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Bazı alametle 
nlJ)rra L. 

SÜıcl .., ... ~ou.r, Dolıruc.ıı mesele-
~ lllilli cıncUerini tabııin 
~~nı sonra Adahrdeni7j 

lıaıkae:t tini elleriuo get:..imıeğc 
So k olurlarsa l\Ta.syonal -
~t?~İzınin nıU\ııffakıyctl 
ba,, il~ ettiği tabi~ oyi takibe 
~laınış olduğumla tfiihhe 
~lll<!aktır. nu tabiye .de 
~ hlelr:ri n.yırnrnk birer hi-

all(•bııcğı' !".~hşnınkt.1r, 

\' 
~se.)iıı'Cahid YALÇIN 

b Unkü makalemizde, muh· 
ittif: 1 temel bir J eni Balkan! 
~% .:ındaıı bahsederken, bu te
ltıkıa llSe karşı gelebılccek zor
biılll tın Bulgarist:ından çıka· 
Sr

11 
e 1 •htimalini düşüıııntlştült. 

l'lltı l3utgar gazetelerinin neşıi
~ ta<lrasında bu meseleye bil- ı 
t~d" lenıas eden ba?.ı yazılar ... 
llaık Uf . ediyoruz. Bunlar bir 
tı.erı an •ltifakı imkanını düşü- . 
1, .. •ler ve• muhakeme edenler lııhriliz tayyarc·leriııin l.ombardıma11 ettiği AtlisahalJa. tayyare mey<lammn hangarlan yanarken 
'Uı b 

ha-
tııu ır dereceye kadar yolla- G )1 
t kı~Ydınlatacak birer alamet . Avrupada harb Alman 

1'i ederler. 

ita lıbede çıkan Yug gazetesi, - - • - rı•cı·ye nazırı 
~Trla. ?llatbuatı.na atfen, Ba~· Manş üzer~nde 
ili i ~n tam bır surette tcskı- R 
~U~ Bulgnris~n ile Arnn- büy·· hava mu- omaya 
t1tikı .n. Yunanıstandan taleb • t t • 
rı \' erı arazilerin de kend:leri- h b ~ • ( d g 1 1 
Yor. ~esi foab ettiğini yazı- are eıerı o lJ) Bcılin, 18 (n ::ı) - Yarı resmi bır 
'""~llıı ne Roma gnzetclcnnin surette teblig edılmi~ir: 
~ c . ltna güro, muahcdcru · du··n Bcrlin ı:;iya i mnhtillerı Alm. n 
d 'al'in tadili işi bitmemiştir, Avam kamarası hariciye n;'l7Jrını:ı Roma se>yahntinın 
11:tlııll)ll <!decektir. Adalar denizı 1 gı"z)ı• bı"r celse yaptı Alman - 1tnlyan mıınasebetlerinln 

~ · hususı mahiyetı ıklli .. 'lSı olduğunu, 
tıavııt tıin Bulgaristnnn, Ar- --o- Iki mıhvcr devleti hııriciyc nazırları 
llaı)' ltkı ile mc kün olup Yu- Lond , , 18 (a.a. ı - 300 tay-1 arasında bu nevıdcn gorilş taaUsinhı, 
~et! t 11ln elinde bulun3.n \ ı · · ) aı elik buytil bir cıuşmaıı hava mıhvcrln çok buyuk tccamisu ile dık 

Cll,Q Arna\ utluıfa \erı m ._ kde Iavık b;I .yaı;i tc ckb.'"lıl oldu-" kuvvet öğleci ;om. < eımbu J 

: 11. Y rmu B tan "rı .. , n1ı, •• ı.. ; in urpr teşkil 
"'41 • "' u sark n ılım gc' ır tir \· h dıyan yapmak cdcmiyecegiru aydctmcktcdlrlc . 

diı·lrn Mih\Cr dc\letleri bu ta- Ta~aıeler 15 dakiJrn. arkası Bun:ı binaen ıki dcvlötln menfa;:ı-
L.tı kendileri i temekte imi . gelmeyen bir kafıl halınde uç-, ti mevzuu hah olan butün siynsi 
"1' muşlal'dıı. Her bombardıman meselelerd<? ınezküı devletlerin lsU-

Qp tayy .. ı esmın ref ak. tJnde en a- şare <'<icrck mu tert-k karar ve harc-
lt~ l' ayni Bulgar gnzde. ı, - ketlerde bulunma -ı tııbiidlr. 

r gn .. t l · · 1 Bul şağı sekiz avcı tayynre81 vardı. Bu nurilş tnatılC>rlnin her blrin<lc 

( Afi·ikada harb l - - --' 
İtalyanlar Afri~a-

da bir mevki 
iş al ettiler 

Büyük kuvvetler he· 
nüz temasa geçmedi 

-<>--- . 
Roma, 18 (a.a.) - D.N.B. : 

Roma siyasi ve askeri makam -
ları,. ıdi Baranı ile Omar vaha
sı arasında bulunan mudafaa. 
hattının İtalyan kıtaatı tara -
fından işgaline hususi bir ehem
miyet atf etmektedirlcr. 

Muharebenin bu devresinin 
sona ermesinin Trablusg:ırb li.:ta ~e e ennın ae ga. ., 

~t nl~ Anınvutlugun Yuna- ~ahılden gc\<.>rkcn düşmnıı Avrupanıo mlistakbel knslki ıle ::ılii- (Sonu 3 uncu sayf:ıd:ı) 
n l ta,,yarel n· tayu"ı· dar· bataı· k~d.n otaıı \C rnev ldiyı.:Ueri u"ruıı- H b haı . ı (' olan arazi ıhtilaflarım .J .J Cl l ' ı ' . <> a r 

· l te l k l ıln muştcrckcn mik.:ıdclc eden iki ~ _ "un 1~.ın Mihveı· D vletleriı,in ya annuzın :ı şıy c -arşı aş-{ ] ı mtıttdık dcvl<'t ıı;iı1 hususi bir ehem 
l'ttıd~kll lanı tazyık edecekkrinİ ffilŞ ar VC btlfıhar, c), .daJııldc miycttc ol;:ın bıitün tnC!:elelcr serbC' l z ı• ye tı• 

"' !arını habeı alıyor. avcı tayynrelcrimh'İn hücumu- ve ııçık bir urottc mı.iznkern cdıl - a 
.,.ıJıb 1 na maruz kalını~lnrdır. 1 ınekt--'ır' .. ----=----

\"· d ·ı·:. i gazete, bu ha,·adi 'eıe ~ · -
'!JO'ı d Bir müddet de\' ,m eden ha- Bu defa da ... ynı mahiyette bir gö- •rlanda 

tıııl'o t:ı 11 en bir ş y iliwe et- b . d h rllş tenlisi mevzuu bahistir. 1 
1ao l~a da memnuniyetle kar- va muhare csı a n. sonra bombardımanl4lrı 

Bera, 18 (.1.a.) c:Gazdtc De 
L:: u • nnc<>, cOcd England başlıb 

h ı ıgıııd şübhe cdılcmez. Hrı.l- tekr. r başlamıtı 'e ogle<len "'On· ISVİÇrelİl8r" lngiltere 
1-ıq\·a ~tınlar alelade uydurır.a ra da devam et..-nıstır. 
~hı ?isler veya oım n taşl&mn Birinci ha,·a mubarcb si u- V8 denlOkrasiye 
• 13 nden teşebbı.isler değıl.e- mumiyetle dnhildc cereyan et- dostluklarını 
tı:ıak alka.nıarı sulha kav~ştur- mi~kcn ıkincı ha\. muhnrebesi
bll'ak ueg!J, ate. v kan içinde nın daha ziyade Mamı :üzen"nde İzhar ediyorlar 
d . ltıaga sebeb olacak if:lc:r- l o~duğu görulmuştlır Bulutlara 

\' , gırcn rıknn tayyareleıiıı hnre-
~h~lnız ŞU küçük cuınlc ışın [Sonu 3 üncü ıahlfede] 
g(!br :letıni lıizc nnlatmnğa kiLfı 
dr\l ·

1 
ltoma gnzcteleı i Mıh,·er 

1 
bu111( !erinden bahs<!derkcn 
b;t ~r hakkında "B..ı.lk •• nl.ırı 
ı'li lh Ve refah dıyarı yapmak 

1 
~:.~ıı • Vasfını ıliıve ediyorlar . 
l( b~ ılc Romamn hicbir işi, 
ll<t 4~~ lnenfaat düşünceleri yok 

e 

[Sonu S UncU sahifede] ! 

kanun nda i 
hükümler · 

lllı Uh l'lza:;ı için yahud Bal· 
~k la.rın kara gözleri için bir 
lta.ııı ~hıncti ihtiyar ederek Bal
ları~rı su]h ve re.falı aiyan 
l'ıl\l ~k gayesiyle uğraşacakla
hiıllı (!1?di bir adamın iddia de'll sınc ve aklı ba.']ında bir 
ttı~i~~ .da bu sözlere inanabil-

l3aı llnkiı.ıı var mıdır? 
h kanıann hakikaten bir 

ı~ıll ~·c rcfa1ı diyaı ı olabilmesi 
ti \>let~r .Şeyden evvel büyuk 

bu erın, hangisi olursa olc;un, 
ılır tııunu sokmaması lazım-. o 
~llld,j nlar Balkanlara yalnız 
~tıhı nı nfnatıeri için ve Bal
l'ah...., arı kcııdılerine hizmetkar 
k ""•ak · · cınııı ıçın knnşırlar. Bal-
l4'\~ ar kendi hallerine bırakı-
1~ın ° Znınnn doğru yolu bu-r. 
ı.. lluıgarı 
"'tıdt:ı . :1-1'• Dobnıca mesele-
%ten tnılh emellerini tatmin et-
~ill1;titfsonra. Adalnrdenizi sa
~cak 1 ellerınc gcçirıneğc kalu 

olurlarsa Nasyonal
ll" . 

u Yııı Ca1ıid Y Af~IN 
(8onu S Oncü sayfada) 

Gün rü teki mallarkefalet 
mektubile çekilebilecek 

Gilmrük ve İnhısarHıı Vckfl· 
letinin hazırlamış <.ılduğu yeni 
giimriik kanununda tüccnra ko
laylık olmak Ü7•'n bir çok hü
kümler vardır. Haricten mal 
idhal eden tüccaı lar gi.imrük 
aidatını vermek ıçin bir çok güm 
ı tik muamele ve formalitelerini 
ikmal etmek me('buriyetinde 
kaldıklarından malları bir müd
det gümrüklerde bcklcmektey -
di. Bunu nazan itibara alan V c
kalet kanunn yeni lıi.iküm1cr 
~oymuştlır. Bu hükumlere göre 
herhangi bir tücun 100 hin li
ralık banka kefalet mektubu 
gösterdiği takdirde ru:ı.llannı 
gümrükten çckt.:c. k ve muame
leleri bilahare ıkmal edilecektir. 

Diğer taraftan h.ııiçton gelen 
diplomatlar i~in de bazı hüküm
ler varoır. Türk diplomatlarına 
her memlekette gö terilen ko-1 
laylık nisbctindc me:mlekctimiz-J 

Oilınriik \'C 1nlıisarlar V€"ldH 

Raif Kanı.deniz 

de de kolaylıkla::- yapılması ka
bul cdilmic:;tir. 

YAZAN: 
il. Ilgaz 

Bu harbin başında Serbest 
İrlanda hükumeti bitaraflığı
nı ilan etti. Bu bitaraflık İn
gilizlere kar_şı duyulan buğuz 
ve adavetin mahsufü olma-
yıp bir prenı:::ip meselesin
den doğmuştur. 1918 Av
rupa nizanu kurulduğu sıra
larda Scrb st İrlanda hü-
kiimeti henüz teessüs etme
miş bulunduğun<lnn bu ni
zamı müdafaa maksadiyle 
açılan mi.icadeleye iştiraki 

lüzumlu görmemiştir. Fa
kat Almanlar Cihan Har-

. binde olduğu gibi bu hnrbde 
de İrlandayı kanlı buhranla
ra, ihtilfıllere sürükliyecek 
hadiseler aramaktan bir an 
bile geri durmuyorlar. 

Maliim olduğu üzere fr
landa adasında birbirine mu
halif iki mezheb, iki ırk, iki 
zıhniyet mevcuttur. 
Adanın eski sakinieri o

lan İrlandalılarla İngiltere 
ve lskoçyadan adaya geçen
ler arasındaki muhalcf et 
bılhassa son beş asırda pek 
kanlı hadiselere sebeb ol-
muştur. Adanın şimali şar

kisindeki Ul<;teı vilayetinde 
saJ<in olan İn~liz ,.e Skoç -
laı·, 1rlando) ı İngiltcn•nin 
bir <.üz'ü telftlrki ettiklerin -
elen ct:nub · 'ilfıyetierin is
tiklal .lrzusuna daima şid
det.le muh,ıkfc t c tmışlcrdir. 

Bir İrlandalı nefoı İllgilte
rede oturan butun İngiliz ve 

[Sonu 3 urcu sahifede] 

u riyedeki 
• e.t 

Fransız maslahatgü
zarı son hadiseler 
hakkında beya
natta bulundu 

,., 
Ankara, 18 (a.a.) - Fransız 

maslii.hntgiizan de Mogıcanlt, 1 

Suriye vaziyetı hakkında Ulus 
gazetesinin bir muharnrine şu 

beyanatta bulunınuştuı : 
Suriyedeki vaziyet hakkında 

son zamanlarda aslı olmıyan ba
zı şayialara. dolaştı. Bu şayiala- 1 
rın, manda altında bulunan mem 1 
leketlcrde Fransız hükumetinin 
düı üstane bir şekilde vazifesini 
ifa etmek husu:sundaki müsb-

Başvekil ' ·azilli .. 

brikası 1 
• 
1 

• 
Vekil lzmirde Agdzndan 
gelen heyeti kabul etti 

Nazilli, 18 (Hususi} - Başvekıl Refık Saydam bugun 
Nazilliye muvasalat etmişler ve ist. syond hararetle karsı -
!anmışlardır. Başvekil bugi.µl Nazıllı men ucr t fabrikasıfı..ı 

gezerek bazı tedkiklerde bulun muşlar<lır. Ba!'.\ ekıl buradan 
Ankaraya dönecektir. 

İzmir, 18 (Hususi) - Baı:wckil dun 1zm111len ayıılnl -
dan evvel Aydının tazimlerini nrzetmek üzere İ?.mıre gelen 
mcbuslaı dan ve ·Parti mensuplarından mürekkeb bir heyeti 
kabul etmişlerdir. 

alB.kaya memnııun olmuQ ve Aydınlılara tc
biJdirilmesıni heyetten nen etmiı;tır. 

Başvekil bu 
bet ve kat'i niyetinden Türk kk" 1 • • 
fk • . . . ''bl §C ur ennın e an umumıyesının şu ıeye \, J 
düşürülmesi dolayısiylc çok ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:.. 
müteessirim. 

'\ize bi1hassa şu hu::.usları tas
rih etmeye mezunum: 

1- Yapılan imalaı, hilafına 

olarak, Fransız - İtalyan müta 
rekename.si Suriyeye mi.iteallik 
hiçbir gizli maddeyi ihtiva et
memektedir. 

2 - Yüksek Fransız komi· 
serliği, manda altında bulunan 
memleketlerin dahili ve harici 
emniyetini tehlikeye koyabile · 
cek su:-ette doğuda: askeri mev
kilerden birinin terkini kat'iyen 
tasavvur etmemiştir. 

3 - Harici hiçbir tesir Fran
sız yüksek komiserliğinin Bey
ruttaki siyasi faaliyetleı ine mü
dahale etmemektedir. 

Ve bir Tiirk gazetecisi ile ko
nuşmaklıhrım hasebiyle şunu da 
11ave etmeme musaadc etimiz: 

Kederlerine karşı Türk miUc
tinin gösterdiği sempatiden de· 
ıin surette mütehassıs olan 
Fransa, Türkiye - Suriye aı a -
sında mevcud miiııasebetlerin 

itimad verici ve dostane mahi -
yptlerini muhafaza \ e idame 
etmeleri hususunda elinden ge
len gayreti sarfetmekte hiçbiı 

suretle kusur etmemeye kat'i 
surette azrnetmiı::tir . 

Memleketin ma ru
kat işi hallediliyor 
Kayı-Buck linyit kömürlerinin kilosu 

15 paraya kadar satıhyor 
Hukı.mcıimı~ memleketin en bil-

yfik me elclcnnden biri olan mah
rukat işini esaslı bır surette hallede
cek geniş ctüdlcr · yaptırmaktadır 
Mcmlekcbmizde mebzul mıktnrd. 

bulunan lınyJt kon urun<i memlekette 
1n::ımmılnı ettırn c 'e bu komur..ı 
yıılnu chırlcrlmize degıl kö~ le imıze 
'arınc •• ;ı; n k .. dar h:\ • etmek du ii
ı ul lcktcdır. 

Hu ı için Eubank \ a ıtasilc Y• p.-

A im anlar 1 n dudlcr musbet netil.~ veı·ıni t r. 
Bir ımıddcttcnl><'ri Ank. ra yııkınuı
dnkı Kn~ı Butk Un~Jt ocagı çalı tı-b eyne/m i[ e / nlmJ n l .. şl.ınmı tır. Bu ocakt n .-, ı lm, ı komurlcr satış. :ırzolunmakt.ı-

T [Sonu 3 üncü sahifede] 

u a ----===------
komisyonunu 1 AS 
dağıttıliır mı? . L Rİ 

--·-·---
Bclgrnd, 18 (::ı ... ) Re ncr 

hnızdır. 

Bazı emtia primlermin 
ltald:rılması düşUnülUy,,r 

-0-

Bnzı maddelerden takas 

Alm:ınlar, Tuna cntcrna!.'}'on'.'ll ko
misyonunun yerine, Iılcn bır ıstiı:::ırl 

komisyon iknme ctnuşlerdir. Bu k<'
mısyonun rcı~j B. Mrırtius lsınınd<' 

bir Almandır vı• yalnız bu rcı., k 

1 
misyonu Jçliman d. vet etmek hr kkır ı 

"'1 -----:===----

ııı imlerinin kaldınlma:sl için Ti· 
c>aret Vekaletinin tedkiklerdı:

bulunduğunu yrumu ,tık. Henüz 
tedkik safhasındu olan bu i~in 
yalnız emtia uzeı ine olan prim
ler için mevzuu bahsolduğu ha. 
b r alınmıştır. Memleketler 
için tesbit edilmiş olan takus 
primleri için umumı bir karıır. 

alınma ı şimdilik mevzuubahis 
cleğıldir. Vekalet dahilde fiyat· 
hırı yiiksclmış olan bazı madde
lerin diinya pıyasasında prim . 
siz olarak satılabileceğini naza
rı ıtibara alarak bu husustaki 
tedkikleıi hakkında yakında 

bir karar verecektir. 

Milli Şefin 
şehrimizi teşrif
leri muhtemel 
Ankara~ 18 (Hust si mulıa

birimizdf'n) - lUilli Şef lsm<'l 
İnönüniin bir ka!,' ı,ıiin i<:inclc 
İstanhıılu t.-_5rif hu~ urmaları 
muhteuwldir. 

Fransız gemileri 

Dakar'a ne 

İçin gitmişler? 
ı.ondı., 18 (a a ) - FY. n~ z kru

vnzıh lcri ılı torpidol.ır.ıu Akdc
nizden çıkornk Dak.ır'. mU\ asalfıtı 
b{ılf\ bir bılmccc olarak kalm. kt. dır. 
En y. kın ıhtiınal gcmılerfn duşm. n L__._....,. __ ___,. ______ ..J (Sonu 3 üncü ııayfada) 

SABAHTAN 

SABAHA 
Amerika 
ve harb 

• 
Amerika Atlantikte 
topraklarının müda
faasını deruhde etti 

1 

ÇATU\"OU) GÜZL1'~IıiM 
IU\'OH, KrLAJ\LAUil\! uGuı~n Yon. ACAUA 
l\li BİR FELÇ BA~LANGJCI l\ll UU'?. 

KAl?A-1 
rıuc- ı 

rnerika, Avıııpadnki har- sini can Ye gonulden ıstcdığıne, 
be karışmıyor. Fakat bunu lt'.'miıı için elinden geleni 

bu harbde İngılter('ı in galebe- tSonu 2 ne sa ifedc] 

Havacıl rımız 
lı 

lskende onda 
Antak:,::ı, 18 (at. - Ccnub \•' ı

yetlcı ıınıı:de turne~ c çıkını o· •• n 
Ha'\:~ Kuruınu t.1y;ı;::ırc para ut ulerı 
bu .ıbah Mcı melen i kcnderunJ 
gclmJşl"rdır. Hntııy:r ılk defa gclrecıt 
tc olan h.ı\'acılarımız J,oylcrdcn gı.:

lcn yirmi bine yııkın mu:ızzanı 1:.ır 

hnfü kutlc J üır. fınd:ın sonsuz bır 

heyccnn tçınde k .. r ılanmışlıırdır. 
Tnyyaıcc lı.gın ehen n ıy ti etrafında 

iracl coıkıı b.ı· h tabcy ı takıbcn t. y
yar<'lcr u~-ıı ::ı b:ı 1 • nı<-lnr ve P:l\a -
,.ut ulC'r meydanı dolduran in. n 
klıtl nın . lkıı:ları nrasında \ e bın 
metre yu ı.ten atl:ımışlardu·. Bu
gun lsl.cndrn.ınun mı afirı olııra • 
bur gcçırccck eıl:ın faY) nrccıler 
Y• ın b. h Antaky:ıy ldccckkrdır. 

--»ıı«--

Macaristanda 
umumi af 

Bud .ye tc, 18 fa.a.) - Havns: 
R men tcyıd <'dıldigine gcirc, 

Tı re ıh .ın~ anın M.ıl rı tana ılhakı 

rı un. ebt:tılC' kr l ruııbJ tar::ıfmd.ın 

çık::ınl..ın umumi af k. nununun tat
!lctice inde Sz ed'de mahpus 

bulu\ Mac..u- oklu haç parekctl 
c B. ~z 1 -:;;,· crbc-!;t bır.ıkılmıs

tı~ 



• 

ASKER GOZİLE 

Manş 

sahillerine 
abiye olunan 

uzun menzilli 
toplar 

• 
Şarki A vrup deniz ticareti-ı 

ıun mi.ihim bir geçidt olan Dou-
vres - Cala.is boğazının tahkimi 
oldukca eski bir meseledir. Na· 
polyon devrinden evvel İngi
hzl r bogazuı ehemmiyetini na
zarı ıtibara alarak Avrup da 
f!ıı ıJ\"' ı.. chrıyk beraber kü
çuk bir arazı parçasını ele ge
çırm· krdi. Bu tarihlerde her 
iki sahili lngilizlerin elinde bu
lunan meLk(ır boğaz, dünyanın 
en büyiik deniz kuvvctkrine ma
lik olan Hollanda ve İspanyanın , 
müşterek harekatına mani ol
maktaydı. 

Malum oldub"ll üzere lngıliz 
kanununda bir ~ok şehirler kra
lın husmıi emlaki addolunur . 

Sekizinci Edvard zamanmd~ 
A v:ım Kıımanısında bir mebını 
bu meseleyi izah ederek kanun- , 
l:ı.rı asrın icabına uydurmak lü· 
zumunu ileri sürdü. Misal ola
rak hükümdarın §ahsİ malikiı

nesinden ad olunan yedi buçuk 
milyon nüfuslu Londnı. hri
nı arzu ettiği takdirde bugün 
bütün tebaasiyle birlikte ve maa 
müştemilat dilediği zata satabi
bılcceğini söyledi. ~·akat diğer 
mebuslaı• böyle. bir hfu:lise %ii
lıu r ederse kanunu değiştirmek 
y"rine "deli oldu,, diye kralı de- j 
{;rı tirmenfn daha müna.'Jib ola
cağını beyan ederek teklifi red-ı 
dettfü:r. 

İngiliz krallarından ikind 
Jakup kanunun kencfısin.e bah
şetti~.; bu lrnktan istifade. ile 
Dunkerk şehtini Fransızlara 

snttı. Bundan sonra Cebelütta-J 
rık. Singapur gibi boğazın yal
nız bir sahili 1ngı1i7J tin elinde ı 
kaldı. ı 

1 

N:ıpolyon zamanında boğazın 

lıer iki sahili tahkim olundu. Bu 1 
tahkimat ıslalı olunarak zanıa-1 
nınn?.a kadar intikal etti. Flandr 
meydan muharebesinde çc;k işe 

yaradı. Dunk.erk müstahkem 
olmasaydı, üç yüz bin muharibi 
kurtarmak imkanı bulunmazdı. 

Cihan Harbinde top mermisi-
1 

nin yüz elli kilometreye kadar 
atılabileceği tahakkuk ettikten 
sonra kanalın Avrupa sahilleri 
gene büyiik bir chcmmiy~t ka
zandı. Çünkü bu sahillere ko
nulacak toplarla lngiltercnin ce· 
mıhtı şarki sahilinde Londrll 
şehrinin de dahil olduğu takri
ben on hın kilometre mürabbaı 
s;aha bombardıman edilmek tclı· 
IikesinE.' maruzdu. Almanlar he
nüz böyle bir şeye t bbüs et
medıl r. Bugün boğaz sahilleri
ne konulan uzun menzilli toplar 
gt~ıttcn !ngilizlere istifade et
tınnemck maksadını takib et -
mektedir. 

h.~ilU:reye rşı hücum hatt
ketia.i ida.tt. eden mareşal (lliriug 

edilm{lSi şarki İngiltert' liman· 
1a:ruıa müteveccih ticaret sey
rüseferini sekteye uğrabr. Bil
hassa Loudra ki ticari faaliye
ti müşkiiliıta sevkecler. Bu şehre 1 
dcnizyoluyla gelecek ticaret cm- j 
tiasını ya lngiltercnin şimalin-! 
den dolastırmak ve yahud da 
İrfanda deniz yoluyla I.,oııdra 
Bristol tren hattından naklet
mek icab eder ki iktısadi cihet
ten her ikisi de şayanı arzu de
ğildir. 

Kanalın vnıpa sahiline konu 
lan 300 3 3 milimetrelik topların 
ilk defa bir gemi kervanına ateş 
açması da bunlardan beklenen 
maksadı göste.mıcğe kafidir. 
Dünyanın kürreviyeli deniz 1 

üzerinde ancak yirmi yedi bin 
metre mesafedeki hedeflere biz
zat tarassud yaparak ateş ct
meğe müsaiddir. Bundan u?.ak 
mesafedeki hedefler arzın mu
haddep kısmının altında kah· 
cağından tayyare tarassudiyle 
atış yapmak mecburiyetini istil
zam ettiriı· ki bu husus hem 
bomb:ı.rdımanm sür'atini, hem 
de tesirini az ıtır. Kanalın ge
nişliği kırk kilometreye yakın 

olduğundan İngiliz a;ahillerine 
sürünerek gcç.ecek gemilere 
karşı miiessir atış yapılamaz . 
Nitekim m vzuub his ervan 
da bu ateş ba.c;kmında zayiat.slz 
olarak kurtulnmğa muvaffak ol
du. Geceleri ise toplann hiç bir 
tesiri yoktur. ı 

Kırk elli kilometre dahilinde f 
mevzuu bahsolan bu müşkülit 

menzil yüz elli kilometreyi bul-'. 
dugu zaman büsbütün önüne 
g~ilmez bir hal alır. Bu gibi 
toplar ancak geniş bir mıntaJrn 
üzerine gelişi güzel alı§ yapar
lar. Almanlar Cihan Harbın
da bu toplıı:n kullandıkları za
maİı iki müşkülle k rşılaşmış
lardı. Endahttaki isabetin nasıl 
haber alınacagı· günlerce müna
kaşa edildi. Paris üzerine tayya
re göndermek, şehirdeki ajan 
telsizlerinden istifade etmek me
seleleri tedkik olundu. Fakat 
bu tedbirlerin hiç biri itimada 
şayan görülmedi. Bunun üzeri
ne komisyonda bulunan bir 1 

Bir 

ADLİYEDE 

belediye 
tevkif 

mutemedi 
edildi 

Zimmetine 250 lira geçirdiği 
iddiasiyle mahkemeye vcrile:a 
Kadıköy bcl diye muhasebe 
mutemedi Baha dün ycdincı 
sorgu hakimliği tarafından is
ticva.b edilmiş ve gör.,ülen lü
zum Ü7..erinc tevkifine karar ve
rilmiştir. Bahanın muhakemesi 

Duvr - Kale boğazında, u- mevk"'llfcn d vam edecektir. 
:ır.un nıcn?.illi toplar, denizaltı ge- . 
mik·d \e mayinlerle lngilizler Çoban Hamdı 12 seneye 
hesabına bir emniyctsizlı"k hasıl mahkOm ~ldu 
-- -~- 1 r· 
Yeni 

ABOl\~ BEDEU 
TUrklya KcaııHJ 

IENEL.IK 
6 AYLIK 

8 AYLIK 

1 AYLIK 

1400 Kl'9- t7e» K,... 
iiQ • 1460 a 
400 • 100 a 
160 • ICO a 

19 EylOI 1940 PERŞEMBE 

16 Şaban 1359 
6 Rumı Eylül 1356 

Cün 263 Ay: 9 1940 - Hızır 137 --Jl.31 5.53 9.~ Eıanr 

5. 4 12.08 15.35 Vq:ıti 

OUneı CJOJ• lkımfl 
~lcpm Yat& 

1% 1-" Ezarti 

Koyun otlatmak yüzünden 
arkada.-µ çoban Aliyi ağır su
rette yaralamakla. suçlu çoban 
Hamdi dün birinci ağır ceza 
mahkemesinde son duru.~m:?sı 
yapılar.ık lrarar tefhim edildi .1 
Hamdinin 'bu lliırekctinde öl
dürmek kaseli ve tam bir teşeb
büs hali gôrüldiiğünden 12 se
ne ağır hapsine karar verildi, 

--JlllC-

Kanser hakkmda bir 
konferans 

Jlakrrköy Ha~~inde ev\ clki gece 

Universitc doçentlerinden doklOt" Ni

had larafın~1 k4 !"> h~kkı da 

19 EYl,tJL 191~ .. mı w w 

SABAHTAN SABAHA 
( e ve Me ri ı 

,~-------------------------·...-..-----------------__.~ Büyiik postahane- oKuYucu---, Yag\J ve p·rinç fiyat-
.YAZAN: Ame ika ve harb 

[Baı tarıft 1 inei ;ahif!!!dcJ 

yapmıya hazır olduğu.na şul>
he mi var? En salihıycttar ~ 
kam bu fikri izhardau ~-cltinnw 
yor, ki bu hal millı-f lt:rtı.ra.81 0111· 

nascbetlere de mııg~yirdir. Oy• 
le iken Amerik n ril~li teOll:n' 
nilerini tekrardan çclrlııuıiyorfıd 
Ye daha dün h1ıroıyt} ıı zırlat'l 
Avrupa hııtfıi h .kkındn.ki kan!\· 
atlerini ve temennilerini şoylo 
izhar etmiştir: 

HiKMET 

ILGAZ 

topçu zabiti: 
- Caıum bunu uzun uzun ne 

münakaşa ediyorsunuz. Mermi
lerin hedefe - betini cvvelı\ bi
ze Fransıilar bildirecektir. Er
tesi giinü Pa.ris gazetelerini a
lır almaz o nız, dedi. 

Hakika.l.en de böyle oldu. 
İkinci müşkiiW.t topun yüz 

c.l!i kilometredeki hedefe sıhhat
le çevrilmesi idi. Arzın devrinin, 
muhaddebiyctini.n, derccci hara
retinin, muhtelif tabakalardaki 
kesafet farldannın inceden ince
ye hesab edilmesi icab ediyor
du. Alman topçu mütehassısları 
işin içinden çı madılar. Altmış 
bes yaşında Gas ·onyah bir cog
rafya mütehassısı cebhcyc ge
tirtildi. Bu :zat uzun hesablar 
neticesinde top:ı. bir istikamet 
verdi. Topçu kumandanına dö
nerek: · 

- Atınız mermi Pnristedir, 
dedi. 

Mütchassısnı hesabı doğnı 

çıktı. İlk mermi şehrin orta
sından geçen Sen nehrinin rıhtı
mına vurarak müdhiş bir tarra
ka ile patladı. Dör üncü mermi 
znfer için ayini ruhani yapılan 
büyük Pa • inin kubbesi-
ni delerek i infilik etti. Bir 
çok ziıbi · öliimüne sebeb ol
du. Fiıııısn:lar: 

- H~in Alm:ıııhr .kiliselere 
nişan alıp aüyorfur. dediler. 
Halbuki top değil ·li yi. Parisi 
bile güç bı.ılım.ıştu. 

Kanal konan toplann 
çapı ve şimdiye kadar en ınak 
infilak noktalannnı: nihayet Ka
leden elli kilometre mesafede 1 
bulunması bu topların Parisi ı 
döven toplu- ayanndo. olmadı r 

ğını göstennektedir. Zaten 1 
Parise atılan m nniler altmış 
beş kilo ağırlığında idi. 300 mi
limetrelik mermiler ise üç yüz 
elli kilo ağırlığındadır. 

Bu kadar ağır mermiyi yüz 
elli kilometreye sürüp götür -
mek için top namlusunun pek 
·mmn olması icabeder fci hok şü
kür san'atı tnhno henüz bu te
kamüle ulaşmamışbr. 

Uzun cmilli toplar askeri 
düşiincelerden ziyade hasmın 1 
maneviyatını bozmak için kul
lanılmaktadır. 1ngı1iz milleti da-1 
ha müessir ve şedid ohm hava 
bombardımanları esıiasında 
takdire şayan bir sükunet gös
terdikten SOBJ"a ilerde böyle bir 1 
bombardıman yap a bile ma
neviyeti üzerine bozguncu bir 
tesir basıl etmesi üı:nid edilmez. 

ILGAZ 

POLİSDE 

d k. 1 f DİYOR Ki· e 1 te gra far Haklı bir sual !arı ITiütemadiyen 
gecikiyor seakırko-yün-u:-nihayclini teç· yükseliyor 

Büyük pastahanenin tı>lgf3f 
ve para havalesi gişelerinde kiı.
fi derecede memur bulunmadı -
ğından telgraf sahiblcri saatlt-r
ce gişe başlarınd beklemek 
mecburiyetinde kalmakta ve 
bu sebebden bir çok· accl"' tel
graflar da gecikmektedir. Pos
ta ve telgraf müdütiüğüne bu 1 
hususda yapılan şikayetler gün- r 
den güne artmaktadır. ı 

BELEDiYEDE 1 

Hayvan kanlarından 
daha geniş mikyasta 

istifade edilecek 
İstanbul belediyesine mezb h3d:ı kc 

silen hayvanl:ım krınlarncl..n d;ıb;ı 

geniş mi!..-yasta istifade edılmt+. itin 
bir teklif yapılmıştır. Tekhfi y p:m 
1Jsküdnrda Balab:ın m:ıh:ılle>inde 

bulunan bir kimya .fabrika ının sa
hibı t:nvcrdir. Bu fnbrık sahıbbın 

iddinsına nazaran bugun mezbah:ıd 
kesilen hayvan kanl:ırmd .. n ~l'ıcak 

3 20 nisbelinde iı.1irnde edilmcktedır. 
Halbuki bunların hcp;;indC'n ı.stıfode 

etmek imkanı me\'CU:ldur. Bu suı·ctl~ 
belediye k:ın \'llridatn 3 mislı yul~
,;eltmck mümkün ol:ıcaklır. 

Belediye tekUfi tetkık etme ~tedir. 

Sivrisinek mücadelesi 
Vilfıyet Sıhhat MudurlUl.'U si\>rtsİ

ııek müqdelesine de\'am <'lm<'fı:tedır. 
Son ay zarfında sivrisınek yat.ı da
rına 34 ton rn:ızot atılmıştır. 

Sinemalarda havalan-
dırma tesisatı 1 

.Belediye zabıtası t.lliımıtnam<'Sl ah
kamınca sinamabrda mrıdcm hava
landırma tesisat yapılması za
ruridir. Bu şekilde modem tc,.i.,..ıt 

apamıynn siııemalaıda fılın aral nn
m: 15 dakika havalandırma mecburı-
yeli t:ılbik olunacaktır. 1 
Barbaros Türbesinde 
yapı1acak merasim 

27 Eylül cuma gunu &rb.:ıros Hay 
reddinin meşhur Pre'li ı:ze deniz har
binin yı]dönümudur. Bu muruısebelle 
27 eylül cuma günu Barb r0S1In Be
&iktaştn tanzim olunan turbesinde 
merasim yapılacaklır. Bu meıasim 
kin bclcdıye bir program hazırla -
maktadır. Merasim gecesi turbe pro
jektörlerle aydmlaruıca ~tır. 

1 MÜTEFERRİK 
<.ka.k kougn'Si 

C. H. P. Beyoğlu Hüseylnağ.a ıemt 

Ocağınd~n; 

1 

1 

kil cdeıı ve Y!şilkoye doğru yer· 
!eşmek fcl.ikctindc bıılunan Zcy· 
tınlik r.":ı!utı-.. nde 5porcu ve Faz· 
lıpaşa sokaklarının, koyle kat·•y· 

Y.en allkaları yokmuş gıbi metruk 
bir halleri, mcdcni)lct ·ab ve ih· 

tıyaçlarından tamamıle ayrı du.;· 
mu§, adeta oksüz b r yaı;ayıfları 

olduğı.ı gıbi, yazd;ı tozdan kış1a 

ise, sok.;ığın bir brafm:Jan dıgcri
ne geçebilmek içirı, ~mal sırtın· 

tından istiane ebnck g·bı medeni
yetle tclıfi kabil olmıy:ın bir ga• 
rabd ve fecaatlerı vardır. Kı!da, 
ç.amurun kesafet ve mebzuliyeti, 
arabaların, hatt" bcygır ve eş.ek

lerin bile geçmelerine mini oldu· 

gu için, bu gibl seyrü~cr vasıla· 
ları bile, piyade k:ıld rımlarıru 

çiğnlyerek geçmek m•cburıyctinl 

hisacderler. Bu mahıu:-ların lzalc· 
sini dıışündügunü unnc:1lc;:Siğlmiz 
kaymakamlık ve onun bir Uz.mi 
gayri mufariki d ye te ki< cttığı· 

miz belediye, bu:ıdan bir kaç ay 
evvelisi, bir rivayete gO:-e SPQn:u 

sokağının nlhayet1. dıgcr bir rl· 
vayetc göre de iptidası ofan kıs • 
mımfan başlıyarak. Arnavtıd kal· 

dırımı namı verilen ve bura sa • 
kinlerinin senede bir kaç çıft faz. 

Ea kundura yıpratrı:ı.alarına ııe cb 
olan - m.;ıamafıh bu yold:ı bir kal· 
dırımın tdrİiİni mrnnı:Ue karşıJa

rız • bir kaldırımı doFmek gıbi 
kalblere cidden ferah vcricı bir 
teşebbüse gfrişmiştl. Amclıyat ilel'· 
led ikçe, bu ameliyat her iki soka· 
ğa da teşmil cdileecklerlni tcmc.ıl 

etmek hııfifhgini g.l&tel"en biz, 
Sporcu ve Fazlıpaş1 sokakları 

!Mlkinlerı, kaymakanılık ve bele • 
diyenin gOstermekte oldukları bu 
aUkadan fevkalade mi.ıtehaS&ı& 

olm:.ıştuk. Hadbu'ki tal hlrı ne ga. 

rib bir cilvesldır ki. pek cok geç· 
meden, bu ı;;:vin;. dehfetlı b·r ~
yal inkisarlle karş1'4nmJitır. Çun
kü bu ıımeliy.al!, köy ve ayni sokak 
sakinlerinden bir zatın mutızs:ıl' • 
rıfı oldugu köııkünürı bııhçninln 

yan tar.arını süslemek, daha do;ı. 

ruau, otomobılınln, IJila müşkülat 

garajına girebilme3inl temin et· 
mek için, ~rajın onüne kadar 
tahdiıt edilmek surctrıc nıhaycte 

erdlrilmiştır. Mevauk lst~hbaratı. 

mıza n;ır.ıl'iın, tamirat içın verflcn 
tahsisat, Fazlıpaşa sokagı iç n ol· 
d:ığu halde neden dolayı bunun 
mecrası d~iştırilerek mahıa bir 

kiıiyi hoınud etmek glb z1hlnlerde 
belki de h;ıkmz olarak bir fıkir pey 

da edılmesln<" meyd n verılıyor 

ve bir çok kimadcr de btı lütuf • 
dan mahrum edılfyor? Acaba bu 
elvar lıalkr ukınlerl, mükeHcf ol· 

dukları vergHcri ve-m:yorlar mı 

ki bu gıbr haksıztrklara msruz hı· 
r.akrlıyorlar7 Adalet ve hrs::ınnufu 

• 
Fiyat mürakabe kcmisyonu 

yann tophnarak çivi fiyatları 

üzerinde meşgul olacaktır. Ko
misoynun verdiği kararlara. rağ-ı 
men çivinin kilosu 1 kuruşa 

kadar satılmaktadır. ı 
, Diğer taraftan yağ ve pi
rinç fiyatlarında gayri tabü bır 
yükseklik müşahede edilmekte· 
dir-. Perakende Urfa yağlan 

160 kuruşa. kadar satılmakta -
dır. Perakende pirinçler 44 ku
ru~a kadar çıkmıstır. Komisyo-

1 
nun yannki toplantısında bu 
maddelerin satış \~e normal kar 
nLc::betleri hakf...·mda yeni karar
lar alması muhtemeldir. 

--JHIC--

Bursa halkevinde 
temaşa gecesi ve 

konferans 
"Fatih Halkevi • nden sonra 

"Bursa Halkevi,. ııde d" bir te
maşa gecesi tcı1.ib olunmuştur. 

"Bursa Halkevi.. tarnfmd n 
Türk tamaşası tarih ve ed bi
yatı iizerincle konferans vennek 
üzere sureti mahsus.ıda davet 
edilen saHi.hiyctto.r arkadaşımız 
Ccmaleddin Sen·er, "Bursa 
Halkcvi,, inde geçen cum:ı ve t 
cumartesi günü ~,amı iki kon
ferans vermL5tir. 

"Diimbüllü., ve arkadaşların
dan ibaret yirmi kişilik san·at 
kafilesinin, "Bursa Halkevi,, nde 
vt-rdiği (medd::ıh. l{aragöz ve 
orta oyunu) temsilleri, pek mu
vaffakıyetli olmuş ,.e üstiiste 
tekrar cdilmi6tir. 

Son günü "Çel!k Pal:ıs,. da ar
kadaşımız Cemaleddın Server, 
ve Fatih Halkevini temsil n Bm·
saya gelen gençler şerefine bir 
veda ziyafeti verilmiştir. Ziya
fette Bursa Halke\.i crkiını, ga
zeteciler. ve münevver gençlik 
hazır bulunmus V{! Llci Halkevi-ı 
niıı temsilleri arasında müteka· 
bil sevgi ve bağlılık hisleri teati 
olunmu§tur. 

Oc:ıgım11.ın yıllık kongresi 24/ iJ/ 
940 salı günlı s:aat JS.30 da llt'yog
lunda Ağacnmii y;ınındakı Sakıza:,-:a-I 
cı caddesmde 2 numaralı apartman- -----------%··..;.9;.· _a 

Saat H de ·Burs:ı. Halkevi 
ba~kanı avukat Tevfik, teınsil 

kolu baskanı muallim Hulki \·e 
idare heyetinden Nureddin t _ I 
ı-r,fındaıı t~yi edilen heyet c:;
velki gün ).füdanya yoluyla ~h· 
rimize avdet etm~r ir. 

daki burosuuda y:ıpıl:.ıca mdan oca-ı 
gımızda mukay.rcd butun arkacl:t.~- ,,,,_ Azg 1 n 1• ların nyni gundc muU;ık:ı tcşrıflcri I" 
ehemmiyetle ric:ı olunur. 

Ocak idare heyeti refsi 

-••«-
İskenderun seferleri Beş yaşında bir kızın ağz1nı tıka ... 

yarak taarruz etmek istedil 

- Bu hıırbde lngilizlenn ga· 
lib gelmesi iht.iıııali. Alıılanlo.rtn 
kinden çok fazladır. Bundaıt do
layı ben bahtiyanm. Zaten .Al· 
.man hava faikiyeti bire kati' 
üç iken artık bu, bJ.ŞaŞağı ol· 
mu8tur. 

Bu temennilere ve kanaatJcr6 
rağmen harbe girn1~kteıı ç.;lti· 
nen Amerika, en geniş rnito~· 

siyle harb hazırlığı halinf}edır ' 
Onlu ve donanın sulh h lu1 ıe
ki bir büt•}e ile değil, dort t.8..,. 
fından sıkışın~ bir muharıbıl2 
biit.çcsiyle yetisivor. Bugtirı6 

kadar Atlantik denizfode Sngi· 
liz filosunu Ame.nK:;nın btt' 
müdafii olarak tanıvan meri • 
kalılar artık bu miWn.f aayı f!l· 
gilizlerin elinden almışl rdır. 
Filh:ıkika Amerika s.-ııe[erd ıı • 
beri yalnız bir tarafuHl ki de.nıt· 
leri elinden tutarak A.Uaıttı1' 
için asla endışe hissetnıezdı. 
Halbuki 'fernövden Ahtil ıa· 
rına. kadar bn.zı ilen mevzif ·ci 
lngilizler<leıı kiraladıl:ır. sı.ı· 
nun gayesi nedu·? nıeri • btl 
tcdbirlel'e neden lüzum gôı cı· 

yor ve mfıdafaa hatlanm n ıı 
bu kadar ilerilere s lmyoı·? 

Ar. ba, Atlantik deniı:in e !tt· 
giliz donanmasının zaf uğranW 
::;ı, İngilterenin mağlüb olin:P' 
endLcıesi mi Amerikayı kcndı ,1· 

kib tini derpiş etmeye sevirctt.t" 
Hayır ... Jng'il.iz don.anm:ı.~nı p..I/· 
rupa(ta ve kendi sul:ırında rlY 
h:ı serbest bırakarak dü.1mao • 
lanna karşı ezici hakimiyetı te
sise hizmet etmek endi. esi .. 

Şimdi Amenka CunıhurrciSİ 
intihaba.tıylc meı.gul,für. Bu ını.t· 
cadelede ya derru:ıkrııtlaı·, tf3o 
cümhu.riyetciler ka~-ınacak. ff:ı· 
rici siyaset dav:ı.Eında Roosevelt 
ele, onu!ı rakibi de, yani cün1h t· 
riyetçiler de ayni fikird•"'dt': 
lngi.ltereye her tiirlii y. r ıo1ı 
yapmak. fakat h:ırbf• git c: 
mek; amma harbe gkrnr.:t J'bl 
hazırla.nınıık. AmPıika c·fk· ı 1, 
lı ... rlıden :;; ılıyor \'" lngilteı: c 
bir müttefik gibi y:ı rdıır. !ıl· 
nıek mıretiyle onını k.:ızan ~ı· 

:na, uz;ıkt::ın yar hm caıb~.....grttİ 
i<.:~yor. 

İki taraf, jnti!ıabat m-
:;i gı ç·nciyc kadar bu fikre t t• 

ra.ftnr göri:nmektt.."Ciirler. Fnk~t 
bir :ki ay sonra d:t ArnerHca lı • 
rici sıyasetinin sulh halinde ıs· 

rur edecegini iduia etmek bCS. 
tir. En büyük Amerika s!y:ı.<>1• 

ferinin ve muharrirlcrinin d ~· 
diği gı"bi Amerika crgeç bu h f'• 

bin içine katılacaktır. 

Ccnub limanlarımızda. biri
ken mallan getirmek için ls
kenderuna giderken ltalyanlur 
tarafından kontrol için çevrilen 
Sakarya vapurunun serbest bı
rakıldığını y~tık. Vapur 
Mersine gıtmiş ve orada malin -
rını boşalttıktan sonra İskcnde
runa hareket etmL<rtir. Bir haf
taya kadar limanınıız.a. :ıpiitevec
cihcn hareket edecektir. Hnber 
aldığuruza göre Dcnizyolları 

idaresi :tskenderun po.,.ta.lanna 
muntnzaına.n devam edecektir. 

iDün adliyeye insıının nef
retini uyandıran ve tiiylerini. 
ürperten c:ok cirkin bir hfLdise 
intikal etmiı:;tir. 

nın zemin katınn inmişler ve 
karııcrnın odasmn. girmişler -
<lir. 

1 Reh('t't ·AF 

LB:adyo Prograaj 

Sonbahar tarifeleri 
Dcvlcl DenizyoUarının 

Jar, Yalova ve Ana Joln iskele
leri <ıra.c;ındaki sonbahar taıife· 

leci yarından itib:ıren başlıya -
caktır. İdare yeni tanfcleıi ha· 
zırlarnıştır. ·Karadeniz laş ta
rifeleri de ay başından 
tatbill: edilecektir. 

70 yaşı lda bir l"adma 
tramvay çarpdı ıe öJdU 

Harbiye - Fatih hattına işli

yen ve vatman Cemilin idare
sinde bulunan tramvay araba
sı diin .Altınbakka!d:.ı cadde -
den ğt?:('T11C'k istivcn .70 vncın.1 • ~ ·ı 1 
daki Maryama çarpmı::.ı v._. yara-
lamıştır. Yaralı l"dnvi ~ltıha a
lınmış ise de bir mriddnt sonra 
ölmüştür. Suçlu ,. ,tm m yoka
lanmı!? ve hakkınJ taidb:ıta 
b~-ı .n:nm;tır. 

64 lük bir ihtiyarın b ya. 
sındaki sabi bir kıza vahşice 

taarruzundan ibaret oran bu 
hiidiSc ~trfilıhô ~&ınm~ 

ıntılilmatrt göre_ bıl hudurmuş 

ihtiyar p.zgmlığıuda bır lfay
li de ileri gitmis b ılur..?.m·kt.t· 
dır. 

Tutulan .z:ıbb ı;ö .. c fa cin 
~Jylc olmrrst.ur: 

F'iruza.ğada. bir ap..trUmanın 
kapıcılığınr yapan Ali, ev· 
velki gün apartınıan kapısı 

önünde oynam.:ı.ktı ofun ço· 
cuklan yrederken birdMbi
rc h:ıyvn:nI mı~ ,.e çocuk -
lnrın arn:ilnda bulun,ın bC'!-) 
yaşındaki l Ielfı.hatın yanma 
sokularak onunla ahbaplığa 

başla.nııstır. 

- Çkiolata sev r misin 7 
Veı eyim mi? Gd nıhmcfa b<...k 
ne giizcl cikolatalar vnr. S:ı

na or:ıda :yeni y ni pa.r.ılar da 
veri dm. 

Diyerek kı?.ı kanclıı mnk 
yolunu tutmu~tm·. Nih.ıyct 11-

fo.cık hir i'ı:ız olan l\fel:ihr?.t hu 
tatlı \adlara kan!l,l".ık iht iyo
rın Pliııden tutup :ı.p::ı.rbma-

Burada pekaz bir müddet 
r·· ·,ığ'..l oyalamağa tabam -
mül erleb!Jen azgın ihtiyar, ni
hayet hay~anlığı büsbütün 
kudura:rak mnsum kızcağı -
zı yatağına atıp taarruza 
kallmı.ış ve kızcagızın feryfi.dı 

basması onu yeniden lıir vah
şiliğe sevketmiştir. 

Derhal . ·astık yüzünii k:ı

Jııp MclaPıatın :loaz111a tıka -
ımş ve gene kıza. teeavüze 
baıJl:ı.rr!.ıştır. Boğ·uk boğuk 

feryada ı:!evam eden za .. -allı 
kızın sesini yoldan gee:--nler 
mcrakb dinliyerek durmm~ -

lar Ye sonra hepsi bir:i n a
paı trmana girib odacıyı ken
en ocı.asmJa \·e cünnüme hud 
hal•ndt' yaklamı!3lardır. 

Baygın bir halde buiun::ın 

kfü ük • ! lahat sür·atle tedavi 
altımı alınmış ve azgın ihtiya.ı 
<la. zabıt'l.ya teslim <:dilerek 
derhal adliyeye verilmiştir. 

Diin iJk sorgusu yapılan A· 
1i sorgu hakimliği tar:ıfınd, n 

giirült."n lü;mm üz .,.ine tevltiC 
edılerek te\·k.ifluneye gönd -
rilmişlir. 

\ ı 
~--~-------------------..,..,..aı=m;ıı----=xJ 

19/9/1940 PERŞEMBE 

7 .30P ram ,.c n c ·ket 
ayarı. 

7.35 M 

nyan. 

: Pükbr1.ı , 

12.:35' Mlizik · 
12.:;o A 1 a• erleri. 

ı( 
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1 Günlin politikası 
YENİ SABAH 

Harb Vazıyeti 
lrlanda 

bombardımanları 

[ Baı tarafı 1 lnc:i uhifede] 

Skoçlann müşfık, kadirşi
nas, nazik bir dostudur. F,ı

kat ayni soydan gelen ve 
aYni ada üz rin e asırl r
danberi beraber yaş dıkları 
lrlster,lil in can d .. maru
dır. Çünkü bunlar kendi 
hlenfaatlcri için !rlnndalıları 
uzun müddet esir gibi kullan
mışlar, yoksul, killtürsiiz 
\·e bedbaht yasatmış!::ı.rdır • 

Ulstcr'lilc.r s n'atkar, i
tnar \ c ibda edici bir k bili
Yete malik oldukfarından 
Sirnali lrlandada bir C'ok fab
:ikalar, tersaneler, -i~c'll 
lrıUessescler kurmuşlardır. 
Bu \•ilayeti:ı merkezi olan 
Belfast gemi in sa te:z;ihb · 
tiyle, lt"teıı sanayiile cihnn
§Ürnuı bir söhrete salıibdir. 
1922 senes"ind.. serbest lr
l:tnda hükumeti kuruldugu 
zaman Ulsler gene lngiltere
Ye bağlı knhnıs ve serbestiyet 
hakkı yalnız ccnubdaki ile 
\'ilayete teşmil edilmiştn-. 
Alınan tayyarelerinin hikum 
ettıkleri mmtaka İngiltereye 
bağlı bulunan bu \'İlinettiı. 

lı-Ianda ve lngilter~ t!ra -
ında asırlardanbeı i mevcud 
iktısadi \'C siyasi rabıtal.ır 
bu iki memleketin smesine o 
kadar gömiilmü. tür ki bu 
gUn her iki taraf arzu ctc:c 
d\lhi birbirleriııdPn a.ynla
lllazlar. Bu scbcblc 1rlanda
da zlihur eden k :mşıklıkiar 
ln1!'iıteı e üzerinde daima na
h::ı tesirler yapar. Cihan 
liarbindc AJnıaıılar bu tal'i
hi ihtilıifı kurüklcyip 1641-
cle olduğu gibi bir kailiiıma 
;ebcbıyet vermek maksadiyle 
~landa. milliyetçilerinden Ser 
'°ter Kczimec.t'ı bir dcnız 

'1ltı gemisiyle 1916 nısanıııda 
lrıandaya gönderdi! r. S:ıhile 
rıkan ihtilıilri ı;efi, ::ı.rkad~
lanndan ıki kişi bckliyccek
tı. Tahtelbahir, karan11k bir 
gecede ve evt'elce kara!ia!'
tırılun mahalde b-ıryım ü.stÜ
ne çıktı. Snndalmı iu-'iıı di. 
kıYmctl i h:unulcshıi s:ı hile 
1.::ıkardı. Karanlıkta iki gülge 
Peyda oldu. Bunlar Ser Ro-
6er'i hürmetle selamla.dılar . 
~arolayı veı·diler. Yniinz il'ı
tı1aıeilerin merkezine aötii -

1 
~eklerine knrakola ~ütür- 1 
dull'r. Çünkü her iki.:.i de si- 1 
ViJ hıgiliz polisi idi Bu su- 1 
tetıe Alm::ı..nl::ı.rın geçt."n harl> 
d~ lrtandada ~ıkannak ist.e
~ilderi ıhtilfıl nkinı kald'l. Bil
ahar::ı zühur eden ufak karı
• lklıklar da kol::ı.vlıkl:ı bastı-
tıJ.J1 ~ 

Bu harbdc .Alman propa
C"aııdası Dominyonlarla ln
g)lt.ere ara: ındaki ictihad faı -
l\tna misal olmak üzer o dni
l'tıa lrianduyı ileri sürmekte 
Ve buradaki hiıdiselerle 
~ık~atle me!-;gul olmaktadır. 
ngtlteredeki bi.iyiik san'at 

l'niiesseselcıi, daha kesif 
lflını.akalar durı.ırkl'n <'apı a.

llc. ~ allardan simali 'trlanda-v • 
~'l Yapılan luicuınlar askeri 

Zumdan ziyade gene ı ır
lı ınak ·ad taşıyan bir propn
, <lncJayı ılıs:ı.s etmektedir. 

1 
'Yalnız Alm:ınlar ı:mrasını 

k esab etmiyorlar ki son 192i 
, arıŞ?!dıklanndan sonra ar
'1k İngi~tcrle 1rlamİalıf:ır 
1 l°a'ındaki ihtilaf tarihin ma
~0.1~.u LUr. • 

l' liYuk Brıtanya adasile be
J.c llbc-1· İrlanciayı denizaltı ablu
~lt.'iına alan, sahillcl'ine. liman
r rı~1a nıa~ in doWuran, İngilte 
. ~ de bıı Iikte kıtl:ğa malı-
l. lllı Ct!.ne~ e calışan ve niha-

l
et h:w })( mbnrclımanlarm

( a \Jı 
1 ıiler'lıler gıöı bir çcıl{ !r-
uncl•tlı d · · \' ' nın a felnketıne, scr-
ı;=~e ve san' atının talıiribinc 
huk _b ol~n Almanlar, serbest 
du unıet~n 'Qitara:fök Haniyle 
h n, a \•ıcdanı huzurunda iz. 
ı·aı· cttigi hüsnüniyetc hi~ de 
.ı~ık ol d ~ 

tı\ k ma ıklarım g~}~tcr 
e lediı:ıe!". 

\..._ Hikmet it.GAZ .__ _____ J 

Yazan : HUseyin 
ŞUkrU Baban 

Yıpratma ve çürütme 
-o-

Alınar.y C$ ı;en Verı::ıy musaleh.ı

sırubn ~t d.ıh .. cev\o;ıl bir suı:ettc 
Hillenn .ş başı ~ldıgı g ındenbt'n 
i tedıklcrinı clde etmek ıçm çok 
muhtelı! u.,ullel' kull:ınım;; c; ': mi.ıtte 
z;ıd tehreleı g:ıı.tccnu-stır. Bid yeUe 
\"crsayın zıncırlennı kı .ıt;ılnıe. lc;ın 

Frans:ın n C"r:ıl' ı.;c in:i(ll ka ı, 

lr"İlı<: kozunu oyııaml!j l..fm ·ra mJlı 

ve s.ıya i mah .. fılın.n al:ıka \e men
f .. aUerıni Ccrmcn1ıı;ııı fayda! nle 
tev'cm \ e ~ık göstcı·ıneı,-c mu aC-ı 
fa;: ol.: r:ık hattfı Ne\ yorkd.ı ~·.ırdım
CJQr J:mlmuş bô~ lece t~ ın:ıt. t.ı-

mırat, &ır, Ror \ esaı,. ptı • ~l~ri h ... l 
eeebilmı \ e • yni z:ım nd l • keri 
h:ı.,ı lıkl l'"t ı<;ı ı de Fı·an: :ının gı:>zun(ı 
Londra gozlu..,ıle ı; ene· 1.m h.ıle 

sckmU'Ş ıdı. 

m h crdll'lı ı t , > eu, .ı rı ":JY(' 

ı;e-.ulın~e b;ı 1hyuı. Fı-oMs:ıda ..i h ... ı b. 
1:uı·ut.'11e u u1 :.ı ba:ıka ekL.lcrde 
bwaci;ı d tdtbı. etmek ı yorbr. 

fngılterı.• bır da olmak! bcro.ıb.!ı· 

b • n 1 :.ıd et \ e azan.etı bir mit.
ten leke imp. r:ıto lu,:u oL>n<ı ın

d d . K .. lb ... a1 ı Lo'ldr;ı olan \:ı::l 

bır , en.. 13u duny.mın merkczını 

ır.utcmacll izaçlnrl rahatsız et ek, 
lı:ıH n uyku ve ral m 1 im ;::inl:ınnı 1 

k hıL:t' elbet rl'. caz. elektrik, u 

n ult"".>tı on milyıma 
y. m ol oıklcı :ıc\.;!b tekmil hak.ki• 
hııc lı' nu f • n dortt bıı.:idır. 
B r t rafd;:ııı h:ı tJL-ırn bu .ı.z'aç po
li a;a de\ am c-d!'rkcn n u •c nlekc-

lcrde bo dw-ulı: 

ı o!nn nvı
reı• i Henolı 

'll:ısıt ıs le, Al.n.ınl.ırl.ı ı tınfcrıd 

ı:,ulh yapmak tcl,Jı{!eı·ı kaı· -ı 

hnr~!ı~s_o~N~H~A~B_E~R_L_E~R~ 
Sosyalizmin muvaffakıyetle tat- İsviçreliler İngiltere 
bik ctliğı tabiycyi takibe .ba.5- AVRUPA DA 

HARB 
Memleketin mahru
kat işi hallediliyyr iamış (llduğunda ı;Ubhe kalmı- ve demokrasiden 

yacakttr. Bu tabiye de mesele- memnun 
leri ayırar~k birer birer lıallct
meğe çnh~maktır. F'ransvJar 
"iştiha )"edikçe artar .. darbı me
seli ile bu yotd:ıki temayülleri. 
pek gtizcl ifade etmişlerdir. E
i:rcr Mihver devletleri Yunaııis
tan üzerinde de böyle h:ı.ksız bir 
eerrnbi amcli~·c ~·apmağa kal
kacak oludan;a Balkanlar sul
ha değil ateşe kavuşıcaktır 

Bundu hiç tercddiid edilmemeli 
ve boş ümidlerc dliıJülmemeli

clir. Onun için tam vakti iken 
sarih ve a~11t lwnu!':mak fay•Ja
h olacagını zannetliyoruz • 

(Bai tarafı 1 inci aah"fede] 

dır. Bu ocağın h:ırtn.1m ıC:.a biriken 
kömürleri Etib:ınk kıl u on paradan 
.s;:•tı,:ı çıkarmıştır. Haber aldıgnuıza 
goı e bu kı bır tccrube yılı addolu
ıı rak Atıkrır.ınn 400 köyune bu 
ıc .. n urdcn \C bu kouıuru yakan so
h.ı' •r tevzi cdıleccktır. Gele("('::: sene 
k mır te "'Zl d:ılu. ceni l tıleC'cktlr. 

Sofyacla c:ıkan Zora gazete
si d · gene Pcı;:te mcmbalarına 

istina <:-derek Yunanistanın 1 

Bu!garistan He olan arazi ihti
lafları meselesini yani 'I'rnkyn 
mesel ini Mih\•er devletlerinin 
artık meydana çıkaracaMannı 
haber veriyor. Birdenbire bita
raf bir memieket z:ınnolunan 

Pe-5tenitı Mihver devletleri için 
esaslı bir propagand~ merkezi 
teş,d1 ettigi düşiinülecek olursa 
orafö.ıı akseden bu seslerin nr
k:ısın1~ l~i maksadlar kolaylıkla 
tahmin edilebilir. Mihver devlet
lerinin Biikreştc yaptıklarına 

Atinada dJ muvaffak olacakl:ı.-
rma biz kat'iyen ihtimal ver-
meyiz. 

Mihver devletleri Arnn,·ud-
luk n.lmma Yunanistandan bir 
şey istemeğe kalkabilmek ;çin, 
ewd:t ortada hır Arnavutluk 
mevcud olmak lazım geli!-. İ· 
blyan i~o-ali altındaki Arnavut
luğu tev:.ie kalkmak fclii.kct 

• 1 

i~indcki bir milletin ıstırabını 

genişletmekten ba.şka bir mana 
ifade ctnıcz. Arnavutluğun muh
tac; olduğu şey geniı:;lemek de
ğil, hiirriyct ,.e istiklale kavuş

maktrr. Arnavuclluk namına bir 
taleb dermeyan edilecekse buna 
en C\'Vel İtalya muhatab ol· 
mak ic b eder. lngilterenin ga
libiyeti neticesinde toplanacak 
sulh konferansında bu talebe 
~hid olaca~mızda hiç şi.ibhe 

yoktur. 

llulgaristanın Adalardcııizi 

sahilleri davasına gelince, 1914 ~ 
l h.ırbinden sonraki sulh r 
nnıahcdeııamclcrinin haksızh- f 
ğını:ian şikfıyet olunuyor. Hal
buki Yunanistan J'l..dal::ır<lcnizi 

sahillerin bu ·ullı muahedena
meleri nctice,.;iml gelmemiı::tir. 

Buralarını Bulg-arist:ınclan alma- t 
mı~tır. Osmanlı imparatorlu
ğunun varisleri olan Tüı lder bu- l 

\'el' 

[Bili tarafı 1 inci sahifede] 

ile ncşrettigı bir makaleye ~·ylcJ 
b:ı lamaktadır: 

Alman tlıyyareleri, Brılanya a l -1 
rmı iı.;:ıca b,ı,l:ıdıklanndaıı lıcri, ın

r.ılı7.l~in sukunet ve ceıKıretınııı ve 1 
in ılu inadı kclımcsinin çok ıyı ıfa
dc ettiği inadcılıgm bizlerde clogur
cl:.ıı,'U tı;ıyrımlıgı söylemci\ isteriz. 

Muharrir, buııd:ın sonra, IS\ i<;re
lılc le tngılızler arasındrıki yakınlıgı 
\ e benzc··lıgi uzun uı<ıdıya beJırtlik- 1 
ten sonra yausııuı şöyle de\ anı et - ! 
ll'C •t<'dir: 

Sıyaset oakımından, lngiltere, bi
zu 1 memlcketımi.ı:in A\ rupada mc\·
cudıyeti sebebini daima anlamış ve 
a rl.ırdanlıcıi sadık şaınpiyonlugunu 

ınuhaf za ctt gı demokra i pren ip-
1 rın· t..1tbik tnrzımızdan dol:ıyı cl.ıi-
m;ı bızc hunnct göstenni tır. 1 

Bu scbcl.xicıı dol:ıyı lıır \'Ok kıın- ~ 
sclc.ın mu1: .. dclcye dc\am ctliğıni 

:ıf ctınedıJı bu cesur ve aı.ımkar mil
lete k.ırşı sempatimizi muhafaza et-

menin, iptidai h:ıkkı:ıniyet prensiplc
n td"n olduguna kanı bulunuyoruz. 
D tlu6 ı tn..ıbbud eden Jngilızlcr. j 
cb r l.crc do t olan cbt'dıyen dost o- ı 
lur Clerler. Bu sözleri tııgiliıler h:ık
kuıda t~tlıik etmez isek, nıınkorluk r 
ctmi oluruı:. 

-ıtııc--

Rumanyada mali 1 

tahkikatlar yapılıyor • 
Bukres, 18 (a.a.) - Stefani njaıı- I 

sınd. n: 

ncsmi bir teblig, hususi crvıs şc- ı 

fi B. Moruzo\ 'un kcndUiinin emrine 
vcı ,lıni ol;ın p;ıraları ne suretle kul
lanmış oldu~u h:ıkkında tahkik:ıta 

gıı i Jmış oldugunu bıldırmcktedıl'. 
llu par::ıbr, son on sene z:ır[ınd 1 

528 milyon leye. b:ılig olmuştur. 

rahırının Yunanistanda kalma.~ı-ı 
nı kabul ettikleri halde Bulgar
ların ele geçirmeğ·e kalkmaları 

garib oluı·. Tiirkiye ile Yunanis
tan ara~ına başka bir dE'vlet 
sokulamaz. Cihan Harbinin hak 
sızlıklarım tamir bahnnesiylc 
yeni tecaviizlere kalkmak ta-

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

katını gözle takib etmek güç 
olmuş \"C muharebe bittiğinde 

müessir bir sUkun çökmil~tiir. 

A\·ıuu liamara.smdaki hafi t'el~ 
Londra, ıs (a.a.) - Avam 

Kamnra~ında akdedilen hafi 
celse hakkıııda aşağıdaki resmi 
tebliğ ne~redilmiştil' : 

Meclis hafi celse akdetmiş Ye 
memleketin maruz kaldığı son 
hava bombardımanları hakkında 1 

muz'akere cereyan eylemiştir. 
Londra ve sair alakadar mın

takaları temsil erlen azalar ba
his me\•zuu edilen bir çok me
seleler hakkında söz sövlemiş
ler \'e dahıli emniyet, ~ıhhiyc 1 

n<ızırlan lıatiblere cevab ver -
nıişlerdir. 

Manş Uzerinde nıu lı are beler 
Londro, 18 (a.n.) - Bugunku ü

çuncu alarmla Alman tayynrc :Cılo

larının her istıknmdten Taymis h ... -
licinc knd:ır g<.>ldikleri ve Londr:ıya 

te\ ecctıh ctlıklerri gorul uştur. t 
Tayyare dafı b:ıtary:ıl:rrı ulCS aç

n ışl.ınlır. I:'iloların dağılma ı uu-ri
nc fogılız avcı tayyareleri hucuma 
b.ı,ılamı;lardır. Gozun cri~emiJıecegi 

kadar yukseklcrde şıddctli biı hava 
muharebesi olınu tul'. Atılan bombo
lal' U7;.ıkl::ıru el ın tur. Haliçte bir 
şehtr uzcrine> bomb:ıt:ır atılmıştll'. 

Gece. M~ıdoton l.IZCrinde Juokers 
80. tıııindc u~ .abrın t.ıyyuresi, l.ıy

y::ıl'e d:ıfı bataryalarımız tarafından 

ale\ lcr içmde ınd ırı l 11iştir. 1'.ıyy;ıre 

enkilzı altından dort Al n:m ce cdı çı
l:::aı-ılm1>tır. 

--))il«-

AFRIKADA 
HARB 
( Baı tarafı 1 inci sayfada) 1 

hududunun emniyetini temin e
deceği ve yeni İtalyan mevzi
lerinden, İngiliz mevzileıi üzeri
ne daha kuvvetli bir tazyik ya
pılabileceği beyan edilmektedir. 

l\laltayn hücum 
M;ılta, 18 (a.a.) Dun sabah biı· 

rihin "kaziyci muhkeme., hali- kaı; diışm:ın !ılosu Malta uzerınc 
ne gelmiş biitün meselelerini ta- bomba ntmı lnrdır. füıküıncte aıt 

~oba m~esi ı 
Cok kolay y;ınmn mn rağmen lın

) ıt komurundcn ha'duyle istif de e-ı 
dcbılmek, ayni z.ıı:n::ınd ı bunu kov
lere -ı>kalı.lınck ıçin ılk 1ş ol.ar k lln
yıtı kolaylıklJ yakan oba ıu~ek>iııil 
halletmek ıc..ıb eln lu'. 

Etıb nk;ı \'enlen bu ı,in de b3 :ı
rılmn ına ç.ılı,ılmakt.• iır. 931 de An-

-:ıtııc--

Fransız gemileri Da
kara niçin gihnişler? 

{Baı; tarafı 1 inci sahifede] 

eline du 1eı ı tehi •• e lıun D aı 'd 
'l'oulon'd. n d;ıha • ı; olmasıdıt'. 

\ c gem lı>ı ın ter:ızı kefe: ı ın t 
lcrı- ve) .ı .'\\rrı:ınlil~ ı e)' !et e ıne 
gol'C bu \ eya oteki m:ık .ıd.ı h et 

zelcmck teşebbüsünden başka bir ınWktc bazı has.:ırlar vuku bul- edebileccl.lern'ıi dusunınu; 
bir !icY değildir. Balkanların muştur. A\·cıl.ınmıı: uç duşıruın tay- çok ınuhtemt'ld ı·. 
böyle bir anarşlyc tahammüle yaı·esi duşurmuşleıdır. Bir duşman H.-.r ne olursa ob-u•1 bu gemilerin 

pilotu <'Sİl" edılınl tır. 
kabiliyeti yoktur. Mihver dev- D ın of:leden sonrn bir du:;mnn (ı- 1 D::ıkar'da bulunma 1 yal ın i tıkbal 
!etlerinin Balkanlardn bu me- ıo,,u :ıda uzennde uçmuş. avcılıınmı-ı için end"şe \eri i hi bir me:.elc ar-

selel ri kurcalamaları Balkan- zııı hucumu ne kaı!iılaşmıştır. Fılo zctmcmektcd.r. 
!arda bir kan ve ateş kasırgası bomba attıktan onra çcltilmı tır. o-
çıkarH rak hepimizi bitkin bir !en Hya yarrılannn yoktur. ,,. BU AKŞAM ~ 
h.albc. ddü!'5fükmc

1
k ve sontra ıı1e~i~i-ıl~~· ' 1111 zı_ ır en o ayca yu ma < ıçm- ...,_ -

1
~-V~ 

1 
dır. Balkanlılar bu açık ma- ~..,.., 

Y'~·~J~ıı , ., ; 11 ı' ı • .. 
nevrayı anlayacak kadar muha- ı~ıiöV.ılll!lilıııl;.fli~~~~~MililJ ~c.. 

kemesiz mi davranacaklardır? 

Hüseyin Cahid Y ALÇ'IN 

tefi! şekil ~e cephelerde berde ... :ım 
dır. Blzzat Buyuk Brıtanya adaların

d. d ı Alman propagandası yapıldığı
n:ı rl::ıll' habl•ı kr \ .ırdır. tngıltere yal 

nız. :ıda mc\CUdiyctinı dcğıl ımpara

turlugunıın d.ıhı h yatını mUdafaa c
d yor demektir. Azimlı b r millet böv 
le imtıl an dakıkal.lrıııın ne kadar 

~ k\ iye <:'debıleceği ise t:ırıhde ma
l ı Jur. San çeyre c sa tte dayanan 
t; lı~ın yı.ızunu !,endi ine guldurmcge 

mm af fal::: olnc. ktır. 

Hfö·t'~ in ~iikrü UABA.N 

Bu ak.anı ..,aat 9 da ~-•·ni 
progr.uıı 

Kanlı Dava 
10 b nlercc ficurnnın i rtirak 
eıtiğı zengin \ e muhteşem ab
ncler. Yeniden kurul:ın bllyuk 
şehırler, meşhur rcjı.501' ALEK

SANOR KRODA'nın şahcse 1 

AŞK - HEYECAN - hll't
LAL, i\JCDUl~ w liOR

Kt'NÇ SAH .. IBLF..R 
~\yrıca: Ye:nı FOKS DÜXYA 

GAZETESİ 

Kabahat talebelerde 
mi, muallimlerde mi? 

Fatih Haydar caddesi 44 nu· 
marada emekli müftü Cemal A .. 
tay göndermiş olduğu bir mek
tupta, Fatih Zeyrek orta oku
lu son sınıf talebesinden olan. 
oğlunun eleme imtilıanlarmda. 
Türkçe ve tabiiye gnıplannda 

muvaffak oldui;'lı halde y lmı 
riyaziyeden sınıfta bırakıldı;;ı

nı \'C ayni sınıf talebesin en 25 
çocuğun da ayni vaziyette oldu· 
ğunu yazıyor. 

Bay Ccmnl Atay, çocui:runun 
sırf duyduğu heyecan yüziınd n 
sınıfta kaldığını kaydcd rek' 
kaybolan bu bjr senenin telafi 
edilmesinin çok güç olduğunu 

ilave ve bir ders yüzünden sı
nıfta kalan 25 talebenin yenid~n 
imtihana tabi tutulmasını leınen 
ni etmektedir. 

Bir babanın, oğlunun sınıfta 

kalması yiiziinden teessür duy
ması çok tabiidir. Ben burada, 
bu meseleden ziyade sırf bit' 
ders yüzünden bi~r senelermi 
knybcdcn 25 gt'ncin ,-aziyetıni 

mütnlen etmek istiyorum. 
Bir sınıfta mühim bir nis~t 

teskil eden 25 gencin diğer bu
tün derslerde muvaffak olup ı 

sadece riynziyede muvaffak 
lamamalarında muhakkak su
rette o dersi öğreten öğretmP
nin büyük bir kabahnti olduJu 
gayri kabili münakaşa hır hakı
kattir. Mademki bu gcndPr, a
ralarında riyazi esaslara istin d 
eden fizik, kimya, tabiiyc gıbi 
derslerden muvaffak olabilını -
ler, diğer bütün orta mekkb 
ı4erslerini de mezun olabilecek 
d.~ .. ececıe hazmetmi:şlt'rclir; n sıl 

oluyor oa bir riyaz.iycdPn sınıf
ta lrnhyorlar? Eğt•r bu takbek'
rin heps.i tembel, haylaz olsal r 
diğer derslerde muvnff ak ol t
maları icab ederdi. 

Bu vakıanın aksi, ancak ve 
e-:ıc1ece riyaziye öğretm~nın iktı
darsızlığı ve yahud ı ıyazıy 

derslerinin öğretmensizlik yu -
zünden boş geçtiğini isbat eder. 

Bu vaziyet karşı):Und:ı ha.yat
larının birer senesini bos ye.re 
kaybeden bu talebelerin k ba
hatlcri nedir? Bunların arasın
da sınıfta kalan çocuğunu bır 

sene daha okutamıyaca.k kadar 
fakir olan babaların da mevcud 
oldut:'tlnu kabul ctmeğc me<bu
ruz. Gene sınıfla lcalmak t.e
essüı· ve kırgınlığının bazı genç
leri tamamiylc tahsilden sogut
ması mümkündür. Bütün bu 
v::ıziyetlerden birinci derce d-.! 
mesul olan talebe dc~.;ı, vekalet
tir. So~'tlkkanlılıkn dÜ!';iinül -
duğu zaman o mütaleanın hakh 
olduğu hemen görülür. Bu isin 
~ıkar yolu bir ders yüzünden sı 
mft:ı kalan bu 25 gencin imti
hana yeniden Uıbi tutulmasıdır. 

Öğı etmensizlik yahud d.n ta
yin ettiğimiz iktidarsız bir ög
retmen yüzünden 25 genem 
jstikaballerini ınahvetmeğl· hak
kımız yoktur. 

ııındıı kalıyoı. O 1 • y .ı;, rf nd.ı bu 

1 

me t>1c ıki def. cctısde rl'ye ko -
nuld ı. Geç( n k nund.ı Alu :ıny~ ile 
ar.1 şnrak tng,lteı e ile her tuı 1 i nlıi- 1 

MURAD SERTOGLU 
~~!"!'!'!~~~~~~~~~~~~~~!!.'!'!!~~~~~~~~~~~~~~""!'"'-!l!~~~~~~~~~~!!!'!!!!~~~IOllllll~~~!!!'~~~~~~~~~~~- ''~./VVV'V'VVV'VV'VV'VV'VV\.,1'-.A 

Başı dönüyor. kµlaklan oğuldu- 1 

yordtı: 

bu isde bir yanlıslık olac ı 'ktı. O, ı 
nasıl oluyor da b:.ı,.,ka b"ri "ylc 

MÜESSİF BiR ÖLUM 

Dl nı Muha.cb;:ıt mun , 1> ı 1u l· 
\ ınlcnndcn &ıdık Barut el l ;:ı 

Jztırabla: 
, evlenebiliyor, başka biri ine aid 

-6- ı' 
nı tatbik edecekti. Ewt, bumı 

hakkı olmadığını hilıyol'du. 

Fakat bu hissi artık hc.rşeye lıa-. 
ldm buluınıyordu. 

bir se:;le çığlığını büsbütün yi!!.- I 
seltınişti. Herkes kendi isine 
dalmıs, hiç kimse etrafla me!'j
gul olmuyordu. 

Fakat MUzeyyen de ncı ede 
idı? Bulanık gözleri, onu clur
madan donen, d. nscılcn ciftle-

~ 

- Yn.. öyle mi:' Çok iyi! di
ye rnınldanabilnıişti. 

Ondan sonra nf' konm;mu.c;- • 
lardı. Müz y) ~n kcndisınc dcıha 

ne söylemişti; kendisi ne ceyab 
hır " rm!sti; bunları bllmi ror -

du. 

Müzeyym telefonu kapattığı 
zamnn Bülcnd büyült bh ı:::.;tı

rab i1,in le kalnııstı. Demek mii
ZC):"Y n evleniyordu: nikahlan
mıst•. Haft::t:ya da düg-unü ola
caktı. O kadar sev 1iği o ha ı i · 
kulil.de genç kız, bir h:ıfta son
ra evlenecekti. Bunu haY.::a1ası, 
ııklı almıyordu. Ru nasıl olu
yordu? Müzeyycıt nasıl Q1uyor 
da bir bnskasiyle, bir y~bancı 
ile evlenebiliyordu. Ht..'r halde 

olabiliyordu. Bıma bu: turlu ak
lı ermiyordu. 
· ?.Inkul olarak diislindiiğu 7.a
maıı bunun hir de inıkiuısız ol
madığı neticesine vaııyordu. 

Öyle ya . .Müzeyyc>nlc ne müırn
scbeti \'nrdı" Müzeyyenin hl"r
haııgi b"r kaclııı. h rhangi bir 
gene;- kız gıbi i tooifrı. n.t\. ml:ı 
sevisme;:;e, cvler.meğc hakkı 
vardı. Buna kim• .. mani ol<> -
ınazdı. Evet mantık bunu icab 
cttiriyordn. F knt Bükndin 
kalb.i bunu kabul edemiyordu. 
Hissi, mantığına. g:.tlcbe çalıyor
du. 

İşte o zaman müc1hi5 kar. rı
nı V\'rmişti. Müz yyeni ifüJüre
cckti. Evlen iği gece düğün 

esnası da bu korkunç kararı-

Yavnş ya\'aş hic kimseye 
belli etmeden elini tabancasına 
g0türdii. Evet. tabr..nca yerin
de duruytmlu. 

Bir. viskı daha içti. 
ArkR atkı~a yuvarladığı ka

dehler, kanının ce\·c-lfı.nını rut
tınnı!j. yiizUnii kızartm ıştı. Da
maıla11nn y y,lan ispıı to man
tığını U'.\ u t.ırııyor ve ona da
ha hiiyiik bir <·ür'ct ve cesaret 
n ri yo r<l u. 

Düğün n i el • eğlPncenin v 
c:tlgınlı;'.;ııı ., ·1 haddini bulmu. -
tu. Ka lııılrrrın gözlcıi büsbü
tun sfüi.ıhı'Ü ·c erkeklerin krn
\'atlar; <>::ırfılmışt1. Caz meş'um 

Vakit gelmi;-ti. 
Bundan daha müsnid fırsat 

bulu na rea.zdı. 

Biilend ya\'a!J ya'~:: yerinden 
dcığruliu. Od::ı kapısına kadar 
scndel"ye sendeleye yürüdü. I3i
ri birine c:ılgınca. sr..nfan Ye do
nen ciftlerin arnsında müzey
yenı nraştırdr. Onu güriir ı;~r
mez yanına yakla acak. Müte
bessim bir yüz! arka cebin
den tnbancasım cıkaracak ve 
göğsüne bosnltacaktı. fümbilir 
ortalık ne kadar 'karışacak, Mu
zeyycnın o güzel ağzından ne 
kadar acı bir çığlık kopacaktı. 

Bunları tasavvur ederken, ü
d ta seviniyor, memnun oluyor
du . 

ıin arasmda bir tüı lü f'eç<>ıni - # Bu akşam ..._,~ 

yordu. Beyhude yere belki beş 1 SARA y s· 1 
daki'•~ oldu i-u , azivctte kaldı. .. ıneması 
Onu bulmak~nn i~idini lrc::.-tik- · lr\ sim~n _ T~. R~Ç.•~ ~ÖZL(~ 
ten rnnr.ı apartımanın lcorido- ılk SU}lCr fıhnı 
run:ı. d~ru yiiriidü. ı\:ıyafetin - Pompeinin Son 
den bir oda hizmetçisi ol::luğunu günleri 
anladığı bir kadınla ka~,fac;;u· 

lrnrsıla~mı'lz sordu : 
- Müzeyyen hanım nerede? 

I<adın, kori~orun ta öteki tıı
ı·nfında ':i ı:~:ı:ılı bi? kapıyı r,ös
terdikt~n f:~rırcı yoluna clcYam 
etli. 

Deme!< Hüzeyyeıı şu karfjıki 

odada idi. D.1h3 iyi. Onu yal
nızca bulacağı bir od:ıcla !;Ubhc 
yok ki cl::ıha kolay öldürebfö
cekti. 

(Arkası var) 

Mu, z. m, emsalsiz \'e b ı:ıJ-a 

fılmi takdim cdıyor. 
10.000 figüran, iıı:s-, \ c talır b 
C'dtlen bir ,, hir- Si:-k \ c .nı L"lıı

) ı... Sıncmanın en gu:LeJ ka
dınl.11 ı ... 

Ba.-; ro IJe rtle: M ARİA 'K O l:D .:'\ 

\'İCT01' VAl:<'O~I 
\'c: , \olkanmın indüaı .. H 
ı.ct.ıarz ... Gunohı,:: .şcltrin ene -
mı ... Velhasıl müthi:: ve hı.:)','
canlı • hnel<.>rlc dolu bı:- t- "' 
! •helen: Fol<s Jur1'1ııl 

l'ıabıırlerl. 



SA1FA : 4 

Büyükdere : Tümen Satın Alma 
Koınisyonu Reisliğinden 

A kcr ihtiyacı için muhtelıf yerlere teslim c<lı lmck uzcrc aşağıda cin'", 
m.kdm \C tuhmin cdılcn bcdellcrı yazıh muhtclıf erzak ~ine aşagıda yn
ulı t rıh, &un \'C saatlerde kapalı zarf w:ulılc eksillmcyc konulmu;ıtur. Ek
siltme u n ekleri Duyukdcıe ı kelC<" JrnrP ın<laki Askeri ambarda bulu-

rınl. n u ere hcrg l \ c ' ıitmc.) e ı~tıı k ıçin de aşağıda y::ız.ılı gun \ c 

VENİ SABAH 

1 DEK İZ lEVAZIM SA TIN ALMA KOMİSYONU iLANLA~l 1 
~-~-· 

.l'tl:ınnar~ iissii hnhri K. sntmalma komi~~ommdan: 
Cinsi Kileıu 

Motorin 200.000 

Tahmini fiyat 
kuruş Sn. 

13 00 

Tutarı 

Lira ktıruş 

26000 00 

19 l'~YLUL · 1940 11---... -.-.. İllll-•Telefon: 8054 7-----------
KIZ ERKEK Ş İŞLİ TERAKKİ LİSESİ 

ııı---All!9"!!l'!N"'!'A--1 iLK - ORTA - LiSE Yabancı dillere bilhassa ltina._e...,...ı i!llmlr-. _..,. 
Tedris ve terbiyesindeki cıcldiyet Devlet imtihnnl::ırı netlcelerıle s::ıbitUr. 

l - Talebe kaydı, lıer gtln saat 9-18 e lrad::ır llnlıl Rifnt Paşa kon::ığıııda yapılır 

2 -- Arzu edenlere, mektebin muf::ı:;sal t::ılımatnamc:;i posta ıle gönderilir n:ıca 1 n Tunen :ıt1>ırlm1 komi yonuı d. ynpıl::ıl'Oktır. İstekliler n şcrmtı ı 

cı ti el 1 aca!~ eı 1 mıktarına ve t. hmın c:lılcn fıyat.\ gorc tut<>rı olan 
clerilc biı lıktc ı omı::yon. ınuracaaU::ırı ve teklif ıncktuplıırını 

, at nelen bı :ıot cvvrline kad.ır makbuz ınu-ı 

K::ılın beı .:·" 3a.OOO 36 80 12880 00 1 

~~ Yuk.ırıda c.1 \c mı~~~~~ı.rı ;. ;.ı~2tı\; ~~len y::ıka~:~6 m!~deleri lt!l•:-·Y-A_T,.l:r.f__l_mtıl 
3 - Kayıd için velileıin bizzat mektebe gelmeleri gerekti 

Hiç bir yerde şubesi yoktur G 
Nişaı·taşı Rumeli ve Çınar caddelerinde 

t 1 • ıımıc. ktır. ı 
dı> izmltte tersane ıl:::!n::~Dtw:&i::J:ilSl'.;::::;;~::::::?CC:iil:S~!!!I 

edılrbi-l 
15 nisbctir.de derh::ıl 

J~ki Feyzinti 
ı< o M r men Tem noıt akçesi Ek61ıtme S. 

;ı o 1) 

2'i o o 87ı0 

10500 
l05CI 

tıırlh ve gunu 

7/10/940 p uutc ı 15 
711010 o > ıs 

> 
l 
15 mtıruc ... :ıtl::ı ı. 

.ı1 b\ı ışlcrl<' ... ı.ı 
birl k 
8747 

1 

ldu tl.ırını gosterır rıcnret 

n 'C' <:.natk kon isyon reislıginc 

V TILI • YATIS Z 
IUZ ve l~RKEJ{ TALEBE AYRI RÖLl.'HI .. EUDB 

An::ı, ilk, orta ve lise sınıfl:m için eski tnlcbcn·n kayıtlarını tcc.didc ve yenic~n talebe ı.aydına ba 1 .. nmı~tır, 
Kayıt için tatıl gunlerinden m:ında hcı· giltı s:ı::ıt 10 dan 18 e kadar ın ktcbc milracnat cclıkbilir. 

1 )2 o 

7/10/9IO 
7/10/940 
7/10/9 u 
7/10/910 
7/1()-/fHO 
7110/9 
7/10 4C 
7/10/9~" 
7/10/9 o 
7/10/1)4 
8/10/940 
8/10/040 
8/10'910 
3/10/940 
8/10/910 
6/JO, 10 
8/•0/!H 
8/l<l/940 
8/10/941) 
8/10/!Jı!Q 

8/10/940 
8/10/940 
8/10/940 
8/10/040 

16 
lG 
16 
lG 

l T lıın 

ı Ul .• l/E)hıl 
.)' .. pılacaktır. 

İstıycnl, rl' tariin::ıme gonderılir. Tt'lcfon: 36 - 210 

cd <>•1 b dclı <6600) Iır ol ı •55 adcd hwusi tip pi:\- Ua:;;;:.;;~!:::s:~!i:i:::i.:'.D::t:!i:.a:n~::!:!Arnavutköy - Çiftesaraylar·c~:::J!lmmnaf2!!l!~~~:'.Z!l!ll 
UJ40 c.un •te:i güını .t •2 de p.zarlıkla eksilbnesi --------......:~-------------------------------------

3!l00• 
14500 
1Hi20 

1 l 

J087.;.ı0 

826.51) 

> 

S • .. 
s lı 

> 
> 

> 

17 
15 
17 
l" 
15 
15 
16 
1G 
lG 
10 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 

2 - K t t matı 9' O lira olup ::ırtn. c ı heı guıı komisyond.:ı 

goı ukbılir. 

3 - t trklıknıı 2490 :ıyıh k;.ınLnd ı .)'azılı "ı :Jkal rı ıle biı liktc belli 
gun ve bu1unan komhıyc ncla hazır bulunm::ıları. «8743>

1 $ • * 
T::ılımin cdıl" 1 be<! '11 oı:1123G.> lira c60t kuruş ol:ın 3000 metrC' 

erat k putluk 1 uı n, 23/Eylül/l!J40 t11rıhiı1c rastlıyml' pazartesi günü 
· t 16.30 d 1 p. z rlıkl::ı eks llmr i yapılacaktır 

2 - 1ı c t mı tı «-852 lira c75> kuruş olup şartn. me i her gün ko
mi yondan l ı:ı'.lbı!iı·. 

3 - 1 t klilcrin 2490 s..yıh k<ı 1und::ı ) az.ılı ve<> k::ıl ... rı ile birlikte K::ı-
s p.ış::ıd.:ı bulun n konu yona belli gıin VC' :ıatfr mur::ı1:a ıfüın. •8744~ 

• • • 
1 - Tahmin cdılcn bedelı «lfı!Jfı!>> lirn olan ~5000 kilo köselenin, 

23/EylüVJ040 tarıhinc rastlıy::ın p:ızartl'~i gtiıni &ıat 16 d::ı pauırlıkla eksitl
mcsi y yıl eaktır. 

2 - tık teminatı 127~ l.i 66 r uruş olup şartnamesi her gün ko-
•• v mı yonda 1 .ıl n bılır. ar to rug ~ - f t"ldiler.n 2490 rayılı k. nund..ı .)'az.ılı vesikalarla birlıkte belli o 

Devlet Orman İşletmesi !(a,rabük r,lun ve .attc Ka ımpaş.1d.ı t,>uhın;;ın komisyona muracantıarı. •8722) 

1 
Revir Amirliğinlfen: ul Belediyesi İlanları. 

1 te Ol d~ l l tP CHUd •825 • dn.l muadılı 691 
de net n ık l:ı ko.11.1 tomruı.<u artt rı.;.ı ı 1"ı '"'K""'e_,,ş.,,if_,...,,""""'ı""ık_ ... _..,. ___ .., ________ ,,.,., .... _=a __ ,_.' 

ı ıncvcucl 'lrC bukltırı o-
dcıı hes:ıplar ı ı-;;tır. 

Mudur! -

«95~ l·urustu 
paz.ırtc ı gun , 

«8749~ 

..... t 

to ruğ 
Devlet Orman İşletmesi Kaı:abük 

=ı 

stanbul Elcktrjk. 
İşletrıı:.Jc!ı; J, ... 

1 »Tuh. r. ıcn bedc.l ~6!16 1 ı 

ve 

Revir Amirli~inden 
e ut ı 

ıor 

1 c -

Tramvay ve Tünel 
ürlüğünden: 
• ide hnnı n.uha\ \11<' mcr-

s:.a1 11 de Metro h.. nın '> 

•n .:ır nam rı le n ımd. • 
natlar. ıle ıl n c-dıl n rı .ı 

•!\79h 

Yük ek Öğ·retnıen Okuluna Taleb~ 
Kabul Sa1 l! n 

lü 

• 

ı rasızdır. 

<lıploması.ı 

1ızımdır. 

rın ' k::ıd::ır s. lı ve uı 

başlar. D:ıh. •! zl 11 • 

Y::ızı ile rr.ur~ • ~ ede .le , 1 

(8427) 

AS fRİ FA BRİK lAR SA flN ALMA KOMİSYONU İl NLARI 
iL 

is:anbul Üniversitesi 

•lemır hurdası m::ıhrcç ı -
..., her lon..ı ., ... rtnamcsinde 

.ıt , hıı:ıc::ıklır. Ş ırtıınmC' ıner-

c • k \u:ılccckUr. Talıbler 27 eylul 
lerl dC'ınİr hurda ı kad. ı· 

:rtnanıcyl kabul etUklcrine d.ıfr 

mcı kez lilıhn alma koTfl.İsyonun~ 

A. E. P. . 

1 

' 

AlınacaK ve yaptırıia· 
CölK ıtler 

Muh;ımmen 

bedelı 

Komisyonuqdan 
. 1 

t crube hay
din-t • len 

3250 

498025 

56!' 80 

9!12 99 

TcMınatı ıhale günü ve na;ıti 

28/9/940 10 c.unıaıtc i 

> J0-15 > 

43 > JO-SO ) 

2!l > 11 

'75 > ll-15 

bedeli teminatı 

W3oc.OO 219 90 

8100.00 G07.50 

T " ım g .. :ıınosu mı.afak \ e ofüı d::ıirdeı inde yapıla-
c k lıav::ılandırmn tesisatı. 

1tf, iyeye aıt 6 ;ıoccl ÜJX'l !l',arkn şa.ı ü1.erine yaptı

rılr c.ık kaı oscrı. 

Tahmlrı bedeh: 

2. &8.00 216 60 Kv ı rv tuv r , ııı y .. pt ı ılacak oalor plfık::ı \"e nü
ınunc plJkal.:ırı. 

684.00 5062 Yıldız J ıııd yatı okulu ulın .. c. k 45.000 kılo ke-
tlmı gurgen odunu. 

Keşıf bedeli. 

2188.15 J f.4. 11 r .. ç.ıhane bınasına ilf.ı\•eten 

Hl!>7.9G 14'i 85 y.ıptml. cak otomobil yıka-

863.00 65 00 
ı a m. h. llı. 
Jfaclırr koyıındc İnh: , rlıır ıd. re! n n 
bahın..ın bın • ..ı ı t< !Titr . 

t:ıhtı ı tıcarında 

K ıf H t...ıh, i. bldelkri ılt'.' ılk t<'m n mıhdarl.;ııı Jukarıda faz.ılı 

i ll r ayrı y ·ı • çık ek llmeye konuln u~tur. Ke.,ıf \ c z.ırtnnıneleri Zabıt 

\ c M mcl:.t 1 durluı,'U kal•'mindc ı;tc.rülccektır. ihale 4/10/1940 cum::ı gü
mı •:ı.ıt 14 de }), 111'1 En umende yopılncaktır. TaHbkri ı Jlk tC'min::ıt m::ık

om: \ <')• •el tupları ıh::ı!e tarıhinden ekiz gun CV\Cl (hnvnlandırma te-
atı, helfi ıı• tı \ <' otumobıl yıkan'a m:ıhallı mş:ıcı i i için Fen İşleri 

\ <: il dıın 1y •1dekı bımının t nıiri i in Nüfi Mudu .. luguııe muracantln 
ı l rı fen ı ehliye ·c k. roscrın ahit in • ı tnamc mucıblnee ıbra-

<' k lanJ c 940 yılın l n•d Tırnret OdJ ı \'C.Sık.ıl .le 
tt D. ımı En u 1 eı d bul n ~r r. <8874) 

Tahmin 
bedeli 

ilk 
temlnııtı 

* • • 
• 

12~!l.BO 93.74 Bclc<lı)C h .. st. hııı eler le ~ıhhı mucs es. t için )np-
tırıl. c. evrakı m.ıtçu. 

1308 50 98.13 Fatıh otorlu \ <">aıt tamır atolyt'si için c.ılınacak 

v d ntk. 
ık ılk ten 111. t mıı;.d. rl.ırı yukarıd ) .ızılı işler ayrı 

ayrı • ç • e i t , e~ '- • e,nulmu tur. S.ırtn mel"rı Zabıt 'e Muamelat Mil
du lig ı k411 · 1dc gorı.JcccktJr. 1h.ılt' '26/9/940 ııerşembc- gunı.i -ırnat 14 de 
IJ<hrı ı. I ne. mend yı pıl..ıc .. ktır. Tnlıblcı ın ılk tt'minnt mnkbuz veya ınek-1 
tupLı ılc il • le gunu munyycn saatte Daimi Enc-u lH.>nde bulunmaları. 

(8551) 

Em ak ve Ey am Bankasından: 
C23 Kad kuy, Acıbado~ t . 

Ha ııı pa :ı > c. ı ıwaliyc 

m. h. Nı :ınt.ı ı.:lyc\ :11 
l\Iuht rbı y okn ı es. 29 
muk. ye. 43/2, 43/3 b, -
l n 9 No. , it uzeri -
deki 94 No. ko,kun aı -
kası .-ı te aduf ctmcktl'
diı·. C. 34 'c G• yrı men
kule n"tt ıldıı-. 

C.29 F .. tih Abdı t:bn ı ınah. 1~00.-

C.30 

C.34 

c . Kuburbelı ye. İnce
bel sok ,ı c • 78, ) cnı 
f O No. cHnlıı; Feneri 
i kele ine yakındır 
Kı.içUkmustaf::ıpa a G I 
cami mah. E . Camı -
şerif, ye. llısar altı so
kngı es. 9, ye. 14 No. lJ 

Gukami cİ\ ar.nda 
ve Fener cndcle inin ilk 
sol:agındndır. 

Kudıkoy L: l ı AltwJzade 
ye. 1kb,ıliye mLıh. Nı

;ıocıntn 1 rok:ıgı es. 29 
mük. ye. 43/l No. C. 23 
No. gayı i menkule mut
t:ı ıldır. 

l3no.-

600.-

Ncv'ı M esahuı Depozito 

,lhıı· \C • ra
balıgı milstc
'llıl 1 .. ne 

Zcmın k •• t u-
enndo 2 k. t 

lı hane 6 oda, 
3 .. ofa, 1 mut
fak, 2 hela 
Zcrnın kat uzc 
rinc 3 katlı 

hane 4 oda, 2 
.of.l, 1 tar. -
.ı, ı ha
mam, 1 mut-
1ak, 2 hcliı 

Maa mılştcnıi-

1.ıt zemin kat 
uı.erınc ı kat 
lı ev 

919 l\12 360.-

62 M2 300. 

3G M2 260.-

919 M2 JGO.-

Yukarıdn ::ıdre i ve tafsilatı y.ıı.ıh ı;ayıimrnkuller dort t<lksitle ve yü:ı
dl? 9 1/2 falıJe :ıtı .1 çık .. rılmı .. tır. 

th le 4/J0/1940 rnınn gunu ı:aııt oncl .. ,ı.r . 
kn° bedel mul.adder klymetı E;(.'Çtili t.ıl.dır<le 
de yırmi ni bctinde tezyit cyl mekıi \e Mııh 
noterden tasdık ettinnelcıi l:'ızımdı:-. 

.H.ıL.ıyt<le ırasında \•eri
•'ıblcrı l rkpo:ııtol ... rını yu ... -

1. ı . nl.ırın mühurlcrh: i 

tsteklilerın pey ::ıkçl' i, mı ru · tNk • < ı • " 11.•t'.ı fotografl. biı 1 ktc 
biltllrilcn ı:ıun \ c ">.i~ttı- şı:bcr. iz cml :'!1 er isinL gc111 ck·ri. 8841 

YATILI - YATJSJZ • KIZ - ERKEK 
• y E 

Srun~hanehaşımla llorhor Ca.ddesiıulc Tt•lefön: 20530 

ANA I L K - ORTA L IS E 
Eski ve yeni talebenin knyıdları hergtin ~aat 1 O - l i ~ c kad. r ytıpılır. 

i'abancı dillere ılk sınıflardan ıtibaren ba lan r. Son ıfl, fen şı;be i de '. rd r. 
Talebe mektebin hususı otobus ve ottmobıüle evlcı irıe~n~;ıl~d~e~d~lı~ı~··==d~~~~~~~~ 

Mevlüde davet ve 
teşekkür !Yozgat Nafia Müdürlüğünden: 

20/9/940 Cuma gunU ôglc nnl'l"t
zını nıuteakıp aniıenun ı uhuna ıthaf 
edilmek ı.izere l"atıh camlindc me\ -
Jüd okunacağından dostlanmı, tanıdı
kl::ırırnı ve sevap seven :ıcvatı da\ et 
c-dıyorum. Gelmelerini rica cderım. I 

Maru:ı kald ığım bu acı dol.1yısıle 

telgraf \ e mektupla beyanı taziyet ı 
\'C tcc~suı lerime i~tırnk eden arks
dnşlarıma ayrı ayıı sc\ab vcrın<'iı;e I 
teessürı.iın mani oldugundan, temiz 
ouygul:ırımı ve teşckkurlrimi bu yazı 
ile arzedenm. 

Y lma:ı: şirketi sahiblerinden ı 
Hilmi Sıırvan 

---- - -
t LAN 1 

18 cylul 940 tarıhıne milsadiı: çar
şrınıba gı.inu resmi ktlşndı yapılacak 

ol .. n (Bandırma Ticaret Zahire Bor- 1 
sasında) her cins zahire hububat \e 
bakliyat gıbi (B:ındmn.ı borsasınd•l 

satışlaı ı me:cburi olJn) ım.h:sullerın 

vfıdclı ,-il<le~iz alım \ 'l satım mu:>
mclclcri her giin sabah 9 dan J 2 ye 
kPd:'r ögledcn sonrn cin 14 den 1G 
yr. kad<ır Bandırma Boı :ı nlonunda 
icr.1 olun.ıcnktır. Bu larıhten om n 
B; ndıı ma beledıye hududl;ırı dah·
lıııde borı;a haricinde, borsaya dahil 
mah~ullcrin satışları memnudur. 

Bandırma Ticaret ve Zahire I 
Boraası 

Z AY 1 
Kumk pı orta okuldan alclıgı 1 

u sdıknamcmi zayı ettim. Yen· ı ı 

ine. dan <'Ski inin hukmu yoıe-

tur. 
Kumkapı Havuzlu hamal'll, 

Bostan 6oknl< No. 1090 
Naci Kunter 

İLA N 

Fatih 1 ıncl Sulh Hukuk HJkım· 

lığinden: 

940/212 

Zeh c Neiı c ıle Nuı iye \ c Zen-
nı ve kardeşi Mehmc<tin ıkametg:ih-ı 
l:ırı meçhul olduguııdcın ıliınen )n
pılan tebligata ragn1cıı gclınedıkle

rinden gıy:ıblannda drvam eden mu 11 

hakeme ncticesındc :ıyıan mutas, r
rıf olduklan Lillclıde Çukurçeşme

deki Kızılta:;- Çukurçeşme caddesir!
dc 19/17 No. naııcnın kabıliycti tat
sjmfye ı o~adıgınd::ın sntılJral' şıi- ! 
yı:un izal~ıne 6/9/1940 tarihinde 
karnı· \ crılmiş olm.ckla H. U. K. 4371 
irıc·i nmdclesi mucıbince sekiz gun • 
zarfında itiraz etmedikleri takdırde 
hukmun kesbi katiyc~ cdcc~ğini natlk 1 
btlşkütib ıhbamamcsı tcbli , m::ıka-1 
mmrı km::n olmak uzcre ill\n olunur. 

Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 
1 - Ek ıltmcye konuhm ı~. 

Yoı.gat - .M::ıdcn yolunun 35 lJl(ı k.lorr.dresındc inş. cdJlc-cck (1D-4i ) 
lim 60 kuruşluk k<lprü iıı~atıdı · • 

2 - Bu ışe aid şart nar ıe \ c C' • klru u~ ı .. rdır: 
A-Eksiltme şartr.amcsı 

B-Mukav<'lc projesi 
C-N.ıtia lşleri genel ş:ırtııamc:'! 
D-5ose ve köpruler fenni ~drtn. rr.e 1 
E-Hususi şartn.ımc-
F-Kf'<;ıf cecfreli, t;;hlılı fıycıt, n en. j 
L-Projc 
t llkhkr Yozgrıt d.ıımi Enuımrrunde bı C\'ı .. k •c bdl"tn.11dcri o
l'ebilırlc . 

3 - Ek ıltme 5/10/940 .. uın.ı t ,, ı ılnii s:ınt 10 dn ~ ozg.ıt daimi cnl ırıc
ninclc yapılül' k'ır. 

4 - Eı ıltmcyc giı ebılmck ıçı ı it l<J krın ';85 lır.ı 74 kuru n.;,ı'lr. k .. l 

5 

temııı .. t vcrmclerı ve bundan b .. k.ı • • • el, ı-l \ csmki hcıız b~lu • 
n • 1 ı ı l.lzımdı•·. 

A En uz yedi bı l lıı .ılık ) o' .uı ..ı in ... tı .)' ap•ı • t.uluıu ı.ıSJ. 

B-ih, lı: i tarıhındcn ock un C\\c.1 muı, • atla \ılayetten ek ılt )C-

YC' glr .. <'.eklc rınc d.ıi \ csık.ı ..ılm::ıl. ı ı. 

'.reklıi ım:ktublaıı 3 unc.ı rr J•:lc•cdc y .. z.ıh ~a .. tten Liı- ~.:ı..ıt C\'eı.ııc 

lmdnr Nafia daın <ılrı<' gı;ıırılcr<'kkc.m! yon rcıslıgmc ır.. kbuz muk,ıbı
l'ndr \crcccl.tiı·. Po::t. ılc r.omkr le<:ek mı•ktubl.ırın nıhnyet 3 un< ı 

ır. dd,..ic ya:ııJı cınt k. d. ı ll ı - ima ı \ c dı zar!ının muhı. r 
mum ile ıykc K.1pntılmı eılnınr r ttır. Post.ad. olan geuk ı eler 
kabul edıL'Tlcz. 8635) 

İm ·han a fıl.f em acaktır 
İnhisarlar Umunı Müdürlüğünden 

t. • d, i 11·,ııhal ıncır uri~ <'tlcri icln İ 1rnbu d:ı 
raktır. 

ı-t], ı 

1 - En az oıt. t:ıı ılır. oı ıın:·_ r.m.ı·, 

2 - A" •<'rlısinl "• pm olmak c m.ıcr l l uuluıın .. k, bılh, o:ı 
ikı hnldc de on yokJ. mal, mı n ıfu "ü .. d. nı ıd.l k. ydettirmı in'. le 

3 - 21 ~ ,1şınd. .ışa ı 'e ;30 ya .ndnıı yı.ıl:. n olm<ımJk, 
4.- Ht:r ıklımdc \azııc unbıl c dcıec.cdc ıhh .. tll Jln .ık, 
15 A 1 r, b.:ısıı d.ı olr ıya ı • tı r cfcı aıı ol.ı , gö terı cl., 
ti - Turi-. olm. t. \ e ecnebi k. dınt rl n 1i bı.ılunn • n rık, 
7 - \'Icktcbc acv.cm eder talebe kJ\ olm m. ı·. 

C - T, lıb olnnl:n b.r dılekÇC' 'e CVı, kı musbıte >c ll futogı ufl bn lıktl' 
<Gulatııcl Rıhtım c..ıddc ıı de Vclı Alrn,d .. r h •• nında umuı l mllclürlu ..ı· 

muz. ınt • ı..ıiıı şubesıne l0/10, 940 t .. r,h ne ~:ıd. r rrı.ırJı., t drr.cUd rl<'t• 

lmt haıı mevzuu şunlardır: 

l H<'Sab 'C' hcı de~. 
2 - Y.,zı. 

3 - Unıuını molun ut ll. )o1t bu ı ı ceıgr, fyc. , 
4' - Lis.ın cKonu htı).cıi",r. 

Ecnebi li anın . h:ırgi lı ı bıldiklcıiı.i d lc.k ek ıl! 

yazmnlıdırl. r. 
NOT: 

l - lıntıhan nctıcc ıı.de • ,•ni do<'ccclr> mU\·, ffnk olnnlo.r 
baı~cı }jı;:ıııo vakıf bulunanı. r t•'l"• ıh cdılir. 

2 - 1nıtıh::ında k:ız .. n .. nl.ırın ıııuv::ıtfukiyct \ c tahsıl \ zıyetlcrine 
göre barc.nclekı deı"Ci:.dcr Ul<'rindcn tlcretler.! tc bit cdılerek t. ylnlcri 
y<.ıpılır. 

3 - T.,yin cdıloıı:ı 
giln 2. rl'ınıl:ı k .. bııJ :le 
eoilıı·. 

ıaı .... ı 'c \ .. ı.ıfr~ i tcblıg turıhindcıı iub .. rcn on l:i'' 
• ~ 1 b .. tn:ı gıtmiycnleı in tayin Jı:ıkl::ıı ıı ' 1 

8Clh --
Toprak 1\1ah5uHc,:i Ofisi İstanbul 

Şubesinden 
Qf; ı ı ı.: .ıd H. }d. rp.ı • \ e D1. • c ~·lol rmd::ı '' h.Ud bu~day, • rp:ı 

\C yuJ: • ı.ırd.m Dc'l· yoll<ı ılc !sı.ı 1bul ı ııaklcdılccck olanlarının n. klı} i 
ile ~iı kl c d" vago.1.1 t lınııl ini ' ı ıl l:lı p;,; .... l'l"hk sur .. tılc bıı· ı ı 

lıldc \ .. r.lel:ı.kur. Bu · " .ı d .ırtntımc ~ubell' r. lıugday mu, mC'liit 
den allı r.ı>,lır. Pnzi.Jlıg..ı 1,t11 ık edc1.cklcı in 23/9/1140 p:ızw·te;J 

BANKA, FABRiKA ı ~in :ııı lı:ı ıındakl bm ınd.ı h:ıı.ı · buh.nm. 1. rı. -..-
ve TİCARİ MÜESSESELERDE 
Uzun müddet re'sen muhase
becilik ve mes'ul müdiirlük 
etmi§ Fransızcaya vakıf yük
sek bir referansh 'rürk bay 
fstanbulda haline münasilı 
bir iş aramaktadır. İstanbul 
posta kutusu. No. 466 ya 

yazı ile müracaat. 
,.;ıı,~:ıı:ı 

1 
İTİZAR 1 

Yazınuzın çokluğundan "Kel 1 
Aliçonun son güreşleri,, ve "Bir 
Çalgıcımn Seyahati,, tcfrikala
rımızı bugün koyamadık. Oku
yucularımızdan özür dileriz. 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mt'l 

Satınalma I(omisyonundan : 
Mt' ·k<z•m.z \1:: mıtlh.ıkat ılc Çunr 1·.K .. IC' mcrkezı 

cc!ılmek ş.ıı tile 470 ten kripl<' n .;ıdcn kômurıi ılc 23.5 
komunı k:ıp. lı zarf u-ulılc atın :ı1ın:ıc:ıktır. 

1 - T.ılımin bcdd knple maden kömı.iruruı. 18 l ra 64 kı:ı ı ;/J 
. antımden \ e sömıkok köınt.ırunuıı beher tonu 25 lıı a iO kuru, t n un ı
muıl'un tutaıı •9461 · liı, 10 'uruştur. 

2 Ş:ırtnaıne mcrk<'zimlz lev::ızımu d.-ın poı ı ı. ılınıı. 

3 Eksıltmc 3/10/940 perşcmol' punıı . ::ıt 15 <' Calauıd. 

tafapn :ı k:ıgınd:ı meı.kı",. merkez ı>.ıtınalrn.ı J..oııııııy•muncl:ı y, pıJ.ı ,1 l• · 
4 - Eksıltme knp:ı lı zarf usulıle y~pılarngıııd. n i teklılc!rm el •. ıl ı c 

ba lnınrıdnn bir s::ı:ıt C\ \ d tcklıf mektublı:ırını \ c teııılnatJ.ırıııı ) l P 1 
mı;kbuı ::ılm.ıları ş.ırltır. Aksı t. kcıırdc l'ksılt111eyı• gırcınrzh•r. 

5 -· Mczklh· kômurlcrc aıcl tcmınatı mı 'nkknt·• p:ıı ası 709 ı l :ı 

kuı·uştur. 

6 - 'Ek ıltınc;> e 
nesi Tk .. rcl Odası 

gıı cceklcrın komuı tı.icc!urı olduklarına doir 1940 ı;C"' 
\ e ik::ılarını gocıtermekri ~arttır. (8733) ,,,,,,,. 

Sahıbl: Ahmed Cemaleddln SARAÇOÖ LU 
Nc§rlyat Mlidürü: Macid ÇETiN Bı:ıııldıöı yer (Yeni 6abııh nı;ıtbaası) 


