
• l4EYLOL 19~ idare Yeri ' 
-

Cumartesi ı 
~No.M•t•eW 

IWpat: YENt M.BAB ts.....ı 

. 
GONLOK ·SIVASI HALK GAZETESi Her yerde 6 kuruş 

enin 
kli 

-
Almangantn 
I ngilterege 

hücumu gakın 

Sovyetı·er 

ve Tuna 
konferansı 

--0---

BUkret, 13 (La.) - D.N. B. 
Qınaı bildiriyor: 

Bu ubcıh Demırmuhafızlar 
[8onu S DncO •hUede] 

.... ır:,~tabl.Ei~~Buğday, arpa ve mı- ruz lıazırıı~ı Vapurlara fazla 
~· RaJflt:ıa btna8l da •h d•ıd• Ansaldo'nun manıdar k 
~:~~Jisırı racahmene ı ı -~i~u.~0~:a.. yolcu ahnmıyaca 
~ halkı bombalamak için k rekolten•ın kat'i 'Ncrato PHı.dn1n dlNkt&1l B. 

~~~ı.::"~ı.on:: Hü ümet yeni :::...···~:;:-:.,:-;:::: /stanbul mıntaka liman reis-
,. dü k d b ı ı · 1 k d ı.tb7a eepbeıdD!n b\

1 ıAnıeJlk e- JA k [ /d kana bo~ oldu~u - mi arı e 1 o uncaya a ar lıııllmniyetlnl belirtmlf ..... l&yı. de- ıı·g'""ı· kat ı arar ar a ı Mnünce Rayiştngnı ha.kıkaten -.ur: 
~ 1ngnb bombasiyle yıkılmış b db •tt•h tt• - Pille -,Um b~ samanda. tesiri 
'- tuba..,.. obn.Mı daha. ihti- u te iri 1 1 az e 1 lAndra Gzttiııe atılan IOll bombaJa.. • 
""1e yakın gOrUndU. nıı tıestrln1 seçecek bir bombanın 

Londra semasında patlaması pek 'l'ayyaro muh:ırebeler:l m&· Yeni sene rekoltesinin ·TUi· lar cfdştüğl takdirde IRı facir- muhtemeldir. Bu bombayı, bkende-
~Uf iMafsız, kontrolsUz ve ~ anlaşılıncaya kadar 'bul 1er mUhlm ararlara girecek • ~en aluıaeak bir telgraf teşkil e-
~bir tekil aldı. Karma kan- tedbirler almağı lOzmnhı gö- Jerdir. ısonu ı Unou aahlfedeJ 

9' propaganda neşriyatı bir ta- mı htikOmetimiz muvakkat bir Haber aldığımıza g8re hUkU-

1 
TA LYA N I N 

bırakılarak f"ıliyat cm ö- aman için buğday, arpa. Te met fiyatlann clilşmeıline mey-
• tutulacak olursa harbin mısır ihraca.tını menetmJştir. dan vermiyecekt.ir. BllAkfs ti-
1-i cVSlriHmeBfnde bütün Hükfunctçe, yeni rekolte anla- yatlann da.ha ziyade y(lksehne- FRANSA DAN 
~ ~manevi mewliyetin pbncıya kadar Avrupa Ye dl· .ı memuldilr. Toptak Mahsul- TALEBi 
~ terettüp ettiğine fer dUnya piyasalar tedkik o- Jeri Ofisi yapmakta olduğu mil-

~ etmek için ser:re kadar te-- hiııack Te ~ fiyatlan yeni· bıayaatı arttıracak.ar. Alman --::-t...- - • 

d edilemes. Zaten tabJabn den tesbit edildikten m ih- pJ•pmm merlyete ıtrdikten ş· I"' Af •k dak• 
mülAhar.alanndan mahru- raeata başlanacaktır. bu elek te __ ,ft~- l..A ıma 1 rı a 1 8S• 

80Dl'a, m e .....-.J.UG ""'" • h• . • beynelimlel siyasi pren- Bu karar diln lstanbul pi- kilmlerlne göre ihraca.ta milsaa· kerlenn ter ısını ve 
için bir örnek olarak ileri yasasında heyecan ayandır- c1a edilecektir. Dün bu madd«: erzak stoklannın ve-
Naayonal Sosyalizm felse mıştır. ÇUnkU bazı tfkcarlar ler tberinde borsada ebem.mı- •

1 
• • • ti• 

insaniyet mü.J.ihazala.n- Almanya ve diğer memleketler ,.etli •bglar yapılmamıat:Jr, rı m~s yor 
• iyet vermek, pek fazla için mühim mıktarda stoklar 

teoki1 ederdi Yalnız hazırlamış bulunmaktadırlar. Plyasanm yakında t:abi.t ftZi-
~ erdenbcri bu uaulü ta· thracatsızıık yüzibıd~ fiyat- ,.te geleceği tbn.id edilmektedir. Revyork, ll (a.a) - Reu~ ajan- JltinakaIA.t Vekfilethıin emri 

madmı: kontrolden geçirmeğe ba§laını~
br. Billıassa tahlisiye va.cnta
lan Do vapurlara. istiabından 

~~buna pmdi mü·· -----------------=======-~":~ ~lerinin hikmeti f \ 
~1,,abedlyor. v • edehıA romanımız ~~!fı!4radyoau, lngniz milleti ı en l 
• ~ gibi bir adamı kendi -=====a=====~=====,=====ı======-
~~eğe== D N c:. 
~ felAketlere daha çok .,, 
~ maruz kalacağını ilin e
~ Londrada hastahanelerin, 
~blerin, rastgele lkamet
!'lılann tabrib ve çoluk çocu
~ kaUedilmelerini Kr. Chur· 
~'den intikam ahnak arzusi
~ '-ıı «ti. Berlin telgrafları 
"1t'tereye brp.. mukabelebil-
~ 'u · dığmı bil-
~e~~ ..:., leblJmMdl ya-
-.JOl'1fz dem~ ' Al-
~ ~-eri hedefleri· 
.. böh.~~-, biz de ayni 
~ ~ demektir. Bu 
~ bu:ncilıi bqka hiçbir 
~ olamıyaCağı halde ar
~~ maamafih ubrf be
~ 'baPa yerlere bomha 
~ J~esini de ilAw 
~ ptft&ımadııar. Bira
tıl: it1ra.tııı arkasından bu yol-
~ .. ""' na hı çok mlnuı• O.. 
~ ft etkin umumiye be
~ higbtr IJi teııdı' J&JllD.IY& • 
"tı ~. Bu ll&der, A.1--.lt ~dU1nın m kadar 
..... bir 111evkide kalarak ne 
"Uyeceğhıi 1t e .1 mıa olduğu
~ biı clelilidir, 

Jliıeeıta OalıJd YALÇIN . 

Sizi heyecandan 
heyecana -düşü· · 
recek çok me- \ 
raklı büyük bir · 
aşk hikayesi 

eni kış programı
mızın ilk eserini teş

kil eden bu güzel 
romanımızı bugUn 
3 Uncu sahifemiz
de bulacaksınız. 

Pazar. musahabeleri 
Büyllk Gdib va romancı Esad Mah

mud Karakurdun har pazar gUnU 
gazetemize yazacaftı musahabelerin 
_ilkini yarın gazetemizde okuyacaksınız. 

.... bir membadan bUJlı·ildiğinc faerine İstanbul Mıııta.ka Ll-
~ Petatn bükQmetinden tıatya, man Reisliği bütün deniz nak • 
pmall Atrikadaki bütün Fransız ıu~ Hye vamtalannı sıkı bir· surette 
tutıııın tıerblsinJ, Almanyada lf- -xrw--ıvn:=-, m=,,...~, .~ ... =..,:::-=,.~'f"!=t'IY"n=;ç:;~ı;;...,::o:.~ • .,...,~·.;w"'"'~~nı .. ;;:;.,.,..wwwv.~V";v •• w;~~ ... .,,.,,....,v;mvvv..vvv;-;.;;;::;. ,:Ww.;;;.,..,.;;;;,..;;.;:;;m:-;;::-.. _ 

pli altında bulunan i'ransadaki iaşe SABAHTAN SABAHA: 
[Sonu 1 llnoÖ Hhifede] 

JQıırVaddı stoklarının 7Gzde G8 inin 
t.limlni latemıstir. ,..,,,,,_,.,,..~ 

~~i= = icra kanunundaki tadiller 
inde \ahmln edildiğine ıöre bu red-

din netayici Petaln hükllmetinin ve • • 1 • • • • b- b '• 
waı aıunda oımıyan Fransanm akı- icra hakimlerinın ve daıre erının ışı us u-
bett üzerinde atcdeUe hissedilecektir. •• ... 1 • d• kadar iş takibi çok 

t1İllyanın terhis talebinin 200.000 tun çoga ıyor; şıl!'1 ıye . .. 
kişiden ibaret olan etmall Afr:lkada- gÜÇ olan bu daıreler Ştmdı De Olacak ?ı 
kJ Fransız askerleri.pin de Gaul'e ta-
raftar olduklarını ilAn etmeleri kor
lm.!u esasına iltinad etmektedir. 
CtlnkU böyle bir hal vukuwıda Akde
niz mıntaka!:lncfukl lngiliz kuvveUcri 
pmi~ mikyasta takviye edilıniıı ola -
eütır. . 

ıtalya, Tunust.• Francız 1ntaahnın 
llDl'YcUdf;yetini Mısır'a Jı:areı yapmak
ta oldutu askeri sefer için ddd1 bir 
Wı1lke teıAkki etmektedJr. 

bi malOmat almakta olan bir mem 
Mela tahmin edı1diline ıöre mihver 
tevletleıiD.in taleblerlnlıı Fransa 
tarafından reddedilmesinin Petain 
bıQkllmetinin bilmecburlye çekibne~i 
~ud ltalyan - Alman tegallnin 
J'ransanın işgali altındA bulunmıyao 
Haını.nın tamamına veya bir kıs -
ımna tesmil neUct>sıru tevliıl P.deı-clt
ttr. 

--»il•-: -
lzmirdeki . Atatjirk 

evi müze 1oluyor 
tı:m.ir. 13 (a.a.) - Birinci Kordon

tlakl Atatürk konağının tımlr beledi. 
J"f$ince n'tOze haline ifrağı kararlaa
~ ve bımun i!:.in f:uııfycte ıe
CIJmlıtir, 

AdliyeJ; Jc.j w..ra dAiresi güniin bir çok &aatleri.ıuk 

bir mal1şm'di r ! 

il cra ve iflas ka.nutllı tadil tatbik edilen kanunun ort-ıya 
· O edildi. Bu tad.iJ, lsviçre-ı çıkan eksiklerini tamamla-

clen alman ve OD ae11ed?.:nberi . (Sonu a neı u!ııfedtJ 
•• 

Başvekil . 7 

lzmire ha
reket etti 

• 
Batv"ekll avdetle Hal•JI' 

ziyaret edecek 

'.Ankara, 13 (a.a.) - Başveitl 
Doktor Refik Saydam bu akp8 
eksprese bağla.nan husuei .,.. 
gonlariylo lmıire mUteveccın. 
atehrimizden ayrılmışbr. / 

&.şvekiJ, lstaıısyonda, Vekfl. 
ler, C. B. P. genel sekreteri, 
mebuslar, Devlet Şftrası ve ))1.. 

ftD1 muhasebat reisleri, asbll 
Ye mülki erkin tarafından~/ 
lamnıştır. 

BaşvekU lzmirden avdetlndıl 
Hataya gidecektir. 

İzmir Fuarına · 
hayranlık 

Fuan ziyaret eden 
eski Mısır başveki.., 

linin ihtisasları 

lmıir, 13 (a.a.) - Fuan •l 
yaret maksadiyle eehri.mbılt 
bahinmakta oJan sabık ~~ 
bqvekili Ziver pqa, yaptıım.. t 
n muhtelif gezintilerle İzndl 
KWtUtpark ve Fuan haklnnda-l 
ki intibalarını Fuar hatıra tW.• 
terine yazdığı §U cümlelerle ifa. 
de eylemiştir: 

ıuHassaten !mı.iri ve fuarı ı 
yaret malmadiyle geldim. n 
tür parkınız ve Fuarımz ruhJlı. 
ra cidden inşirah veı:en ziyaree. 
liJik epiz bir eserdir. DUn,... 
mn bütün fuarlarını sıksık Ji.. 
yaret ettiğim ciheUe lzmir ır. 
arı kadar mükemmel bir~ 

1 
görmediğimi ve saha genişliği 
itibari) le de daha. mükemme&
nin ynpllmasına. imkan olınadığr
m söylt"ycbiJirim. Dünyanın • 
mükemmel bir Fuan olmasm& 
namzed bulunan fuarınıza 1zmi. L 
re ve Kültür parka cidden ha!'" 
ran ve meftun oldum. 

l.hnumi Harbden evvel bU 
:taç kereler \·apur uğraması mG 
u.sebetiyle lmıiri görmüş ltı 
gczm.iştun. Fakat §imdi yeni 
lzmiri ~k modern ve sılıhi bina 
larla tezyın edilmiş buldum. 
hmirin istikbali pek parlaktır • 
F.eerlerin tetebbü ve görüşler 
mahsulU oldugu anfuşılıyor. Bil 
göfil.~ ve zevkiselim kabiliyeti 
lzmirin belediye reisine nasib a)... 
muştur. Doktor Behçe:t Uza. 
hayranlıklarJmı bılvw:.ıt~ bildir
dim ır 

Conub sahillerhni· 
ze düşen İtalyan 
harb tayyareleri 

--o--

iki tayyara Finike sahil· 
lerinda battı. Biri karaya 
indi. 7 itafyan zabit vo 

asker• enterne edildi 
-0---

AnkaI a 13 (a.a ) - 8/9 (-yl:il lS40 
pcesı Firu.ke sahıllerinc iki Halyau · 
barb tay~ nr~inın lnzn neticesinde 
lndigı ve mtirctteo:ılından :ıltı kifl
atn, bir muddct sonra meı..ıcür mahal- ; 
le selen üç 1taly3n imdadı ı:ıbhl ıaı-
7aresı tm'afınfüın aJınıp götilrllldilltl 
haber alınmıştır. Mezkfı.r ~ 

mürettebatından karaya çık.anJml 

Wr lta.lyan zabiti enterne edilecek "" J 
tir. Duşcn tayyareler bır muddet 91111 ı 
111 b; fmışitr. 

Kflra.ya inen tayyare 
Anknra, 13 (a.a ) - 9 eylul rünll 

bir Hnlynn harb tny:yarc.~inin FiniU 1 
sahUlcrımızde dalyan mc\·kii"lde B.J'. 
melik koyu ümmdC'I duzluı;e inQ 
,.e bu tr.y;ı;nı"emn mahalli makamJa.., 
rımı ı ı ... rmdan tahtı muhafazaya a- · 
lmar:ı.k 1!5btan tecrid edildifi .. ' 
biri u.bıt olmak ilzere &.lb. ~ l 
mürekkcb mürettebatının erteaıııl 

edJJeceii ,l:..aber al.mm.. , 
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Türk Nas be rr? ıc Şeh"r ve 

9 

t Haberleri l'sAeAHTAN sAeAHA 

~----=-=-wwwırc:iıı:::ım:m-~----' icra kanunundaki 

- w 

Bir Türk müfrezesinin büyük 
harbde gösterdiği kahramanlık 

Bul garistana 
giden üç kömür 

kayığı battı 

r°Ku;~°c,~Kı: Yağ ve keten to- tadiller 
Bu kırtasiyecilik- humu fiyatları mü
ten b~k_urtulsak temadiyen artıyor 

(Baı tarafı 1 incide)" 
mak için ya pılınıştır ve ilk t!Wil 
olmadığını S:ını.rlZı son tadil 
de olmıyacaktır. 

Bund:ı.n bir kaç raıı trtn1 cTnrk 
rınsıl harb eder?> b~ altında cCe- ..-------------
W Dinçcn ın eski bır barb hatiraslDı y 8 z 8 n : 
nC$retmiştlk. Olruyuculıırımız arasın.-

dn büyült bir altıka uyandıran bu ,__ N .· Ça 
9
.., ata y 

zıdan sonnı emekli subaylanm.ızdan 
bu clbl kahr.ımanbk vak'alanna ait a-----~-_:.... __ ..;;..._-ı. 
ınüte:ıddid mektuplar ve hatıralar al
makbyıı. Bu mektuplan yine ayni 
baslık altında ve sırası ile ~o
ruz: 

tlk h:ıtıra Burg~cısıııruı, Çakılt.qı 
sokağı 15 numarada sakat subaylar
dan Necib Çağataya ııitür. Bu zat bir 
kahramı:ı:nlık \ak' asını §(iyı.t anı.atı

yor: 

keŞf kolımun yakndaıı ateş bas 
kınına uğradı. 

Düşman; Tib'k ileri karakolu
nun bu mevkiden su alması ilı
timalini düş.ünerek buraya bas
kıncı ve gözcü bir sfivari keşif 
kolu glSnde.rmeyi ihmal etmemiş 

''Biz Türklerin ruı.sıl merdce ve kuvvetini de 16 nefer, 2 onba.
ve nasıl yılmaz gözlülükle harb oı ve bir zabit olmak üzere ol
cttiğimizi binlerce, milyonlarca dukça da takviyeli bir kadroya 
kn.hramanlık. ve şehamet vak'a- tabi tutmuş olduğundm; keşif 
l:ıriylc islxıt etmek esasen fu- kolumuzun mevcuduna göre 
zuli bir hareket sayılır. Tarihin. bir misli kuvYetli bulunuyordu. 
hnrb taı ihlcrinin her yaprağı, Fakat bütün bn faikiyete rağ 
lıer sayfası Türk.ün nasıl bari>- men Türk lreşif ·ıroıu kumandanı 
bettiğini, altın yazılarla göste- ile mürettebatı hiç bir yılgınlık 
rir ve zaferlerin sonsuz neş'~ göstermeden, bir saatlik zorlu 
ri ile kaydeder. bir ilerlemenin yorgunluğuna 

Muhterem Celal Dinçe:rin ga- bakmadan derlıal düşmanın 
zetenizde neşredilen yazısında yaya olatak gizleumiş ve ken -
Türkün anadan, babadan kalma dilerine ateş açmış bulundukları 
merocc mücadelesi hususundaki bir siperoeld ke.~ koluna taa.r
fikirlcrine hiç bir şey illi.ve etmi- ru.z ctmişlerd!r. 
ye lüzum görmüyorum. Birdenbire "süngil tnk ve 

Türkün. mücadelesini tasvi- hilcum!., diye kumanda eden 
ren yn.zmış olduklan biricik mi- yedek subay Durmuş; düşman 
sali teyid için ben de Umumi zabitinin kendisine tabanca ile 
IInrbde bizzat şahidi olduğum ateş ederek sol kolundan yıı
bir ikinci ve belki de milyonun - ralanmasına rağmen o da sipc
cu misalini nrzctmektcn kendimi re ve du.,.c:;ma.n z:ı.bitmin üz.erine 
abmadım: .... ,_ ......... a~. 

Büyük Harbde, mensub bu- Bu korkunç boğuşma çok 
lunduğum alayın ileri meniinde, sürmemiş, bir kaç sn.niye için
ileri karalıjola memur bir cüzü- do neticelenivermiştir. Çünkü 
tamın ate.5 kuvvetini teşkil et- on tane Türk genci; Türk as
ruek üzere ağır makineli tüfek keri iki mir.li olruı diişmam ken
t.a.trununla birlikte bulunuyor- di siperlerinde aslanca bastır _ I 
dum. mış ve silahlarını atan her dü.~-

Hnva son derece sıcak, etraf- man ne.feri, burunlarına uv:man 
ta öldürücü, boğucu bir sessiz- Türk süngününden lrurtulabil· 
lili: ve sıkıntı var. Gerimiroe mı- mck için ellerini havaya kaldıra- 1 

luno.n külli kısım ile a.rnmmiak:i rak tcsıım olmayı cana minnet 
mesafe sade bir çöl Böyle sa- bilmişlerdir. 

tabanca ile yaralayan dil.,,c:ıma.n 
zabitinin elini her nasılsa ağzına 
ve clişlcri arasına geçirmiş ol
ması çok dilr.kat.e şnyan bir te
sadüf tür. 

Bütün hıncı ve bütün ordu 
multaddcratmın şu andaki va.
ziycto bağlı bulunan neticesini 
clüşünmekle doğan kahraman • 
l!k ve yararlığı tnşmış olan su
bay Durmuş dişlerini sık:ıverin

cc dil.§ma.n zabitinin iki par -
mnğını birden birinci boğum
larından bölüp atıvermiş. Küd
hiş bir çığlıkla. tabancasını !ır
latan düşman subayı da derhal 
ellerini havaya knldırark necaı
tı teslim olmakta aramıştır. 

Bir müddet sonra., 10 Türk 
erinin 19 kişilik düşman keşif 
kolunu o dvarda. gizledikleri bi
nek bnyvanlan ile birlikte ileri 
karakolumnz hattına getirdikltr 
rini ben bu g6zlerlmle gördüm. 

Onlar ayni p:ıroln.yı vererek. 
hatb geçtiler Ye alay kuman -
dı:ı.nına bu esirler - siıa.b maka
nizmalan da Durnnış tArafın -
dan ven1mek 07.ere - siWılan, 
cephaneleri. hayv"....nlariyle bir
li.1<te ve hiç birinde bir yara ol
maksızın t.eSllm edildiler. Yal· 
ruz zabitlerinln iki parmağı kop
muştu ki bu onların esaretleri 
için de bu kadar kayıb çoktu 
bile .. 

işte muhterem CeW Dinç
crin dediği gıDl bizlerce malfım 
olan, bıı.,ımlarca dn bilinmesi 
faydalı bolunan bu ikinci mi
sal; Oğm ve Cengizlerin ahfadı 
olan b.izlertıı - eğer ~ 
düama.n olarak çıkmak niyetin
de olanlar vara& • kulakla:rma 
küpe olsmıl 

TürkiiA bunlara bemıer ve 
beıızcmes daha ne akla. haya
le gelmedik menkıbeleri vardır. 
Hem de yUderce, bin1crce, mil
yonlarca-. atlerde ve böyle gecelerde si- Hele yaralı Türk subaJ.ı.nın 

nirler gergin bulunuyor ve in • bu anda, bu boğuşmada, kendini Necib Çagatay 

sıın her scsden, her ufak hare- ================================= 
ketten kuŞkulanıyor. 

Bütün geceyi, bu sinir gergin- .--- TAKSIM SINEMASI 
liği içinde hareket.sis ve sessiz Dünden itibaren (940 - 941) mevsimine girdi 
geçiren ileri kanı.kol sabaha llk programı tetkf1 eden GARY GBA.ND - JEAN 
doğru bir ke§if kolu çıkarmak AB1lllJR _ Süper fDıa 
iÇin tertibat aldı. lıerisini öğ-
renmeğe, düşman \-azİyetiDİ an- TA yy ARE POST ASI 
lanınğn lüzum vardı. Meçhuli-
yet insanı büsbütün ve barbet- ~K BEGENILDL 
mektcn daha ziyade harab edi- Cenubi Amerika.da Kuban ve Havayaıı mtıslldai arasında 
yordu,. h la. ~ l k alika 

Nihayet Dnrmu.3 isminde bri eyeca~ugıf=t 1 v~~~~;i;at h mıı~yor_ .... 
yedek Asteğmene sekiz er ve ===========::.=:=================== 
bir onbaşı ile düşman vuiyeti- ••--• Çemberlitaş sineması ' 
ni öğrenmek, ileri karakolun 
ucu olmak ynzifesi verildi On
lar da daha ileride çifte nöbetçi 
çıkaracal:l:ı.rdı. 

18 eylül çarşamba gününden itib:.ı.ren 1 inci viiiyon 
filmlerine ba.şlıyacaktır. Sinema müdüriyeti. bUytlk !eda
karlıklnr yaparak bu sene Beyoğlunun 1 iDci 8Ullf suıema1ıı
nnda gbsterilecck filmlerin en iyilerini lntihab ve temin et
miştir. Sayın müşterilerimizin istirahatlerini t.emin hususun-

da sinema dahilinde bir çok ye~ilikler yııpı1mışttr. 

Henüz sabaha. bir saat varken 
bu on kişilik keşif kolu ileri hat
tımızda o gecenin muayyen pa
rolasını vererek düşman tara- =ı====b==1 =F=. ==M====k===b===K====.=========== 

Kömür almak için bir müddei: 
evvel Bulgarista.na gitmiş olan 
Hasan kaptan idaresinde 22 
tonluk Feyzibn.hir ile Mustafa I 
kaptanın 32 tonluk Maşallah ve 
Ali kaptan idaresindeki 32 ton-, 
luk Hıfzırrahman kömür kayık
ları Ahtopolo ve Pircmarto li
manla.rında iken şiddetli bir fır· 
tına çıkımş ve bu kııyıklann hep 
si batmıştır. Kayıklo..rın miiret
tebatı Hasan ve Ahmed kapta· 
nın motörlcrile limanımıza geti-

c'.l.!ütckaidlerin nltı ey1ık )o!u:ı-
mnl:ırının :!üzull olması h::ıı;obllc 

knlclmlması için bir layiha hazır
landığını üç yıldır gnzctelcr y:ı~·p 
duruyordu. Faknt bu yoklrımnlar 
lıül! devam ediyO!". He: yl mfüın
lfığasız binlerce ltib kfiğıt, ~ışc

lerle milrckkcl:> 7Jyan olm.lktan, 
ihtl,ynr, hasta mülekaic!!erin kapı 

kapı dolaşıırnk l'Onılmalar•nda:ı, 

masraf yopmalıınndan b:ışkıı bir 
ise yaramıyıın bu kırhısiyec"liğin 
bir tın ewel l:.aldırılmnsı içln Un· 
llye V ck~ctinin nıızan dikk:ıtlnl 

çekmeniz rica olunur . ., 
MUlklye mütekaldlerinden 23a2 

rilmişlerdir. İnsanca zayiat ol- Hayreddin 

madığı öğrenilmiştir. ·--------==....,.--..,,.---• 

Keten tohumundan bcz.ir yafı imal 
eden yerli fnbrikatörlcr fiyat müra
lrnbe l{omisyonuna müracaat ederek 
con uımnn1ardn mütemadi.yen yüksel 
mckte olan keten tohumu fiy::ıtl::ırı

nın norm:ıl bir surette iikse edilmesi
n! istcmislcrdir. ÇüukU yerli be.zir 
yağlarının maliyeti de miitemndiyen 
ı:ırtm:ıkt:ıdır. Bir tarafdan köylünün 
istifadesi düşUnillürken diğer tnrııf
dan da halkın uırarına olan fiyat 
yükselmesi önlene<:elttir. Bunun lçin 
bütün keten tohumu m:ıhSulünün ih
racat birliği ile yerli fabrikatörler ta
rafından mübayııasırun garanti t'rlil -
mesi ve fiyatının da normal bJr had
de fikse edilmesi diiı;iinQlmclttcdlr. 

Son giinlerdc pğ ve kösele fiyatınrı 
üzerinde b'tiyük bir fiyat yükst'kliğl 
b:ış göstermiştir. Dirinci cins s:ıdc yağ 
lnr 140 kurusa kııdar çıkmıştır. Diğer 
tara!dan kösele fiyatlarında da yüz
de 70 nisbetinde bir fözlalık vnrdır. 

Bu vaz.Iyet son 15 eünde husule gel
miştir. Hariçten büyük bas hayvnn 

s•ş~~:~~!:ı ~: Tereyağ fiyatla-
~zı:a:::~::n!!:: ~;: rında ihtikar mı 
ederken sis yüzünden P~ba.h- yapılıyor?. 
çede İngiliz dubasına ç:ırpmış ve 
hasara uğratmıştır. Mıntaka. 

Uman reisliği hadise hakkın • 
d.n. tahkikat yapmaktadır. 1 

Bir motör batmal< telıliketil 
geçirdi 

İzmit limanına bağlı 24 tonluk 
L\ıtfühüdn. yelkenlisi Bulgaıis

tandan kömür getirirken Ru
meli Karaburnunun 15 mil açı· 
ğında fırtınaya yakalanmış ve 
direği ile yelkenleri parçıılana· 

rak denize diŞnüştür. Kayık 

bu vaziyette Boğaza kadar gel
miştir. Nüfusça zayiat olma -
m.ıştı.r. 

MAARiF DE 

~ derileri geçirilmediği için köscle 
!staııbuld::ı satılan Trabzon, Urfa \"C deri fiyallarının daha ziyade yük

ve Kıırs yağlaruıda son günlerde se-ı sclMcsi de mümlıün görülmektedir. 
bebsiz olara': 20 - 30 kurus arasında --»ııc--

blr fiy.ot tcr~ffu~ görü~e~tcdir. D~ Demı·r saç f ı·yat-
yükseliş keyfıyi!tı belediye ıkt.u .ıd mu • 

dOrlüğii tarafından yapılan re::mt tet 1 a 1 b 1• t d · ı 1 
klkıer neticc:>:n.ıc tesbit oıunmustu. fi es e 1 8C8K 

Hiç bir sebebe istinad etmedi.;i 

1 
zannolun::ın tı.-re!!il lıerh::ıngı bir ihti- Ellerinde demirsaç bulunan -
kAr şOphesi uyandtrma~ı:tr.:lır. BC'le- l lar bugünden itibaren cllerlııde· 
diye bu hususda de hal \ c sür:ıtlc t ki stok mıktnrını ve ncıvilerini 
ldkata t::ı:;lamış~ır. Y~lann gcldı i 1 birer beyann:ıme ile Mıntnka 
t:dn, Trabzon ve Kı:ırsd:ı Ytı':'lılan Ti~arct Müdürfüğünc bildil'mC
topdan sat.s !'ty:ıtl:ırı Int'Z CUr vil:ıy.!t 
belediyelerinden sorulmuştur. Bu cc- ğe başlıyncaklardır. Beyanna· 
vablar geldiği takdirde ylıkselişin ce- meler beş gün ~:arfındn verilecek 
bebleri de a:tla:;ılmış ol .. ~kl r. j ve bundan sonra. Yckfı.letin cnıri 
Bımun üu.-rinc belediye her hal'µ mucibince demir saçların sntış 

bir ihtikdra mlni olmak i,in tedbir- fiyatları komisyon tarafından 

Afganlı talebeler ıcr aıacak ve ııtıebi lhtiı a1 ya, için tesbıt cCıilecektir. 
de ııza.-nf sa•:,ş fiy t.ı töblt olun 

StaJ• larını memleke tı.r. I~oınisyon pazartesi gUnündcn 
• itibaren bu lm.smıdaki tedkikle-

timizde yapacaklar BE LE DIY IE DIE riııe başlıyarak klso. bir zaman-
Meınlckctlmizde "''ilksek tah- Ç d k ki . da neticelendirecek ve d<'..mir saç 

J av ar e me erı · ı dk .. , ·ı ~ h sillerini ikmal etmiş bulunan Af sauş arın a ı wtı tar areket-
ganlı talebelerin devair ve mu-ı çok bozuk leri tamamen kuldınlmı§ olacn.k-
csseselerimizde staj ynpmalan --<>- tır. Fiyatlnrın tesbiti için Ame -
kararlaştırılmıştır. Bu itibarla Şehrimizde saWan ça\ cl:ı.r ekmek- riknclaıı getirtilmiş olan dcmir-
yüksck tahsi1ler:i.ni memleke- !erinden belediye taraLndnn Y"Pllan lere tatbik ooi!nıi~ olan formül-

teftişler neticesinde ~lıntın nüınunc- !erin ayni tatbik olunacaktır. 
timizde tamamlrunış bulunan ıenn tahlıller! hiç ivi bir netice 'er-
Afganlı gençler Türk \·atnn - memiştir. Taltl:ileri~ kat'l olarak rncv1 Sarhoş kadm mahkOm 
dn.5ları gibi vckfiletlcrde ve di- dana çıkardığına göre Ç:l\'dar ~1-mek- oldu 
ğer resmi müesseselerimizde lcrlnin çeşniler! bozuk \e el.ır.ek ima Evvelki gece kendini bilıni-
st.aj yapabileceklerdir. linde kullaru~ unlar % 50 ı.isbe- yecek dereCC<.le sarhoş bir hal· 

M f 
tinde kepeklifür. Bu suretle 20 kuruş- de sokaklnrcfa. gezen Abdullah 

aari mlldilrlari ara- tan satılm:ısı ıaz.ım gelen çanlar ck-
sında nakiller mcltlcri 40 kuruşa s:ıtılm:ı':t.ııdır. kızı Emine polis tarafından ya· 

M --=• V-,-~, ti rif Diğer tarafdan b-ledi•·e l:-ılimnl.na - ka.lanarak adliyeye verilmiı;: ve 
aa.ıu CAcue , maa mü- ı " ı. mesine ı:öre ça\ dar ekmekle - dün üçüncü sulh ceza mnlıkcmc 1 

dürleri arasında. yeni nakiller rınln ne siklette olur .. a ol- sinde yapılan cluruıımusmda 
yapmıştır. sun k{ığula sa.."1lıp satıL-n:ısı lfı-

lspar•- maarif mu··au··rıu··"ö-un·· e . sar:iıo&luk sugu sabit görülerek 

1

. 
'-4 7.lm gelmektedir. Son günlerde bu-

Hııkkii.ri maarif müdürü İhsan na rill.Yel olunın."\dı..ğı :ınl:ısılmaktadır. 3 gün hapsine karar vcrilm~-
Kazandıoğlu, Kars maarif mü- Beledi7e bu ~ekildc hareket eden- tir. Suçlu Emine derhal tevkif ı 
dürlüğüne Zonguldnk ilk tedri _ len cezalandıracaktır. olw1muştur. 

~~~:=~~ m~~::lr-Eroin Satıcılan ,_ ""'1 

ğünc bu viliı.yet ilk tedrisnt mü- 1 
fettişlerinden Bilal :Kutlu ta-
yın olunmuşlardır. Eski bir eroin saflcısı dün 907 

lira para cezasına mahkum oldu 
--ıtııc-

Kömür yüksek fiyatla 
mı satıhyor 

Odun kömürünün belediyenin 
1 

koyduğu azami satış fiya.tındnn 
daha yüksek fiyatla snWdı!;rı 
yapılan bir çok şikayetlerden 

n.nlaşılm~tır. Belediye bu husus-
1 

---· .. , __ _ 
Diln beşinci asliye ceza 

mahkemesin.3.e mühim bir 
kaçakçılık davası neticelendi
rildi. 

yapayım?. !sim yok, güciim 
yok 

fına geçti ve ilerledi. stan u ıyat ura a e omısyonundan : 
lstanbulda mevcud bWlmum saçl -ın mlkdaımı :tesb1t etmek lllzmnu ta takibata 00.~lamıfitır. Bu şe-Araziden istifade etmek üze.. 

re ve binbir dikkatle ilerliyen 
bu ufak kuvvet ııafakla bera
ber (Biri Mansur) denilen bir 
vahaye ula.~mışlar; hararetin 
tesiriyle bo~ olan ma.tra
lannı buradan doldurmayı k&

bası.l olduğundan: kilde s:.tış yapanlar yakalan-
Eroin satmal.tan suçlu .Mus

tafa ve Oam:ı.n isminde iki genç 
büyük bir para cezası ile birer 
sene h~p.:ıe :ınnhl,üm edildiler. 

Mu ... t:ıfanın bu itirafı ve ifff.l· 
atı i.izerine Osmarun evinde bas 
km ve araştırma yapılmı~tır. 

Bu ·ara"tırrn::ı.da O.:;m:ının pan
t:ılonuııun cebinde iki paket o
roin içinde il,i gramd:ın fazla 
eroin bulunmuct.ur. B~nda.-ı 
b:ı~ka od:.ı. ı~apısının üst pcrvo.zı 
ilzPrinde bir beze sarılı olarak 
4 gramdan biraz daha ziyade 
ayn bir eroin paketi göı·ülerek rarl:ıştırmışlnrdı. 

İşte bu sırada dağnık bir hal
de toplanarak yeni bir tertıö al
mak üzere bulunan keşif kolu; 
birdenbire bir düşman süvari 

Yeni Sabah 
ABONE BEDELi 

TQrklye ...... 

HNiLIK 1400 K,.. l710 K,.. 
1 AYLIK 710 a J4IO a 
1 AYLIK COO • IOO a 
1 AYLIK 150 • IOO 11 

14 EylQI 194-0 CUMARTE61 
11 Şaban 1859 

1 Rumi EylQI 1861 
GOn 258 Ay: O 1940 - Hızır 182 

GOncı O~ıe ikindi 
ıı.11 uı 9.21 
6.39 12.19 15.4l 

~kı•m V•taı tmaatc 
12.00 1.33 9.38 
18.21 19.56 3.58 

E.zanJ 1 VaaatJ 

E:ant 
Vasati 

ı - ıınn taılhlnde bllild ve hukm! ş-.ıhısl.ar her ~ bir Sl!&Ua ene- dığı takdirde haklarında kruıu- 1 rinde bulund~ bllimum saç, nev'i ~ e mi.ld.aibrmı bu lı!n tarihiodcn nt tal:iba.t yapılnc._ktır. 
itibaren b~ fB günü icinde lstanbul Fıyat mın-akabe ltomlsyonuna bildire- ··---=·rw:ıı _______ _ 
celtlerdi:'. 1 TİYATROLAR 1 

2 -llfını miltcakıb yaj)lhn bil..ırnıım saç alım n Abmlarınnı da. alım 
ve satmı tarihiru taklb eden beş i~ ı:unu ir;-inde ldmdm alındıflll.l ve kime Bu akşam t 
sat.ıldığı bil~lmck ıruretUe beyanı I.az:mdır. Takelm Altıntepe bahçesinde 

a - 18 s:ıyllı karama.me hfik:LL"lll~ı dahlllnde cllerlnde 83Jlatlaruu ifa Değerli san·ntkar Karoka3 ve 1 
için 200 ki!-ı}a kadar B&C bulıman so1hıcı gibi küçak emat saç bcyana.1ma arkadaşları 

mecbur d" ı!dırlcr. BALMUMCU 1 
4 -.Beyann ımcler :tstanbut Fiy;ıt murakabe kmııfS7onuna hJtabco ~- Trajedi 9 toblo 

J.acak ve B::ıhr;-ekapıda 4" fincil vıUut har.da 4 Uncil katııt Mmt:ıka Tic:ıret llılil- Ho\·::ı müs::id olm:ızs:ı k:ıpalı yerd~ 
dürlüğunc ;evdı O:unacakbr. «8562> 

İstanbul Valiliğinden : 
1530 s:ıFh beden tcrbiye3l tanun.ı• :.:n 4 ilncil ve nizamnamcnln 9 unca 

maddcslııe Lstın:ıden Vekiller Hcyern_ itilhaz olunan 3/4/1040 t:ırlhli .ka
rarın bırinci maddesi hükmfinı:c ortam kteb ~angın ~l olan en 
dabil> :y~ından itibaren aıikerlik mükele!.yct.i nih.ayet( oL:ın <45 dahil> ya
sına kadar her erkek yurtt:ı3 ile <12 d.ıMl yaşından c30 deıh.il> ya ına kııdnr 
her kız ve ktıdı:ı yurttaşın b:mgl mahalde, hangi ~ ve ne gib[ vasıfinra 
sahı'b ol.mlnrın lwmen veya tam:ım"n bu milkellefiyeU i1a irin kul pl~c 
liPrmcje il!men d:ı..-et edildikleri halde gelrniyc.nlcrlıı vilôyet idnı e kaııu
nunun es inci ma1desine tevfikan p...r::ı cez.ısile tec:d..fc edlleccldcrı \ilıi:yet 
idaı-e h"Ycli l>ar.ırı ile DAn olunur. «8581> 

BAVILANLA~ ÇARPINTI \·e SINl!1 CUHRANI ÇEKENLER 

E AO EMAL 
0"' ı .. OA'1LA ALl~LARSA SIN t:!LERI YATifTIRIR. DERHAL. 

FER • E\i ·~ ?Ot P.IUTLAKA BULUNDURUNUZ. 

BUGüN 

·o 
sinemasında 

ALEERT PREJEA..7'J' - ))İTA 
p ARLO YC JULF~ BiillRY 
tarafından fevkcl.fıde 

tarzda yarntıla.n 

MONTE - CArt!.ffmın 

bir 

MEÇHUL {f.\Di ~I 
lhtirruolı, entr·:,rılı 'q !>issi 
bUyül: ve giizel fı' ı ~ l" .:i:7:. 
Göz kamaştıran l ·· ',.. i'ı-
tişam. İlivetcn :ı•ı • ~ı. .. 
MAUSE. Bugün ..,:ı.at 1 ı:e 

2.30 dn tenziln a mat n ler. 

Da va dosyasına göre asıl 

satıcı ve suçlu Mustafa bulu -
nuyordu. İdiiaya n:wmın 
Mustafanın eroin sattızı mu· 
hufaza teııkfüıtınca ve nıtıncı 
şube farafıntlan haber alınarak 
ayn ayn iki cürmü mc_luıd ya
pılmı.3br. 

Ali Sua\i ism:.Udc bir gence 
işaretlenen 70 kuruş \'Crilerel: 
Mustaf:ıya gönderilmiş ve iki 
paket eroin aldırılmış, bir müd
det sonra gene i. 1rct!i 35 1,n. 
ruc: \·erilerek bir pa~tct eroin 
daha aldırılırken f;UÇ ~csbit e· 
dilerek cürmü me. lıud zaptı tu
tulmu~tur. 

llhıstnfa ilk sor!'.".Uda ~öyle 

oev:ıb veı~rek it'rafda bulun
ınıı~ttır: 

- Ben ar·;:aJa ;h:'Clan 0.:ıına 
ı mn e;hıde yatıp lm!kıyoıı:m, 

or~fu yi3·p ·,~i:o tm. Rına 

mukabıl O.mrnrun bun:ı \·c.oıği 
eroin pnketll?r· ti s:ıhyonım. Ne 

müs:ıdcre edilmiştir. i 
M:ustafanın sattığı Ye Ali 

Suadnin n.ldığı paketlerdeki c· 
l'Oiıı ile Osnıo.n.m evinde bulu
mm eroin ayrı ~ yrı tahlil odilc
rek hcp::inin :ıynl c:ru den oldu
h'U eörülınüş \'C Mustafanın 
ifodcsir.deki doğruluk o.nlnşıl

mı.ştır. 

Dünkii son duruşm::ı.clıı bu ci
hetler izah olunduktan sonrn 
A ustaf a ile Osman birer eenc· 
ye fa!:at yaşlan dikkate aJııuı.
rak Mustnfa 11 ay 20 gline ve 
O;:;mı:ı.ıı 10 ay 15 gün hapse 
mahkum edilmi§lerdir. Ayrıca 
Mustafonın 220 lira ağ ır para 
c ·ı, O munın j e eski parn 
c b.rı c1 ' • • ·c c ·ı rek '~7 
lirc.ı a u p:ırn ceza.,ı ; d m lc
riııc 1 arar veriimi::ıtir. 

.J 

Neler değişti? 
Başlıca tadiller mUddet m&o 

selelerine, salahiyet meselesine, 
istihkak dayalarına, mal beya-c 
nında hapse ve nafaka davala .. 
nna aiddir. l 

1 - Müddetler birleştirilmit
tir. Şimdiye kadar beş, yedi ve 
on gün olarak tayin edilen muh· 
telif müddetler arb.k yalnız y~ 

di gündür. Bu suretle bir çok: 
kanşıklıklann önü alınacaktır. 

2 - Salfıbiyet meselesinde ti· 
cari senede müstcnid ilü.mln.rda 
itirazın ref'i ticaret mahke-
mcsinc gönderilirdi. Bazan ti· 
cnrot, senedi ticari addetmez 
ve gene tcdkik mercüne gön· 
derirdi. Bu suretle cln.Ya uzar, 
alacaklının hukuku ziyaa uğrar 
knygusiyle sencd adi veya ticarf 
olsa da itirazın ref'i artık ted· 
kik mereilne aid olacakbr. 

Tahliye davalarında muka
veleye rağmen ~vvela sulh mah .. 
ltemesine gitmek icab ederken 
yeni tadil ile bu srufilıiyet icra 
hakimine Ycrilmişti. 

3 - Hn.c::e giden icra rnt'mu· 
ru, üçiincü şahSlll istihknk id· 
diasiylc karşılaşır, icra hakimi 
bterse ta.rafları dinleyecek. 
isterse dinlemeden takibin dur· 
durulup durdurulmıyaeağı lıak
landa karar verecektir. Alük:ı
dar yedi gün zarfında dava. ac:
nuya mecbur olacaktır ve bu 
davalar da icra da görülecek -
tir. 

4: - Mal beyanında bulunmı· 
yan borçlu hatta borcunu öd~ 

miş bile olsa h:ıpse nıahJı:Uın o
luyordu. Hatta clac:ı.klı vazgeç
se bile ... ~imdi bu madde değiş
tirilmiş, bu ceza afacaklının ta
kibine r:ıptedilmiştir. Hakim ı~ 
terse para. cezası da verebilecek· 
tir. 

5-Nafak:ı.dav:ıla.nndı:ı. borQ 
luuan nafakayı indirmek içın 

bir talebi, bu yoldaki cezayı !a
vanın r;onuna kadar tecil cdcr
dL Şimdi tedkik mercii bu va
ziyette ister tecil edcccı~. i:~t.er 

etmiyecekt:ir. 
Görüliiyor ki yeni l'.ı l '1 ı •a 

"icrn.,, c1. ird"'rinin ve h •• m ,._ 
ıinin rne"gu~·yetlcri 

artnc.ililır. \'rıl:ıa bund·ın d.>1..ı."1 
İstanbul. İzmir, Aı1~ara r,ıhi 
büyü!;: ~birlere birer icra h.ı· 
kimliği daha ilave cdilmi ·tır. 
Fnkat daireler? Bueüne J:a· 
dar, bir çok saatler malı: r 
yerine dönen icra daireleri l n
dnn sonra geçilemiyecek, crb hı 
mesalihi E.:ı~tlercc bağlay ık 
bir hal nlacc:ktır. 

Bunun da bir çaresini Uı ·n
mek lazımdır. 

ADLiYEDE =._j 
Cumhuriyet gazetesin
deki yaralama hadise

sinin muhakomcsi 
Cumhuriyet gazetesinde ç -

lışan baş makinisti öldt!ı m ~c 

kasdile yarcl:ı.ınakla sudu yine 
nyni gazetenin hamalluI'i r:Jan 
Vc.nlı • khmcd Alinin mı' ~ -

• J.emc-i d .. n ağı:-ceza m .hk mc
sinclc son s. flıaya gim•ı.. r. 
iddia makamı su~lunun "'il ~i 

tum bir tcc;cbbüs olarak l ıb l 
ve 448 inci madde üzerinı:l n 
18 seneye mahkiımiyetini t:ı· 

leb etmifitir. 
Heyeti hakime k::ırar '\'Crm le 

fu:erc mahkemeyi lıaı:.ka bır 

gilne bırak.mı.sur. 

Doğum 
Mühendis kimyager S ,. t 

Deniz Teldnle :Mühendis kimy~
gcr Nı.:dim Deniz Tekinin b. o· 
ğullan diinynyn. gelmi~tir. Aile
ye !'aadetler dileriz. 

Davet -
C. MUddelumumlliğindcn: 
lstnn'buldn bulunan Bol\ d'n cczJ 

hr.klm.l Gnl!b Tolun:ıyı.n {ı ıl u nıc

murlyctimlzc ınürııcn:ıU. 

Davet 



~nün politikası J apurlara faz a 

Y!ızan : Hüseyin 
ŞUkrU Baban 

Bitarafhğın 
; zorlukları 

_l' --0-

ll nu.Ytik devletlerin birbiriyle 
:~tıklan bu devrede orta ve 
~ <;tik bitarafların hali çok zor
~ ~eni çıkruı bir tabirle (harb 
ha r.:ı) olanların durumu da da-

l>:ıtlak ve kolay görünmi
l'or. 

ln }'.{ ıı-eç, Felemenk, Belçika. 
6ıltcrc ve Almanya devleri a

ttı lllda mevcudiyetlcıini ko
te~lnladılar. Almtanyaya mnl 

:.>cter İngiltere rahat ver
ın~ 1

• İngiltcrcye lı:arşı birnz 
h U.~rnaha göstereeler, Alman
h lZ nçtmı hali kalmadı. Şu ve
b 

1 
bu vesilelerle her taraftan 

~·ıı.r:ı.flıklanna tccz..vüzler oldu 
tııhayct istiliı.ya uğradılar. 

li;i İavı<;re şimdiye kadar şöyle, 
~ J le vaziyetini Iwruyordu. Son 
l:ı llı nlarda üç dört defa İngiliz 
ı/' nreieri İtalyanın şimalini 
'\>' tıı ardıman etmek ti.zere ts
~ te ha,·~ını ihlal ettiler. Der
t A.!manya ve ltalyadnn iti
"<...,_ ~esleri yükseldi. Halbuki ls
~ rı- tayyare defi bataryalari
lan lııgHızlere knrşı ateş u<;mak -
b rekinmemi~i. Fakat hiç 
f~.layYarcyi dü;;ürmeğe mm·af-

' olarnamışb. Bu sırf tsviç
~ t'lliid:ı.f::ın. tertibatının ::ıczin -
r \·e yahud zahiri bir müda
a;ı. Yapar gibi görünerelt bir 

h_" Y'2.pnıak ictcmemesinden ,.c 
'" gizlice lngilizlere teveccüh 
l:u tlluh:ı.bbctinden değildir. Çün
&Uı ln~iz tayyareleri lsviçrc 
h ~ ;ınc gelinciye kadar bir 
ela~ saat Alman işgali altın
ti vuhıııruı Fransız arazisi üze
\ ~ .n uçuyorlar. Bütün ls
~iııtı. üstündeki seyirleri ise 

13 1 d".kikayı af.·m:ız. 
la Ufrtinc kndar Almanların bu 
~~erden birini düşürdük

lılııı ~dilm~.-rur. Her halde bu 
i;; 111tffakıyctsizlik Almnnlarm 
~~l'lıemez iğinden veya hazır

. tınıu ııoksanınd.ı.n ileri gel
lir ~or. Sadece beş bin metre ir
t'itd.lda.. uçan bir tayyareyi lca
~ J.ki top ve mermi ile dü~ür
~ in lıemen hemen imltiın.cnz -
~ •ll.dan ileri geliyo::-. Tayyare 
~Ukabil hücwna da yirmi 
elı.ııa :ı. \'akit müsaid cleğildir. 
l'aftı ~ rağmen tsviçrenin bita
~ 

1 
gına, hürmet ettirmekte a.c

b·,ı ·n bnlıncdilmCt:ı<Ye ba;ıl&ıımış 
~· :ıııuyor. Hele İtalyan res
~\" ebliğlcıi.ndcki lasa bir ho.bcr 
t ~1:~Yi bütün bütün tel~ dü-

'''1lt: l .. 
l~· :ı ur. 

lr.bı ~ frÜUdür ltalyan resmi lıarb 
) tleri "lsviçrcden gelen tay-

. ,l~r.. diye fıdeta İngiliz 
\~ bal'dımanlannın men§eini İs 
lar ~ibi göstcrmeğo başladı
~ kilcat halde lsviçreden 

tt:~ • lngiltereden gelen tayya.
<lir. r ltaıyn.yı ralıa.tsız ctmcktc-

hıı ~ ll:ıünnscbetle lsviçrc m:ı.t
·~ .. nıüttehiden !ngiltcrcyc 

~ f.!ilh ediyorlar ve küçük mil-
1 • 1:\. haklarını himaye ve 

~faa için harbe girdiğini id-
h ~en bir devletin böyle bir 

ı;ar devletin böyle bir 
l 't nçabilccek ve kendisine 
t- ~ fayda te::ıin edecek ha-
ı- te bulunmasını kavrnma
l . l"ııU~küı oldu{;'Uilu söylüyor-

t' 
'•hal~ika !ngiltcre hilkümeti 

t ~~an vnc-ıtasile Milletler 
~ ) linin henüz canlı olduğu 
~ tcln muhtelif mcmleket-

~t11rı alarmın her nevi uçuş 
~i tı e_:inc aç1k bulunması mık

<! a._n.rını müdafnn cdıyordu. 
~ı. ı .. ~~k dcnizleriı1 scrbcstisi gi 

•fltat bu görü~ tarzı Akvrun 
~jtJ ~~nele hiç de kabule şayan 
~ llolllu~ değildi. Binaenaleyh 
ıı. • • n ınki§af ti.zerine federal 
h~ ~et riiesası 11iddetli t~cb
' erd ~ e bulunmuşlardır. Lon-

~t'tı. Yalnız sözle iktifa et
~ ~ <l. ek. fili teminat vermesi ve 
~ ~ ed.ikoduyu mucib olıın ve 
'/clakeuer getirmesi muh-
~ ~· clıuı.ınıa mfıni olması ümid 
~ b~;· Bitaraflık lıaldks.tcn 

lneslck oldu. 
Uüseyiıı Şiikrü Baban 

yolcu ah mı yaca~< 
(Baş tarafı 1 inci sahifede] 

fa.zla. yolcu ahnrnarn::ı.sma dik
kat edilecektir. 

Bu kontroller neticesinde De
nizyollan idaresinin Bandır

madan gelen Konya ve Ay\'a
Iıktan gelen Mersin vapurların
da istiab haddinden f azl:ı yolcu 
bulunduğu anla.51lmıştır. Son 
günlerde Fuar münasebetiyle 
lzmir ve Bandırma. hattı yolcu
ları artb!;'l halde vapursuzluk 
yüzünden Denizyolla.rı idaresi 
bu hatta iliıvc seferler koyama.
mı.§tlr. 

Evvelki gün İzmirden dönen 
mıntaka liman reisi Refik Aynn-

1 
tur vapurda kamara bulamamış 
ve altına üstüne birer battaniye 
alarak geceyi vapurun korido-1 
nında sabhalayarak geçirmiştir. 
Bund~ sonra ihtiyaç olduğu 

lıalde lzmir ve Bandırmadnn 
dönüş seferlerini yapan vapur
lara fazla. yolcu alınnıanıası D~
nizyollarınn bildirilecektir. 

Liman reisliği pazar giinleri 
Şirketi Hayriye ile Adalar ara- 1 
sında işliyen vnpurlann ·da isti
ab haddinden fazla yolcu alma- ı 
ıarımn önüne geçmek i!:'in tedbir 

1 
ler alacaktır. 

So ' t etlar \re 
una konferansı 

(E<Jto Uır~fı 1 inci soıyfada) 

miştir. Buna binaen, Sovyet 
hükumeti, Alnı.an hükümetin -
elen Tuna enternasyonal mese· 
lcl~rinc bakacak Viyana elrs · 
perler konferansı lınkkında. lfı.· 
zım gelen her türlü malümatı 
alaca.brını ümid etmektedir. 

l{ont \'On der Schulenlıurg , 
bu hususdn hükiımetinden ma· 
lılmat istiyeceğini cevaben bil
dirmiştir. 

12 C) lülde, hariciye hallı: ko
mi~~r mur.vini, Rum:ı.ny:ı elçisi 
Gaf cnkou kabul etmiş ve kcn -
di~ine ar;ah'ldaki beyanatta btı· 
lunmu§tur: 

11 eylükle, saat 13 de Çarno
viçin 34 kilometre cenubu §ar 
l:isindc BaJoo.ş dağl civannda. I 
bulunan bir Sovyet lmdud mu
hafaza devriye kolu üzerino 
numen arazisinden birdenbire 
sililh ve hafif makineli ti.ifek a
teşi açılmıştır. Hadise mahal -
linc giden diğer bir Sovyet lıu

dud muhafaza grupu ~rinc 

de Rumen arazisinden makineli 
tüfek ateşi tevcih edilmiştir. So\• 
yet hudud lutaları, cevab ,·cr
meğe mecbur knlm.ı..5lardır. 

Sovyct hfürumcti !')U ciheti 
de kaydeder ki Rumen Jıut.lud 
muhafızları ve Rumen kıtaları 
t.ı..rn:fmdnn yapılan tahrik vnk'a
lan haklnnda 29 ğustos tarihli 
Sovyet protesto notasına, Ru
men lıükı'.lmeti daha ce\·ab ver 
memi§tir. 

Fakat yukarıda bildirilmiş ol
duğu veçhile, Rumen kıtabrı 

tarafından 11 eyliilde yeni tah
rik vak'aları yıpılmı~tır. Bu 
vak'a!arm kabul edilmez mahi
yeti üzerine Sovyet hiiltümcti 
)'elliden Rumen hülcfunetinin 

Otomobil Beyoğlunuıı kala
balık cadd~erinden geçerken 
yavnşça arka cebindeki taban
cayı çıkardı. Şofölie belli etme
den bir dah:ı. muayene elti. 

Tnm:ınıdı. 
Bu pırıl pırıl mı:.dcn parçu -

sının J,oynunda s:ı!~ladığl ölüm 
madenlerini fı5kırtmak için te
tiğine dokunmak kô.fi idi. 

Gene itina ile tabancayı arka. 
cebine yerleştirdi. Soıu·a öli.lm: 

getir~n bu lrüçm~. -~j~.c!".~ ga- , 
rib hır surette uşutlugu par -
mclili.n.nı ımtmak i<;in ellerini 
oğufilurdu. 

O, bu 3keam l:::ıtil ol:ı.ca.ktı. 

Ne soğui• k~c: Kntil! 
Belki b:ı .. ~l:u::ıı bu \'aziyet 

lrn.rşıSllli!a irldlir, lı:ı.:;yct duyar
dı. FakQ.t, o, bu kararını ~o.1'tan 
vermi.ıl olduğu için buna fı.dcta 
alışını~. Öldüreceğini dü.~ -

[Bııı;r.ı:ı~<ıılcden dev:ım] 

h!r. Churc:hill c lmıp İngiliz 
k.::dııılannı ve t_:C ı:.ultbnnı öl
clfümenin hiç bir zaman mazur 
görül..:miyecc~wi izaha hacet 
yoktur. Alman1n.rın insafsızca. 

hnrekt-tlcrine karşı \'icdanlard:ı. 
!lasıl olan isyan ve takbih hisle
ri bu babda k:ıt'i bir cc\·ab te.:r 
kil rocr. 

Ahn:ın propagnndasının ga
rib ve manasız neşriyatı bu ha
kikati kendilerinin <.le ::ınladık

lıırında hiç şübhe bırakmaz. 

O halde Alman tayyareleri ne
den rastgele ölüm ve ate.~ yağ
dırıyor!r.r? Almanlar kan dök
mekten yaradılış itibariyle zevk 
alır adr.mlar değildirler. Nas
yonnl Sosyalist de olsalar böy
le bir lıarekctin tarihde çir~in 

bir leke teşkil odcccğini bilirler 
ve \'icdanlarından bir takbih 
sesinin yükseldiğini duyarlar. 

SON 
AVRUPA DA 

1-1 AR B 
[Ba~ tarııfı 1 inci sahifede] 

tmmımcn degi~:n:ş olduğunu milş:ı.

hede etmişlerdir. Henüz sundürillmc
ıniş olan 33 yangın müşahede cdil
ml;sür. Bunlar meyanında takriben 
500 metrelik kutur Uzerinde yayılıın 
b.ı- yangın kaydcdilıııistır. 

Nufuz. ve infilak kabıliyeUcri şlm
dıyc kadar görülmemiş bir derecede 
olan bombnlar, Vlctorıa limanıııda 

bulunon benzin depoları, sınai milcs
sescler, ambarlar ve Taymis nehrinin 
her iki sahilinde soğuk ha\'a dcpol:ı
rın::ı atılmıştır. 

Taymi~n mans:ıbında Sil ·erto 
Wn-Docl;s tesisatının Haritalarda 
gôsterilmi:J olan yerlerinl bulmuğa 

imkan kalmanu;;;tır. 1ngiltcrcdcn av
det eden !•eşil tayyare pilotlan, yen! 
lı..ıcuml:ı.nn yapılmakta oldu~nu be-
yan etmişlcrcllr. ,, 

Almanynda bombardllll!Ul 
edilen yerler 

Bcrlin, 13 (:ı.a.) - D. N. B. bil:li
riyor: 

B lin gazeteler~nin birinci S"'..yid

lannda \'c büyük t:ışra gazetelerinde 
Hı:mbarg, Breme ,.e Berline karşı İn
giliz tayya.-ccilerin nskerl hedefler 
seçmeksizin y:ıpt.ıklan hücumlıır::ı 

karşı eiddetli yazıl:ır çıkmışt:.r. 
Caz.ette de Fr.mk!ort diyor ki: 
eLlma!'yaya g 0 letek Sİ\:! a. uyt 

bam.bardım:ın e!meyc lnıiliz.ler b~
lamı;,lardır. ll.ı!t31 r ve oylarca har
be bu suretle de'r~ edenl~ de 1.ı
gilızlerdir. 

Saru t kıym!?Uer. Ye gay:izkerl 
v:ıs.ı.fınrı dunya<:a rn~lU!:ı c..:>~d;!leri 

hedef ittihaz. etmek suretile fen:ı h:ı
rckctlcd artlrnnlnr Jılne 1ngı.li.ılerdir. 
Bu h:ıl net ccsiz kalmıyacak ve unu
tulmıync:ıl.tır. Londra bomb rdım n-j 
larmdıın ~ik~ıyet ct.nek İngilizler 

y:-.kı.5ınıyor. Çıiııkti 1i0 mdi h:ırb böy
l!' bir şekil ruıyocra bu .i\Lnanya ıın 
k:ılı:ıhoti d<'ıfüt:r. R.:.i.stang Br:ı.ı-ı 
clenbourg :ıbide,J zafe:- s .. , nu 
Amcrlka seCarct.i binası ve lf z l S.l

nntlar ııkadeınLl •. i .. te B. V n:....>n 
Churclıillin a.>kcrl hedefleri b:ı."lla.. -
dır.> 

Bizce Almanlar İngiltereyi 
zevk ve keyif için, vahşi bir iııti
kam hırsı için lıombalıımıyorlar. 
Mecbur oldukları için, yaptıkları 
3eyin fena olduğunu bile bile 
ve istcmiye istcmiye yapıyor

lar. Çfüıh."il sıl~smışlardır, son 
de.rece sıkılmışlardır. Galebe e
dcnıcyecekleıine yüksek maha
filde emniyet getirmiıılcrclir. Ü· 
midsiz bir vaziyete d\Şnlişler -
dir. Mo..ğlub olmaktam~ insaf
sız olrn:ı.yı tercih ediyorlar. Bü
tün Alm::ı.n gatezclerinin ve Al
man taraftarı gn.zetelerin harb 

1 başl:ı.dıf;'1ndun beri neşriyatını 

biraz karı.slırınız, 1ngilterenin 
yakınili nınhvcdilcccğine dair 1 
bo~ çıkmış resmi ve gayri res
mi yüzlerce iddin.lnrn, teminat- i 
larn tesadüf edersiniz. Kış ba.~
lıyor ve uzun bir nisbi atalet 
devresi ba.shlmak icab cdiyür. Lonumcın Z:ı) iat 
Bu de\ renin sonunda lngiltc- Lonclro, l3 (o.o.) - H .. V3 \ e n -

Y:tbn emniyet nez .. retlerinı.n dun ~k-

1 
re bütün bütün artmış yeni bir ~~i teblıı:i: 
lruv·vetle Almany~nın knrşısı- ~m:mın ı:::rr~ b:ı. gece.:i L:.ın ir..ı 
na dikilece~tth•. İngiltereyi bu üzcrinJe yapmış o1d$ akınl ır..ı 1 
hazırlıksız ve z.or dcvı:esinde I ın .. tcdair zclen mı.tem nim m:ıı·, n -
nıağlub edemeyen Alman yanın t<ı nazar:ın 40 OİL! \"e 1 iO yar:ılı kay-r 

1 dcdilrııi;Jı.r. 
ıst!rablı lıir kış geçirdikten soıı- 1 y 111 ... ~r,.amb3 gunü oı,:leden sonra 
ra nıısıl bir \•nziyet ile karşıla - t yapılmış olan du,man akm;.arı es
şacnğmı dli.'}ündi.lkçe tüyleri 

1 

n .. ısmda 125 öU V<! !!50 y:ıralı. te .. bit 

ürpermemesi kabil midir:' lştc =ol=u=nm==u=s=tU!="=·::;::==::;;:=========== 
gelecek baharın hu manznrası- i L A _ T 

dır ki Alm.nnl..:ı.rı lıer diişünccyi 1 940/83 T. 
bir tarafa :ıtnrak, her çareye 

1 

Foıt!h Sulh 3 ı.neü Hakı:k HAı-.ım· 

bas vurm~ğıı scvkediyor. Al- llğmden: 

ıl ı b d·ı.ı • Vefat tar hl Adı 
m:ıı arı, mu ıare eye ,·er uuerı ~ __ _ 
çok l:anlı şekilden dolayı kat'i-I 1/3/940 Ali A \·cı D..:rml.!S. 

3/3/940 Rah.-n:ın ÖZ~! H:ı.s:ır. 
yen mazur görmek kabil değil- 6131040 :ntc't:ı 1 K;.ıl:ış tbr.ıt m 
dir. Fakat ruhi hitlctlerini an-

1 
12/3/!J,ı~ SalJı Erçin Has~n 

laınak pek mümkümlür. Bu yol- 15/3/!l40 Mtı.tt;:ıfa Ferit Huseyı:t 

daki Biddetleri ne kadar artarsa 17/3/940 Ali Ferruh Kur+..t.l Ya-ı1 
kendilerini Umidsiz \•aziyettc t-:ır. 

!.!1/3/940 }')lehmed Ateş Osm.:ın. 
göm1eleri de o kadar lruvvct 28131940 Habil Aktay Huscy 

1 
bulmuş demektir. !!/4/940 Yıı;;<ır Erçalak A:.ı 

Htise~in C:ılıid YAJ.;ÇfN 2//.ı/940 li~n Uuscym 
4/-1/940 AZ. K .. aca O:SUlhrL Alı 

. dikk:ıtini -c(')bcder. 1 !!5/4/9W Cc\ı:ı~ Ayd~mz HJSeyın 
2:7 / 4/940 lsnıail Kalkan 0.:...'11.11 •• 

Rumen elçisi Gafenko, Sov-1 21ı4ı940 Fuk:ı 1\!chmcd. j 
yet lıükiımctinin 29 ağustos !!8/4/9•lO MJSta!.ı Tuluk Veli. 
tarihli :ıotasına cevabı, hariciye Bcn·cçhi bala Gureba hastahaoe-
lıalk ko:niE~rlii:inc 13 eylülde sinde \'Cfat edenlerin ilan Uırıhtn len 
tevdi cdcceğıni bildirmiştir. 11 itib..ırcn al:lClık ,.e borçlularının ı ay 

,.e idd.ı:ıyı \-er:ıset cdenlennln Uç y eylül lıacfü;csine gelince, bir tah-
içınde mahh.-emeınizc milrncoııtL1rı 1 

kikat yapiliı.ca.k ve suçluiar ce- atesi halde tcrekclerin!n hazineye 1 
zaln.ııdırıl:ıcn.ktır. devredileceği nan olunur. 

nürkcn içinde hi{l bir lıcycean. ı 
lıiç bir korku duymuyordu. 

Otomobilm birdenbire dur -
1 

ması, düşuncelerini dağıttı ve 
onu kendi..,ine getirdı. Başını 

pencereye çevirdiği zrunan şo
före venniı.ı olduğu adrese gel
rni 5 olduidarını gördU. Otomobil 1 
ııc kadar da hızlı yfu·üm üştü . 
Ynvaş ynv~ şoförün açtı;;ı 

l::ıpıd:m çıktı. Ceblerini karı.~ -
brdı. Paı·maklnrına ilk tesadiif 
eden kfıi:"Idı çıkararal~ ~oförc u
zattı. Bu bir beş liralıktı. Son
ra ü.;lünü almadnn biiyük n
part11mı.llll1 kapısın.l doi;rı-u yü
rüdü. 

Şoför arkasından y~tişti : 
- Paranın üstünü :ılınndı

n.ız ! 
- Lüzumu yok, sende knlsuı? 
Öyle ya, artı!t p~ya. ne ih· 

tiy:ıcı vardı. Bu kliğtd parça-

- 1 -
lanna, bu gümü.1. bronz maden
lere insan ancak yaşamak için 
mili!: o:m:ı.k irrter. Ancak hnynt
ta bunların bir kıvmeti vardır. 
Hulbuki o. bu ak§;m, belki d~ 1 
yarım s:ıat, nih:ıyet bir sa t 
sonra hayatla alakasını kese
cekti. Onu öldürdüktC!l scn
r::ı lı:ıy::ı.lın, ya~aınamn, paı anın 

ne luym~ti kalacaktı. 
Asaıı.,Jrc d ığru gid~keıı fo

för iitüsüz pantalon!anna. a .n· 
mır; p:ıçalarınn ve eski pardc .. ;~. 
süne bal!arken: 

- Bu k~dar b:ıiışi~ verecek 
kadJr zen0 in bir ndanıa hiç 
benzemiyor. Fak .... t, bundan ba· 
ll!l n~ ! Cıyc dü.sündü. 

Asansörcti çocuJ~ sordu : 
- Kaçınn ka.U?. çı.kacaksırı.ıı:'? 

- Bilmiyorum. Osman I~:ıdri 

s 

1 

Propaganda için bir 
de film hazırlanıyor 

-0--

20 ilktcsrinde yapıl:lcak umwnt 
nU!us sayımı hazırlıklarımı hararcUc 
devam olu::ımaktadır. Hıızı.rlıkların 
en muhim kısımları tam:ınılıınmış gi
bidir. Son b:r k:ıç b:ıU:ı 7.arfındu te
!crrll:ıtn nhl ba.tı hazırlıklarla m~
gul olunacak \'C sayımın eksiksiz oı-j 
rn:ısı içl.n :taruri bulunan bi.ıti.ın tcd-

1 Wrler olmacakt.ır. 1stati t:.k Uınwn 
l'.ludurtı Celal Ayoar nU!us sayımı 

ve hazırlıl::ları h:ıkkmda ~u beyanatı 

1 
\ermiştir: 

«- Umumi nüıncroUıj hazırlık ve 
kontrolleri beş altı kold:ın devam c- 1 

diyor. Şimdiye lmdar 182 kaza \'C \i-1 
layct merkezinde kontrol yapılınıı;-ı 
tır. famir, Ank:ır:ı ve 1 tanbul gibi 
buyuk merkezler de kontrollcrı ya
pılan yerler ar~d:ı: McselA ıstrn- 1 
bulun bUtun so'aıkları birer birer J 
gözden geç.irilıni;lir. Sayını hazır
lıkları kontrolü için ~imdiye kadar 
40 bin kilometreyi mtıteca»iz tre:ı yol 
culuğu. 25 bin kılom.:trcyi mütecaviz 
otomobil yolcul.ıgu yapılmı~t:r. 
S~ıma :ııt s.Alon 'e duvar :ıfio:leri 

mebzul miiüord.. ~r t. rafa g3nde
rılmi.ştir. Ayrıca Ju;ıl \ J.r:ıkı:ısınm ag
r:ındısmd.nL da rncbzu.kn her yere 
:ısl!rıla::ı:.ur. Bdyw~ cb" dda h zırl:l

r.an. suol 'aı:akaları clı rncmlC!keUn 
her küs ı.c n t-bzul miktarda dağı
tılmiştfr. D ılı.ı e \ l du ·aıl.;ı a n tı
rıl. rak suall.'.!re halkın alı:iIDOSl te
min olun:ı_,,ktır. 
s~y.m gunu. sayım b:ti.!ccy ka

dnr c. krindcn tıkamıynrok olan I 
halk:ı tyı vakit g çlrtmek iç"n zengini 
bir rai.lyo p vrunı lıanrbnrmıkt:;ı -

1 
dır. &ı progra g:xe o gün, de-v1et 1 
t!yalro mckl:.-lıi A:ık:mı radyo tem-

1 
sil kolu ve 1:.tdııbal ~chlr tiyntroz~ I 
ıırtıstleri birer radyo tem,,ili 'ere -
ccklenhr. O r,Lıı zengin bir de mü
zik proz mı ',ıb e.:lilecek ,.e .. yrı
c:ı. m ~hw b.r wana.karınuz r;ırkıl;ır 
okuy:ıc ktır. 

S:ı~ım proi.)a .. nd:ıs: :;·n lpek Film 
do b!r pr p:t"':ınd.:l filini h:ız:rlıınm:ık
t.ıdır. B•ı ium 40 nU.'.lhn eksir edile
rek on gun.:> k d1r t'il.5yet slı rnıala
: ın:ı sm!-.olu:ıaca!<tır. FıL~dc sayl.Ol!l 
tL.t cu muhiru not,t:ılıır esle \'e yazı 
il iuıh cdılme .le aynı zarruında 'bir 
s:ıyım r.1cmur u wı t:ılı mn s;eUi et
r~nı bir şe:tilrtc göster: ~ r>cktcdir. 

-nı«--

Kral Karol 
P~rte~kize gid~yo~ 1 
Lı.!oOn ı .. ( t ... ) - D. N. E. aJ:ın.:;ı 

bildıdyo ·: j 
l'.'.Iatbuat. Po • ;.:• h!ikdmcUnin Ru 1 

many.ı h-r.ılı ile m..ı;yetındcitı ze\ıatl 
iç'...ı.1 ı.omct m~;ı de..i \ C..'"Cill!ın.i yaz
m..;klaJır. 

AF Ri KA DA 
HARB 
[ ea, tarafı 1 inci ı;ahifede] 

dccektir. Bu tclgrafın muhteviyatı 

hcnflz bildirilemez, fakat bhmin et
mek p~ mümkündür. 

Keşif lıa.rcl<etJcri 
Lonclra, 13 (a.a.) - Nesredilen bir 

resmi tebliğde, bir İngiliz keşti kolu
nun, K<'nya cephesinde 300 kilomet
relik düşman nrazlsi dahiline girdiği 
Ye küçük dilSTI'..an mü!rczclcrine n
l:tr zayiat verdiği bllclirilmcktcclir. 

l\Jütemadi lınva akınlan 
Kahire, 13 (a.a.) - Dun nkµ:nlti 

resmi tebliğ: 
Dün İngiliz lar.'Vctlcri şarl.i Lib

yada Amseut'ı bomb:ıroım:ın ederek 
yan3ııiliu- çıl~arnuştır. Demenin 
tayynre mcy,laruncb bulunan t.ıyya
relcr uz.erine bombamr etıLn~tır. 

Bard.ıa üzerinde yapılan bombardl
Inm1da yangmlıır çıkanlmı .. tır. Der -
nenin liman tesis<ıtı ve rıhtımlarında 

1 dn y:ıngınlar müş:ıbcele cdilmistir. 
I.rfarsa - r.Iatruh üzerinde y:ıp:Jrr.ıs 

olan akın tcşebbihleri csruısında dJ:J 
manın hayli z:ıyiatı olm~tur. Dokuz 
c~ lül cünü ccnu~i Afrli.a h:ı\·a 1.ııv- 1 'etleri H:ı.bcşlstanda Sciascfamann:ı
yı bombardıman cde;ck yerde duran 
S:n-oln fpinde!:i tayyareleri tama
men yn'km~lır. 

--:..ııc-

-
sızla r 

• z ı na 
Vicby, 13 (a.:ı..) - Hav;:ıs bildiri

yor: 
c1 c:ıl O!'B;ısunun masrafı> h:ıkkın· ı 

daki kanun, ynnn rcsm!. ~a:ıctc1c 
ı-.eşrolt:nacaktır. Bu k;ınun n uc"bUı
ce lıu ın:ısrorıar için lıususi bir he-

1 sap n~ılacak-t:r. Bu kanun r..yrıi za
m .. ad:ı, üe' fot ile Fransa b:ıal. ı n-

1 rnsmda, Alrr.:m işg.ıl ord;.ısı.mur.. ır.:ıs 
r::flarını l:a ll:ım:ı.k üzere t..n:ine 

1 
cı. rbc 50 n.Uyor a'>a..'lS verilm i h k 
kında akdclunan &mka\•ckyi üc t:ıs
dık etmcldcd.r. 

Alman h!ılt'iıncti, Alman ı :1 or
du u."lun mosr<>fını, nı.tt.:ırel. -.rJn -:ık
d: U1rlhi olan 25 lı:ızlrand.~n ilıb:ırcn 

günde 2.0 ınilyon mnrk ol;ırak ıesb;t 
c :.mi.. <-tir. 

--:..ııc-

Yugoslavların 
ta {Z.bİ 

• 

B lgrad, 13 (a.:ı.) - A\ al .. aj:msı, 
~a!:ıd:ıki telıli.Gi nCEret.mci;:! me::un
dur: 

Anup::ılı olıruy:ın bir nj:ın=ın Yu
.ı;oSiüvy:ı - .Am:n-ı:tlu-' hududııııd;:ı 

bir hiıdise \"Ukubulduğun:ı \ c ha.ttli 
bir çok ölii \C yar.ılı da l.Lıyde<4il

m:ş olduğun:ı ı.1ütcdair ueşr~ttigı ha
ber t::unamen ı.:ydunılınu:; ,.e !en:ı 
m:ıksadlarl:ı y:ıyılmı:;tır. 

Kadıköy Kadastro Müdürlüğünden : 
Şım.llen : :)l.~ndı!er h:ıth 

C~m n : ! I:ı-'"m:ı:-n denizi 
Ş.ırkon : Koselecı \"C Noter sokakları 
G_ırb Gene-al Ccmil \'e H3zıı·ce\ :ıb Tcpc,:öz sol.rnkları 
Yı.;kard :> n·:lı lıudud içinde bulunun ~hanın k:ıstro tahd!d ,·e tesblt 

isleıfoe t ... rıhi ıünd.ın bır ay rnnra b~lanacaktır. Bu saha !;inde g:ıyri 
n eı ':ı.1 ı. lı o nal s.llı.!)l.:!rinin zcnuıı üzerinde hududlıı.rı malüm olmı
:-a!"I m:ıll r run ktrık noktaLır:nda snlı.t işareti mahsusa koymaları \'e ilan 
mJddc l ! ıaa:.nd tJhdit i'lcrinc ba~lıınacagından alakalı mal s<ıhipkdnin 
vey:ı kan!.lci m ımes .lli!I :em t~ rruf ve hU\ iyct belgelerini y:ın!a
rırıda bulundtır:ır.ık bh1it sırn ınd.:ı ta ... rruf hakları ilıbnrilc iddia \'e talep
leri ,; .ırsa dt.>rm y n ile ~yannamcler!nı doldurup kadastro tapu memuruna 
tevdı eylemek uzere mallan ba,.~ l.ıulunmalıırı Ye buluruyıınl rla tahdit 
g{rııler:nı onl..:ı.."ll ~ i tiyenlerln Sü:ıdiyc Hıı1k Parti ocağında \'azHe gören 
kı.d.:ıstro po.,t.ı ta~u ~~urun;ı mi.t-ac:ı.at eylcm~lcri lilz.umu illn olunur. 

(86SC) 

beylere gidiyorum .. 
- Şu düğün olan yere mi? 
- 14;\ ~t! 
Çocuk d~riıa! düğ·ınelerden 

binne b •• stı. A a~ ör yukarı 
1 doğru çıknrk n kr..f.."ı.sın:ı gene 

binb"r fıkfr hücum etti, L.1cta 1 
d;!~ü!llllekten korkuyordu. 

As:ınsörcii çccuğa. sordu: 
- Çok lmhb:ılık v .... ı· nu: 
- Pek çok. Ak~amdan bcı i 

b~lki . '1ıı: kişi g IJi. Getirilen çi-1 
çckl~r biitlın ap ·tımanı doldur 1 
du. 

düğün evi burası olacaktı. Gö
züne ilk çarpan şey, bol elektrik 
ziyalnrı cltmda dausC\.lcn bir 
çok tuvaletli genç \·e giiz~l kn.
dınlarla ı.:;mokinli, fraklı erl.ek -
ler \'C kapıla.ı·d:ı.n taşan hari u
lôdc güzel ve şık türlü ı;:içek 
demetleri oldu. 

Onun ne sı.rbnda frak ,·cya 
smokin, ne de kolunda glizel bir 
lcadııı veyn bir çiçel: demeti var· ı 
clı. Hatta :yüzü de tıra."jlı ve cl
t:seicri eski \'e iililsilzdü. 

Ufak bir t.creddüdden sonra 

SA1.'FA 3 

Düşmanlarımıza 
bir tavsiye 

IE3) ir milletin büyüklüğü 9'I 
(52) yahud küçüklüğU, mı.. 

veti. zaf ı ne o memleketin m e-
sahlli sathiyesi, ne de nüfusu • 
mm adedile ölçülür. Bir millo • 
tin kudretini bu esaslara. göro 
kağıd üzerinde yapılacak cem • 
Jerle, darblarla. ölçmek bize hi9 
bir Z!lIBan hakikati göstermez. 

Bazı milletler vardı Ki, çolC 
geniş bir toprak ü.stilne yerleır 
miştirler, ve çok kalabalık bir 
nüfusa snhibdirler. Bu kocaman 
görünen kemmiyet b:ı.karsıntz 
bir darbede tarümar olur. Ge
ne öyle milletler vaı dır k1 
mesalıai sathiyeleri Ye nüfusla
rı mütevazı rakamların ölçül
düğü lıalde toprak ve nüfus iti
bariyle kendisinin kat ltat fev
kinde milletleri yennıişlcrclır. 

Türk milleti Allı:hm büyük 
bir hasislikle yarattığı bu nevi 
hakiki büyük milletlerden bi
ridir. Bu büyük milletlerin vn
sıfbn arasında her §ey den ev
vel verdiği sözde sona kadar se
bat etmek, icabmda ölümü te
reddütsüz ve pervasızca g"ze 
alacnk fcrdlerdcn müteşekkil ol-
mak vardır. i 

Mesela yolda orta boylu, za. 
yıf ça, sessiz, gösteri.~ ve nlUyiş
ten tamamiylc azade, kendi lııı

liııde kuzu gibi yürüyen Mch -
medcik haı b sahasında tama -
miyle değişir. O zayıf vücud 300 
kiloluk mermaeıi kaldırır, yağ
mur gibi yağan düşman kurşun
ları altında pervasızca düşman 

siperlerin~ atlar1 oradakikrini 
süngüsü kırılırsa yumruğu ve 
Jıatt:a dişiyle helak eder \'C ko
caman makineli tüfeği omuzla
dığı gibi gene kendi sipcıine g(j. 
tiirür. Bu ina.nılmıyacnlt ~ha
mcti gÖ5tcren Mchmedçik harb
den sonra köyüne döndüğü za
man yaptığı bu şeyleri anlat
maktan kendini övmek sayılac~ 
~.,ndan korh-tuğu içiıı ~ekinir. 

Gene kendi mütevazı ~iftçi lıü

vlyetine avdet eder. gene ense -
sine vurulup ağzından lokması 

clmac!lk k:ıdar mazlümlaşır. 

Böyle fcrdlerden müteşekkil 

olan bir millet şüblıc yok ki 
çok büyük bir millettir. Bi.,.lmç 
ay cvy~l bir \•esile ile Halk P r
tisi id:ıre heyeti azasından 

Sinob mebusu Cevdet l~eıiın 
İncedayı bu hakikati: "Bizi ı-a
kumln.ı la ölçmek, kuvvetimizi 
buna göre tahmin cbnek lm
dar biiyük bir hata olamaz.,, 
cümlesile ne güzel ifade etmişti. 

Topr:ıkl:ınmızda gözii olan 
düşmanlarumza (dostça) tav
siyemiz bu hakikııti iyi biluıe
leridir. 

MURAD SERTOGLU 

Dobricenin · şgaline 
başlanıyor 

[ ca, tarafı 1 inci &ah fed~l 

ölen eski §e.fleii Kordemıu için 
merasim ynpmı§la.rdır. Şimdiki 
şef Hoıia Sinın bir nutuk soylo
miştir . 

Cenubi DolırlC('ınin i5g.ıline 
lı:ışlıuuyor 

Soiya, 13 (n.n.) - D .• • .B.: 
Emin bir membadan öğrt.:nild~ 
&rine göre Krazovn Bulgnr ... 
Rumen anlaşnasınm tasdık e
dilen nüshaları ~arın Buk
re'}te teati ed.ilecelctir. Mu:ıhe -
de hül-iimlerine göre terkcdilcn 
araz.iyi tesellüme me.ınuı· .Bul
gar komisyonu i:.zal:ırı yarın 

\' arnaya gidecel.lcr ,. or -d.:ın 
saat 18 de Rumen hududunu 
geçerek cenubi Dobrkcdeki va
zifelerine başlıyacaklnrdır. 

İST FİLOKOK AŞISI 
1stafilokokl:lrd:ın mutn clJıd 

(ergenlik, k:ın çıbanı, l.oltuk 1-
tı çıbruıı, rırp:ıcıl;:) ve bııtu . c 'd 
h:ıstr.lıkla."'Ul:l knr. ı pek t rlı bl.r 

O sıra1.:ı k:.ıbğın:ı. rrittikc;e ar 
Un bir Caz SC.~ gclci \·e Oi.1 wCS· 1 
ler azami h<..ddinı bulJuğu nnd:ı 

1 

n.:>~ıruıür de d~rdu. 

lmpıyı iterek açtı. IfalabJ.lık için l ll~m 
de beyhude yere bir tanıdık yiız 
görmeğc savaştı. Hayır.. nafi
le ... Bu boyalı kadınlardan, b:ıs• 
ton yutmuş gibi dimdik erkek· 
!erden hiçbiri kendisine :ı."lıı:. 

No. 113) 

GcL111işludi .. 
lı..3 U1Surden c;ıktl. Yarı ar:!lık ' 

b"r kapı.dm lavrak bir mu.til:i 
ib kı:ı.nşık kaJ.ııtlı crkev.li k::ı.h

~::ı.h::ı.ln.r t..1.Şıyordu. Her hu.lde 

değildi. 
0

(Son"J ··. r) 



No. 150 l'U811: 8am1 llARAYEL .---:> BU AKŞAM: SAAT (3) a KADAR 

-~Eio~L~~~ureRi TEPEBAŞI Belediye BAHÇESİ Alaturka KISMINOA • ..,1.; .. ::= ..,. ...... -- ...... - - -" 
y~ehamn~. a:~a;:a.vv.be_"J KIZILAY. 'ın nlevsimECLENCELERı· .. l...E=-r:=~~ - Hatta Koc.a YuStıia naza. 

:nn da.. .. 
- ÖylE>~·· Katrancı da; Aliço gıbı düşur.u · sonu 4 - bt.ekmmn eblltme için tıl7ln olunan can Ye saatte"" 

veıme ~ bh'Wrte ~ ~ llllllneaatJarı 
- Katrancı, AJı~oya JYl gü- yordu. lMiyar hamnmı biı• an • • • 

ng çıkanyor vcsseıam dedi. 
Seyirciler de Katrancının gü

l'e§İnden mcmnvn idiler Bilhas· 
•J hasmına yılmadan giri§leıi, 
hrtanşlan şaheserdı. 

evvel benzetmiye ~alışıy ffdU • ce fi e D v re:= B 1 il B p 1 - Şarbıam(:}ert IDUclblnce 'JD.000 aded ao lflı:: I0.000 ..._, ,,. 
İki pehlivan ayakta epeyce 1 J3ayan c;;;}}~ Ü- D . ~ ve ançenın ütün rogramı tm. tuvah müteahhidi namına pazarlıkla salın aJınaealrtır. 

boğuştular. Nihayet: Katrancıyı ıı - Paurhk 17/IX/1940 ..ıı ıonn saat ıuo· ela KabataP 
kaz kanadına almıştı 1 .. ı 11 ve mübayaat ,ubesi.ndeki alım komisyonunda 1'8Pll8caktır. 

Böyle giderse Ali~onun ne 
olacağı belli değıldf!I Çünkü, 
Katrancı foab eden yerlerdEı 
h:ı~mına ağlr basıyonlu 

Al~~~~~ç~~~~:~a~ 1 NAŞ 1 D • HALI DE P IŞKİN ::za~k::::~-:;ı: l~p':~8y:1-;a·k~~:~ ~ = =::n ':~a~ = ::.:: =~ilir~Uc ıdld 
nadına .. 1 .... ,..+~. 1 c:eklerı ftyat üzerinden " '1.5 lilvenme paralarlle birlikte meUtr 

~w yona müracaatları. •8401> 

Katraııcı. kazkanadına. gir- •ee-m1•1Jııı. Fişenk eğlenceleri ve bir çok sürprizler duhuliye yoktur • ...ı~•-a• ========================:;::::::;."" 
Güreş nyaktn y:ırım 1$aatten 

tu1a iki hasmın birbirlerine mü
teaddid oyunla.nle ve hUcumln· 
riyle devam eoıp durdu. Mil -
llltTM daima dinamik idL 1kı ta-

mekle beraber, Aliçonun paçala- "--ımli.W.1-il!Cs:m ___ I!•-----------------. Askeri T bb · e Okulu Md. den : r'l elinde idi. İki pehlivan oyun- 1 WU * 1 ıy 
ı . ··-1• • • Şehrimizde mfaaflreten bulunan Lübnan ve Mısır film ylldı~· 1 I.be mezuniyet derecesi (pek iyi) wyn (IJ'İ) olmak l&rlile anrun neticelerine varmtU\ ıçın bntihanlaruıı vermiş olanlardan tabfb. ecza<'ı, kimya milhendili ft 

var kuvveUerlni sarlediyorlar • E s M A L E y L A mualllm sınıflarına tekrar talebe alın."lcaktır. Talib o1an1arm blrlllci 
dı . r1ıı ~ gQnQ lstanbulda .Be:Jaıdda mektepte ~ 
Ka~, paçaian bırcUmıı . lmöbaııma ıtrmelerl 1lAn olunur. (1040 - aM) 

raf da birlıh ın; • zmekten ve kır
ırıaktan ziyade mahirane oyun-· 
Jarla mancvrafa.rln mağlubiyete 
y,iltürmek irli,l'r~u 

Elr aralık. Katrr.nc:mm ild 
sozlinl de yağ .KR:,'IlUıjU. İkisi de 
gfümez oldu Ad· ta kc•r kôrilne 
filrt-şi yord n 

Jfatrancınır.ı ümıit arınnndan 
biJ-j elind(' l'ı'!r mendil meydana 
atıldı. 

Fahat z:ıtıtıy{·J('r gen ~.el-lrdi· 
'.'e1 Çünkü gureş kırnn kırana 

olduğu içir. ı:o.z silmek suya git
mek ~oktu. 

Katrnnc1 gozlermll;;r1 fazla 
J1Juztarıb olmağa başladı 1.Jl
km lXiyJe olmak.fa beraber hi~ 
d1' rudsteki deği)dj Babayiğitce 

~şıyordu 
Allço, hasuur.ıın f b.7.1,-ı m'ızlılr 

:nt• oldnihınu ·-c g<l.&lerinin gör
wC'i'lığini görunrc gilreşı dur -
dunlu Katranemm gfüJerlni ruı
uı;~~ nıiis!l:ıne cttı 

Bu harek.?tk Aliço tıatıayf~ 

iıtllğini gı~term1"' oldc 

yor, hasmım keserek sııt Ust.ii Bu akşam ve yarın akşam 
yere dil§ürmek istiyordu. 

~:aço !ıa~ ~:~:a- T epebaşı Belediye Bahçesi Alaturka Kısmında 
kurtarmağaı ayni zamanda da iki emri hayır için sureti mahsuaada verilecek favkallde 
lıcm paçalarını kurtarmağa ve •ölencel&re lştirAk edecektir 
hem de tem dönercl: mtığlôb et- ~~~~~~~~~_!=~·~~~-a-'Jj~-·-•-•------------------------------
meğe savaşıyordu. i 111 . 1 
ı.!~. 0;::~:-."i!!: ' v~~~:~.•.i~.~,;,~a:~.w.. ___ I_s .... t_a_n_h_u_l_B_e_l_e_d_iy_e_s_i_l_· l_a_n_l_a_r_ı_1 
da paçaları bıralmuyordu. den: 

l.ki pehlivan birbh :Wrini O de- Aşağıda adl:ın ;,p:ı •• 1ı suba,-lann 

~c zorladılar ki, nilıayet bu, acele ı;ubcye müracıı •. l!,ıı '• 
zoı'lama da Aliço galıb çıktı. 1 - ~ üncU ıını.f rr •• nrle meınu-

Aliçonun paça bağları sökill- ru (324 - 145) RE>c-l ., r.gıu !lOO do
lumlu Murot. 

müştU, kopmuştu. Binaenaleyh 2 _ 7 Lncı smi..f: Mekçi ustası 
giireu tabiatiyle durmugtu. (312 _ 27 Halil oğlu 303 doğumlu Ali. 

Aliçonun zoruyla. paça bağlan 3 - Sanı\yii harb Astım. (43810} 
kopmamış olsaydı, ne olacaktı? Nureddin oğlu 325 doi,'Umlu Bülent. 

BurMJm kimse kestiremcm.i . !-========-~ 
Belki de katrancının kuvve- Dlizeltme 

ti galebe çalar, Jru kanadını 

.sükerP.k Aliç(lyu mağJQb edcbi
lird i 

Fakat, ihtiyar kurdan oy! 
lwlay kolay oyunu l(Skülmeı.-

dı (ArlaMD wr) 

lznuı lklnc~ noteri Zekı Ehıiollun
dan o~ıcln>.:l mektUb\J oldı~.· 

.t!/9/1940 tarihli ve 845 numa
rah nüshanızda (sahte 00110 işi) ue 
dair yazada liimmct, Tevfık, Osman 
Rerrw.i ve Etem namındaki pbıaların 
hınir iklnc.i noterlıi:'tmle- muamele 
yaptırdıkJar.ınm ,.a::ıb olduju ı&ill
dı.i. 

Bu muamele dairemizde. yapılmış 

olmayıp başka bir noter dairesinden 
•cçmiş olduğu anl~"1lmakla by!~ 

tin tashihan neŞrlnl rlca ederim. 

BUKET Lokanta 

·. ı O rıyılı belediye istimlAk lcammuna tevifkan ı.tfmllkln umum! 
m u '· . Jt:Tc uyguiıluğu taııdik ~lip mezkdr kanunun 8 inci maddesi mu
cıh ·~· 1. 32f:O LTa kıyııı~t takdir ecli~ bulunan Ymicami ÇelebiotJ.u AlAed
d"rı mahalleslnin Yenlcam.i avlusunda kadastronun 383 üncü adasında 8 par
ı:cl ve eaki 78 !"t'D.İ 69 kapı No. ıu dtlkktnın tapudan aluuın tasarru1 kayclı
ıı& li4 .biııseslne sahib Mehmed Said otlu Mehmed Ata'yn bu kıymet teblil 
edllınek, iltenmiş lae de ikametgAhı tesbit edilemedlli zabıtaca yapılan 

tabldkattan anlnşdmış olmakla 8'110 sayılı beled.i7e fııUmWI: k.Uıununun 

i O uncu maddesin(! tevfikan icab eden teblil varakalaruun birer nOshasıruo 
bu dukkina dljer nüaasuıın ald oldu&u belediye idaresine ve üçüncü nüsha
smın da umuma mıılısus mnhallt- 20 ıün milddf'U<' t.aıil!' edlfiliil il4n <alunur. 

(8(192) 

• • • 
ElcıyoAlu Kayrrıakam '116 8. e. MOdUrlOtl.inder,: . 
Galatado E:ıkl I'amıakkapı 90kalında 10 No. lu mullı mhıdom evin sa

hibı ve vekilı&dreslcri meı;tıul bulwıınasından mabZurun bPleaiyece Jı.aldı
rılın.eı:ı içtu l!i ~1n :wrlındtı ibtarıuuno roakaırıtn& ltaiJh olmııll. ÜU"Te- ~ 
olunur • 868(!) 

• • • 
Ç'atalcn UJt.-ıeo,yon )'c.ıJu üzerindeki ahpb :kl>prlisQnün tanıın 24~0 ııumn

rah kanunun 48 ıncı maddesinin B fıkrasına tevUtan pazar11ıkla yaptırıla

cnktır. Keşif bedeli 1115 lira 96 kuru:ı teminatı 13'1 1lra 40 kuruştur. KeşU 

bede.li 915 lira 96 kuruş teminatı 137 lira 40 kuruştıır. Keşif ve prtname Zn
bıt vo Munmeıat .Miidfirdüğ(l kalcmlnde P!rillccektir 1h:ıle 16/9/940 pazar
teli günü saat 14 de Daimi Encümende yaptlacaktır. Taliblerln \eminat 
makbuz Te)'a mektublan, Nafia Müdilrlüğüne müracaatla alacaklan tennt 
elıliyet ve 940 ;yılına ald Tic:ıret Odw ve«ikalari~ lha.le gflnO muayyen sa-
atte Daimi Er.<'timende bulunmaları · (8a53) 

Yüksek ikhsad 
müdürlüğünden: 

ve Ticaret 

Talebe :ta7ıd ve Jı:abulil 25 erl0JJ94-0 !r.rfhlnda; 
tarihlne kadar devam edecektir. 

Kabul prtları: 

• - llie bfünne ve olgunluk imtıh;.nltlTlr..ı nrmıa olmal.. 
b - Ticaret liselerinden mezun olmak. 
l<•)td qmanı: • 

Pazartesi, çar§amba, cum::ı g(lnleri saat 9 dan 13 • kadarda . 
için apğıdaki vesaikln bir dilekçeye raptedilerek ırıüdürmıe blDat 
aıat edilmesi lAzımdır. 

ı - Ll.se bitirme ve olgunluk dlplomalarmın uıIJan. 
2 - Nüfus hü\ lyet cüzd~ırurt ııısdikll IUJ'f'ti, 
3 - Sailık raporu ve aşı vesikao 
t - lyi hal kAğıdı, 
O - 8 aded 4.5X6 ebadında karıc.nsuı. fotograt. 

ASKERi FABRİKALAR SATIN ALMA KOMİSYONU llJıu.t 
8284 numaralı kanun mucibince {1600) ton demir htırdası m 

tas)'onlannda vagon dabılinde talim prtile ve her tonu arıl1181...-;ı• 

. Jzah edildiği veçhile \17) lira (50) kun:şa satın alınacaktır. ŞartııaJDI 
ltez satın alma kom.isyununda parası• olarak verilec.ektir. Tolibler d 
1940 cuma günü akşamına kadar tek.Jit edeccklert demir hurdası 

% 7.5 nisbetinde tcmiriatıarile birlikte ~rtnameyi kabul etUltleriJll 
kayıd ve sarahat; bın.i .ti1&t tekllflerinl merkez aabn alma 
vermeleri. (8S94) 

Yüksek 
Fakültesi 

Ziraat Enstitüsü 
Askeri Kısmının 
Kabul Şartları : 

ı - Ankar& \'iiksek Ziraat Enstılilcii Vderineı Fakulte:::ıJ 

lwımına bu 711 sivil ıam devreli liselerden iyi ve pek bJ der• <'edt• 
ol:ın ve olgunluk imtihanl:ınıu verıni§ olmak prtile talebfo k::abul 
lcccktir. !steklilcıin aşagıdakl §.~ haiz olması lfaımclır. 

"l'uYaıld!cnnc t rı L t,,, :r..ıııJ •• ı ıçır. gayi't milhhl\<LJ 
~tlt;ı~t.:ll etl' d.1,.,. FAMcır.ı (;.LAVIER korseleri, 
KESTOS ı.ıtyı r, ı .ı.an 'l:f' SJuınıialları. Stok tü
kenmroen t-vvd tedankte lbUcaJ edlni7, 

.A) Türkiye Cümhuriyeti teb'ıısınd:ın btılunmalr, 

ve blraJıanesl bngUn ~or. İstanbul Nafıa müdürlüg"' ünden : B) Yaşı 18 - 22 olmak. (22 dahildir.) 
Az zamanda bilyük rağbet C) Beden te§ckkülleri ve sıhhati orduda Ye her illimdG 1Rnl 

Ş>lı:: ve 7arıt Lır;lmi ııe me;'jhuı ve tecrlibell :aıı. KOR.."1: ımt.eb.ıı&'<QSJ t.ara
tııııaclan 61çn üzerine korse ve sütye.ngol'jlıır Imal edilir 
lllr ziyaret kan;ıat kesb<.>lmek için kıl.!idir. 

DENiZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMISYURU lıJNLARI 

•• 1C 19/940 pa7.nrteıri ıuııil ,aaııı 15 d9 lııtanbulda Nafia Müdürlü~ü ek- müsaid olmak lDıl rekllkeU olanlar alınmaz) 
goren ııntm, 1to.1ıisyonu odasında (4064.45) Ura kesif brof'lli Çatak~ cırta eıJı:uJu D) Ta•.nr ve hareketi, ahlılkı .kj;sıusu:o:: ve leclycı;l sağlaırı ~ 

BUKET Lokantası ikmıı11 inşaatı açı't eksiltmeye konulnmı;tur. E) Aılesinin hiçbir fena hal '\"e s(;breH olınamak. (Bunun 1' 
Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işlen fftlel hu~ prlnamelen, z.abıt:ı vesikası ibr:ız etmek.) 

Bugtin 'J58.t 6 da ~r. proje, J::c-;it hülAsasile bun:ı mütdenl diler ~ dairesinde ıorülereklir. 2 - 1*klilerin nriJracaat istidaJann:l ~ va.Umlan 
Fevkdlade g!lzel müzik - ('8Y Muvnkkat temln:ıt (305) liradır. ıwndır: 
toplantıları • yemek ve mU.- lsteklllerin teklif mektuplan n en aı: bh taalıhutte ~3000) liralık A) Nüfus cUzdanı '\"eya musaddak ısureti 

1800 kilo demir lıtJM 40 X 7 m/m tcnevvi içkiler bü l~c benzer is yaptığına dair idarelerinden alm~ ol<,luğu vesikalara isti- B) Sıhlu!tı ıuıkJ,ında tam teşekküllü aı:kerl bıı.st.;.b~nf' :ra 
Jllldı:m l11t.ıınbul vilı,yetlnc mürnctıatla ckıultme tarü'Jnden 8 """~ evvel alın- ... k .. lhdJ · 150 > dcın.r lama 40 J! 10 m/m Ad İ8t.ikliU eadd · ...... _. e&e• • 

250 > dc[l'liı· l"ma 40 X 2 m/m res: e&ıı mı~ clıll_yet ve 940 yılına •it Tl<:arct Odası vesikıllarile gelmeleri. \'1932) C) Lbe mezu'niyet 'e olgnnluk tf)b<.tdcl,nrunesı veya ta.sdıklı 
'500 > demir spmwı 518 pu:;luk 209/8 - 9 D) Okula abndı°ğı takdirde askeri kanun, nlzam ve tallmat~!'...a 
250 > s k:ıUı keten iplib N işantaşı ettiği hakkında velisinin ve ıcendisinin noterlikten tasdikll taaJJJI"':; 

IOO > ağ ipli&ı Z A Y 1 1 1 • ı • E k k M k b • nedi. Talebe okuldan isfıifa etmek isterse okulca tahakkuk 
1 adet deneme ma :J.":l m .. :ı 1-ıht mı tnebolu Askerlik "ubesinden aldı- n g 1 iZ r e e te 1 masrafları birden verir ve bu da taahhüd ıcnedine kaydedi.lli. 
ı > kum torbnırı tım teı·hls tez.keremle nufus tezkere- E) Sar'alı, uyurken gezen, sidikli, bayılma ve çırpınınayn miiP 
1 > Hcdel levhaı!l mı bir knuı neticesinde kaybettim. Kayıd muameleal, Cumartesi ve pazardan ınndığı hakkında velilerinin noterlikten t:ısdıkli taahhudnnmcsl (Sal 
1 , 3 nyaklı sehpa YenWnl çıkaracağımd.ın esldsinln maada, her gUn saat 10 -12 arasmda yapd- hastalıklardan biri ile okula ginnezden evvel malfıl olduklıın 

26 > Kadron 5 x 7 x 'Hol> hWonü voktur. k d M kt b 23 E 1 ld 1 k anl.-ışılanlar okulıl:ın sık:mlır ve okul m:ıııranan velilerine ödetJUr.) 
... vv " ma ta ır_ e e y U e açı aca tsr. • ... _kı·ı b ı 1 h kl k u bel ıne ı > Çaın tahtaı;ı 2 xao x 40u S - wı.c:- ı er u unduk arı ma allcrdc as er k 6U er 

, , Çam kalas (; X 25 X 4(1(._ Ortaköy Cudlefcndl •okıık 23 Telefon : 81078 •••••••••il ile müracaat edecekler ve iUbclerincc l nci maddede bildirilen e 

150 Mt Ventuluk tel 4 m/m Haaan Demirel mal ettikten sonra, Ankıırada Yüksek Zirant EnstitUsii Veteriner 

b
• Asker! Talebe Amirlığine göndcnlecckt.ir. Müracaat . müddeti 21 ::ıeı.::ı:~-u 1 ooy 6 ıı/m Beden ter ıyesi Jstanbul Bölgesi 25 ine kadardır. Bu tarihleri sonra mtlrncaat kabtil edilm('4". 

8 > çıvı boy 8 dm Hediyelik en güzel B k 1 ~ d 4 - Okula kayıd ve kabul, phadetn:ımo derecelerine ve miir.l 
aş an loan an: nı$ın::ı göredir. ı.stckli adedi tamam olunca kayıd i:ılerj kapanır 

ıoo adet vidn boy s r:.ım kuıw 4 m1ır1 HALI ve SrCCADELER ld' ' 200 , vldn boy 6 s/m kutur 1 s/ın t ğ8 1, J\aı ugümı UJ; to Çukuıt.io:rtan deıulcıı mııhalde yapılacak stadyomun pro- bul edilenlere müracr.at ettikleri Aske,.lık aubeleri ifo tebligat 

150 kılo civ::ıta man somun boy lOO, kutur 11 mim Sipariş_ Temizleme _ Tamir :it'. lteşit ve ihale evrakının tcınzimJ i;ıi ı:; ~ ınUddeUe mjmarl;ır ar~~nıfa. i7406) ( 

14 , Civata man comun boy 120, kutur ıe rn/m HALIGlllK ru·RK L d (' 1 müı.:ıtaknyn çıkarılmıştır ==ı=======================================:;:::::;-d 
IO > p rçln ı;vısj 16/35 t ' yt. Girmek isUymlc:rin progıam Vt; vaziyet plimru almak 07 erc Tııkstm stanbul rnıntaka Ticaret müdürlüğün 

Yukarıda <'İn'3 ve mıkl.."lrı yaz.ıh cışyn vo ınaJzem() 16 E:Jlıll 11#40 puar- Bahçekapı 4 üncü Vakıf han Sır:tr.t>Jvilerdckj :tsbnbul Bb1p:esj hlnasındn spor ııervisin<! mllracaatlan. 

*"' gunü saat 16 da paz::ırlıkla alıMcaktu. ... ____ iiiiı:tllllmllilllm.. .. (SSOS) Tiftik ve yapag" 1 ihracatçıları 
isteklilerin komisyona mürncaaUan tllU2 ----------------------------------------

• • • ~-••mm1111namıs11mm&:iil9Telefon: 8054 7••••••m••••••••~ Tiltık ve yapağı ihra.:aunın müraknbesinc dair niznmnartıeıerıo 
JO Jnlo 

I()(} ~ 

s t. rooror brorut levha o 40 
Ever&l ma• unu 

KIZ • ı 0 • • ERKEK msnsuslanna tc\;!ik. n teşekkiıl ~en bcyeUer bu sent"ki üp m\m 

2 AdPd 
ım > 

E1ı1:ıye kadcrnhnnc ta!fl 
Uzun s.1plı :tısça 14 numnra 
Kalem !ırça 

Ş 1 Ş L T E R A K K 1 L 1 S E S 1 zar ~~~~~:~mtiz ihrac:ıt baş kGntrolurhığunde ~lur edilmelt~ ' m---.... ~--.. ILK - ORTA - LİSE Yabancı dillere bilhassa itina 8 ilir. tipler 10110/940 t:ırıhlndcn itibaren mcı'iyet mevkime glrecdJ .ııaıı 
48667 20 > 

'1~ > 
> 

:ı~ :ıı 

" Roda 

KompltJ sıgortll 6 amp,,ı lık 
Komr.ı ... .,igorta 200 .:ıınprrUk 
B.1knlıt .ınnhtaı 

Gıadın h.ıl:ıt 2.5 bure. 

Tedı 'l:C terbiyesind<-ki cıd<liyet Devlet imliharJau netlcelerilc sablltlr . 
l - T:ılebc :k::ıydı her gün saııt 9-18 e kadar Halıl Rifnt Pnı,ı.:ı konagında ynpıJ,· 

2 - Anu edenler"' rnektebın mufassal talimntı1amc::ı poı:ıta ile gönde> ılır 
S - ltayıd ıçır: v<>lil"rİ•4 bi"7at mcktebc> gelmel<'.rj gerektir. 

50 Uıtİ• C Ç<:l k tel halat 3/4 buı.ı; 
<;clık. tel halat 2 1/2 bll•C. 
Çf:,ık tel halat 2 btırt 

Hiç bir yerde şubesi yoktur YATILI 1 ----- Nltô<ırıts~ı Fiun-.eli 'llt Ç m. r caddeıerlrıdt 
J()C) J 

l Rod;ı 

> ÇC'1 k t"l balat 3 m/m 
fi Adcd Dı:ı budak 400 X 25 X ı:.ı 

Ç rnlı 400 X 28 X 8 4 
ırl 

> 
> 

4b > 
I• .,b tuhtnı..ı fGO X 2~ X ~.::ı. 

Mrrnç ıi:C'nteııc maa vid:ı ti X 1. 
1 Kılrı 

ı .Aıled 

J 
> 

J>ırınç Jı <ıfc.~ çıvisl 

Kese 
L.ıv.ıııa te"~l 
Tcst<rr-J 

J > ! uıan~.1 
J':"l.n re nı1( 

J 

> 'K o tfl ( 
1 J, •I •P k.Jlıı 
ıo .,. Mııhtı•lıl d .ı<lda ın.ıkx••n \ 

! :f lııkarpela l, i :> '10 4 t;/JIJ, CDiaClılı • \ 
1 >KC'rpeten , 
1 1 Bilt7 taşı 

Tukanda ~ ve mikdan ,.a~lı otuz kalem !nalz~cıwı 10/f;/{KO P~· ! 
lllrtesl günil zaat 15.30 da Ka.sımpnş:ıd:ı bulunan Deniz Levazım satın alm:ı 1 
~tsyonu bln.aıtırı~ adJ pa7..1rlı1clnmiıhayaa edi~ üAn olunur 

c8860ı 

,.,. Yarın akşam saat Üçe kadar ~aWiEJ;:~ 

TEPEBAŞI Belediye BAHÇESH Alatu~'ka KtSMINDA 

ŞEHİR. EGLENCELERİ .. ŞİŞ~İ GECESİ 
C. H. P. Şişli Halkavi aosyaa y~rdım tubesi aciırrn 

S A F 1 Y E vıeu:a:;:;::.:ıü 
ES·w ~A LEYLA Şehrimizde misafireten bulunan 

Lübnan ve Mısır film 1yddızu 
Bu 'geceye mahsiıs olmalı. üzere 1ifChir ~ğlencclennde : m~tcsna nwnar~lanru · go.<ıtcre:cekur. 

T ks• 8. h • • Caz • Orkestrası, Atraksiyon.· Patinaj ve diğer numaralan da 
a ım a çesının bu akşamki fevkalade ~ir eğlencelerine hususi müsaade 

ilen~;~:~::;~· KARADENiZ OYUN te HAVALARI, TÜRKiSTAN KIZlA~I Y9 HAVALARI 
D.lğer nwna.ra ve sttrprizler - Mclıfap w. llşenk ~lenoelcri- Duhuliye yoJıtnr. 

Beyoğlu Vakıflar Müdürlü~U 
_.,.,.,.____.cma,._, ...... ..,.. ......... _....-:ı._ .................. .--:: 
Muh:ımmen kıymeti Teminatı Meııall ... 

Llra Lira ınet,. 
~-- ~ M~ 09 ~ 

ı Gıılal..>da Sı.. lt:ınooyaı.ıd mah;,llc~nın Mumhrır.e kap1ı ı \rlddt'~ 
e . •"' yuu \5) No. Ju altında bir dükkfüu olan haae satılm..ıl. ıl7.c t' J 
t:ı. ıhınden it..bare ı ;>irmi :un müddetl~ ve kapalı ı.arl u• ulılc Jlll1 

kl"rulmu:tur. 
2 - Bu gn~runcnkul alh oda ve iki .nal.l~ ve bh taı .. ·~'U!ı .,e 

ı.ııı~ ktin olup harici klsıpı klrgir dnhll kısmı abpptır. 
3 .._ ihalesi 4/10/940 cuma günü saat on besde Beyoglu \7111t 10" 

durluğü ıhale k11misyonw1da ynpıla,.aktlr. ~ 

4 - 1steklllcrin muhammen kıymeti Ü7.enndeıı l uı.de yedJ b 
mfa.ıt akçclerinı veya bankn nıektupkırım (2490) gayılı k:ınunm• Mil 

dııircsınde haı.ırlıy:ıctıkları teklif mektupl::ırıle birlıkte ılıalc saatıı;,;;t 
a:ıaı E: • veline kacl:ır f3) Uncu maddede yaz.ılı kamı"yona w•Tf" 
zımrl:r. 

5 - Posta ile gcinderflecek mektuıllann UJlıayet \3) w;cu n.ıt• 
zıb saate kadnr gelmiş olması ve dı,;ıı.<ırfının muhür mumu >lf' J' 1 

tııınru;ı lAzımdır. Posfadıı olacak ge :kme kabul edilme • . 
Bina her wman görüleceği gibi daha ılyade taCsllJt V( maıuııı9' 

!stlycnlcre B<'yoğlu Vakılar Müdürlüğü Valuf Akar ve .lllahlôlk'l" 
m\ıracaatı:ırı. (8661) 

Sahibi: Ahmed Cemaleddln 8ARAç00LU 
Nctrlyat MOdUrli: Macid ÇETiN Bası•dı6ı yer {Y•nl 8abatı 


