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Mıs1ra 
Tecavüz 

(jvrup:_a har:..J 
lngilizlerin 
büyük hava 

zaferi 

Bir ltalyan gazetesi 
ıngiltereye hücumun 
ilkbahara kaldığını 

yazıyor 

Londra, 16 (a.a.) - İngiliz 
hava nezareti tebliği: 

Dün gece İngiliz hava tuv • 
vetleri yeniden Berlin askeri he
deflerini bombardıman etmişler· 
dir. Harb teclıizatı imalit mer· 
kezine, Hamburg, Wilhelshafen, 
Anvers, Flesinque, Ostende, Dun 
kerque, CaJ.ais, ve Boulogne li
manlarına ve bu limanlarda bu
lunan mavnalarla ~ihlarda 
bulunan diğer gemilere tekrar 
ağır hücumlar yapılmıet:Ir. 

Bqka bombardıman tayyare
lerimiz de Hamın, Osnalbmg, 
Soest ve Krefeld, tevzi merkez.. 
leriDe hÜ(;lDll. etmişlerdir. 

Hamburgda emtia garlan .,. 
( 8onu 1 GftoiJ ....,_.., 

. ... ._ 

• idare Yeri -1'1ıa ım \ye,Jfe.M...._ 

IWcnf: Ymt SABA11ı..... 

ftLEl'ON : I0"95 

GONLOK SiYASi HALK BAZETESI · Her yerde 5 kunıı 

Fransada 
açlık ve 
işsizlik 

Mareşal Petain hü
kfunetine karşı şid

detli hücumlar 
başladı 

.... JI ta.a.> -Tau: 
:rı-z ~ Piane•d:! ... 

Mil =OpOJAt Qzerinde 4lıılnMlda

.... B. ı..aım, Part.e ~ 901) 

(8onu 1 DMO ..etıfecle) 

(_Af:ik~ harQ Bu~gar~a~ . Başvekil dün iz~ 
ıtaıuan 1~ ~ın kışı~• mir Fuarını gezdi 

üslerinin bom- Silah altı na 
bardımanı 

Almanya İngiliz ada
larına hücum ederse 
ltalya da derhal Mı
sıra saldıracakmış 

• 
Kahire, 16 (a.a.) - 1ngiliz 

bava kuvvetlertnin tebliği: 
13 • H eylül gecesinde ltal· 

yan bombardıman tayyareleri· 
ııin faaliyet gösterdikleri garb 
çölünde, bombardıman tayyare
lerimiz, Sollum mmtakasmda 
dtipnanın otomobil nakliyat ~ 
başşüddlerine kargı muvaffab • 
:yetli hücumiar yapmışlardır. 

Bombalar, otomobiller arası
na dilşnüş ve bir kısmına isabet 
ler vaki olmuştur. Bombalar, kı· 
talar arasına da dügmtiştür. Bir 
J'Ul&11l c;ıkarılımftır. 

Sudanda, dÜ§man tayyareleri 
Bartumun cenubu p.rkisinde 
Kar)ıabia imeriııe bombalar at

[8nu ı .. oa _,.lfed•J 

çağırdı Dr. Refik Saydam şerefine Fuar 
gazinosunda bir ziyafet verildi Sof ya, 16 ( •· a. ) -

D. N. B. Ajansı blldl· 
rlyor: 

Bulgaristan, 75 gUn· 
IUk bir talim devresi 
için muhtelit s1ndtan 
10,000 kişi aillh al
tına almı,11r. 

ispanya 
Dahiliye 
nazırı 

Beri inde 
Nazırın Cebelüttank 
meselesi hakkında 

beyanab 
• 

Jıltlnih, 16 (&.L) - Stefani lr 
jansından: 

İspanya dahiliye nasın Ser
rano Suner, Abnanyara harebt 
etmeden evvel V oelkischer Beo-

l 

&mir Fuarmdaıı bir görüntlş -

hmir, 16 (a.a.) - &ı,vekil Dr . 
Ret1k Sa7daJD dün akşam saat yinni 
otuzda Fuara citmifler, yollarda ve 
ltGlUh'park icinde kendilerini saran 
ıacak ııev&i teaahfirleri ve alloiları 

M'Ultlda bazı. peV70nlan ve Maarif 
milzelerinj, parllltlt kalesini gezmiş
ler, Külturpmiaıı afaç)andınlması 

ııaevmu ile hllh al6kadar ol -

mu,ıardır. Bapekl1 bundan 8Clftl'a 
Belediye Reisi Dr. Uz tarafından fuar 

gazinosunda terefier'.ne verilen ı.. :ı. 
susl zi7afettc hazır bulunmuşlardlr. 

Ziyafette vali, ordu müfettişi, kolcw-

au komut.anı ve diger askeri rical .. 
parti müfettişi, şehrim.izdeki mctı.-

lar, matbuat başrmişaviri, parti ..,_ 

liyet idare heyetı nz.a ı hazır bulun
muşlardır. Dr. Relık Saydam &ft9 

J'&naından biraz eV\ el Pus-
dan aynlınış ve aynı tezahdrıtt me
sıruia Demir konağa aYdet ebnifbr. 

1 bachter'tn :Madriddeki mahal*i- ---------======-==---------
' ne beyanatta bulunarak tspan. • 
yanın gayri muharib olmakla 
beraber Mihver devletleriDe kar
• mevcud olan sağlam do8tluk 
yolundan inhiraf etmek Diyetin· ! 
de olmadığını söylemiltir. llu • 

(Sonıı ı aıacu mytad•) 1 

Kahve tevziaflna 
dün başlandı 

Paraşütçülerimiz Gene ihtikar yapıldığı takdirde kahve 
A d a n a d a tevziallnı ·ziraat Bankası yapacaktır 

- Korkmayınız sinyor; Yallahi bu 
eser yok ... 

O ç buçuk aylık harbinde, \ üzerine yürüyeceği, Süveyş Ka-
1talyanın muvaffakıye- nalına varacağı, hatta oradan 

ti, beş bin kiısilik muhafızları ı Irak.a saldınb petroDere el koy
tarafmdan tahliye edilen lngi- mak istiyeceği söyleniyordu. 
liz Somalisini işgal olmu§tu vm Ancak bu hareketler için bir iki 
:ltalyamn bundan aonra ne ya- ay evvel en fena mevsimdi. O 
pacağı merak ediliyordu. Mısır (8Hu 2 ncı uhlfede] 

ihtiyacı olan bu kah\ elerc ) ıne ıhli
kar karı tırıldığı tal.dırdc ekfilet 
kahve ithal ">e ·e\ nuru trunamm 
Ziı aat Banknsına de\ red~l. ve a-
tlşlar bankanın şubeleri 

yapılacaktır. 

tar fmdaa 

,FELSEFE 
ve 

EDEBiYAT 
"Mukadderat keli
mesini doğru tefsir 
edebilmek için na-
sıl düşünmeği ter
cih ettim?!,, 

Yazan: 

FiLOZOF 

'RIZA TEVFiK 
BugUn ikinci sahi

femizde okuyunuz. 
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Felsefe ve EdebijJ~it "·--- 1
( şehir-- ve 

Mukadderat kelimesini donrn tsfsir edebilmek Dahiliye Yeka-

........,......,, _________ H_a_b_e_~_A ~-r-i-ııııııı.J) SABAHTAN SABAHA 

ru1em~eket ı B~ i ı 
Mısır ne 

u leti için yeni 

için nasıl düşünmeği tercih ettim?! bir kanun 

/"OKUYUCU~ 

DİYORKI: 

Bulunmayan ilaç 

Belediye me
murları için yeni 

bir layiha 

Yazan: 

FiLOZOF 
RIZA TEVFİK 

Bırinci makalemde ne kadar 
aykın bir maneviyetle, ve ne a
ğlr (ve belki de Iayıkiyle tasfi
ye edilememiş maliı.mat yükü 
ile!) ve ne elim {hayat • tecrü
beleri) ıle bu yirminci asn kar
şıladığımı göstermek istemiş -
tim. T.ı.fsiliı.ta girişmedim. Yal- ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--
ııız hayn.bmın cereyanına - şid
detli sademeleı le - başka başka 
i'>tik lmetler veren vukuat kasır
gaıarının ancak neticelerinden 
bır iki misal a.rzettim ki lizımdl.. 
Bu sa.demelerin amillerini, uzun 
uzadıya bahse karıştırmağa lü
zum gormedlın. Şimdi bu nokta
da hfraz du.rup - şu tecrübeleri
me g0ı·e - (mukadderat) a ne 
md.na verebilmiş bulunduğumu 
lw;.ıca söyle~ eyim. 

F t.ıt görüyorsunuz kiJ şu 

iki ı:mtırWt mukaddemede bile 
yanlış bir dil~ünceye meydan 
vernuşim. de haberim olmam•~! .. 
Boylc caypak meselelerde doğru 
düşi.ınebilmenin ne kadar güç 
bir 1ş o'duğunu göstermek için 
şu s;.ı.yfö.Jt yeniden yazmayıp 

sozle tt\3hih ediyorum: •(Haya
tıma b:ı~ başka lı.'tikamet ve
ren vukuat kasırgaları) dcmi
fii!U ! .. Bu şairane üsliıb - i -
ımecazi ile beyan ettiğim fi.kir, 
bu (kader) bahsinde pek malil
matlı adamlardan bile sadır olan 
bir muh:m hatadır. Guya, cere
y,ını hvyatımııın takib edeceği 

istikametin. haritası, (kudret 
eliyle} ezelden beri çizilmiş ve 
doı.;ya.lıı.rımıza lronulup hıfzzo. 

lunnıutur gibi bir itikadı müte
z.'.L.'nnıin bir EÖz söylemişim. 

Öyle olmu.~ olsaydı hiçbir kasır
ga hayatımızın (mukadder) o
lan istikametini değiştiremezdi. 

Biz böyle yanlış düşünmekle 

kentli arzularımızı adeta (ahka
nu kader) le bir tutuyoruz da 
hiç ha.berimiz olmuyor. McseHi, 
trenim pek genç iken özendiğim 
ve tahakkuk etmesini canü gö
nülden dılc<Hğim bir (hayat tar
zı) olur; ona beni · iletebilecek 
yolu da - aldımca - tasavvur ve 
tayin edebilirim. Lakin asıl be
nim hayatımın ta.kibedeceği yol 
mizacımın ve - evvelden keşfe
dilemeyen bazı - tesadüfi vak'a
lamı, beni, arzuma ve iradcti
me rn.Jmen. silrüklcyip götür
düğü yoldur. 

Burada (kader) namına haki
katen bit· ~ey varsa ... Hattii. bi
zim bu dünyada ne yapacağı

mız ve yaptığımız işlere göre 
b:ıhtiyar veya bedbaht ola
cağımız (her şeyi ezelden 
bilıp takdir eden, bir kudreti 
kü!Uye tarafmda.n) bir (levh - i 
mahfuz) n yazılmışsa, ben ona 
sıdk ile inanmm, fakat o levha
yt, bomhoş fez&nın bir tarafın
da aramakla vakit geçiremem; 
benını arzularıma, fikirlerime ve 
irarl"time çok defalar karşı 

gelen (içtimai hadiseler) şebe
k.::sinde, ve yahut tabiatın büs
bütün (mihaniki) olan ŞUUDatı 
:ırasında da aramam. Kendi vic
danımda arar ve oradn bulurum. 
Onun her türlü tC?..ahüratını, 
iradel~rini, duygul.q,nnı ve dU
şüncelt:rini - insan yaratıldığı 
güntlenberi • kayd ve .zaı;teden, 
ve :Oi!.Silden nesUe nıiras bırakan 
dimnğm, en do;";ı·u mlnasiyle, 
bir (levhi mahfuv.) dur. Asırlar-,. '\ 
Yeni Sabah 

ABONE BEDELi 
Tlrklye lcaalıl 

SKNELIK 
1 AYLJK 
f AVLIK 

1400 K,... 1700 K,... 

750 • ,.... • 1 
400 • IQO • 

AYLIK 150 • IOO • 

17 Eylül 1940 - SALI 
14 Şaban 1359 

4 Rumi Eylill 1356 
Gun 261 Ay: 9 1940 - H:ıır 136 

QGneı 00•• lkJndl 
11.26 5.52 9..22 Ezanf 
5.42 12.08 15.18 Vautl 

..O.ktam Yataı lmaak 
12 Otı 1.3! 9.U Ezani 
18.Ui l~.52 4.01 Va.ati 

danberi silsile<>i de\ am edip ba
n:ı kadar gele'1 ecdadımın, seci
yelerinden • zaman ile silinme
miş olan - en bariz ve en keskin 
çizgiler bana intikal ederek, mi
zaCJDllll şeklini ç.i7.m.iş, ve ka.· 
rakterimin, •(yani seciyemlıı!) 
şahsi ~hresini o levhaya tasvir 
etmiştir. 

Ben, Ş'J haysiyetle (başlangı
cı, men.sc'i mazinin karanlık 
ufuldarmda k?.ybolan bütün) 
bir sülruenin son (miras - yedi)· 
çocuğuyum. Sen de - (az çok 
şahsiyet fnrkiyle?) öylesin !.. 
O da öyledir .. Bu milliiliazalanm 
da, kendi hayalimden uydurdu
ğum. bir hikaye değil, zamanı

mız ulemas.:.nın son fikridir. 
Y:ılnız (lcvhi mahfuz) u bu su
retle anlayış ve tel3.kki ediş, oo
nim (t:ı.rz - ı tefair.iındir, ve sırf 
şairane bir dü.~üs değil, ilim ı 
itikadına her v-eçbi!e muta.bık bir 
fikirdir. 

Sözü pek uzatmak istemiyo
rum; fakat bcıılıu nazarımda, 

şu bildiğimiz kainatta, her şey
den kuvvetli ve muciz, bir (dy
namo = elektrik hasıl eden ıu::ı.
kine) ye bcnzetebiiecaği.mi% {di- 1 
mağ), (psychophysiologie) = 1 

psikofizioloji ulemasının iddia
sına göre (irade) merkezidir; 
çünkü, hariçten aldığımız inti-1 
baatı kaydetmekle beraber, mü-
essirata mutavaatla., mutlaka 
muvafık cevab vermez, (yckü
nunu lıiç bBemı::cliğimiz bir çok 
asırlard::ı.nbcri) kayd ve zaptet. 
mis olduğu intiba!ara göre, der· 
hal duymuş olduğu tesirleri 
- galiba - kıyas ile ölçüp tarttık
tan sonra icra a.J.eti olan adale
leri harekete getirerek cevab ve
rir; ve bu gün ölçülebilece-:c 
pek kısa bir müddet zarlında 

cevap verir. 

O işi icra edecek adale mef
lüç olsa bile dimağ gene hare
ket emrini verir. Bu mühim 
keyfiyeti - pek iyi bir misal ile -
profesör Hanri Bergson 'isbat 
etmiştir. Fak:ıt, bu neticeye 
erişmek için dimağın ne türlü 
faaliyetle bulunmakta. olduğu 
zerre kadar malum oJa.mamıştır, 
ve bu (sırrı giı.mız) ebediyen 
anla.şıla.mıyacaktır sanırım . 
·(İrade halısında tafsilit verece
ğim!) 

Dimağunızın bu esrarengiz 
faaliyeti, aklın ne olduğunu hiç 
tarif edemez, lakin ir::ı.dctin ne 
olduğunu pek iyi gösteıiyor. 

Fakat - güçlük şu ki (irade) siz 
(akıl) ve (şuur), yani ·(duygn) 
pek kolay tasavvur edilebilir: 
lfilci.n akılsız ve duygusuz (ira· 
de) tasavvur etmek kat'iyen 
muhaldır. ·(Bu meseleye, şimdi
lik, bir b:ılmumu yapıştırıp bır:ı
kıyorum; y:ı.ni sade bir işaretle 
iktifa ediyorum.) 

Şunu da unutmadan ~et e
deyim: O dokuzuncu asır ilmi
n.in nazarında, dimağ adeta 
- elektrik hasıl eden bir dinamo 
gibi • akıl; duygu ve irade hasıl 
eden bir uzvi makine idi. Zama
nımızın ilini, materialism felse· 
fesinin bu (maşinizm nazarİye

sini) kabul edemiyor. Ben do 
edemediğim için, dimağı bir di· 

ruunoya benzetmiş olduğum 

halde, en büyük muamma ve en 
bedihi bir hakikat olan ( vic
dan) ın her türlü tezahüratına 

aıet addetti.meli. Bu fikir yeni 
değil, me§hıır Sokratın müda
faa etoiliı bulunduğu bir müdde
adır; fakat garibtir ki, yirminci 
asrın keşfiyatı bfi ona irca etti. 

Gördünüz ki (kader) lı:.ıhsin-

de, ben onu. Cruh) decliğimiz, 

vicdan dediğimiz şeyle bir tut
muştum. Çünkü hepsinin mcn
baı olan vicdaıım ne olduğunu 

Dahiliye Vekaleti merkez teskila
tlnda bazı değişiklikler yap:m ka
r.un projesi hazırlamaktadır. Bu pı·o
jeye göre mahalli idareler :::icil, me
murin ve muamelat umum müdur-

ve nereden geldiğini kat'an bil- lüklcrindc ::o lira dn dııhil olduğu 
mediğimiz için, türlli türlü te- halde küçük memuriyetler ilgn o
cellisine bir isim vermek mec- lunmaklo. ve bunların yerine m:rnş-

. d lan 30 lirad:ın başlamak üzere şe.f · 
bm·iyetiyle bu kelimeleri ıca ilkler ikame olunmaktadır. Kuçlık 
etmişizdir. maaşlı memurların görmekte olduk-

Şim<li kısaca arzet:miş oldu- lan i~leri ücretli memurlar iı:l::ırc e
ğum şu nazariye, bir faraziye deccklı?rdir. 
olarak kabul olunursa, evvela, --:ıuı«-

tnhkikatı ilmiye ve tecrübede 
esaslı prensip olan determinizm. 
akidesini - büsbütün - harici a
lemin şebeke - i vukua.b.nı ~.kil 
eden sırf mihaniki şuunlara 

tahsis edip, milnb.aslran vicda
ni, yani (Psikolojik) hadiseleri 

Kahveciler Hava 
Kurumuna 200000 
lira teberrü ettiler 

Bundan bir müddet evv2l tstanbul, 
İzmir ve Mersin gümrüklerinc'lcn it- J 

hal edilen kahve ve çaylardan alınan 
mu::ımele vergilerinin bilah;;ıre y;ıpı-

tarif edebilmek için insanın - fan tetkikler neticesinde bu k.:ıhve
hiç olmazsa - cüz'i bir iradeye !erden muamele vergisi alnun.:ma31 
malik bulundnğunu, mecburen!. icab ettiği anlaşılmış ve 200.000 lira 

---c-
«Memlcketiınizdc benim cribi 

pek ço;,. "ker hastalar1 epeyden 
bcrı cn..,..ıl' >lik yüzünden pek 
miışkul vır:.y0tteyiz. Elimizde p::ı
ramızla eczahane kapılurınd:ı n;;ı

sıl dol:.ıştığım;z1 görseniz h::ılimi.:e 

acırsınız! Yaşamamı:: için mutlak::ı 
bu nesneye ihtiyacımız vıırdır. Şim 
di ne yapacagız~ Derdtmi.zi kime 
anhılacağı7? Bu ilacın yerlı3inı 

bir Türk kinırı;t:cri yopıyOr ne 
yRzık ki yctL5tiremiyor. Memle
ketimizde yetişmi;l pek çok kim
yagcrlerımiz var. Acaba niı;in l>u 
i;:le meşgul olmuyorlar? Hem be-,; 
on 1~uruş kazanmış olurlar hem de 
pclc çok vata.."ld::ışın h,ıyatını kur
tarmış clH.rlar. Lütfen gazeteni
zin bir kö~esinde biraz d.1 bJL.Jıı\ 

derdimizden bahscdersen~z hclki 
bir merci bizimle de al~k::ıd:rr olur. 

Kadıköy Yeldeğirmen Uz!.ln 
Hafız &o~ak 214 No. evde 

Mchmed Hilmi 

VC:NI SABAH - Sıhhiye v~

kaletinin naz::ırı dikkalıni cefüe
deriz. 

tstanbul ve Ankarn belediyeleri 
miısle.:ına tutulmak i.lzere diğer bü
ttin belediye memuı-lorınt a!Ukadar 
eden bir knnun layilı:ıın Dahiliye Vc
k.lleli t<ır:ıfın::J:ın h:ızırlanarak mec
lJsc scık ı·l~nınuştur. 

K..mun layihasının istihdaf . ettiği 
goyc billıa;,,;n belediye memurlannm 
tekaiid edildikten sonraki \'a:ı:iyetıe

ri nazarı itıb<ıra afar'lk tekaüd bele
thyc memudannın tertibini temin 
etmektedir. 

Layiha, tek::ıi.ıd memurların hima
yesi iı;in her belediyede bir sandık 
teşkıtini i>temcktcdir. Sandıgın va
ndatı memurbrın aylıklarından ke
si lr-cek % 5 le t~ınin olunacaktır. 

Llyihaya göre bu h:.ıkd.J.ıı daimi 
mernurbr i~tif.ıde eJeı:ek muvakkat 
nıüstahdeın lcr bunun dışında kııla

c:ıktır. 
--1>11«--

te.slim etmek 1i2:ım geleceğini kadar tutan bu paranın tekrar sa- ......... ___________ ... 

irlrak etmelidic. biblcrine iade edilmesi kar:ırlııştırıl- Kanlı b·ır kaza 
llllŞtı.r. Haber aldığunıza gure alfl-

Kırtasiyelik kağıd 
fiyatları tesbit 

edildi 
O vakit (kader) meselesınden kadar tüccarl:ır bu parayı Hava Ku-

doğan bir çok müşküJa:tın halle- rumuna terketmişlerclir. 
diımc~i hayu kolaylaşır. Ben bu I MAARIFD r:!!:' 
ukdeyi - on altı sene evvel (Am- !..---------ı;;;. __ _. 
manda) bu düsüncelerle zihnimi y b d•l 11 l b• 
işgal ederken idrak ettim ve pek a ancı 1 • me~. e l 
memnun oldumdu; zira, bimc kadrosu genışletıhyor 
(ehli sünnet) fırkasının, iradei istnnbul üniversitcsın~ bJ h y:ı

cüziyeye taraftar olduğunu h:ı.k- ban~ı a.n z_nc~tebi t:.ıleoe ka lro~u l 
l b ld dn . bu gun-Un en mea. genışletılınıştır. Bu sur~tıe o.ta t!?d-
ı u u ı, "" . i .. -ı 1 _, l . r .. ris~t içın zarur goru en ya ).ll\ ı -.ıL 
htır fılozofu olan proLesor Be~g: öğretmenleri daha vilsL mi :yasd..t ]<!-

sonun da bu irudet met>elcsıru tişfüilclıilecektir. Bu sene mcidclı~ 
j.,bat için ·{zaman zarfında Ce- altn:ı<'ak talebe mikdarı 60 dır. Mek
rcyun eden hadisatı vicdan.iyeyi, teb geçen sene 42 m"zun vernı~tir. 
mekan içinde vukua gelen hadi- Mektebe eirmek için a~ ':ı=:ık seç
sat tan büsbütün ayırıp,) deter· mc imhh:ınlan teşrini e .,,...cı 'c yJpl-

miniım prensipinin. vicdan. hadi-
sa tına tatbik edilebilecek bir 
(ölçü ı , bir mikyM olamayaca
ğını - nasıl bir zaruretle - idrak 
etmiş bulwıduğumı, pek iyi 
anladım. 

O l;al.de, hakikat bu ise, ( ka
der) den, pek §ikayete hakkınuz 
ola.mıyacak dcmektır. Herkes, 
mizacına gore h:ırcket etmeye 
mail olur, ve ona göre hayatı 

• az çok ivicaclı bir istika.met 
alır; bu istikameti. hiç kimse 

lacak ve t.·lebe laı.ydıım e:o!ül 2::; de 
başlanac.1!~tır. 

Kız la!obenin askeriik 
imtihanları 

Un!vcr:;iteye devam e<ler.. ku: tale
benin x.kerl ders eylül de .. ·resi .ik
mal ~imUı:mlan 3() eyl:'.ıldc b::ış~ıj1-
caktu-. 

( MÜTEFERRiK 1 

İstanbul köylerinde ! 
el dokumacılığı 

kursları 

Bir kişi öldü, iki kişi 
ağır yaralı 

Evvelk, ~ece saat 1 nddcforinde 
Şişli - Bu,yilkdere ::1Sf..ıltırui;.ı fei't 1.ıı r 

Çuval işi de halledildi 
Fıyat miıt·.:ık;:ıbe k •mı yonu dün 

Mıntı:k:;ı Tıc::1ı·c-t !\tildurluı;ı.ınde top-1 
l.:ıı:ıınk haric;cfen iHrnl edilecek kır
tnsıyelcrin lt>pdaı> cı\aı-.ı bırakılac~k 

kar nLbetlcrini tesoi. etmi~lır. Veri-
motosiklet ı~aza:1 olınu:;: ve bn· kişı ' len k<ııar;;ı g.ıl'e biriııci \'c U.inci ııe
ôlm{ış, iki k i~i tk bt'.l>:l,ırınct:m nz:ır l vi h ·rcı.!.leuı I:a~ı:.llar 1 y:iz.de 15 ve 
surette yar:ıfannu)ardır. f yu7 le 2•J luk.cı i.i~1C!.1 kutagoriyc 

ÖJrendigımiz-;: göre Beyoglund' o- d..ılui k:lgıtil. r ytizd~ 30, ctorduncii 
turan tskon kcııdine oıcl 201 illi-! ı-:ıt~·gvn ~ı'.ıuıdl:ıra dtt :ruzde 40 kar 1 

ınar:ılt nNto:;ikktini salmo.k uıcrc 
1 

i-iı bırakılr.ı~lır. 
oldu.;ı-und:ın son lıir gezinti için pı- Dımdan ırı,,kiı k·ıınisyon dtin çu
.:..ır gürıu arkudaşl;ırınd:ın Arlini vel v.::ıl işi etr.,.rıı~,ia da b..ıu kararlar 
Mitıram d:ı y~ıuna :ı.lJrı:ık Büyukdc-, [Sonu 3 üncü sahlfedej 
reye gitmi.§lercl.1r. Gece ;ı;Jac bh"ü 

k:;dar Ol'.'.ıd3 yiyıp içmişler Ve IJİrt ~<.hm ftrJı.;.ırak on kısmınd:ıki fe
h::ıyli eğlendiıdcn ~.onra Nkrine tlon f ncı-in usiuıı~ iıltlcti b ... <'nt çarpmış .. 
me.1< fuere _motos.ikl~te . ntl~mı-:.ılJr-j ..,.~ ı;afa. tasına kadar h i fener çı~isi 
dU". Bu dei:l motöru Artın tuU:ın - t işi ... -ın~"\.i.r. oluın halın ie Beyoglu 
m:ık ~1rzusunu izh:ır etııı.iş, Lkon d;ı. 1 hn:.Lah,ıne5ine kaldırıl ın Art in iLı-
Lıu :ı.rzuyu ~t:-maınıştu·. I dcsini. vedı·';:en; 

Fakat t::ım Lüyuk ,.e keskin vimj"j - Kın!Senin kab:ıhati yoJ...."tur. 1\fo-
·b .1.yuk lıır si.ını.tle yakla.ı-:;n motor föt•u ben k:.ılt..ın:yoroum. V .. r-..ıjı bir
d mem~"İ iyice ;:ıbmanıış ve Zillcıdı- d·~ubirc at •'1~1Jın1 V.? çe;;mcyc brn-
1,ııy~kı buyuk çeşmeyi! lıul•.m şı.d- dirdım. Aıi~:ıd .. şlara bir şey olmadı 
dt:ulc ı;:elip bindır•rJ,üı·. &-pelte y.ı~ .• 
l••Jlun;ıu Mihrnn b::ı~ından \'C \"UCU- De1t1i;,.tir ,.e hirn so · ra d1 ülmüş
dtinun mtıhtclif yer!crir-den tehlikeH Hır. Dü.'\ di~er y .ralıbrm adliye 
hır h:ıld ... y:ıra lanını;. Artlnin geri-ı dı1kl.vılugu•ıca ınuaJ _ud ~n y, pılmı.ş 
sirıdekı scl<nla bulunrın t~kon he 1 ve icrıb cd;on DP'>r v ubüştır. Polis 
h fdçe b:ısınd:.ın y~ır:ıL.ınnw:tu·. F kıt ve ..ıdliye t.:ı.l•kik llın~ •• ·am ct:ı1ek
motı>nı ıtbre etmekte ol.ı.n Aı-tin Ye-! t~ır. 

C\"ıcltlen çizip tayin etmez, et- tstanb:.ıl vilayetine b:ıgh koyl rrı.- -
1 

se de o istikamette nihayetine kufünıla!l el dokuma tezg:i!ılm hıti- r-8 ı r 
kadar cereyanını muhafaz:ı e- dal bir halde olduğu.-ıcbn bunb, dıı damacana hırsızı--,ı 
demez. 1radei cml.yesi olsa bile, k.oyliıfor aucak ihtı.yaçlıırına go. • 1 

çamaş1rhk \'C dı.ş elb!Si:!:,,ti doku- ' 
ona galebe çalan mimler bu- ınakt:ıdu-!ar. Bu köylerde d<Jkwn;)cı-
lunur, ve hiç kim::Je bu gibi en- lığın pazarlaştırılm:ısı .... e piy:ı.,.ıııın 
gellerin heprini • vuktm:ndan isteklerin~ göre i.5 yapılması, köy 
evvel - bil.emcL ka1kmması meV7.uunun mi..him bn 

Mademki herkesin muka.dde- kısmını t~şkil ettiğinden bu SJn'Jtı 
köylere j'.:ıymak ve köyh:yil yem u:.ul 

ratı kendindedir, yani, irsi te- tezglllıl.:ır::ı ::ılıştı.rm::ık için lktc Jd 
mayülleridir, {ve benim dediğim Vek!l~ti tarafından A•ı::Hhl· d.ı b
levhi mahfuz,. \'e hal.kın, pek kib edilen usule göre hı:ırek.-::t edil
güzel ve pek. doğru t5.bir.nce - rneı;i ı.;e yer yer kurslar ::ıçıim .. :;1 \'i

kendi alnının yazısındadu-_ ynni _ıı:ı_1_et<:_e_m_l._v_:ıf_ık_g_ö_r_üLı_m_u_.~_H_ır_. __ 

hariçte olmayıp kendi kafa ta
sındaki dimağmdadtr.. ve ma
de~nki iradei cüz'iyesi de ondan 
sadır olan bir emirdir, o halde 
herkes - bilir bilmez - kendi 
mukaddenı.tuu yaratnı:ı.kta., ve 
hiç olmaz.sa, ona bir tertip ve 
istikamet vermekte zimedb:ı.1-
tlir; gene hallnn dediği gibi, et
tiğini buluyur. ektiğıni biçiyor 
demektir. Böyle olunc.l, hariçte 
bir kimseden şikiıycte h:ıkkı o
labilir mi? .. ) 

Ben şimdilik bu fikirdeyim. 
Bu kanaat benim izzeti nefsimi 
de koruyor. Fakat bahtiyar o
lup olmamak meselesini halle
demiyor. Be.n (fe!Atet) kelime
sinin, daha doğnı bir manasını, 
bu, cennet gibi menfa haya.tı -
mın sekizinci senesinde düşüne
bilmiş olduğum için, dokuz Si!· 

nedenberi, hayatımdan pek hoş
nudum; bana bu kadar bahtiyar
lık yeter. 

Gelecek sefcc, bu meseleyi 
şerh edeceğim.. 

Kaza rEVFlK 

SPOR: 
Bulgar milli takımı Bal
kan oyunlarına galiyor 

Bulgar milli takınunm Balkan <>
yunlarına ~cak ed~ı organiz:ıs

yon komitesine bıldiri.lm..iştir. Bu §e

kilde Balkan oyuıllaruun Yun.'.lllıs

tnn. Yugoslavya ve BlllgJrisb:ırun ış
tır'ıkıle. dört minel :ıraw\dl yapab
C'Dt;l aıı.l.ışılm:ıktadır, 

Bir izah 
Sr kccide Muradiye catid~si No. 

42 de dolctor Hochor Becktay iınzi.l
sile ;:u n•ektubu :ıldık: 

cGazelenizin 13 eylıU tarthU u . .>

h:ıcuıd:ı s.ıhlc doktor d::ı-nısı~ b~~ • • 
ııltmd;ı r cşredilen yazı etra! ·ıd l ş;.ı 

tJv!ihiıı aynl sahüede ne:.nnl d:le-
ri.m. f 

Doktor S·~ad Kumbaracı "run-
da bir zat: işgal et.mis o!duJum bt
n:ının iki..rıci katında iki od:ı şg;ıl 
etmekte \'c hasfalarrnı burada ır L'J

ycne ve k:ıbul etmektedir. An"'lk 
b~nim h:ıst:ılarım onun ha·~ l nın 
nisbcllc çok olduğund:ın bunu ç ': 
kemem•~ '-tcd'r. Bir defa bjı.'. bu 
dJ.ireyi bo~·ıltmaınızı ve 0ndı .. iı.e 
vermerru.zi de tekli! etmi~, h ın ıç 

senedenberi yaıuınd:ı çaluıan Nec.b 
admdaki muavinime kazar:.tl • 1 • ı 
yurıy:ı 9aylaşm:ık üzere kendi 7 ın -
n:ı ,;itmesini ısrar ile ist, i ~ de 
mu~aak ol::ımamıştır. 

n.:n.ın uu.-dne bir cüm1 ·ı me,.hud 
tcrlib etnı~lerse de buntlan d::ı bir 
r.~ti~ basıl olnuyar:ık en son <>1 ... -
rak lıGylç bir dav:ı :ıçınaya kadu· 
ileri gitmMir. Bütün bu hn ·eketlerde 
ne bir ddıl, r.e bir ic:bat, ne d» bh' 
şikaye~: yoktur. Bu lıakik t. pek 
n-: çık:ır-ıc • :ız. Sayın nı:ı teı '!erin.in 
y;ı:Cund hu:.uru adalette de • · "la
nı ılüm:ıt almak uzere h .. kikatir. boy
J~ce ııl; r lmesi için işbll ya:.ım:n 

d~rclni clileı"ın.> 

TEŞEKKÜR t 
D.:ıyl."n K.ıbataş föıC3i kimy..ı mu 1-

limi l.!ınyascr Kua i•ıın genç yaş n
da el>edir•te hfk~l nien m ıteve.lid 
acımızı p:ıylJ~an akr b:ı. D\' lek+;:ıs, 
dost v.e. Lılcbelt'rimP l"3~'.kürieri

mirı ihlagıııı muhterem g:ızct "nulc 
tııvas:;utunu rica etlz ·m. 

Pr::ıf. O;. Fahr;:ıdd .. ı K~r;m Gi5ka~ 

Bütün suculara "lllallahl" dedirt
miş amma dün yakayı ele verdi 

Dün üçüncü :ısliye cez.'l 
.mahkcme.;;inde iyi suculara 
mus:ıllat olan ai.:ıkgöz hıc· 

hırslZ.i.n mc.CJhudc.n muhakc· 
mesi yn.pıkh ve dı.:rlı:ı! t~vkif 

edildi. 
Tutulan cürmünıe~hud zap

tınJ. göre Haıuidiye suyu d,1-
g:tnı::.kt:ı olan İzzet İ..'inıindcki 

ıyi su arabacısı dl.in sabah 
Gedıkp:ı~da Ha.mum c:ıdıle

..;inde bir eve su verdiği sır1da 

ar-abasından boş bir damaca· 
n3.3ı çalmrıuş ve suyu alm::ıkUı 
olan ev sahihi b:tynn ta.r.,fm· 
dan d ·l bu hırsız gor!.Umı.iştiir. 

E...,a.sen bir cok zıımarvJan · 
beri bu şekil hırsızhk biitim 
...uculo.rı ıllıill.ıh u .. ,Jirttiği ve 
sikiiyetle1:de bulunulduğu i m. 
İnJ:ıı,:ı:ırlD.r id~rcı.:;i takibat ı?U

besi memurlılrından F hri Ka
tırcı oğlu admd:ıki memur da 
gözc.illiıkte bulun luğ·ından 
jamacan.a hırsızı oracıkta ya.· 
kalanmış ve kadın t. rnfında.n 
da tn.nmnuşlır. 

Tutulan zabıt ,.e dinienü~n 

şahiule.rin ifadesi il:r.criııe in· 
i:cara mecali olmıyan suçlu ni· 
lıo.yet itiraf ta huiunmw, vı;; : 

- Ben demiştir, Boğazk~

;eoile Doğru cu.ddcd0 oturnyo· 
rum. Adım Rasimdir. İki se
nelik evliyim. :ıltı aylık da bir 
çocugum \'ar. Bu iı?i isteye iz· 
eye 3-"<lpmadlm. Parasızdım ... 
Satıp ekmek parası yap3.cak.
tım. 

Suçlunun uu ifadesi i.iz('rine 
mahkemece sirkat fili sabit ol
clu ve suçlu h:>kkm~ıa, tevkif 
ile 3 ay mo.hpusiyetiııc ve an-

cak yaşı !~üçuk olduğundan iki 
ayının tenziU ile 1 ay hapsine 
1:.uat• v~rildı. 

Bcy;:ız: p~nblontu, kırmızı 

kobuz kaz!!ldı. on yı;;,Ji yaşLl

nııdu kaıbr bir genç olvn bu 
delikanlı polis yanında kapı:ıltt 
jandrı.rm:ı kurakolmm göttiı·ü

lürken malıkeme kapısındn. 
d.3ma_c:ına çaldırmakla yürek
lcıi y~ruk bir alay iyi su ::mıb:ı
cısı oh çddyor!ardı. 

Yanb.rıun sokulunc:ı hepsi
nin de beya": panralonlu. kU'
mıu ko.zaklı dama~ana lursz -
zının aleyhinde oldııV.ları ruıla -
şı. ıyordu. 

Gedikpa~ı.h 1381 sııyıh a
rabanın sahibi İspico , 2399 sa
ytlt araba Fmhıhi .Mahnruti oğ

lu Has.'1n Ö~demir, 3080 sayı
yılı araba sahibi İsmail o.Jlu 
Duı"'un, 1'.H7 saytlı nraba sa
hibi İsm'ıil oğlu Süleym:ın 
Küroğlu, 3!>15 r.umu.rnlı ara
banın sahihi Rcceb oğlu Ah
med Torun .. 

Bu yüreği yruıık suculardan 
anc·· k bir kaç tıınc~iydi. Ve 
lıı;;-p.,inin de en az iki~r, iiç~r 

danrnc lnası, galonu ve şi~csi 

k .. c:la gijz arasında bu beyaz 
pant.ılonlu, kınnızı kazaklı 

gencin elinde deve olınuşlnrdı. 
Bir tm·::ı.ftan Ra:>imin tevki

fi.ne scvirurl<:rken bir turuftnn 
da üziifüyor: 

- Yazık~ diyorlardı. Bizi 
zapta geçir medilcı· ki mahke
med(' iıep:ıiııi ı-;.uyıp dök~y·l~k 

de şunun c·lin len ömr"müz 
oldukç:ı ı~urtulaydık .. 

1 

yapacak? 
sıcaklarda Mısır çöllerinde 
rümek imkansızdı. Sonba 
bekleyecekleri rivaY.et ediliy<) 
du. 

Bir iki gün evvel Roın 
gelen bir haber; pek y 
İtalyanların Akdenizde mud 
bir hareket yaparak İngilizlc 

Londra üzerinde patlayan bo 
balardan daha fena bir da 
indireceğini bildirdi. Bu b.arek 
Mısıra. kar~ı taarruz olacak. 
talyan kıtaları ilk defa, 
topr::ı.kla.rına a.yak attılar 

1000 nüfuslu Sellum köyünü 
clıla.r. 

İngilter~nin hima.yesindt! o 
makla beraber mi.istakil bir lı · 
kfmıete ve orduya .:ı.ıhib ol 
Mısır, geçen eylülde h ırbe gi 
medi ve İngiltcreye müz:ıhiı· b 
bitaraflık takib etti. Toprak 
larmdan İngiliz mi!dufans 
istifadesine de müsaade et 
Fakat İtalya ile siyasi nıüna. 
betlere de\'am ediyoı·du. Ancs 
Mısır hükumeti, toprağma y 
pılacak herhangi bir taaı ruzl 
hemen silaha sarılaeağuu 

yan etmişti. 
İşte İtalya ::ı.rtık, onun bi 

raflığma ehemmiyet vernuy 
rek toprağına ayak ba..c:rnııştL v 
niyeti aslıı Scllum koyi.uu.le k;ıl 
mak değ·itdir. Bu VD-Ztyct karı;t 
smda Mısır bitaraflık.ta dev 
edebilir mi? 

İngiltere uzun yollardan. el 
nizaı?ırı memleketlerden Mtsl 
rın him:ıyesini temin edecek MI 

ker ve mühinunatt ııakletm 

bulunuyor. Bir taraftan da .Mı 
sır ordusunun boş durm.1dı[, 
muhakkaktır. Yakm~ırk 1ngı 

liz orduları ba~kumand ıu gc 
nemle Vavel "pek yakmd.:ı hura 
larda son derece mühim hare 
ketler olacak,, diyeü bir ay vur 
dır. Bu bir ay içinde Ingilleı c 
nin hiç bir §eYİ ihmal ctmediğııı 
şi.ibhe yoktur. 

Bir taraftan Alm:ınya, 

giltcre istilasına br.şl:J.muk 
re göriir.ürken, öbür tarafta 
da. İtalya Mısınn, Süvcyş ka 
nalının 7.a.btı hareketine geçnııŞ 
gibi bir vuziy~t alıyorlar. Fak.ıt 
her ikisinin de: lıakikatt,.. bu 
tehlikeli i~lere giı~ck niyetin· 
de olmadıklarını iddia c len vu· 
kuf ehli de var. Mesela Stcf :.uıi 
ajansı covvelki gün İngiltere is· 
tilası lakırdılarının tloJru ol
madığını, Almanların lıa'la ht· 
arruzlariyle iktifa C1ieccklcdni 
söylemiş. Amerika muhabı.rleri 
İt2.lyanlann Mı3tra karr;ı oyle 
mühimce hazırlıkları olmaclı~t· 
m yazmışlardı. 

Böyle ise İngiltereyi tepı>ıh:n 
tırnağa kadar si!ahbınıiu·an bu 
tahrik Ve l.m blöf p;.!k yakuıdıt. 
anlaşılacak ve o zaman İngıfö'· 
re bu hazırlıklar için bo.şka hı.. ... 
defler ve müdafan yerine taur· 
ruz gayeleri ar2yae!lktır. 

B-elıçet SAFA 

KISA HABERLER ] 

* llk okullarda - Şd .. .-Uııi:tl! 
bulunan ilk okullarda dun s .. l.xmd ııı 
itibı:ren talebe l:<ıyıd \ie k !Julurı • 
b:ışlanmtş~tr. Y:ıpıhıı. t,.tkıki.~.~ 11 ı· 

zo.ran bu ı;enc ~<!hrird ·:i<! l!c:: ot.ul 
çağına giı mi: ı:ooıı çocu.~ " dır. * T~mir Ed leeek Mel<teh er -
İstanbul \'ilaycti ~clılr tbiı !m.i • v' 
muhtacı t.'lmir bir l.~ld lıuiun~n 1 
mekteb:n tamirini kar r~ ~.tmı;,t.ıı:. 

--»11«--

Fatihte HoparlörlerlB 
verilen konferans 

Yüksek tkt.ı.snd \e Tıcnı ·t m kt bt 
profewrleri•~tlcn a\ l k.ı• ur,nı Nurı 

diin saat 18 de F t h H uevı r::ıd
yosundn (son hnrbdEıı nlın.ın cJ.>ı •• 
ler) me\zulu biı· lnıı.eraıts \erını .. -
tir. Konicrans Fntıh mı .taı<:ı mct.ııti 
hop:ıdörler Y~sıta:..tle h.,U:a dııJc'-" 

tilmiştir. 

--~···-
Vefat 

35 senedenberi muhtehf kıyrnı
kamlıklarda buluıımq <>im ve e1-
yc\·m Antaly:ınm I~nrku• k;ı~ ısı lr ı;
makamı iken rah;;ıtsızlan:ın k:ıyrrı.•

kam Must:ıfa Zeki Pa~ k J:ıs.:t iti! 
lı<ı~talıkl::ın sonr.ı hny<ıt:o g ızkrıııi 
ymnmu.~lur. Cenaze ını ızı ~ ırırt 
s::, t birde !\IerkezPf.,miıd • ı~ıtııı•Jl 
l\!erkezeicmli knbrbt<ınm.ı clafrıcdı· 
1 ece ı..tiı-. 



Harir Vaziyeti " 
Hava taarrmlarm
da yeni bir Alman 

kmnazlaiı 

Mısıra 
Tecavüz 1 HABERLER 1Mlil' .. 9AI 

1 Rumangada AFRIKADA içtimai bir derd 

SON 

• 
8 

lhfel8ble*" d ...... J 
k~·~ bir kal
yan i§galini hoş Fecdlerini 
biı.· aJ2. bile la.tırda.n geçirmek 

AVRUPA DA 
HARB 

[Baı tan#• 1 inci sahifede.}; ltısırWann va.tanperverliklerini [Baı tarafı 1 inci sahifede] 

geni rejim HARB M ,,_ . ......,, ... 
(Baı tarafı 1 ıncı .. yfada) .. ._ ~' d 

Jngınz Baivek.ili Mister Churchilin bava taarruzlarm istilıi; ~ pek yaalıl§ hesaıl>-ebıek olar, Rhiıı: ha.vzasıpila demiryoiu il-
~ gibi önümüzdeki hafta ve gün bir hazırlık mahiyetmde ol- Solh111'1un işgali ne dereceye tisak hatları da bombardıman c- BU:kref, 1& (a.a.) - D.N.B.: 
~ Avrupa ve hntti bUtün düny::ı G 1 Ant k ttiği lfttıkadderabru "U veya bu istikamete dıuğuna hükmolunabilir. kadar Mısır aleyhinde bir düş- dimiıttir. enen onee o neşre 
~ • Wiariik. hid.isderle Alman yadan Fransawn ~i.- m:ıabk mclle~? ~ Mr Trescl!lelling 8Ç)kla.rmda lir beyanııamede ezcümle şun-
--., "'*""""1"· llitiiıt nuartıc maıl limanlarnın kesif bir nak· sır kikimet.iaiA Büyük bir lsu-- dipıs.n haib gemilıeri1ae tam i- ! ları söylemiştir: 
'-it Awc ,.., ~ ~ M- lişatm be§lam:w, KaDŞ sa- samy.et He~ edeceği Ye icab 8*tler kayde(lijrıwif*ir. Elıbe Ha! Bütün millet artık temiz ve 
r. _. ~ ı-. Cenmea .WW - hiBeriııdır dikkati ttlbeden eden bran ciddi ve metin bir ikinde-bir petrol gemisi cidcJi saf lıir rull taşıyacaktır. Btta 
~ müsan&ama. düdlr.ıŞU:. tah.'lid&t nerNe: ile .. m ~ surette vereceği şübhesizdir. Bia hasara uğntıhnştır. Sahil mn - raflığmu muhafaza ederek, tin 
~ .......,r;f ;ribctiş ve a:l- 2.ia ~ ~--. t~ Mıs.iı'lıl&ıra akli öU.....-~ hafif- 11.a.faza. teşkila.tma. mensub tay - gütmiyerek haksa hareketlerde 
~ Jtu. l.onlka H? 1lıfıan§ s;ıhil.- ~ ~ ..... ..,.... ~.I''"' .,_. .. _ 1 
~~ temerkuz cdıyor, bazan da edllecek tilerini hasıl ediyor. liğme ~ gibi Ilı- y.a.reler ljı!widen ~ 'bir buhmmıyarak :muvaffak olrnaia 
~ -ıu.a ıa Afrika. ve Fa.k!ıt Almanlar bütün bu 1 sırlfbr da Jtt~ bir nifm 'f'e tui- ~ iaşe gemisi batmaışlar- gayret edeeeğim. Şimdi nme 
~ı. ~ılacıaa kador uzanıyor. ihtim.allerd~ hari~ VC' şımdi- re tabi olmadan, sırf milli men-~ dır. HoBa.m1a ısahı'li açıkhmrıda ve ~a zamam geimiştil'. 

lfuulımıberi l lranl:ımn Mısı~ ye k:adıır liımsell:in aktılıa geıı,. faatleri ve ahdi vecibeleri ba- bir kafifeyede hücum edilerek Milletin manevi,. siyasi ve :ı,s. 
~ıııda ciddi faali.yete ~r - miyen y.eni bir kunıaz&k ia.d kınımdan en münasib yolu bul- iki iaşe gemısi batırılmış, diğer- Wi noktalardan ısl.ô.hı derhal 
L.._.

0 artılı ''UDb ili! anlatJlıyor. ederek tatbiklt başladtbr. BU makta kUS11l'l' ~etier&-. Itri 414:! ciddi haaa?a lılğıablımş • bec.lıyacaktır. KO.vlü, amele ve 
--L tııgHiiı lmpnratorla.ıgunu he ~ -,, 
'-ac<ia Lılrdlto IM&'ik tahis mevzuu- hrnazllk f:ıbrita?aını bo.ca- İtal'.Y:ıım&r .Mısu toııraklamı- fır. menwrların hayat şaı·Ua.n iyt-
fıı. ve miaı~ercile: llöyle l>lr plana sı {ü1erkeB, çaıhı ~ken da attıkları ilk adımlarla lıer Hnvrede bul'mıan gemilere- 're- ı~. "Le~clev\etı,. 
~tirler. çallgtırmamak ve İngıltereki türlü askeri ebeımniyeiten mah doklara hücum edilmiş ve rıhtı- hı Jbtmmfarr, ~. çalişma, 
~ca ~ t:ar.ıblıle ın.eın- biHlaalııl iktıaadi.. smai; aake- rum ~iik lıü köye-:mfer lıay- ma bağlı lDuluaan gemilere ve talim ve terbiye, ciddiyet ve 

lsnc. • tMlçce waami.ı.ı ıi, siyasi faadiyeti! deri!e şek· rağını dikmiş bulunuyorlar. Pek nhtıma mükerreı> ieabetlıtr kayd' milli tes.anüd kanunlan olacak. 
~ ı..ft.aR- a ın c 1 ketleri e ~"'-; .. · -• - lmde bi-r allda tevkif edip sa- kan3a.tltir1,-'Ötitıcıı İtalyan 'bi- ~tır. Bu geniş ve- muv- - tı.r. Valide k&aliooaiıe. ~det.iı lıer 
~mı tiınl ne çal~ yorllır. ~ •- atlcrce mefl.Uç bırakmaktır. yik erkanıharbiycsi için Sollum fakıyetli harekata iştirak eden kesı 0-..;M- l!Jir d.;.,,:...ım... muı..fan 
~ ya harb harici ola.."a.~ bDd atm -~- -r---:! ın: dikkatle tatüb etnaıeldedir. İngiltere:rc ~ taaırrwıu işgali vartaH: zafer tcblg"'leri tayyareleriıııizin hepsi üsleriııe- ctmeğe-~bur edecelrtit-. -~ 
~ e , eı k.end den alı. :u o- baslar ~maz alarm işareti neşrine irs IHI" muin fe§kil eder. dilmn8'1ierctir. vi mısalı, gösterdıği ibdaf ve 
~eter lt:iililUm <:ebelutb~ ltı ftri:liyor. Taarruza maruz Fakat bununla Kıaırda ve orta lagiltereye taarruz INllbln mı tevazu ve vatanperver ruhu ile 
~ ltuı1Ur a Ker a 31

• niyetin- kalan mmtakadaJı;i f&brikala· şarkta vaziyet hiç değil"lmez. bırakıldı! kral ailesi, Rumenmilletiııia me-
llt · F'akat ayni n• and İngiltere rıa itJILe!eleri., de:ı'ainaeki .me- Çünkü bir kere, ftaly:ı.ıun hakiki Lona&-a. 1& a.a) - ı aly;m sen:ı- sud istikb:ı.lin·ı temin edecek • 

ıniinaaebeUe i .iduınede ber~- t d B F • · R lıa...:.. J!Jlll'lar, mcktell~ tale - maksadı malfün degıw"ld'i.r. Bunun o.,u aaas n n · .ır :ıac~ cgı-1 1 "D--~ -~ı · • :.L.. . .._...Bil' lk:ıret •la 3Sl yapı- mc F··scı•ta-. gazetesı'nd-, İ""ıltcrc an ~ can.esllllll ,en~o 
talt blukarun tfiirlerini nzaltınakb beler. esneflmr, tüttarlaır, ya- Mısu- \berine cidal bir taarru.:a:I b~~g-cl:x:ck ilk bft;:ft_ıı::;ev el timsalini teşkil edecelftir. 
~ . .ra_..,,, muht:ert nsi- !ti bütilft hctDI ;.-...;. ~·· ol- ha.reke.:-in ı... .. rangıcı o-.. - .... ı -ıese; v--.T~ .....- G"'"~ wu ~· uu._._ olnıt.~eağ nı yazm.,kbdlt'. -JHıc--

Je. 1ngi,!Sere ve Fransaya müşkül- dtığa gi'bi tertedip- Stğlna?\:la- Vt ~i biır ilerleyişe inhisar ~ dü.5ünne rekOl'll 
' ar.\11: si1ls !li · r. -.:er dev- ra. iltica etmektedir. etlllelU '1ıe akla gelebiliı'. Btı haıl- 1.ondırao ııa (a.aı.) - Ha.•• uezare-
A..:_~ yardım etmekte 'e daim:ı Bt aJarm mUQdeti, ne kadar de maksad harbin uzaması ihU- Uıtiı:t bııı., sabak tadliliı teJDliiiı: 
-~ ve batU Kus emili ·ı 

f>t tanmoıtt'rufı.r. 'IJllUD. olu.rs.;ı · saati cibetiyle mali kar~ pek tatma: dil- Dün, l&5 d aa tan~eat tahı:tb 
Pilft barb haricine •:.ılı ış ,c ... - lngiiblerin lrayf'JI: d:t o kaar . şiincelere dıılnıağa ba.ıla;yMı edtılm~. E e~" kaJTıp olara' bil-
~ \-e: miltarek.e dltemA.ıı...... mah- büyült oluyor. İnce bir hesab tt .. ı.ran efltitı umwniucsine bi- dirila beş a tavyaremiz halen 
......,, ~,. QD.;ı ' tiaJılrine dıiinmuş bulwımakt:ıdır. 

olmuş l>ulunan Fra ~ h::r ne ıa bunu te bit eden Almanlar raz ncş'e, ümid ve if.imad şirin- Dünku tngılız kayıpl rı yalruz 25 
bugün rm.ı.azzam de'lilellikt"'n amele ve mı?murların sabah- j ga. etmdc <>*al:Jüir. 31'/Cl tan:ııresiehr. Fak.at bu kırın 
~ bil fıir ıı· üm t h:ıl1 i al- le in işe gideccğı saatt<?, ijğlie- Eğer SeilUBt a,pi !ı1J21r ieti· piılotlar n l!.. " salimdır. 

da 1\lareş;al P ta in bu ~ - d · w d ....... _. yin yemek wı. doısundıı. ak- lcisının bir mukaddemesi olarak Dun sur ıı 185 uşman tar.a-
l::...~ d'arbeden so r.ıki polit l;,:; ...- b. 1 r 1 te 
.:"'-._ oluıuıuıktadır. ™ Y ,. marc 1 şam nvciet a:n4Rlllda lngil- ya.pılnuş bir şey ise bu emel.in re i. ır g n u - ıyet yen r-

korcb:rr. Bund:m evvel 'ı en yuk "k 
l'rnnsayı Alman çizmelerine tereye bücmn 00\>rek bun1ıı.- ~ hazırlıksız bWı.ıııişa- rakam, 15 ::ıi to guni. nün ıso :ı-

~emek için alelucele bir mil- :nn hpeiıti ıaatlerre ~ c.P ta•in cdilebılir. Bir mear kamı idi. j 
~ imzaladı. Bu m(ıtarekeııln larda oturmağa mahkfim et- leketiıuaüdafaa teşltilitmın lw- Alınan bazuhğı 
~ 8llvacl \le ahkimı h·c de- i~ m ttedir. GitrıdüZ" aqaına dndların ta en son noktasına. te- Londra, 16 (a.ıı.. - stokholm ve 

adı. Fransız bnnka ındaki alt- kadar çabşarak yo.r;ui ııu:. vaflı1:k: et:alıaii ~ ~- Beıılinden gelen ı lümata na ran 
ftlıll..,.,. ---• ya nlb Nt ol- .,,_-D' 

.,._ .. _,. 1air iş~ pcellıİlı. ilk aaa.:- g<ift,. tn..a;.. lm.V'ft!Ü!ri ~- Almanlar. Norr~n cen ıb v ~aı-b 
&ı,~~:-t.enrlell..., l\allkJaıd:ı. neieT ?...-:-...1:- - er--ı &l.Wfıl srhirleı7irıde Bi:lyuk Brit nyarun isti-
.:-.-"lliti(j; Rr &tM riıBelr '~ b- lllC"C.llilll1::' yatağı:lırJBn fırlaya- SoBum mevkiini düşnıan_a bırrık-~ Usı iJ;in yapm:ıkt:ı oldukları hazır-
ıı-.:---ter alındı. Dutun bur.13 ~:t m'~ ne d"' o!Sa ~lıi ~aiti makta hiçbir ma:bzur ta:sa\"Vl.tr lıkliln. t~i et ~1'.tedidar. A 1eri.kaıı 

~
~ "'--ifliilııiiıen ta ban ı.ı. <l" ı..-•• ı.. 1~- - ~ır-a..~-

,_ "' JJVL.wı. o~ sıgmıuuout.m uzun etmemişlerdir. Na.d ki dünldi k.Qnıak!as.-uıd&n alına habere p 
..... lılla llUllıtmilıiür 
~ ını PY'l' miuidet alannıln. 20nuno. in.ti- . K:ıhire tebliği but·asmm 3 ağus- Al."l\an ordusumı m nsub ıt general 

~olan Fransır.rı · zar etmesi die gimüa yorgua.- tostanberi hemen hemen müda- lWanş: ıınıanlımna g lm ştir. Beı-linJ .. 
~ \'.e bulunmaya iuğunu çıkıırac:ı.k rah ı. bir faasız IDM1ııctğM ve lmyfiı;Je ~k ~rginlik oldıı&u aöylenmek-

aıı.... cıılda&n kadıar bir'ı-ttı"TneitliP'. wymya :ma ~. tin dr1 gilll~~ w.. tıedir. ı.-.ını.m " .... 
~ llllfteıqı, paııa A..bılan?ar, alUm müddeti'- diri~ İhtimalti h-l.-
~ etınektlr. ,..,........._ .n-.Y- Londra,' 1~ (a.a. - Lendra ma -

11ııı.... nİ mümkihı Old\lğtl b.daı- ·- kuvvci:Jeri UlSll' müdn-ı"-- hat- '--•·...,ı müiter:ı.~~ .._, ___ ..__R .,p ... t• 
... ~ )4 ' OJ 1k i~.ft cfct ..,. ~ - ~ .. .CUUUUWK.1 ""lolA 

lAıl....._ ·- z:ıtmak için hava taarruzJıın- lanaa vasıl oluPH"nıın- iadar "Ol- isCili ptihlanndan arfınımır edem -

ispanya Dahiliye 
Nazırı Berlinde 

fBaf. tanf 1 rnc ayfaô) 

maileyh demiştir ki: 
- İspanyollar, en mü.,rdiF :ın· 

da. İtalya ~ Almanyaıwı. kcndi
leriı:ıe ya.pmış. oldtıkla.rı ).! a.rdmu. 
asla unutnuyaqkR:dır_ 

Madriddıeki devlet adamlan
nm bett'c;ı. kay~.ı,, .İ.i.paay:ı -
nua ve- implın.toriuğuaua isttk
baiiciir. 

Suner. imJara orluktan bah
sederken bundan İ.sp:ın• olların 
Avrupada bir t kım iJd aları 
bulunduğa m.inasmın c1k:ırıl -
1JlMDası ~ ilrve et
mıtl:ir. 

Ce'beluttanka gelince, bir ia
dedea IMLşb llir şey olmı\ı-.O bir 
keyfiyet ~ia iddia dıemel; doğru 
olama.: zira ('~ &. 
pmıyet tapnjıam bir c~ 

mış,la.rdlr. Hiçbir maddt hasar sık bir suçlunun: "ıı:wt çak)•, 
yoktur. :sm.ı tayyarelerimiz, Çiiakü act-. Kara ve goc:rldlr 

Gura hava meydanına hücum n~.ı-~-~~~--.. :. 
~ ... a..1...-ir. Bir 1tamran ve eli- - ~\Al ~ 
.,,__..,........ --- kumuşlan)lr •• ~ ifa .. 
ğer binalara tam isslJetler kayd- delerin kısmen hüimin --. 
oltlDlllU§tur. BirP IJüJiik yan- hametiRi tahrik için Jaıllan•hmf 
gmfar çıkanlllqbr. Bcımbardl • ~ •• ·~::.....-L bile, -
man tayyarelerimiz yeniden As ....__ u-s-~ •-
sabada ltieom eteıi§lenfir. bir 'mmnnıe haJrikate uygua 

nldıo.W.. .... kabW. etmek mecburi-
ftalyan ft8lllİ leblif ---.-

italyada bir. mahal,. 16 (3.a.) _

1 

yetindeyiz. Hele ilk defa ımç ~ 
ltaipn --m kanqült ltl m:mıa- liyen zavallılar için. •• 
rak lebliji: Kanun tabii böyle bir mazeret 

Pi.şd;ı.rlarıınız Sollumu iraal etmq- kabul etmez. Ve SUıÇluyu mah • 
br ve Ket;mi.şlerdir. Ric:at etmekte! küm ederek lıapishaııeye gon .. 
olan :ı& llradz dHllllOalll znMt Ofelnc>- clerir. Fakat acaba o sucu ha• 
btli lıiT çol: depola'ı yakmqlar ft' 

hova ku""etlctirnizin ke;.il barelı:Mıl kikaten böyle bir zanıret tafı.. 
s~~ aea- zaıviat verm.i.jlerdir. tında işliyen bir .ıavallmuı ev. 

Bir tayy:ıre- Somuıı Pı"'Tte uçuşu de aç ve çıplak kalan kanaı .de 
ile !llaıtada Halfan hav:ı lim .. mnı çocuktan ne yaparlar? 
bombacdı .. & ~ \ı'e düşcııaıı laJ'-
l'Ure tbfi lıatar~ tesisata ve Bu öyle acı, öyle hazin bir 
hoııc:ı 1:aca ~tl.tt ka}"dıetmilür. sualdir ki dÜŞÜllülmesi bile ig. 
BU: in!l.lik -.e gittikçe genişli3'en bir sana elem veriyor. Memleketi .. 
y:mgıA m· pQede edilmiştir. Düşmnnl mizde içtimai yardım tefkilitı 
~ ı . ;ı-eı ri a~ çar- olmaması yüzünden kimbilir ne 

.,ııŞ1n3ktaa ~ILiaıııaıQleı, tnaııa muka- facialar, ne feliketler vuku 
bl Pi cmleDi ~e -bü 
cum eb:: ·vnse * ~erimi!z bir bulmaktadır. 
ciıiffian tayyaresi ~üı;ler bir Memleketimiz ferdlerini işsiz 
diğer•m de ciddi sm-ette h .. a a ui- lılraka<:ak bir yer değil, bilikıs. 
r.ı~bl'Chr. T:iyy:ıreledm· n hepsi 1l'Üf'USUDU11 üç dört mislilıi rahat 

~:"!:Ma,3QSI da t:»mmd r. rahat geçindirebilecıek zengin • 
Her mıntako bfr kaç kiloı ctre de- lic ve genişlikt .. ıdir. S:i ülemi
nıuiği.ne kiid r çok kun etlidır. tn- yen topraklar o kadar çok işle
güiz kut ..-eneri sil clı uç ay c el tilemiyen maden ve ormanlar o 
- •nedi eın·y~ bd3\° bol a t m ı·adar vfuiidir. Bu itibarla sefa
bı t 1 lla kesif bir A P a-, Jete dil:jmek, ekmek bulamadığı 
at ı.nı :11e V1?ya her hancı d ~er b · · 

R« k t koymaya bazmiırlar. icin hırsızlık yapmak memleke-
timiz için gayri tabü suçlardır. 
Bu şekildeki hadiselere meydan 
\•ermemek ve bir çok ocağın soa 
naesine, insanlann perişan olma· 
sına. mani olmak için hUkfunet 
Zonguldak, Adana, İzmir gibi 
mıntakalarda pekili zirai ya
hud sınai geniş İ§ kampları tesis 
ve bundan azami şekilde ·sttfa· 
deler temin edebilir. 

--•ıı-c--

Paraşütçülerimiz 
Ad anada 

1839 taraft 1 inci •hlhd•l 
sevgifSi ve havacılığa kart& ~ 
terMmıeai ebem a!ika nıevzvlu 
bir JWt1m miteakib ~iM tay
y::ı.reterine binerek ha,.,·alanmış -
tır ve 800 metreden paraşüt 

:wt:kt mahrı yapmışlardır. Bu 
m:.ıw.f!myeUi uçuşlar karşı -
etnda on binlerce halk hayranlık 
ı-e gurur içiade gençlerimizi al-
1ıı,.ı ımlljbr. Havacılarımıza üğ

leyın Yemi GUlde. akşam Seybaıı 
parkta birer ziyafet verilmiştir. -------

İ~iyi \·e halkı kendilerine iş 
b lı•rnk için başıboş bırakmak 
yer·ne, onlan işe davet etmek, 
iş göstermek, iş öğretmek, açık 
bult r.~n işleri ilin etmek, boş a
raziyi muhtaç işsizlere dağıtmak 
yolilll.ı tutmahyız. 

MURAD SERTOÔLU 

~ W:em9.ııl me ı ··~ .. -.,- ,. 
-...r. Şimdi~ 1 d" nı k9}ü:k ~ ve fa8I ı de- biiyüıırek biJr menle kaat _ yeceklerini işaret ebnekledir. "Olar- lzmit veluada l>il' 

'

'ileftl aıtavaat Almnıvaıt'ı b. l:ısız oiara:l fall~Ol'lar. ~ melt -"triye .... k'Jhnlslgr- \."er gazeeesil'lfle. B. Garvin •Şimdı .T 
1 t re . tatn zatf!anıtfır. Bwutan sonra hiı; '"-en kaz!lt.aıı 

....., ltaryayı gek ziJ'llde memnun ayyare rın bombasını IJt· 48r. Çünkü buralarclıı. Mısır için u -• ~ '9Pıbımaro- cAlmanya tereddüd eder 
~ benmni,vr. M'are!'alin inüs-- tıttan sonra ~erin üze-

1 

tererttüp eden: vazife lıili kum ., kazaadlk demekıılı·• diye ;JaZmak- fltat> _.,. t inci ultlfecle) 

balka - WlY değitiir. 
Suı.ıer,. aeticeolard,. ı.,arqoı-

lana. metnbümın meqe ir aa.. 
aMler ve ...ıeJretiD coğra8 
__.._..İo ııl iağ ...:.;......_._.._ VwJ·'-..., (LWl'itW .,;ı,,..~._....,...,. 

FraRSMI• açltk 
ve işsizlik 
t•at tarafı 1 iacl uhıfede] 

zı,. ret esna.sanda JimaJi l"r.msaıdaıki 

kvmiır madenlerinin işlcliln n~ 

m a ı.at sebebi.le imkan o madl

ğından haberdar edildiği bilcl -ilı ek

fodir. Keza gazeteler mütemadiyen 

art:ın i ızlik ıneselesile de mc~t 

oı~yorlar. Paris bölfeSincle halkaa 

yfızd~ deksana ipizrü. 

' 1 ~ Mi!MRelMt eski 1.>0ll~Jta rime ome demüp ~ c;ilierini. çiğl:leımemek de~ tlMbr. pıla.u ç:ılışmatardııtn sonra hat 
...... *-ııtosa menaul> z.. ttan iğwellilıdıir. kıabeden noktada MISlrı müda- Tokyo, 16 (a a.) - Domei a·3?tSı- ıtnc çlai:ıa"llniştir. Bu ana kadar An-
--._-· ka~ l::liue- bu yorciU. Bu Alaırm ~~~ı.-.:-.:.. aoür. ... -"4.-:..1:!11' •• ft.a. - .. -~- ...._,. ma bQ~l·c~ mubabirl-mn-. bulı:ııun Rttmen ı1e· aral h" ~ h\aflrast Ye- par'fema8'e'~- .iUm..l._._ .,. ..... ~ -•- D9. - ~ ,.. -,--.. UI kara ekspresi de itdisc mah:ıl-

-..ı tö"=+n silhu•ş ~- tiqe ~adığ\ ve- IDttıi. eB sa- yanlan üslerinden uzaklaşmağa d ışman <kniı:b. : 
1 bak.rutırnuş)ardır. hm~ gclmiş ve bir kaç saat bek-

~ -iai .J-.. -ö .,.._ I.a\.!31 _._ ,._;ı.._ ~ı-t..n. 1._ı..- -!·-· . ~-ı-- ... na uarıyan ı.r Ş,man \.-azorüne h yeti• şeb • ·zc1e •-· YMr..-.. uh 1. 
._ --· ~.... ..,., csuı; ._. t:.tın.~ ~ w.un- Te" çöller ~ uaaaeg:ı mecbm Olta Kalibrede bir bomba jsabet et- 8 rıan ~iştir. ~.,..,... ve Dl te ıt 

.,._. bir- takım PIM!üzlii. ~. ~ &.-iia salı.ihıt siDi.ıi bez etmek fa'\. dah !ıir tabiye teşkil katar hat .. -u.ı.. ... _ llODl'a bir-. rr.iştir. . ~wwa 

~ 4ı..n. kııuıwuMimiıfi.Je g,.ilai- aıilı8ım: ~ "9 saat makaende edebilir. Ş31lti A!rikada bombardıman tav- (llaı tarafı 1 m:I atı fede) likte saat 15 de Haydarpaşaya 
~ ıımra hükWr.ette ot~ _.. da .. vnea. A -ı-r1• L---ı--tı-:... --ı u....... )'Ql"eledmiz Sudanda hücumlar yap-

1 
gunlerık J!llükreşe gı ~. Mü:za- PPlmİ"'ı"'rdir. Din kaza bakkın-'* ı na lllrıiMı "-' biitWı. kabiı.ıe _.,, .- -~ 111:.W"IM ~- -- b- 9a<.O *Pnth it lll'llM~ bir~ lişaf ~ 9mdidna iter;~ ~- .a-e!erin yen <kll' b l:wnak U2'1!r~ da maliBaat almak için kendisile 

.._-- ı>arl:imftto ilıe wıaktan ,.eya SG'ie<:liıe. c;ı-...-&a L-ı~ı Alı,. mı·yece·~ ı·,._ı·n bu "--'·da t-'--:....a... 4ss:ıb, Moasaona. Barca, Asına 3 bir mi.dk t iııtatıı:ı tıiram ~ Bi ~~ ~n ablkaluı hiç llttlwuneııu '.ıi"""- • 6• .. ~1:.1 e:..ıınun.ıııc: ve- Gw:a üzerine düşman hava kuv- ta m.ct cd'ilt'r.ekt~. &\)raşteigiiııniiz rinci ~letme 
~ tnet'Oıılıı dJdlı.. Ba; sıreüe: mgnlann. bu. k:ıımaıWı.ğ?w a.ıı- re ltatkmakt:l lf f:ıydıı tas w - ,·eUerin!.n yaptığı hucumla.r mut~vazi. Rumım t'reyetı~ bi.rlücfe dı ı·~ Müdürü Galib bize §UDları söy-
ı;.~ıt aaaiı "8" ,ı......,ım;.,.. dOCJ'll' la.J19l'ak aılıaJ:nt. ewl'iıl PDR" VUr Qdemiyortı.:ı:. Bu dakikada a- has rlaı:a sebebi~ vcıımiılerdir. rri um r:ı m ııf.ıru Sen de 3~1- itmiştir: 

... 
...._ Gbdm: U:rDaıt lluiwdtl. mümküıa meriebe-Mellliy.e cı.. sil Uemıni,.& haiz olaa cihet Döııt k: i yarııl:ın.'llış.tır. m~ ·~tir. •·-Ç-.rıı ı hidiaetıi bir dık-
daıutı..-da ........ ıı.- hl'Ucı'·-~ınde · · ~ · 11 ... h --"- 'l~-'- .ı: fa -- uc_.. uı.... ftm ıçın lil!,.TUm:ı.t alm:ı~ra aslaerl oiılıaaiktaa ~jAlı6ıl ~ M:ı emllklda ınusc d kdylı.iler Rutno:>ım.e" \er. ==- l.00& tl)ftl lutsidit eseridir. Bu hususda 
ltaıya ile .... akUle ~mak ta- meşguldflrler. dır" ...... Mır hükiunetin.in ...;;....t: ...... A- _ bir Jlvı.ı tury.ıll za~it emrinde top- t t..ı. k ........ •---· 1 .......... 1.a.v.;Wdıaoı ~ J.uU> &......._. "' raklllllll1Hll3 ıtzmek tejeG!!ıültünde 
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aUAl ata .,._,uauuu!'jf.lr. ~aza 
litikacı \ııt ped'unent•menst}b Hikmet ILGAZ ceği aksül:!mefi ~Jim. bul\man bir kervanı basmıı;·ar \e msanca zayiatsız olarak geçmişi 

tU..JQkt.r.Diortaraf- ~;!!!;!!!!!!!!!!!!!!!!;;!!!!!!;!!;~!!!!!!!!!!!!~H;illl;;;8'~rin-~C;~;b;Mı~Y~~;;;:;~~;lcaı;~~«~~;•;P>;•;rdn~.!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~;;~;;;;;;~;;;;;;~!!!!!~~t;ır~.,~,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ti&.~ mesulJeti \:e ~ !! 
husumeti ile maruf r· calden 
reisi !llunt da tevki ediltlL 

~"1ek.eli!rin (De Gauite-) idare

la.: ternı y Derini. lm:lbilm~ tizl!!l'el 
k..~ ~ yük9ek ir-
L. -Om1seıi 1187l!l edildi. 
-..ırıüdelci cetiır ltışt komiırsar-

~ altl\ıka sıkıntırarlle utra
leçirecelt olan l'ransa gallb-
~ı:~ lt:ı2anmab- belki 
.~ daca&. 11 apy<r. l'hltat 

acylillM!ti.mfeltf büyiı.k ral'&m: 
~ çek:m bir haltle sn f' 

qurmak ve ısınmak i in 

fllltilsa ruıW.ühr Pli gWY<J"dM. 
Hakikati q-.k JAzı g-e-

URAD SERTO~LU 
_ 4 - naedı. Liboratuvardan, Iısmış, fakat muvaffak olama· 

pıı • Ltiıbon.mvwd'alı -.~. Ona senelerca görrıc -
vesile!~ b~ zaman • baatailaııecl? yorgull, ~ mı fakat clinde Cltmıyan bir 
lar yekdiğerlerini dostane jest- çıktıJı akş nılar, Istanbulun ıı- h le lıayatmı !"ldım 1tdun takib 
lerle selimlamakta?t ~ hayat- zat !töşet:ılıı:ieki klı_iik mey - e mişti. 
lan hakknıda basma. k&lıb isti- ha.ıaeiere gider, o:-:ı,.ın. a:ı.tler Talebe iken evine sık sık d • 

•Demienı :NouftBes> 18mindek. g:ı
zcte teı his edilmiş bir Mkerin ,,.._ 
ıcµl Petain'e hitabeden bir n ek u

bunu neşı-etmeldedir. Mektupta ııoY
le denilmeldedi.r: 

ctzt r nmız ~ . .Aı;hk 
tan ölı ekte olan bsizler ordu una lf 
ve z. Sabtımtz tükenmek l ::.-t" -

d • Çocuıdarırruz açlığa mah :rum

d r. 

TEŞEKKÜR 

l\ bu meml~n bug( nki.ı 
buz nle scyredilmeğe 

aülamf., n11aht bir deri tı.ıcca • 
riı. evlenen at'kad• Müzc-;ye
n n düj" nü.ne ltarıtunç bil" ka· 
rarla ~ yqr. Sarada &~r cınayet 
1 hyecekt r. Tabancııaı Ptazırctır. 

DüOün evi çok ka alNlılttır. Oa· I 
vetliler içmekte ve d•n• etmef<- ı 
tedlrler. 

lirse arltırd~ da ~endUıiyte 
pek a.13 k:ı.dar o!mıyoı laro'I. Bü
lfl!die 01tl~mr arasında da bir 
smlf föt ki vardı. Btfümd fakir 
bir g,ençti. J_,iseyi bitirdikten 
sonra girdiği tıbbi:yede bu yüz
cim çok zariuk q_ekmiş, bir çok 
Se!leler ka~ Nitekim ar
ı~ dektw çıkbkları W
de & ancak bu sene meJrtebtieft 
mezun oJabi?ınişti. Belki bu geri 
kalış, yat:adıhş itibariyle çok 
ıuğrur olaD Bülcndde ark~ 
luıaa kar§l. bir soğUk)uk uyaa
cbırm:ıştı. Belki 4ie arkadaglan 
J;endilerinden geri kalan Bü
lendi istihfaf edfıyorlardt. Fabt 
ıımhaldtak ki aralanndati ya. 
ballll:ılık, arkadlijhklarma gale· 
be çallm3 bWunuyonlu. 

zaMart1aa pri kalmıyorlaniı. isf1irt bqlıa.ja kah. ve onu. vam ettiği lılir llmf arlcadagmın =================== 

~ llliaeJ!a !JilD:'ii llAMN 1 -...:...... ....,.. ., •. -. ...... ..... 
c .... tarafı 2 inci eayfada) 

'-w...: · Fırınlara 'erilen çuvıalla
'-~~iadesi e.tFa.f"ınS .. encllerin yap~ ekhklacı 

d'* teUdk edilınif ve muva
"'-~ kafıul edüm.işür. Bu 
Ot&~ çilli; N lmruşdnn "e yüz.
~ "::::• ftrıncılm- t:ırafından 
~ e iade edilecektir. Fı-
~ l'Waıf)ll!!fte ~ 1ıu ....... ~. 

Bu düşüncelerden sıyı ı1mak 
iı;;ia keodwine azntı.la:a: '\: iski:yi 
bir ha.Jale. MQYD!lj kadar içti 

Bu. mnbit, 1- lDhkaha tafau 
onu ne- lııaıdar aiyOlf, oms ne b
dar sıkıyordu. Bier buraya ver
miş olduğu o korlamç kat"an 
tatbik etmek ınaksadiyle gelme
miş olsaydı, mı.ıAakka.k ki bir 
saat bile bu ev de oturmaja. ta
haaımiil edemezdi. 

Ona her şey &lkıyO&:ddu. Hatta 
o kadar sene lılir am.ia kaynaş
~ :ıskr t ...... llile; -
ı.R ıewtWee:tahrm•iil edilmez 

ı 

- w ...... llNhtelil 

Biiiend mr bardak viski da- d iirı:N. kı~ o1aa lıfibeyyemn na- M h s d k d 
ha yu.varladl. Hayır, bmm m- Bt n garib b sevgiydi~ Bu sıı mıetrtebini bitirdiğmi, nasıı er um a 1 za e 
raz sonra işliyecek oltluğu miıd- ne a.ca ·r., ne anl'aşıfmaz bir b:ığ- tabailiai taıpamladığmı. nere - • us t af an 1 n 
hİIJ ciaa.yeti yapabileeek cw•et d ': Onu - yyene oo.- yau 1~ kimlerle gezip toaklğuml 

ve cesareti iktie b ~ıı yapmı - fJ!?1 her ...ae llıerlasia ag hep hep m~. Jııltbıey} enin J 8 al 
yontu. Ka!'a.rDll o kadar böyiik tbtapt 'ft bir'sGbk bdmı b- ağabe. isi Avrupada taMılde mev uU 
bir kuvvet ve azimle vermişti Jti d~ adileşen -aşfr'", obma.2ıalı. O, ik a b.ir kaza aeticesiııde olünce :Pek gene 78flllda vefat eden ve 
bmıun i~m ispirtoya ula ihtiya- Müzeyyeni büsbütün. başka tür- bir c0lk adat1Jıariyle birlikte h3tırası ken4ilinl tanıyan ve se-

kt "' ı n kalbinden .biç bir 7.aınan 
cı yo u. ü ~ i or, ~ mi.Iı:ı ~ deriali~ evierile ..o.dı.ı.reft acılarını ~yln• 

&"-'" r- -:t si nm"J"l!'Cek olan sadılaade Mu ta-
0 sade~e k lbinde senelerden ğiııi bıı- ürlü hakkiyle kavraya- uu ve Muzeyyeni yeniden ya- fi üdü ser-r devriye vefa--

beri girali \lir ıstırab gibi salda- m..ıdığı. lıliıilerte ba.ğlı bu~ • ı kmdan ~ <ma kaqı his- tına teaadüf eden ıa eylw çarlllfDIMl 
dljı ~ sevgi8İllİ, bil.,ı;ık yordu.. S.1-ğ'lllWI om sa9ece •

1 

lerillinı tı. p:ıçe. aiddel zarfın- 8iinu ~ namUUll mmeakıO Yeni
aşkım cfuha yakından, dab mb ve acı ftTİ'"JOrda. Ba aşt de- da 'lft3alıı!ılef dl!lba çek arttıb- camW. olı.'"UIUU'ak merbwuWl azız 

r edilecek ve baU.raıa 
111n'fttli olar.ık düpei>i!mek ğil, ıstıra.btı. Kendisi.ni bu azat. m ~ etmilfi. aktU'. 
~ içi~du.. tan kurtınnak için ne Sadu ~a- (Arkam vat) 
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Bu sefer de Katrancı ileri doğ 
ııı hamle etti. Ye balıkhyarak 
pJu kurtardı. 

Aliço, inad etmişti. '0-
ıtüncil defo ofo.rak hasmını 
şakladı. Katı ancı bu, sefer fFl· 
la da tekrar kıçının üstUne otu
rarak ~· kmck istedi. 

Fakat, Aeliçonun elini kasna
ğmdan "' yırrur.adı. Bu scbebJe 
ki pehlirnn birbirini kovaladı. 
mı.trancı biı kedi gib: kıçının 

ilstünde si ·fil· eııerck gidiyor • 
du. 

Alıço da h nurun pe.:ıin bı

rakmı~ crdu. Nıh::ıyct, Katrancı 
olı'd ... '11:-ire durdu. Ali~onun sol 
paçr ~'la c.-le penç krıni takdı. 
Sol ay~~rı) l de 1 6 tek1e<li. 

YENt SABAII 

Yazan: 
Askerlik işleri 1

1 ~I ı:.:::ıc::ıı:::::==-:.........._--.._ ev et 
eeşlkt;;~ Ankerllk Şubczin den: 

Derniryolları İliinları ] 

Pehlivanlar çırpınarak ense 
bağladılar. Ve, birbirlerine hü
cum başladı. 
Güreş çok meral~lı v.e heye -

canlı devam ediyordu. Kimsecik
ler sıkılmıyordu. 

Katrancı ile Aliçonun güres
leri heyecanlı ve altüst bir mü
saraa şçkliyle devam etliği hal
de hiç bir netice vermemişti. 
Güreş başlıyaıi tam beş saat 

o\n';uştu. ki pehlivan birbirini 
kınp g~çirmişti. 

Faknt iki taraf ta kat'i bir 
netice elde etmekten uzak bu
lunuyorlardı. 

Adalı Halil ile Koca Yusufa 

1 - Şubemizde k.ıyıtlı 33ıl do -
{';rumlu ve bu doğumlularla muamele
ye tfıbi Eratın son yoklama.oı 

25/!J/940 çorş:ırnb:ı gUnU :ık :ı:.un:ı 

k dar devam cd~cktir. 

2 - Yol~l ma gunlc .i h::ıfü:nın tek 
günlerinde sabah saat !) d::m ak~. m 
17 ye kadar dm;am edcccl.tir. 

3 - Yo1daın:ıy.1 gelecek Erat de
rinde nilius cüzdanlaı ı llc iki adı.:d 

fo'o ,1,1! \'e mektebe mudm;ım ol -
dukl.wına dair mektcb 'e ·ı.;;ılm:nn 
getırccC'klcrdir. 

4 - Yoklamaya \'aktindc gelip 
muayene ve tecillerini yaptıı mı -
yanlar miıkcUcflyc i askeriye kanu
nunun 84 ürıeu madd.r-i mm.ibin -
ce cC'.z:ılandırılac:ıkl;.ırı \'C hic bir ma
zeretin kabul olunmıyacnğı \'e hn -
riçte bulunanların lıulunduldarı ma
h::ıllin y:ıbancı ~ubelcıi vasıta ile son 
yoklaınal:ırını behemehal y. ptırma
ları önemle il:"ın olunur. 

• • o 

F~tlh Aııkerlik Şubesinden: 
gelince, bunla.r en sonra kavgn 836 doğumlularla bunlarla mua -
etmi~lerdi. mcl ... yc tiibi tnlcbc ve digcr doğumlu 

Mulıa>nrnrn bc~eij (2400) lira olan 5000 l:ilo muhtelif eb"oddn yarım 
yuvarlnk baslı der.ıir pcrı;in çi\i.ti (2/10/1940) çarşamba günü saat 
(10.45) on kl:-': beşte lfaydarp:ışada Gar binası dahilindeki komisyon ta
rafınrian • çık c;,•il ·e us lıle satın alınacaktır. 

Bu i <' glm:t>k istıyenlerin (180)lıralık muvakkat teminat ve kanu
nun tayın ı.tL. •ı • ıı.:rılar1a birlıkie eksiltme günü saatine kadar komls-
'yoım n • r .ı:-ıtJ, ~ı hiı ındır. 

Bu l.e :;.:d ı;. na.'Jlc:f!t" lwmisyoı::ian parasız olarak 
dır. 

• • 
dağıtılmakta 

(8718) 

Do' ~-ur .... u ı.,lcimcnin Slık i rıhtımına bir sene zarfında geleceği tah
min eaılcn 21.COO ton maden kciınüründen Sirkeci deposuna müreltcb 
olnnl:ınnın nıgondan yere t .. hliye ile istifi \'e Uıhminen 20.000 ton kömilriln 
ı:yni dt:pod .. n ', gon veya mnl.ınclere Uıhmili işi kapalı uırf usulile müna
kns:ı~ a c;ık:ırılır .,tır. Behe: ton kömürün tahliyesi 25 ve Uıhmill 20 kurus 
muhan men bedeııa·r. 

::i\1ur. k:ı :ı 2tl/9/1940 perşembe günü saat 11 de Sirkecide 9 uncu iS
lctır.c A. E. ~.omi~·onu tar::ıfından yapılacaktır. !st.eklilerln 693,75 Ura tc
mınat 'e knı.uııi 'es:ıiki ihtivn edecek olan kapalı zarflnrııu ayni gün s:ıat 
10 a ltad:ır komi yona ,,;ermeleri lazımdır. 

Şı:.rtn::n::c u parasız ol:ır:ık l.omisyondan verilmektedir. «8531> . 

• • • 

17 EYLOil - 1940 
-- - 3 

ASKERi FABRİKALAR SATIN AlMA KOMİSYONU ILANlARt 

T:ıhmin bedeli 1035 lira olan aşağıda mikdar ve clıısi yuıJ.ı üç kalem 
hııY\ an yemi Tophane Salıpazarı Askeri Fabrikalar yollamnsındaki satoı 

alına l.or~yonunca 20/91940 cuma günü saat 14 de pa:z.arlık.ln i.bale edile
cektir. isteklilerin muvnkkat teminat olan 77 lira 63 kurufu herhangi bir 
mal müdiirlıigune yatırarak alacakları makbuzla birlikte mezkO.r gün ve 
saatte komisy.:-nda bulunmaları. Şartnameler her ıthı komisyoqdn görU-
lcbllir. •61l: 

8500 Kilo Arpa 
5000 > Ot 
3500 > Sanıan 

• • • 
3284 nı.ımaralı kar.un mucibince ( ll'>OO) ton demir hurd:ısı fiinhrcç ıs .. 

t..ı.syoıılarındn vagon dahllmde teslim şnrtile ve her tonu §nrtnamesinde 
iznh cdildıgi vcçhile (17) lira (50) kuıı.:şa satın alınac:ıktır. Şartname mer
kez satın alma komısyonunda parasız olarak verilecektir. Talibler 27 eylôl 
1940 cwna günu akşamına kadar tekli( edecekleri demir hurdası kndar 
% i.5 nısbetinde teminaUarile birlikte §nrtnameyi kabul ettiklerine dait 
kayıd •·e .sıırahati ı.avi fiyat tekliflerini merkez satın alma komi~ enuna 
vermele ·. (8594) 

~a:~~C,2~~131Cti!!.E!m .. ıma:.mıma:a&•mI:::::mı:~ 

KIŞ MEVSiMi YAKLAŞIYOR .. 
KUrk mantolarımzı veresiye va uzun v3de ile 

AR AN:rE TİLKİ 
İki I hlh· n t , rar zo lu oyun
lara t,rirmiş eıldular. Biri. inin 
elimi p dığerinin c "nde şak 

Koca Yusuf, Adalıyı hafif su- eratın son yoklmnalan 25/Eylül/940 
rette açık düşürmüştü. Adalı ı;ar~amba günu akşamına k::dar u-

Muh. , r.::<'n bedeli (1040) lira olan 8 aded 120X260X55m/m Bilyalı) 
:ratak 25/9. 1940) çarcamb& gunü saat (10.30) on buçuktn Hoyd:ırp:ı~a
da g<:r binn ı dahılindeki komi yon frrafından açık eksiltme usulile satın 
wnacoı.tır. 

Bu i c girmek iı:.ti~ct.lerın (78) liralık muvakkat tcminet ve kanu- Mağnzaı;ından alınız. 
nun fayjn ettgi \"C ::ı.n.ıc biıhl.te ekıiltme günü saati..oe kad:ır komisyona Avrupanm 1941 son modelleri gelmiştir. 

zatılmıştır. 

kıçının üstüne oturarak düş- Şubemize mensub tnlcbe \"e era - milrac;.atl, rı lf.umdır. ~illi~~Mnhmudpa:~ 137 No. ARJANTE T iLKi MA~AZASI milij;jiiiiiii:!~ 
lriintr . y müEtÜ. Biraz göbek aGılnu~lı. tın bu güne kadar subeye miiracnat-

Ali\ 
hrm, ğ ,Jı • .r rdu. Katr, nC'ı 
fa t..,k p c:ı ile \ c ko_tcklcdiği 

ıynk ·ı kend · hem tc<>bit, 

! .. tc bu suretle kızılca bir kı- la son yold:ımal:ırını behemehal yap 
yn.mcttir koptu. lki ~hUvanın tırm:ıl:m, nksi takdirde haklarındn 

taraftarları birbirlycrinc girdi. ceza muamele:i tatbik olunacağı i
Jan olunur. 

J{oca Yusuf, galibiyet temen- • 
.;tmiş ve hem de hn..:mını yem 
rurm ğa saya ı. ord . 

lki t ... ı .ıfın d.ı ,, az yd'ni teh
like} 11.r. l l:u afın tehlıkcli 1 
vazh·~tını bun dlcn 7..i) adc n e-
nar;t ,, e ust ık kurtarab"lirdi. ı' 

Alıc,o E.-n ~ i.1 ... de kö tel l»ncn 
1 ur4 rma.sa c~uı~ıyor

' 1\: ti anu J.;·,sn:..ı.kta 

:mlunnn ha mının dmı ökın~ğc 

nuv •• ftak ol . Td· ı•a(n • ltta 
ılduau h.ıldc aoi!ntl • ı. 

1 

nasını çakmıştı. Adalı Halil ol
madı diye meydanda debreniyor 
ve bar:,11nyordu, 

Hakemlerin bir kısmı oldu di
yor, bir kısmı görmedik diyor, 
bir kısmı da olmaclı iddiasında 
idiler. 

Yani, haltcm heyetinde knrar
sızlık vardı. Seyirciler de birkaç 
taraf olmur:ıfardı. 

Gürültü biiyüdü. Nihayet vali 
paşa, ihtiyar cazgırı huzuruna 
çnğu nrak sordu: 

• • • 
Beyoğlu Yerli Aıkerllk Şubesin· 

den: 
l - 336 doğumlu \ c bunlaı la mu 

nmclcyc t..l\bi diğer doğwnlu er:ıtm 

son ~aklamasına 14 Eyl(ıl 940 günün
de nihayet verileceği C\'\'Cke ilfın 

edilmiş ise de, sonradan bu Jı1üddct 
25 Eylül !140 nkş::ımmn kadar ııza
tılnu.ıtır. 

2 - Bunlnrdan yolduına mı henUz 
yaptırmıya. ların en geç 25 Eylül 940 
akşamına kndar, cunınrtc. i 'e paz::ır 
d:ın mfıda her gün saat 9 ıla ı 3 a
rasında fUbcmiLe rr.uraca tlan ilfın 

olunuı·. Şundl AJiç • ) u.tdL yüz t hli
keyc girmi.-.ti. Paçayı k ... ptır-
1'.Xllştı. Berdı<.>t 'eı, ın sür\ tli 
bir dcinüş \'C budam. h. r< Eetılc 

- Usta oldu mu? 
- Vallah paşam 

de<li. 

görmeclim, Pencsreden incir toplar
ken dUşmUş 

çayı hasmının c•lintl"n aldı. 
Tcl rar ıld pehliYan .. yak ta 

ı.a!dıl. r. Katrancı galıb me,·ki
lc, kıı tıılmuştu. ~aktan kurtul
muştu. 

Katrancı kurt.uhır kurtulmaz 
airnyı P:tllcıcll. 

- H:..yd"! U~ta be: .. 
Aliç:o da _a.,.:;ka gelmişti. O da 

mukabeln etti : 
- H::ı~da, Katrancı be:. 

İl.Uyar Cazgır, gördüğü hal
de Adalının f"errinc lfınet görme
dim diyordu. , 

Nesine gerekti.. Bir de Ada
lı ile boğaz boğaza gelmek var
dı. 

Ynli Paşa, cnzgıra. kızmıştı: 

- Yahu. ne biçim adamsınız? 
Görm'.Xlim olur mu? diye söy
lendi. 

(Sonu var) 

ı - 40 X2fl • 3 et ad~da 1000 , det tahta a~ık eksiltme t:SUlU ile 
satın al~ .. , ı..t.". 

2 - Muh P- c bedeli i57 12 lir~ ınu\•akkat teminatı 56,78 liradır. 

3 - F. •• l"TH.' l 7X9X910 1ı g-..ınU c:u:t 15.30 da Kabata§ta levazım 
•e muo:ı~. ""Jbt: nd ki nlım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - 1 t '.lılc .n eksılt.:uc için tayin olunan gün ve saatte %7,5 gil-
vcnn- e p.ır bı"LKte m11ı:Jtur komisyona mfiracaatı:ırı (8617) 

.;: * • 
I - td .::·ıı Ank .. ra B.ı§JT:Udli luği.ıne bağlı Çc:>brul tuzlnsında 

lOO!l M 3 tu. lu u ti:ıp kabıli.}ctini haiz olacak <i teraküm havuzunun 
in..<:::ı ! .c;ııl \'crılc'1 iiyat hadd l~yık görülmediğinden yeniden kapalı zar! 
usur .c d· ı " ~ e ı.on u tur. 

11 - B.J ın,. :ı• n muh:.nur.en bedeli 31.115.64 liradır. 

IH - Ek.,ılln c C• rnkı Ankarad:ı İnhisarlar bll$müdUrlUğUnde ve 
l.star b~ 1Ja eri.~.. oin.ı nda Tuz Fen EUbesinden 160 kuruş bedel mu-
kabllın•l" tNi ır,;: olı ın:ıbılır. 

IY - EJ.--!ltme 30/IXı UHO pazartesi günii saat 16 aa An.karada 1nhi
c:.ırla" bac; n _.el l ı bin mda mtiteşckkıl komisyonda yapıl:ıcaktır. 

V - ls ı .. ılc:, in tcklıf t::\TOkını hn\·l znr!a, şimdiye kadar !Jeton 
rutvuz iı;lerJle me ZtJl olduklarını göstcı en \'CSikalannı da koymalım icnb 
eder. 

YI - MU\ nkl. t teminat mlktıtrı '"o 7 .5 haseblle 2334 liradır. Temi-
n:ıt l1l ' nl • lnrd&n alınacak mektup ile borsa rayiç fiyatlarından 
% l 1...... .. le ı illi c:.ham kabul edilir. 

mııl 

ntUl 

ale 
Post 

I - Tcklıl mektupl rını ve diğer evrakı havi zarflar usulüne göre 
• · 1 t n s;onr •hale sa .. tinden bir saat evveline kado:r makbuz 

tc. r n ı.a.ılmelıdır. Posta ile gönderilecek mektupların yine ih 
.. ı. ar,.. b r .. t c e1ine kadar lto 1i~yomı gelmiş olması lazımdır. 
~ ' a ·j ol 1 }('C('k g('Cııtmcler m:ı<.arı itibnrn alınmaz. cS777~ 

Aksarayda Çakıraga mahallesinde 
oturan Z'"'hru odasının rıcncer esinden 
uzanıp nfaçmn incir kopamkcn mU
vazen ini kaybederek bah f)' e düw· 
müs ve bnsındıın ağır surette ynroı
lonını tır. Yaralı H. eki h. tat ne
sine k::ıldırılmıçtır. 

BA KA, FABRiKA 

ve TİCARİ MÜESSESELERDE 
Uzun müddet re'sen muhase-

etmiıı Fransızcaya vakıf yük
sek hir referanslı Türl~ bay 
1stanbulda haline münasib 
bir iş aramaktadır. lstanbul 
posta kutusu. No. 466 

yazı 

lstanbul Asliye Birinci Ticaret 
Mahkemesinden: 

Bcyo,lundn 1stikllıl cnddcsinde 
Işık apartmanının 4 No. lu dolrc<.:"n
de mukim olup e\ velce ifliı na ka
rar vcrilmis olnn (Rofael A\T::ım A
mon) un alacaklıları ile akdetti6i 
konkordatoya müteallik bütün eu;>lt 
mahkememize t,e,•di kılınmı~tır. 

Mahkemece bu işe bir karar \"ermek 
için 2/10/1940 çar~ba saat 14 de 
bir celse yapılacak \'e itirazı olanlar 
haklarını mildafna için bu celsede 
hazır bu1unablkceklerdir. Keyfiyet 
bu ililn ile blldirilir. (29084) 

r= 
Evinizin, apartmanınızın • 

HALI SECCADE ve KOLTUK 

ihtiyacını 

HALICILIK TÜRK LTD. 

ı;lrketindcn temin edebilirsiniz. 
Slp:ıriıı, temizleme, tamir. 

Bah~ekapı - 4 i.ıncü Vakıf Han. 

Bu ı c :ıid §• m. mder kon isyondm parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(R3ll) 

DENiZ LEVAZIM SlllN tLMA KOMİSYONU iLANLA~I 

JJs.rman üssü bahri K. satına.ima komisyonundan: 
c ır.si 

Motorin 
Knlın benzin 
Gn:: 

Kilosu 

200.000 
35.000 
15.000 

Tahmini fiyat 

kuruı Sn. 

13 
36 
22 

00 
80 
71 

Tut:ırı 

Lira kuruı 

26000 00 
12880 00 
3406 50 

1 - Yuknrıdn cir..s •e mikdarları ya1Jlı üç k::ılcm yakacak maddeleri 
dökme olarak paz:ırlıkln satın alınacnktu·. 

:? - Pnzarlığı 20/Eylül/1940 cumn günü saat H de 1znıittc 
k;:pısmdııki komi.sycn bina.-.nda yapılacaktır. 

3 - İşbu mrıddl'ler bir veya ayrı ayrı milte::ıhhitlere ihale 
lec<'ğivdc ienıjr.::ıtfarı, ihale bedeli üzerinden % 15 nisbetind~ 

iersanel 

edilebi-I 
derhr 11 

alına~okt r . 1 
4 - tc;tekiılerin bu işlerle alakadar olduklarını gösterir Ticrıret ı 

Oda~ı '!.'fık. !ar!le b;rm·tc mu:ıyyen ı:Un ve saatte komisyon rcisliğinc 

mürcıca. • :l..'"1. c8747> 

• * • 
Beher kilo,unun 

tahmin bedo11 

39:-ıoo kilo n'nı ama 27 Kr. 
r:ıoo kilo şehri) e 27 > 

1 - Yukr .. ıd:ı cins ve mikt, rı ile beher kilosunun tahmin 
deli ve ten matı yazılı iki Y.nlem gıda maddesi 17/E)lUl/1940 
saat 17 de pazarlıkl::ı alınacoktır. 

Teminatı 

llra Kr. 

9-t?.45 

edilen be
s:ılı günü 

2 - tsteklilcrin 2490 sayılı kanunda yazılı "\'CSİka ve yukarıda göste
rilen ten n.:ıt makbuz veya banku mektuplnrile belU &ün ve saatte Knsım-
p:ı~da bulunan komisyonda hazır bulunmaları. «8756) 

• • • 
Çmınklmle deniz komutanlığı sa.tmalma komisyonul!dan : 

1 - Beher kılosunun tahmin edilen bedeli cl2> kuruş olan c90.000> 
kilo ekmeğin, 3/Hıri.ıciteşrin/l040 pcı·sembe günü saat 15 de pazarlıkla 
eksntmes· yap 1ac<-ktı:. 

2 - tık temir.. tı 81011 lira olup şartnamesi her ıün komisyondan 
alın, bilır. 

3 - t teklılerln 2400 sayılı Jmnunda yazılı \'Csikalarile birlikte belli 
gün ı: e s. atte ç. ı , }J,alede bulı..ınan komisyona mUracaatları. c8757> 

* • • 
1 - 'f,,hmin edilen bccleli <-yGOO> lira olan «55> aded hususi tip püı-

kanın 11/Eylül/1940 cumarte i günü saat 12 de pazarlıkla eksiltmesi. 
yapıl.se:ıktır. 

2 - Kafi t inatı c.990> lir:ı olup ş:ırtnamesi her ıün komisyonda 
görülebilir. 

3 - :l<teklllerin 2490 s:ıyılı kanunda yazılı vesikaları ile birlikte belli 
gün ve raattc KasımpaŞ<ıda bulunan komisyonda hazır bulunmaları. c8743> 

* • • 
ı - Tnhınin edılen bedeli cl1236> lira «60> kuruş olan 3000 metre 

erat kaputluk kumaşın, 23/Eylül/1940 tarihine rasthyan pazartesi gilnii 
saat 16.30 da p:ızarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - tık teminatı 852> lira «75> kuruş olup &artnamesi her giln ko
mi5)'ondan nlınnblli.r. 

3 - t tel,lılcrin ~490 sayılı kanunda yazılı vesikaları ile birlikte K:ı-
sımpas;ıda bulunnn komisyona belli gün ve saatte müracaııtl:ırı. «8744> 

Simav sulh hukuk hakimliğinden: 
Siımwın Tepecik mahallesinden Münire Bozuğun kocası tzmlr bü

yük Abdulk:ıdlr haıımdn Simavlı Ahmed Bozuk aleyhine açtıtı sulh te
şebbüsü davasında müddcinleyhin ikametgahı meçhul olduğu davetiye
Gindeki mcşruhatından anlaşılmakla iHinen tebligat ifasına ve muhakeme
nin 30/9/1940 pazaı te:ıi ıı bırakılması n:ı karar verilmiş olduğundan mezkı.lr 
gUn ve .:ar.tte mahkemede hazır bulunınası ilan olunur. «8753> 

~J~e ~ .. nou tc·ı sonraj "'ll:i:SlllB~:!!liiil:rliE&lliii~~iililiiMDib:i:a:ii1:iiig;~iiClmii:ilii:liElmıı:llmS111Si:a::mli:!Slilll5El!!lll!iliti:zll~lil~56:1.:il~zt.ı!St!~ 
şatod~... :-ptc.,.tl .. n.l? ;ıklıın:ı beı-

ladı. 

Dcöi. Vakıa :ıtlndım nmına sağlam 
bir kemiğim de kalmamı§tı. Bir er
kek ba§ını pencereden uzatarak bir 
müddet gözünii karanlığa alıştırdık
Uın sonra: 

dı. ::"~il-.ı1:!l nın oda kapısın- 1 
dan 1 f tı n so ra sağ kola donulc-ı 
cek cı'., .ı l n-."U k ... pı .. p testh ne 
ıdı. c: nd J d~ bun uakı s..ılonun 

ı • t :w olı.luı;unu gör
._'<], ti n .t barcn kapıl:ırı 

ycrck · · ... i hp ~ n :'\det etilin. Ka
pının t• . :ı ·mı bulm. k için epey 
uı:ra •ı -, c.n nıhayct buldum. Yn"nş
ça k kJpıyı açtın . Apte th:ıncde 
'im. :ınlüdı. Apt<"'t.h. ne;) i bulın k için 

cie yirmi d.ıkık •. dan zi;-. ndc rnkit ge
cirdıg"mdcn artık I.a ıklarun agrımn-

- n ba lamıştı. Lakin ::ıpicsthane 

Bir çalgıcının seyahati 
49 

mak hatırıma geldi aınrmı vakit yok 
idI. 
Akşamdan hizmetçi kıza aptcsiha

nenin yerini soracağım yerde bey
hude yere budala gibi söylcndiğime 
canım sıkılıyordu. Artık bir dakika 
bile bcl.lcmeğe vaktim kalmadı. Bir 1 
:ıdım ileriledim. Ayağıma bir fl!ylcr 
U:kıldı birdenbire :;aşırdım, derken 
s;nlondnn bir ses: 

- Hırsız geldi hırsız. 
Diye bnğırmaga b:ıs}nmasın mı? 

Bütün, bulun alıklaştım. Şampany::.
nın tesiri zail oluverdi. Faka~ i~
ten gcçmisti. Gece yansı don, gom
lck ile hane s:ıhfülerinin karşısına 

çıkmak istemediğimden hemen ap -
testhane zannilc içine girdığim ma
hallin kapısından dışarı fırlar iken 
t~m kapının önünde biri ile müsa
deRıe ettim. Şahsı meçhul: 

- Hırsız burada! Hu·sız burada! 
;Feryadını koyu\·crdI. Alt ve üst ı 

kaltn bir ı;ok ayak seslcıi p<'yda 
oldu. Duracak zaman de~il idi. O
damı l::ıyb .. tmiştim. Llikin dışarı çı
kar iltcn l:apısııu açık bıraktığından 

lllınbann ziyası göriilcbilirdl. Snğımı 

solumu kaybctml§lim' Odayı bulun
caya J,ııd:ır da epey zahmet çektim, 
nralısından ziya int.ifar eden bir' 
kapıdan içeri girdim. Derhal kapıyı 
kilidlcdim. I.!lmbayı söndürerek ya
tağn girmcğe hazırlandım. Daha 
yorg:ını açmadan blr kadın sesi: 

- Aman! Aman! Ko~unuz bura
ya! Hırsız başımın :lltınd:ıki para
ları ı;alııcak. 

Demez mi? Hay Allah ccz:ıslnı ver
sin! Bizim oda diye yanlışlık ile 
hizmetçi kızl:u-dan birinin odasına 

girmişim. 

- Aman rica ederim, su unuz, size 
zararım doltunmaz, dedim. 

1

, 
Kız bir tarafd:ın: 

- Çabuk olunuz, çabuk olunıız, 

dlyoıdu. Hnric;ten gelen ayak potu:
clıları oda kapısının önüne geldi. Dir 
şey değil beni don, gömlek ile hiz
metçi kızın odasında bulurlarsa o 
zam::m ıs fen:ıyn ". rırdı. Bir el kapı
nın tokm:ıgını ı;e\•lrdi. 

- Kılidli diye bağırdı, hizmetçi 
kız yorganın altındım: 

- Kapıyı kırınız. Heri! hal:ı bu
uda. 

Dedı. K ı bir tekmede kırılmadı. 
Fakr.t il. ·aci dl k ·d. cağı ı;Uphesiz 

idi. A .lm.. h. b.r tc<lbır de gel
mi~ ordu. Bir de bcikt:m l.aryolnnın 
baş uc ... ııd. ~.çı" Lir peıı ere \'ar. 
Zeminın i tır ı .ı na ::ırı dikl. ... te al-

- E\·ct! Evet! Galiba çapkınıo 

bacakları kırılmış yerinden kalka
mıyor, çabuk bahçı\·ana habeı· ve
rin, biz ele aşağı inip yaknlıyalım. 

Demez mi? Yerimden kalkınağa 
iktidarım kalmnınıııtı. Birnz g:ıyrct 
liız.ıın idi. GOç bela ayağn kall(tım. 

Patırdı zemin katına yaklaı;ıyordu. 

Öleyi beıiyi muayene ettim. Gayet 
yuksek duvarlı bir bahçede idim. 
Bahc:e k:ıp:smı aradım bufa m:ıdım . 

Bu sırada bahçenin bir kösesinde 
bulun, n hüylik bir kulübenin kapısı 
::rıldı. C\"\·eU bir herif, sonra g:ıyct 
iri bir J:opek meydan:ı cıktı. Herif: 

- H. ydi Jüli! 

Dedi. Kilpek btılundu.;um tnr:ıf:ı 

doğru koşmağa haql .. dı. Kulubcclcn 
çık:ın ndar.1 nn clı~le, karanlıkta 

iyice f<ırk cd ı· ı ı kalın, uzun 
bir şf'y bulundıı 1 ide köpeg.i ta-
Jdb ctmeğe b:ı~ 1 ıılı. Yııkalanacağıma 
~üphe !:almadı. (Sonu yarın) 

aliye Vekal tinden : 
1 - Vekalet 940 senesi ihtiyacı ir;in matbaa kağıdı, mukavva, ıt.ürnllit 

bezi Vekfı.letten verilmek üzere (7650) adel defter, (2.600.000) adet cetvel 
baskı ve tec!idi açık eksiltme ve (23.250) cilt koçanın baskı Ye te Jidl 
poı<ırlı~ suretilr eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Defterlerin rr.uhammen baskı ve cilt bedeli (1296) lira (80) kuı 
muval-1-;;:ıt tt-.ııılnatı (97) llrn (26) kuru~tur. 

3 - Cetvellerin muhanunen baskı bedeli (1()3:? lira (79) kuruş, mu· 
vc:kkat teminatı (77) lira (46) kuruştur. 

4 - Koçanlıırın muh:unmcn baskı ve cilt bedeli (952) lira (12) kurıı:ı. 

mı.v~l.kot tt.!mina1ı (71) lira (41) kuruştur. 
5 - Eksiltme t'lr;.ıı,ıJc defter, cctv<?llcr Ye koçanlar olmak üıere 18 Ey~ 

lül 1940 carşaınbn gunü s.ı:.t (3) clel\faliye V,.,kfileti Levazım MıMUrliı• 

ğünch:: müteşekkil cksiltm" korrıisyonunıin yapılacaktır. 
6 - Bınılara rıt ş;ıriıınm.ıl<·• nitnrada Maliye Vekfıleti Lcvı;mn Mt\

dürlii~ rıd<' Jstanbul<l . Mnlı~ e VC"'klHC'ti Evr:ıkı matbua nmh:ı.rındn i'•'ri'lc
bılir. 

i - 1ste'klıl··ıın 24&0 sı;yılı 1:::-ouı.ıııı 2 Yt' 3 üncü mııd<lcl· -'.le ... ·11-

zılı belgeler V(' her partıye a•t yukar!.tl.ı m!kt:ı.: lan J'O"'ı.lı aıu\• ı.- • t 'em!
nnt makbuw ve~ a :-ınKa kefalet mcktuplarile ı.· 11kte llll'l<1:}' ·"> ~ v~ ~-

nttc l:omi;yıın .. lT,ırJınntl:ırı. c5212/ı1065> ------
Maliye Vekaletinden : 
% 5 yeoegil berd;cr 61950 aded tahvil açık eksiltmf' l'UrCtile b~ 

tınlnc:ıktır. 

1 - Kbgıdları h:ızincce Vl'rilccck ol:ın lıu tahvıller Ankar:ıdn Nlrı ~~ 

Ciimhuriyct Mcrkt- Bmıkası Tahvilfıt "<"t\ isine tesllm edilecektir. 
2 - B:ıshrılac.ık oJnn tahvillerin muhammen bedeli 3.000 nıU\ t~l;Jli 

tem1natı 22.5 Türk lirasıdır. 
3 - Ekeıltmc 18/0/ı040 ç;ırşnmbn güııil :mat JO de Maliye VckfıJcd 

Lev:mm Mtidıirluğundc mütcsckkil eksiltme komisyonunda yapililc-aktır. 
4 - Şartnamesi Aukaradn Maliye Vekaleti I...evazmı MUdnrlttefüıde ve 

tstanbuld:-ı Dolm. bahçede M!!liye VekCıleti m:ıtbu evral: amb:ınaJa (6rii
lebll r. 

5 - 1si.eklil in 2'11i0 s~yılı kanunun 2 ve 3 üne.ti modde1erlrıJc ' .... ııı 
belgeler ve muvakkat teminat mektup veya mnkbuzilc birlıktc lıc!ı" g.ın 

ve sa:ıite konıisyoıın miırac:ıaUarı. (5213) (8066) 

LEYLİ 
ER 'EK e • 

1 
• o eı "EHARi· 

kil 
1LH - ORTA 

Teksimde SırasEtrviler 86 -
L l S E' 

Yeni açıldı 
Müdürü - Eski ~i~li Terakki Direkt.örü. M. Ali Ila.5nıet KırC3 

Hususiyetleri: YABANCI DlLLEH. ÖÔRb"'l.'1MİNE geni~ 
mıkyasta ehemmiyet vermek, sınıflarım az mevcudla teşkil 
ederek tıı.lebesinin çalışma ve inkişafı, sıhhat ve inzibatı ile ya
kından alakadar olmaktır. Mektebin denize nazır ltaloriferli 
teneffüshanesi ve jimııastikhanesi vardır. Her gün saat (9) ile 
(18) arasında talebe kayıt Ye kabul olunur. Telefon : 41159 

Askeri Tıbbiye Okulu Md. den : 
Lise mezuniyet dere<:csi (pek iyi) veya (iyi) olmak ~arüle olgurJulr 

imtihanlarını vermiş olan1:ırdan tabib. e<:zacı, kimya mühendisi Ye asıcerl 
müallim sııuDarına tekrar talebe alınncaktır. Talib olanların birinci ~ 
riıı yedinci günü İı:ıtanbulda Deyaz.ıdda mektepte yapılacak mus i,;ılol 
imtih:ınına girmeleri iliın olunur. (1040 - 8524) 

İstanbul Belediyesi ilanları J 
3710 s .. yılı beledi) e lstimlfık kanununa tevfikan istim lakinin unıuınl 

menfaatlere uygunluğu tasdik edilip mezkur kanununun 8 inci m. odesi 
mucibince 1980 lira kıymet takdir edilmi~ bulun:ın Eminönünde Çı.:IcbılvğıJ 
Aliıeddin m h:ıllesinin Mısırçar~ı derununda Attnriye sokağınd. J,:ıd. trO'" 
nun 384 \lncu adasında 75 parsel ve eski 14 yeni 1 kapı No. lu K. duh . .'ıl1 11 

tapudan alınan ta~ıırnıf kaydında 48000 hisse itibarile 2070 hisse,,iııc ar.ıb 
Ahmet Şe\'ki, 1380 hissesine sahib Hatice, 160 hissesine sahib Yahsa ıw:ın. 
1000 hfaseı:ine sahib Mehmet Şilkri.i 8200 hissesine sahib Hacı Osın. n ı60 
hi~csine snhib MUnlr ve 160 hissesine sahib Mi.ıkerrcıne bu kıvn.ct (l'bliit 
edilmek istenmiş ise de ikametgahı tcsbit edilmediği zabıtaca y~pılan tııll'" 
kikattnn ::ınLı~ılmış olmakla bu kanunun 10 uncu maddesinin tatbikı ıc, i> et'" 
tiğindcn tebliğ \'arakak.rının haritasile birlikte birer nüshasının bu dul<'" 
kana diter nüshanın ait olduğu belediye dairesine Ye üçüncil nü t J uıın 
da ı.:muma n'::hrus mahalle 20 gün müddetle talik edildiı:I il/irı ol ınut· 

(8790) 

• • • 
KoraafH: miicsses:ıtı için alınacak 120.000 litre benzin kap lı .ııı1 

usulile (:ksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 30.000 lira \'e'ilk ıen natı 
2250 liradır. Şartnnn e Zabıt ve Muamelat MiidürlUğü kal,.mlnde orolC' 
ccktir. ihrıle 24/9/1940 salı gUnii saat 15 de D:ıiml Encümende y:-ıp.J.ı ıı~' 
tu. Taliblerin ilk teminat makbuz \'eya mektupları ve 940 yılına • id 1'ı.' 
caret Odası vesikalarilc 2490 numaralı kanunun tarifatı çen~ irdı..: lı'' 
zırlıy:ır:ıkları teklif mektuplarını ih:ıle günil saat 14 de kadar D. ·r i f;r•' 
ciimcne \ermeleri liızımdır. (8161) __...-:::. 

=========================================..:-=~ 
Lüleburgaz belediyesinden : 

Bd• clı)crr.ize niu slnt;ına ve gazino binası ve bodrıım kısmı d~ d<>1~ 
olmak lızere )cı11<lcn ll/!l/940 tarihinden itibaren 21 gün müdJ .. ılı.. 11 

zaycdeyc cılrnrılmıştır. Taliblerin belediyemize miiracııatıarı nan olı..: ,ır. 
c8750) 

SalılbJ: Ahm~d Cemalecidln SARAÇ>Jö.1.U • 
Nertyat M!l"ilrü: Macid ÇETiN Bı ıldı!jı yer (Yeni Sabah tnatbaatı) 


