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•• on Ü~::~ ] -
Genç muharrir MURAD SERTOGLU'nun 
büyük bir itina ile hazırlaınış o'duğu bu 
güzel romanımızı dünkü hulasdsile birlik
te üçüncü sahifemizde okuyunuz. 

aşve il ,Eskişe 
e iklerde bulun 

• 
Dr.Refik Saydam 

dün akş~m Eski

şehirden Afyona 

Eski Fransız başvekili 
Blum tevkif edildi 
Vichy, 14 (a. ;-.) - D. N. B. 
Vlchy'de yayılan bir ş;ıyıayıı naz-a 

hareket etti 

}illkr.radan ıelcn haberlere cöre 
!ngiliz .Balkan ve Yakınşark ticaret 
birliğini temsilen Ankarada balunan 
beycUc Ticaret Vckileti arasında 

başlıyaı:ı m!lzakcrcler:ln bu hafta 
aonun.a kadar müsbet bir Dıetlce ile 
80l1a ereceği ku .ve ile tabmiıı edil -
mcktı..'<lir. İngilizler &crclc orduları, 

ıere.lt lı::ı lk ihtiya.,:laı~ için l:ııer Uirlil 
ihraç. nırıddclcrimize talib olmus -
!ardır. 11ori. sürdükleri ııatJi vo sa
tın :ılımı ~:ırtl..'U"l mu\':ı.fık &örfilmüs
tür. Buna mukııbıl bize verecekleri 
idhaliı.t maddeleri arıısınd.a muhtaç 
olduğumuz her türlü sınai mamiH
ler vardır. Memleketimize vast mik-

eaam, cunı. sdıhi malzeme, Wm - olan teslimatlarını )ine kafile ha -
1e<ıt ve tıbbi eczalar, deaıiryolu mııl 
zıeruul perlüneri ithal edil~tir. 

Memleketimizin llıUyacı olan 
mddcledn bir ll!i1ai hazırJ::ı-

lindc ~clccck kendi vapurlarilc ya -
pacaklordır. 1ngiliz alıcılaıın, gırluı9 
&(lnc kadar 1wıir üıilm \'e incir pf
ynsolılrmd:ı faaliyete geı;ecel'lcri r.t
rcnllmi&tır. narak ttCWz bc)'c.-tine veril -

miştir. ~ Balkan ve Yalun 1 

prk: ticaret birl.lii mc.mlck.etimizde Su ,.1 0 do·· Gol'e 
VKt bir teekllAt ve bır buro tesu; 

1 
1 y 

etmek üzere taall.yete b:ıS]::ımışlnrr1ır. • • 

hıgi!Wcrin_ :memleketimizde d::ıımı ıltıhal1ataraftarmış 
ticaret mumeKilleri bulunacaktır. 

lncilizlerle 100 milyon lir:ılık tlc::ırl 
llliiba<!cle 711pılacağı anlaşılmıştır. 

~llzler buradan al:ıcakları malları 
kendi vupurlarllc Akdeniz ve Bnsra 
yolundan nakledecekler ve bize 

Kahire, 14 (a. n.) - Reuter ajan
sın:ı Surıycnin şayanı iUm.ad mcn
b:ılnrınd:ın trelen hoberlcrc nazuran 
Surlycdı.:ki Fransızlar gittikçe Gen.a
nıl de G ... ulle'c iltibc:ık ctmcge mey
ynl bulmmrnkladırlar. Bu ıncyl iU 

sebeplere atrcdi~cktcdir: 
1 - İngilizlerin hava hücumlan 

esnasında göstcnniş oldukları btıyilk' 
kahramanlıklar. 

2 - Hattı üstüva Afriknsındaki 
Fransız mÜ!ıtemlckclcrinin General 
Gaulle'u iltihak etmeleri. 
Mntbuatuı sıkı bir kont.role tabi 

tutulmasına rağmen, Suriyeliler ha· 
/ rid haberleri almafıı muvaf!ak oı

mnk~dırlnr. lJ.ılkın arasında bir çok 
gı ublnr Pet::ıin hiıkü netine kar~ı 

(Sonu 3 üncüde) 

ran sabık başvekil B. Blum ile hu- ......... ,.r.._ ....... ._. 

sı;si k:ılcm müdürü Jules Mcch tev- 111111~ 

Japonya da 
havayici zaruriye 

müşkülata 
kit cdılmişlerdir. 

--ııııa--

Milli Şef Yugoslav 
kralını tebrik etti 
Ankara, 14 (a. :ı.) - Yuı;o.lm·

ya kralı ın:ıjcste tkinc1 Pi(.'frc"ın do
pu yıldönum\İ muna~cbctıyle, reisi 
cumhur tı;ınct lnônü bir tebrik telg
rafı gönderr.uşlcr \ c kral naibi Al
tes prens I' ... ul buna tc.5ckkür telg
rafı ile mukabelede bulunmuşlar

dır. 

Çör<;U - eiıııdiyc k:ıda.r hop çift ahp partileri aldın. 
bu sefer de at.ama7saıı son parti benhmli: ... 

an ngiliz Ba.wekili lngilte- veya. onu takib eden gün
reye karşı Alman isti- lerde yapılabikceğini, Eylfil 

lfi teşebbüsünün bu· hafta ~ [Sonu 2 ncl sahifede] 

--<>-

Tol.10, 14 (a. a.) - StclanJ ajan
suıdan: 

Japon hariciye nazırı B. Matsu
oka, Japon tadrleri federasyonu &
znsı Iıuzuru'1d::ı gıda Ye i:ı.şe mesele-
sinden b. lıscdcrek Çin - J:ıpon har
binin .,·dc?ctlcnmesi11in Amerika ile 

1 olun gc-rginlikle :ıyııi zamnun t.csa-
duf etmiş olduğunu ve ayni zaman
dn hın ayi..i zaruriycdcn olan mad
dclcriu günden gune müşkiıllcr ) 
mckte bulunduğunu söylcmiştlr, 



SAYFA Z YENl SABAII 15 EYLUL 

~-(_~~e_h_nr~~v_e~_M_e_m_ı_e_e_t_H_a_b~e_r_f_e_ri~)~== 
Niçin yaz bifı·yor dı·ye se- Adliye Sarayı ,.OKUYUCU ~ Susam ve keten 

Pazar Musahabe eri 

1 m ıhakkak inşa _oıvoRKI: tohumu ihrac 
viniyorsunuz; yoksa saa- olunacak ~:;a:~t~:. :~; fiyatları 

bekleniyor• 
(Baı tarafı 1 ine! '2i~ 

ayında son derece ~iddetli 
cuınlar beklemek ıazım geldıi 
söyledi Yahud ist.ilA td 
sünden vazgeçilmesi :mUb 
oldUo.;,ınu da ilave etti. 
hükfunetinin fikirlerini ne;~ det sizi raha sız mı ed·yor! mn~":P'~:!::W:::'ff;ı "'·erim=:Günoşim- .u:~•i;~:";::::~:=~= 

1 
z:ısilc aşağıd:ıki mektubu aldık: 

''-----------------~~--~----------------------------·--------------~-----------' 
Yaz bitiyor ... Bayram tahay

yül eden bir ~ gibi sevi
niyorum ! ... 

Yazan: 

Esad Mahmud 
KARAKURD 

Bir adam tasavur edimz ki 
öünynnın. topraklar altında, ka
ranlık çukurlar içinde geçfrdJğf 
yazı, Büyük Adanın çamlarla --;;;;;;;;;;;;:;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;:;;;;;;;;;--

örtülü sahillerinde, ymnngak 
bir kaclın cli gibi, hafit hafif 
saçlarınızı okşayan rüzgir1arm, 
denizlerden ve çiçek ba.hçel&
rinden topb.yıp getirdiği Wif 
kokular arasında geçiriyor!._ 
İçinizde; ne bir Londrah gibi 
her nn bütün bir yuvanız ve yav 
rulı.rıruzla, gözlerinizi açıp ka· 
p yana kadar mechul bir oyu
ğun i ine gömülmek tehlikesi, ne 
bir B rlinli gibi, her dakika 
c:ı.JJeleriniz, sokıı.klarınız ve 
ııa~ta. bütün bir mahal
lenizle kızıl bir alev ve 
duman sütunu halinde göklere 
doğru uçup kaybolmak korku
su, 'li e ne de ekinleri çiğnennıia 
kulübesi yıkılmış bir tarlanın 

ucunda, için için ağlıyan bed
baht bir Fransız köylüsünün 
ıztırabını duyuyorsunuz! ... 

Hayır, hiçbir ka.ygunuz hiç
bir endiş;miz yok! .. 

ye müpteladır! •.• Varhğt tahay
yül etmek, güzelliği zan ve tah
min eylemek, hiç §ilphc yok ki 
onlara sahip olmaktan daha bil· 
yük bir zevk temin ediyor ... 

Hnkikatı olduğu gibi değil 
istediğimiz gibi gördüğümüz za
mıın ancnk haz duyabiliyoruz! ... 

Inoe bir ipek çorabın altında, 
dııınanlı bir titreyişle s-ı.klanan 
bir çift kadın ayağı elbette ki 
çıplak ve nasırlı bir topuğun, bir 
kan.' mantar üzerine basarak 
yürüyüşünü görmekten kıyas k:ı 
bul etmiyecek kadar güzeldir! ... 

Beyaz bir bu!uz gölgesi için
de. nokta nokta titreyen küçük 
bir kadın göğsünün muhayyile
de ynrutacağ'l alf;.kayı dü.~ünün, 
bir de kirli ve kızgın kumların 
Ü7.Crine bir Habeş yn.vrusu gibi 
uzanmış yatan çıplak bir kadı· 
nın, m:ıyosunun uçlannclıı.n iki 
tarafa doğru~ bir vücut 
parçasının vücude getirdi&'i man 
mray:ı tahayyül edin! ... 

güzelliğini kaybeder, ve sende 
hayranlık yerine bir nefret 
hissinlıı uyanmasına. sebep 
olur! .. Eğer Fransızları seviyor 
ve içinde oiilara karşı bir hür
met hissinin yaşamasını istiyor
san, görmemeye ve işitmemeye 
çalış! ... Yolma, Paris damlannm 
altını dolduran çıplak Fransız 

kadınlan, seni kadınlıktan nef
ret ettirecektir!._ 

Ne doğru söylemiş!_, Par.is
te kaldığım bütün günler, göz.. 
lerim, saklnnuımnı ve saklanma
sını bilen bir güzel kadın gör
mek, ve sadece derin ve mannh 
bir güzellikten zevk almak ihti
yacını duyduğu zaman, Paris 
bulvarlannı dolduran on binler
ce kadının arasından sıynbt.rak 

derhal Lüksemburg müzesine 
koşar, Rodiıl'in heykeli önünde 
durur, onun mermerden kadı-

,,,,_,ı .. -ı;_' runı se,. .. ~u.uu •••• 

İtiraf ediyomm; hayalin ha
kikatten üstiin olduğunu hiç 
bir zaman Liiksembnrg müzesi 
niu salonlarmı dolaştığım gün
ler kadar kuvvetli anbyama.mış
tım. .. 

Oh bilsenir., yazın bitmesini 
aimdi nasıl bekliyorum! ... 

Fakat bu bekleyişim; ne yaz 
bitecek ve Manş denizinde 

s:ırayı hakkında bir tezkere gönder-
1 

c- Geçenlerde aılcmle birlik- bit ederek aliı.knd::ırla.nı bild~ -
mlştir. \'ckıl.lcl bu tezkeresinde ed- tir. r...skidcn tcsbit edilen ihraç fi-

te Am:l\-udköyündc bir lokantal"3 
liyc sar:ıyrun iil.ş:utı için lüzumlu! citmlştik. H<lYa bozuk olduğu."1- yatlarının bilfıbarc piyasadaki Iiyat-
görülen tahsisatın daha evvelleri l~- lıırın orlması üzerine değiştirilmesi 

ı dan camla Çı!\Til.mi3 kapalı bir ~· 
nU!lla oY,nlmış bulunciu[ılmu Jmy- icab etmiştir. Bu sebcble susam fi-

yere oturduk. Birkaç mcı.e il.c 
öc.-tmelrtc ve normal zamanlar ov- yatlnnruı 3 keten tohumu fiyaUan-

bcrı:ıber birl:.ııı; bira içtik. G:ırson-
dct eder etmez adliye sarayının ln- na da 2 lrurı.ış z:ım yııpılmı..-:tr. 

dı:ın listeyi isliedim. Listede 5 
pabn:ı baş~ca.:,1'uıı blldirmcltte - kuruştan 300 kuruşa lr:ıdar yük- Bundan başka 1-..-uşycml ihrac:ıtın-
dir. Bu itibarla tcdkik olunmak: üze- d:ı ayrıhnakta olan t.on hesabı kaldı-

selcn bir rakam zenciri \'ardı. Bir 
re İstanbul belediyesine gönderilen I de buna iUıveten arasında 100 ku- rılmıştır. Bu :;ebcb1e fiy:ıUar 7.20 den 
acD~ s:ırnyı vaziyet plün~ınm 8.20 ye yüksclmiştir. Bu m:ı de ü-
bü.,..._ !ennl -•·ıa bır· "~- Vck"- ' ~ loca parıısı vardı. ~ lerd '--;.uu CY&o1A L\AW .. zenne bugun ' C iuuıcntın art:ıca-

lete iadesini lsteı:ncktcdir. ı Bunn itiraz etUm. Bur:ısının ğı zannt!milmcktcdir. 
b:ıhı;cden <ıyn bir yer olmadıGını --»ııa:-

:Adliyc sarayının inşası için ayrı- ı havanın ~tırlı olması dol:ıyu;fle 
lan yerler anısında \ilayeUn karşı- ı 
sındakl arsaI.ıınn ve binaların is - ı bur:ıyıı girdiğimi ::öylooinı. Bir 

türlii Jtı! nnlatam:ıdım. 
Umliiki fa1.la p:ıraya lüzum göster

Suç llstUne suç yaptl 
vo mahl<Om oldu i Belediyenin yaptğı sıkı kontrol-

diğinden Vckfilet adliye sarayının 1 Jere rağmen bu ~ldldc ciirctktır j Ci"ımhuriyet rıazctesi bas m;ık.iııis
~ t.i Alm:ın tebo::ısındiın Blome.'i Öl -

dürme'- l•a .. dıle y::ıral.:ımak SUC'UJl -

dan rnı.ıhnk.cmcsi yupılan Mehmcd 

:!dikc!m.~= ı::~~~~de 1 hareket beni hayrete dü~O. SU 
ne dcrsinlz? 

-ımc--

Başvekalet kalemi 
mahsus müdürünün 

pederi öldü 
Trabzon valisi Osman Sabri 'A

dana D~Yek.Alet hususi kolem mil
dürü Hnsan Şükrü Adalın pederi ve 
:mUlkiye müiet~ı Rnşlt Dcmirtoşm 
)rnyınpcderi Balılı:e.tir vorld;ıt mü -
dürlüğünrten mütekald Limlill Mclı I 
med Adal tutulduğu hastalıktan 

kurtarılamıyarak bu gece vc!ııt et
mf$tir. Cenazesi bugQn Kııdıköyfin -
deki c•·inden knldınlarak Kızıltop
rak crunü.n.de ikindi namazı kılın
dıktan sonra Ercnkö;v Sııhrayiccdid 

mezarlığına dclncdilmi§tir. All:ıh 
ralıı:net eylesin. 

B ~L ~DJY ~o~ I Al! c\ ·elki gun ıkinci ağır cezada 
~ ~ ~ :;;;; olan duruşmasından dnv:ıcı avı.ıka-

Vilayet hıfzıssıhha 
meclisi toplandı 

tına tel:me ile vurduğu ve :ıyrıc:ı 

1 

koridorda kelePteli ellerile de başı
nı yumrukl.ıdıgınd .. n hı:ıklanda bir 
clirmilme-)lud z:ıptı yapılmıst.ı. Gec 

İsta.'lbul vilfıyeti hı!zıssıhha mec - vnkit dorduncü ı:ı !ıyc ceznd:t y::ıpl-ı 
lisi to~. Mecliste vıl.lyct lan muh'1kemec;inde Mclımed Alinin 
:ııhbat müdürü Ali Rı.za ve belroiyc1 bu sucu sabit t;oriil.er"'k l a7 10 liil.:ı 
sıhhat i§lcri müdürü Osma.-ı Said del hapsine ve 50 lıra o.glr p::ıra cc.z•ısı 
hazır bulurunu~lıırclır. Meclis. İs.tan - ile mah!·eme masrafını Udemcslne 
l;ulun gecen son uç aylık sıhhi \'!l-ı knror ''enlmışUr. 
ziyetini tetkik ebnişt.ir. Bu lcdkik:ıt .-----------------. 
neuccsinda şehrimizin sıhhl "'azı- 1 /1// OT lE F e R R i K j 
ycUnin şay:ı.nı mcınnunf,yct oldugu j 
tesbıt 01unmustur. S:u1 1ıası;ıııt;ıarın Veşilay halk konferans· 
nisbeti geçen senelere n:ıuırnn çok 
daha azdır. ları başladı 

Taymis de: 
"Zaman ilerledL Vn 

istiia için denlzleri çab~. 
mele, yahud bu pro 
vazgeçmek lıizımdır. Bu is 
bu hafta başlanacaksa. bu t 
büs İngiliz hav:ı. kuvvetle~ 
çarpacaktır.,, diyor. 

Demek ki İngilizler ne oı,c 
sa bu hafta ola.cağ1 k nail 
clirlcr. Filhakika Almanlatı 
taarruzlarını azami şiddete 
rarnk istilfı. için ilk adımı & 

farını ilan ediyorlar. H.:ıttA 
dra ahalisine tevcih edıleo 
balar ve yangınl:ı.rda. bile, cı 
hem !ngiliz maneviyatını 
mak, hem de yollıln bO 
olduğu ruılaşılmıştu·. Yollart 
mnk, yani bu sekiz milyonlı.l~ 
bir hnlkını yollara düşürüp~ 
liz müdafaasını z.ayıfla 
Tıpkı Belçika ve Fransa.da o 
ğu gibi. 

Üg günde 250 L1YJ·are }Gı) 
mek mukabilinde Almanlar 
kıa 1ngilterede büyük tv. 
yapWar. Bunu İngilizler de 
raftan çekinmiyorlar. Ifu.lctıt 
tahribat 1ngilizlerin ne rnııP 
yatım, ne müdafa:ı.Juıı kırrll 
ve bu taarruzlıu"Ul mul~ 

Ayağını attığı yeri bilen, 
Jmvvetindcn ve kendinden emin 
olan temldnli, hür ve mes'ud 
bir m~mleketin, hür ve mes'ut 
bir köşesinde göğsünüzü ~ 
mandan gelen serin rüzgô.rlara 
\'ermiş, bütün bir sene yoru
lan, yıpranan \'Ücudünüzü de
nizin kucağına bırakmış, hayat
tan, bir nebzecik de olsa. kim 

Bir tarihte Parise giderken 
Ahmed Haşim beni bileklerim
den yakalamış ve demişti ki: 

dalgalar başlıyacak da Alman- ,-----------

D~er tarcı.itan mecliıı 1 bir:nei -
teşrinden ilibarcn bit mGcadelcsin~ 
ıc~ ~ekilde b~a.yı karnrl.ıı~ır
m.;.stır. 

tık konferansını profesör Fahred
din Kerim Giikny dun akşam Fat'h 

1 

h::.ll::evin:ie alkol ve uyuşturucu ze- 1 

birlerin beden ve ruh üz~ri.-ıdekl te
sirleri haklonda verdi. 

de ayni şiddetde o!mu~. J3ıi 
tekrar tekrar bomba.IannJl; 
&rlinde fabrikalar, Rayiştııg 
nası, bUyük müe3$!eseler ~ 

almakla meşgulsünüz!_ 
O halde niçin yazı istemiyor

sunuz. niçin yaz bitiyor diye sc· 
\iniyorsunuz?.. Yoksa. saadet 
sizi rahatsız mı ediyor? .. 

Ha~'lr, onun için değil! ... Bir 
kt'lime ile, gö7.leri ve muhayyi
leyi biraz dinlendirmek için ya
zın bitmesini istiyorum. 
Güneş ve sıcak bütün tabia.b 

soruyor... Her !}ey olduğu gibi 
açık ve çıplak görünyor. Haki
kat dediğimiz büyük çir
kinliğin, en gizli tarafını 

bile saklamağa imkfuı 

bulamıyoruz. Muhayyile körlenl
yor. Gözler yoruluyor. Ve bir an 
geliyor ki insan adeta bunaldığı
m hissediyor ... 

Hele gözler!.. Zavallı ~ 

lerim! .. 
Bilhassa sıcağın, cesur ve 

çapkın bir erkek eli gibi perde 
perde soyarak LQI bir ışığın al
tında yatan sahillere, getirip bir 
yığın et halinde bırakbğı çıp

lak kadın vücutlanm seyretmek
ten eza duyan betbalıt gözleri
me, bu yaz günleri bilseniz, içim 
yanarak nru:al açıyor, ve gü
zelliö'in daima bir perde altından 
göriinü.5 olduğunu bilen bu in
sanların, çıplak vücutlarını ol
duğu gibi ı;östermektcki cesaret 
ve pervnsızlıklanna hayret edi
yorum: ... 

Acaba düşünülmek lüzumu 
bir an olsun hissedilmiyor mu? •.. 
insanlar, bu maddi kubbe k:u
nılduğu tarihten beri, dalına 
kendil ri için meçhul kalmt§ 

ı;eyin iışıkı değiller midir? İnsan, 
rtıeneclilen, sahip olunanııyan, 

görünmiyen ve gösterilmiyen şe-

~ 

Yeni Sabah 
ABONE BEDELi 

TOrklye •cnelıJ 
8ENELIK 1400 Kl'f. f700 Krt-
1 AYLIK 750 • 1460 a 
1 AYLIK 400 a IOO a 
! AVLIK 1150 • 100 a 

15 EylOI 1940 PAZAR 
12 Şaban 1359 

2 Rumt Eylül 1358 
GUn 259 Ay: 9 1940 - Hızır 193 

-oun., Oöl• lklr.dl 
ll.20 5.49 9.21 Eunf 

5.40 12.09 15.41 Va..U 
.Akıun Yatat lmHk 
12 00 1.32 9.39 Ezant 
18.19 19.54 3.50 Vaaatf 

- Parise gidiyorewı! Işık, 
kadın ve güzellik memleketinin 
yolc~-usun !... Orada her §CYi 
güzel, her ~;i harika göreceğin
den eminim. Yalnız büyük bir 
sukutu ha.ya.le uğramamak için 
şimdiden kendini hazırlamam 

tavsiye ederım. Filhakika Fran
sız payitahtında her şey güzel 
ve her şey muhayyerilukuldur ı.. 
Fııkat unutma ki bütün bu güzel 
ve mulıayycrilukul olan §eyler, 
o kadar çıplak o kadar sır 

saklamaz bir şekilde mey
dana vurulmuştur ld, derhal 

ların Britanya ad:ısına çıkamı
yacaklanm düşündüğfunden, 
,.e ne de, kopacak !ırbnalıır yü
zünden lskeııderiyedeki pamuk 
balyelerine ltnıyan tayyarele
rinin gelip bomba a.tamıyacak-
1 arım ha.tırl.ııcbğımdand.ır ! ... Alt
la! ... 
Yazın bitmesini sırf biraz Ciü

şünmek, biraz tahayyül etmek, 
ve gün~le sıcağın ooyduğu çıp
lak insan vücndü:nUn bir parça
cık olsun örtüldüğünü görmek 
için :istiyorum!..., 

Yarabbi; sonbahar yağmurla
n acaba ne znman başlıyacak! ... 

F.ıSa.(J Malmmif KARAKURD 

1 s _o~ 
Türkiye a le zm 

·rincilikleri 
100 Metrede Muzaffer, 400 
de Güren mağli'ıb oldular 
TOrkiye atletizm birlnciliklerinef 

dün Fencrbah~c ci.adında ba.illanmış
tır. Müsabakalara Anknra., İstanbul, 
İmıir, Eski&clıtr, Afyon ve Kocaeli 
atletleri istirnk d:n!t:lerdir. 

Neticeler: 

100 Metre Fikret (1.stanbul) 
İkinci r.1uuı!!er (.tst.onbul), üçün-

cü Sami (&kişehlr) ı 
110 Mnnlalı; Birinci Faile (tst.an

bul) 15 2-10 
llkinci Süha (Umlr) ilçüncü 

\Yasfi (İstanbul) 

1500 Birinci Rıza Maksud (İs-
tanbul) 4, 10 3/10 

İkinci Adnan (Ankara) 
üçfincü Galib (Kocaeli) 
400 birin~ Melih (1stanbul) 

60 7-10 
ikinci Gören (tsUınbul) 
Uı;üncu O:;man (İstanbul) 
Uzun allama: Blrlnci Ömer (Af

yon) 6.78 

tkincl Muu!!cr (!stanbtil) 0-
tiincü Cemal (İstanbul) 

Sırıkla yüksek otlama: Birinci 
!ıfulılddin (Ank:ıra) S,50 

lkinci Viı;croplos (lstanbul) 
üçüncil Şeri! (İstanbul) 

Gfille: Birinci Atee .(tstanbul) 
13.63 

ıkinct Arat, üçüncü Şerif. 
Çelık otma: Birinci Yahya (An

kara 3569 
1kinci izzet İstanbul, Ot"iincü A

tes ıstruıhuL 
l\lüsab:ıkıilara bugün de de\•am e

dilecek ve müs:ıb:ıkalarda tcm:ıyiiz 

eden oUeUcr 5 \'e G Tc • ! " el
de 6Chr m de y n 1 cak 
oyunlarını h:ı ır • farı 

ı;iın devnm edecek tnllll takını kam 
pınıı ahnacaldıırdır. 

Galatasaraym yUzme 
müsabakaları 

Galatasaray spm- klubünün :kendi 
nz:ıs:ı nr:ısında tertip el tiğl y(l.zrnc 
yanşl:ın dün Büyükdere Beyaz 
p:ıt • yüzme ha\"UZWldıı kala.balık bir 
seyirci önllndı:ı ,.apılmlştı.r. Müsaba-
1.alar çok intb:aınlı ve r:üzel• olm~
tı.r. Mahmut yfu: metre sırt üstü 
mu :ıb:ık:ısında )'liıc kendisine alt 
olduğu rekoru lı::umıştır. Müsabaka
!Gra bug(lıı de devam edilecektir. 

100 metre ı:erhest 1 Mahmud 1.5.l 
cl.'ıkik.a 

50 Metre Sırt üstü 1) Kemal 4(),2 
saniye. 

ıoo Metre kurbalmnıı orta: 1) Sa
ınih l.30, a dakika 

100 metre serbest orta: 1) zı,a 
l.15 dakika. 

50 metre k:ur'balama küçükler. 1) 
F a ruk 45.2 saniye. 

50 metre ı;ırt üstü kfit"illdcr: 1) 
Oktay 4.6.2 san.iye 

400 metre serbest bOyükler; 1) 
Vcd:ıd G.a.a dakika 

50:nctce seıi>est 1..iiç(lkler: 1) Vu
rnl 37 .2 saniye 

100 metre sırt il.stil bOyükler: 1) 
l\fahmud J.19.1 d:ık.ika yeni Türldye 
rekoru. 

10X50 bayr3 yn~ına Oç takım 
işt:ı ak ctm.lş neticede B takımı 
.5.42.2 ile birinci olmuştur. Sutopu 
mil abakasındll Mahmud - Vcdad 
Nej:ıd Oğuz ve Suatdan müt~kldl 
rr. .. ı: t knmw takımı m:ığlüb 
et niştir. 

Emin Belli 
Jübilesi 

Emin Belli Beyaz gönileklilcr 
piyosmde profceör llobezk 

roWDcle 

Şehir tiyatrosunun en kıymelli 

sanatk!ı.rlannd:ı.n Emin Bellinin 25 
inci san'at yılı tes'it cdilm~k: fıze
re tstanbul vali ve belediye reisi 
Lutfi Kırd:ınn rly:ıseUnde teşekkül 
eden bir jublle heyeti cylfilün 23 
inci cumartesi günü akşamı için :!cv-1 
kal!idc blr program 11azırlnmıştır. 

MQsamere Selami İzzet Scdes'in bir 
konfc.ransile ~layncnk. bunu Sc- 1 
nılha B~k.<;oyun'un tag:mni edeceği 
bir konser, Müsahipzadc Ccl5lln 
"p:ızartcsi perşembe" komedisinin 
birinci perdesi Hayri Nureddlnin 1 
bir konseri ve Naşidın komedisi ta-

1 
kip edecek.Ur. 

F..min Bclll, s:ın'nt hayalının 25 in
ci ytlını idrak etmiş oldul,'U o ı:un 

Uyatro hayatına da veda edecek \ e 
ihtisru;uıı tamamlamış olduğu dok
torluk mesleğine <lüneccktir. En 1 
kuı.·vcUi sahne ndnmlnn.mıztl ... n biri 
olan Em1n Bellinin sahneden ayrıl
mıısı, zaten çok :fakir olan t.ıyatro 

muz için muhakkak ki büyük bir zi
yadır. nu suretle h:ıy::ıtının eQ cnn!ı 
ve en iyl devlrl!!rlni sahneye vak
:fcdcn büyük :;an:ıUdi.rm sahneden 
ayrılısı dı:ı yine bir s:ınnt 7.iyafctlııc 
vesile olmaktadır. 1 

Hastahanelerde yataklar ll 
fazlalaştırlldı 

İstanbul belediyesi ihtiyaç hlsso
lunduğu takdirde pasif mUdnfnn tcs 
kilfıtı adına tahsis olunmak üzere 
Ccrrahı~:ı, Haseki \'C Zcynebklımil 

h astah nelerinde çok mikd:ırda duş 
•tesisatı l aptırmıştır. B ndan başka 
belediye o:rni h:ıstnhımelerdc d:ıluU 

h:ıstalıkl&:.r 1 oğuşlarına yeniden bir 
~:ok yabklar iliıve ctm.!5 \ e Haseki 
doğwn koğuşuna 30 yeni yatak 
illve etnılştir. Zeyncbtıi.mil h:ı talın
nesi qoğum koğu:µınun ~atak ndecii 

1 ADLiYEDE 

Hapisane cinay ti 
Katil Receb 19 sene 4 

aya mahkOm oldu 

Bu hu.>USta Ycşıby bir seri tkılk 

kon!eronslan tertıb ctmiştır. Dunkü 

kon!ern.ns bunt.ırın birincls!ydi. 1 
Konferans oparlar \"nsttasile o ci

varda dinlenmi..,tir. Profos&r o.yni I 
z..:ım:ında alkulu 1 m:m mtid:ıf.n du;' 
m:ı.nı oldu.;unu mu; Herl.? ~,1h ctın1;; 1 
ve muhtelif memlc: - tıerde alm.a.n 
ledbirleri nnlatmı,;ur. ı 

Mükerrer &ablknlı haırtızlardan o
lup mevkufen h:ıplshant-dc bulun -
duğQ sırada lumllu'da kaybettıği pa
rayı tekrar gen almak için çıkardı
ğı kavgada katil Şü1':riiyü ita d~ 
öldürmekle suçlu Rcccb F..ızılıı&a -
cm ikinci ağır cez:ıdıı görütınekte Leylei berat 
olan muhakemesi dün neticelendi - l7 EylOI !?40 salı g..ınO fab:ın 
rtlmişiir. Katil Ileceb hakkında !d- oıyının on dordunc musadıf oldu· 
dia m.:ık:ımının talcb ettiği ceza ır.ad ğundıın mezk(;r ı;atı gunü ~k~mı 
desi kabul ile eskiden ol:ın m:ıhkü- (Ça"fJı:ıbıı occeııi) lcyleı berat ol· 
miyeUeri de ilave edilerek 19 sencJI dulju Hin olunur. 
4 n;v 20 gün hapscdilmeslııe k rar 1 t .. n· ul Mi.l!t .:il 

Verilmiştir. \-.0 •x•AC J 

büyük c~ddeler harap olınu; 
Yani Almanlar her yıktı 

ve öldürdükleri karşıs:nda ~ 
dilcrinden de bir yr.ı.lnluİı. ,,.e 
ölen görmcğc ba.sl.:ımışlurdtl'· 
naenaleyh bu taarruz.la:no 11 

şiddetde devamı kabil değıl 
Zaten buna, 1ngilizlct'in yeıtl 
le.hlarile belki imkan d:ı. !Jtl' 
mıyacaklardır. 

lngilterede bu hafta zarf~ 
üç yeni silah ortaya çıkrııı 

1 - Yeni bir bonıbs. ( 
bomba teehhürlüdlir; yanı o 
tükten sonra bit' mUdJ t ., 
tesirini genişletiyor Vt> p t \ 
Almanlar bunun zeh:rii o J 
nu id~ia cdiyorl.ı.r; tn ,ı 

tahrip sahrumun geni ... , 

Hang·sıne 
1 \'e şiddetinden b~ ka curzr. 

1 

m.adığmı roylUyoı ı r. 

Karısını boşadığına mı, nişanhyı kaçır
dığına mı, 450 lirayı kapbrdığıne mı? 

2 - Yeni baraj hattı (i 
· sık ve daha müessir bir . ı J 

ve yepyeni usullerle, va,:; ıt:.ıl ... 
yapılan bu barajın ilk eseri 
\'elki gün görünmUş. Alman~ 
yarcleri Londr:ı üstüne k 
geldikleri hnldc bir tek bo 
atmadan geri dönmüş! ıdıt ' 

Evvelki gün Asliye Altıncı 
ceza mchkemesindc karışık 

bir dc.ılandırıcılık davasına ba
kıldı. İlk ypılan duruşmada 
davacı bulunan Erzincıınh Ali 
Ahmed dava.sını şöyle anlatı· 

yordu. 
- Bundan altı ,ny c\'l'Cl 

memleketten !stanbula gelmiş
dim. Burada bir münasebelle 
Güllü isminde bir kadmla ta
nıştım. Ahbab olduk. Beni c· 
vine falan da davet etti. Git
dim, 16 yaşındaki kızı Ayşeyi 
de görüb tanışdım. İstanbulda 
kaldığım müddctr;e hergün 
kendilerini ~dyaret ettim. Bu 
sırada Güllü lıan::ı.: · 

- Sen bakılmak istersin. Gel 
kızımı vereyim de b:ışgöz olun. 

Diye içime bir kurd düşür
dü. Ben de bu körpecik luzı at
mak :sevdasına düştüm. 

- Olur dedim .. Hemen evle· 
nelim. 

Giillü benim razı olduğumu 
görünce: 

- İyi amma dedi. bizim da· 
lıa ne çeyizimiz v:ır, ne bir r;c
ylmiz. Parnm17. da yok ki ça
bucak her şeyi hazırlayalım. 

Ben hu sözlere hak \'cl'dinı. 
Üstümde 500 lira knd:ır bir pa· 
ra vnrch. 450 lirasını çıkardım. 

- Bu kadar yetişir mi? .. 
Diye uzattım. Saymadan al· 

c1ı. Ve 
- Ne kadar! Dedi. 
- 450 lira: eledim. 
- Eh.. Şimdilik yeti~ir. 
Ce,·abilc koynuna sokdu. nen' 

de kalkdım. }{ulan para ile he-

men Erzincnn::ı. vardım .. 
-lstanbulda piliç gibi bir kız 
huldum. Ben onunlı evlenece
ğim! 

Diyerek ktrlc yıllık kanını 

boşadım. lki çocu!';'1lmu da. o
na bırakdını. Burada bir iş tu· 
tarım diye de malımı, mülkümü 
saldım, savclıcı, geldim. Fakat 
!staııbula gelince Güllü ile 
Ay§eyi lwydunsa bul... Ara
dım tamdım meyd::uılnrda gö
rülmüyorlardı. Meğer bu sefer 
Ta~md" Pl.itin np.artmanın
cla 3 numaraya tn.şııımışlar. 
Bunu öğrenince mahkemeye 
buşvurdum. İ.Jlc ılr.vam budur. 
Beni aldattılar, dolaııdmlılar. 

Cezalarım da görsünler elbet. 

3 - Büyük t.:ıyy re 
(Berlinc kadar giderk n f 
bomba alamıyan İngiliz t 
relerinin yerine birkaç t 'ln ~ 
ba ve 12 kişi alabilec~k 

tayyareler geçmektedir. B ıı 
nn planları Amerik'.ld:ı y P 
mış ve geçen sened~n l~rı ~ 
merikada inşasına b:ı. ·an 11 

Ayni planların lngiltercy • d 
rildiği ve geçen a) bu t 'f} 

lerln *2crübeleri y.:ı.pıldıg• ıııt 
~'llmaktadır.) 

Hüla.a, Taymis'in d dıJ: ~ 
zaman nmansız bir sur te 
manya aleyhinde ç:ahşıyor. tn 
tere ile Almanya ara.sın<l-ı cı 

yunun son partisi gatibı. 

haftn ba9lıyacak. E3'er \!ıı 
yanın talihi attığı bu -ard-' 
yaver olursa ne fill y < 
d:ı.ima son oyunu k zarutı · 

Suçlu Gii!lü ile Ay.JC her şeyi ı 
inkür ediyorlardı. Gelmiş olan 
şahitler Ali Ahmediu sözünü 
tcyid eder şekilde ifad0 ler ver· 
dilor. Gelmiyenler de vardı. 

Bunların çoğırılıp dinlenmesi 
için mahkeme başka güne kal
dı. 

bilen İngiltereye erg""" p:ı.rt 
ı kaptıracaktır ... 

Behçet sAFJ\ 
Salondan ç:Jkarkcn d:ı\.·acı 1 I 

Ali Ahmed etrafa bakıb elle- l ___ P_O_L_l_S_D_E __ 
rini ' iki yana açara.it tazallüm ı 
eder bir halde: 

- Hangi kaybıma bakayım ... 
D'yordu. Ka1·;mı, çoc.uklarımı 1 

tcrkcttiğime mi; şu sevdiğim ~ 

körpecik l'ızı elden kaçırdığıma 
mı, 450 lira :p:ıramı kaptırdı· 
i"lma ım, yollarda harcadığım 
P"ral:ırb ~ktiğim b •nen sı· 
kıntılııra ını: lı:ın0 i biti.ne ya
nayım .iz .. o;. leyin; lıanghinc 
yanayım': .. 

l'amyonla 
reğine 

de 50 ye ib~.C olunmuştur. 1 ~------.... -=------------~----*" 



Tıb tale e .yur
.du imtihanında [Eöl&makaleden .devamj 

SON 
Yazan : Hils J n 
ŞOkrO Baban 

Açıktan 
Kazananlar 

kazana1ar 
[Baı tarafı ~ nel nhlfede] 

Adana ilsesinden: Muz.afier Ada
snkun. 

yasi realitelere miistenid bir Y?ı' R d Ak d • d ·I. • f ! 
kınıa.sma temin ~ıdiği 'bir cm-. - umanya a· me- 8fUZ 81\f ran 
1ivaki<lir. Enlbuki .Almanya ile 

Rusya arasında yalnız ideoloji Sele çıkarmak h h ·1 • 
Valide kraliçe 
Helene Rumen 
topraklarında 

Hakiki ilim damı 
yet·ştirmekı 
istiyorsak· 

Afyon lisesinden: Sadık Glingür, 
Sabri Tunocl, Ali Eraslan, 

b.yrılıf;'1 yokt:.ı . .Alma.aya tarafın- sız ar gem 1 er• 
dun ~u:>Y~ .aıcyelıindc gen.iş bir isfiyorm uş Urmet ettiğim ve saydığım 

ıbir üst.ı.dmı Iron.U§UI'kan 
çok mühim bir noktaya tem.na 
etti l"C dedi lti : G cçcn Biiyuk Harlllc bir BC· 

nedenbcri devanı eden 
:mücadelenin en çok kfırlısı Av-
nıpada dqğil Aksayı Şarktaki 
nıııaın:am .JqıJQnzraclır. Japony.a 
usta. bir siya.set ve istikbali i!i 
bir görüşle en nz emelde en çok 
fayda temin eden devlet oldu.. 
1914 - 18 milca~esinde .l:ngiliz. 
tarafına füibnk oocrek Alman
ynrıın mirauç n mc.ymım.a gir
di, bu defa mihvere temnyüi e
derek !ngiltereyi Asynrun şar
kından takr" en uzakla.5tırdı. 
Genif\ Çin saho.sındn şu veya bu 
rıekillerde 1ngiltcrerc darl>clar 
\'Urdu ve o ha~m1idc muvakka
ten de olsa alllw.sını kesti. _ı\na 
:vatan ve Akdeniz kaygusilc uğ
raşan. 'Büyük Britnnyn. Ak~yı 
Şarkta ÇinBe. Singnpurda aidi
n~ck 'halde değildi. Fransa aa 1 
Rindi Çinide takriben o durum
llnfür. O dahi Çin l•rtalar..ıım 
(Şan K"Uy Çek) askerinin 'bile 1 

t"cavi.:.zlerine maruzdur. 1 
Rusya, A!man:ra Lehistan iG

ltlü.sıntb.n istifndc edere« 1.ı.ruh 
çekmekEfılıı mühim lokmal r 
a'ldı. I:.ehistruım yanwna el koy
dltğu .gibi ı .. ct:onya, Litvru:ıya., 

Estonya \'C ufak bir mücrı.dele
den sonra Finlandiyanm milhım I 
hır kısmını i ,gal etti. Şesa.r:ıb· j 
Ya ve Bııkovinnyı kruı dökm::\k-
izin .aldı. Tııkrlben Türkiye nü

f,usunun :bir buçıik misline mua
dıl nüfusu ;memleketi hududla
rınıı soktu Ye .şimdi de 'Iımn 
ctnes~iliııi konu:5mak fu:ere 1.Tıyn
nada toplnnacak 'konferans hnk 
hında 'Berline notalar rrüekle 
n1eı:ıgul bulunuyor. 

Ankar~ erkclc .!isesinden: Feridun 
Gürol, Nc\·zat Ülgen, Erl<in K:mde
mir, Erdoi!<ın Noy<m, lbr::ıhim Er
'doğ:ın. 

1\nkara G::ızi lisesinden: 'Adnan 
\Özliircl, ~neci Akman, tlmi Gür
soy, 

Antalya lisesinden: Nevzat Gülen, 
Necdet Ok::ın. 

B:llıkcsir lisesinden· Emın üstün, 
Htkmc't ErtUrk, Said AltD.y. 

Bursa lisesir:.den: A. Şerit 'Eı-bek. 
Da~nka lisesinden: H::ıyreddin 

T~n. lvtehrncd Bozkurt. 
Denizli fue::ind~: Necmoodin O

ğuz, N. Salih Bı)ykcnt, F.ıclıl Yur -
tnğlu, H~m.ct Yal:n, Hüseyin ıms-

oğaı. 1 
D,yarıl.r.OOr lisesinden: ~hmi Gcr-

çel. 1 
Edime lisesinden: ı. Ekrem Kos-

pm~ 111 Su:ıd Vural, Hüseyin Yc~il. 

>ESki,."'l!h:r .ilsetlnden: Hakkı :Ergut. 
G.uianlcb fuesi.aden: Cahit .Erkan. 
füıydarpıı,..::ı lisesinden: Tahsin 

ç,r~ı, Samih Z.:ın, Avni özt:ıy! 
'H~cyin Erenı;:in. 

Unyriye iL-esinden: H. ITfısnü 

'\'oı'lık. 1 
.1 Wıbul !!t5'ı!l: lisesinden: Abdfil -

k:ıdır Pekmez. 
t;:ınir biı:inçj er.kok lise!li.rnien: na

,şit Mcnto;;", Hullı.zi Giinlürkün, A. 1 

• Tceati A ~ı. Orhan Erol. 1 
tzmtr .ikinr!i erkek lisesi!ltion: Arif 1 

"'i:u;ı; üı:ek, Hakkı 'I'uucer, Fuat 
Ber· ~roglu, Y. ;zıy:ı :Eı:soy, Faruk 
ö ırt, J3.~ Eknlp, ~ 'fuu:.ffcr Dcdeoğlu 

Kllbııtıı.ıı liııesiııdeıı: Ali Osınnn 
Tu el. 

K:ıstamonn lise:>indıın: Salih Er- 1 

roy, Sen:er Sümer .Kcınal Bayrakçı, 
.. l1il rrl'm ~tay, ~hid BaŞkale. 

~.f3!.'i ndC?ı: Sadcddın Bil-
;ı;it. ~a 'Yı!m:l~. 

Kon% !ı~mCien: n. m Salih, Ali 
Ah l, Ta. '::ı Erg n, 1-'aml;: SU-

1 

·:~n. t:; lah delin ilhan, Felh' Er _ I 
un. Lutfı 6zdetgl..ır. Fuad Eroı;;lu, 

Kcmrıl Dcmırozm:m. ı 
Ku• ;a ı. inden: Kemal Gürol, 

J\. Ne ·ı Arı. j 
M tyn li ,e:,indcn: Nur~din Erk, 

askerı ıstila lursı da vardı. 1n-
gLltcrc ile ittifaka dayannra1c 
H.usyayo. hücum etmeyi düşünen 
Nru;yona1 • Sosynlimı '!ngUterc 1 
ile uz\aşınn temin c<lcmeyincc 
menfaatini Rusya ile birlc§Illek
tc aramak ıztmı.rmda lcnldı. 

Sm·yalcr Birliği ile Almanya 
kendilerinin anlaşmnramıdan 
memnun dlmıyan 'tn.raflann, tı.· 
rnlannda cmniyelsiilik doğıu-a -
birtakım dedikodulara yol a.ça
rından şikayet ederler. Fnknt 
Sovyctler tarafından sümiyet f 
gösterildiğine delalet edecek hiç 1 
bir hareket hasıl olmamı§Sa da 
Almmılann biUıassn Balkanlara j 
sarkmağa başladıktan sonra ta· 
kib ettikleri siyasi hattı haroket 
birtakım dedikodulara yol aça-1 
bilecek bir manzara göstermek-

1 

ten geri knlınrunıştır. 1 
Mesclü Ruma.nya.y::ı. verilen 

mülki tamamiyet garantisi bi -
taraf, dost ve düşman biitün 
memleketlerin matbuatında Rus 
yaya karşı bir sed çekmek ma
nasında tefsir edildi. Sovyeller 1 
Birliği ile Almanya anı!,ındo.ki 1 
resmi dostluk bunu tckzib eder
se de 15ev<1hırin ibu ıyoldo. düşü
nen1ere az 'ÇOli: hak v~rdigi de 
inkin· olunauınz. Bunun arka -
sırulıı.n Tuna.da seyriscfain nı~c 
lesini hal için toplanan kon!e - ı 
rnnsa So\?,•ctforin 'davet edllmc
meRi bütün bütün nıannh ibır 
mahiyet nlmıştır. Bu adetti Rus
yanın Bafü:ınlardan uzak.lnştı -
rılmasmı ka.t'i ve maddi bir de
lil ile tcyjd eylemek ve se
nede rabtctmck gibi bir hare -
lı::ct teşkil edecekti. 

Tas ajansı bir Alman 
gazetesinin neşriya!mı 

tekzib ediyor 
il 

M kovıı, 14 (a. a.) - Tass :ıj:ın-ı 
S1 bildiriyor: 

Alın::ın «N'at.ion:ıl Zci.tun.:.,...., gxm
tesi, c:Buna Vestire,• g:ızetesinin bır 1 
h.bcrini iktibas etmektedir. Bu ;.;:a

bere gGrc, P.omıınyanın MOC'...kov.:ı el
çisl B. Garcru:o. Viy:ınıı lı;±cmliğı 

hak.mıdakl görüşmeler csnasınd:ı, 

Rom::ınyıı üzerinde bir !10\·yet hima
yesi tesisini ishhdaf eden bir tck1il 
~:ıpl"'!ı] ve bunun üzcrinc Viyonaduki 
Romen heyetinin \'Oziyc!i tutun ... -
ınaz bir h:ıl almıştır. I 

~Duna Vc.,~ire> gn~n ruıli

on.ıl .eitur.g taraCmd:m iktibas edi
len yulmrıd::ıki haberinin 3Çık su
reLt-c 'ı:ıkikata muhalif Ye yabu ol
duğunu bildinncğc, Tass aian=l me
ztmdur. 

Bu t:ibi ı;nyiaların çıkarılması, her 
~ide non:.an:;:ı.d:ı bir cnd~e b!lva-, 
sı y.:ııatmayı istihdnI ctmE-ktcdir. 
l3u ı.;oyfulıır, so:ı. uımruıl:ırda Sov
yet - Romen hududunda tekerrür 
eô!?ll \"C bilindiği fü.:erc Sovy~t 

hakiımetinin protestoda bulunm:ısınt 
ksbeyliycn b!itli~ckinin ayni 
tahnk hooc!lı?ri ile lıah edilm~lıdıl'. 

Rumen Tiül..-iirı:ıotinin Uir 
Tebliği 

tB~'kreş, 14 (o. a.) - Reutcr bil
diriyor: 
Bılk~e asağıd:ıki resmi tebliğ 

ne;)redilmiştir: ı 
Y b:ıncı radyolar b:ızı hudut hiıdi- 1 seleri haber vermektedirler. Bu h:ı

bc Jer do.:iru 'Ckğildir. Rum=ıyn kim-ı 
seyi tahrik ctmemi,l'lır Ye ctmemck
etlir. Hudut askeri m kaml:ıı:ı Ru-

1 mınv:ı hududunu her tilrlli .gcc:nc1 
t.c,,ebbü.,lerinc mukavemet etmek 
itzcre kııt'l emirler ulmışln:rdır. 

--»••«-

nereye gidiyor? 
Cclıelültarık, 11 (n.a.) 

Rcutcr: 
İngiliz deniz makamları, 11 

cy1iilde G Fransız Hnrb gemisi
nin Ccbelüttank açıklarınfuı.n 

ı:arlctan g~rbc doğru geçmiş ol
duklıL'rllll teyid ~ylcmekteclir. 
!Bunbr, Gcorg'es Leygucs, Gloi
re ve Montcn.lın kruv.azörleri ile 
Malin, Fantasque ve Auclacicux 
torpito muhribleridir. Bu gemi
lerın gitmekte oldukları mnhal, 
söylcwuemektcc1ir. 

ıAmıdolu Ajansının notu: 
Yukarıda .zikri geçen Georgc 

Le~·gu!!.a,, Mcntcalm ve Gloirc 
'kruvazörleri, yakında fa.50. edil
miş harb gemilerinden olup her 
biri 7600 ton lıncmindedir. Ve 
32.5 .il" 36 mil arasında bir cü
rntle sefer etmektedir. Bu kru
vazörler, 152 milimetrelik 9. 90 
milimetrelik tayyare dfifi 8 
top ile 4 torpil kovanı ile mü -
cciıhezdMer. 

Le fulin, L'Audacieux ve Le 
Fantasque torpito muhribleri • 
nin hacimleri 2569 ton olup 37 
ile 45 mil arasında bir süraUe 
sefer etmektedirler. Bu mulırib 
ler, 138 milimetrelik 5. 37 mi
.liınetr.clik tayyare dfıfi 4 top Ye 

9 torpil kovanı ile müse1liih -
'brlar. 

--ııuuı:-

VRUPADA 
HAiB 

Kraliçe oğlu Mişel 
tarafmdan jstik .. 

istikbal edildi 
• 

Bilkrcş, 14 (n.n..) - Stefani 
ajansından: 

1W,Yadan gelmekte 101.an Ru -
manya. valide kra:liç.esi Helene, 
bu sa.balı Yugosln~ htıdud istas 
yonu olan Sim.b&liaya ı.·nsıl ol
mu§tur. Kraliçe, bir 'kararname 
ile ~eneralliğe terfi edilmis 
olan oğlu kral birinci fichel 
tarnfındnn istikbal edilmiştir. 

l"-0llarına devam eden krnlm 
ve annesi kraliçenin Bükre§e 
muv:ısalatları tarihi, yannlti p:ı 
zar sabahı saat 10.30 olnrak 
tesbit edilmiştir. 

-->ıı•--

Amerika iaponya aley
hine yeni tedbirler 

ahyor 
''l:ı•fogton, 14 (ıı. ;;ı.) 

ajansından: 

stclnni 

a. Roos\·<'lt, tayynre i\·e motö:-
1ribrık:Wırı içın %lll'uri olan maı~cmc 
ile Uıyynrclere J;.1Z101 o an lben~in 

~ c air mokine ,-e cilı:o:lsrı lhrııca

tın:in diğer birt:ıkım tahdid t T<!P
m~::ı kıınır \-ermişilr. Bu tedı.>ire 

J .. ponynya yapılan yardıma l:arşı 

yeni blr mania nauırile bakılmakta
dır. Fıh'~l~i JaPQn 'Sefiri dcrb::ı1 !ha
riciye nezw-cfuıe ı;:iderek U...h:ıt is
temi Ur. 

"Onive.~te wms edilirken 
Vekalet bu hakiki ilim adamla.
nmıza tetebbülerde bulunınağa 
imltfuı "t"e.."'ebilmek yÔlunu şiar 
edinmişti. Bunun için ünivera:i-o 
telerde vazife alan profesörlere.. 
doçentlere, az mesai smıtino 

mukabil ilcretler vermişti. B 
dnn makEnd ilim adamları olan 
bu zevata serbest mesai için 
vakit bırakmak ve bunlara ilmt 
tedkiklcrde bulunmak imkfiıum 
vermekti. Halbuki bu zcvntın 
de bu boş saatlerini hususi li
bir kısmı ilim ile uğrı:ı..<ıncak ycr
selerde aldıkları muallimliklcrle 
doldurmuşlardır. Böyclikc bun
ların ilme tahsis edecekleri bo~ 
saatleri kalmamıştır. ,, 

Bence bu ıçok mühim bir nolt
tadır. Vekiılct üniversite vo 
yüksek mckteblerde vazife alan 
profesör ve do<'ıentlerin hu::;ust 
liselerde muııllimlik almalarına 
miisaade cbnemclidir. Zira buu 
lar mesai saatlerini bunlarl 
doldurmakta ve kendi bı-wıgla
nnda ilimle meşgul o1rna:k 
için hiçbir bo!i vakte malik olun
mamaktadıilar. 

Diğer taraftan ünh•ercite 
münteaibi profesör :ve d:>çent
lcrin de bir bakıma göre haltlo.n 
vardır. Zira, bunların aldıkları 

ücret, f?&.'.llla.cnk kadar müt'eyazı
Aıne!'.İkadz 75 bin dır. Bunlar da h:ıyatlnrım inti-

kişi askere alınıyor zamn sokııbilmclt için da1ı.a. fo.z
ıa paro kazanmağn, onun için do 

"1\'adıington, n (a. :ı.) - :lınuı 
cdilnrnk iizcre n. ın.~:cıte tc.di edi- husuru '!liselerde v.a7ife nlmağa. 

--. [Ba~ tor fı 1 inci cı:tılfede] len :ı .. !:cl'lige ait ~crn~a>ro:Jt:.; kongı·c l\'n'kitler.ini birkc.g lira için öl-
"-r::ı"--"-n , ....... _., __ ..._ ._ ..... k ..... ,., dürmeı:·c mecbur bulundmn.1 .... a-infilliklar, H'.ent kontl~"u sn - ... liU;.lii ,.. ... , u.ub...... ...,.,. ~·uu- ~ u.ı. 
rnis'.ir. dırlrır. 

hillermi sarmı§tır. :1lk kmilc ofar.:ık 75.000 hl ın: Bu vaziyet karşısında hakik1. 
Amerika, Jnponyanın hy3. a 

yn.ptığuu tnldid ederek lngiltc
renin bugünkü halinden azami 
i.'3tifode teminine çalşyor. 

Vnh:tilo Avrupa devletlerinin 
Çinlilere tatbik ettik'leti bir usu
lü takfül ederek, 99 zene müd
detle birtalnm ücleri kira"hyor 1 
ve ~·.ansı yavaş .Ang1o - iSalcson 
ırkı mcrl:ezi ıuttletini Londra -
dan Ncvyorka kaydırıyor; lıat
tıl Kanııdaya, Yeni Zclandaya 
munzam emniyet 'teminatı veri

Ru .• n vJdln Tözün, j 
Satnlun li::!'Siçd('n' Stı1alınddin 

Goncn. AbmcJ Gulum, Ahmed Fa-1 
:ııl Bıırnn. J 

Vef:ı i~ndım: Şcr<İCeddin Kılıç. 
Yozgat lisesinden. Nccıneddin Ke-ı 

1 oglu. 

!Rusyanın wnkit kaybetmeksi
zin aldığı enerjik VDziyet Al -

1 
munyanın kapılçlığ1 hülyaları i-

1 zafo ederek kendisinde ı·ca'litc 1 
hissini kuvvetlemHrnroye ynr -
dını edecek ve iki memle
ket arnsındaki resmi dostl C:'U 
tekrar pürüzsüz ve iıı ızasız biı· t' 
f]cldc sokmak gibi bir .fayda te
min eyliyecektir. Öte tarnfta da 
realite tabii tekamül ve inkişa
fını takibde devam Meccktir. 

AFRJKADA 
HARB 
(D:ıı; tarafı 1 inci uyf.ııda) 

Bu, harbin hidayctindenbeıi kfınunucwelde siliı r.1. '101 ~~ .ila-
Fı-a.nsız sahilinin en şiddetli ve cıığı tahmin ccLhnel~1.'tiır. Kmıun ilim adamları yetiştirmek i<it.i
en uzun süren bomb::ırdımaıunı projcctntle ı;:ın::ıyiin cerc.."'bcr edilm~- yorsak yapacnfrımız .f:Cy, 0 a-

1 teş:dl etmiştir. Düşman kuvvet- si ,.c "c:u> clti,ci taktirde fabrik::ılara damlıırı maddi ve manevi ~kil-
bir bed.cl mukabilinde hfü .. ~t ta- de tam m~!e fatm4-ı ct:u k 

yor, 

P.u t;'\f.-: B•ıl ar jin n:ızyonund~n: 
Scılim Cru ,,. . 

Gen~lerımiz.den önlerindeki tD.hsil 
de •rı!!:..i :zarfında .,yuksck b:ı_şarılar 
.rlılet i:ı:. Hü ı:yin Ca.lıiU Y Al.;ÇIN 

Oüny;ının en cüze! Tan,nc;u 
CESAR ..ROMEO ve MARJORI VEANER li"ilhakika biliyor ki, butün 

bu neticeler muvukkattir ve but 
gün cereyan eden büyük mü~- c] tarafından 
ranmn fı.kibetine bağlıdır. Fakat 1 .Jı 

Sinemasında 
Almnnyarun mnğltıbiycti Rus -
Yayı faydalarından, Japonyayı 

elde ettiği nimetlerdt>n, Ame. t 
riknyı kopardığı p:ırçalardnn 
tnnhı-um ctnıeğc kti..f i geleüilir C'...zib \c gtızcl ,f;lmin I..? d:ıns edil nek~dlr. 

Kıılıkaha .. Heyecan ve nlkqı 2"lhneleı ile dolu bir fılnı. lıb·cten: 
'tnİ? Afmanya ile mulı:ıreb~ İn- ıEntern::ırryonal Fll rı hütun tofei~tilc ••• Tü, kçc cozlı.i. 
giliz B:ı~\'ekilinin tahminine gô- Buı:un iitı:ıt 11 de de tcnın:.tıı m:ılinc . 
re daha sürecektir, seneler gc- Wı:i:i:f~!iC:!:m:::B~rili:l~5'E.:3:::S!:CCGia~l321m!l.t:O:~::ci55Eit::::l!iüi3~ 

10-ll g~cesi havn müdafaa 
bataıy.aları tarafından bir düş
man tayyaresinin düşürüldüğü 
tecyyüd etmektedir. Diğer eeb
lıclertle iştara şayan bir §eY 
yoktur. 

!A:fr=Jmda. V ::ziyot 
Kahire, 14 (a.a.) - Umumi 

lwrargfilı tebliği: 

~Mısırda ileri harekat planına 
göre dün düşman Nomansland
da boş ve harabe halinde bir 
,kö; olan Sollimin cenubu gnr -
bısındcki sn.rplığa müsnid kıra
-heleri mıntnkası n:rnsmdn ilerle
miştir. Dii§ınaııın harekatı kol· 
1anınakta ve vaziyete hakim o
lan zırhlı otomobillerimiz 't:arn
fından tcchiz edilmektedir. 

Çecektir. Bütün kara ..Aı.Tu.pası- V;Jts:liD~D 
n:ı. biılcim C<!rmcnliği yen~k 

~or .ol D.ktır. Zafer ucuz dehıil
dir; bittabi"~ıpranma bir taraf
ıı degildir. !Bir lbafta1ık bir bom
bardıman Londrada nzim tesir
ler ika etmiştir. Tnhrib hnrbi 
sürecektir. Açıktan hııva oyuni
le kazruınnlar.ın karı azalacağa 
dt.~il çoğalı:u:ağa oenzi~·or. Dili;
lıtr galiba bu: Harb dımnda kal 1 

'Ve kazan! H yin ~illmi .Baban 

Çembarlitaş sineması 
Sair cebhelerde iştlra değer 

bir hareket yoktur. 

1B -cyliil çar():ımba günilııden itibl.l:en O. inci vıZ!yon 

filmlcriııc haşlıyucah.'tır. Sinemn müdüri_ycti, 'büyük Ieda
.knrlıklar yaparak bu 6('ne Ecyoğlunun l Jncia sınıf ınnemaln· 
rmd::ı. gösterileci}k .fil..mıer.i.n en iyilerini ıinlihab ve temin et
~tir. Snyın m~erilerinüzin istirahatlerini temin hususwı-

lrenileriyedc Ala.rm 
Tukenderiye, 14 (aa.) - Dün 

gece yarısına doğru !skcndcri -1 
yede alarm i§areti Yerilmiştir. 

Alarm kırk dakika sürmü.s l.'C 

hücum ynpılmıınuştır. j cla sinema dahilinde bir çok yenililcler y:apılnufjtır. 

Suıriye dö Gualla 
iltihaka taralftarınış DUnkU kısmm huifrsası 

Eaı ıtarııfı 1 inci ll>!ltilfde] Ccyo~lunun k;ılaboılık cadde-
1~1<!Ucrini .ı:.1encn iihar clxr.ck1c- terinden g:çen bir otomobilin i · 
<li Jer. çlndeki oenç bir adanı. bir ara, 

Ayni knynaktnn öğrcnildiğinc.ı;bre, cebinden tnlranc:uını c.knrar.ık 
llslceri claıpcrleı:den müt~ll ifü mucycnc eder ve yine c~::ılne 
1 1.:ılyan misyonu, sh il tayyareci cks- ycıleştırır. Nihayet otomobil bir 
f>l'rleriyle tcr.-vtyc cdilmi ir. Bir Al- a-p?..rtmanın önı.ıncte d,ırmıca 
hl.:ın tu~onunun da Suriyeye c;ide-

1 
otomdbılden inen genç ııdl'm ~-:ı-

Cl'fü Z:lll edilmd:teclir. 1 fore bir beş lira vererek listünü 
l SSurh·e h::ıkkındn, glinden güne nlmoıdan mcrtlivenli:rl çrkıır. eı-
k:.l.vıın1tll"a lmr§ı nleyhtnrlılt: belı.l'- 1 t11inl ım.ıurmege knrflr v<:rmiı;tir. 1 

l: "1•t.~ir. Mağnıum ve tli•~iıncclidi:-. Aean-
1 &.iylenUdığıne mı:.o.ran, 'ltalvanl:tr, ctire 'binip yukarı çr:...ar. Bumsı 
1
' Vtı üSlennin derhal teslimini, de- b r dUğJn evidir. 

ltıiı·yoUannın kontrolunu ve Beyıut Varı aralık kııpıdan kıvrak bir 

d~ıiz :ıll.t {t~ilcıtlni.n ~cıi.lm.esıu.i c:ız -eui Ne.. t>!e.!l'cli oka:lın ve er-

~ etmektcdlılcr. ı~k k:ıhkahalnrı ıişiWl':'lelctodlr. 
ı...ı Diiğündc herkes almokin .\le fr.a~-

nediyelik en güre lıdır. tl:ılbukl il<ondl ütt.ıındc 
.U ııteliHc bif" cl!1~ vardır. uruk 

'll~U va SIDGAOEtER geldL ~ır teretldiitten ~mı kapıyı ıı-a-
sıp · T ·zı rek a::_ar. ıt=akııt, 1~ı:rt1c tek bir ::ı.rm - emı e~e - Tamir HA Ü 1;0n1'llk yt.ı: 5rem11ı:. 

Ll IUK T ·nK Lfd. 'Sii. Onun knpıda belirm~si, ilk 

~-Bllah1İçİıieİ!ikaijp~ı.4İİiıii.nc~üm'ltl.a~k1!ıZİf;Jİtuı~·ltnC~ önoc loyo..feündeıı hizmetçi ol-
' l . 

duğu anlaşılan bir kadının na· 1 

zarı dikkatini cc.lbctti. Hendi · 
siri ~ıiblıeli ~ffuhdi .süzdükten 

1 
sonra ynnına ya.l<inştl: 

- l{imi iJtcdiniz? 
Hizmetçi bu yabanCJyı lıhaka· 

rcte ve istihf afn ynkın bir göz-1 
le süzüyordu. Öyle ya, bu adam 
kim olabilirdi? Osman Kadrı 

-2-
görünce durdu. Başından şap
kasını çıkardı ve ya\'ll§ bir se~· 
le: 
-1\füwyycıı hanımı görmek 

istiyonını, dedi. 
Hizmetçi kadın yüzüne şübhe

li . übhdi bakmakta. de\·am et-
Beyefendinin mtihtc~em apar· ti: 
tımanına -gelen bu adam kim o· - .Hangi 1 lüzeyyen hanımı? 
lubi!irdi? Hem de <:'.dendiği bir Gelir. hnnımı mı? 
günde.. - Evet! 

. \ 
Bu yıprmımı5 ve csldmeğc -Ne ~raı>acaksuıız? 

yüz tutmıı§ elbiseli adam, her - :Kendi ini göreceğim. 
halde onun bir arlmdn~ı. bir Hizmetçi lmcluı ona hfı.lll. yol 
dU\·etlisi olamazdı. Delki de da- göstermiyoııdu. Sordu: 
vetlilcrd-:n birinin gönderdiği l - O [imdi çok meşgul. ıKi
h uketi getiren bir işçi, yahud da 1 nıin tarafmdau geliyorsunuz '? 
burada bulunan her hangi bir • O z:ımıını:ı k:ıclar sakin aurnn 
davetlinin U.Jağı veynhua §ofö- yabancı nd:ım birdenbire degış- 1 
rü olacaktı. .ti. Tavrı .sertleşti. Gözleri ci<ldi- ı 

Hizmebji .kadını knr{lısıııda ~ l~ti. 
1 

li bir hava daG b::ıraj ateşi aç- ra!ımlzın ı·iız'J_:ıcd cı;:llmc::ı 'hııl±ınd yolttnu tutmak o1mulıdır. Aksi 
ımş ise de bunun mahsus bir 

1 

dıı hükÜil'.kr nırdır. 
tesiri olmamış ve İngiliz bom _ -ıı•- halle bir üniversite Jlrofcr.ör 

'\·eya doçenti, eğer b::ı~ sııatlerini 
bardıman tayyareleri, bomb3. - Vichy ükOmeti l.iyona liselcrade ders \•ermekle sarfc-
larını atmağa dcvnm eylemi.~tir. taşınacak ld cd-ı..·ı -· 

Londrn.cb Öl nlcr decekse ondan e e ouı eccgı-
Londra, 14 (a.n.) _ 12_13 Ceıı.tTJ:C. 3.1 a. a.} -D.N.B. b:l- miz fayda mu11akksk ki ~ok 

eylfıl gecesi, Londra rnıntal'a - diriyor: mahdud oimo.ğn mah'kümdur_, 
• Vıdıy'den ~l1ın:ın :ıı bcrlcııc göre, • 

sında öle.."1 ve yarn1nnanlarm ı Fransız !lıt kümeli Lyon ~hrlne tıı- ve bu lı:ıl, memlelcet içın mu-
mikda.rı pek 0 adar fazla de _ şınınıık niyetindeii!r. h:ı.kkak ki biivük bir ziyandır. 

~~~~2:22!!!;:!:!!=:::~=:=~ı-----ll!-qJ!~-'İ!.~~~,~!~-q~~--ğıldir. 11-12 eylfıl gecesinde I == ~---~~~~~--v --~ ------~--· 
Londrnr.ın şim:ı.1 mıntalmsındıı A!mruılıır Oemıb Us:mınm 
11 O kişi ölmü~ ·ve 200 ki~i yru-a
lannıı.<rur. 

Cesur l>ofouya.l.ı 
Tayyurccilcr 

Londra, 14 (a.:ı.) Pat ajan -
sından: 

Geçen perşembeden hu çar -
~-ambaya kadn.r gegen bir haf ta 
.;:arfıuda 303 Polonya hava fi
lo.,,u, 50 Alman :ta.Y)•arcsi dü -1 
şurmüştür. Bir çavuş, kendi ba.- 1 
~ına 6 Uı.Y,Yar.e diişürmüştür. 1 
Bunl:ıı:ın beşini bir günde dü -
şurmüftür_ Bu cesur pilota, gc· 
ncral Sil-o..""Slti t.arafmdau Vir -
tuti 1.1ilit:ı.ire niaanı vcrilmi.5tir. 

Hizmetçi kadım ters ters 
süzdü. 

- Kimse tarafından gelmi
yorum. 

Yabtı.ncın.ın bu d~şen vaziye
ti üzerine hi.7.metçi adın da. de
~"tı: 

- Affc~rciniz, davetli misi
njz? 

- :Evet 
-!Buyurun .. Hanım efendiye 

h. ber 'ereyim. 
Birlmç .clnkikn sonra fevkala

de &k gehn elbisesi içinde bir 
genç kadın k:ıpıya doğru yaklaş
tı. Yaba.ncıyı gorur görmez. 
hemen yüzü güldü. Onu doğru 
.htilı hıtlı yiirildii: 

- !Mer'lı.!ıba :Biilend! Nerede 
ka.ldw? Gclmiyec.eksin diye o 
kado.r üziı1müştüm lci .. 

- Mcrhab:ı. ! hiç gelmez olur 
muyum';'. 

Loı::ıdr::ı, 14 ( . a) - '.6-J .s:ab::bki I:.:~~~~ıo:r,:~,;?ı•=~=j?~~ 
Alın n h::ıv:ı hattl:dıtı ccn-... tp ı;:ı.~linin 
buyuk: bir k1smında'ki mütlwa mu
l.n\ emelini ölçmiye matuf bulu.'ldu
ı'U hisôini Yermekt.ediT. 

}.J()ndmda i&I'~j At.e~i 

I.ondra, 14 ( a. 41.) - Rcuter: 
'Dun burun cece. Londranın şid

cietli huva dnfi b:ıraJ liieşi, yeniden, 

diJ~mnn bombardım:ın tııy~erelerinin ~~g~~~~;l~=§:~ 
de:vnmlı 1ıiıcuml..-ınr.ı rı'ltu t etmiştir. f; 
Pnyitabtın bir çok noktalarm!l ve J 
C'İ\ nr1ara blr çok bomb::ıiar düıtmil~- ı 
se de, ~nnuı end htı is8bcts"z 
clmuştur. Ekser tıasar. Londnnın 

ş:.l'k. ccnl.Yl ''e cenu!>u garbi mın-ı 
tı.knlarında vuh.-ua cclm~ür. 

- Haydi ç:ı.bucak şapkanı ve 
pardesünü cıkar. Seni ev,·cıa !ko
cama t.8.nı~y.ım. Sonra arka~
ların ya.nuıa göt?Wcylın. 

- Kimler var? 
- Hemen hemen hepsi.. Se-

dat, Hilmi, Mithat, Haluk, Tank, 
füıı:;ım, Cevdet, Nihad, Nnhide, 
Sa:ıde.t hepsi buradalar. 

Hizmetçi kadın '.!r'eni da~:cili
ııi ı şapkusıı:ıı ve pa:rclesüzünü al
dı. Sonr.:ı OOra:bcrce ıiçeriy.c doğ
ru yüriidüler. Caz yeni bir tan
goya. b:ı~amış, çiftler apartıma

' Sihirb:ı.zbr Iirn.lı,, 
30 kısım tel~ili birden 

Büyuk ~ser filmi ile 
Yeni mevsime 00.5lıyo.r 

N~'ed lıi.r d.. yn. •. tlıti.5001-
d;uı bir Ulan.. On.z ve zc\'kten 
1 ınilan bir z:üer abidesi olan 

o!ivut Oteli 
. ibha yaratılabilir 

mn geni§ salonunu doldurmuş - 4 ibü~iik yıldızın hayat .. Çıl
tu. Gclin ~ diğerleri gibi fı- gm ı;arloların n.te,.. rnr<liği bu 
roklı ~ık bir adamııı önünde ~siz luı.rilmyı göstcnncl.d 
durdu.: llilkil .. i uir gurur cluyuyor • 

- işte sana bahsettiğim mek- DİK AT: Türkçe Parar unt 
tep arlmda{iUil :Bülendi tcl:dim Jum:tl,. l.iıtfcn yerl~rini7l 
edeyim. Koc-am Osmıın i\:ndri. en"t'lden klp3.bmz. Bur,i.in 

1ıci ctke"k biraz soğukçn el sı- .~ 11 d<' 1t: a~lilh m:'lfrro V 
lo~ılnr. (Sonu,. r) I~ T 'rfoa: CJ9:; 



=== CUWWWAX 

A kerlik 
~ııruıı Aakerlık Şı:bulnden: 

l - Şubemizde knyıUı 236 do -
fumlu 'lie bu do~mlularL-ı. munmele-
79 tflbJ Eratın son yoklaması 

'5/9/940 çarşamba gunıl ak~nmın::ı 

µdar dc\J m edecektir. 

2 - Yoklama günlen bofümın tek 
ıtmlerinde sabah &.at 9 d n alq:am 
J7 ye kntf r dcvnm edecektir. 

J - Yoklam .. y::ı rıelccek Erat clc
rlnde nu!uc; cuzdanlan ile iki aded 
ıoı.otr ! \ m k be mud vim ol -

r. k teb vcsil· nln.rını 

cl:t.lnd:: gelip 1 
yapt.nr.ı -

kcı-i!' e kanu-
d ı · mt•dbin -

rnsında 6Ubcmize mürac::ıı:ıtları il!lnl 
olunur. 

• • • 
Emin8nQ Yabancı Askerlik Şube· 

ılnden: 1 
Şubemizde ynbaneı knyıdlı 336 do

ğumlu ve bunlnrla muameleye tabi 
diger doğumlula;ın son :yokmmnl::ı -
rı 24 Eylül 940 n.k;;amına kadar uza
tılmı.,tır. Bu tarihten sonraya k::ı

lnnl r yol:.lrunu kaçağı olac::ıklan 

ve buna gore kanuni muamelf.' yilpı-
lacai;'l ilAn olunur. """" ı 

• • • 
Yerli EmlnönU Askerlik 

den: 

Sinemasında 

Yeni mevsimin ilk gi.iU!l filmi 

İKİ ATEŞ 
ARASINDA 

Il:ı.5 Rolle cic 
AI.1İCB Ii'AYE 

• 
\"C 

w AR~En lJAI\STJı,n 

iUxc olarak: 

IZMiRFUARJ 
Büiün zenginliği ve ihtişamı 
ile 3 füsımhl< Türl,çe Sözlü. 

' Ilugiin saat l l de tem.ilfıtlı 
lll!ttinc 

YENi SABAH 

1 - 400X28X13 eb'adınd:ı 1000 adet taht:ı açık eksiltme usulü ile 
s:ıtın alınacaktır. 

:ı - Muh:ımmen bedeli 757,l!? lira muvnkkat teminatı 56,78 liradır. 

3 - D .... lltme 17X!lX940 salı günü saat 15.30 da Kabataşta levazun 
ve mlıb.ıy:ıat şube .. indcki :ılır.ı komisyonunda yap11ıc<1klır. 

4 - İsteklilerin eksiltme için tayin olun:ın gün ve saatte "7,5 gü-
venme paralariyle birlikte mezkılr komisyona mOrncmı.tları (8617) 

Emniyet Llmum Müdür~üğünden: 
ı - Znb.t:ı ırcmurlnrı için azı 1350 ç "u 1500 takım mankıısket kışlık 

elb. '4 l dıkim işi 26/9/1940 pcr,..embc günü k:ıpalı uır!la ınilnakasaya ko
nı.!m.:. tur. 

2 - D kt.irilccrk elbiselerin yalnız lcum~ı umum müdürlUğ(lınüzden 

veril diğer biitiln levr.zımı müteahhide a.cı olacaktır. 

3 - • K ' ketle birlikte beher tnkımı için GOO kuruş fiyat tahmin edilen 
Elbi eler :ı n 'ımunc-ini görmek ve ş:ırtnamcsinl almak isti yenlerin wnum 
müdt rl ·• ı:ntın alma komi yonuıın mürac:ı;,füırı. 

336 doğumlu ve bu dogumlular
la muameleye tabi eratın son ) ok
lnmoları 25/9/940 tarihinde sona c
rccc ndcn şimdiye kadar yokl:ım y 
gelmemiş eratın muayene gunkri o-

lan 17, 19, 21, 23, 25 Eylül gunle -ı ~·ı::::~t:~:::ti~:L~;;:::~::::ı::::;irV 
rinde nufus cüzdan ve okurların 

4 - :l"' .. eklilcrin G75 lirnlık teminat mnkhuz veya b:-.nka mektubunu 
muhtc-i teklıf mektuplarını, 2490 sayılı knnunun 3 - 4 üncü maddelerin
de yazıl belgelerle birlikte eksiltme günü ~t 14 de kadar t.omJsyoruı 

vermeleri. <8424> <8435> 

okur vesikalarile şubeye muroca t-1 ====...--::--= 
lan; ı;elmiycnler hakkında kanuni BA lKA, FABRiKA afia ·· d ·· r üğünden: 

zarf usuiile eksiltme ilanı 
. . " t:ıkıbat yapıl:ıca,b'l ilan olunur. 

B;ıkırJ<öy Aa:e;li: Şubesinden: 1 ve TİCARİ 1 ÜESSESELERDE 
336 doğumlu ve bunlarla muame

leye t.Abi olanların son yol.I:ımaları 
15 Eylül 040 tarihine k d:ır devam 
edeceği evvelce ilf'm edilmişti. nu 
müddet Eylüliln 25 çar :unbn gü
nün" kadar uzatıln ş oldL ~<undnn 
bu zrunan zıırfmda her giln ö.,lcdcn 
C\ :el ru0.kadaranın şub~ye mfüa -
caat etmeleri lüzumu ilfın olunur. 

zgat 
l{apah 

• • • 

••• 
Oakud;r Atke:- k Ş1.obes r:dcrı: 

l 

••• 
Beyoğlu Yııbancı Askerlik Şube • 

sinden: 
33G doğumlulann son yoklnması 

2:; Eyhll 940 akşamına kadar uza -
tılır ıştır. Beyoğlu ve Bez ktaş kam
ları d. h lınde bulunan 33G doğumlu 
ve bu ıfo~rumla muamel ye tdbi ya
banc l ırdıın son ;>oklam-:Jnrı'lı he -
ı u~ yaptırmamı:; olanı m Eyl ·ı -
ıu.. lG, J 3, 20, ve 24 üncu günle -
rinde saat 9 dan lB ze kadar şubc
miıe ırurncaat ederek yokl.:.mala
rını yaptırmalıın ve cezalı kal."llama
larına dikkat etmeleri ilan olunur. 

• • • 
Kadık5y Yeril ve Yabancı Aı· 

l<erlik Çubesln~en: 

Uzun müddet re'scn muhase
becilik ve mes'ul müdürlük 
etmiş Fransızcaya vakıf yük
sek bir referanslı Türk bay 
fstnnbulda h:ı.line münnsib 
bir i~ aramaktadır. İstanbul 
posta kutusu. No. 466 ya 

yazı ile müracaat . ..aı:~:t.i 

Türkiye Demir va Çelik 
Fabrikaları Müessesesi 

MUdUrlllğUnden: 
Mücsscscn1iz labrikafarında istih

sal cdil"n amunyum sülfat için bu 
kere yeniden sipariş kabul Ni.ıle -
cel.1ir. Asgari bir vagon fü:rrinden 
sipariş kabul edılir. Çuvnll r içeri
sinde ve mücşsc emlz Eahru ında v:ı
gond:ı teslim beher tonu yuz yirmi 
liradır. 

Sayın mü,,terilcrin tni.< "3t; cmlz 
mticlürlı.i;;üı::e murac, t1 rı rica olu-
nur. (8308) 

l - Eksıltm<'ye t-onulan i~: 
Yoz.gnt - Maden yolunun 35 inci kilometresinde in::a edilecek (1047G) 
lira GO kuru:;luk köprü inşaatıdır. 

2 - Bu işe aid ş:ı.rtn:ımc ,.e evraklar ş-.ın!ardır: 

A-Eksıllme s:ırtnnmcsi 
n--:rv·uka\ ele projesi 
C-Nafia .fşleri genel eartnamesi 
D---Şosc ve köpruler !cnnl i-"\:"tnamest 
E-Hıısusi 6artname 
F-Kcşil ccd\·cli, truılilf fiyııt, metraj 
L-Proje 
lstekl'lc!" Yoı.gnt daimi Enctlmminde bu tvr.ık ve ~artnamelcti gö
rebılirle!". 

S - Eksiltme 5/10/9-tO cumartesi ~llnü cnat 10 da yozgat dainı! encüme
ninde yapılacaktır. 

4 - Ek iltmcye girebilmek için isteklilerin '785 lirn 74 kuruş trı.uvnkknt 

temin:ıt Yerm"leri ve bundan başka aşağıdaki vesaiki haiz bulun
mııl:ırı l!tzırndır. 

'.A-En nz yedi bin liralık yol köprü inşaatı ynpmış bulunm:ısı. 
B-thale~i farllılnden sekiz gUn evvel müracaatla vilayetten eksiltme

ye gireceklerine dair vesika almalan. 
5 - Teklif mektublan 3 üncü maddede ynzılı snattcn bir saat evveline 

kad r Nalla dairesine getlnlcrckkomisyon reisliğine m:ıkbuz mukabi
linde verecektir. Posta ile g3nderilc::cl: mektublnrın nihayet 3 ündi 
rnnddcdc ya7Jh saate kn<.l:ır gelmiş olm:ısı ve dış zarfının mühlir 
mum ı ilr. iyice l:npatıınıış olmnsı ,arttır. Poııt:ıda olan ıtecikrnclcr 

knbul edilmez. (6635) 
33G doğumlu ve bu dol:rumlularla 

mu. mclcye Ulbi eratın son yoklam:ı- ============================================= 

• • • 
s: 25/9/9-10 gUnüne kadar uzatıl -

'•r. Ş mdıye kadar müracaat et- 1 

• rin bu müddet uı.rfmdn son 
B 1 oglu Ycrlı As' r k Şubes n· 

d~n: 

Cel -
takib t 

1 

P3Wr 
13 a-

• • • 
Sarıyer Askerlik Şubcıln-dcn: 
336 doğumlu ve bu doğumluları 

mu mcleye t2bi yerli "•c yabnn ı 

n l kc~lefleri.n son yoklamalan 25 ey
lCtl 940 Uır5hlne kad::ır uzalılmırtır. 

Ş:.ıbcmlzc!e k:ıyıdlı olub dn. muaycn"" ı 
ve yoklamaya gelmiycnlcrln 16, 18, 
20, 23, 25 eylül 940 günlerinde mU
rac Uarı. 

Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi 
Başkanlığından · 

Dr- en tc t.yc i mükc1ld
0

yLtınin tatbikine aid 17/4/940 tarih ve 
:/13258 n ın.tralı +C'"a Vclt 11 ri karaı namesi mucibince İstanbul vilıyc
tln.n h lcd ye hud ... d;ı d h · eki mınt.ıl.al:ırındaki 18-20 ve belediye 
hudud ı '!" • : dcl.i mmt;.J 1 da 15-20 ya, ta erkek yurtd:ışlarl:ı me-
mur \ e ış i ayı ı 500 .,. e d. 1 a fazla olan fabrika, imalathane ve ems .. 11 
:ınti<:ss!.' attı: i 15 cd hı!.> ih: 35 cd:ıhil> yn~l:ır arasındaki erkek, kız ve 
bdın yurtd 1 r beden terb"y si milkellcliyetine U'ıbi olduklıınndan men
sllb oldul l n nah":e m ıdu ·lı.;klcrinc müracaatla islrnlerinl kaydcttiı"mele-

ri lı.izı..mu füın ol. n ır. (8742) 

stanbul Defterdarhğından : 
Dcftc-rc! lık n-C". lı:cz d lrc le mülhok miidürlyet ve şuabatın 940 sn

yılı iht.ı~ acı l<;ın 73 00 kih .. balık kuru kilı gen odunu açık eksiltme ile 
müb. y. a olu er kt r. Ek lt...,<? 26/9/94Ci taı ihinc müsadif perşembe gilnU 
saat 1 ı a~ ?ıtlli r Ll': mu r. ...nd~ topl.m:ıcak olan l:omisyonda yapıl:ı
c:akt r. Odun.n n .ı a l rine t hm bebcr iki yüz elli kılosunun muhammen 
fiyatı 380 kuruş ol p mU\akkat teminat 84 liradır. Ş<ırtnnme Milli Em
lü.: mi.ıdıirluğu 4 üncü k:ılem1nden nlınııbilir. 

t kkl.ler:n ı;hsiltır.e güı .ı muııyycn giln ve s:ıatta muvakkaltemin:ı
tile kcrrıi yoı :ı rn· a tl ı. (ll503) 

Devle&: Kitapları Müt~davil 
Sermayesi Müdürlüğünden : 

F. t b se\ k i )er .nde kullall!lmnk Uzere muh:ımmcn bedeli 2300 lira 
alan !?000 :ıdcd s '.c.r ÇU\ <.ılı pazarlı.k surctilc salın nlınncaktır. 

F .ızar' .k <:k itmesi lG/lX/ 940 tar .hine tesadüf eden pazartesi gilnü 
saat onda Ar k:::ır::ı :ıddesinde İl.dam Yurdu üı;üncU kattaki mudurlilk bl
nıısın a :> ::ıp l::'c. klır. 

t tel l.lcrin kı:ıt i teminnt mikdan olan 345 liralık teminatı ile kanu
nun tayin C'tti.,i 'csikal.-ırla bir1ık1e miıdılrlüğiimilz satmalma komisyonu
na n ırrıc<ı 1 ı .•. tn me 'e nürrunc mildurliikte görüleb ~r. (8'41) 

B lyükdera tJmen satınalma komisyon raislığindan 

tashih ilanı 
1 

Y<' i Snbah ı:: etesınin 12 EylUl 040 tarihli nüsh:ısında eksiltmeye 
kon u • ı b lc.Lrıh !l ı 02 ton sığı.r eti h.ıkkındaki iltınd::ı eksıltme murunc
k iı n 17 F.. ı · l 940 lı :> apılac:ıb yazılacak iken •ehven 15 Eylül 940 
a.•lı ı;ı. ..ı ol rak ncycdilmi~tir. Eksiltmenin 17 Eylul 940 tarihinde yapıla
aı ·ı \ c talib ol· nlurın eski iltın veçhllc Büyükdere iskelesi karşısındaki 
amt rd.ı hnLJr bulunacr.k olan satı.-ı ... lma komisyonuna teminat nkçclerl-
le bıı l t.te nıir .. c •• tla:ı ilan olunur. (8708) 

Tümen satınalma 
komisyonu Reisliğinden 

Bu1ukdere 

3 'D 940 t:-r'hindc el • tmeye konulan askeri evsafta 9000 kilo sado 
1tğı.n.ı i tekli çıkm:ımış olduğundan eksiltme malzemcs{ 19/9/940 tarihine 
ınUsaclif per,embe günü saat 16 -,a bırnkılmıstJr. Beher kilosunun tahmin 
edilen fiyatı 125 kuruş~ ·r. Ekriltme nm:ı!Jlelesi eskisi gibi Büyükderc is
kelesi karşısındaki ambarda bulun:ı<':ı!t olan satın alma komisyonunda 
~pılaeaktır. Talib olanl:ınn $Crnit!ar.lamak üzere her ıün ve tahmin c
.ıoen bedele göre 844 liralık teminat r.;kçclcrile blrllktc eksiltme gün ve 
•atinde bu kcır. ~en:. m r::c:::tlan ili:n olunur. (8709) 

Bu akşam saat üçe kadar ~~~~~~~ 
TEPEBAŞI Belediye BAHÇESİ Alatur ca KIS 1 DA 

~ GLE CELERİ - ŞİŞLİ GECESi 
C. H. P. Şişli HaUtevi sosyal yardım şubesi sdma 

ve Bahçenin bü 
tün 

Şehrimizde misafireten bulunan LUbnan ve 
programı 

Mısır fllm yıldızı 
.A 

Bu geceye mnhsus olmak üzere şehir eğlencelerinde müstesna numaralarını gösterecektir. 

T k • B h · • Caz - Orkestrası, Atraksiyon, Patinaj ve diğer numaraları da 
a sım a çesının bu akşamki fevka.1Ude şehir eğlencelerine hususi müsaade 

ile ~tirak edeceklerdir. Bunlardan başka.: 

Karadeniz oyun v• havaları, Türkistan kızları va havaları 
Diğer numara ve sürprizler - Mehtap ve fişcnk cğlcll<lCleri - Duhuliye yoktur. 

FiLM 

15 EYLtJL 1940 -
Türk Maarif cemiyeti 

Anl{ara Kız ve Erkek kollej
lerile Bursa Kız Lisesi ve 
İzmir Ege Lisesi talebe 
kaydına başlamıştır 

Ücretler aşağıda yazılmıştır. 
ilk Orta Lrae 

'lıOndOıı Yatılı GDndüz Yatılı GUndOz 
Lira Lira L:r.ı Lira Lira 

'10 %40 110 275 130 800 
00 00 50 135 60 200 

lzm!r :Ege I.Jsesi 00 00 so 200 " 220 

Fazla bilgl edinmek isttycnlcrin Mcldeb mildürlüklcrine bas-
(4499) (7170) 

iLK - ORTA' LlSE 

Taksimde Sıraserviler 86 - Yeni açıldı 
MUdilrii - Esld Şişli Terakki Direktörü. 1\-1. Ali Ha..5Jnct Kır.ca 

Hususiyetleri: YABAı~CI DlLLER öGRET1M1NE geniş 
mıkyasta ehemmiyet vermek, sınıflarını az mcvcudla teşkil 
ederek talebesinin çalışma ve inki§a.fJ, sıhhat ve inzibatı Ue ya
kınd:ın alfık:ıdn.r olmaktır. Mektebin denize nazır knloriferli 
tcneffüshancsi ve jimn::ı.stikhancsi vardır. Her gün saat (9) ile 
(18) arasında talebe kayıt ve kabul olunur. Telefon: 41159 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Koınisyonundan : 

Merkezimiz ve millhakat lle Çanakkale merkczl amb:ırl:ırına teslim 
edilmek ~rtile 470 ton kriple m:ı.dcn kömürü ile 23.5 ton yerli s.:intikol 
kömürü kapall uırf usulile satın alınııcaktır. 

1 - Tahmin bedeli kriple maden kömlirUnün ıs lirn 84 kuruş 60 
snntimden ve sömiko~ kormiıilniln beher tonu 25 lirn 70 kuruştan umı:.
ınunun tut:ırı <91Gb lira 10 kurustur. 

2 - Şartname merkezimiz levazımırd:ın parMlZ alımr. 
3 - Eksiltme 3/10/940 pcrşc.'llbe gilmi saat ı '.i tc Gafa tada Kar:unu1-

tn!apnı;:ı sok::ığınd:ı mezkur merkez sa.tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmn kopalı zarf usuliic j·rıpılucağından isteklilerin eksiltmr 
bıı~lamadnn bir s:ı'lt evvel teklif mek1ubl:ı.rını ve teminatlannı :-ntırıp 

makbuz rumnl:ırı snrttır. Aksi takdJ-de eksiltmeye giremezler. 
5 - Mcrkur kömürlere aid teminatı mu\·akknte parası 700 Ura tt 

Jrurustur. 
G - Eksiltmeye Itireceklcrln kömUr tüccarı olduklarına dair 1940 ı::e-
Ticarct Od:ısı vcsiknlarını göstermeleri şarttır. (8733) 

4 sanelik Erkek Orta Okulu 

İNGİLİZCE 
ÜCRETLER: LEYLİ 195, YATI YURDU 100 Ura 

lfmlıiım::a~Tedrisat Eylül 25 te başlar~~~· 

DENİZ LEVAZIM SATrn ALMA KOMİSYO~U iLANLA~I 
3 Adcd koltulıl 
8 > s:tnd:ılye 

14 > 4.5 volUuk yassı kuru pil 
2 > 100 > Anot 
l > El voltmetresj 
1 > Gakonometre 
2 > Altın saat 
2 > Altın kalem 

12 > Bakır veya alünunyum l:öşel:ent 
60 met. Çelik çubuk 14 m/m 
15 > Altı köse çelik çubuk. ıs m/m 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı e~ya ve m:ılzcrne 17/EylıiV1940 s&h 

rünil saat 15.30 ua pazarlıkla ulın:ıc:ıktır. 
lıteklilerin Kasımpaşada bulunan komi:yon:ı mür:ı.c:ıail:ırı. cllt14> 

• • • 
Ilorila eşya satış i15.nı 

ı - Tahmin edilen bedeli <4462> Ura •25> kuruş olan en iki kalem 
muhtcli! cins hur<.ln eşya 27 Eylül 1940 cum::ı günü saat 16 d? atık efür
ma ile Eatıl:ıcaktır. 

• 2 - 11.k tcmin:ıtı c334l lira c67) kuru~ olup şartnaıncsl her gün ko-
!nisyondan alınabilir. 

3 - lsteklllcrin belli g'iln ve saatte K:ısırnpasada bulunan kC'miı::-ona 

müracaatları. c8512, 

1 Devlet Demiryolları İl:inları 1 
Dokuzuncu işletmenin Sirkeci rıhtımına bir sene zar!ında geleceği tah

min edilen 21.000 ton maden ltömilrilııden Sirkerı deposuna mürctteb 
olanlarının vagondan yere talıliycsile istifi ve tahminen 20.000 ton kömurün 
ayni depodan vagon veya makinelere tahmili ist kap:ılı zarf usullle mün::
kas::ıya çıkarılmıştır. Beher ton kömürün tahliyesi 25 ve tahmili 20 kul"U$ 
muhammen bcdeJJdlr. 

Münakasa 26/!l/1940 perşembe günn saat 11 de Sirkecide 9 uncu is
letme A. E. komisyonu t:ı.rafından yapılacaktır. lstcklilerin G93,75 lira te
min:ıt ve kanun! vesniki ihtlvn edecek olan kaptılı znrflarını nyni gün raat 
10 :ı kndar komisyona vermeleri lA:zımdır. 

Şartnameler parasız olnr:ı.k komisyondan verilmektedir. <8531> 

• • • 
Muhammen bedeli (819) lira olan muhtelif &ekil ,.e eb'atta 12:0 

aded kuru vil (30/9/19.;0) pazartesi giinil sa:ıt ( 10.30) on buçukta Hay
dtırpaşadn Gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme US'.t

lile satın alınnc:ıktır. 
Bu işe girmek lstlyenlerin (61) lira (43) kuruşluk muvakkat temi

nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saat.ine k:?-
dar komisyona ınilraca:ıtları Uızımdır. Bu işe aid şartnameler komisyon 
dan pr.rnsız olarak dağıtılm:ıktadır. (8254) 

• • • 
:Muh:ımmen bedeli (2400) lira olan 5000 kilo muhtelit eb'add:ı ~· ı ım 

yuval"l:ık başlı demir p('rçln r;i\·isi (2/10/1!!40) çarşamba günü ~:ı.t 

(10.45) on kırk beşte Ilaydarpaş:ıd:ı Gnr binan dahilindeki komisyon U:
ra!ındnn açık eksiltme usulilc s:ıtın alınacaktır. 

Bu işe girmek ls1iyenlerin ( 180) lıralık muvakkat teminat ve k~n•ı

nun tayin ettiği vesikalarla birlikte eksiltme günü saatine kad:ır kom s
yona miiraeaatıarı lAzımdır. 

Bu ise aid li:U-tnamel<!r komisyondan parasız olarak dağıtılm&l ta 
clır. (8718) 

Sahibi: Ahmed Cemaleddln SARAÇO~ LU / 
Ne,rlyat MUdUrU: Macid ÇETiN Basıldığı yer (Yeni Sabah Jnatbaaıı)' 


