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dONLUK SiYASi HALK GAZETESi Her yerde 5 kuruş 

Türkiyede Alman 
propagandası 

do mak bi miyor 
E~er b1ifüı bu mua:u...-ım ve 

nıüıll.is prop< ganda malrlnc-
lerindt~n 'e n?;lanmlan ma'k
~-ul l'ıir1'İJ enin do,,,-tluğunu 

k~,anmak ise onun m i~ i ç:ı
~j prop:ıgamln) n tanınmf'n 

nilıaJet wn11 ktir. Biz propa
ı;amlannı faali~t;;fini hi~ttik

C."C bmıu fena rıuı.lu;a{llnrm 

me, cud.i~ et.ine lınmle<leriz. 

l _J 
l'a7mı: Uüselin Cahid YAL<:IN 

Petain 
hükumetine 

u·kasd 
Fasta birçok Fran
sız zabi feri bu suç .. 

la tevkif edirdtiler 
-<>--

Almanya Vichy hüku
metinden gıda ve 
ham madde istiyor 

Meclis ve Parti 
Grupu bugün 

toplanıyor 

eclis Teşriniev
vele kadar tatil 

ya acak 
-o--

Aııkara, 10 (Hususi) - Par· 
t i meclisi gnıpu yann (bugün) 
sa:ıt 11 de toplanacaktır. Mccli,.. 

l sin yarınkı toplantı sonunda 
lcl'rinicvvelin basına kadar ta.-

Roma, 10 (a.a.) - D.N.B. 

~ mavutıukta Tirana<la Piccolo gazet esinin Rahattan 
~ Tomorj ısmiıı<le zahiren aldığı bir habere nazaran Pctain 
A hükümctine suikast yapmakla •

1 nınvud, fnkal kc. esi ve kafa- 1 .1. 1 . ş k. Akd · J J b" k ·· J 
1 

. ngı ız crm ur ı enız uondnmasın an ır ı uuazor ve torpi o f ilolillcisı maznun bir çok kiŞJler :F'ransız 

1 

til yapacağı anlaşılmaktadır. 

Başvekil Dr. Rcjik Saydam 

BAŞVEKiLİ N r ILLi 
ŞEFi 

HATAYA TAZIY 
SEYAHATİ 

61 talyan bir gnrıb gazete pey- ---- Fasında tevkif edilmislerdir. 
da oldu. O cl:ı dünya siyasetin- ( 4\ ( ~ 
d · k' Af ·k d h h_J , Avrupada harb Mevkuflal'ln ismi ifsa edilme-en bahsediyor \'e Tür ıye rı a a ar 

ı rnektedir. Bunlar arasında sa-
aleyhinde bulunuyor! Bu gazc- _ _ _ _, b k Ankara, 10 (Hu usi) _Bas-
tcnin ıddiasınn bakılırsa, An- - 1 general de GaulJe'a karşı 

1 

kara ra<Jvosu neşri'-·abna daima ;;Ç [•falgan Karşılıklı sempati duyan bir çok eski z:ı- , vekilin bir haftay< kadar din-
J J U j bitler olduğu z.-uınedilmektcdir. lcnmck üzere Hatn . gitmetii 

Uöyter habeı lcriylc başlıyor muhtemeldir. · 1 
Ve Mihver d vletlerinin telgraf hava akınları ____ r_s_o_nu_a_u_n_cu_~ _u=h=ıf=c=dc=]====-----------

İstanbul , 10 (a.a.) - Reisi
cümhurumuz İsmet İnönü. 
rahmetli geneı nl Zeki 'b.roka
ym aılesine yaverini göndere
rek refikasiyle çocuklann:ı 

taziyet etmiştir. ajansl:ırmdan ge1en haberleri nakliye gemi-
1,"İzli tutuyormuş. Eğel" Völkis
cher Bcobadıtcr'in bundan beş S l b Q t zr l l d ı 
on gi.ın sonra çıkruı bir sayısın- • 
da da nynı sözlere tesadüf et- ıo--
ıncscydik ne olduğu belirsiz o l ltalyan tayyareleri 
nca)'ip gazeknin gördüğü rüya- d f f" • t" 
~'l bu sutunlardn mev~mu bah· e ay a ve 1 ıs 1 ne 
t5etmcğe dcgcrli bulmazdık. Fa hücum ettiler 

devam ediyor 

Londra'da b·rçok 
hasta elar, hususi 

evler harab oldu 

r 
v 

s o aya göre 
uman ada 

kat bu mühim Alman gazetesi- ••--
nin de An. dolu Ajansının he- Kahire, 10 (a.a.) _ tngiliz Londra, 10 (a.a.) - 1..ondra 
men biliıi -tisnn hep Röyterde11 I hava km \•cth•ri bombardıman merkezinde gece hava hücu-

• 
Vekilin şehrimizdeki ekn ek c~re a~ ~den 
meselesi hakkında beya atı l had selerm !çyüzü 

1 -o-

Verıl"n haberleıi neşrettiği yo-ı tnyyarelerinden mürekkeb bir Meşhur İtalyan ga:zeıecisi munn uğııyan iki hastane hak-
lundaki iddiasını göriince, bir- filo dün Erytrede Musavvayı Gayda kında alınan malumata göre, bir 
birlerine bu krdar aykırı yer-' bombardıman etmiştir. Bomba- ITAL,YA DA- çocuk hastanesinin damına bir 
lerden ak::;eden ayni sesin al- 1 larımızın hepsi hedeflere iaabet bomba isabet etmiş ve hastane 1 
tında tekcrruı eden ı ropagnn- etmiş ve iki yangın çıkmıştır. tnmamiyle yıkılmıştır. Son kat 
danın csas..,ızlıgıru gôstcrmcğe 1 Bazı binaların hasara uğradığı i T • R A F tn da yangın çıkmıştır. Bunun-
lüzum hissettik. göriilmüfjti.ir. la beraber ne çocuklar ne müs- 1 

Almanlar eğer Türkiycdc ku- Cenubi Afrika hava kuvvet- E D 1. y Q R tahdemler arasında zayiat olma-
fi pı opaganda yapamıyoruz diye leıi 7 eylülde İtalyan Somali- mışbr. Doğum evine düşen iki 
~ikayet1ti iseleı hnkıkateıı ı ı:;ti- sinde Mogadisioya hücum et _ ---•--- bomba 30 ana ile 20 çocuğun 
hal:uının doymak bilmez oldu- miştir. Toplu halde bulunan " Harb uzun süre- hastnhancde bulunduklart csna
ğuna hükmetmek nıecburıyetin- nakliye otomobilleri bombardı- İ da hıfilak etmiş ve bunlar zor 
de kalacağız. Buldukça daha man edilmiş ve yakılmıştır. Tay cektir. Zira ngiltere kmtuJmuşlardır. 
fazlasını istemek t.-un buna der- yare meydanı üzerinde Cnproni çok kuvvetlidir " Berliııin bombardımanı 
lcr. Türk gazeteleıinc bal~ınız: tipinde bir tayyare tuhrib edil, Londra, 10 (a.a.) - Londra B Londra, 10 {a.a.) - Virginio 

ilfilstisııa her gün Alman D. nli<> dig·er do""rt ._yyaı·e de ha- G 1 resmi mahfillerinde, Bertin 
lt.T • ..... ayda, Giornale d' lia gazete • 
~"· B. nin ve ltnlyan Stcfani a- sara ugı· ·nblmıQtır. 28 agu· stosta bombardımanları hakkında şöy-
• tt siooe yazmış olduğu bir baş ma-
Jansmın tcbhğ ettiği telgraflara bombardımaıı edilen başlıc" le denilmektedir: .. kalede harbin llzun ve müşkü -
tesadüf cdersinfa. Alman ve 1- naklı"ve otomobı"lı" parkının ta- Ge~en cumartesi, Berlin, ta-

J lath olacağını kaydetmektedir. 
talyan resmi tebliğleri her gün mnıniyle tahrib edilmiş olduğu Gayda bu hususda diyor kii rihin en şiddetli bombardıma • 
'l'ürk gazeteieı inde neşrolunur. mii"ahede cdı"lını"c:ıtı·r. 11 • 11. nına maruz halmıştır. Önümüz-
... ....., '!i Mevcudıyeti te ı ıkede bulu-
•Yiihvcr gazeteleri böyle haksız, deki haftalar, önümüzdeki ay-
h Dfü:ıman avcı tayyareleıine de nan İngiltere imparatorluğu çok 

akikate mugayir şikayetlerle lar içinde, Alman hükumet mer-
b hücum edilerek Ro. 37 tipind" zengı"ndı"r Ve muazzam mcna 

izi kor1rntup Türk matbuatına " · • kezinin lngiJiz hava kuvvetleri . bir tnyyare clüşüri.ilmüştür. biini seferber etmiş bulunmak • 
ıstediklcri gıbi hakim olmak tarafından bombardımanları, 
h 7 ~ylüldc düşmanın Malta 1 tadır. Bu itibarla mukavemet 
Ulyasında bulunuyorlarsa çok . §İddetini gittikçe arttıracak, ge-

l [ Sonu 3 Uncu aahifed ] göstennesi tabiidir. ,, 
ıata ediyorlar. Biz gösterilen ------· ______ c______________ çcn cumartesi hücumunun şid-

nıüsaadckarlığın az değil, lü-

1
. 

1 
b k detinden çok daha yükseğe 

zumundan fazla bile olduğuna n g. ı· z u·· yu·· e çı· s. çıkacaktır. 
kaniiz. Mihver <levletlerinden J Polonyalı tan·arecilerin 
gelen lıabcrleıi ııeşrctmekte • nmvaffakıycti 

kendimiz için biz hiçbir mecburi- şerefı• ne lzmı•r Londra, 10 (a.a.) - Öğrenil-
l'et görmiyoruz. Bunlan ba.51- <liğine göre, perşembe, cuma \'C 

Yorsak kendilerine karşı bir cumartesi günleri Londra üze-
ınecburiyctimiz olduğundan do- • ı b• • f t rinde cereyan eden hava mu-
layı değil, Tiirk efkarı umumi- ver en ır zıya e harebelerinde Polonyalı avcı 
)'esine her taraftan gelen haber- tayyare filosu 31 Alınan tayya-
leri mukayese ederek hakkiyle • resi düşürülmüştür. 

ınaıumat alabilmek imkanını lngiliz elçisi ile belediye reisi tngiliz tn~·yarelcrinin gec~ 
\'ermek için basıyoruz. akmları 

Türkiyede gec<! gündüz ne tarafından DUtuklar söylendi Londra, 10 (a.a.) -Hava ne-
§iudetli, ne gayretli bir .Alman zareti tebliği: 
l>topagnndasının faaliyette bu- İzmir, 10 ( a.a.) -- Şehrimizde essen 5erefine İzmirdeki İngiliz Dün gece İngiliz hava kuv _ 
lunduğu göze çarpmamak kabil bulunan lngiltercnin Ankara bil başkonsolosu tarafından bu ak-ı vetleri Almanya, Hollanda, Bel-
~~ldir. Berlin radyosunun yük elçisi Sir Knatclıbull Hug- [Sonu 3 Uncü e:ıhlfedeJ [Sonu 3 üncü sahifede) 
~ürkçc neşriyatı bu propaganda ---------,---------------------------....:..:._:_ 
da o kadnı· ileri gider ki bazan - - ~ - - 11 Rumen 
'!'ürk hükumetinin takib ettiği 
Eiiyas;etin fenalığına Türk mil - ı · t 
letini kandırmnğn çalışır. Bazım genera 1 e• 
'.rürkıeri Suriye ve Ir:ıkı zaptet-
tnek için siliha sarılmağa teşvik ka Ü d ed ı· ı d •. 
etler. Gilnün birinde bu BcrliD. 
tndyoımndan bit zuma peşrevi 
akı:;eder. Ertesi günU mesela 
>-1iraç kandili münasebetiyle 
İ3erliıı radyosu başına bil' sarık 
aarur, arknsma cübbe giyer, 
l!ur•an okumağa ba.şlıyarak bi
ıc de külah giydirmeğe çalışır! 
~er Nasyonal Sosyalizm din, 
>nıau ne olduğunu bilir, bir teıı· 
kilitt olsaydı ve kendi mcmlcke-

llUsc•yin Oa.hicl Y:Al~N 
[Sonu 3 Oncü ııııhıfcdc) Bllkre, Parlamantn binası 

Macarların Transil
vanyayı işgali 

tamamlanıyor 
Bükreş-, 10 (a.a.) - D.N.B.: 

General Antonesco, 11 general
le bir amirali tekaüde sevkct -
mi§tir. General Aııtonesco verdi
ği iznhntta bu generallcıin or-

(Sonu 3 üncü sahifede] 
1 

Ticaret Vekili Nazmi •ropçu • 
oğlu dün akşam Anlmraya av
det etmiştir. Vekil kendisini zi
yaret eden bir mul1 ııırinıizP. 

İstanbul ekmek meselesinin hnUi 
için alman tedbirler \'C buhranın 

sebcbleri hakkında şu beyanatı 
vermiştir: 

"- Toprak Mahsulleıi Ofisi
ııin tanzim sabşı yaptığı şehir
lerde ofisin fi~ atJ serbest piyu
sadan ucuz olduğu ıçın ve bu 
dü§ük fiyatla verilen buğday • 
lardan haziney zarar geldiği 

için iddia edilen ekmek buhranı 
m halletmek i.izue bugday mık
tarlannın tezyidindc ha sas ol
mak zaıııreti meydandadır. Ha
len lstanbul 5ehrinin hakiki ih
tiyacı teclkik edilmekt~diı. Bu 

B. Nazmi Toprııoğlu 

Bugünler zaı fınd, kullnmlnn un 
mıktarmın bır ka gun eY\ el ki -
Jere nnzaran yiızde on fazla oldu 
ğu tcsbit edilmif.;tir. 

l 
1 
1 

.. , Kı nc'lidrkı mu-
•d ı td'" u[ı ı n~ e -

elen h bcrlerc (,cırt',. 

Ot;u lo .ıyı 1111 !kın l nı • ınd.ı SOV.) ~ 

Humcıı hududund.ı Rumen lulal"n 

Bu mıktar taayyün cttiktt:'ıı 

sonra verilmeğe başlanmış olan 
gilnlük 400 ton buğdayın hesa
bı sonradan görülecektir. Yap
makta bulunduğumuz tedkikat 
buhranlı günlerde normal za
manlara nazaran daha fazla ek
mek çıkarıldığı halde halkın 

yersiz telaşı, ekmeksiz kalmak 
tehlikesi nııınzarasını \1ermi~tir. 

DUndcnberi bir lrısım halk 
fırınlara müracaat ~erek ba
yat ekmeklerini t azelcrivle mü- ı 
badele etmek iın.emektcdirler. 

cfk.ıı· ı un Ul"l ye önundc h. klı gus .. 
lC'rmck ıçin, kr:ıl ICaı ol'un hcrh •• ~; 
b h :11 ici cb be. ttiym.ı \ rdı. Bo
ı u ıçın, K nrol'un dr:ıfınd. J<'T, v 
ye l - Rum(n hududu u crırıde l .. h -
rilı mnhiyctlı h[ d' l"r ynrabn 
k .. rcır ' erdılcı". Bu•o.ı ' ıl ol 
için, yalnız hudud 1.ıt.ıl ırı ı:ı de!it, 
:f<.knt :ıs 111 z.:ım:ıncla Ruınt•n askeri 
), t l :ırına ' c :ı ,eri ı • .)y.ı elere nuı
r. n.;t cdıldı Kr 1 K .ı ol h klı ola
ı n1., Rumen kıl l· ııi 11 So\ yet lıudud 
n~uhnfızlaı m.ı k ır ı h!ıcuınuııun C't'

' ı.ıb ı~ k.ılomıy.ıc.ıgı fıkı ındc bulu
r.u.> oı-du. B t.ııı Luııc ar, 5o ")'etler bır 

.... ••• • ••Aı•AAAAA..AAlıJıJJUl.~WAJıı,AN.AAAJV•••~•••• • •••y•wt.•A.AA.A.Jı.Jıı.A.,._W••A 

SABAHTAN SABAHA: 

Tarihten r • rya 
lngilterenin 
sene geçti; 

+-

--=---
üçüncü istilasından beri 87 4 

bu müddet zarfında İngiltere 
düşman görmedi 

' INGILTERE 
44.9 

SENESiNDE 
CERMENLt;R. 

ISADAIY EVVE.L 
S~ SENESiNDE. 
J'UL SEZAR. 

ı n.giıiz aclalaı-ına ha::9i farinıerde kimlerin ve hangi 
noktalara asker çıknrtlıklarını gösterir lıarita 

(Yn:.ıcı 2 nci s:ıyfada) 

(Sona 3 uncüde) 

Saka ya 
vapurundan .. 

! haber yok 
-o-----

On gün evve sken-
derune hareket 

1
sden vapur bir ka

ı zaya mı uğradı? 
ı 
! 
ı 

---o-

On gün kadar evvel limanı • 
mızdan iskenueruna gitmek üze
re ayrılmış olan Sadıkoğlu Aslm 
firmasına aid Sakarya vapurun
dan şimdiye kadar hiç bir haber 
alınnrnamıştn·. Şileb 1skendc
runa kadar gidecek, oradan ve 
sair limanlardan biıiken e.<jyalan 
alarak limınumıza gelecekti .• 

Vapurdan şimaiye kadar hiç
bir lıaber alınamamıştır. Her
hangi bir kazaya lturban gitme
si ihtimali dolayısiyle alakadar 
makamlnr ve vapur sahibleri en
dişe ~t.ınektedirler. 



SAYFA 2 YENi SA'RAil 

1( • 
1 (...__T_E_N_K_I D_v_e_E_D_E_B_i Y_A_T_J 

SABAHTAN SABAHA 

Tarihten bir 
yaprak 

Filozof Rıza v 
felıiketlcr lllzımıdır bu l~hQll kud· 

rettn" 
Şaır bir kendinin değil, bütun 

insanıyctln 

Gızli tztırabatını duyar, bilir ve 
ondan 

Çiçek yapar, şcfak yapar, gece yapar, 
gün yapar 

Hem tablatte gordüğün suretten 
Ustun yapar. 

Yırt cı dıkcn dalında, nasıl feyzi 
fıtratle, 

Konca güller açılırsa- insan şair 
olunca; 

Mubhcm, derin raşelerle nutka kııdlr 
olunca; 

Esrarı vucudi.ı goren o füsünü sanatla 
lns:ınları bedbaht eden h:ısretlerın, 

gamların, 

Gurbet elde 

Vatan tarkısı 

ruhu saran o ıs:sız 

akşamların, 

sbyleylp gıden akar 
suların, 

lçımizi gızll gizil kemiren kaygularm 
Tarzı beyanını anlar. Bu üslUbu, 

edayı; 

A11am için bir sır olan bu müessir 
manayı; 

Ne~'eı vahyi andıran bu mustesna 

halette ı 
Kendı lııanile söyler. Çiçek gibi 

n zenin, 
ç çek gibi dilber, rengin ve canlı bırl 

5Urette 
Ruh ndan cıkarır atar. Onun dilınde I 

cnın 

B r 1 iihütı beste olur. Bu sırrı bıle b le 
Şa r derın duygusunu bnteler de 

Sonra aksi sadasını 

ini erse .. 
gonul rdlen 

dın ers.e
Du sihre musiki derler. San'at zaten 

s hlrdır; 
M ııhheınata lisan vermek can yarat· 

maklıı bırdir. 

C.::ımı gonülden koparıp çiçek yap· ı 
mak hünerdir, 

B :ı: m hünerimlzdir. Gam; ışlenmis 
guherdır, 

Onu biz işler bezeriz, şiire tahvil 
ederiz; 

Yaramı:ı:dan aı:ı:an kanla tablo teşkil 
ederı:ı:. 

Şuphe .. lz san'at sihirdir_ ona b r dem 
tutulan, 

Aşkı Alemşümul için vicdanında yer 
bulan 

Her ~eyi bamba:tka görür; cemadatın 
fıkrınl, 

Vıld zarın gaı;nzesini, dalgaların 

z kr nt, 
Ak§:ımların hicranını, gecelerin 

yel::inl, 
Kıbriyanın semavatı çalkalıyan ı:cs nl 
Seherlerin rüyasını, &erAbın hül~ 

yıısını, 

Hatta bir damlacık suyun en gl:ı:li 

man:ıaını 

Anlar, bilir. Onun ilmi her bilgiden 

Her bilgiden ihatalı, 

üstundür, 
her bilgiden 

bütündıir. 

Çünkü san'at; mevcudatın teşri hin. 
den iğrenir, 

Bılmek istediği ııeyl öldürüp parça· 
lomaz. 

O, her §eyin manasını Ahenginden 
ögrenir; 

Ahengi hayatı bo:ı:maz, illetle kur
t:alö1maz. 

ilmin farkı budur; o derin marifetle, 
Jrfan bahsinde Alimler, aan'atkara 

nlıbetle 

Çocukturlar". Tatmin için tabii 
merakını, 

Çocuk oyuncaklarını kırar, cici 
böceğin 

Kanadlarını koparır, bir çiçeğin 

Parça parça edip nbenin evrakını; 

Göremez onda hayatın rengarenk 
ifa kını, 

giJnc§ln mütekislf Göremez onda 
ruhunu; 

Tazeliğin lıveslnl, baharın gururunu. 
Çocuk, güzel anlıyamaz güzelllğln 

resmini, 
Bılme~ istediği şeyin harab eder 

cismini. 
Alim de tıpkı böyledir-. Onun için 

hakikat; 
Şu hüsnünün gurul"ile &en ya§ıyan 

tabiat; 
Maddenin aıuısırıdır, şüunun kanu

nudur 

rı------"' 

Yeni Sabah 
ABO?."E BEDELl 

~61rklye Eonebl 
HNll.IK 1400 Krt- 1700 Krt. 
1 AVLIK 760 • 1460 ıt 
1 AVLIK 400 a 100 • 
1 AYLIK 160 a 1~0 a 

11 EylQI 1940 ÇARŞAMBA 
8 Şaban 1359 

29 Rumi Ağustos 1356 
Gün 256 Ay: 9 1940 - Hızır 129 --GUneı 001• ikindi 
11.09 5.44 9.19 Ezani 

G.36 13.11 16.45 Vaaatl 
, .&,kfalft Yataı lmaak 

12.00 1.33 9.27 Ezani 
19.26 21.01 4.54 Vasati 

Yazan: RL1HI NACI SAGDIÇ 
ilmin tahlllhaneainde can to:ı: olur, 

elenir. 
San'atkilr yeddi kudretin canlı 

eroanunudur; 
Ona hava temas etse şiir olur, beste· 

lenir. 
o; her şeyin hayatını, hayatın ahen. 

oınl, 

Bütün etvarı hüsnü nü; işvesini, 

rengini 
Tebessümatı hissini; netuini, fCVkınl 
Fırçasile, kalemlle, kemanile, elile 
Bi:ı:e aynen tasvir eder. Bu Alemi 

sefile 
Buseı tealıyet gibi o paklze zevkini 
ihsas eder. Bu hlaa ile aeviyyemlz 

yulaıelir, 

Her ~yln gl:ı:ıt manaat bize pek va:ı:ıh 
gelir. 

Demin dediğim doğrudur; bir dıım· 
lacık suyu sen 

Büsbütün baıka görüraiın, onun 
g!Szlle görıen. 

Gözyaıı bir damla sudur kimyaırerin 

lnd•nde 
Bunu bir de pire sorf Gel sonra gör 

kendındel 

Eşkt nedamet .•...............• 
Şaırin bu samimi lis.ını, bize ht'm 

sanatın en şairane brifini yapıyor, 

hem de fcHi.kctlcr içinde yuvaı lan:ın 
bir bedbahtın scrancmrunı anlatıyor. 
Yunan ipgalindc kıtabların darmada
ğın cdılmescydi ve o nralıkta (Hazı
nci Funun) lrnllCk.siyonl:ırım kay
bolmasnydı.. şairin yarım 0611" oncc 
ncşıcttiği (filozof) ~rini, bu son 
ha: bıhalin yanına get.rip aradaki 
tekamuı mes.ıfcsinl dabrı. iyi gormck: 
mumkün olacaktı. lstanbulda bulu
nan bahtiyar cdebıyatçılarunız kü
çuk bir zahmetle, kiıtubh;mclcrln bi
rinde o şıiri arayıp bulur ve neşre
dcrforse böyle ücra yaşıyan bedbaht 
heveslileri, şüphesiz, sevindirmiş o
lurlar. 

• • • 
Turk tcccddüd edebiyatı tarihinın 

nıucllili fsmail Habib; yaşıyan şa
ırlenmize - kendi göruşüne gore -

Çocuklarımızın nıhunu edebi duy
gularla ıJUU'abmak için neye filozo
fun ;ıiırlcrindco. vmek.ler alıp mck
tcb kitaplarına koymuşuz? Kendi 
bile; 
Nasıl naıııl türlerim ecdadımın 

yurdunda 
Hala &eviliyor, hUa okunuyor 

öyle mi? 
Hicranımı bestelerken ben şimdi 
Kıs k sesim gönüllere dokunuyor 

öyle mi? 
diye niçin hayreUere duşürmuşuz? 

Niçin ıni •• onun gönullere sokulup 
sınen ılık ahcngı hepimizi buyülc
ıniş de onun için. işte san'at zevkinin 
hududsuz schayi takdiri! 

Talihin (yanı zamanın) çukur bir 
yerinde kaynadığı için, natiırel mec
r:ısını bulup akamıy::ı.n bu vclüd pı
nar; gerçi ç:ığlıynnlar gibi ş:ıhika -
l:ırdan sekmeye imkan bulııımıdL Fa
kat yosunlu bir duı:gunluk içinde 
bakir bir mehtabın en çılgın işvelcri
ni, en baygın visal nuvazi$lerini a
gu~u ilhamına aldı. Knmasruı bir ih
tır.ısı, suzülcn bır siıl~ütun ~'lırin bir 
tek mihrakı.na toplıyan san'atldfrın 

dalına hayranı. daima kadirdanı ol
mak ancak insanlığa nasib olabilen 
bir hakşinaslıldır. Şundi önümuzde
k mevzu; siyasi bir mucrim değil, 

muvaffak bir ~irdir. O mahzun gö
nul, ne ibreUI tazalliımle avunmak 
istıyor bak! 

Gönül derler bıına sırçadan ince 
Kırma bu gördügün ştıe değildir. 
Açar çiçeğini bahar gelince 
Vurma bu kestiğin meşe degildir, 
Gönülde halk eden zevki, azabı 
Gönülde duyulur aıkın rebabı 
Gönül bir mabed yıkma mihrabı 
Orası oyulmuı köıe değlldir, 

Sevilmek istersen öğren sevmeyi 
Kendine bakıp da tanı her şeyi 
iyi bil gönlüne hülya vermeyi 
Bu insan gölgest lllfo detjildır. 

teşhisler koyarken, !ilozo! için par- Edcbiyatçıl.:lmnızın birinden (g:ı

çalı bohça demişti. Amma heı· par- liba hemşehrim fsmail H:ıbibden) 

çnsı nadide kumaşlardan birer lor- işitmiştim: Rıza Tevfike çok buğzum 
pmlı! •. Bu teşbihi belki iilozof bile, vur. Çünkü o, bizi filozof gibi bir ııa
kendi rcngftrenl.: mizacı için hoş bir lnmizdcn rnahnun bıraktı. Acı bir 
tevcih saymıştır. Çunkü onun mcsle- hakikati anl:ıtan bu sözü, biraz öf
kinde (her renge boyanmış nakkaş- keli fakat daima mahzun olarak hc
dan olmak) cayei kemaldir. Eğer pimiz tekrailıy:ıbiliriz.. 
nefsi için bu mazhariyeti temin ede- (Sonu var) 
bildi[!ıne kendi de in~rsa (ne mut-' ..-----------------.., 
lu bnnn!) diye sevinir bile. BE LE D/Y EDE 

Hakikat .. İsmail Hııblbln de işaret 
cttıı;:i uzere o teşbihi ıı0yıe butun- 1 Beşiktaşta üç eserin 
leınek munasib olur; o, kıymık kıy- resmi küşadı 
mık nndir kumaşların altında mu-
şam!>a gibi sağlam, su sızmaz \c yel, yapılacak 
geçmez yekpare bir astar vardır: Şa- · 
irlik. Beşiktaş kazası için tamire-

Filozofun ı;airliği şüphe kaldırmaz dilmekt.e olan kaymakamlık bi
bir hakikattir. Onun cscr:leri içınde nasuun taınirab tamamlanmak 
Türk edebiyatının her vadısinde, her üzeredir. Bu bina Dolrnabahçe 
ı;eııidin en mükemmel örneklerini bu- 1 sarayının mü.şt:emilatındandır . 
labiliriz; Füzull gibi mest, Yunus ı 
gibi berrak, Şeyh Galib glbi ir:lck Tamir ve işe elverişli bir şekle 
(Mnverai), Seyranı gibi sitemli, Zih- ifrağı için 20 bin lira sarfolun
ni gibi halkçı, Emrah gibi lirik, Ha- muştur. Diğer taraftan Abbas
mid gibi müstağnık, Cenab gibi niık- ağa parkının da tanzim işleri 
teli, Nazif gibi kilkrek, ~'aik Ali gibi tamamlanmıg ve parkın ana du
harcli, Akif gibi şefkatli, Hüseyin 
Siyrct gibi samimi, batta Refik Hn- varları tamambmmıştır. Barba-
lid gibi iğneli. ros türbesinin etrafını ~eve-

Bu kadar engin bir hissiyat içinde leyen duvarların inşaatına sür • 
coşup kaynıy:ın ve nihayet gurbet atla devam olunmaktadır. Tür
cehenneminde eriyip akan o bedboht benin denize bakan kısmında 

şaire y:ılnız ncımnk, ona kuru bir yapılması Jüzumlu görülen İS· 
mürii.vvet sadakası vermekten ib:ırct 
kalır. Halbuki san':ıt dünyanın hass:ıs timlfilc işleri için menafii umu-
kadir~inaslığı daha cömerd olmak miye karan almm.ıştır. İstim -
gerektir. Laklere yakında başlanacak1*'. 

Pehlivanköy Dikiş Kursu 

&lime, (Hususi) - Pehlıvan ki>yündeki kôY. demircilik ve 
marangozluk kursu altı aylık mUddetini bitirmiştir. Diğer ta
raftan Havza ile Pehlivanköy biçki ve dikiş yurdları da mu -
vaffakıyeUe devam etmektedir. 

Haber aldığıma göre yakında Muratlı ve gelecek ay içinde 
de Biğanın Çamp3.zarı köyle-rinde de birer kurs açılacaktır. 

Demircilik ve marangozluk. kursunun üçüncü kursu da U
zunköpl'ünün örnek köylerinden birinde açala.caktır. Gönder • 
diğim resim Pehlivanköy dikiş ve biçki yurdu talebesinden bir 
grupu muallimleri bayan Mi.inevverle göeteriyor. 

Hapishane 
vak' ası 

Sulh cezadan Asliye 
ceza mahkemesine 

verildi 
Bundan bir müddet evvel ha

pishanede kavga eden üç malı· 
kümdan Rifatın Vedadla Ne· 
dimin yüzlerini bıçakla yarala
dığı ve yaralıların hastahane
ye kaldırıldığını yazmıştık. 

Bunlar tedavi oldukları halde 
birinci Sultanahmed sulh ceza
da sorguya çekilmişlerdir. Da
vacılar yüzlerinde ağır yara iz· 
leri kaldığından bahisle muaye
nelerini istemişler ve yapılan 

muayene sonunda yara izleri· 
nin kalın ve ağır olduğuna dair 
rapor verilmiştir. Bu davanın 

rüyetini kendi s:ılii.hiyeti dahi
linde görnıiyen sulh ceza mah
kemesi dosyayı ceza mahkeme· 
sine verilmek üzere müddeiumu
miliğe iade etmiştir. 

ADLiYEDE 
Bir çuval hırsızı tevkif 

olundu 

rOKUY_UOU--: 
DIYORKI 

Bakımsız iki sokak 
"Kadıköy Rasunpa."j,a ma.

hallesindc Nakil sokağında 

oturmaktayız. 4 senedenberi · 
burada yapılan yenı bına.b.rın 
önündeki bir tarafı Rezaızade 
Ekrembey ve diğer t::ı.raf tu ye
ni açılan Nakil sok!ığın n uç
lariyle birleşen onumüzcle 50 
metrelik bır sokağımız var. Bu 
sokak kışın pek bcrbad bir 
haldedır. 

Otomobiller, arnb lar ça
mura saplandıgı. gfbı yaya 
geçmenin de imkanı olmaz. 
Halbuki Recnızade Ekrem
bey sokngının tam..ı.nıı \'e Na
kil sokagının yan::ıı yaptınl· 

dığı hnld~ nedense 50 metr ·
lik kısacık bir yer bırakıldı. 
Sayın valimizin her tarafta 
görülen ınşaat ça ışmalarm· 
da bu sokagın çamurla.. örtü
m kısacık bir parç sını ~ahi 
yaptırılmasını alak~dar ma
kanılardan diler, sayın gaze· 
tenizin ele tavassutunu bek
ler ve bilvesile detın saygı· 
!arımızı sunarız.,, 

I\:üçükpazarda bir çuvalcı Ayni sol<ak sakinleı-iuden: 
dükkanından çuval aşırmakla Suad ve Se~ fi:te 

----------------------~ suçlu sabıkalı hırsızlardan Tev-
fik dün meşhuden verildiği Sul· 
·tanahmed birinci sulh ceza 
mahkemesince sorguya çekil -
miş ve kafi delil bulunan bu su
çu sabit görerek Tevfikin tev
kifine karar vermiş, suçlu der-
hal tevkif olunmu~tur. 

Kurşun hırsızı mahke
mede tevkif olundu 

MÜTEFERRİK 
Müstakil ressamlar 

ve heykeltraşlar 
kongresi 

Müstakil ressam ve hey-
keltraşlar birliğı kona si top
lanmıştır. Kongre n ti smd" rı
yascte Mahmud Cud.:ı., umumi 
kfıtibliğe Kem:ıl Z'ren \e mu-

Sult:ınahmeddc San'atl:ır hasipliğe Mustafa Tur
0

ud e· 
mektebinin kurşunlannı çal - çilmişlerdir. 

j Fırınc:.lar 
insaf 

da 

Yalmz bir semtde 592 
eksik ekmek mUsade· 

re edildi 
b"vvelki gün Samatya ve Ko· 

ca.nıustafapaııa semtlerindeki 
fırınlarda yapılan kontrol neti
cesinde vezni noksan ekmekler 
müsadere edilmiştir. Bunlardan 
bir fırında 62, diğer birinde 180, 
ve diğerinde de 350 noksan ek
mek bulunmuş olup mecmuan 
592 ekmek müsadere edilmiş

tir. 

POLISDE 
Kadm kaçıran Müminin 

muhakemesine dün 

-0--

1• lk istila 2000 sene evvele 
aiddir. Yani hazreti lsa .. 

dan 55 sene evvel, Jül Sezar, Ro~ 
maltların başında. bütün bugün
kii Fransız topraklarını istila e~ 
derek Manş sahillerine dayan· 
mışb. Oradan ağustos ve eylülde 
iki defa karşı sahile ayak bastı. 
Duramadı. Ertesi sene bu hare· 
keti tekrar etti. 

Fakat bu dersden istifade e· 
den imparator Klod olmuş ve bü 
yük Britanyayı o istila edebil
miştir. 40 bin kişilik bir orduya. 
kumanda eden general, bu ta
rilıden bir kaç sene sonra Kent 
kontluğuna çıkınırytır. Burada 
Romalılar dört asırdan fazla 
kalmışlardır. 

devam olundu Ondan sonra Romalıların in-
Evli bir kadını zorla kaçırmak ı hitatı başlar. Bu inhitat üzerine

ve bcr ber yaşamakla suçlu Mü- dir, ki Roma İngiliz adalarından 
minin diliı ikinci ağır ceza mah- ı çekilmiyc mccbm· olmuş, onla· 
kemcsinde davasına devam olun rııı yerine Cermenler gecmiştir. 
du. • Bu da bugiinkü tarih ile 449 sc-

lddiaya gorc. Salihc Değmez I nesinde olmuş, onlar da İngilte
ve Kam"le Bircanın yardım et- renin şark havalisine çıkmışlar
tikleri bu kaçırma hadisesinden 1 dır. Bunlar nereden geliyorlar
dol yı dün sorguya çekilen bu i dı? Bugünkü Almanyadan vo 
iki kıdın iddiayı rcd ve inkarı Almanyanın bugün de Şimal de· 
da bulundular. M.timin de bu in-

1 
nizindc en mühim deniz üssü o

kara istirak etti. 

1 

lan Heligolanddan akın ediyor-
Muhakemc; kaçınlan ve E- !ardı. Bu akını yapurJar üç Cer

yüpde hir e\ de iki ay Müminle men kabilesinin efradı idi. Tay· 
beraber y~ıyan Çatalcanın A- mis nehrinin ağzına çıkm~lardı. 
tarşa köyü ıdc Ahmed karısı İste bu tarihden yedi sene son
Fatınanın celb ile dinlenilmesi radır ki İngiliz tarihi başlar. 
için başka bir güne Oırakıldı. Çünkü Kent dükaiığının Eng-

Kamy onet çarparak lish'lcr tarafından işgali o tari
he tesadüf eder ve Saksonların 

yaralanmış asker çıkarmaları ondan sonra. 

~~iken. görülerek kaçmak! Pencreyi açık zannetmiş 1 ıstiyen Habıbullahın damdan at- n·· t 2 30 d Ort k · d _ un saa . u a ov e 
layıp bacakları kırıldıgını ve Muall N . add · 83 • d 

Kazlıçc me mensucat fşbri· yetmiş sene devam etmiştir. 
kasına aıd 4100 sayılı Jmmyon Bu isgal ve istila, Britanya A
şoför Saidin idaresinde. olarak dalarında bugün oturan hallmt 
Yedikule caddesinden geçerken tohumu olmuştur. 
Hacıpıri c.addesinie 20 nwnara· 
da otuı n-Abdullah Sadık ismin
de birine çarparak sağ ayağın
dan hafif ) aral:ımı.5tır. Yaralı 
ted vi cdilmis ve suclu yakalan· 

Ondan 600 sene sonra yani 
1066 senesinde de bir Fransız 

istilası gören Britanyn fatih 
Giyomun eline gecmişse de bu 
da sona ermiş ve ondan sonra. 
İngilizler her istilaya karşı dur
mak üzere donanma yapmıya 
koyulmuşlardır. Bu donanma 
İngiliz adalarının tam 87 4 se
neden beri hiç bir düsmanın a
yağı altında çiğnenmemesini te
min etmiştir. 

_ ım acı c c ı savı a 
hastahaneye yatırıldıgını ynz - t 20 ~-k· H l J · d 

tık o uran yaşıuu..ı. ı a ı , o a · 
mış . k 

D.. t d . edil k t sının pencere camına. çnrpara un e avı ere neza.re 
. . başından yaralnru:nış v • Bcyog· 

altında mahkemeye getırilen suç 1 h tah · k dı ılın t u as anesıne · J. r ı ~ ır. 
lunun yapılan sorgusunda tev-
küine ve muhakemesinin mev
kuf en rüyetine karar verilmiş -
tir. 

Mahkemeyi 
mıştır. 

Teyze katili bir deli 
Samatyada oturan teyzesi 

Ayşeyi para vermemek yiizün
den bıçakla öldürmekle suçlu 
Rüstem Adil Önerin dün ikinci 
ağır cezada görülen muhakeme
sinde suçlu Adil hadiseyi nasıl 
yaptığını bilmediğini. bazanda 
yapmadığını söyliyerek inkar -
da bulunmuş ve haklwıda veri
len tabib rapo~ yalnız cezai 
ehliyeti olınadığı şeklinde yazıl- , 
mış olduğundan bir kere de tıbbı 1 

adilce muayene edilmesi için mu
hakeme ba.Bka bir güne bırakıl -
mıştır. 

Suçlu tahliye edilince; saatı ça
lınan kadın koridorda bayıldı 

--•ııu:--

İtfaiye kursları 
neticelendi 

Harb zamanlarında itfa.iye 
teşkilatında vazife görecek mü· 
kelleflerin yetiştirilmesi için a
çılan itfaiye kurslarmın birinci 
kısmı nihayetlenıniştir. Kursla
ra 4000 den fazla mükellef de
vam etmiş ve bunlar muvaffak 
olarak kendilerine bu hıısusda 
birer vesika vcrilmi3tir. Bu 4000 
mükellef kaza ve nahiye itfaiye 
teşkilatlarının esası olacaktır ·. 
Yakında faaliyete geçecek olan 
ikinci kurs devresine mahalle 
teşkilatının esasını kuracak 
mükellefler alınacaktır. Bunla· 
nn mıktan da 4000 kadardır. 

Geminin anbarma 
dUşmUş 

Balat Kireçhane sokağı 4 
numarada oturan Nuri dün Ay
vansarayda kalafat yerinde ta
mir edilmekte olan askeri ro
morkörünü gezerken ayağı ka
yarak ambara düşmüş ve sağ 
ayağı kırılmıştır. Yaralı Balat 
hastahanesine kaldırılmıştır. 

Bir esrar satıcısı 
yakalandı 

Bundan bir kıç gun ewel 
arkadaşlaı:ından. Fahriyenin 
60 liralık bir altın saatıni çal· 
malda suçlu Münevver adında 
23 yaşındaki bir kadın n tev
kif edildiğini yaznmıbk. 

O gün göz ya hırı içinde tev· 
kif edilerek tevkifhaneye gön
derilen bu kadının dün Sulmn
ahmed ikinci sulh ceza mah
kemesinde duruş~sı ya ıldı. 

Kadıncağız, durmadan ağlı
yor ve bütün azası tirtir titri· 
yordu. Bir aralık lııckmkları 

mahkeme salonunu doldurma· 
ğa başladı. Bu sırada sorgular 
da başlamıştı: 

- Adın, babanın adı, ananın 
adı? 

Fakat suçlu Münevver hır

kırmaktan bir türlu ccvab ve· 
remiyor zorla ve ke c •leye ke
keleye her sualı k r uayabili -
yordu. Bu fırsattan i.stıfadt: ile 
dava dosyasını t~ukık ed •n ha
kim: 

- Bayan! de i.. Ağlam kl..ı. 

iş bitmez. Burada. konu :ık, 

kendini müdafaa etm k hizım. 

Haydi bakal·m yr t et 
de şu vak'ayı un t k 

Bu sozlcr su l 
kuvvet mi verdı ı 

bire c3.nlandı ve 
rak hfulıscyı şö 

-Ben bu . 
Buntlan bir nıu 
madığım bir kızJ 
sabn aldım. 

- Fakat sen bu i Sanıye 
i~minde bir kıı.dı aldı dı~'c 

• te de bulun-
muşsun. 

- Hayır efen ·m! B n cadı 
demedim. Yalnız ~ uruz Fa!ıri. 
yenin eviyle kar ı k3.I'Sıyadır. 

Onlar bir akşam a.a.t runa
sı yüzünden kJ -·g ediyorb.rdı. 
Ben de duydum. K::ı.r<.ı.kolda. 

söylediğim de budur. 

Bu sırada, malıkemenİI} ka· 
pısında yeşil fıstanlı, yeşil göz
lü şişman ve genç bir bayanla, 
siyah kostümlü, siyah gözlü 
gene genç ve narin bir bayan 
hiddetli bakışlarla suçlu Mü· 
ııcvvcri bir kaşık suda boğacak 
gi.bi bakıyorlardı. Fakat daha 
ziyade yeşil gözlü olanı hid
detli idi. Arada su·ada, Münev
veruı ağlamasına acıyan siyah· 
lı narin arka.daE;ına: 

- Deli misin sen! Hiç öyle
sine acınır mı? Bize onun yap· 
tığı fcııalı;:1ı başka kimse ya
par mı hic? Ben de ona ölse 
gene acımam .. 

Diye söylenip <luruyordu. Ko
ridorun tamamile dolmasına 

sebeb ola.:ıı bu söylenmeler bit
mişti ki hakim lıalfı. titriye tit
rıye ağlayan sucluya: 

- Her zaman mahkemeye 
gelecek misin, gelebilir misin? 
dıye sordu. Münevver ağlıya 
ıı.ğlıya: 

- G ·lirim elbette, cevabını 
v rdi. H tViın do ~ayı bir daha 
ted <lkt n sonra "kafi mıktar
d.ı d 1 ·ı lu.'1.llla~cTından sir

u sabit ve mevkufiyet 
ı ic b ettir cek . ekilde 
edıcrinden eski vak'nyn 

tahki ı:at da 

ıin hliye ine karar verildi. ,, 
Bu kaı ara bu sefer sevincin

den a • ı yan suçlu Münevver 
hfıli titriye titriye ağlayarak 

mahkemeden çıkarken; kari -
d rd::ı. başka bir Ees ve fer yad 
koptu. O ese doğru koşanlar 

koridorun bir köşesinde siyah 
kostüml.1, siyah gözlü, ince, 
narin bir bayanın sararmış ve 
kül gibi olmuş benzi ile baygın 
bir halde duvara yaslanıp kal
dığını gordüler. 

Unknpanında Halil isminde 
bir şahsın esrar sattığı lıabcr 

alınarak tcrtib edilen bir cür -

mümeşhud ile e\'Velld gün bir! 
mıktar esrar satarken suç üstü 
yakalnamıştır. Tahkikata de-

vam olunmaktadır. "---------------------------" 

Maamafih bundan sonra iki 
defa istilfı. tehlikesile karsılas -
tı. Birisi; 1588 senesindedir. 
Portekiziıı meşhur nfı.mnğlfıb 

armadası Manş sahillerine var
<lı. Bu donanma da 59.190 ton 
tutarında 132 gemi, 8,066 bahri
yeli, 21.621 asker mevcuttu. Bu 
donanmadan daha z~ü olan İn
giliz donanması denizin ve rüz
garın yardımı ile dünyanın en 
büyük filosunu ortadan kaldıra
rak istilayı bertaraf etti. lki a
sır sonra da Napolyon büyük 
ordusunu Kent kontluğu karşı
sında Boulogne etrafında top
ladı. Fakat İngiliz donanması 
Nnpolyona dn galib çıktı. Na
polyon bu tef)cbbüsünden \:az
geç:miye mecbur oldu. 

Dokuz asra yakın düşman a
yağı görmiyen 1ngillere şimdi 
şiddetli bir tehdid altındadır. 
Vakıa heniiz bir tek düşman 
askeri Britanya adasına <'lk

mamışsa da bu ada en büyüle 
harblerin tahribatına maruz ka
lıyor ve bu tahribat bir istila ha
reketinin baslangıcı olarak ilfın 
ediliyor. İngiliz donanması hü.13. 
bütün dünya denizlerinde oldu· 
ğu gibi adasını çeviren deniz
lerin de mutlak hakimidir. Bu 
hakimiyet 87 4 sene olduğu gıbi 
bugün de onu l urtaracak mı? 

Göreceğiz .. 

Behçet SAFA 

Teşekkür 

l:ı:mit Türk Hava Kurumundan: 

Sayın generalimiz Tum Komut:D.nı 
Ekrem Turker'in Ha\:a Kurumumu
zun menfaatlerini ilgilendiren Iıcmen 
heı· hurusda, şefik ellerinin uzatıldı· 
gını görmek bahliyarlıgındayız. Bıl
h::ıssa, munz:ım olur:ık bu def.\ emri 
kumandasında bulunan bütün subay
ların Hava kurumuna uye kayıUarını 
temin buyunnak gıbi go terdi •ı ya
kınlıktan dolayı hava kurumumuz 
namına kcndUcrinc muteber ccrıde
niz vasıt<ısile alenen kşckkiinı b.r 

ecibe ad \'e telakki eylerl2.. 
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Faş iz m doymak bilmiyor Afrikada harb Moskovaya göre Ru- Avrupada harb 
r,._J' - • [B:ıtmakaleden devam) [Baş tarafı 1 inci sahifede) manyada Cereyan 
~... ı~er idare bir mu- tinde vicdan hürriyetine hürmet üzerine yaptığı hücumdn avcı eden hadiselerin 

[ Ba§ tarafı 1 inci sahifede] 

çika dlliınınn işgali altında bulu
nan Fransa üzerinde hücum -
larına de\ra.m etmişlerdir. 

Hava Kurumuna 
yardım 

illa; ~'Yet Amili olmadığı ederek herkesi di~incle serbest tayyarelerimiz A. 79 tipinde bır 
n&..! deınokrasi de bir bıraksaydı Türk efkun umu- tayyare dı.i§ürmüslerdir. Bir 
'"~•rn sebebi değildir. miyesine bir cemile olmak üze- diğeri de ciddi hasara uı;'Tatıl -

re bir kandıl gecesi radyoda mıştır. 

B. Bitler 

Fransa muvnffokıyet şartl:ırın

dan mahrum oldugu için mağliib 
olmuştur. Totaliter, yahud de
mokrasi, bunlar neticeye tesir 
edecek k d r kuvvetli sebebler 
te~kil eder mi? Tıırihde geçmiş 

binlerce muh ı ebenin bir galibi 
1 

ve bir de mağlubu vardır. Bu 
her z man b yledir. 

Bütün duuya totulıtcr idareyi 
kabul Et.be ne olur? H rblcr, ga
libiyetler, mağlubiyetler orta
dan kalkacak mı:' Ne mlimkün .. 
Gene harblcr ola k, gene ga
liblcr ve maglublar bulunacak! 
H rkcs, her zaman ayni kudretı 
muhafaza cd miyeceği icın kuv
vetli olan, fırsatını bulan kıırşı-1 
sında duimn üzerınc saldu ncak 
bir d ·sınan bulacaktır. 

Ha) ır. ıuilletlcrın muvaffakı

yet .;artlanw, ınhi?.am sebeble
rini bu lrndaı basitlcştirnıel, hic 
dogru olmaz. 

tnsanlıkta, yem olan ve daima 
ayni vasfı muhafaza cdccC'k şey, 
geçen asırd n ıtibaren inkışaf a 
b:ıı}Iıy:ın hurrıyet ıdrakıdır ki, 
eskiliğe karşı yepyeni bir hare
ketle insanlığı ilcny gotunnüş

tür. Bugtln totalıterlenn kuv
vetle benimsemek i tedikleri 
millet ve cemi) et uuru bile iti
raf cdelin1 ki, idrak edilen bu 
hürriyet fikrinden dogmuştur . 
Berıeriyetin tekamül merhalele
rinde y nı \ e ebedi olan fikir 
budur. Bu fıkırle tczad halinde 
bulunac le her hareket eski ve 
geri dır. 1 

Ferdde hürriyet, cemiyette 
hürriyet, mılletler arasında hür
riyet, medeniyetın en tabii te-
kamül yoludur. 

1 Totaliter idare, bi.itün bu hür
riyetlerin düşmanı prensipler
le hareket ederek dünya üzerin
de yalnız k ndı iıstünlüğünü, 
tahakkümünü tesise çalıştığı 

için asrımızın ilel"i lıarcketiııe 

karnı bir gçnyç dönüş, bir ma-
ziye nvdettir. 1 

Her ileri haı-cket, gcrilığin 

mukavemeti ile karşılaşır. Bu 
mukavemet, Hıtlerın, Musolini
nin şahsında en km etli ve kor
kunç reaksiyon knbiliyelini bul
du. Onların muvaffak olması, 

bugünkü medeni dünyada ma-
zinin bir zaferi olacaktır. 

1 

Fikir ne olursa olsun, hürri -
yetin olmadığı yerde istibdad 
vardır. Her i tıbdud muhakkak 
bir ihtilale, yeni bir inkılaba 

ııamzettfr. 

1.cine düstüğü felaketten do
layı insanlıgın kara bahtına a
cıyo.lını .. Fakat, hürriyet, istib-I 
dad, ileri ve geri mücadelesinde 
zafer daima ilerinin ve hümye-

1 

tindir. Bunu bır an bile hatır

dan çıkarmıyalım .. 

Cafer Seno 

Petain hükfunetine 
suikasd 

Kur'an okutmuş denilebilirdi.
1 

D~qnan tayyareleri dün Fı
Halbuki bir hıristiyan mezhebi listinde Hayfaya hücum etmiş
olan k::ıtolikliğin Almanyada ler ve avcı tayyarelenmizin mu
uğradığı zulüm ve taaddi, bütün dahalesinden evvel kaçmışlar -
dünyada nefret uyandırırken dır. Dün Port Sudana da hü
kendi dinlerine bile hayırları ol- cum edilmiştir. Avcı tayyar"' -
mıyan bu adamların müslüman- terimiz düşman hareketinin ge
lığa gfıya hürmetkar olabılıne- nıslemesine mani olmuslardır . 1 

leri imkanı var mıdır? Faknt 5 eylülde düşman tayyareleri
Türkleri çok safdil ve apt:ıl zruı- nın Süveyş üze)\İnc yaptıklan 

n;;!ttikleri için Berlindc bir gece hücumdan sonra 6 eylülde Sı.i -ı 
Kur'an okurlarsa bu nümayişe veyşe yakla.5mışlarsa da b m
aldanıp radyolannın ne. riyatı- b:ı atmadan avcı tayyareleri -
nı dinlemcğe rağbet cdecehrımizi mı.: tarafından tardedilmisleı· -
ve bınnenaleyh Türk cfkan u- dir. 
mum yesini istedikleri gibi ze- İngiliz 
hirleyebilmek fırsatını bula -
caklarını umuyorlar. Halbuki 
Berlın radyosunda bızim için o
kunan Kur'anın üzerimizde, ca
nımıza okum~k kadar fena te
sir yaptığının farkında. değildır
lcr. Biz D. N. B. ve Stcfaııi tel
graflanru ,her gün gazeteleri
mize dcı·cettiğimiz gıbi Alman 
ve İtalyan radyolarmın Tüı kçe 
nC'~riyntını du taınamiyle ser
be t bınıloyoruz. Bunları boz
mak i in hiç bir te cbbüsdc bu
lunmadıgımız gibi dinl"'yenlcre 
karşı da Türkiyede bir ceza ta
yin edilınemiRhr ve binaenaleyh, 
Alman ve İtalyan mcmb'llann
dan gelen haberlerin Türkiyede 
gizli tutuldugu haklundaki söz
ler tamamen bir iftir dan iba
r<'ttirlcr. 

Vakıa, bazı memleketler var
dır kı oralar da başka yerlerden 
gelen haberleri memleket hal
kından saklarlar. Fakat halkın 

dimyadan habersiz bir halde 
yaşatıldığı bu ülkeler Türkiye 
değil, Almanyn ile İtalyadır. 
Alman gazeteleri bizim Alman 
kaynağından tıkmış malf.ımatı 

Türk efkün umumiycsinden giz
lcdiğimizdeu siknyet ediyorlnr. 
Sorarn: Acaba onlar bizim 
burada kendilerine gösterdiği

miz müsaadeyi Almanyada 
Türk kayııağıodan \•erilecek ha
berlere gösterirler mi? G .. çen
lerdc Alnıanyndan gelen bir 
dostum hikaye ediyordu: Orada, 
eskidenbcn tanıdığı bir alman 
ailesi vardı. Bunları kırda, ten
ha bir yerdeki köşklerinde zi
yarete gitmişti. Köşkte bir 
radyo makinesi vardı. Köşktin 

etrafında koca dolaşıyor, nö
betçi hizmetini görüyordu 'e 
içeride kadın gayet yavaş bir 
surette açtığı makineye kula
ğını dayayarak geniş bir ha
pishane halini at.mı~ olan Al-ı 
manyanın dışından gelmiş hür 
bir ses işitmeğe çalışıyordu. 

Boyle bir rejim altında ynşıyan 
gazeteler Türkiyede kendileri
ne buldukları serbest propa
ganda. sahasının darlığından si
kfıyet etmeğc kalkarlarsa haki
katen insafı unutmuş sayılırlar. 

Türkiyede, Almanlar yalnız 
telgraf haberleri ve radyo ncş
ri1atı ile değil, matbu risale \'e 
gazetelerle de propagan la yap
mak müsaadesini buluyorlar. 
Hem bu hususda hiç rakibleri 
yok gibidir. Çünkü, posta mü
nakalatı kesildıği için İngiliz ga
zete ve risalelerinden, ldtabla
rından mahrum bulunuyoruz. 
Meydan tamamen Almanlara 
knlmL-tır. Onlar da bol bol 
i tıfa e edıyorlar. Resimli bir 

Ayııca. Rorquaı dcnizıılU gcıl'ln\IZ 

b · dt tıoyc ın ı cfakutiııdc gıtınC!.t" 

ol ı na lı)c gc · nı de b.ll• -

m ında, lim n tc una 'c 
antrC"polarn isabetler olmuş \"e nış 
y, n ınlnr çıkarılmıştır. 1skcnderye -
Mc a - Matruh derr iryolu uwnndc 
d mıryolu t ı tınd;ı cıddi lıııs::ırl r 
yapılı ııştır. Bir trene t. m ısabc ol
rnu \ c tren tahrıb ed lm~Ur. 

At'rık nın şimalinde, tUılynn lı \ 3 

ku\' ctlerı, du man kaınpl..ırına '>e 
l.olonlaruuı bomba 'e mılrnlyo le 1 
hucum etmiş ve czcumlc bir sefer d., 
d mana ma~-ıis kcıy1pl r ,·erdı ıl
mi tır. 

Du man hava kuvvcUcı i, BıngaııJc 
me\ kılerc 'Qazı huc:.ımlar yapm ır. 

Bır olu \C 4 )aralı \Caz chcmm. -
yctlı bazı hasar 'ardır. 
Şarki Afrİkada, h:n ıı grup! rımız

d::ın biri.si, Poı t - Sud.ın ha\ a ne 
hucum ctmişür. Buı.d., bir ço, t y
y:ırelcrc bomba is..bct <'Ylen 
yangınlar çıkarılınıstn. Du man .. , cı 
tayy.ırcleri tarafından hucuma u ra
m:ı ına r::ığmcn, tnyyarclcrim,Lın hep 
sı, bir duşman tayyare ıni du ürduk
ten onra uslcrlnc donn cmışlerdır. 

Kcııyada, Tana nehri uzcı ınde Bu
nı'da du man antrepoları \'C kamplar 
gö ul r neticeler elde etmek uret ı 
bombardıman edılmi t r. Bizd za-
yiat yoktur. 
Duşman Musavı; a ı; c A m ı a ya 

h cumlar yapmngn tesebbus etm 
tiı. Cç yar.ılı \ardır. 

--»ııc-

11 Rumen generali 
tekaüd edilddi 

( Baı tarafı 1 inci sayfada) 
dunun maneviyatını bozduğunu 
ve nüfuzunu kesrettiklerini ve 
bunlarm askerlik vakarıyle ka
bili telif olmıyan metodlarla yük 
sek kumanda me\•kilerine gel-
mek istediklerini bildirmiştiı . 

Cezaya çarpılan generaller 
arasında eskiden harbiye nazır
lığı yapmış olan llasco, Argotc
jano ve llclıusch ve eski genel 
kurmay başkanı Tzeııesco \"e 

baŞ\ ekil muavinliği, bilahaı e de 
bir müddet genel kurmay baş-ı 
kanlığı yapmıs olan general l\ti
hail ve şimdiye kadar Bukre>ı 

belediye reisi bulunan general 
Dombro\•ski \"ardır. 1 

~la<'.ar işgali tmnamlnnı) or 

[Baş tarafı 1 n~ı s:ı hıfede J ri al eyi muhtelıf dillerde basa- Stcı..ınl a-

Alman~ anın ehi • ı-..ık ~ok ldnnmızda, vapurları-
Nevyork, 10 ( .a.) - Nev • mızd.1, her tarafta serbest ..,er

york Time gaze iııin Vaj.ing- best satıyorlar. Diger prop::ı. • 
ton muhabirı, Ya ıngtona gelen gand:ı mecmuaları da başka .. 
haberlere gorc Almaııyanm Almanlar neden bi7jmle bu 
Vichy hük\ımctinden, iRgal al- kadar mesgul oluyorltı.r? Neden 
tında bulunmıyan Frnnsada bu- bizim fıkrimizi çelmeğe bu ka

. 
ıçyuzu 

--ım«--

Ticaret Vekili 
Ankaraya döndü 

[Ba~ tarafı 1 inci sahifede] 

Te bıt edılen bu iki hadise buh
r nı:l ı h Ikın bir kaç günlUk E'k· 
ıu k ıhtiyacını birden tedarik et
tfü:k teli.anın büyük tesiri ol-ı 
dugu görülmektedir. Halkın bu 
te L.? ve endişesinin neden doğ
dugu l tanbul efkarı umumiye -
·un malumudur. Bugün buh -

ra ı z ı.mamntla veri en unl rdan 
aha az mı..tarla çıkarılan ek

lll"''ln ş •bir ihtiyacını tanrn
men kar ılanıası l u.ko.ndnki nok 
ta nazanmızuı açık bir ı batı -
J.ır. 

Bu.,.unkü ~abah gaz teleı in -
d n bm ınin başnıaknlc; inde 
g u gmı tü bcyıınatımın umu
mi m hıy te olduğunu ifade e
derek beledıyede fırıncılara un 
t vzı lıstesıııi tertip edenleri de 
auı?Jtını..ı.l .hbhesi altına l oy -
maktndır. Beyanatımda kat'i
y n bôyle bir telmih olmadığı 

gıbı betedıyenin bu işleri müra
kabeye memuı· dairesinin dar 
k lulatı ıle azami ga} ret sar
f tm kt olduğunu gördüm. 
Hıırb vazı~ "ti \'C nakliye i leri
run bugunkü sartlan dahilinde 
v t nda l r günlük tednıik c-

Hedefler orasında, Bertin e
lektrik fabrikalan, Bremcn ve 
Boulogne tezgahları, Kiel, Wil
lıclmsha \en \'e Wismar dokları, 
Şrefeld ve Brüksel emtia gnrln
n, E.sseıı ve Barntorfda fabrıka
lnr, d mil'yollan \"e düşmanın 

müteaddid tayyare meydanları 
vardır. 

Diğer bombardıman ve ha
va filolarımız da Ostend, Calıs 
ve Boulogne limanfarında tica
ret gemileri toplantılannı ve 
Grisbney bumundaki topçu 
mevzıl rini bombardıman ehni~- 1 
lerdir. / 

T yyarecilerinıizden üçü dön 
memi tir. 

Alınanlar artık askeri hedef 
gözetmiyorlar 

Londra, 10 ( .a.) - Hm·a 
nezarctı ile nnavatan emniyet 
nezaretinin bu sabah ne :rolıın n 
müskı ek tcblığlerinde f}o) le 
denilmektedir: 

A vrı t yvarclenmizin kendi
sine v dırmi oldukl rı ağır 
zayiat dolayı.,i)-le ve İıücuml rı
nın dün ak am tardcdılmi · ol
mıısı ha C'bıyle diı man, şimdi 

askeıi hedefleri bombardıman 

ctm kle iktif, eylem k ıdd" ın

d11n tamanU) le \•az0 miştir. 
Fıh·nki g eleyin gelmis olan 

rapo larda Londra mıntaka . 
ınd.a bombaların gclı i güzel a· 

tılmı old '!U bilr.lirilmektedir • 
Bamb lar Sıtenin t<ım göbegi· 
ne clü~mü;:;, Saint P u! kilı i 
Guildhall yakının la ) nngınl· r 
çıkarnuqır. Bomb:ıl r, biiylık 
bir dojumcvinc diı3lllu \"C iki 
defa taarruza uğra,>an bu 'llli· 
css -c<le telefata se eb yet ver• 
mi.,tıı. 

İhti.} rlara mahsus bir melcee 
de bomb:ılı r dusmu tur. 

Alman lu.icumL nnd n bil • 
h a Londrarun. lı ri i rki 
"' roşu müt ·r olm st.ur. Lon 
dranın l'>arb \ e şim l '~ 
nnın m, h .Uelerine de bomb lar 
diı. mü tüı. 

.E."'\ \ dki gec lngilt~renin s. ir 
ak amınd.ı Alman tayy releri
nin f ali.} eti zayıf olmu tur. 

Maamnfih İugiltercnin şimali I 
g::u bisinde küin bir şehre \"e 
cenubu garbide bir köye bc>:n
balar düsmüştür. Bu bombalar, 
lıasaraL.ı. sel><: biyct vermı: ler 
se de telef t \ ul-nıuna dair ha
ber yoktur. 

Pazartesi, salı gecLSi Londrn 
nuntakasmda insanca \•ukua 
gelen telef at mı'ktan henüz ma
lıiın değildir. 

Pazar, p:ızart.esi ge esi, Al
man tayayrel rinin hücumu ne
ticesinde 280 kı i ölmiıstür. Tak
ı iben 1400 ağır yaralı vaıdır. 

-ıtııt:--

dıl n cı;W !arının mübayaasını 
stok yapmak gayesiyle birden
bıre tezyi 1 ettikleri takdirde 
bunun ani bir buhran doğurma-! 
sı ayet tabiidir. i İngiliz büyük elçisi 

Vat nda~lan }ersiz teliı.cıa dil- şerefine lzmirde 
şurnıekten ictinab etmcği bir 
vnzıf bilmeliyiz. verilen ziyafet 

Avrupa kıtasındaki bütün (Baı tarafı ı ıncl sayfad 

meml k telerin hemen hemen ..,.am Fuar gazinosunda bır ziya
lı ı · tıh '.ık e.,yasını gayet fct \'erilmi tir. 
m hduJ mıktar la Ye \'esilrnyla Zıyafette biı) ük elçi v' ba
t 'mın etm ğe calı9tığı bir de\'İr yan l\:natchbull H 0 cs nden 

I" bu bır mahsul idrak etm; 0 • b ka 'ali Fuad Tuks k \ e ba
l n m ml ketimizin bir n lık ve yanı, belediye ıeisi B hçct Uz 
kıtlık • hlikesine manız bulun- ve bayaııı C. H. P. si "ilayct 
dugunu bir an dahi düşürune;:e id:ı.re heyeti :ı · Atıf İnan \ e 
nı:ıhal yuktur. Toprak Ofi ", hayanı, lııg"lız ticaret korpor • 
H y t \ •tule karariylc t limi- Y nunun İzmir müm ıli \"e İn 
n" rn mur olduğu buğdayı güniı gıliz efnretiniıı tirar t t ı, 
gunun hatta bir kaç günlük ilı- lzmırdel,i 1ııgıliz kolonisınin ba-ı 

S on zamanlarda halkınu'!" 
zın Bava. Kurumuna 

kar§ı göstermeğe başla.dJğı a
laka ve yardımın çok arttığını 
müşahede etnıek her vatandaşı 

sevındiren ve memnun eden bir 
hadisedir. 

Evliler. nişanlılar ona yü
züklerini veriyorlar: tüccarlar 
mali yardımda bulunu) orlar; 
ko) lüler tarlalarını ona bağış • 
lıyorlar. Köylü ve t'hirli gı.icü
nün yettiği nisbette bu şerefli 
\·atan vazifesini yapmak için 
canla ba~a çalışı) orlar. 

Buna rağmen biz gösteı tlcn 
alakaıun daha zıyade art..ması
nı, hnva kuvveUcrınin inkişafı

na sarf edilecek gcliıin daha 
ziyade çoJalmasmı istiyoruz. 
Bunun için alfıkadarl nn dunıp 
dinlenmeden dü iindiikleı ı, yeni 
para. mcmbaları bulmak içm 
çalıştıkları muhakkaktıı. Bu 
hu usda her vntanJ ın aklına 

g len yeni sekilleri söyleme i 
\ c duyurması çok ıuzumlu bır 

\ ::ı.tan borcudur. Benim vehle
ten nklımn fi<>yle ) eni tedb rler 
geliyor: 

Eğlence yerlerinin duhuliye 
\'C konsoma83i on fiyatlarına 
Ha,·a. Kurumu ic;ın bir mıktnr 

U:n e cdilebilır. Tanınmış fut -
bol takımlanmız rasında bir 
tunıuva tcrtib edılC'bilır. 

Bilhassa birçok e,.,el nce )er !e
rinde ve otellerde halkımızın 

senelerdenberi öden1ekte oldu -
~'U bir vestiyer iıcreti \ nr ki 
tamamiylc ve hiç bır kar ılık ız 
ol rak patronun cebine giren 
bu para niçin Hava !\:urumuna 
Yerılmesin? ly.i he ab edildıgi 

takdirde sadece lstaııbul halkı
nın \"Cstiyer ücreti namiyle se
nede belki de yüz bin liradan 
fazla para ödediği muhakkak -
tır. Sonra bir de ves iti nak
liye ücretlerinin kiısuratlı bir 
on paralan \ardır ki bunlar da 
ek riyetle biletçilerin vcyahud 
ycznelerin elinde kalmalct::ıdır. 
7.30 para olan tram\·ay ücreti 
8 kuruş olmakla, 11,10 p ra o
lan vapur ücreti 11,20 .kunış ol
m kla halk hiçJ>ir • ey ziyan et
mez. 

Bılakis bu küsuratlı on para 
hcsablannın kalkması bir cok 
lrnlaylıkları bile mucib olur. 13u
radan yapılacak ta arnıfl.ır ise 
Hava Kurumuna devamlı olar k 
çok büyük istifadeler temin e
der kanaatinde} im. 

MURAD SERTOGLU 

TOrkiyede im~I edilen 
maddelerin muamele 

vergisi 
Ankara, 10 (Hususi) - Tür

kiyede imal olunan maddelere 
aid muamele vergisinin ne su
retle tahakkuk et.tirileccgine 
dııir maliyece \'füt)etlere biı.

tanıim gönderilmiştir. 

-->ııc-

General de GaulleUn 
hitabesi 

Londra, 10 (a.a.) - Reutcr: 
Bu akşam radyoda niyom mu
hakemesi hakJ..."IIlda cıh nu lıit h 
eden hür Fransanın efi 
r~l de Gaulle demi tir ki: 

ne-

l•'rnns::ının askeri ıeı ik tinin 
mC'Sulleri için bir giin h kıki bil' 
dn\a eereynn edecektir. Bug n· 
kü hakimlerin o gün ma ııun ı
r lanndn bulunac. lannı tah
min etmek için bir ok seb b -
ler vardır. ıy tb. tc hm etrni ve Yazıfosi- zı maruf ze\ tı ·ıel r l b" lik-

:-c hn ır b luıımucıl rdıı. Riyom davasının h zıı ı DL" 
nı · pmıı tır. Hazine zararının z· f · • b. h ·~ ı). t arnımı ır va ı in-

1 
cklinin verilecek kararı ev' clin-

m u bahroldt -'11 yerde ı tc-- d · ti 
~ (Tccmı. r. den cürüttüğünc işar t eden I a-

ıııld o 1 anJ 1 T prnk Ofü: nin lngihz buyuk c 1 . i ile bel dı- tip, fcliıkctin hakiki m ulleı i 
tcvzıın m mur olduğu bu~!da- ye ı ei i arasında samımi nutuk hakkında Fransız ı lıscliminin 
yı ir anda ve kendi kendine tez- lar teati edilmi<)tir. aldanmadığını SÖ)kmi ir. 
y· l tm k salühiy tine malik ol- -;iiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil-y;;.:;~;;;;~~iiiiiiiiiiiiiiiii~ 

lunan veya bilılh:ıra iclhal edile- dar ehemmiyet veriyorlar? Bi- ~----~------
bilecek olan gıda mnddeleı iyle ::.im hayr.mız için mi? Bizi ken
iptidai mnddeleı inin yüzde 58 - di halimize bıraksalar ve bizim 
ini taleb ettiğini bildırmektedir. işlerimize hiç kanşmasalar biz 
Bu, Fransız ahalisi için Amerika çok daha memnun oluruz. 

pagandaya tamam n nihayet 
vermektir. Biz propagandanın 

faaliyetini hissettikçe bunu fc. 
na maksadların mevcudiyetine 
hamlederiz. Almanya lehindeki 
hakiki propagandayı an nk 
Almanyanın cf'al ve harekatı 
yapabilir. 

nıadı •ı mevdandnndır. Yakın A Yıırın :ıkıam ' 

zamanda tamamlanacak tedki- S A R A Y S İ N E M A S J 
kat neticesinde İstanbul şehri
nin hakıki ihtiyacı tesbit oluna-! 
role bu mıktar buğday veril -
meğP başlanacaktır. Bu arada 
İstanbul şehrinin müzmin ek
mek derdının ıslaha muhtaç nok 
tal:ırı da halledilmeğe calışıia

caktır.,, 

elan ~iyecek elde etmek istiycn Eğer bütün bu muazzam ve 
Vichy hükiimetinin V~ington müdhiş propaganda makinele
sefirinin planlarımı bu haber - rinden ve ağlanndan maksad 
Ierin bir mini teşkil edeceği Türkiyenin dostluğunu kazan • 
zannolunnıaktadır. mak ille onun en i):i çaresi pro- Hüseyin Cahid YALÇIN 

1940 - 1941 J n. sinem · nınl açıyor. 

CESAR ROMERO ve MARJORIE VEANER 
ta .. fından h:ı. kullde t.lrzd y Llan ve mezhur leksı;: lı haydu1 
\ c Me korl,usu C 1 S C OK 1 D in mac rn ,; e er l.ı. etlerin·_ 

t.ıs\ ır eden 

MAADENLER ŞEYTANI 
A iı:: macera ve harb filmi 



• 

SAl"FA : ıl 

1 Radyo Programı 
Ç a rpnba, 11/9/1940 

7.30 l'rogrcm \ c memleket Eaat 
ayan 

7.35 l\fo1.ık: Ham musıki programı 
(P J.) 

8.00 AJaııs haberleri 
8.10 Ev kndıııı - Yemek listesi 
8.20/8.30 M.uzik: Hafif müzlk prog-

ramın de'. mı (Pi.) 
12.30 Program, \ e memleket sat 

oyarı 

l2 35 Muz.ile 
12.50 AJ. ns h. 'bt:ı lcri 

13.05 1u1.1ı< 

13 _o 14 00 ~ •• : R, dJO salon or
kcstr. 

J8 (\() 
~y;u 

18 
19 

\ e merr. lekct sa< t 

pol \ık, h. dı-

•• t • ~ • rı, ve , j.ı"n 

ve ıı. rıy O ten 

- Vıolo-

ht.r br:n-

[ KISA HABERLER 1 
Eel::ek • l~ınye - Bebe. - Jc;-

* Nufus tayımı - NL u :ıyın ı 
mer "r m \o, ·qk l"\1,. zı:.rfl.ı

na ,.,, be: 1 aı.> c uoc rı e cu•cc 1 -

I K TIS AD 

Kahvenin azami satış 
fiyatı 

Tie.ıret \ ' d'all'I iuden tPIJliğ 1 
ooilmi~t:ir : 1 

İstanbul, lzmir ve Mersin 
gümrüklerinde bulunan ve c:e
Jdleı ek piyasaya arzı tckarrür 
eden c€man yekün 25 bin çu\•al 
B rezilya kall\'E?Hinin zikri ge
çen mahalerde ithalatc1laı tara
fından a?.nnıi satıs fiyatı 20 nu-

1 

mar.ıh mmi koı unrna kararım
mesmin birinci rr.a,.Jdesi delüle-ı 
tiyle milli korunma kanununun 
31 inl'i maddesinin birinci fık

rası hükiımlcrinc müsteniden 
aşağıda yazılı olduğu veçhile 
t ec:bit edilmiştir : 

3 numnralı kaJwe J 30.50 Krş. 

4 " " 130 " 
5 " " 129,50 " 

DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLAR! 11 

lif~ \'e sıhhi malzeme alınacak 
13 Eylül 1040 cuma cıimı ı>aat 16 d:ı 145 H.'ı 149 kalem IUıç \·e ıhhi 

m~lzemc pnz:ı.rlıkla alınac:ıklır. İsteklilerin belll gun \ c saııltc komisyona 
mtlr:ıcaaUarı. • 8511> 

$ ıt: .... 

! 800 kılo demir lııma 40 X 'i m/m 
550 > demir lııma 40 X 10 m/m 
250 > demir l:ım::ı 40 X 2 m/m 

4500 > demiı· spınun 5/11 pusluk 
250 > 3 kutlı ı,cten ipllgi 
500 > <ığ ipligi 

l ndct deneme m:ısıısı ınaa isı~<mle 
l > kum torbası 
ı > Hedef le\ hası 
1 > 3 ayaklı sehpa "' 

2G > Kadron 5 X 7 X 2lıll 

G > Çam taht sı 2 X30 X 400 
4 > Çam kul:ıcı 5 X 25 X 40Cı 

250 Ht. Vl'nlululc tel 4 mim 
24 ndet Rndans.ı IJoy G /m 

l kilo tutk, 1 

3 > çivi boy 8 s/m 
300 adet vid.ı boy 8 sim kutur 4 m/m 
200 P vida boy 6 s/rn kutur 1 s/m 
150 kilo eı\, ta ıncın somun boy 100, l.utur lG m/ın 
14 > Cl\ ~ta mnıı omun boy 120, kutur 16 ın/m 
50 ı. Perçin dv i ı 6/35 

Yukarıda cins \ c miktarı y;ulı e~y:, ve m:ılleme lG Eylül 1940 pa:ıar
tC!i.i giinu !l!n.ıt ı G da p. z rlıkla almnraktır. 

1 tekl lcrin ko yona mür. rantları. 8513 

') * * 
Hurda «'sya sah ;:. iliinı 

1 - T, hmin edılen bedeli c4462'> liro c25~ kuru!': olan on ikı kalem 
ınuhtclı! dns hurd c ya 27 F.yllıl J!l40 cuma gunu • t 16 da açık cttır-

,ı • le • tıla ~ktır. 

2 - tık ten inntı •334.t ur ı tG7• kı.ru~ olup ljartmımc ı her gJn ko
n: i ) oııd:m alınabilir. 

3 - istek! lcı in bellı m n \" • ntte Ka >ınip:ı ad.1 buluna 1 l:omı yona 
m .. rnc:ıatları. ~8512 .. 

l_D __ e-=-:v=-le __ t_,....D_e_m..,,,iıaı:orry·olları İlanları 
Dokuwncu j lctmcıı.n Sıı l.~ı rıhcmına bir sene zarfında gcleccgi tnh-

Pl n c.'tl len 21.000 ton m den kömilru1>dcn Sirl<eci ımiı ettcb 

8531 

• 

tf'

;ı t 

. Gayı-imenkul Satış ilanı 
Istanbul Emniyet Sandığı Müdiirlüğünden 

:ı:: n a Ceı ıleniıı 24302 he . b num .. r. ile aııdıgımır.d n aklıı;ı 700 lir.ıyıı 
k~ ,ı bırıııci dcı cc~<le "c 200 ı.rny.ı k<>r ı da ıl·inci drı·ercdC' ipotek edıp 
\iıd <indl· • oıcı.ım \ermcdig nden hakkında yapılan takib u.crinc- 32021 
No. lu k nı.ırıun ııı 46 ıncı ın.ıdde ınin matufu 40 ıncı ınoddc ne gorc a
tılma ı h ıo cüm ıkr. 1.' cncdi11dc Atp;ızarında Manısnlı Meh 1cdpaşa rn -
n. lh. mil Teı ahcıl.ır, tapu k.;>dında Hu ambcy muhalle.inin Te gahcılcsrj 
\ c Öın<' t-!endi ok ında en C'' kı 44, 44. M. 46, 4G, 46. M. 48. <' .ı 38, 40, 
12, 121 ı, ıo. yeni 10, 10/1, 28, 30 karı No. Ilı 14;, metre murnbb ınd ın ıba
ıet nalıg "e ıkı dul.kanı olan ikı ohş<ıb eHrı t m. mı bır buruk .ıy mılc1-
dt le • ı' , ttıı ııı, y konıl'u tur. SaLş t .. pt.1 ıcıl krıydın. ı:o e y.ıpılm ktadu· 
Artt r ı y.:ı gırmC'ı, l tiyen (562) lıra ı.ıey n ,,.e ı \ <recektır. rtılli banka-

1 ı, , d n bu.nın tc:nin t m<'\lubu da 1,.obul olunur. B rık blıti.ın ver
s l<'rlc bdedıye re in leı i \ e vnn.ı ır. re • "e ta\ 7. hedclı \ e tcfüıliye ı u umu 
b... luya ait\.i.ı·. Arttırma artn me 1 16/9/940 tal'.hinden ltıbarcn teU.ı•~ et
ıoıc:. tiycnlere ıındık huku • i<:lcrı en ı irdc açık bulundurul.:ıcııktıı·. Tnpu 
. 'dl kaydı 'cseır luzumlu izahat t.ı ş rt"l.ı nede 'c t kib dosyru ıııda v.u·
ılır. Aı ttırm:ıya girıııi;ı olunl.ır, bt.nl..ırı telkık ederek ... atılıga çıkarılan 
gn) rimenkul hol.kında her eyi ögren n ş ad ve itibar olunur. Biunci art
tı· .a 31/10/1940 t.ıııhinc ımıscıdıf perşembe günü Ca !alo ,tunda kCıin san
ci.gımızda saat ıo dan 12 ;>e kador yapılocaktır. MU'\; kkat ıh .. lc yapılabil
me ı iı,:ın tcklı! edilccel: bedclın tl'ı·cihnıı olınrn ı k~b eden gayri menkul 
ıT.ukcllefı)ctlcrıle s. ndık .ıl c.ı nı tamamen gcçınl olına ı ş:ıı ttır. Aksi 
wkdırdc son a'"ttıranın tıı hhudu b ki k lma!. ..rtıle lG/11/1940 tarıhine 
mı.:s. dıf cum.ı guııu uyni ıl'nh ide ve <>:> ııı w ..... tte on , rttıı ın.ı ı ynpıL:ıc;.ık

t •. Bu ru ttırmnd.ı gaynmrnkul en ÇOK at ttıranın ıı t ndc bmıkılacaktır. 
H.:1.1 rı tapu icıllcrllc sabıt olrr. yan 'akad la.r \ c rtiC..k hakkı sahlp
lo inin bu haklarını ve hu u le f iz \ c n.a .ıııfc d .. ir iddı larını ilan ta
rıhindcn itıbarcn 20 gun içinde eutıkı mu bıtel ı ile beraber dairemize bil
cıı .ncl"ri l(ız.ımdır. Bu uretle hakl.ırını bildirmemiş olanlurla hakları tapu 
sic.llc r le sabit olmı) ıınl:ır .ıtış bcdcliı in paylaşın. smdan hariç kalırlar. 
D. h fazla malümal nln k lsUyenledn 939/710 dosya No. sılc sandıı;,'lmız 

hu~ u ... işlc~i sen ı ine iT ur.ıcn t etmeleri li.ızumu u:ın olunur. 

l(ı "' * 
OIIiliA'l': 

Emıı ;>et S.:ındıgı, s. ndıkta"l olman gayrimenkulü ıpotdc gö tcrmek is
ti:> cı~ lcre mulıaınminleı im izin koymuş olduı;u kıymetin r• 40 mı tecavüz et
me ek u.zere ihale bcd..,liıı n yan ına k~dnr borç \ eı rnek suret le kol.ıylık 
go tE' mcl.tcdlr. (85:;5) 

'* * • Nişantaşmda Kar akol karşısında 

IŞIK LİSESİ (Yatlh) (Yatısız) 
( Eski Fcyzlye) 

ANA - lLK - ORTA - LiSE (Kız - Erkek) 
l - Tu 1 ) cnııı en e .•• i husu i l' c ıcl • Lı , n tcdrı atı:la ılk ınıflurd.ın IJaslanH' \ c hu u ı cherru ıyet 

1 'r: l K, yıd içm her gıın miir~cnat olumıbilır. T. ı ıfname isteyiniz. 
1Mll 2 - E! ki t. lcben:r 15 Eylüle l:rdar knyıdlnrl'ıı yenllemelel'i lazıı.1dır. Telefon: 80879 ••••mi 
İstanbul Gümrükleri· Başmüdürlüğünden: 

( Satış Müdürlüğünde kapa.lı zarf usuliie sahipsiz eşya satışı ) 

l\' .K.N Marka 

)()19 AM 

No. 

1/3 

Mikta rı 

K i Gr. 

479 500 

1hale gumı 27/9/1940 
Pey 

Dcöe ri 
L I. K. 

5993 60 

akçesi 
LI. K . 

449 52 

Eşyanı n cınııi 

Paı.1uklu yun!U men
suc::ıt 

A mbar 

s. tılj 3 

290 D fl A 1110 17 943 8346 37 626 Ariıi parr uk ylın > 3 
ll11'!'.SUCDt 

5309 P F: 2'3134 G9G8 5!l'il 7G "48 'l'ııp h :inde .ofra r:u- > 
As 174 ' 60mbabrı 

839 J E l 201/ 11-4257 500 11572 08 868 r "onrlı ipltgi boyalı > 5 
25 p;.ımul: ıncnsurat 

Yu .aı ıda marko, numar.ı, degcri, ınıl,l..ırı 'c dn leı i yazılı e,yc u tlcnııde y.ızıh ııtındc 154q No. 1ı konun 
ıı uı ıb.n c 't: 2400 yıh ı,ıınunda yazılı hukumler daire imir> ve krıpıılı :arf usuhle Sirkecide Rcşndiyc cndde
ı, ıı de h, lı .ıııt. cpo u d.ıhıll~dckı Giınıruk s tış nıudiiı hi uncle <. lıl.ır::ıktır. Şartnameler anılan mudilrluktcn her 
ı; p ız , lın, bil •. t tcl.lllcrm e~v .. nın lıi.zasında gu tc·ı len pey nl:çcs!nı ihııle gilnundc ut 12 ye ırndar vez

• ı c.lr • ı. rı şarttır. ist.cklıl-.rın tC':,rr mckturl :ile IJııl ktc pey al ~-csı ınakbuzlııl'ını \C 2490 sayılı lrn-
J\U lı \C il ı. rını zarflara koy ~kıh.le r,tin ım1e :ı. t 12 den C\Vcl ır.üduıluı,:e makbuz mukobilınd<' ver-

ıdı~. Tı.:kll! ıc tupl. ı ı. ıtn.mc le :ıy ·ılan yulcıe )tı.Zıln u:ı ınc~buridir. Zarfli:ır ılıale gt.mi a t 
1 Tcl C (5543) 

YENt SABAJI 11 E~UJ~ 

Gayrimenkul Satış İlanı " KAYSER i--.., 
ist:,:ı~~!.,.~:,,~i~~! "~=~~:~~d~~~~r!,~!~.~.~ı~~.- Talas Amerikan Koleji 
ya kıırşı birinci dcı·cccde ipotek edip \ô.desinde borcunu \ermediğinden 4 senelik Erkek Orta Okulu 
h::ıkkında yapılan tnkib üzerine 3202 No. ıu kanununun 46 ıneı maddesinin ı• N G ı• L ı• z c E 
mutufu 40 ınrı maddesine göre ı;at.Jlınnsı icnb eden Kadılcöyünde Tuglacı-

başı mahıılleslnln Kclhuda yeni Şchlrkfılıy:i sol,ağındn eski 7, 7, Mü. yeni ÜCRETLER·. LEYLİ 195, YATI YURDU 100 LI 
33. 35 numarı.lı bnhı;cli ahımb evin kayden 5 di.ınum 20 e\ lck mikdarında 
tamamı bir buçult ııy mi.lddetlc açık urttırmay;:ı ltonmu~tur. satış tapu :fı••••Tedrisat Eylül 25 te başla ... -•1111""'. 
sıd! kaydına gUre yııpılnı:ıl t.ıclır. Arttı~maya girme!;: "istiyen (1375) lira ==========================::::::::~ 
pey akçesi verecektir. Milli bıııık:ılnr:mızclan birinin tcınlnnt mektubu p O K E R Traş Bıçakl,rt 
de kabul olunur. Bırikmıs blituıı \ ergllerle birlıkte belediye resimleri 
\'e vakıf ıcnre.,i \'e t.ı\İ;ı: bcdl'!ı \ c tclllıllye J"U"Umu borçluya aittir. Dünyanın an iyi traf 
Arttırma şm1nnmc"ı 16/!l/1940 ı.:rıhindcn ıLharcn tctldl;: etmek ıstıyenlere bıçaklarıdır. 
ondık hul.ulc i !eri ser\ ic;inde nçık bulundurulacaktır. Tapa sicil kaydı 

\C air lüzumlu izahat ta artnn nede \€ takıb do.yasında vardır. Arttır
mı:ıy, girmış olonlar, buıılurı tc.tkık c:c~erck .-ıtılıgn çıkarılan gayrimenl,ul 
1,akkında her şeyı ogrcnmi ad \ e il.ib~r olunuı. Birinci arttırın 
31/10/1940 tarihine musacliı pcrşe be gunü C galoglundıı kitin sandığımız
da ı; at 10 dan 12 ye kadar y::ıpılacaktıı. Muvakkat ıhale yupılabilmcsı için 
tc!;:iif edilecek bedelin tcıcılı n lınm ı icab eden gayri menkul mi.ıkellc
fiyctleıile sandık :ılaca"ını tarr amc ı rc;mi oln.ası şarttır. Aksi tnkdlrde 
.. on ı rtlıranın taahhüdu baki kalınnk~ırtılc 16/11/1940 tnrihıne mus:ıdı! 
cuma gtıni.i ayni mahalde Vt! ayni .ı::ıtte son arttıl'ması yapılncnktır. 
Bu urttıl'mada gayrimcllklll en çok arttıı aıwı tıstuııdc bırakılacaktır. Hak
ları tapu sicıllerile sııb.t olmıyan alfıkac .. rlar \ c irtifak hakla sah.plcrinin 
bu hnklannı \ e husu ılc faiz ve ma .ırıLe dair lddfal.ırını ılfln tarihinden 
it barcıı 20 gun içınde C\ r.ıkı nı~ı· bitelcrile bcrubcr dairemize bildiı,nelcri 1 
lfı.t1mdır. Bu r.urctıc h. klarını b.ldırnv'miş olanı, 1<1 hakları tapu sidllerılc I 
.. nbit ulmıy:ınl r satı bedelinin p::ıyla<maı:;ınrl. n h::ıri..; kalırlar. Dııha fa7.la 
m. lıinıat almak istiyenleriıı 939/402 do ya No. sılc w<mdıg ımız hukuk iş1cri 
seıvıc.'n" müracaat etmeleri lüzumu iltln olunur. 

ıı: ııı * 
J>İKK AT 

Emniyet Sandıgı, s::ındıkt.ın alınan gayrımenkuhi ipotek gostcrmck isti
ycı.lerc muhamminlerimızin koymuş olduğu kıymetin c;, 40 mı tecanız et
memek üzere ihale bedelin n y. rı ına k'"dor bc.rç \"ermek surctile kolııylık 
g~tennektedir. (E536) 

Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi 
Başkanlığından : 

K .. ragümrüktc Çukurbost.111 elenilen m. halde yrpıl;:cıık stadyomun pro
je, kc :f \ e ihale e\·rnkının tan1jnıı iı;i 15 güıı müridetle mimarlar arrsındn 
nıuc;<1bakaya çıknrı1mı tır. 

Girmek ıstlyl:'nlerin progrnm ve vaziyr-t pl:ıııııını r lmnk iiıerc Tak. im 1 
Sırı:sch ilcrdeki l•tanbul Bıilgc i bin:ısıı da par servisine muracmıtları . 

18508) 

llsKERİ FABRİKALAR SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLAR! 1 
Kilo 

3000 
2200 
450 

2100 
900 
610 

1400 

Cinsi 

Bulgur 
Tuz 
Zeytinyagı 

Kuru f:ısuh<' 
7.Rj ... ~ t<1n ı 

üz . 
M0okarna 

K ilo 

:?100 
ı:oo 

2000 
2000 

800 
1200 

Cinı;;i 

Sade ;>a(,'1 
S3buıı 

Pirinç 
Nohut 
Şek.er 

Mcrrım'k 

Trıhmin edilen becıcli GOG3 lıı.ı GO kuru~ olan yu~.nııd.ı linı; ve ınıkdan 
yazılı 13 kalem c-r1 . .nk Ba!,ıı·J,oy b. ru~ f,ıbrhrnsı ınuh:ıf,z Loluk. kılerıııde 
te:.lim şartt' Tophane Solıp, z rı a kcri f.1bril:nlar yollıımasıııcfoki s;ıtın 
alma kıımısyonunca 24/9/940 sıılı ı:uııu nat 14 de paıwrlıkla Uı::ılc edı- ı 
lecektir. l&teklıleı ııı mJ\, kk. t tem natı ol..ın 522 lirn 27 kuruşu heı· han
gı bir m.ılnıi.ıdürlugune y.ıtıraı ak alocnkl.ırı mul.buzl.ı b.rllkte mezkiır guıı 
ve santlc komi yonda bulunmah;rı . Ş.ıı tname her gün komisyonda gor.ı-
lcbilir. (8178) 

ıı: * * 

Traş bıçakları geldi. Her yer 
bulunur markasma dikkat ed• 

Deposu : Jak Dekalo ve Şiir· 
İstanbul Tahtakale No. SL 

Teknik Okulu 

Cinsi 

Odun 
Y ı l.ıhta ı L, ıT'bıı 

Satına1ma Koınisyonu 
Başkanhğındafl: 

r.• ıktarı 

50 000 kılo 

Tahmin bedeli 

900 L ra 

111< terı' 

C750 

Et, jer 'c ... ire 18 k.ılcm 5455.72 Lıra 

Y .:rt.Ld bı..lun:ın okuhıınuı ihtJ). cı olan yukarıda cins, milct::ır 1' 
bcdC'lkriylc ılh tcm·natı yilnl:ıı ıııda ).ızılı ıltı koleMdrn odun ":1< t l f 
c, iltrr c 'e digc ıı !>r at 14.30 d,ı k.ıpalı zud usu!U ılc 2 ı /ll/1910 t4 
r. stl•J nn cuma gıiııu G llmüş:- uy unda Yiıksck l\luhend..s mek.tdH l\111r. 
b~ ndc topl n.ıcak olan komi .}onumuzcla ih::ılesl yupılm.ık tızerc eJc<•ıt: 
)e konulır.uştur. 

t tc klılcrın ş. rt l. mcyı görmı>k V(' ılk tcminııtı yatırmak üzere < 
mctlen l>lı gun c\velinc k. d.ır Yıldızdaki okulumuza ve eksiltme tt111 

ş. uııımede yazılı belgclt·riyle \'e ilk teminntlnrını yatırmış olarak ceıf 
men .. n :ııapılacııgı G ... muşsuyund;ıkı Yül< ek Muhendı ınelctcbi Mulııı 

ne gelrr cif ı. Tekli! ıncktupl. rı ck&i!tmcden bil' aut ev,,eline knd:ır 
Lu. n uk'"'bılınde \ crılmi olmalıdır. Postudn vakı olııcak gecikmell' t. Tahmin bedeli l 035 liı a ol.ın a~, gıd.ı ı.ukd, r \ c cin i yaıılı üç kııl m 

hayvan yemi Tophane 'S, l p:ız rı Askeri Fabrıkalar yollama. ındakı "alın 
alma komısyonunc, 20/91940 cumJ gunu • ı t l4 de pazarlıkla ıhale cdılc- ı ===========================::;:::::; 

cektir. Melclilerin mu,· Lkat teminat olan 77 ara 63 kuruşu herhangı bı İstanbul Defterdarlıg"' ından : 

cdılı .e.. ( 852!1) 

m ı rrudurluğunC' yatır. rak .ıl." l.ları makbuzla birlikte mezkür gun \ e 
sa;ıtte komısyond.ı bulunm.ıl ı ı. Şartnameler lıer gun komi ~onda goru-

lebılir. '8103~ 
8500 Kılo Arpa 
5000 , Ot 
3500 > s. ınan 

ıı: * .. 
liırıkknJPdf' yaptınlaca.k hışaut j 

Kcı ,f bedclı c18.200 !im o!::ın jUk~rıda yazılı inşar-t Askeri Fabrık.-ı-
laı Umum MudurlUğu merkez satın alma J<omlsyonunfo 24/9/1940 salı' 
gunu sa:-ıt 15 d" kap. 1ı zarfla ihııle edılecekur. Şartname c!Jh lcurur; mu
knbilınde komısyondan \"erılır. Taliblerm mu\akkat teminat olan cl3G5 
lirayı ha\'i teklif m~tuplarını ınczkür gunde saat 14 de kadar komlsyonn 
vermeleri ve kendilcrınin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddeleıin-
deki \ csaiklc nıu:ın·en gün \ e santte komisyona mi.ir.ıcaatları. c8302 > 

* ı;: * 
Bir aued pres <löl<iinı t~ isatı alınaC'ak 
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Yüksek mühendıs mektebi müdürlüğünd 
' 1940 - 1941 sem"'ı t .. Jebc kayıt ınuamelc.,ı cumıırlcsi "e ça~ırb· 

Tahmm edilen bedelı 25.000 !mı olan bir r-dcd pres dokllm tesısatı As- ma::ıd.ı. he•· gun saat 10 - 12 \e 13.30 - 15 3Q arasında yapılmak uzcrc 
kerl 1''abrikalar Umum MudürlUğli merkez. satın alnın komi!>yonunca lUn birinden birincıteşriııln he iııcj güııilne kadar de\ am edecek Ut · 
21/ 10/940 paznrtesı gumi saat 15 tc kapdı zndla ihale edilecektir. Şart- TaMlfıt :ılmak i tiycnkr ınddcıı iclarC' iııc müracaat e<iebiliılcr .. ' 
name paras.z. ular.ık komisyondan verilir. Talihlerin ınuvokknt teminat 1 -----===========:;_============:;:;;---::: 
oı ::ın cın75 lirayı 1ıa\ ı teklif mektuplarını mezkür gundc saat ı4 de ka- 1 Galatasaray Lisesi Satınalma 
dar komir,yon::ı verınelerı \'e kendilerinin de 2490 numar<llı kanunun 2 I 
ve 3. maddelcrindckı ve uikle komis~oncu olmadıklıırına ve bu işle alaka- Komisyonundan : 
dor tüccardan olduklıırına dair Ticaret Odası vesikasilc mezkuı· gCin ve :!9!:'1l.85 lıra ke ,if bedelli G .. lata ,:ıı ay lisesı binası elektrik te ı 
Sdcıltl' komisyona muracaafüırı. (8057) 27/Eylı'ıl/1949 cı..ına günu rant 15 de lı<elcı· muha:.ebcsi binası ıı:lı c1r 

• • * lr . .n. n l.omi~yonda uçık cksiltmcsı y:ıpıh.caktır. 
60 metre mikabı 4.5 - 5.00 M. bo)0.30 - 0.40 M. da Uk teminr,tı 225 lmıdır. isteklıler eıı uz bk toııhhuttc :.:ooo ııı• 

Dış budak tomrugu işe bcqı:cr ıı; yaptıgma d:ıir ıd, rclcrindcıı alrıı oldugu 'csıknlar. 
1 

300 metre mıkiıbı 3.5 - 5.00 M. boy 0.25 - 0.45X0.08 - 0,11 M. l•t ... nbul 'ıliıyctinc ınürncaatln eksitlıne tm ihınden 8 gun e\\ el 
eb'.ıdındn dış budak kalası cl liyet 'c 940 yılına aid Tic.ıret Oda ı \ csıl,.ılarılc gelmeleri. 

9.477 metre m•kiıbı 65 aded 4.50 X 0.18 X 0'18 M. cb"adında Keşif evıakı ve şartnameyi görme}· istıyenlerin Galatasal'OY 

Tahmin cdılcn bcdclı c:lı;6:u~~: ~~;~ı kuruş olan yuk,ırıda cins \'e mur;:ıca. tlrn·ı. ::.:.:•=8=5=1=5============::~== 
mıkdarı yazılı tomruk ve kl'reı;te Ar;kc.ıı Fabrikalar Umum MildUrlüği.ı ı· t b \ f" t M k b K • - d9~ 
Merkez Satmalma komisyonunca 19/9/1940 perşembe gi.lnü saat 1G dn S an U tya ura a e OmtSyOnUO 
kııpolı zarfla lhnlc edılecektil'. Şartname parasız olarak komisyondan , eri- 15 numar; lı ılın - Çh i Inhrllrnlnrılı• ith:ıliit.cı ve topt.ıııcıl..ırıı 
lir. Taliblerln muvakkat teminat ol:ın cl595~ lira cl5> kuruşu ha\'İ tek.lif rinde bulun. ıı çivilcrı ııumaral:mno göre birer beyanname ıle 10 ~ 
mektuplarını mczklır günde sa::ıt l!i şe kadar komisyona vermeleri \'e kcıı-1 l 940 gununc k:ıd, r lıildirmclcri komisyonumuzun 5 ııw.n:ıralı nanıll 
dılerlniıı de 2490 nmmıralı kıınunun 2 •:c 3. m::ddelerindeki v~aiklc komis- .X-Pdilmiştır. O tarihten berı elleriııdckı ı;ivilcl' kısmen Yeya tnınıııı e 
yoncu olmadı.klarıııa \'e ~u i~~e nlfıkodar tü.:cn.rdan old~~l:ırına dair Tka- ı mı· olanl:ırm kimlere hangi t:ırihtc ve ne miktarla sattıkl.ırını \C 1 

ret Oda<:ı \'esıknsile mezkur gun ve saatte kum~) ona muracaatlnl'ı. c8043> h<.lde ellerinde ne kadar çh i kulnuş olduguııu jkınci bir beyann•1J11 
ı;ı ııc * lii Eylül 1940 pazurte;i giınıine kadar mıntakn Ticaret Mudürluğ\1"c 

dimı el eri. 
100 Metre m,kfıbı 2.50: 5.00 X 0.25 X 0.025 M. eb'adınd.ı çam tahtası 29 numaralı milli korunma knrarnamesinin :ıltıncı m:ıc1clesiııC 
400 > , 2.50: 5.00 x 0.22 x 0.025 > > > > 

den ilim olunur. 
200 > > 2.'iO. 5.00 X 0.20 X 0.025 > , > > p 
2
5
0 > > 2.50, 5.00 x o.18 x 0.025 > > > > 16 num;ıralı iliın: Gumruklcrde bulunan 25 bin çuval kahve 1 

çık:ırılmıştıl.". K.ıll\'enirı muamele \ ergisinden miıstesna tutulması c1 
150 > > 2.50: 5.00 x 0.16 x 0.025 > > > > 

2 50 5 00 X O l
r. X 

0 
'>

5 
3 numaralı kahve ıçin yeniden tesbıt edilmiş olan satış fiyatları 

200 > > . : . • • a .O~ > > > > 

1 

go terılınlştir. 
100 > > 2.GO: 5.00 X 0.14 X 0.025 > > > > 

Çıg kahve yarı topt;:ıncı cZ:ıhirec.b 
100 • > 2 50: 5.00 x 0.12 )\. 0.02:> > > > > 

Çig k.ıhve J><'rakmrieci 
135 kuruş 

145 > Tamamen cam vermek mlimkün o!madıgı takdirde yarı ı çıralı çam 'c 
yarısı beyaz köknar olabilir. ı ==-==K=" ·::.:· ':::ru=lı=n=u=ş=\='c=ö=g=u=ti.ı=l=m=il=ş=pe=r=a=k=<'=n=d=e======l 8=0====::::: 

T.ıhnıin edilen bedeli 63.750 lira olan mikt:ıı· \'C cb',ıtları yuk. rıcla 
y.-.zılı sekiz kalem 'c cem'an 1500 mr:tre nukabı kereste :ı kcri fabıikalaı· 1 Askeri Tibbiye Okulu Md. den : 
umuM müdürlugu merkez şntınalmıı komisyonune,ı 26/!.l/ 1940 peı şcnıbe ı..ıse mezuıııyel derecesi ( P"k iyi) \'eya (ıyi) olmJk şartılC 011 

gıınu so::ıt 15 tc k,1pal wrrıa ihııle edil cektir. Şartname 3 lirıı 19 kuruş i•• tıhı nlnrını vermiş olanlardan tabib. cc·uı.cı, kimya mühendisi \ c 
mukabilin.de komı ycnd:ın 'erılir. TLJ1ib1crin muvakkal teminat ol:m 4437 ı n L. 'lim sınıflurına tekrar talebe :ııın .. caktır. Tulib olanlarm bi.lı~ 
lira 50 ı...uruşu ha\ i teklif nıektupl:ırmt mezkı'.ır gıiııdc snat 14 de k·ıdnr l:o- 1111 ) t'<' ne guııü 1stnnbulda Beyazıddn mektepte yapılaca]. ı1'I 
mlS)ona vermeleri \C kcnd1lerinind c 24!10 numaralı J.:ı>t•ı.1un :-! ve 3. iıtll ıırn rırmelcri ilfın olunur. (1040 _ 8524) _,d 
maddeler ndeki \ C'l· ı le komısyoncu olmı:ıdıkl;:ırına ve bu işle alfıkrıd:ır tuc
c rdan olduJ,l rl''. el r T c:ıret Odıısı \ esık. ~ne meıl ( r gun 'c =ıutte ko-
mi yonn ı ür c. '1 8428 
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