctin!n kı
nldıgını his::;ctti. Bülend onu o
dasına götürdü. M üzeyycn ge
niş m:ı.roke:ı koltuğa oturunca 
sebebini tnhlil edcmeCli5i bir 
hissin tcsiıile :ığlamağa başla

dı. Billend onu bir agabcy şd
katile tescili etti. 

IJÖR.>t~N l'" Ki iM 

Semı>lon eks1'resinin h.'lrekc -
tine ancak beş dakika ka1mışt.ı. 
Heı kes peronda mer:ık ve endi
~e ile bekliyordu. Nıhayct bir 
ses duyuldu: 

k:ınlnrd:ı bir ycni'niza.m kurul
mak isteniyor:-;a bir kere bıı ye
ni nizamın herhangi bir ı:·;yük 

evlet tarafından kurulması biz
de şübhc ve cnıniyctsizlik uyan· 
ı:1ınr. Çünkü hiç bir devl"tin 
bizim işlerimize karışmasına 

ıazı olamayız. Avvupada yeni 
bir ni7.am çıkar ve biz bunu b<ı
ğl'nirsck, n nfaatimi?..c muva -
ftk görürsek kcndıliğimı7.den 

kabul ·ederiz: Davet. tekllf, zor
lama, hele tehdid gıl>ı hareket
ler hiç . lüzum yoktur. Bunl:ır 
Lizlle fona te. irlen.lcn başka 1 
bir şey hmmlc getirmez. 

Şahidi olduğumuz tehdid ve 
ihafc kampanyası bi7.i bütün 
bütün dimdik kesilmcğe ve her
hangi bit· taraftan geAecek bir 
tnarruzn kaı-şı gözlerimizi di
kerek vazi&!ınir;i ynpmağa 

ı;cvkcder. Eger mınver devlet
leri Turkiyct1in kcodıleri ıc-in 

1 
hayırhah ve doBt. hissiyat bes
lenıesini istiyorlarsa Türkiye 
\'C umum be~riyet için bir teh
like teşkil etmekten çıksınlar. o 
zaman mesele kendiliğınden 

hnllolunur. 1 
HiU;t,yin ()ahid l:' AL{'IS 

- Doğrusu bravo delikanlı- ' 
ya! Tam vaktinde yetişti. ... 

Bülendfe perondakiler arasın
daki konuşma çok kısa sürdii. 
Bülcnd: 

- 'l'elgrafını7.t alır 
derhal hareket ettim. 

almaz 
Fakat 1 

Çorludan ayrıldıktan sonra O· 

tomobil ufak bir arıza gN;i:-di •. 
Onun için gee< kalmaktan <;:ok 
korkmu. tum. Nt! iae .• pasaport 
falan hep ha.zır ya? 

l ';ı. ne tekamtil viecf;niT.. 
) 'lı\ k n, Almanya bütün dün-
a,ı. 'ndisine Bü .. k B 'ta -ı ıJ-~tı u h yu n n 
~a f a a Gammıi ve eminım 

- İşte g liyor ! 
Ba~lar heyecanla döndü. U· 

znkta. genç mr adamın sfü 'atli 
adımlarla yaklaşmakta olduğu 

görüldü. 

- l~vet, lt<ı>Si hazır .. H:.ısta
hanedckı })i;.romr.:.da tarif etti
ğiniz yerele h psini bulduk. Ça
bucak \'17.c ettirdik. Biletı de al
dık .. 

~ ""d . - 1 1 g~ı-... ~ ah hır dost olm:tdı"ı· 
ı.._:-=Cckt' t> 
"'ilik ır. ı 

~~li b atte siyasetimin bütün 
~idi. 
,, ede sol cenahı ve daha 

ea ziyade mü-

Bu, Bülenddi. Elinde valizi ve 
kolunda da pardesüsü v:ırdı. O
nu gören Kemal Kadri memnun 
bır çehreyle gülii!Me(li: l 

Kemal Kadri, Bülendin elini 
h:ı.rarctlc sıkıyordu: 

- Kardesime ka ~., göı;ıter -
diğiniz büyük ai uc da.n dolayı 

size ııı.: kndar minnettar oldu -
ğumw lemek. istt"run. Vi-

o ·-

28 Alman 
tayyaresi düştü 

(Baf tarafı 1 ine{ sayfada) 

Boulogne limanlarına hikum
lar yapmışlardır. Harhng1,;. , j 
Staboren, Eruizen, Oordrecht, 
Dcnheldende toplu bulunan g~
mi ve mavnalar bombar::tıman 

edilmişlerdir. ı 
Denheldende bir iaşe gemi

sine tam bir isabet vaki olmuş

tur. Garbi Alm. nyada Dei
pholzda tayyare meydanlnrı ı 

bombardıman edilmiştir. j 
Bu harekat esnasında Blcn· 

heim tipinde bir bombardıman 
tayyaremiz bir düsnı:ın avcı 

tan nresine hücum ederek dti
şürmüştür. Hiç bir İngiliz tay
yaresi zayi olmamıştır. Sahil 
muhafaza teşkilatına mensub 
Huclson tipı tayyarelerimiz 
Hollanda sahilleri açıklarında 

sil{ılılı iki clüşnıan inse gemisi
ne hücum etmiı;;lerdir. Bu ge
milerin tayyare dafi topları tny 
yaı elere karşı şiddetli bir ateş 
açmıştır. Hücum ilk pike yn
pan bir Hudsona isabet vaki 
olmus ve tayyare ateş almı'1 ır. 
Bununla pilot büyük bir cesa
retle hiicumuna devam etmis 
se de tayyare deııızc düşerek 

batmıştır. 

Alman tayyarelt'riuhı akan!a.rı 

Londra, 7 (a.a.) - iııgılı7. huv..ı \ c 
dnhılı enmıyet nezaretten teblıgı: 

Bugun bır çok duşman tayyarelerı 
in •ıltercye hucum etmı ·I rdir. Lon
dm urerınd' ccmnn 450 k.ıd:ır duo;
man t..ıyyare ı • .. rafından-be ht cum 
t cbbu u yapılmıştır. 

Ku\ \ etlı a\ cı t.ıyyare fı -
lol.arımız dU mana karşı yuk el -
mı lcr 'e duşm<ın fılol nnı boza I; 

dugıtn ışladır. Bu hucumlann y. lnız 
tkı ı de duşm::ın tayy:ırelcrı Londra 
mınt.ıknsımı knd.ır ılerlemeye mu
' nff. k olmusl:ır \ <! az mıkt:ırda b 
ba atmışlardır. 

Saat 17 ye kadar gelen rnporl.ır 

Londr<ının cenub ~arkında ınutcaddıd 
1,:\ ler.n yıkıldığını bir m; olu olın.ısı
n::ı rngn en uıyı:ıt mıktannın az ol
m::ı ının muhtemel bulundugunu go -
terınC"ktedırler. Bu hucumlar csıı:ısııı
da Cıu ıboume, DOU\\Te, Kent lrnnt
lugunda dıger ba.ıı şehırlcrde talı e
hemmı~et1 haız hasar olmuştur. Bu
gı..ı1 oğlcden sonra lngıllerenın cc-ı 
nub g<ırb.sınc dc ıki hlH:um teı.:cıh 

qlılm.sttr. Rnpoı ları hcnuz. :ılııımn
mı tu. Son g len malumııt:ı naroı 1 
12 du:ıman tayyaresi d ul'ilbnu tUı. 
Se1'i:ı llvcı tayyaremiz kııyıptır. 1 

l'efJinı Edilr.n ARM'.riba 
dftltroyerleri f 

Bır Kanada limanı. 7 (a.a.) - A
merika de\ leUcrı tarafından 1ngıltc
ıeye dcvrcdıl~n torpido muhrıpforın-ı 
den uçuncu bır grup, bıı Kanada lı
ın.ınına \ armıştır. Hemen aynı za
manda, bu torpıdo muhıblerını tcsel
liim edecek olan yuzlerce lngılız bah-
ri~el de bu lımana gelm tır. 

28 lmu tayyal'ftA d~ 
Londrn, 7 (a.a.) - lngllız ha\ ıı ve 

1 
d hılı rmnı)et nezareti teblıği: 

Bugunkü huroınl;ır hakkında bı

hıhare alın n rnporlar İngıltcrenın 1 
ccnub g. rbı de bir şehide \'C I..ondra 
nın ıkı mınt a ında ticaret evlerine 
hasnr oldu unu ı;ostennektedir. Zayi
at ınıkdarı C\ 'eke lF-ldırilc11 mıktar-ı 
don yuksektır. 28 duşnuın tayyarcsı 

du urulmuştür. T::ıyyarele lmizden 14 1 

--
Amerikanın 
yardımı 

• 

Türk ordusu ve JRumanya Alman ( Baı tarafı 1 lnct Ntıifede) 

İstanbullular işgaline alınıyor 
ve 

[ B~ bı-afı 1 lnei Nh[fede] 

tukt.a 22 yıl öne 'fürk milleti
nin mukn-1deratına anr. olan ka
ra biı· talih neticesi olarak lstan 
bulun dü.şnı:ın işgali altına. düş 

tüğünü ve bu işgal hi.dtseSine 
Anadolu İstiklal harbinin f ~ 
yizli ve rehakar neticelerinden 
olarak nih:ıyct verildiğıni ve 
Türk 1suınbulun Türk ordu
sunun muzaffer kılıcı sayesin
de bu musibetten kurtuldugu -
nu kayd ttikten .sonra ')d rinc 
şöyle devam etmiştir: 

"- 6 ilkteşdnin İstanbul için 
ve bütün Türk milleti için ta
şıdığı btiyük bir mana v. rdır: 
O dn, Türk ordusunun her mu
sibet karşısında, milletin mu -
kaddcratına arız olması mel
huz maküs talibi ye.nmeğe, va
tanı hüı riyet ve istik.lillc ka -
vuştumı:ığa daima 
muktcdır oldugudıır. 

Türk ordu unun ğrın ı 
yetişmiş, vatan ugrunda binbir 
cihad ve cidal ile yükselmiş olan 
Büyük Milli Şef başımızda ır . 
Onuıı ve genel kurmay ba. ka
nımızın guhdengüne kU\-v tlen
dinnektc olduk! rı Türk ordu
su, hudud boyunda iır. Bu hey
betli nı::uızarn b:ışlıca emniye -
timizi ve istir h:ıtinıizi teşkil 

,.;diyor.,, 
1 tanbul komu anı tümgcne

rar lslınk Avni, kc!ldi ve silah 
arkadaşları namına verdi;, ce
vabdn, ordunun vazifesini dai
ma ayni sadakatle ifaya ann ·t
miş bulundu hınu kaydettikten 
sonra, bugün orduya karşı 

halkın gösterdiö-i feçkalade lıc
yecanlı alakadan dolayı bütün 
lstnnbullularn tcsekkür etmiş-

' tir. 

( Bai tarafı 1 lncı sayfada} 

ııtanyaya doğru yolda oldu !ll 
teslun edilmektedir. Bu tclgm
fa nazaran mczkür kıtaat Al
m:mya tarafından general An
tonc.<;koyn veıilen garanti bii
lciimlcrine uygun ol:ı.rak Ru
ma n yaya. gitmektedirler. 

cA( b luırbe girecek mıyız' uali
dcgıl Ne zam n girecegız~.. u lıdır. 

Bu. bir triı<;ıyat mcsclcsı dcgıl n 
h:ıft ! r n dı. n~, had •lermm 
yar.ı.ttığı bir :ızıyet ve halctı ruh :re
dı r. Muhabir V ~ngtoncb itt haz e
dılın l diışünul"n bmtl ca tedlnri 

Mimidar llir teftiş 

'rerone, 7 (a.a.) - Stclani 
njansmdaıı: 

yrn ktadı~. 

1 - ingıltcrcye dnhı. buvuk bir 
yrırdıın ve b ar ıda bıihcı :ı b ınt.:ı 

ııtm k ı m nı n iletlerıne aıd t kDucc bu sabah Torino ve 
Pa.subıo'mın tamamiyle mot.ör
l ştirilmiş olan fırkalarını zi -
ya.<:t ctmişfir. 

bırineı 

--»ııc-

·Japon Hariciye 
Nazırının sözleri 

(Bat tarafı 1 lnci sayfada) 

s.ırk 

hl-• ları, 

3 uniylc bıtarnfiılt 

B. M ıtsuk::ı mük::ıkıb<'n g.ırb d "N

letlcı in ıtlı:ıın ederek J;ıponyaıun 

Çın ınes~ll' hakkındaki noktaı na
zarını yC'nıdC'n ızah e•mı.ştır. 

kanuıu:ıı ıun Ln .tere l!hıne olıırak. 

tudıllcci 

4 - tngıltere ve d er d t mcmle
kctle:lc ıtü..ıüar aktedece ~ ~ ı denıı. 

u lerı t ı i. Ameı ıkanın hattı harcı.atı h.ık

kmcla B. M tsuoka d • t r 

, 

. 

a 
- Bunun! bc"abcr hıc bır z..ınıan 

komu:uzm J ooııy:ı, :M;;ınçuko ve 
Çı !ı, l um et.'Tlesıne mu :lad • e
d.lem :-c • tir. 

BU AKŞAM SÜMER SİNEMASI 
Biiiii11 hegeca71 ve leessiirlerin dramını> l.ir kadının 

bütün feci talihini tıu-vir eden 

Şimao Kanunu 
Fransız süpar filmini takdim ediyor 

Baş 
Lüks oe ihtişam arnsuıtla bafl~an bir talih ... 
Aılca dojru giden bir hıagal ... 

r ollerde Bir mcışııhının cinayet d.autuı ••• 

MİCHEL MORGAN -;- PİERRZ RİCHARD WİLM 
ve CHARLES V ANEL 

( 

tlfwet~n: l'almı ~rk Son llarb Haberleri. Bu aksam 
içi11 yerleriıtiü eneldea temin odiııiz. Telefon: 42S5l 

. 

1939 har6i~ •id ilk •&laiın j;ı,,. 

ŞİMAL 
DENİZİNDE 

CASUSLAR 
Türkftt söz.lii 

COA.RA D VEIDT -
VALER I H OBS ON 

Casmrlulc, miitelcabil c•sııslulc, Je. 
niz, H•vtı ve TalalellMhir harbi 

Fransız Edebiyatının Halikı 

EMiL ZOLA 
Şe!lladlbail F ER A H 

Sinemada Tel: 2135 
Y nn matınelcrdc:n 1tıbnrcn 

Y'A2.AN ! 1 - HABİL - KABiL 
(CLARK 

DAVIS 

GACLE) • MARION 

-24-
yanaya kadar sürecek olan bu 
seyahatte ona sizin refakat et
menizi bütün profesörler israr
la talcb ettiler. Allah gösterme
sin. ufak bır ihtilat fena neti -
celer verebilirmiş.. Her geçen 
gün de Viyanada yapılacak olan 
ameliyatın müsbet bir şekilde 
neticelenmesi ihtimalini de o 
kadaı azaltırmış. Onun için si
zi bu kadar israrla istettik. 

- Hakkımdaki iltifatlannıza 

~ekkür ederim. Çorluya acele 
bir ameliyat için çağrılmıştım . 
I<'aknt vaziyet vahim değilmiş.. 
Muvaffal.ı) etle bitti. 

Kampa~a çalındı. Herkes 
vagonlara giriyordu. Bülend 
kendilennı teşyie gelen Seda
dııı. Halukun, Hilminio, Ni
hidenin. Saadetin, Kemal Kad-

rinin v,c Osman Kadıinin c:Uğer 

akraba ve arkada.çlarmın elieri-! 
ni sıkb. 

İyi yolculuklar temennisiyle 
vagona bindi. 

Trenin hareketine bir dakika 
kala. ayni trende kocasına re
fakat eden Miizeyyen de om -
partimandan çıkmıs, pencereye 
gelmir;ti. :Müzeyyen Bülendi 
görünce tebessüm etti: 

- Yetiştiniz dem k ! . 
- Evet~ dakikada! 

Başka bir ş1,;y konu._.maldıLı.r . 
Tren hareket etmişti. Pencere -
den arkadaşlarına veda ıçin 

ellerini s.ılladıl:ır. Sirkeci gaıı

nın ışıkları kaybolduktan son
ra da hemen pencereden ::.ynI
madılar. Müzeyyen arkaya doğ
ru m&~hul bir noktaya bakıyor, 
Bülcnd ise gene kadının h'tmt.iı.-, 
zam orofiilai seyrediyordu 

Y anlanna yakb..<jan bir lıns
ta.bakıcı kendile.ı ini d.ı.ld klan 
biılyadan uyandırdı: ı 

- Doktor bey. tren b"rekc~ 
eder clnwz, hasta inlemegc 
başladt. 

- Geliyorum. 

Bülend pencereden ayrılarak 
Osman Kadri içm küçük bir 
hast..·ı.Iıane od::ısı halin ifrag c
dıtmi. ollu:t bir kompartimaıı3. 
o-ırdi. Ve kendisiyle meşgul ol
m:ı·"'n ba!lladı. 

Mtlzes y n, kond.iktor peııcc

royi k. patıncıya kadar yerin -
d n ayrılmadı. Sonra beraberin
de götürdüğü Fatma ile lm
casının vazıyetini sordurdu. 
Miisbet cevab alınca o da ' m-l 
partima.nına. ç:ekildi ve derhal I 
yattı. 

vo !art haz.ırladık

sozlu munzz.'.:nı 

R • u hı em:ralsiz • ::ıhc.<;erlcr 

~hcseri. 

2 - BAY TEKİN 
VILDIZLAR DiYARINDA 

Dun1u yuzme :ı-ampıyonu sus. 
TER GRABE n n her sahnesi 

dleı ı mcr kt.an, heycco.mdan 
c l.ll'licak buyuk sınem. ron nı 

T:ıyy::ıre ıle gelen en son 
h ı b ha dulerf. 

YakiG Şark Jllrnalı T ür k çe 
Her h. Cta SOMER • TAK· 
Si M sınemalarından 5'lnra hu 
muhiır. harb mwadıs gazetesı 

--lıılı 
TEŞE KKÜR 

n ıyuk ::ıcımız.ı bıa:ıt gelerek. tel
grnl eya mektupla paylaşan doat
L-ırımı • yn • yrı teşekkure t2~ u
rurnuz maın f>ldugur.d:ın lytn ga
z lenı.ı: \ asıbsılc teşckkurlerunızi 

biklcrınz. 

Merhum Muatara l<eren ait_. 
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No. 170 Yuaa: Samı KAKAYEL ı ~İİllllliım___ YATISIZ • KIZ • ERKEK 

KELAALiÇONUN ~ HAYRİYE LİSELERi 
- SON ·GüRE LERi ~ 

29 ILKTEŞRİN 

Cumhuriyet Piyangosu 
iKRAMİYELERİ HEM BÜYÜK HfM ÇEŞİTLİ HEM FAZLADIR 

:\~cıydan yeri ama; Küçük 
orta) a neye gelmedin... Şimdi 

bar pehlı\'anlar güreşecek ..• 
DclilT('e, Bekir de: 
- Ben de baş pehlivanlarla 

guıeş cqhm ... 
Demesin mi? .. Aman Yarab

bını ! ;Hepimiz şaşırdık vesse- ı 

lim ! Nıhnyet bPn dayanama- ı 
dnn, muk. b< le eltim: 

- Cazgır, bırak şu adamı i
~eı İ) c... J\:arı~ma... Burası er 
meydanı ... dedım. 

Cazgır ~azıyoı du. Fakat; h:ık 
kı yoktu. Çunkü' er meydanı 1 
idı. jcterse bir deste pehlivanı 
da güre~biürdi. 
&kiı meydana yürüdü. On 

bmicrce s yiı ci kazan dibinde 
vuli:u bulan gayıi tabiiliği seyre 
~lamı tı. Hıc kım:ic Bekiri ta~ 
mmıyordu. 

Bckır, herkes i<:in yabancı idi. 
Fnk, t Bekirin on sene evvelki 
menkıbe nı isitmcmiş kimse 
yolıtu. 

Bekiri, }{. zıkcı Bekır olarak 
herkes ışitmişti. Biz de herkes 
gıbi biliyorduk .. 

Uzatımyayım, Bekir, kazan 
bal3Jna gitti, yağlanmağa baş

ladı. 

Gözi.imün kuyruğiyle Bekirin 
yağlanma"ına bakıyordum. He
ı ıfı_ı oğlu hi~ de acemi bir peh
lh an gibi yağlanmıyordu. Fev
kalade usta, ve bu işe alışık bir 
pehliYan gil:.i ) aglanıyordu. 

Ortada bir alay dedikodu o
Juyoı du. Halta, ahaliden bir 
cokları kazan dibine ge1erek Be
Jdı i seyrediyordu. 

Halbuki, Bekir, ortada dönen 
dedikodulara hiç df! kulak ag. 

mıyordu. Sakindi. 
Kara lbo da, Bekirin yağlan

masına bakmış, beğenmiş, bana 
dönerek: 

- Usta, heı-if deli, meli değil.. 
pehUvan ... 

-Öyle ... 

Cazgır, 1.-lflarını tamamladı : 

- Bekir, Kavasoğlu, Sultan 
Azizin baş pehlh·anıdır. 

Deyince, Bekir sükünetini 
bozdu. İki laf etti, şöyle: 

- A b(', ne olursa olsun .. Sen 
bana bir kisi \"erde ... 

Doğrusu, bu lafa ben de kız
mıştım .. Ulan şu kara herif he
pimize meydan okuyordu. Vay 
canına! .. 

Ali bey, kazan dibinde idi. 

Bekirin böyle delicesine mey
dan okumasına kızdı. Bckırc 

hitaben: 
- Ulan Bekiı, bµ ne hal? 

Herkese meydan okuyoısun 

be? 
Deyince, Bekır, 

vabı verdi: 
§U kı"a ce-

-- Ağam, sen üzülme ba-
na.. Y cdirdıbrin ekmeği h:ık e
derim .. Allah büyiiktiir.. Senin 
yiizünü kara çıkannam, dedi. 

Ali bey güldü.. Bu, ancak 1 
bir deli ı~ı .olabiliıdi. Doğru:.u 
ben de guluum .. 

Çünkü, fıkarayı bir elde, bir 
çaprazda altıma alıp yence~;;· 

tim .. 
l'\e ise, Cazgır, usulü ve~hil~ 

bizi ahaliye tanıtıyordu. Evve
la benden başladı: 

Beni, medhetti. Söyledi, söy
ledi.. Sıra Bekire gelince, ona 
sordu: 

- İsmin ne? 
Söyledi: 
- Bekir .. 
- Nerelisin? 
- Siva.c;h ••• 

dıyt• sordu .. 

Bunun üzerine hepimiz şa

ı:;ırdık .. Ve, anladık bu, karaku
cakçı bir güıeşçi idi. Her halde 
Ke<·eli -gihı bir şeydi .. 

Za rnllı Bekir, Siva!-;tn. baş 

pehlivan ise burida da başa 
çıkmıı,tı. 

Halbuki, muvaffak olamaz -
dı .. Sh·aslı olması bize bunu 
anlalmışı.ı .. 

Cazgır, bağırdı: 

- Ey ahali, buna da Sıva~lı 
Bekir derler .• 

Dedi.. Meydana Cjıktık. Çıl'-

pındık... Peşrev yaptık .. Bekir, 
çok güzel çırpınıyordu. Bir yağ 
~hlh·ruıı kadar hatta beneen 
daha güzel ve çalımlı pef.ll'CV 
yapıyordu. Ayak parmakları 

nın üzerine bir balet gibi kalk
mıı;, ct•ylan gibi stçrıyordu. 

°FP.ltat, ben hiç aldınş etmi -
yordum. Lakin Keçelinin gü
reşi daima aklımda idi. Bu, A
r1ad0Julardan bela ~ıkardı. 

Belki de Bekir, bu belalardan 
biri idi. Tutuştuk. Helalla~tık .. 

(Arkası 

Şehir 
tiyatrosu 

temsilleri 
Tepebatı Oram Kıamında 

8/lv/1940 sn1ı gliml akşamı saat 
20.30 dn 

O T E L L O / 
Her t:ıı:ııa otolıııs teının cclılmiştir 

• 
RAŞiD RIZA T;).ıtrosu 

HALiDE PIŞt<IN beraber 
8/B. Tesıın/Salı giınu ak amı 
B~y09lunda Halk sinemasında 

YATA'KLI VAGCNL.-.R 
KONTROLORO 
Vod~ il 3 perde 

SaJ'&!,~hanebaşmda Horhor Caddettinde Telef on: 20.580 ·} 

ANA I L K ORTA LiSE 
E"'kl \'e yeni talebenin kayıdları hergün saat 10 - l'i ye kadar yapılır. 

Yabancı dillere ilk ~nıllardan itıbaren ba~lanır. Son smı!t.1 ft;n §Ubcsi de vardır. 
Talebe mektebin hususi otobüs 'lie otomobılılc evlerine nakledılir. 

l 1... AN 
G40/907 
Biga icra memurlugı.ından: 
Bıgada celep Rdık Gurg.ınc 250 

Jıra borçl::ırınd:ın dolayı hiriıwı dPre
cede ipotekli bulunnıı ll.lehnıed O. 
Eyüp Çakır \'C t mml Ca ... ır'.ı aid 
Dı 1a tapusunun şubat 34 l t. rıh ve 
J 15 nunı.1rasında k.ıyıtlı Bozlar ko
yu S •. zlık me\ kıinde şnrkan g"ö), şl

malen sahibi sened. garbcıı Hamza 
Bey çıfllıgi, •cenuben yol ıle çevrili 
300 dönum tarl. nııı 32 hisseden 31 
hıs t•sinin 248 hisse ıtibadll' G9 zar
d .. n 138 p lssesi ve yine tnpunun ayni 
t;ırıh ve llG No. d:ı ka)ıtlı y ne ayn! 
mc\kıde şarkan gol, şimalen Azmak, 
garben H::ımzn bey çiftliği, cenubeıı 

sahibi cııed tnrlasıle çcvrılı 560 d<i
mıın mer'anın 32 hi c it•banle 31 
hisse!'inin 138 hi" esinin açık arttır-

ma suı etile para) a ı;c\Tilınc ine karar 
"t•rılmlştir. 

Evsafı: Çok cskı bir 2nmnnd:ınbc
ri bu ıki parça arazi lıırdeıı zırn:ıt e
dinmekte olup hudutlnrının tamamen 
lrnybolmuş ve birlb1rlne girmiş bir 
\'azıyette olmasınd:ın dolayı hali ha
zırda tamamı bir arazi olnrak kul
lanılmakla olup hali hazırda 1000 
dôniimc yakın olan bu yerleı· düz 
bir ovada olup 50 donumUik bir yeri 
ekilınekte \'e bakiyesi tamamen mer·a 
ol::ırak kullamlmaktadır. içinde akar 
suyu ıncvcud olnuıyıp "arlt ltısmın 

da bir gol ve şimnlde bu· a7.mnk 
ıne\·cuddur. Bu mer'ada senevi 600 
bin kilo ot istihsal edilebilmektedir. 

Muhammen kıymeti: 13u iki par~·a 

arazinin taıruımınu ehli \ ukuf tar:ıfm
dan 8000 lira kıymet takdır {;"(\ilm~-

tir. 1 

1 DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 1 --,--Muhtelif Up ve e\"sıfta kıımplc motorpump ile butiin teferrüntilc bir
likte de\Ti daim tulumbası ;;lınac:ıktır. 

İsteklilerin 10/Birincitf'srin/Y40 perşembe günii saat 16 ya kadnr Ka-
sımpa~ada bulunan komısyon.ı tı'kliftc bulunmaları. c 9350~ 

• • • 
~larmara. Üssii Bahri K. SatınııJma Komito>~ onundan: 

Ci11si Kilosu Tahmini fiyatı Tutarı 

kuruı; lirıı 1 
Sıgır eti 365.000 311 109.500 

l - Komut:ııılık ihtıyacı i1,·iıı yuk. rıd:ı cins \ c ıniktm ı yazılı et, kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 23/I. Tc rln/I 940 çaJ'saın
ba gumı sa:ıt 16 da tı:mıttc ter.:. ne kapı..ındaki komisyon bina· ınd::ı) apı-
Jacaktır. 1 

2 - Bu h<' nid şarlnamı.• 546 kuruı; ı•ıuk:ıbıliııde konıisyonumuıd:ın aıı- 1 nabılir. 

3 - istcklıler.in 2490 ~·)ılı ~. nunun i icdıgi vesikalarını \ c 8212 lira 
50 kuruştan ibaret ilk tcnıınatlarıle bırllktc• tanzim edecekleri tekllt ıl)ck
tupl.ırını munyyeıı giin \ c saatten tanı bir s:ıat cv'lieline kad::ır kcımısyon ı 
lıa~kanlığmn mürac:ınUarı. «9555, 

Marmara 

Cinsi 

Kalın benzin 
Gaz 

• • • 
tlssii Bahri K. Sat.malına Komİs;\'onundan: 

Kıloıu 

10.000 
5.000 

Tahmini fiyatı 
kur'1ş Sa. 

36 
2:! 

80 
71 

Tutarı 

Lira Kr. 

3680 
1135 

00 
50 

1 - Yukarıdu cins \ e mıkdan yazılı iki kalem yakncak ınncitlelcri 

dokıne olarak ve paz.nrlıkla satın nlınacaktır. Pazarlıgı ı O 1. Teşrin 1940 
per~embc giiniı s. nt 14 de tzmilte terıoane knpısındaki komisyon binasında 
yapılacaktır. 

2 - Teminatı, p~:ııarlık gi.ınti takanüı- edecek ihale bt>deli lizeıindeıı 

3 15 nisbetinde dcı hal alınacaktır. 
3 - İsteklilerin bu i§le alttkadar olcluklımna dair Ticaret \'esikalarile 

birlikte muayyen gun \'C saatte ta misyon ba~kanlığına mliracantları. 

(9554) 

• • 
9/J. Teşrin/940 larihind~ P*arhk ek~iltmesi yapılacağı ilin olunan 

10.000 kılo yiinuıı paz:ırJıgı gurııleıı Jıizuma binaen geri bırakılmıştır. 95651 
•• * 

Motorin ilanı 1 
1 

PLAN 
29 1. inci teşrin 1940 

Cumhuriyet bayramma mahaua fevkatlde 

Teselli 

İkramiye 
Adedi 

1 
1 
ı 
4 
~ .. 
RO 

4fM) 

4.000 
80.000 

Miikafatı 

84.616 

piyango plina 

Mik<ları 

Lira 

'6.CJOU 
20.lMMI 
lU.000 

5.tHM} 
1.000 

500 
U.M} 

ıo 

2 

Yekin 

İkramiye 

Tutarı 

Lira 

60.000 
20.000 
20.000 
20.000 
80.tMlO 
40.000 
f0.000 
40.000 

-

160.000 

480.000 

12.000 

. 49'.?.000 

Bu p!An zengindır. 60.000 liralık bir biıyük ikramiye vardır. Ayrıca 

20.000 liral ık ikinci büyük ikramiye vardır. Eger talihiniz bunlara eriıe· 
mezse yine müteessir otmayın. Çünkü 2 tane de 10 ar bin liralık ık· 
ramlyeleri kazanabilirsiniz? Bu çellitte dört tane 5.000 liralık ikramiye 
80 tane bin ırralık, 80 t;ıne 500 liralık ikramiyeler vardır. PIAnı iyice 
tetkik ederseniz daha küçük ikram iyelerdeki tenevvüü ıçıkça go· 
görürsünüz. 

lramiyefer nıiktarı hem bü)Ük hem ı;eııtlidir. Hele orta ikramiyele 
kuvvetlidir, fazladır. Bu fevkalade piyan_gonun biletleri 8 Blrlrıc itet• 

r inden itibaren satıp çıkarılmııtır. Bu piyangoda mevcud 400 bin bl 
Jette 84616 tanesi yani 21.1 mutlaka ikram iye kazanacaktır. Bu ter· 
tipte tam bilet 2 lira, yarım bilet 1 liradır. Unutmayınız ki tam bilet· 
ler ikramiyenin tamamını yarım biletler yarı6'nı alır. 

On tam biletli ve on yarım biletli karnelerle mutlaka anıortiferill 
tamamını veya yarısını ve belki de büyük ikramiyeyi kazanmak aure· 
tile talihinizi tecrübe imkanına m~Hkainlz. 

Cumhuriyet piyangosunda bir yenilik olmak üzere 48 aded 259 ıet 
liralık teselli mükHatı lhdaa edilmiştir. 29 Birineltetrinde Ankaradl 
ı;ekilecek olan bu zengin ve fevkalade piyanyonun huauılyetlerlrıl 
izah eden 8 aahifellk broılirlerı bayılerden );teyinlz. 

Bı.rincı :ıı;ık arttıı ma 5/ 11/ 1940 ta-ı 
rihine rasUıyaıı s:ılı günü saat 9 dan 
1 ı karlaı- dairede icr.ı kılın::ıcak bi-ı 
rlncl nçık arttırma •onunda gayri 
menkul muhammen kıymetin '075 ııl 
buldu~u takclirde ihale olun:ıcıık ak-1 
si halde en fazla nı ttıranın ta::ıhhudü 
baki kalmak i.ızere ııatış 15 gun tem-

1 
did olunacaktır. 1 

Marmara t'ssü Bahri K. Sahnalma KomisyORundan: f 
- Komutanlık ihtlync;ı kin .!Oo.oqo kilo motorin dôkme olarak pa- ~-•••••••••••••••••••••••••••il" 

ikinci açık al'ltırnı:ı: 15/11//1940 
tarihine rastlıyan cuma güniı saat 9 1 

d<ın 11 kadar dairede kr:ı kılınac,ık 
ikinci :ı~ık aıitırmad:ı gayri menkul 
en cok :ırttıranın Uzerlne ıhale o

lun:::ıc:::ıktır. 

1 - Satış p~in paı'a ile olup satışa 
iştirak etmek istiyenlerin muhammen 
kıymetin % 7.:J nisbetinde pey akcesi 
\ermeleri \'cya milli bir bankadan 
temin:::ıt mektubu getlnnelerı icab e
der. 

zarlıkla satın alınacaktır. P:ızaı lıgı 10/T. Teşriıı/1940 perşembe gunu sanl 
14 de 1znıitte Tersane kapısındaki "omisyon binasında ynpılacaktır. 

2 - Bir kilosuna tahmin edilen fiy:ıt 13 kuru~tur. Teminat, pazarlık ı 
gumı takm rur edecek ihale b{;'<ie)ı uıcrinden r; 15 nisbl•Unde derhal alına-
l'aktır. 1 

3 - Pazarlıga iştirak edecek firmal.lrın kanuni vesikalarile oirlikte • 
muayyen gün ve saatte komisyon başkanlıgına mür.ıcaatları. c:955G> 

* • • 
1 - T.ıhnıin edilen bedı-li «46500• lir;ı ol:ın 15000 metre erat şnynk 

kumaşınm, 11/1. Teşriıı/940 tmihlnc ı :ıstlıy;ın cuma snat lG da pazarlıkla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Kat'i teminatı •69i5 lira olup ~'lı !namesi heı· gün c:233 kuruş 

~el mukabilinde alınabilir. 

3 - tstek111erin 2490 .sn)·ılı k:ınun<la yazılı vesikalarile 
g{ııı \ e sa;ıtte K:ısımpas.ıda bulunan konıiı;,vnna miiracaaUarı. 

• • • 
blrliktl' belli 

c942i) 

2 - Gayri menkulun vergi borçları Şeker ilanı 
borçlıılııra :ıid olup ,satış bedelinden 
odenlr. Mannara 'CM Bahri K. Sa.taDalma J(~·onaadaa: 

Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğünden: 

Kl1'1kk:ılede i tıhda:n edilmek üzere bir h .. ,,tabakıcı hemşire aıınaca~ 
tır. ısteklıleriıı \'ec:ıik 'c istidal;ıı ile Umum Mi.ıdiirliige ıııiir:ıcantları. ~ 

Lüleburgaz Belediyesinden : 
1/10/1940 hırıhindc ıhalci kntİİYl'Si icra edilmek üzere müzayede~·e et'" 

karılnılş bele<.li.)emiw aid sinem;ı ve ga1.lno binasına t•ılıb zuhur ctn1-:.; 

gindeıı cksıltıne \ e arttırma kanunu nhkfımıruı göre 11 /Teşriııie\ \el - '"~ 
cuma guniı s.ıııt 16 da ihalesi y:ıpılın::ık u.ı:ere on gun müddetle teP'"" 
edilmi tir. Taliblerin ye\mi ınezkürda ıri~racaatları illin olunur. ~ 

İstanbul Defterdarlığından : 
3 - Bu s;ıtışa .ııt açık arttırma t l - Komutanlık ihtiy;ıcı içifl ~5GOO kılo toz. şeker pazarlıkla sat.in alı- istanbul vilayeti Hukümet konagında yaptırıl:ıcak 84'11 lira 63 kU ""'"' 

!i<ırtmıınesl lO/lO/l940 tarihinden ıti- n:ıt•aktır. kcşitli tamir iı;i •w•k t'.'ksiltmcye konulınuştuı·. Eksiltme 21/10/1940 paıartr-
b;ıren .ısılı bulundw·ulncaktır. 2 - Pazarlıgı 11/1. Teşrin/ 1940 •:uma guııii sa:ıt H de hmittc Tcrsa- ıt/' si gilmi sa:ıt oıı dörtte Ocftcrd:ırlık Milli Eınlfık Miidilrhlğiinde loplr.1111 

4 - 3890 sayılı icra ve iflas kanu- ne kapısuıdaki komisyon binasında y;ıpılacnktJr. 
olan komisyonda yapılacaktır. 

nunun 126 ıncı maddesi muc.ıbince 3 - Şekı-.rin bir kilosuna tahmin edilen fiyat 37 kuru~tur. Teminat, ı "11" 
ipotek sahibi al acıılılarla dl er uta-ı ihaleyi mütenkıb takarrüı- ~decek bedel iizerinden '1. 15 nisbelinde derhal Münak;ısa e\'takı Milli Eıl'l:ik Müduı·Jugli 4 lincı.i kaleminde goı {~ e ~ 
k:ıdarlann gayri menkul iizerlııdeki alıiıacaktır. lir. lstcklilcı in bu i~c benzer en ;ız 6000 liralık iş yaptı&ına dair ek ıll·;)SI 
h:ıklarını husu ile fııiz 'c mıısrnfa 4 - Pnzarlıga i~tirak edecek isteklilerin muayyen gün \e saatte kn- t gtinunden sekiz gün CV\'cl :.ılınmış t·hllyet \ c 940 yılına uid Ticaret 00 °" 

\csik:ısı ve 636 liralı~ mm·:ık:ıt temimıt m. kbuzile mezkur komi Y 
d;ıir oları iddialarını e\•rakı mi.:sbite- misyon ba kanlıgına mı.iracaatlaı 1 iJ:ın olunur. d56-0> 

milrac::ı::ıtl .. r\. (9385) 
!erile 15 gun içerisinde- icra -dairesine ==============================::::~ 
bildirmeleri ic;ıb ı·cıer. Aksi hıılde İstanbul Vakıflar Müdürlüguw ·· İlanları Y "lk h "lı hnkları tapu slcillıle sabit olmadıkça ~şı öy to um ıslah istasyonu elektrı 
bu alfıkadaranın \ f' irtifak h:ıkkı s:ı- t • t k k "l 0 

hiplerinin hakl:ınnı kaybetmiş olaca- Yıllardnnberi te,·Uyet vazıfesine allika göstermlyen \'e adresi idaremizce eSJSa 1 açı e 51 tmeSI 
guıı \"e daha fazl::ı iznhat almnk isti- bılınmiyen İsl..'tbulda Uzunyusuf me cidine nıimbeı· vazedip camle tahvil 1 Muhammen kıymet Muvakkat temi11at 
yenlerin de 940/907 sayılı do. yada eden ınezkür mesı:id imamı Elhac Hal il Er. ibnl fsmail vakfının ıniitevellisi 79985 kurus 6000 kuruş 4 
me\ cud açık arttırma şaı tnamesini 

1 

Azminin ilan tarihinden itibaren on be~ gı.in zarfında idaremiz Mülhak 1 Mı.iessesemiz binal:n ında yuknrıda yazılı elektrik tesisatı 18/ 10/ 1 ııt" 
görüp nnlıyrıcwkl.ırı ilan olu,ıuı·. Vakıflar kısım amirliğine muracaatla vakfın:ı aid muameleyi takiı> ve hayır tal"ihinde ruma gı.inU ~:ıat 15 de tstikY.ıl caddesi No. 349 lisel<'r muM·i' ıfJ 

şartlarını ifa etmesi ;ıksı tadırde hakkınd:ı kanuni nıuaınele y:ıpıl::ıcugı sinde lrnmi yon huzurunda açık eksiltme ile ih:ıle cdılecektlı·. Tnliblcı ııı :ıJ 

1 

iliinen tebliğ olunur. < 959ı) az 500 lırnlık bun:ı benzer işleı· yaptıgını miıbeyyin \•llüyelçe ınucJclıi~ 

Bı•r çalgıcının seyahatı• 1 =F=l=K==R=l=T====K==A==R==D=E==Ş======================= ~·~~::ı ,.~!~ı~:ı~n~:a~:.~ı:~~ı·:~"~~n~o~ei~~k~~~ıem~:~~~;~t~~~:ıtıne gtino , 

. j Otomobil ve• Makinist Okul Ş~ı tn. me ,.e proje .~~;5;Jn Ye;:llköydc d::ıirc binasında ı;;örill~ 
62 

------------· Taksimde nak/f!ttiği Yüksek Öğretmen Okulunda Yabancı 
- !\1. nlh chrındl'n geliyruz, dedi.l 
- Demek sir. 1\\ u turyalı dcgilsi-

rız·> 

- c. ııın ' S 7. ne ı;arib ad:ımlarsı
ı ı ., Ec·nebı oldu •unuz halde elinı7.de 
b ı pn ıport ) ok mu? diyince ben 

de 1 
u. y ! P. port nedir? de-• 

1 
l< mıy:ıcagını 1 

dola tıl,tan sonru 
b ) ur" ,, ,: r ;r b.ı· bın,ının onunde 

duıdul-. 

K. pıı ırı uzc. ınde ırı hu~·ufat ıle j 
(kot li lık d:ııı e ı) ) :ızıh .dı. K:ıoı-
d. n 1 erı gıı el k, bizi ) old, n çeviren J 
ıol s ıııı l :-atta bır oda l:apısının 

c du du. ş. p\. ını çık:ıı arak 
kapı;y ı , rtı, bızc de. 

- 1çr:r rmız eledi. 
K; ı ı çeri girer gırmez, polis 

'kolu d ı ç"kerek: 
- Teı ı !)esiz c;:ıpkınl:ır! Şapkanızı 

çıka s; nıza ..• dedi. 
Şapk. mızı çıkarttık. Kapıdan• iceri 

ı,'lrdık 

Oda g, yet geni olup butun du-ı - Na ' 1 prumporı·· 1 Bomonti Tr:ımvay Duraı::ı karştsıııda n·ı ş A 
\aılar uzun dol:ıplar ılc kapanmış - Bt.c'o.!fa lıeıiı: f'asaportu11 il(> Şıı;lı )~aıas :-ıltındaki yeni adıt•sindP 1 ubesi çılmıştır. 
idi. Penceren il) onundeki gayet bü-ı demek oldug~~ bılnıı~·or musun? 1 ıı Bırinclte rinde ııçılncak yeni de\ ı ç ·Kabul saı tlaı ı h~kl ındn P.V\ elcc c!nğıtılan m:llbu izahnamcde ik e<I tf 
yuk bıı· ma anın b:ı ında açık ba lı I - Affedersını.ı: 11 o yo komiser, bu için t«lebc kaydına bn !anını ;tır. len subı.:lerckn başka okulda bir y;ıbancı dıl ~ubesi nı;ılmı~tır. Lı·C~ 
Eeki.ı: num::ır::ı gozlüklu, ınahud palı kelimeyi ilk defa ı ıttiğunden... Ders progr::ımı \"e kabul şaı1larında )abancı dıl o"retmcni yetlştırecek olan bu ı.;ubeye girmek için o]gur.l il" 
rııcrnuı dan daha ı-cı t çehreli bfr adam Komi~er hiddetli.' sanda lyesinden' de.gişiklilt yoktur. Tafsilat için btcdl. elde etmiş bulunnHık 'e kabul iıntfünnınd:ı mu\•affnk olınal: ş;ırttır •. ;r 131' 
oturuyordu. Kapının açıldığını, bi- !trludı ıki adım da yanım:ı y.:ıkla- ı giniz program .adresiniw gôndt•ı ilir. ı::ıl dört scııe sürer \'e l'debiyat fakiııte~iııln tedris lisansı ile neticclc ı~ 

1
,. 

zim ıçeri gırdiı:imizi gordu. Yaprak- ı;unık: j Amatbrlcr her zaman kııbul olunur. 1 sene frwnsızca \"e lngilizcc için talebe alınacnktır. Daha !azl::ı maliııı • t 1 

larını km ı:ıtırdığı iri bir deftf'ri din- - ~yle çapkın seneri. 131 • i .ıld~- Telefon; 80259. ' yenlerin okula müracaat etmeleri lazımdır. c940b ~ 
dcıı bıı akarak polis nıcmuruno: t,ımozsın, pasaport uz burnyn na~ıı 

Ne" oldu? dcdı. • gt_'diıılz': 1 =============================,, Sümer Bank Birleşik yün ipliği ve dokuı1'11 
_iki yabancı gelirdim. - Şımdiye kadar hiç bır yerde ı A k 1 • k • 1 • f b "k ) •• 
Komi er biti epeyce sfüduklt n bize pasaport sormadılar.. ., S 8 r 1 1 Ş 8 r 1 a fi a arı plUeSSeSeSinden: ; 

sonı u ısimleımizi sordu, !Oykdık. - H'..ldudu na. ıl geçtiniz? Buraııda kain Merinos fabrikamız aııhuında bir muhavvlle ,,.,erit 1 
Poli memuruna: - Hangi hududu? Fatih Aaker~ik ıubesinden: ·1 - 4· S. ML. ME. Receb o::lu ]',lu·· hinası inşa ettirilecekt ir. Keıif bedeli 1988.57 li radır. Bu inşaata aıd 1<•~,. 

_ Buıılaıı nerede buldun'.' dedi. Alma•ıya topr.ıgından A\ ustur- 1 - .;;imdiye kadar hiç nskcl")!k et- rad Köpr(ilü 1300 doğumlu (32 ! - lı zarfla eksiltme, 21/10/1940 pazartesi günü uat 15 de müessese rııf 1r 
_ Knyzer cadde inden gC(,'iyor- ya t pra~ına pasaportsuz. na ıl geç- memış ve geçen celblerde bck.ıya 145). kezinde toplanacak eksiltme komi~yonunca yapılacaktır. Kapalı ı~ ~ı• 

lnı·dı, ta\ır \e hareketlerini şupheli tiniz'.' S zı kim kc.y\·erdi? ve se\•k ıırttıgı kalmış 316 - 3351 4 - 7. S. Tüf. Halil og!u Ali 13031 aynı gü11 saat 14 e kadar müeueae merkezine tevdi olunmalıdır. ,.,.,,:ı 11• 

gordL10>:ımdcn çcvirdını. İsimlerini - liı'" kimse. (dnhıl) doğumlu topçu, ınuhabel"e ve İstanbu l (312 - 2i) teminat mikdarı 298.29 lirad ır. Şartnameyi a lmak için her gun örıltdel'I 1 ~-
sonlu 1, ml•', Cık bır ce\ ab alama - - Nöbclçıler görmediler mi? istihkam sınıfına mensup erat oske.e 1 5 Halil Sabit ıı"lu Ali Kenırıl 1 ra müeueae veznesine müracaat edilir. lttirak edeceklerin Kııtırcıooıı.ı 
ymc. bı..ı ala getirmege mecbur 1.11- - Nöbetçiye de rastgelmedil•. sevk edıleceklerdir. 1319 İstanbul (32l!Ji} nında 5 inci katta müeaaeae mer kezine müracaatları. (9473) 
dun. Komiser polis nıeınunın;ı ustı.imüzü 2 - Şubede ıçtima '-"Unu 15/10/94ü 6 - Ali Alf:ıs ogl'.J Mchn cd Nul"i ~ 1 

- ~~·;~k bunla,· )'wbancı :r. i lcr? ~~:l~n~~!ııl"l~~~e\\i~ ~;;~~:~ı~~:~n·~~ ~
1

~
1

k~l·;:;;e~:~:y;;:~u~~L~~i1~denu- l3;İ~s~1:~~~g~:2~ ~~~~.)er OJman lnhisarlar u. Müdürlüa"'1 u··ndea~ı .... 
Nereli? beş lir.ıdan ba kn lıir ~ey bulanıııdı. :Cus hı.iviyet ı..'Uzd:ınlnrıyla birliıtıe ı.u- oglu Ahmed 1319/&0 s;;_ ~ 

bede hazır bulunmaları IUi.ı olunuı - Alman. P.ıra kesesinin, kıyafetimiz ıle mü- .ıın11 e • • • z A , , f l - 30/IX/940 tarihinde 200 Kg. i'-·od:ı talib zuhur etm~lıgl oeo 
Koınis{;r b.ma hit.a\:.cn: t<.>nasib olnııyac:ık dt::rt>Ccde kulliyet- • "' 

f.iltmesi cskı ş!'ra!t .d:ıirE'Sinde 10 giın uz:ıtılınıştır. e\" 
- Aı·kadaş neredE-n ı!f'lı.) or un111? li parn dolu bulunma. ı komiserin Eminönü Askerlik ıubeainden: Cağaloglu Erkek orta okulund. 11 d J... II - Eksıltıneııın 1 l /X/940 cuma gunU s:ıat ı 6.30 da Kııbatı1 •1 .. ııt• 

dedi. uı h~ ini artırdı. Paraları iyicl' ınua- J - Harita YZB. M. Hulüsi ogiu aldıgım 938 - 939 yılına :ıid odgeır.i b oltl" , ıın \·e mu aya::ıt ştıb!! indeki alım kClmisyonunda yapılacagı ıliln 
(Mılnıh) den. 

• - Alman mısınız.? 
- E~et. 
- P.· -aJ)()rtunuz \':lr mı': 

ye•w etti. Sora: 1brahim HılmI 1306 tstanbul (326 - kayb"ttim. Yenisini alacar,ımdnn e;,- 49594> 
- Bu paraları nenden 

dedi. 
aldın ız.? 

(Sonu var) 

199) kisinin hiikmıi yoktur. 
2 - SV. ATGM. Feyzi oglu HuH·

~ıh 1318 Sınop (30517) 
Tarlabaıı Doğramııcı 10kak 

46 No, da Ahmed Fatin Onur 

A C 22 i 
: "" crn.,ıeduln Saraçojlu Neşriyat Müdürü: M.cıd 

~ •• 1 lt · ~ 'U. Bekir Cürsoylar ve Cemaleddl• ..... ~ııu 


