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Oçiincü Yıl - No. 861 

rnavudluk· ve 
• 
ltalya~ 

l"tada bir Arnavudluk 
kelimesi d<?nüyor ve Ar

bilu.k namına Yunanistan -
liakım topraklar istendiği 
~eneceği sözleri işitiliyor. 

• 'iUdluğun şimdiye kadar 
hududlan çizilmemiştir. 

halt· ~~ devrin-

*1'af: YENt SABAH lstanbal 

TELEFON : 20795 

HALK GAZETESl Her yerde 5 kuruş 

. 

Reisicumhur yurd 
gezisine çıkacak 

Ankara, (Hususi) - Milli Şefin bugünlerde bir memJeke 
seyahatine çıkması muhtemeldir. Reisicümhur evvela doğruca İz
miri şeı eflendirecekJer, fzmirde tedkiklerde bulunduktan sonra 
Bahkesire 'e Bursaya şeref vereceklerdir. Reisicürohur Bursadan 
lstanbtıla geçeceklerdir. Bu arada Çanakkaleyi şereflendirmeleri 
de muhtemeldir. 

Eşhas elinde bulunan maki-
neler için beyanname almacak! 
B , .. tA b" d • 1 

eyanname usu une a ı emır-

lerden bu karar ilga ediİdi 

ı~'a DaJıillye Num 
• Seraao Suner 

ıkt bir :ma.v~dlilk hu -
n hijlg\ viliyetleri ih- '.Ankara, 21 (Hususi) - Son tir. 

ettiği ~ti tesbit <laj arteziyen, taş kırma, beton Diğer taraftan yuvarlak de -

Roma da 
yeni müza

kereler · ·. ,PJidll')i4 .. fJOnra. da .. karıştırma, kompresör, elektir- mirlcru: bir kısım potrel lama 
~dlu~....JDifllyef unsunı- Silah altına aJman lngdiz 118ker.leri talim terf>lye c1evreı;ı'Dô0 jen grupu, ekskanator, ve bta· demirlerinin beyanname usulü-

ad eder bir haritası vü- tor gibi makinelerin bir hafta ne tibi tutulmasına dair koordi-
ıetirt~ · Bö le b' ~ · ı tt• d • • • {ı ~ ı zarfında sahibleri tarafından nasyon heyetinin teklifi üzerine 

Rom:ı, 21 (o. a.) - D. N. B. 
Rom:ı siyasi mahfillerinde, B. Ser· 

rn Suner'in pek yııknda Romayı 

ziynret edeceği söylenmektedir. Bu ~~-~Lıı:::: \._!vrupa~a harb . .1 • ın ıçı~ıye ve- \...!frik-= har~ ::~:;:_arıi1:ah~=;:; ~';':;..v~~ar:::,~ 
~ Londr~a yem rd~nmuhlet buM~ı~n h~b~i-~=H=ey=cl=ıv=~~=k=~=.=~~.=·=n=~~~=·~~~~~~~~cs0=nu=3=u~=u"~Y=hd~a> 

~!Pk tarihi hava hucumları akşam bitiyor rakı beklenıyor Dobrucanın ışgalı- L' 

~':°" ::.~ ingiliz bombardımanları Hududda 200 bin çln l•kenderl;e yeniden ne dun başlandı 
arda oldu- devam ediyor askeri toplandı bombardıman edildi 
milnasebe-

ntiljyet prc ipi bakı 
d'aJs~arları tamamen 

t~ e<Miecek hududlar 
llill llt>- imkan yoktur. 

~llalcyh, .Arnavudluk na-
lllı~ :Balkan ynrımadasmda, 

----<>-
Londra, 21 (a. a.) - Re\,\ter: 1 • Hongkong, 21 (a.ıı.) - Reuter: 

Bu akşam, altmış yetmiş ka- 1 Fransız ::ırazisi üzel'indc asked 
dar düşman tayyaresj

1 
muhtelif m.ıhiyetlc buyıik Jııpon taleblc.rinin 

Hindiçini umumi vıılisi Amiral De· 
irtifalarda on ikişerlik gruplar 
halinde Taymis nehri boyunca 
il rlemi~ler<lir. İngiliz avcı tay
yareleri, düşmanı kar§llamı_§ ye 

[Sonu S Uncü sahifede] } 

coux tarafından reddi üzerine, Ja -
ponyanın Hındiçiniyc, mühleti pauır 
gıın ı ger .)arısı bi!-<'n bir murnn ~ 
tom verdıgi ogreıuhni~r. 

(Sonu 3 Unca uhJfede] 

'rt] lan Yugoslavyaya knı 
1 arka ı kesılmiyooek ta
\e davalaı dermeyan cdi

hn 1 ''e birçok ihtili.flar çı- ============================ 

) pek mümkündür. Bal Ko··y enstı•tu·· bı·naları l!i\ı Ya.tırnadasının sükfın ve 
tıu ıhlal ederek ortalıö-ı 

n ,., • 1 b 111nak ve bu karl§lklık - • •• 
~ kenoisi iç.in istifade yolu iÇi n açı a il mu sa a-
let a~ fiknnc dıişccek bir k 

1 
• 1 • 

ıl~·. l'jtl.V\ldluk davaşındn a arın netıce erı 
t~ 'pek U) gun bir alet 

: hı!.. devlet 1talyadır. İlal
li llıavudluga bir müstevli 

le ""] •sı• b" A \tij "'" mı,. ıı· Ye ır gasıp 

~ İtalyan topraklarına 

Kazanan 
/erini 

mimarların isim
neşredigoruz. 

ıı1~1 tir. Birluıç vatan hai-
~a Yeta tehdid ıle keneli- Ankarn, 21 (a. a,) - l\Ioorif ve-

.\ a JŞ;Jnda diz çöktürmek- killiginden bildirilmektedir: 
lan avan projelerile vaılyet planla
ıı mtisabaknsına işürak eden mi· 
:marların eserleri 18 Eyluldc toplan
mış ofan jüri tarafından tetkik edil· 
mişt.ir. 

bj llıavudbığun hakiki sa- Balıkesir sa, aştcpc ve Kocaeli -
~aline gelcmiyeceği a • Arifiyedc açılan kfiy cnstıtuleri jçin 
q r. Ne vakit Arna • yapl.mlacok binaların mcmlckf!t mi-

m U marları arusında mü .. abakııya konu- [Sonu S üncü .. hilede] 
li)· .•etine hürriyeti ve----------=======-----------

bu 1 tnde edilir de bu mil-
('~ rızasilc İtalya ile bir

y karaı ım verirse o zaman 
ııa. huınımetinin Arnavud -

ı fJla.~~na söz sôylemeğe hak-
tılll 1lır. Binaenaleyh, Balkan 

adasında Arnnvudluk he
ltaıya tarafından ileri 

ı- t ek iddialara ecnebi hiç
~ ..... 
~t• makam muhatab ol -
liil . lazımgelir. 
tı ~~n Arnavudluk namına 
~l'iUecek dava yalnız Yu-

hj ~ n. aleyhine ıf.lüteveccih 

11 °~nüyor. F~~t ayni da-
llqt: ~arın Yugosla:vya aley -
~~llanılması ft;ir:ı alfa bek· 

I' ~(;1 a.~kardır. Arna.vudlukta 
lt İll"übaşı mevkii tutmuş o
ltıaı.Ya, şimdi Balkan yannı
~~a genişlemek çarelerini 
~a~ a başlamış demektir. 
Ya at bizim kanaatimizce 1-

\: l\rnavudluk namına bu -
' Unanistandan yarın Yu -
~~adan birtakım topraklar 
~at:l\}e ıktifa edecek değildir. 
ıtt l3alkanlarda bir de Bal-
~ ıfakı vücude getinneyi 
lt~ektır. Bu Balkan ittifa

ndısi d<>b'l'udnn doğruya 
Ycıck Arııavudluğu onun 

'Uır ~kn ağa kalkacaktır. Ta-
lı 1 Balkan ıttifakıwı. gir -

'-te.yin Cahid YALÇIN 
{8onu S uncü aayfad:ı) 

Galatasaray Suriye 
takımını 5 -2 yendi 
Fener Eskişehir Demir

sporla O - O berabere kaldı 

Diinkü nı~tan h&yoo:uı'I: bir enı-jf.a..'llt.ane .• 

DUn Beşıkta:,; at.ıdmd,, Suıiycııu.I 
jlnadiyül ru.yıulye tal.ıını G:ıl:luı -
ıarayla karşı~tı. 

h.mlrde Altaya l - O ve Altın· 
ırdoya da 6 - i magliıb ol:ın Su· 

nycliler GaJatasaraym bugün 1s _ 
t.nnbulsporla lig maçı oJıduğundan 
h:ıfif bir taıanü:ı çı.kaca&ı tahmba 
ediJiuordu. 

[Sonu 2 nci .. htfede] 

lskenderıye, 21 (a. a.) ı- Bu sa
bah, saat 4 de lskenderl,ıede bir a
larm i§:lreti verllmistJr. Alamı 50 
dakikn sürmuştlir. Nisbe~n az in
IiJ!ık işıtilmlşUr. Saat :y<.-dlyc kadıır, 
h:ısar veyahut o1ü ve ınralı olduğu
na dair hiçbir hober ..ilınnmmıstır. 

ingilk '.DoDalllDM nm iWyaa 
tlşlerini Bombanhmanı 

tskendcry<', 21 (a a ) - Retıter 

ajansının hususi muhabırı salı alqaını 
Sollum ve Sidibarranl'ye yapllan 
bombardımanları anlatıyor: 

Sidi - Barrani'de 1ngllfz. cenileri 
sahile bir \'C bir ,;'(';) rek mU y:ılda
~rak nydınlatıcı ffşcnkler \'e pıojc1':
torlarla hedefü::rini ~bit etükteıı 

sonra buyuk obiislerle ateş açmışlar
dır. Gc-mllel' limanın önünden iıt' 
defo hedefleri ob\is yağmuruna tut
mw,Iaı·dır. Yalnız İngiliz gemıleri 
çekilirken ~bil bat.aryrılıırı ateş aç· 
mışlardır. 

Sollum'~ togili2 gemileri ayd.ı.nln
tıcı fisenlde1· kullanarak. askeri bi· 
unları ve sahil yolurı.n b<ımbardıman 
etmişl~.rdir. Burada da 1talyanlar 
hiç bir mukan~met göstermemiş, an
cak ateş ke<rtiktıen Sönra mayn tarla
larını infllak ettirm~Je.rdir. Fakat 
tngıliz gemileri hlç bir hasara uğra
mam1ş \ e heysi ütlerinc dônmü§ler· 
dir. 

Bu harekat esnasında düşman 

(Sonu S üncü Hyfada) 

-Harb
Vaziyeti 
DENİZ 

CEBHESİ 

' 

YAZAN: 1 
_ H. Dgaz 

Ajan:-llar, gazete havadisleri 
yalnız hava harbiııaen bahse
diyor. Gerçi hava. harbi kritik 
bir safhaya girdi. Medeniye
tin, san'at taribin:n, zevki
selimin iftihar edilecek eser-
leri, abideleri, mamureleri, 
harap oluyor. Bunun sonu ne 
olacak? Evvela kiın pes diye
cek bilmiyoruz. Jlarbin ba

fJlllda lüzumundan fazla neza· 
ketle yalnız beyanname 9tıila~ 
ğa inhisar eden hava Jıı&rcka
tı bir kaç ay e\'e 1'keri he
defleri bombaı df1ana inkı
ap ettı. Son z. mnı arda gayri 
muharip unsurlar hususi mes 
kenler korunmanaga baştan. 
dı. Bu gidi9le zthirli gaz ve 

sahifede] 

~--_.......__Jj 
(Sonu ncu 

Kral Boris Bulgar 
milletine bir hi
tabede bulundu 

Sofy:ı, 21 (a. a.) 
sı bildiriyor: 

Kr 1 Boris, Bulgar kıtalannm J)o~ 
ruetıya girmesi mün::ıseoelile mı t 
hlt.abep aş:ığıdaki b~tırlnnme,)'J ,ne ... 
retmiştir: 

Bulgarlar, 
7 Eylül 1940 da K ;) ;ıd, Bu • 

gnrls.tnnla Rôlnanyn ra :ılO.:ı ım 

edilen nıunhede muc,bince eskı budu 
tekrar teessüs etmi"' ve Dobruca 
Bulgnrist.nnı:ı dönmu,tur. Kcıhrnman 
kıtaatıına aziz Bulgar köşesını ıı:gal 

için emır verdim ve ııcvgili mılleti· 
mc bu mesud h!ıdseyl bılamrım. 

. Bu ~akik:ı~ ı istikbale ~Vl'llctl j 
bir azım \ c :irhdc \ c adaletin zat ı 

lli! olan s .. rs.ilmaz bir ünudlc ~le· 
dik. Musale.metper\'er gayretlerımiz 

ve müteyakkız sabrımız mukiıfat

landı. Dobruca tekrar bizım oluyor. 
.Anayurda avdet soru dan b r kin 1 
toliumu, bir intikam • rzusu bırakn
may:ıcak ve fakat iki komşu memle
ket arasındaki :ın:ıne\ i dostluğun tek 
rar tcessusüne yol ar::ıcak ol:ın mıis:ı
Jemct yoluyla vuku bulmuştur. 

Dobruca bu gün milli orduyu knr· 
§ılıyor ve feyizli oHıları uu>rind 
ölmez bir ~an ve şeref dolu isimler 
ve tarihler yazılı olan ba.) raUar 
dalgalanıyor. 

Dobruca Bulgarları. 

.duJga.r lcıtalarırun işga.a etti"k'ri BaJc.2k !llf'hrinden nır manzara 

yukuniı • d nız, ruhlarınızda gv.
terdiğinlz gunır ve kahramanlıgı t'· 

bedi olaı ::ık nıuhaf~ ettiniz. Bul
gar ruhunun ~lesini korkusuz yük

sekte tuttunuz, Bulgar ananesini \ e 
Bulg:ır clılmı mukaddes bir 1$eY olu
JJ"ak muhafaza ettiniz, anayurdu ,ı"-

la unutmadınız. Butun Bulgar mil· 
Jeti nramıuı donmenizdc11 dolavı bu· 
yi.ık sevlç iı;-indedir. • 

Bulgar1:ır, 

Mukaddes Bulgar emclj t.nhakl.uk 
etıniştir.'Bızl bu tarıhi gune er.i.şliı·

diğindeıı dolayı AJJaha teşekkiır e
delim. 

ha yukS<.'ltmcsini dılerun. 

Dobnı('.&11110 işgali 
Sofya 21 (a.a.) - Bulgnr a kt>r· 

lerı, iki kol halinde bu sabah cenu
bi DobrU< yn girmişlcrdır. Harbiye 
Nazın Ge ~al Dasknlof kumanda • 
sındakı kol, Tutrakamı, General 
Popo! kumandasındaki kol Balçıka 
dogru ilerlemiş \ c bu suretle birin
ci mınt:ıkanm iııgal.i bıtmişt.ir. 

Kış saah 5 ilk teş 
rinde başlayacak 

---<>--
Umumi milli sevindn mılll birli~ı . 

dnh:ı z.lyade takviye etmesini ve dı'- I . Ankara, 21 (Hususı)- Beş 
vamlı bir terakki \ c mcsud bir i · ı llkteşrin gooe yansından itl
tikool ic;m olan ilham hamlesini da- haren saatlerin bir saat geri 

--~:;;:;::vw::::;;:::::;;:;:;:;::;;;.;:;;:;;y;;;;:;;v;:;;~w::::;;:::::;;:::v::::;;.;:;;;;.;:;;:;;v;;;;:v::::;:v~~:--:-www=~.;;,wvv,:;_,~ ahnara.k yaz saatim> nih:.ıyet 

SABAHTAN SABAHA: Yeriln1('fii, \'ekiller Heyetince 
___ ._... ____ ..,.__...___._ ........ _ kararla§tınhm tu. 

\, 

T ayyareciliğimiz Alman - Yunan ti-
Bir harb pilotunun iki üç ayda yetiştiği ı Caref müza f I 

masaldır. iş ya)DJZ tayyareyi idareden . Berliu, 21 . · - D. N. B. a-
• b f 1 K ) :>ansı . yor: 
l are 0 Sa... 0 ay .nan ve Alman hcyetlcıi 26 a-

M ava kurumunun tayyare
cileri, dmmadan mem

leketi dolaşıyorlar ve evvelki 
gün Antakyada paraşütçüleri -
miz gösteriler yaparak bin met
reden atlamışlardır. 

Bunları işittikce ve tayyarecı

liğe intjsab eden gençlerimizin '1-....... --........ .ci_.~-....ıil 
binleri g~ni öğrendikçe. ae-
viniyonız. Çünkü bu harb g06-

[ 8onu 2 ncı eahif~dtJ 

Alınası 118.l'a§iif!'ülerine aid 
bir karikatür 

ı,'llstostan 10 cylulc k .. dar beş muş. 
tt>rck topl:ıntı yapmıı;J:ırdır. 

MU1.akcrclcr şu mevzular üzerin· 
de cereyan eylemi tir: 

l - 1940 - 41 itıllıf ıamesı z.arfın
d:ı yapılacak ticari mubadclelcre 
tahsis olunacak kontenJaıılar. 

2 - Yumınlst.nnl:ı Almanyanın ış
gah altında bulunan memleketler 
arasındaki ldırmg meselelerinin 
hallı ılc bunların Yunan - Alınan 
kliriııgınc idhali. 

Bu hu u lnr hakkınd<ıki itil!ıfna· 
mc h<'r iki heyetin rei ler mrafın -
dan im:ı:ı:ı edılml.gtir. 

-:ıuıc--

Sellnik Fuarına gön
derilen mallarımız 

1.anlr, 21 (a. :ı.) Sctılrı k hu· 
ı elmilel. fuarındakı Türk ı . V) onu~. 
d;ı tc hlr edilecek olan t .. mlr ındrlcri 
muht lıf ambalaj nu ~uneleri hı:Jin. 

de m r.\akn n udurlu.,Uıtoe hnz.ırln
n.ıı 1. Sclan ge gönde lmi~Ur. 



. . . . . ' 

----------------·----------------·------~~--™-~--"'\iSABAHTAN SABAH! 

PAZAR. (E Şk :hi; 
1 
;e Memleket ~ab~rierı )'" Tayyareciliğimi,! 

'--"" v a a e e ıye izmire ilave azı ram vay terdi ki<:;:,;·::.:.;.-;;.~ 
Y bb ı N Gb l 1 1 arasındaki hatları tatil !~~!:::!e::~.ta;--dt ara İ. e garı , ne an aşı - ihtilaflar sefer_leı:ı_ap_ılacak edilmiyor ~:ıı"°~n 0~~.:;~ç:.z: 

b • d •• • • d ' ,--••--- 1 • kat bu g('nçlerin kolay~ a için e Yaşıyoruz izmirde biriken lıcari c,ıy:ıyı sl ın I maz ır uny ae ı"datsr~~~-·-~ediesk'yesı'd~~rı·Vıankelfi\':'rl bula nakletmek • ı \.ıpur temin et-' Vah \·e Beledıye reisi Doktor yetişemedikleri ve acele t• 

Bundan bilmiyorum kaç sene 
eveldi, bir yaz akşamı, şimdi ln
gitiz tayya'relerinin, bir kundura 
nın tabanını söker gibi kaldınm 
larmı parça parça havaya uçurt 
tuldan Alınan payitahbnıo bü

yük caddelerinden birinde iler

Yaza n: 

Esad Mahmud 
KARAKURD 

..... __ ......, ""'V'C" .. - ınek uzere l'!ll'tbk tıcarct ıniıdLı- l.i.itf! Kırdar htanbul tramvay hat- lerin faydası olmadıkları, ::.. 
Juıfo tarafa dog-ru gidiyorduk. bırı:ok ihtilaflar hakem·kararile \"e ru Arni dun deni~,·oll.ııı müdurile larında!l bazılaıının ray temin c- ta çok defa keridi hayati 
~ lh hallol t B J " la · lb ld ,_ dılememesi yüzuuden talil olunat.a- .... 11 Birdeüire llir kargaşalık olt'n. su an unmuş u. u t .. r.ır - göruşmu.;tur. Dcruz yo rı c e uu- birlikte me'1lleketin pek pau-

nn tatbiki yuzunden yeniden bırçoıc lun:ın ,·apur kadrosılc taı ı!c harici guıa d:ıir dun bir sabah gazetesin- . i.lderı -
Saçlan peri.,an yüzüne r.iö~iil- ıhtilifiar zuhur etmi;:jtır. Bunların olan bir kaç vapur seren yapnıa'- de çıkı:ın bir havadis hakkında bir bır silahını da mahvett ... 
müş esmer bir dclikanlınm iki I halli için Vali ve belediye reisi Dok için tetkıkler yapmaktadır. muharririmize demiştir ki: bit oldu. İki üç aylık idıP 
polisin kolunda bağıra h~ra, 1 tor Lütfi Kırdar Vakıflar Umum Dığer taraft:ın İskenderun h, ttı c- Rı:ıv sıkıntısı çekmekle ·bera- tayyareci yetiştiği bir m--· 

L. k ı.. d - F L-· K 1 t et ı ber bazı. tram··ay hnUaruıın \atili kU.,_.. ıürüklene sürü.k1eoe -.ara •)- mu uru auıı eper e emas - için tahsis edilen Dum upınar vapu- • · .. Vakıa böylece tayyare .---
• la ..... _ ta b' tabak:ıt · · ltatı·yen mevzuubahis degildir. Elı- • _.it dogru- go-türiildügu-··nü g'irdük.. mış ve ara ru,.... m ır mu • runun cenup liman~rımıuı gıbnesı- · masını öğreniyorlar. Fakat.~ 

Delikank -nin derin .ıes"'.Jzli- hasıl olmuştur. Evkafla belediye ne vekaletçe müs.:ıade cdılmi!:tır. mizdcl.i mevcut imkAnlıırla bugün- CJIP_. 
o--- arasındaki bu prensip anlaşmaları- Vapur. pa.7.artesı gunu h;:ıreket ede- ki rnzlyeti idamcye devam edece- etmek için bir senelik ~~ 

liyordum. Müthiş bir kalabalık •1~;;;;~~~~~~;;;:;;;;;;-• 
vardı. Ekserisi beyaz elbiseler 

giymiş uzun boylu, san saçlı Al-ı 
man kızlan, derilerini giine§te 
yakmış tunç renkli delika.nhlann 
kolunda kahkahalar savurarak 
yürüyorlardı. Alışmadığım baş 

döndürücü bir kalabal.ığuı 
yürüyiışüne ayak uyd~adı
ğım i ;in, f'l:!f'kın iki tarafa yal

pa vur .rkeıı, nasıl oldu bilmiyo· 

rum. birdenbire kendimi birse· 
lin önüne tnkılmış küçük bir ça
kıl uı.c;ı gibi sUrüklenc sücükJe· 

ne, daha ilk defa gördüğüm bü
yük bir uh~u nin kolonları al
tında bulduırı 

Cadde burada daralmıyor. Fa
kat taksime uğrayordu. Yata
b'1Ild(Ul taşan bir nehir coşkunlu
ğu ile, bu~vvrların üstünden a
kıp gelen bu insan seli kolonla
nn arasında sıklşıyor, müthiş 
bir tazyike •ığrayan göğüs ve o
muzlar, bi!' mengene altında e
zilirmiş gibi clluyordu. 
Sağ taraft-ı büyük ağaçlar ve 

ağaclann ara.c.mda mermerden 
haykelll.'lr vardı, ben kendimi, 
t.<tştan gbgeiinü söğüt dallarmın 
c.irttüğü çıpi~ bir kadın ıu:ykeli-ı 
nin bulundu,1U tarafa dognı a
tarken, garip bir vak'a oldu. Ko-1 
lıında, glıneş renkli saçlarını, 

rüzgara t?..bıJmuş ekin başaklan 
gib' dalga dalga uçurarak yürü
yen bir klzla yan trotuvara çık
;nağa çahpn uçuk benizli, kü
çük mavi gözlü bir delikanlı. 

dört beş adamın tecavüzüne uğ

radı, hepsi uzun boylu, san saç-
1ı, dik ve korkunç bakışlı olan 
bu meçhul dört bel adam, bir 
anda delikanlı ile km birbirinden 
ayırdılar. Gözümüzü açıp kapa
mağa vakit kalmadı, bedbaht de 
likanlı, bu dört beş adamın ara
sında kalmıştı. Vuruyorlardı. 
Ama nasıl?: ... Her yumruk, za
vallının sıska .çenesinde bir 
küçük kan çukuru açarken, 
hiçbir şey yapamamaktan gelen 
bir iztirapla, yaya kaldınmmm 
bir köşesinde deli gibi çırpman 
genç kızın feryadı, bu vahşi 

tabloya tasavvur edilmez bir kor 
kunçluk veriyordu. 

Vurdular .. Vurdular.. Vurdu
lar! ... Ne kurtaran oldu, ne ayı

ran oldu, ne de araya giren! •. 
Nihayet bir polis geldi. Döğen 

ve doğ-enlerin etrafında toplanan 
far, polise bir şeyler söylediler. 
Adamın yüzü birdenbire değişi
verdi. Kaşları çatıldı, çizmeleri
nin parlaklığı ile yüzünün bula· 
nık aydınlığı öyle birbirine bela· 
zıyordu ki! ... 

Başını kaldırdı. GöZlerini aç· 
tı Ve hiddeUe burnundan bir 

nurıldandıktan sonra, dö-
ülen a yakasmda.n. ya.kab-

ak sürükleye sürükleye ya
ya k ilmaunın bir lC · inde ağ 
lıyan genç kızın yanına kadar 
getırdi ve sonra ikisini c1e önü
ne katarak bu bilmediğim 
yük caddenin, yine bilmediğim 
bir köşesine doğru alıp götür
dU ... ,. 
Yeni Sabah 
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O zaman ben yanımda yürii-1 
yen Almana hemen büyük bir ı 
hayret ve heyecanla sordum: 

- Kimdi bu delikanlı dedim ; 1 
kabahati, suçu ne idi ki, cnu ! 
böyle vahşiyane bir şekilde so-' 
kak ortasında, ağzından bur· 

nundan kan getirecek kadar 
döğdüler? •.. 

Alman, gururla ba§uıı kaldı

rarak cevap verdi: 
- Kabahati, korkmadan Ber

lin sokakJaruıda Almanca. ko
nuşması dedi. 

- Almanca konuşması mı? 
- Evet, Almanca konuşma-

sı! ... 
Muhatabmı büyük bir hayret 

içinde yüzüne halem.ağa devam 
ettiğimi görünce imh etti: 

- O bir yahudidir dedi. Ya- ı 
hudinin bir Alman memleketin
de Almanca konu~ması yasak
tır, yahudi Almanyada sadece 
kendi lisanını konuşabilir, o da 
ancak yanındakinin işitebileceği 
kadar hafif bir sesle!_ Yoksa 

kjm oluyor, ve nereden bu hakkı 
alıyor ki bir yahudi, Benin kal
dırımları üzıerinde korkmadan 
Almanca konuşacak?!._ Alman
cayı bizden olanlar, ve bizim ır
kımmian gelen gimdeler konu
şabilir ancak! ... 

Cevap vermedim. Sustum. Ve 
derin bir hayret ~inde başımı 
heykellerin bulunduğu tarafa 
doğru çevirerek yürüdüm_ 

• • • 
Evelki gece bir dotumla 

Büyükada sahillerinde mehtabı 
seyre çtlanıttık. Saat kaç vardı 
bilmiyorum. Işıklı, seMia, tenha 
bir gece idi. Yat klübün bııl 1ı.1- ! 

ği içiaıde esmer ba§uıı h' ·aya nın te!erriialile her iki idarenin cektir. Sakarya da bır kaç gune k:ı- gız. bile kafi değildir. Bu ı . 
kaldırarak, kollarım po'isierın Hukuk illeri buroları meşgul ola- dar tzmire mute\ieccihen t k.eııde- Londrad:ırı şehir servisi için ısmar yalnız tayyareyi öğrenmek ~ 
eelleriDden kurtannağa <:allŞI- caktır. Bu sureUe Evkafla beledıye rundan ayrılacaktır. la1~ımız otob:.isler gelince bunla - değil, vücudü harb tayy~ 

dak• bütü 'ht'l. na h lloluna rın «imdılik getirilmesi imkinsızdır. . ~ı..-y or ve ava.::: ava.z bagın-yordu. :ırasın 1 n ı 1 a r a "' bitiı> tükenmek hilmi\.·en ~ .... M ... .ıııllııl-. ...... ~ .. ılll'M-.ııll Ne zaman getfrtilebilecegini de şlm- .J ...... ,. 

- Ben ne yaptım, kabahatim caktır. --•ııc-- diden tayin etntek gi!c;tür. lanna :ılıştırmak için de l~ 
ne, niçin götürüyorsU!IUZ beni!... ı ld" Dem·ır saç satışları --ıuıc-- dır. Mesela saatte beş. altl 

Polisler onu dinlemediler. An- sveçten ÇİVİ ge 1 Pirinç fiyatları ne den kilometre süratlc giden bir~ 
laşılan Şecıiği suç büyük ve a.f- Şımal ~emleketlerile ticari müba- d·ıd· yUkseliyor yarede birdcnbil'c yüksel~ 
fedilmez l>ir §eydi!. Zoda alıp dclitımızda son uıilanl:ırd.:ı ınuhim mene 1 1 1 Pirinç fıy. tl:ı,.ın:faki yükseklik de veya birdenbire alçalmak r" 
götürdüler. Karakolun kapalı inkışaflar kaydedilmiştir. Almanya Denur saç sutunları i ın mmt:ıkn vam etmekte "e şehi:-de sbkl .. rın tayyareye binenleri kan devel" 

transitinden istifade ederek bu 01em ı az:ılmııl olmasın::ı karşı art..-nakta ·-lır pencerelenn• den duv-..:a--ı arka- ticaret ınudurluğune şımdıyc J,acl:ır nının bir darbesile ölüme ;at"!aı-' ~~ ı leketlerden muhtaç olduğumuz bazı oliln talep yuzunden fiy:ıUar daha da h .. 'ıı..:ı. • 80 kadar beyanq:ıme verilınışlır. ö:o;-1 lı''-•or Bazı ahvalde tay sın n a.m onun acı acı sesı ge- maddelerin getirilmesi imkan dahili- ziyade artmak istidadını gostermek- .r • -' ~ 
reruldigıne göre A:tknradan emir \e- ·· • k d h liyordu_ · ne ginniltir. Dün İsveçten Alman- tedir. guneşın a.rşısın a er 
rilınceye kadar muvakkat bır zam_n o-Jıl önu··m~ ,....:A- ltalababg-a ya tariklle üç vagon çbti gelmiştir. Cenup -.Uayctlerimizdeki pitinçler simsiyah gor .. üyor. Bunlara liP' - 6•._... için bu saçların satışları mc·1ed•l· - ...t 

SOrduk•. Bu çivilerln fiyatları komisyon tara- kara tarikile nakledildiği için nav- m \'11 .. cudun·· mukavemeti aJlP"" miştir. Vaziyeti mınt ka tıc.:ıret mu ~ 
fından tesbıt edıldıkten sonra pi- lun ucrctlcri eskisine nisbetıe uç mis 

1
__ • - _.,.. Bu -.ıa-- ne yapb da onu diırlugu tara!md:ın nlakad;:ııalJı-a bil- uzun idmanlarla KUbil o~_;., 

- -• yasaya ~ıkanlacaktır. Haber aldığı- Ji ıırtmı ;1 ı·. Askeri whhutlerde bu- ~ 
böyle siiriikleye silriikleye, ba- mza göre :lsveç ve Finlandıyadan dirilecektir. lunan mutc:.ıhhitler de mal mubayaa- dır. Tayyaresini idare e _._ 
ğtrta llıağıl'ta alıp götüyorlar? diğer bazı demir malzeme ile kfığıt POL/ SOE ı.ına ele\ mn el tikler nelen fıyatln.rın mükcllef olan pilot ayağın~'; 

Yüzü asabi çizgilerle kanna ve saire ithal cdılmektedir. tsveç yeni mah ul çıkıncayn kııctar bu . c- tındaki. başırun iistündc.kJ, 
kar!Şlk olmuş bir genç cevap sefaret müsteşarı dlin ınıntakii tica- Bir çöpçü boğuldu I kilde ı;idece.?;i nnla!;ı\maktadır. Y<'nil nündeki sahaları, hatta önao" 

· rd müdürü Avni Scıfmanı ziyaret •'- • ' mahsul geçen seneye ııazaraıı daha ki aynadan arkasındaki d~ 
Verdi. derek bir müddei TfLrkıye - tsv.:?ç fakat C9 S8dt bulunamadı berekctlı olup hir nya kadar 1drnk c- 'til 

- Ne yapacak ~! ... Aşağı- ticnret işleri üzerinde görüşmuştür. Emirgan beledıye ahırlıırındn fe- dılıniş olııcnktıı·. ııı gözetlemeye mecbur ikCll uı" 
daki pastahanede birbirleriıe mızlık amclcsinden 17 ya larındaki ...----------~;--~ taraftan da hedefi bulun~ ._Al 
Fransaca konuşan yohuclilere, BELE DiYEDE İlyas Buzkır evvelki bun B ita U- MÜTEFERRiK 1 zamanında, bir sanivcnin f1IP"""" 
''niçin "l"iirlcçe kontl§muyorsu- M b d A l• manında denize girmiştır, yuzmek bil biri şaşmadan bom~mı ~ 
nuz, sis Türk değil misiniz. Türk e me ı paşa meditı için daldıgı yerden bir da- Bi .:;ki dikiş kursu mıya mecburdur. 

h .. oo d "hti•lAf ha ÇlkalnllmlŞ VC bogU\dUgU Onla il- mezunları ._Jj 
vatandap olduğunuz halde ne- anı yuzun en 1 a ması ı.ize)'ine cesedi araıımı~ i c de Yeni tayyarelerde san~ 
den aranm1a mensup oldt.ır;,c'runu.& Galatadaki Mehmed Ali Pasa hıınıl bulunaınatnl:itır. Anıştu"lll.lya de\am Dun saat 17 de Fatih Halkevin !el 1200 mermi atan mitraly;:izP-
vatanın lisanını kullanmıyorsu- vaktile haiinei mahsusanındı. Hane- olunmaktadır. 1939 - 1940 senesinde biı;ki, d...lti51 yanına 3.5 lik toplar ~ k~ 
ııuz, utanıyor musunuz yoksa danın emlikine 'azedilmesı uzerine Üç hayvan çarpması çiçek ve ev idaresi rlerıılednc de.' ~ ya başlnmış. Harb bun~ 
Tur .. kçe konuşmaktan?.,, dı·..- bu handa d:.ı.er emsali gıbı m:ıliyc- . eden talebelerin diploınnları \ crı- 1 tl . k f ~ l _.-.;.,.. 

J-
06 

ı Bulgu ıu da otu "o Z· lıı :te ılın t rn e m •sa ına se~ o a~W' • H lb ki V l f . -.. r r_.. "1 
, c -1. lmiş ve hazırlanan sergi aç ış ır -ı ık m onlar da polise tecavü- ye intikal elmışti. a u a ' 1 

- b d k ı Ol içine 12 kisı.· alan hu biiyük ç ış_ il, . . .. . lar idaresi son gunlerde bu hanın nın uç uçuk yaşın il 1 og u t- . Mera ime :ratih. H.ılhevi bando- -""' 
ze uğradıklanru ılen aurerek şı- kendisine ait oldutunu iddia etmek Uıya Haydarın merkebi çarparak sunun çaldıgı istil:l:ıl ınar~ı ile br.ş- yareler her cinsten miiteh,..... 
kayet etmişler ... işte bunun için tedir. Bu ihtilM sulhan hallolunma- h:ıfıke yaralamış \'e teda\•i:>i y::ıpıl- l.ııımış 'c Ifalkevi başkam Sıı-rı En- istiyecektir. Ce<;en harbde tA' 
polL<i de onu alıp götürüyor!..._ dJ.iı için Valtıflar idaresi hazine a- ınıştır. ver B.ı~urun bir söylc\indcn ı:onra yareler ancak bil birini 50-' 

2 - Karagüınriikte oturı:ın Lıncıil F Ul ı k R •• ıı.I Sustum Ve cevap vennedim. leyhine dava açmıştır. Halbuki han diplomaları a l ~ayın:ı. nmı e- reden clövebili~ordu... Şirn_ <IP".;I 
,,..__ Oal ta ta kzı 5 yaşındaki Şi.ıkı-ano fhs:ının bın biıKaruteldn mezun ol .. n talel>eler>" Y . ln n,...;lind a +..ift- gı'bi prôst puınına nazaran a nın n t l . t al len 

a ız .ocı· e Y P~ Ziml esnasında istimlAk olunaca- diğı beyıir çarpar k y:ır.ıl:ımış te- vererek secziyi açmıstır. ayyarc erın mı r, yoz ~ 
yine biİJ'Ük bir heyecan ft hay- ğmdan ~e hanuı cıhetJ aidiyc- da\"isi yapılmışbr. Sergi 10 gıın muddetle her guıı metreve kadar nisan aııvor-;, 
retle başmu denizin bulunduğu u tebellur eder etmez fs - 3 - 1\Iczbahaya manda götunnek- sat ıo dan 20 ye k:ıdar her isteyeninl Fakat· Amerikanın 90 lon.luk 

-'- yürü.d.. te olan 65 yaşnd:ıki Caferi manda- ıl kt 'tÜk ta.yyarelcrinde nrt:ık bU ttl' tarafa doğru çevire~ um timlaki cihetine gıde<:ektir. nın bir tanesi kamınd. n toslıy:ır..ık ziyaretine aı;ık bırak aca ır. J • _., 

'tt' · k •- I' nu sene Fatih Halke\•i sanat k- safe daha da mm.nu?, binnt"""""~ gı ım :... s.... ..,11 .. rın va ıye nefesi kesilir bir hale solmıu \ e lm 1 ., 
Y __ ı.a.; '"'"" ganp.· - --•-.. ıl- tcbmden 16 !>ayan mezun o u ur. leyh ... ayyareye hii,sbt"'ıtun·· a cıu-......, ~ ~ t kkU U Cafer hastahaneye kaldıı-ılmı tıt'. w • ..... _.il 

maz bir dinya içinde yaşıyo- eşe r Mandı:ı mezbahaya alın:ır:ık cez ;ı ---»mı:-- ihtisas• olan gen Jer yetiştir..,.... 
Beşilda.ş Türk Alı mıntakası Semt \"erilmiş. diğer merl.eple l>ey •irin de ihracat f aaliyetf arttı lüzumu hasıl olrnu~tur. 

ocağının kongresi yapılmıştr. Kong- h' 1 · k 1 k h • ı d _... 

Galatasaray Suriye 
takımını ·5 - 2 yendi 

sa ıp erı ya a :ınara.· nı< arn a ihracat mevsiminin başlamış olması Bizim eski silahlaruan <:~a&-rede belediyenin Be~iktaş halkı için tahkikata başlanmıştır. ı 
gösterdiği büyük faaliyetinden şıık- --.ııııc-- sebebile muhtelif memleketlere tıs nun, yeni harhde isimleri .,,,,.. 

l -~edil ek bllh Abbas lar yapılınaUadır \'C dun t til un rol ]SP"' 
ran a ~.... el' • assa Motör kursunun fastiyeti; b mez o!~u. Hele tüfe.le kış 
ağa mezarlaimı çok guzel bir paı k , ına ma ra ıncn ugkye knd r l ın lı H k' e~ 

Şoförler cemivetınin Be.YO"lU HJİk ı·ıralık ı'hr" t mu .. m~lesi • ydedıl- da ka yor. er şey mn.·ın , haline getiren Vali ve Belediye re- ..,. • Jı ti 
isi Doktor LOtfi Kırdar:ı koııgr evinde ar;tığı otomobil \ e ınotor mi~lır. 1ng ltcreyc 10,000 kl!o keten ti ve en büvük silahlaı·, :ı 
kararile teşekkür edilmesi kararlaş- kursu talebeleri iki nazın i ders gôr- ı tohumu, Yuruır.i t, n.:ı 200 bin kil·) dan uçanlardır. Bu v::.ziyt.•f! 
tırılm~tır. dükten sonra tatbikata başl.ımışlaı·- kepek Yugoslavynya mi\Mm milctar- Hava Kurumundan ve havııCiP'~ (Bat tarafı 1.,ıncı uyhıda) 1 

Halbuki Valatasaraylılar Suriye -
lilere kalecıleri muste&nlı birinci ta
kımlarile çıktılar. 

Galatauray Takımı: 
Hakkı, Faruk, Salim, Barbaros, 

Enver, Eşfak, Bulend, Dodun, G n
duz, Salihaddin. Cemil. 

Oyun rnutad menıslmden sonra 
ıenç hakem Husnilnün idaresiııde 
Gıılatasaraylıların nkırule basladı. 
Giızel ve kzsa paslarla Suriye ka -
lesine kadar inı-.n Galatasaraylılar 

birıb1rl arkasına topu avuta ntmak 
suretile iki gol Cırsat.ı kaçırdılar. Hu 
nu Suriyelilerin neticesiz bir akını 
takib etti. Nihayet Gündu7. Enver
den aldıgı bir pasla Suriyelılerin ıki 
bekLıi de çalımla geçerek sıkı bir 
şutle Galat.:ısarayın ilk goluniı ııtıı. 

Bıı golden sonra Suriyeliler biraz 
canl:uıır gibi oldular. Fakat tekn · 
itibarile zayıf Suriye forveti .Gala· 
tasarayın l~uvvelli miıdafaasl ka -
sında hiçbir netice elde edemiyordu 

Nıtckun Suriyell!erln neticcs'z 
jcalan bir iki akınından sonra Gal -
tasa vlılar tekrar hltkimiyet ele 
a.ldılar, V Suriye kalesini sıkı rtır-

mıya ~ar..Jlu sırada Sallhad
din Bodurl aldığı guzel bir pası 
biraz sürerek sı ir tlltle Galatu
saray~ ikinci goliın~ a b. 

Bu golü Suriyelilerin ayagı 

kaptıgı 1opu 18 pas dışından itiba
ren öne gelen Suriyeli çalımla ge
çerek 1opla beraı.r kaleye gırme -
sile Galatasarayıa gollerinı \ıı;e çı

kardı. Bu golden sonra devrenin f:O 

nuna kadar oyua Swiyelilerin nısıf 
sahasında Galat.araylıların tazyiki 
ve Suriyelilerin müdafaasile geçti . 

ikinci devre Galatasaray takım -
larında Enverin ,.erine Bedı1 Cemi -
Un yerine Silleymanı, llarbarosun 
yerine Hftşimi, llızırm yerine c!e 
Necmiyi alarak tebeddülat yapblar. 
lkinci devrede Galatasaray golleri
nin çok artacaiı tahmin edilirke!l 
ilk dakikalarda Suriye forvetinin 
atak ve cneriik oyunu Galatasaray 
hat hattını sıln,tımuya balladı. Fa-

• ruğun kalecf7e verdiği pasa iyi bir 

~kış yaparak Galatasaray kaleci -
sinden evvel ~ SuıVe sai i~ 
takımına ilk golü kazmıclırd\. Bunu 
neticesiz kaı.ı bir ilti Galatasaray 
akınmdan 8llnl'a Suri7e soliçinln i
kinci golü takib etti. 

dır. Kurs talebeleri dun Hürriyeti da ·,. fındık İS\ı'rrcye k.,•.,,,emı· a-y •"' hl k'rlerı· ı,. ~ ..... ., ğımızdan ne büyük galınıoe'vre , - mu 8 1 Ebediye eınırıııda direksiyon stiljl.ı ı tılmıştır. 
O na ba~lamı~lardır. --~ıc-- bekieai~-iıniz. ne büyük h · •M~r v ~ - .~ 

Bu gol Sllriyelilerin gayretini art
tıniı. Beraberlik için eok enerjı sar
fcttiler. Pabt :forvetlerinin becerik
sizlili yüzünclen bir ikı gol fırsatı 

kaı;ınnalan Suryelileri bu istekle -
rme ulaşbramadı. 

Vali ve belediye reisi, mıntaka ti- ı 
caret müdürluğüniln sade yağ fiat-1 
larında 15 kuruş olarak tesbit etti- -
üi fiyat yükselişine ragmen yag fıyat 
farının şehrimizde 30-40 kuruş faz.la 
fiyatla satıldılı hakkında yapılan 

pkliyetieri nazarı itibare alarnk be
lediye iktisat miıdiırlugunu bµ ~şe 1 
tahkike memur etmiştir. Sade yağ fl
yntlraında anonnnl hır :ieklltlc ihti

OUmrUklerdeki maU~r 
çıkarıltyor 

Gumri.Jklcrde bulunan malların 
çü. rılma için !aalıyetc gcçılmişür. 
ithalütçılar bu ınall ıra .ıit beyan
n:ımclcrıııi gumnıklf're vermege b 
J:ımı lardır. İstanbul gumrukleri 
b:ınk:ı va ıtnsile bu malların nevi 'e 
ınikt:ıı ırıı tesbit ctme!;tedir. 

Oyunun sonlarına doftru Galata
aray tazyiki arttı. Ve O)'Un tekrar 

Suriyelilerin nısıf sahasına intikal 
kAr yapan tüccarlar tesbit olunduğu -www--._--vvvv......,,.....,....-~--....,....---..,-"-..,.-vvvvvvv,.....,,...~..,,..,,..._",,..'VV'V~-..,...,,wv-=-:~~=~:=:~=~:":::".vv~ 

. etü. Ve SaWıaddin uzaktan çektiği 

sıkı bir şütle Galatasaray gollenni 
dorde çıkardı. Bu gol Surıyelilerin 

beraberlik ümidinl kırdı. Gol ade
dini 1'azlalaştınmımak için müda -
fa.ıya çekildiler. 

Oyun bu suretle devam ederken 1 
Galatasaraylılnr :rine Salihaddlnin 
ayagile bir gol kazan:ırak oyunu 5-2 
galibiyetle bitirdiler. 

Galatasaraylıların buciln ıstanbul-
Porla Hı maçı olduğundan kendi -

lerini fllJa sıkmadılar. Slkı bir maç 
yapsalardı çok zayıf olan Suriye ta
kımına gol adedini fazlalaştırırlar -
dı. Ge~ hakem Hüsnü oywıu idare 
dı. Genç hakem Hüsnü o)'Unu iyi 
idare etti. 

t:ıkürde haklarında milli korunma 
kanunu tatbik olunncaktır. 

Katil 
9 ay 

--ıtııc--

Hamza 10 sene 
hapse matlkOm 

eldo 
Kırk lira bir alacak yüzün -

den eski ortaklarından Karabe· 

ti öldürmek ve Ycrvantı adiyen 

yarala.maktan suçlu Hamza Ba
kırcıoğlunun dün ikinci •'<;ır 

ceza mahkemesinde son du -
nışması yapıldı. Esbabı muci -
beli karar okunarak bulunan: 
hafifletici sebebler göz önünde 

ve suçlunun lehine alınıp müd -
Demir spor maçı clehımumice 18 sene üzerinden 

(a.a.) - Bugün milli istenen ceza tenzil ile 10 sene 9 
~enerbahçe ıle ay hapeine ktrar verildi. 

gruplar birinci Demirspor !!!'!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!~!"!'!'!'!!"!!!!"!!!!"!!!!!!! 
takımı arasında Türkiye şa na-
sı için 19 mayıs stadında yap 
ilk maç 0-8 beraberlikle neticelen
miştir. 

Beş binden fazla bir etyirc i yı

ğını önünde yapılan bu karşıla,.o:ma
ya, Fenerl:ıahçe, yann lst.:ı.nbulda 

karsılapcaiı ve lii maçlarının baş
la ngıcını tefkil edecek olan Be:;lktaş 
maçı dola7ısile a takımı getirmernil 
\e ancak~ b talant.ı ne saha
ya cııa..-. 

Tamaı.r _. 11 da ubeya çıktık

ları zaıun Pi suretle t«tip edilmif
lerdi. 

urj ~ ŞevkH, Orhan, Reşad -
l"ikrct, Hayati - Kuçu! ... Fıkret, Na
ci, Bü.tend, Şaban. E ııruk. 

Bu kadroda Fenerb hçc takım~nın 
kaplanı olan J.'11trct ılc N cı ,.e Kı\-ı 
çiık Fikret ns • n Ilı ku nC' ııampı-
yon takımının ı d l: ı Mehmet 1 
~cşa~ _ise form 'd. lnı dı·:ı ı ·ın 
şımdikı halde b · d cıy ·ım k-
tadır. 

Zeynel, 
.\ ımed, 

• 

r-Erkek kadın ? .. ---"' 
Bir baya nı sevmiş; fakat vefasız 
ç ı k ınca bela olmağa başlamışL . 
men bütun adliye er ~nı \ e c er 
gazete me1·<1klılnrı çol. IYı hatıı \ ı -
l:ır. Bu eskj ve \ ef<ıtlar do ti ın 

aralarından kara kcclinın geçtı.,i 

gUnden itibaren bu m5clcye d u.1. 
gası basılmadık vek5let J<almmnıs 

gibidir. 
Dahiliye Vekaletinden tutunuz 

da, Maarif ve Adliye Vekfıl tleri 
mensubini bu ıki hı b:ı.ı;ı hen-:c ı 
yakından bilırler \ e hatırlarlar .. h~. 
adliyecıler için bu ah ·i, etler b , c. 
.ıkraba gıbldirlcr. 

Bunlardan bıri: Erkek k .. dın ı o
liınd~ bulunan bir bayandır J·ı bir 
zamanlar hakimlik \0 c bir z.ırT'! nL!r 
mülkiye memurlu u y pmı . eb c
vım de m-ukaUık ile me uı bulu -
muştur. ı..mi Turnnd: ... Bir riva
yete gore de Fc\ zı_y edır. 

Di"'eri ise: &ıli'ıa isrn':ıdc bir 
ınekteb muallimidir. Orta ya lı top
lu glizckc bir bııyanf yani Turanın 
maşlıkası! 

Yıllardanberi s{irüp gelen alo
. in bir nşk son senelerde bozguna 
uğrayınca Turan son dere c i5i n
ıılmış ve her vesile ile Salihnyı iz-

Heı le 1 bu M:ıh •• ..... c işleri be se
ııcdcnberi ürup r.elmekte ve S:ı
lılıa ile '!'uran bır mnhkcmede::ı 
kurtulup dı.,enne ko maktadırlar. 
Salıh ya bu kadar iddıacı 'e inad
cı bır a kla b. glı olan Turan onun 
k .. çm:ılaı m k:ıısı - tırııagını t ;:
t gı bu i l r i " esile ile - pe in· b -
rakr.ı dı ı h:ı lde ve mahkemede he,. 

hakim ete, rı üdclciumumi de, dinle
yenler de nr:bsiyerck şasırıp lrnlı
yorl:ır. ni n'. 1 celse de yine böyle 
oldu \"C nihayet Snlihanın talebi 
muvafık ve huklı göriıl<'rck bazı :ı

hicllerin CX'lb \"C dııılennıeleı·i için 
muhakeme başka bir glıne bırakıldı. 

lcrc m »taç olduğumuz lclJlll"'" 
nin mechül:i olmasa gerektit• 

Be~t saı. 
~~ 

Otel hırsızı mahkOl'fl 
oldu 

Bafra - Rize c+elınde mi afir ~ 
dıgı sırad:ı dıgcr b mu. teriı~_.ıi' 
ket ve isk.ırpinl ~ni ç ılıp ~· 
satarken ynk:ıl.ın• 11ş ve dl·rh.ıl.:,,. 
kil olunan t ;;m::ıil n dun Sult:ı-_J 

mcd bırinci sulh ce ada clu t~ 
y pıldı ' e suçlunun 6 ny h:IP""'" 
karar \ eıildı. 

lliadyo Progran;:J 
2"'9/940 PAZAR ~ 

8.30 Pr ı m, Ye m~ 111 ,et 
.yorı , 

8.3S Mu ik: IJ'. ~r \C pot ,u 
(pl) 

9.00 Ajans h:ılıerleri 

9.10 Ev kudıru - y nek 1i tctf 
9.20/9.30 Mı.;zık: l\t l. r (pl.)sf" 
12.30 Pı o ı am, ve memleket 

:ıyarı 

12.35 ;\1i.ızik 
12.50 Ajans lı:ıbeıkri 
13.os m Ik. rt' 
13.2<>/11.30 M RJdyo 11~ c trn ı (V y 1 · t 'Nccıb ,... 

dur€ de) 
18.00 Pro.,r:ır.1 \'C ıne:nl~ket 

3J'arı. 

18.05 l\!uzik: Pazar ç y. (Pi )pi. 
13.30 ".luzik: Birkaç ro=r. :ıns ,, 
19.45 l\I"mleket s at ııynrı, \fe 

':ıns haberleri. 
20.00 Muı.lk: Türküler. 
20.45 Knnı.ı.,ma. 

2ı.oo l\Iuzik. ' 
21.30 l\Hizik: Yuı·asa opereti 

eçme parçalar (Pf.) jt1' 
22.30 Memleket saat ayarı. IJ 

haherJeri, \'C ıjans Spol' servi.Si• 
22.50 Cıızbaod (Pi.) fi 
23.25/23..30 Yarınki pccıır-"' 

ltapallJi. 



Harb Vaziyeti 
DENİZ 
CEBHESİ 

-0-

(Baı tarafı 1 inci sahifede] 

bakteriyolojik h:ır:be d . hıt 
Olaca~ gız. 

Acaba bu sırnlarda iki tara
fın denizcıleri ne yapıyor? 
Barbin ağırlığını, f atini 
havacıların omuzuna yükleyip 
İstirahat mi ediyorla1·? Ha· 
yır. Denizciler de kendi alem
lerinde en şidd Ui bir mücade
l ile m guldürler. 

İstila tehlikesinden bahso
lunuyor. Böyle bir teşebbüsü 
tnenedecek kmrvet İngiliz do
nanmasıdır. Üç yüz parça ge
tnı her an sitim üzerinde tel
~iz ahizeleri kulakta, sinirler 
gerilmiş ve taarruz habcrıni 
'bekliyor. Denizlerde mayn \'e 
lalıtelbahir tehlikesi vardır. 
I..imaulann ağzı, deniz altı ge
tnileri ve tayyareler tarafın
dan atılacak mayinlerle kapa
tılırsa donanm dL<;arı cıkar
k«'n zayiat verir. H~rekiıh te
Chhüre uğrar. Bu sebebk üsle
tin önünd gec gündüz mayn 
taranın kta, torpitolar, balık
rı gemileri, müscllah tüccar 
\'apurları bıli inkita karakol 
gezmektedir. 

İngiltere hariçten g ·l•'n gı
da tı:.adde eril bcsl n n. me 
v ddı iptidaiycyi iıdiyeıı bu· 
llıenılekettil'. Ticaret g mıl n
ni talıtelbahirlerindcn koru
tnak ıcın kervanlar tertip cdıl
tnekte ''C bu kcrvanlaı· lı:ırp 
Cetnil rile cmruyetc :ılınmalı:
ladır 

/\.iman ve ltaıv.an korsıın
g"tnil"ri ,Büyük oİryıın a ka
ır yayılmıntır. Bu geınıler 

~~ret vapurlarına benzeıl"r. 
Urlu türlü isimler V" sancak
~ r altmda tebdil gcziy rl r. 

1 
~z mütt fik u~ ret gcmi

rıni batırmakla kalmıvorlar 
akla gelemiyen yerleı:e de 
lnayn döküyorlar. Denizlerd · 
J.rı emnıyeunıtlıği artlırıvorlnr. 
On gün t-\•el C ubi Atlns de
nızınde bunlnrcian biri ya.ka-
1 ndı. Deniz s yrisef e.rıuin bu 
Yaııkesicilerini oe devnmlı o
l rak takip etmek laEımgeli
Yor. 

Bava hücümları da denizci
! ri rahat bırakmıyor. Bir tny
Yare ıçin en iştiha aver hedef 
lı rp . 'd' A 1 .. genusı ır. iman r uç 
ruz 1ngıliz harp gemisini nlLı 

ı:ı tayyare feda ederek batı
acaklanna kani ol.:;alar det -

~al bu işe teşebbüs ederler. 
ıııaennleyh douanmavı ha

va hücumlanndan ko;umnk 
~~·ı müdafaa edilen limanlarda 
Oulundumtak icap ediyor. 

Alınan snhillcrıni tarassut 
etln k, lımanlarını, deniz yol
~1?ı. mayinle kapamak, şimal 
~ıtınin çetin tabiatım hiçe 
ayarak yaz kıe, fırtınada ti

Jlıtle, gece gündüz bu deni:d 
~ft süreı gibi taramak lazım
d r. Yoks dil mnn h rckiı.tın-
0~n Vaktılc h ber almak kabil 
lı.: tnaz. Norveç baskım lngiaiz-

ı karı b·r ders olmmrt.ur. 
Alınan denizrileı:inin \'3.4i

~ lı daha müşkül, mcsail<'
tıı daha yol'ucuclur. Çünkü 

• k ıtıkabil taı af denizlere hli
g 1tndir. Alman donanmns11n
cl1lıtıerıe karşı karşıya müca
<l eı:,Yı kabul edecek iktid~a 

ıldır. Her hareketi gızle
~~k. denize açılmnk için ka
YUttltktan, fırtınadan istıfade
~catı mak, harp gcmtleri 
alt f tndan km'\ etle emniyet 
... •na a.luımış gemi kervanln- ı 
.. ııa l. 
" ıucum etmek zahmetli 
~tınWıdır. Bu giiç işe isti
llıu bize meçhul ha?Jrlıkln
clır da ılin·e etmemiz lazım
k · lşte bunl r da gösteriyor 

1 
deniz hu" b"'t" 'd d ~ 
1 

cumu u un şı -
h \.1 c devrun diyor. Yalnız 

ava harb' . 'd . f . her . ının şı detı, ecaati 
({ınd§eyı t~li derecede bıraktı
:Yes· an dtinya efkarı umumi
h1.&ı 1 

gibi muhnripler de bu 
tar. Usta ı>ck az şey söyliyor-

L Bı.KME'r ILG. -----------.JJ 

l1~Nl SAUAll 

rG ı· .k - -, ünün poııtl ası nBuu { va 
-= ... ER*§ 

Yazan : Hüseyin 
ŞUkrll Bftban 

Ber1in ve Roma 
mülakatları --··-

Ç ok eskı olmıyan bir ma-

• 

i zi e. !Avrupa ve halli 

dunyn mukadderatına dair mü
?.akcre ve ruükiilcmeler hep 
Pnru ~ ya Londrada ()Crcyan 
eder. iher han ı bır ibtilif zu
hurunda butun nazarlar bura
lara dıkılirdı. -:.: mdı milletlerin 
mukadderatı Times ve Sein neh 
ıi kenarlannd haU lmuyor. Ne 
Pinlıı.ndiya. - Rusya sulhu, ne 
Rum n - f r nıılaşması \'e ne ı 
de Rumen • Bulgat uzlaşması 
FranstT. veya İngıhz merkezin .. 
den idare edildı. Mihverciler ve 
iki bı.iyı.ik dıktaWrJük simdilik 
Avrupa işlermı rnlannda h~n 
de p k büytlk bır sürntle hal 
ve tatbik ediyorl r. 

Birkaç gün evvel lspany da
hihy nazın ve Fr.a.nkonun ya
kını ve sag kolu rrano Suner 
Sertinde Almnn siyasi ricalilc 
görüstü. Kendı.-,i çok izaz ve 
ikramlara mazhar· olup ve Füh
rer tnrofııı an uzun bir mülü - ı 

kat İl"' taltif olundu. Berlin res
mi kabulü hirıncı sınıf misafir
l<>re m hsus "'kllleri iktisab 
ctlı. Bn kad,ır alii.yiR tabıatile 

ne tesadufi ne d" vahidir. ls -
p~.nya hukum ti, g~en gün de 
izah ·tmeğl' çalıştığım vcçhilc, 
mi~vercil re borçludur. Mevcu -
diyet ve muvaffakıyet.ini onların 
ru-.kcri. diplomatik yardımlarına 
medyundur. Ve istıkb:ılde inki
sar ed bilecek lSC yine bu ka
pılardan kendisın hayır gele -
bılu·. Nitekim Ciaııo - Ribben
trop mula.katı h:ıkkında Alrııan 

rnatbuatır.ın teföırlcrindeki şu 

cilml·• ne Kadur dılckatc şayan-
dır: "Avrupanın yeniden ku -
rulmru uıa yardım arzusunda 
bulunan mılletl ıııı mihver dev
lctlcriııin programlarını fiiliyat 
mevkiin" koymak imkan ve va
sıtnlanııa malik olduklarını bil
diklerinden., !lsp nya bu yeni 
t~ ;süsde amil olacaksa \'akit 
gelmis adtlolunabilit-. İngiliz us
laru'na karşı t nrruz hem asıl 1 
kendi işi olan Londruda. da ce-
1 eyan etmekte ayni zamanda 
dola.5~'1 Afrika sahaları dn her 
tnraft n ateş· verilmeklcdır. 
Bu durumda İspanya eğer "şe -
ker külahını .. kapmak istiyorsa 
yanı Cebelüttankı elde ederek 
4 nğustos li04 tarihindenben 
milli bir at.eş gibı içlennde ya- ı 

nnn a.1 ·vi teskin etmek arzusun 
da ise fiiliyata geçmeyi düşiine
bılir. Filhakika iki yüz kırk se
ne evvel 1ngiliz Amiralı Rooke 
:uısızıu müstahkem mevkie hü -
cum ederek dört gün gibi lm;a 
bir muhusa.rnd n sonra bu a-
nahtan eline geçirdi. Ve lspan- l 
yollaı allmı~ kadar askeı ve 
bir mikdar sıv:il bütün mal ve 
mülklerini bırakarak İsp nyol 
topra!°:'lna hicret ettiler. İki bu
çuk asırdır bu istila yıldonümü l 
yeni San Roque ka abasında ba 1 

E\·et bir facia cereyan etmiş
ti. J<"'aknt bu nasıl bir facia idi 1 

Katil kimdi? Oı;:m:ııı Kadriyi 
rıi<'in öldurınü~ü? Buna hiç 
kim-e ccvab \Crcmiyorclu. 
Düğün evini alt üst c<len lın.r-

g. salık süratle sükunet k ')et
ti. fümi dcı1wl telefonla mlr -1 
la~.zi haberdar elti. Kimi imdadı 
sıhhiyi aradı. Hizmetçilerden 
biri kapıcıya ko~u, bu gibi ~ey
lere dışık olmıyan bazı kadın
lar b:ıy1lma alametleri göster • 
diler. Şık fraklı erkeklerin yüz
leri sarardı. Bircok kimse de bu 
yer-den bir an evvel çıkıp gitmek 
için kapıya do~rru yürüdü. Caz 
çoktan susmuş, müzisyenler da
vetlilerin arasına knrışmıştı. Bu 
sırada bir adam kapınm önün
de durdu ve yüksek sesle: 

- Kimse dışarı çıko.mnz, cli-ı 
ye l>ab'lrdı. • 

i"talya l .oy n itü eri binaları 
mi~ Atn ~~ı~:.;k;~~~/~~~~cı için açılan müsabakalar 
bir zev.dıudcn ıh. rettir; haki -
kattc bu bir İtalyan hakimiyeti 
olac klır. Sözün kL'> ı, İtalya 
Ealknn ynrımJdaı.ıııı l :.ılknn it
tifaln nanıt h brtde hır heyeti 

(Bat tar:ıfı 1 inci ı:ayfadal ı ıtılıarıle durdun~ obt":ık ?ltif kl;.ı 
. ,.. L-ı;,ılmışl nlır. 

Bu ı lCclen eve mız::ır n o:>ı:ıv:ı epe • 
• Koc ıclı Aı ıfıyc koy en lılU"l ne 

J...oy <''tslılu u ımısab::ıJ,..ı .mı Jao'I 1, 
919l!J, lı77i, 3111 ı, 23738 rumu•Lı- ~aııtırıl ca~ binal..ırın a'l'an ıırojc \'C 

mecmua sıfat.ile dıne :ılmayı rtle ı,tir k cd('n beş ını.n.ırct ın hiç 
istiyccek ır. bıı ne ı>u n l.tı~rile b rın ılık ~-

ı ılmes:nc lııık;ın gıirulmeınıştır. Hlt 

13u gnyeyt lemin lıtısusun<ln duru k 1 ır. ıa teklınn, 157 ı ı u

~' ıy t planı mu abak2.<.!n:ı 44"4 l 
13131, l741, 21L>O, lllD!ID!>, 2s:ı11, 

44 46 "e 1011 ı n.ı:nuz' rılc dohtı.zf 
ıııtıı.ıı· i,Ur::ık ctıni , bunl •• rd.ın 

mihver devletlerının takib ettik-
leri tabıy~ Balkanı rda hudud 
t:uı·hilılcn yaptırarak bu değişik 
liklc n isttfo c cd"n meml" • 
ketlerin mınnettnı lıld.trını ve 
sadak tl l"İıu teman etm ktir. 
Bulg ıristan bugiın Pf"k tabii o-
larak nıihvel' de~·letlerini keu
dısiıı.-- vclıniın~t hılıyoı. Bu iı,

dc bit· kabahat varsa vnziyctı 
anlıyamıyan eski Rumanya kra
lının Dobruc mesclesıni kendi 
rıza.sile hnllcLmek wlcmemesın
dedir. B~tlkanlılaı· kendi ihtilaf
laıım !t ndı ar,ıl ırın la samimi 
bir nlaşma ıl;:- h t "e tesviye 
dirayetini gosteremcyince işte 
böyl bır ecnebi ~ umı uğu gelir, 
siddctınt hisscttıriı ve keyfini 
yaptırır. 

Balkanlılar içın tehlike ufu};. 
ta JX'k sarih ve kat'i ol:ıı ak ken
disini gostermıştır. tıhvcr dcv
letlcrinııı niifuzu vc Balkanlıla
ra tclkın ettiklı>rı korku devam 
edecek olursa yem bir Balkan 
ittıfokı namı altmda bir siyasi 
tcskiliıt vücud bulacaktır. Fa
kat bunun yalnız adıııdan ba.ş

ı ~ B lkanh bir tarafı olmıya •
1 caktır. Balkanlılar o ittifak 

i<:indc mihver dev ti rinden ve 
bilha.c;s:ı Romadun ~ekcek emir
leri icraya mahkum bire,. emir 
kulu ml'Vkiındc kalacaklardır. 

Büyle bir Balkan misakı i~inj ... 
Ti.ırkıycnin hıçbır zaman yel' 
almıyacağını söylenıiye lüzum 
görıneyız. 

Ancak. mihver devletleri Bal-

zan gizh gızli bar.an da bu defa 
olduğu gibi açıkça aııılır. 

nal çuncQ, ı 17"7i rumuz hıhı 

yuk .. ek Mımar Seyfı Ark"n pu\..ın 

======================== 
lnnnı 4'iıJc cıkarmnk ıçm oı t -

lığı t unnmen serbe~t bulacaklar 
mıdu·? Bunu pek zannelmiyo
ruz. Aı navudluk nan:ma ileri 
siirülen taleblerin evvela Yun. -
nistan aleyhine tevcih edilmesi 
ve Yugoslavya hakkında §İmdi
lik bir şey söylenmemeflı i.'?in 
içinde Moskovaıun dn bir sozü 
olabileceğınin Berlin ve omn
da takdir edildiğine bir i arct
tiı. Tuna üzerinde seyrisef in 
işlel'i tanzım edilirken pek ihmı.ıl 
'c i.,tihfaf ccrıen Sovyetıer Bır
liği clerhnl seslcnni yükselttıler 
ve Tuna sahillerine erişmiş ol· 
duklarını hatırlattıl r. Turna -1 
men mihv r devletlerinin nüfu
zuna tabi olacak ve Balkanlar
daki Slav unsurlarını da 
hük;miyet altında tutacak yeni 
bir BaUcan misakma Mo .. kov1 · 
ıun kolay kolay göz yumacağı
na ihtimal vcnniyol'uz. B::ılkan
Jaı da bütün büyük de\ Jetleıin 
nüfuzundan azade, tamamen 
bur ve müstakil bir B::ılkan il
tifakmdau başka Ba!kunlılaı ın 
menfaati rini temin dec k Ye 

biiyiik devletleri uzak durmag·ı 
mütevekkil bulunduracak hic - 4

1 
bir tertib tasavvur cdileme-.l. 

I lı ·jin Cahid l:' 1 ('iN ı 

ya gibi ılun)a.nın en kudrC'Ui 
ve satvetli memleketine karşı 

gözü knpalı ateşe girecek de •

1 ğildir. İhtimal ki 1tnlyanlarm 
fısır- harekatını inki f ettir -

melerine intizar edecektir. İtal- I 
ya csnslı bir galebe temin ctm -
den, lngiliz aslanı ağır bir ya
rn almadan harbi göze almıyn • 
caktır. Bunu yapmakla. da Fl'an 
ko tamamen Sinyor Mussolini -
nin gJster<liği yolda yüıümfü; o
lacaktır. Frıınsa knt'i sı.rrettc 

harb harici ol?cak kadar izmilı
lii.la uğramadıkça ıtalya Alman
ya yanında müsaranyı• i tirak 
etmek istememiş idi. 

Roma mükalemelerinin dabn 
baskn sah alnı a cln şamil olması 
ihtimali kai'i olarak münselib 
addcclılmemelidir. 

llüsc~ in Şiikrii BAU \N 

tcldıCını .;54-1 rumuz ıb ~..ıpan :-uk
ek mın ı Il ;ıi Akçny, esed, ı;aı t
-ııncye uynunluk, bin:>lann umumi 

cttırı'", 

ı uzı• ır ı l k ımctlcı ini goz h \ c 
y;.ıpıııın hcvetı uınumıycsmi en iyi 
yeri<?! •ctirış ı., -nlıırmcan kı.ıSl•r 

Ul: bu:un.ır:ı : pu\ :ı:ı ıt.bal"ılc bırint"ı 
17i73 rumuzlu yuk ek ınim.. [..(>~ta 

o Turgun'un cscrı ıkıııd, 13131 nı
muzlu yuks,..k mimar Adnan Kuruyza 
cııım eserı uçuncu, 41741 runrnılu • 
yuk ek ı umar Tahıl" Tugun e:::en 
(lllHlll ıtıbnrılc do uncu olarak ıt· 

tıCok~ eçıl:ni cl"dlr. 
Bu ınusabak:ıl rd.ı binncilık ı.a

Z:ı. .ınl.ır " 000 lıra \"C ikincılık k:ı-

7.. ıı.ııı!;:ır 1.000, uçunculuk ve 
uçun u ve d ı d nı:-u scı,'ilenlerc l 50 
şer lır:ı \ erıl ek ti . 

Yaptırılacak ol n dı1.;er :l\ :ın pro
je \ e \ :ı~ıy<-t ı>hınl. rı musnb:ıJ. la-
1 ı d" nrr d.ınektedır. "\i e bunlar. :ut 

H tcdru t u oum müdurlu 'U 

-0-- 1 
Romada yeni müza- ı 

kereler 
[ Ba,e tar<ıfı 1 irıci sahifede] 

hu.susta resmı 1 · 
maklJ 

m ny:ıd n do ı und 1 
ma yulıle cı l :ınıl 

Jroru • Goriismele.ri 
Roma. 21 (a. n.) - Slcf ni 

ajan ından: 
Romanın lıihıyctt..a.r mahafi

lin beyan edil iğine gı>re 

dünkii göriismelerd n sonra 
\'ım Ribbe11trop'un Rom d ki 
ıkameti ('Snrumıd::ı haskn bir gö
ı üsmc yapılması mukarrel' değil
dir. 

Alman h~ı iciyc nazırı, bugüa 
b<!rabednde I{ont Cıano olduJu 
hald" Rcma'nın sntolannda bk 
cevclitn y:ı~caktır. ltaly,uı ha
riciy. ııaZl.!'ı, Alm n hariciye ı 1-

zırı na bir ziyafd çckmi~tir. 

B. Von Rilıbetrop, yarına ka-ı 
clar Roınad:ı kalacaklır. Alm n 
h. ridyc nazırını!l h rel.eti ya 
yann öğled n sonra, veyahut ö= 
biirgi.in vukubul :ıktll'. 

---<>-

Fuarı gezenlerin 
mikdarı 

ır, 21 (a. n ) - İzmir cntcr-

(Baş taroih t inci sayfada) 

bir seri çarp~adan sonra SÜ· 

ı Uo geri püskürtülmüşlerdir. 

Hi~bir bomba atılınaınıştır. 
Akş._-ım Lbndrnd verilen bi

ri _i alarm esnasında, cenubu 
garbi ve garp banliyösüne mün
f erid bazı bomb la.r düşmüştür. 
Bombaların ekserisi, hali bir ar
saya i bet etm' tir. Hasar pek 
azdır. İkin i alnrnıı müteakip, 
Londra mıntakasmda hava d'.lli 
bataryaları fa liyetc gl!Çnıiş 

\re bazı bombalar düşmü.,.tlıı. 

Londnının garp banliyö U Ü"ı<.;dtı 

de münferid bir tayyarenin mo
tör sesi işitilmiştir. Hava dafi 
b t.aryal::ırı at b lamış ve 
biı im dakıka süren şiddetli bir 
ateşi müteakip, huvada parça
lanan bir Alman tayyare -
sinden geldiği sanılan müthiş 

bir infiliik i itilmiştir. 

AFRİKA DA 
HARB 
[Bai tarafı 1 lncı sahifede] 

tayy relen hıç bır hucumda l>ulun
m ımı tardır. 

hsınn Vıu:i)eti 

K h re 21 {a.a.) - Rculer: 
l\1 ırın garb lıududund tt lyn

mn ilen harekelı ılc ort..ıy çıknn 

yenı \ u.ı~ct kat"Şıstnd tı ınn hat
tı hareke ı hakkındn karaı ıılınmo· 

sı, zanncdıldıaıne core Mısır kabı

nesının h:ıciı elenn t.akıb c
sonr y;ı 

SARAY 
Sinemasında 

Bu hafta görülmemiş muvnf
fokıyetle gösteıilmckte olan 

• 

POMPEl'nin 
Son Günleri 

:"..u u.<ım '\"C m 
TURKÇE SöZLtl 

l iz 
h er 

!er salonu doldurun 
halk kutlelcn tanıfınd m alkı l.'ın
mnkt dır. 

.&ışrollcrdc· MARIA KORDA 
'\:C VICTOR VARCONI 

tU'l:etcn· FOKS JURNAL 
Bugun saat ı ı de tcn-.ltlı 

m:ıtıne 

Bedin seyahatinde dikkat na 
?.an celbedecck bır noktada şu
dur: General Frankoy fiili yar
dıma imanlar nncak tayyare, 
miihimm:ıt ve gonüllii göndere
rek iştirak etmişlC'rdi. İtalyan -
lar ise muntazam ordular sev -
kederek muharebenin kazanıJ -
mcı.sınd1 amil oldular. Buna rağ 
men bugün Dahiliye Nazırı Ber 
liıı yolunu terciq cd rek Mösyö 
Hitler ile görüşnıeyı daha uygun 
görüyor ve tuıly yn yapılacak 
t klifl"ri Berlın vru ıtasile ve Al· 
nıan Hariciye Nazırı kanam 
yapıyor. Anlaşılan .Madrid ile 
Roma arasında en kısa yol Bcr 
tinden geçiyor. Rıyo.ziycnin (hat 
tı müstnkmı) i SJ) asettP o ka -
dn.ı doğru olmamak gerek. 
Bu lınlde Roma nnilakalları hak 
kındaki mübh m n şriyata ıağ
mcn müz::ıkeratın mihverıni ls
panya meselesi onun lngılteı e 
aleyhine harbe iştıraki ve mu-
7.afferiyet sıkkınd alabi -
leceği ,p::ıy teskil tmıs olabilır. 

Bittabi İspanya biiylık Brıtan-

-·AŞK • HEYECAN • iHTiLAL • MUAZZAM ve korkunç sahnelerle 

BUGUN 

· ı PEK 
cinemasınd 

I<ANLIDAVA 10 binlerce figU· 
rnala çevrilen 

muazzam bir film 
Ayrıca: FOKS DÜNYA HAVADiSLERi 

Bugün ~ııt 11 ve 1 de tenzılatlı m:ıtlntler 

Bu, müzeyyenin arkadJ la -
rın~1an, müddeiumumi muavini 

-9-
Se<lnddı. Hadiseye derhal 'az'ı- şapkanı, pardcs\iniı de almış -
yed etmjr-;t:i. Bu kat'i emir, im- sın. 

pıyn doğru yürüyenleri durdur- Biilcnd sapsnn olmuştu: 
du. Sedad, sözüne dcnım cttı · _ Hu akşam fazla i mişin1 

- Bu evde bir cinayet hslen-, de.. diye kekeledi. Çaresiz şap
miş, Osman J\:o.dri bey vurulmuş kasilc pardcc:üstinü portmanto -
tur. Cina) eti i liyen katil ara • yu az ktan onra sen deliye sen 
mızdadır. Zabıta gelip hadiseye deli~c i~cı-iy"' d:)bnI yiiriıdü. 
vnz'ıycd etmeden kimse dı~arı- C1na) etın ı lendi;;, odada llCk 
ya çıknmnz. az kim e vm-dı. Ü"m:ın Kadri 

Scdn..dın hakkı vardı. Ona heı· geniş bi'ı: lw.napcnin üzeritıc- u
l:cs hak verdi. Tasv:ib seslen zatılmı tı. H re ;et!>iz y • ıyor -
yükseldi. Ve k::.pıy::ı. doğru yü- du. Gö~ tiniiı. Jı.ü:f L f,f ınip 
rüycıılcr c1:ığıldı. Bunların arn- kalkma nd:ı.:ı hc.:niiz ol:•ıctliği 
smda Bü!end de bulunuyordu, anlaşılıyordu. 

Sedad onu görünce: Bülend om d0~ru ·ıcrkdi. 

- Burada ne dıınıyorsun HizmetcU r n imi k rıdan kıp

Bülcnd? Haydi içeriye kos. Sen kırnıızı olan lfr m o;a örtilsü.'1'\i 
den b~ka gali);;(ı. i~~nili;de dok- yaralının h:- mın • .ı • .a tu~u -
tor yok, aşlrolsun, hiç böyle bir ı yordu. Anla ıl n 1 •1 ba!}lı~ 
znmanda lı:nçılır mı'? 1-!'!":!ı de isabet etmistı. ,_ 

~ 
R.AD S ERTOliLU 

Bülend haykırdı: 
- B· c-mı d..ı.h:ı. yuk:ırroa. tul! 

Ça'l:ıuk hizim h .. tahaneyc tc -
lef on edin Amcliy th:mcyi ha
Z!rl ""l!!L.tr. Bir ..,argı be.ti var 
mı . Siz de O mnn Kadri beyin 
clb' clcrini eknrtrn. !md:ı.dı sıh
hi arabao gelince hazır olliun. 

Bü!c.:ndın yar~n<l?.. bulunan 
f-cdad: 

- Bravo! !.. tc böyle h:ı.reket 
edilir. Y nralıyı na..,ıl buluyor -
Eun? 

- Şlmdi'ye karı~· yar.adıJı~ 
ör•· h:ıyalı kurtuıl!lbilir. Anl:ı

ı::ılt.n :!lrşun luyati bfr mcrke· 
~ t..:..c ! m mı •. Be!ki de sado
oc k.runiği <!clıni.qLir. Bu takdir
de ü b. sıttir. Öyle zanırefilyo -
nım ~i <1abuk hareket ec].ı>...rs k 
l.end:Smi lmrtarabilıdz. 

O l ya 0.:;m:ın I~rulı inin yln~ 
b~ tü .. car c!±ao nğnbeybi E:c -

m 1 Kadri ve diğer birkar ak
rlbası da. girmbtı. lfomal Kad
ri cok asabi görünüyordu. Scda
dm yanına gelince: 

- İttihaz ettiğiniz tedbir çok 
yeıind... oldu, dedi. Bu melun 
k:.til böylelikle ar:ımızdan ka -
çamıync!llctır. Fnkat polisler de 
ııcrdc kaldı? diye ..,öylendi. 

T.ı.nı b,ı r:ırac1a apartman ka
l>IBlnıu çalındığı duyuldu. Mu
hakknk ki onlardı. Nitekim az 
so.u·a. odaya lıir komiserle iki 
ııOO..., girdil r. Kemal Kadri kcn
cfuiııi truuttı. Komiserin ilk so1·· 
<hğu f>U:Ll: 

- Kntil nerede? demck ol -
muştu. 

Evet, katil nerede idi? Fakat 
bunu hi" e bilmiyordu. 
Komisere ccvab \-eren ...,edad ol
du. ... 

(Arkası mır) 
- t 

Kara Fatmanın 
hazin vaziyeti 

B irkaç gün evvel, yine bu 
sütunda milli mticadele 

k~manlanndaıı Kara Fat
manın bulunduğu vaziyet hak
kında bir okuyucu mektubunu 
neşretmiş ve nazarı dikkati cel· 
betmi im. Bu yazının alakadar
lar nezdinde derhal • t ırini ic
ra ettiaini memnuniyetle gör -
düm. Cümhuriyet Halk Partisi 
ve Başvekalet Matbuat Umum 
Müdürlüğü kendisinin adresini 
bulup bildirmem, bu suretle 
ci.imhuriyetiıı miisfik elinin bu 
:muht~rem Türk anasına u.. n
masına imkan varehilmem ı·~in 
bana. müraca.'lt ettil r. 

Kara Patma diin matbaaya 
bizzat geldi ve vaziyetini anlat
tı. Göğsünde latiklal madalyası 
paı lıyor ve kolunda iki yarrı al
dığına dair kınnızı şcricil'"'r gö
zo çarpıyordu. Sözlcrmi hiçbir 
şey ilave etmeden naklcdiyo -
rum: 
"- Kard im ve oğlum öldü

ler. Dul kızım ve dört torunum 
ile Kasımpn..-ıa Mes,.id sokağı 5 
numarada oturuyorum. Torun· 
lanm1n en büyüğü 9 ) af}lnda is
mi de Cümhurdur. Dığcrl rinin 
ismi Cemal, Cemil \ e Doğandır. 
Dördii:.ü de mıllet uğıı.ınd as
ker yapmak istiyorum. Erk k
lerimizi knyhettikten s >nn\ çok 
müşk·Jlata di.istük. B n bırçok 

yerlerden geri çevrildıkten son
ra nihayet bir dıkimhanede ış 

buldum. Ayda 20 lira kazanı -
yorum. 5 lıra ev kirası verdik
ten sonra geriye kalan para il 
geçinmeğe çalışıyoruz. 60 ya • 
sındayım. Fakat dikimhaneye 
fazla ihtiyarlan almadıktan ı

çin hayatımda. ilk yalaru soyle
diın ve 50 yaşındayım, d im. 
Erzunımun Ergamalsır köyün
denim. Milli mücadele ilk girn 
d n itibar n gbnülliı obrak iş
tirak ettim. lzmire Türk ordu
su ile birlikte gıroım. İş v mer
hamet clil nmeğe alışkın oln a
dığım için çok üzüluyor \•e çok 
ıztırab çekiyorum. En biiyük 
t:ol'kum bu ihtiyar yaşımda 'iyi 
çalışıp kafi derecede para ka -
kazanacağım için tomnlarımı 

millete ve memlekete iyi birer 
asker olarak yetıştire.mem k • 
tir. ,. 

işte milli nıücadele k:...h ft.ıma-
111 Kara Fntınanın hazin v.17. :J :· 
tı budur. 

Bu muhterem, fcdakiir Tiirk 
annsına karşı ..gösterilen l:>t l,i
kaydi, İstanbul şehri içnı çok 
Lüyük bir ayıb ve 1 ke lı·ı.jkil 

eder. Falan aı1.bte, fa.lan hok
J•abaza, falan pehlivana jübile -
ler tertib ederek binlerce lira 
kazandıran ve hayatlarını tc -
min eden bir şehir nasıl oluyor 
da milli mücad lenin bu eşsiz 
kahramanına karşı bu d rece 
sağır, bu derece nankör davra
nıyor. Biı· müessese nasıl olu
yor da kendisınden iş istiycn 
böyle muhterem bir kadını lta
bul etmiyor? Bu kadını damar
larında Türklük kanı akan bir 
adam nasıl geı i çevirebilir? 

Türk sahnesine ilk çıkan ak-
len m lfıl bir Türk kadını 

için jübile tertibine kalkı • 
şan ve d rhal para ~ardımında. 
bulunan lstanbul belediyesinin 
dakika bile kaybetınedt n hare
kete geçmcsinı ve bu muhterem 
kadına !ayık olduğu hayalı ya
şatmasını beldcrım. !staı.:~ul 
şehrine sürülen bu ağu lcikayid 
lik lekesi ,.e . U) ıbı derhal silin
m lidir. 

MURAD SERTOGLU 

H;r.diçiniye verilen müh
let bu akşam biliyor 

( Bıti tar;:fı 1 lncı :ıyfııdıı) 

Çunkiı~dcn ul ruın bıı h :.ı re gu
ı·c, J ;:ıpon Uılebl ~ı, 2" bl ı 
Cin hududuna do rn H 
g~me:·ru \C de \C h 
t cdiL'n nı hth cdıy rdu. 

F t Ç n ku\ etler! F nr...ııun 

mu'>.ı! l..yctı Uc ol un \ e yut mu 
\ ıüaknU olm:ıdan \lıkua gelsln Huı 
dıçlnld~n gel cck Japonları karşı.la

m ~ h zırdır. Çunking den gelen 
haberl re gore, bütun koprulcrı ~
tılmıs r' n Hıncl•çı ı had ıdu u7.e
rındc 200 b:nd<' , fa=.la Çın llskcıi 
nı v;-i nlm~ bu!unır.nl bclır. 



&AD.& • 
ES 

No. 155 Yuaa.: Sami KARA YliJL 

KEl ALiÇ.ONUN 
SON GüRE LERi · 

Cazgır, meydana gelerek iki 
pehlivanı ayırdı. Katrancı ve 
Aliço ayrılmamak istiyorlardı • 

Fnkat, vaki olan müdahale ü
zerine iki pehlivan berabere ilan 
edildi. 

İşte; Katrancı ile Aliçonun 
bu güreşi de bu suretle berabe
re ilan edildi. 

4te; l{atrancı ile Aliçonun 
bu, giireşi de bu suretle berabe· I 
re kalmış oldu. 1 

mevkiine etthip olmak için ça
lışıyorlardı. 

Aliço, eskiSi gibi idman üze
rinde bulunuyordu. Beı;li idi, 
Hemen, hemen bütün hasımları
nın gözlerini yıldıracak derece
de çevik ve <;.a1akti. 

Aliço jçin bir tek dlişüncc va:-
dı. ı 

- Kim olursa mağlup olmam .. 
Hakikaten bu ihtiyarı mağlup 

etmek kolay değildi. Sonra, bu 
eski kurdun güreşi insana doku-

YENi SABAH 

YATILI -

HAYRiYE • • LiSELERi 
liar~;banelıu§mdıt. Horhor C'ad~de TcJefon: 20530 

ANA iLK ·OR T A LI SE 
Eski ve yeııi talebl'.'nin k:ıyıdl:ırı hergün s.1~t 10 - li ye kadar yapılır. 

Yabancı dıllcrc ilk sırııllard:ın itibaren b:ışlanır. Son smıcta fen ı:ubesi de vardır. 
••••••• T;ılebc mf!ktcbin husuı;i otobils ve otomobılilı> evlerine na1cledilir. 

Eski 
Feyziye 

Nişantaşmda Karakol karş ısmda 

IŞIK LİSESİ YATILI 
YATISIZ 

ANA- İLK - ORTA - LiSE ( Kız - Erkek) 
Tıirkiyenin en e•ki ,hıısusi li«~ı;irlir. Kayd \'!'! tecdidi k.ı~ ıcl için her gun müracaat olunabilir. Tr>Jıfname 

isteyiniz. Telefon: 808'i9 
Pili beli lfar:ı Ahmed ile 1 

Aliçonun Kırkpınar güreşi 
Filibeli Kara Ahmetli, okuyu

cularıma tanıtmıştım. Filibcli 
Kara Ahmcdi Cihan Peh~anı 
Kara. Ahµıedle knrıştııınrunalı
dır. 

nuyordu. 1 ı ı 
Aliço ile berabere kalıp mey Askeri ik işleri 

dandan cıkan pehlfranlann bir ._ _______ ....,._ __ _ DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 
hafta aJollnrı ba.5lna geJmiyot'· Fatih Askerlık ,ubesınden: 
du. 33G doğumlul:ırl:ı hıırılarla mu:ı-

Cıhan Pehlivanı Knra Ahmed 
başka , !!'Hibeli J{arn Ahmed bnŞ
Jradır .. 

Çünkü, Ali~onun ustalığı ha- mel<'yc ttlbi diğer doı,'lıınlu erat ve 

sabil bütün güreşin ağırlığını okurlnrın son yoklnmalnrının bit

hasımlann:ı yüklemesini biJiyor- mesine 4 gün l<almıştır. 

du. Bu m{iddet zarfında yoklnmrıl:ırmı 

Filibcli Kara Alımcd, cihan 
peblivanı Kara Ahmedclen ev- J 
vel gelen pehlivanlardan biri-, 
dlr. 

1 

Aliço devrinin son senelerine 1 
yetiş n 1'11ibeli Kara Ahmedin 
Aliço ile ınüteaddid güreşleri 

var<lır. 

. Aliço, Filibeli Ahmedin ka
burga 'kemiklerini kırmıştı. Ah
med bu sebeblc epeyce müddet 
gUreşememişti . 

Kırkpınarda başpehlivanlık 

güreşleri çok heyecanlı olurdu. 
Filibcli Kara Ahmed, Aliço

dan intikam almak istiyordu. 
Daha hala kaburga kemikleri
nin kırıldığı günii unutmuyordu. 

Kırkpınar giireşlerine usta 
bir çok pehlivanlar iştirak et
mişti. 

Bilhassa, Rüstem _pehlivan na
zarı dikkati celbediyordu. Rüs
tem o devrin meşhur pehlivan
Jan sırasına girmişti. 

Çakır Osman da bu pehlivan
lar içinde görünüyordu. Aliço, 
elli yaslnrmda olduğu halde arzı 
endam etmişti. 

Bütün pehlivanlar A.liçonun 

Her gi.iroşten çıkan hasım, mu 
hakkak iJikleri boşanmış bir is
kele hamalı kadar yorgun çıkı
yordu. 

Toy ve genç olan pehlivanlar 
her ne kadar güreşi bilseler de 
Aliçonun güreşine bir türlü gü
reş uyduramıyorlardı. 

Rüstem, Koca Yusuf ayarında 
bir pehlivandı . Çakır Osman 
Katrancı ayarında bir pehlivan- ı 
dı. 'I•'akat, ustalığı hepsinden üs
tündü. 
Kırkı>mar güreşlerinin baş al

tı güre..'fleri bittikten sonra, Caz
gır ortaya c;:ıkmış bağınyorclu: 

- Başa güreşecekler meyda
na!. 

Bas pehlivanlar teker teker 
kazan dibine gelmeğe başladılar. 

(Sorıu var) 

l L AN 
Eskışel'ılr Beled iyesinden: 

it!. ıyemı2dc mevcut opcl marka ;Jd 

araz(L ı~·in sulaın.ı tertibatlı ve yal
nız y. ngınlnrda kullanılmak üzere 1-
ki tane Santrifuz pompa alın::ıcal.

tır. Bu işle aı:ıkalı müc:ssclcleı in 
Eylul 940 oııun:ı kadar belediyemize 
kkUftc bulunmaları ıl~n olunur. 

Fen Fakültesi Dekanlığından : 
G. lenik cnstitüslinc :ı ist:ın nlınacagından i tck1il•~in fakultc dckonlı-

ğırn ı uracaatları ilan olunur. (9002) 
-ç-==-

Gümrük 
Amirliği 

Muhafaza Genel K. İst. Lv. 

Cins ve mikdoırı 

Satınalma Komisyonundan : 
Muhammen ilk 

bedeli 
Lir:;ı 

teminatı El<siltmenln gün ve 

Lira ıeklı aaati __,________________________ --------------------~ 

f50 Çı~t fotın 6375 4i9 Kapalı ı.:ır! 3/1/940 11 Peı·licmbe 
!122 çizme 4508 359 Açı!{ ek iltme ~ 15 » j 

Yuk~rıJa yazıl~ teçhizat h'z:ılarında gostcrilcn usullerle yine hlz31a- ı 

rmda ynzılı gun ve snntinde satın alınacaktır. Nümune evsaf ve şartna
meleri he•· gün komısyonda görülebilir. Kap:ıh znrfa talib olanların cksıltme 1 
sa:ıtiııden bir saat evvel 'Jtanunt ve-sik:ılnnle beraber znrflarını Galatad:ı 

Mumh~nc cadde ı 1brahiın Rifat hnnndaki komisyona vermeleri, rıçık ek
siltmeye istekli ol nlnrın belli santindc yukarıda sözü geçen komisyona 
gelmeleri. (8810) 

_,,_ __ ... A N A - l L K ,... __ ..., 

YENİ NESİL İLK OKULU 
Yab n ı dil öğretilir \"e bllhassa ::ına sınıfımı !cvkalfıdc ehemmiyet ve
rilir. s.nı!ları az mcvcudlu olnrak tc;ıkiJ udıl ıı Ur. Knyıd muameUıtın.ı 
ba 1. nı ıştır. Her gün 9 dan 12 ye knd, r ınuracn:-ıt edilmelidir. 

Adres: Cu[:aloeJu J\Iolla!cn~i No. 30 

yaptırmıyan erat yoklama 

addcdilecektfr. 

k:ıc;:ıgı 

Şubemize mr:n.ub erat \'C okur

ların ccz:ılı l:olınamalnrı i< in bu 

müddet z.nrfıııda şubeye ımlrac:ı:ıt

ıa yoklamalarını yaphrmalnrı, aksi 

takdirde haklarında c~za muam,.Ji.!si 

tatbik olunncagı ilan olunur. 

Balrkealr Vallligınden: 

ı - Ekı:ıltmeye konulan i~: Sındır
gı kazasının Sıgırova ornıaııında11 

iı;ldın daırcsine meccanen 'erilen 
7693 metre miklıb gayri mamul çam 
eşçarının kesilmesi ve şartnamesinde 
yazılı çap ve miktar d:ıhıJinde 5000 
metre mikab kerustc imali ile Ban
dırmaya nrıkli \e Bandırmada v:ı

pura vej<ı mutöre teslimi. 
2 - Beher ın:ımuı metre mıkab 

:kereste f in muhammen bedel (35) 
lirad/i·. 

3 - Şartname: Bal.kesir, Burca, 
Manisa, Çnnakknle iskan dnırelcriyle 
Ankara tskdıı Umum Müdu Jliğ{ll1\'.le 
görülebilir. 

4 - Eksiltme 21/10/940 taııhine 

musadif pazartesi gunu mal lG d:ı 

Balıke fr iskan dnire5indcki komis
yondu yapılacrıktır. 

5 - Eksiltme knprılı z.arC usulile
dir. 

G - Muvakkat teminat (10 000) 
liradır. 

7 - İstekliler kanunun cnııettigl 
vesniklc birlikte bu gibi tııııhhiıt iş
lerinde bulunduklarına dair\ csnik te 
ibrnz edeceklerdir. 

8 - 2490 snyılı kanunun 32. ind 
m:ıdde i mucibince haz.ırlanac:ık tek
lif mektupl:ırı 21/10/940 tarıhinc 
mıisadif pazartesi gıinü saat 15 e ka
dar mnkbuz muknbBinde komisyona 
\'erilmiş bulunuc:aktır. 

Kirahk apartlman 
Bebekte Arslanlı sokak, Robcrt 
Koleje beş dakika mesafede ka
lurifcri, soğuk \ e sıcak akar sıı
yuf banyosu, bahçesi \C güzel 

manz:ırnsı vardır. 36 - 86 No. y,1 
Tele!on edilmesi. 

·Şişli Terakki 
Lisesi MUdOrlUğOnden 

Esas talebe kadrolarımız dol· 
muıtur. Devam eden müracaat· 
lar karıısında sınıflaf'ımıza 

(yeni fUbcler) ac;ma~a karar 
verdik. Kayıd olmak iatlyenle· 
rln acele etmeleri rica olunur. 

Bir çalgıcının seyahati 
51 

- Cnnım, dedim, ben hrsaz dcği-1 bııakmış idi. Birdenbire kolumu he-
lını. 1 rlfin elinden kurtardım. Gogsuııc 

-· Y .ı nesin:' ku\'\ elli bır kakma \'Urup herifı ye-
- Beni bırak. \'ulıdcın hnstal:ındı. re yu\ nı·Jadıktan sonra t ... banl:ırı I 

Ac le bir doktor çağırmagrı gı.dıyo- ltaldırdıın. Herif benlm g.bi kendine 
ruın. nlsbetcn ve cilsscsiz aclclcdılceck bir 

J, nd .. ı 1 gayet kurnaz bir .. .:fam 
idi Ban..1· ~ I 

- Pekfıı.i! H ngi rokokta kaç nu
rr:ar. lı hanede ohıruyorsun? dedi. 
V,y n ... :> p:n:ıh, ne )al n uydurma
lı'? Kc'.cl .ı ...,c b" !adım. Jandarma: 

- Ç..ıpl-.ın hcrirı Nafile yalan uy- 1 

duracağım dıye l. •ndıni sıkına. Düş 
m.ume b:ıknyım. 

Dedi. Soknf;rn gö7. gczdirdım, tenha 

1 
idi. Vrıkın jondarma kolumdan "ıla 
<JAl yakalamış idı. Fakat kurtulmak 
dn n umkun idi Bu srada cadde fa
r:ıfnclan bir çok .ıynl~ sc. lcrl pcydo 
oldu . .Şuphesiz r u nfir bulunduğu
muz c\•ln bahçıv, nl:ırı, uşakları beni 
takibe çıkmİ"ilardı. Heriflet"C kim 01: 
duğumu anl:fün.:::ıya kn$lar hem on
Jard;ın, hem de J:ındarmalardan bir 1 
tcmlz d:ıyak yiyecek ldlın. J::ındar

mn aynk seslerini dl.JYIJIUŞ, ne oldu
ğunu t!nlnmak liz"re başını nrknya 
ccvirmiş, l::oltÇ1..1 da biraz ırev~ek 

ncinmdnn _bu derece ccsnrct memul 
etmcdlğ ndcn birdenbire "neye u •ra
dığını $n&ırmış, beş on s:ıniye du;;
t\lgu mahnldcn knlk.ımamı&t. Fııkat 
sonı a kendini toparladı . Hemen ay:ı
f;.ı lrnlkarak arkamd:ın koşmaJU b .. ~
ladı. Herif', ağır elbisesi, iri clzmc
lcri ile ~nim kad:ır ko runıyordu. 

Fuknt y.avas y;;\"a11 benim <le tak~
tım kc=;ilmiş, dizlerim nğrunai:a 

b:ı laı'rııştı. Zaten pencereden bahçe
ye ntlodıgım taman dizlerim, butün 
vUcudılm {urşu .gibi olmustu. Onun 
üzerine ikinci atlama, sonrnki koş
ma lpr butün but\in takatunı ke" -
-11\lşti. Yakalanm:ımak için ola~on 
km.;vetimi S<ırfedi;> ordum. JandarıA? 
yakahyamıyaaıi:'lnt anlamıt oımalı 
ki bir iki defa .fülduk çaldı. Derhal 
J nn soka~l:ıTcbn uç dori ki.i peyda 
oldu. B\ınl:ınn diğer jand:ırm~l..ır 
old"uJ<larım nnlad.m. Bunlarla nrmn
d:ıki mcsare e-pcycc id:. Etrcfırr:.t ba-

kındım, bil' sra C\lcr. Bunlrırd.<n bı
rinin knpsı aralı.:, bir:ız dinlunmı.:k 

ve blr de Jandarmalara ~ :ık:ıl..ınm,1-
mak için hemen k;;ıpıdan içeri gir -
aim. K:ıp~yı y:waşt;:ı k:ıpadıııı, içe
risi g::ıyct k.-ıranlıktı. Bira?. onı \l n
yak sesleri snklandıgım e\;!.l knpıo
mn onuııe kadar geldi. Beni ~·akalı-
1an jandıırına arkadaşlrırın,ı: 

- Vay çapkın vay. Acaba nı> ~

r:ı fa l::ıçtı? 

Arkadaslanndan biri: 
- Canım ne budalasın, hiç öyle 

serseri kaçırılır mı? dedi. 

- Ah, boş "buluııdwn. 
- Şimdi ne yapacağız? 
Bçn korkumdan titriyordum. Jan

darm:ıfor e'ı'an kapının ôniındcn tıy
rılmıyoıı1nr, beni yı:ıkal:ımnk lr,.in 
tlirlü pU!nlnr tertib ediyorlardı. En 
fı~hayct bunlnrdan biri: 

-- İkL"lllZ şu krıpının (iniııırlc be: -
leriz. Sen karşı tarnftaki sokrıgı do
Inş, H:ınri de sol taraftaki okn~ı 
muhafaza c~in. 

IRmez. nıi? BUttln biıtiln ~şırd.m 
koldun. Hakikat hnldc iki j. ncl:ır
ma knpının eşiğine oturdu. 

(Arkı::;ı var) 

ı :ıded Terazi i 10 kik•lub 
ı > Ba-skul 100 > > 

5000 > Küçdk madeni düğme 
50 kilo Gal\aniıJı yuınuş:ık tel 

350 > Perçin çivısi 
12 > Kibriti Nuhas 
18 > Tartarat dö potas do ı:.üt «sel dö senyet> 
5 > Hamız.ı kibrit ~kesıb 

200 aded Demir tek<o'rlck ıınali 

Yukarıdn cins \c mikd11n gfüterilcn eşya ''e malzeme 24/Eylül 1940 salı 
günü saat 16 d;ı pıız.1rlıkla alınacaktır. 

isteklilerin bellı gün ve s:ıatte Kasımpaşada bulunan komfSJona mü-
racaatlrırı. •8802> 

• • • 
1200 adet matra 

4 ~ Tnmpo mark; k:ırr.yon dış lAstigi 
4 > 
50 met. 

> ~ 

Dok bez. 
1250 met. hfıki işbaşılık kum~ 

ı adet knwn 100 kişılık 
2 > Çay guğumü 50 kişilik 

20 > Boru 
15 > Trampet 

, 

1000 met. hortum cMotorpomp fçin52 m/m,, 
20 adet demir rnç levha l~OOX 1200 X8: 9 m/nı. 
35 met. demir köşebend 120 X 80 X 9 
50 met. demir 1fıma 50 X 5 
20 :> demir çubuk 30 ın/m kutrunda 

400 adet Ha\"~a ba:ı '--.;varn mrıa somun 3/8 pusluk 
400 > demir cıvnuı mna somun 3/8 
500 > percın 1/2 pusluk 4 sim boy 
100 > Demir çatal pin 5 m/m kutur 5 S/m. 
100 > demir pul 5 m/m sıhan 
20 > la\ ınan;ı komple 
25 > lavmana aynası 

2 > Pirinç hnvluluk 
300 > Bey:ız fayans 

2 > Dosy.ı dolabı 

20 > Poı1ati.f yaz.ı mo~ ı <rçılır kapanır> 

20 > Dol:ıp •50 gö2.lı.. 

l Saçtan mamul h:ırld le.\ ha t'5X~5 ebadında> 
ı > Arnb. o:lfıstiK uç tekerlekli:> 

JO > .Yen'ck masacı muşambası 
Yııkardn cins ,.c m1kdarlnrı ynzıh eşya \'C malı.eme 24 Eylül 940 sıılı 

gıinü s:uıt 16 d;ın Hibnren ıırıı;ırlıkla nlın:ıcaktır. tsteklılerin belli giın 'c ı 
snatte Kasınıp:ışada bulun::ın komısyo•ıda hn1Jr bulunmaları. (9005) 

Büyükdere : Tümen Sahn Alma 
Komisyonu Reisliğinden 

Asker ihtiyacı için muhtelıf terlere teslim edılmek üzere aşağıda cins, 
mlkdar ve tahmin edilen bedelleri y:ızıh muhtelit eruık yine a~ğıda ya
zılı tarih, gün ve saatlerde kap;ılı :z.art usulile eksilt.meye konulm~tur. Ek
siltme muameleleri Buyükck>rc iı;kelcsi karşısındaki Askeri :ombarda bulu
nacak olan Tümen satınnlma komısyonunda yapılncaktır: l~ teklılerin ~eraiti ı 
anlamak üıerc hcrgün \C eksiltmeye işUrak için de aşagıda yazılı gün \·eı 
sa;ıtlcrde alınacak erzak miktarına \'e tahmin edilen 1iyata göre tutarı olan 
teminat akçelerile birlikte komisyona mürncaaUarı ve teklif mektuplarını 
kapalı zarf içinde eksiltme saatinden bir saat evYeline kııdar makbuz m~ı-1 
ktıbilinde vermeleri 1üzumu ıl:'ln olunur. ! 
Erzakın cinai 

Kuru sugan 

Pirinç 
Pfrinı.; 

Pirinç 
Nohut 
Nohut 
Meı·cimek 

Mercimek 
Kuru !nsulyo 
K uru fasulye 
Kuru fasulye 
Patates 
Patates 
Pııt:ıtcs 

~f~hrlyc 

Şehrıyi? 

M:ıkarna 

Mnkarnn 
Kuru üzum 
Kuru üzüm 
Sade yağı 
S:ıdc ynğı 

Snde ya~ı 
Zeytin yağ 
Zeytinyağı 

KHo 

50.000 
80.000 
25.000 
25.000 
30.000 
70.000 
75.000 
25.000 
19.000 
G5.000 
iiOOOO 
95 000 
60.00iJ 
RO 000 

100.000 
..?5.0C•f). 
18.000 
50000 
38.000 
40 000 
33.000 
40.000 
30.000 
30.000 
25 000 
19.000 

Muhamen T eminat akçesi Eksiltme s. , 
tutarı 

3000 
4800 
8750 
8750 

10500 
10500 

, 11250 
5000 
3800 

JG2SO 
15000 
23750 

4200 
4200 
7500 
6000 
4320 

121100 
8720 

10000 
82511 

52000 
39000 
39000 
14500 
11020 

225 
360 
656.25 
656.25 
787.50 
787.50 
843.75 
375 
285 

l 218.75 
1125 
1781.25 
315 
315 
562.50 
450 
323 
900 
654 
750 
618.75 

3850 
2925 
2925 
1087.50 

826.50 

tarih ve g ünü 

7/10/940 pazartesi 15 1 
7/10/940 > 15 
7/10/940 > 15 
7/10/940 > 15 
7/10/940 > 15 
7/10/940 > 16 
7/10/940 > 16 
7/10/940 > 16 
7/10/940 > 16 
7/10/940 > 17 
7/J0/940 , 15 
7/J0/940 , 17 
8/10/940 S..lı 15 
8/10/940 Salı 15 
R/10/940 > 15 1 

8/10/94Q , 16 
8/10/940 > 16 
8/10/940 > 16 
8/10/940 , 16 
8/10/940 > 17 
8/10/940 > 17 
8/10/940 > 17 
8/10/940 , 17 
8/10/940 » 17 
8/10/ 940 > 17 
8/10/940 > 17 

Yüksek deniz ticaret mektebinden bir 
memur aranıyor 

cP. 12-, seksen beş lira ucretli dahiliye memurluğu munlıaldir. Mek
teb~e kalındıı-.ı ıniidrl<~lçe. yemesi \·e yatması mektebce temin olunırr. 

Linlrnl orta mekteu mezunu bulunma~ı sııbahları ta!ebe)e beden hnrc
ketleri yaptırnc:ık \'C aı.tliaml, rı siporiti! oyunları idare edecek kad:ır spora 
vukufu bulunınnsı, ya$ 'e sıhhati bu i:ılerde t':ıali:ret g<\sternıesine mi.isnid 
olmaı;ı 1Uzımdır. 

Bu şartları h:ıiz olup da evvelce mckteblerde talebe işlerile iştigal et:. 
miş bulun.ı lar tercih olunur. 

1stı>k1ıl"r \ c ık. !adle birlikte Ortaköyde mekieb nnkhirlııgı.ine miira-
cnat cdcbilıı Jcı. ( 8982) 

Teknik Okulu müdürlüğünden : 
1 - Mülıt 1 u jlırİŞ imtıh~nlıırı l te~Tinfe\'\'cl 940 s:ıh .giin'il yapı-

ı;:.ıyıJ olun .. nlann ldırnelerilç._ o g1in sa:ıı. sekiz buçukta 
bulunmrtııırı. 
mı giriş imtihnnları günQ rı)lrı a ılan olunur. 

Tc rınıc:vvel 940 paz::ırtesı ~u b •• ıan:ic:ıgi ilıl~ 
899'7) • - .. . • -

Eczacı alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum 

Müdürlüğünden : 
K üçuk Y<Jıgat \'e Kırıkkalede istil:.ilam edilmek ve yaaı 58 den ~ 

olmamak üzere iki eczncı alın:ıcaktır. 3656 sayılı kamın htikümleriJıe ı<ır4 
ücret \'eril~ektir. 

Askerliğini yapmış ve sicill~m tekaüt. edilmemiş olanlardan talil> oldt 
ların sicil veya yedek subay kııyıt numaraları yazılı birer tercümef bal ' 
Uğıdını bir istidaya bağlıyarak en geç birinci teşrin batına kadar Uınudl 
Müdurlıiğe mı.iracaatları. •8848> 1 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Fen Fakültesinde cGalenib doc;entliği açıktır. Namzed.lerin yaband 

dil imtihanları 2 birinciktlnun 1940 pazartesi güniı yapılacaktır. tsteklile4 
rln sıhhat raporu, beş fotoğraf, nüfus tezkeresi örneli ve hüviyetini ~ 
teren fişlcnle dişler tedris işleri kaleminden istenecektir • ., 15 ikinci t~ 
akşamına kadar Rektörlüğe müracaatları. «8954> 

Satılık Köknar tomruğu 
Devlet Orman ışletmesi Karabük .... 

Revir Amirliğinden : 
e 1 - Karabukte revir onünde isti1te mevcud c825> aded mu::ıdili 469If 

metre miktlb c566~ desim tre mikiıb köknar tomruğu açık aı'ttırma iJd 
satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme payları mevc:ud ve kabuklan SO" 
yulmuş olup hacmi kabuksuz orta kutur üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara aid şartnamesi Ankrırada Orman Umum Müdiirlil
ğünde Ankara, htanbul, Zonguldak çcvirge müdürlüklerinde ve Karab~ 
d('vlct orman işletmesi revir amirliğinde göriilebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli «14• lira •9lr'> kuruftur. 
5 - İsteklilerin % 7.5 pey akçelerile 23/9/1940 pazartesi guniı saat 

cH> de K:ırabüktekl revir merkezine müracaatınrı. •8749• 

Satılık Köknar tomruğu 
Devlet Orman işletmesi Karabük 

Revir Amirliğinden 
1 - Karabük revirine baglı Büylikdilz bölgesinin dere üs1il 

deposunda istifte mevcud d790ı> aded muadili «1388• metre mikib dotiJ 
desimetre mikab köknar tomrugtı açık arUımuı ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların n3nca baş k~me payları mevcud ve kabukları si>"' 

yulmuş olup hacmi kabuksuz orta kutur iizerinden hesa~anmıştır. 
3 - Tomruklara aıd :ıortnamesi: Ank:ırada Orman Umum MUdurlu

ğünde Ankara, İstanbul, Zonguldak Ormnn çevirge Müdürlüklerinde ve 
Kar:ıbUk Devlet Orman l§lctmesl revir amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli c12> liı• «00~ kuruştur. 
• 5 - isteklilerin 3 7.5 pey nkçelerilc 25/9/1940 çnr§amba Efljmı saıat 
d4> de K!lrabükteki rl'!vit merkezine müracaa.tlnrı. c880h 

1 Devlet Demiryolları İlci!1ları 1 
Muhammen bedeli (1 040) lira olan 8 nded 120X260X55m/m BıJyslJ 

yatak (25/9/1940) çarşrımba g(inü saat (10.30) on buçukb Haydarpaşa
da gar bln:ısı dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile :ıtıı> 
nlıııacaktu·. 

Bu i~r girmek istiyenlerin (78) lırrılık muvakkat teminet Hı knnu

r:uıı t:ıyin ettiği ves:ıikle birlikte eksilt."ne ı.rtımi saatine kndnr komisyoııa 
ınür:ıl•n:ıtları lazımdır. 

Bu işe oid 6Srtııamclcr komisyond:ın parasız olarak d:ığıtılmaktadır. 
18311) 

Üniversit~ Rektörlüğünden: 
Ortaci{;retim milesse elerine yabanc dil öğretmeni yetiştirmek mnk!W' 

dile geçen yıl 1stanbul 'Onivcrsitesinde açılmııi olan fransızca, ingilizcc \I 
almanca kurslarına bu yıl da aş:;ğıda yazılı şartlar dahilinde yeniden 6' 
talebe alınacaktır. 

Du tıılebe bir yıl tstcınbul 'Ünıversitesindeki yab:ıncı dil kurslarınn de
\"am edecek bu müddet z..-ı.rfında ber birine ııyda 30 ar lira hnrçlık verile" 
cektlr. Bu bir yıllık tedrisatta mU\"affak olnnlar siyasi vaziyet normnlJeŞ .. 
tiği takdirde tahsillerini bkviyc etmek üzere, bir yılda dilinl ögrendıklcf1 

mem.lr>kete gönderileceklerdir. Bu talebenlıı ı:eçnıe sınavları 5 - 7 teşriJJ 
günlerınde tst:ınbul üniversitesinde yapılacaktır. 

Sınava istirnk edebilmek için: 
ı - Türk olmak, 
2 - Yerli veya yabancı bk kolej veya liseden veyahud biı· ogretıneıı 

okulW1rl:ın mezun olmnk colgunluk> şart değildir. 
3 - Oniversitedc 3 Birinci teşrin 1940 dn teşkil edilecek sıaglık konı!S"' 

yoııuncn munyene edilerek tahsile mani bir holi olmndığını bildiren bif 
rapor almış bulunmak şarttır. 

Sınavda muvaffak olanlardan tahsll muddeUerlnin iki ınisli Ma:ınf \'e
kMeli emrinde çalışacaklarını tcsbit eden bir taahhütname alınncaktır. Ted-° 
risat her gün Üniversitede sabahtan akşama kadar de\•nm edecekti'· 
Ku~ talebesinin hariçte bir işle meşgul olmamnsı şarttır. Sın:ıvn girnıc&e 
talilı olanl:ırın en geç 1. Teşrin 1940 akşamına kndar 1sbnbul üni\'ersitc51 

Rektörlüğüne tahsil vesikaları ve 6 fotoğrafla birlikte ınürncaııt etmc!etl 
llizıındır. •8955> 

Gümrük Muhafaza Genci K. İst. Lv. 
Amirliği Sahnalma komisyonundan : 

Muhammen ilk 

bedeli teminatı 

Cins ve mikdarı Lira Lira 

eksi itmenin 

fekli 

gün ve 

saati 

850 çift fotln 6375 479 kap:ılı zarf 3/1/940 11 perf'-O el! 
322 > çizme 4058 359 açık eksiltme > 15 > 
Yukal'lda yazılı teçhizat hizalarında gösterilen usullerle yine hızalıı .. 

rında yazılı gün Ye saatinde satın nhmıcaktır. Nümune evsaf ve şartJJ.3 .. 
melcri her gün komisyonda gÖTülebiliı·. Kapalı zarfa talib olaıılarııı cı:sıW 
mu saatinden bir saat evvel kanuni vcsikalarilc beraber zarflarını GtıJat• d:J 
Mumhane caddesi İbrahim Rüat haruııd:.kl komisyona vermeleri , nçık el; .. 
siltmcyc istekli olanların belli saatinde yukarıdn sözü geçen komlsyon.a el .. 
mclerl. •810• 

İstanbul üniversitesi A. E. P. komis· 
yon undan: 

Fen FakUltt.'Sinde yaptırılacak 7944.53 lira keşifli laboratuvar dnireslrı10 

tesisat \'C tadilatı 3/10/ 1940 perşembe giınil saot 15 de Rektörliikte açılt e~" 
sl!tmc ile ihale edilecektir. lstekiilerln en nz 5000 liralık bu gibi işler :; JY 
tığına dalr eksiltmeden 8 gün evvel t str.nbul viUıycUnden vesikn aln'I• ı ... rı 
941) Ticaret Odn,sı vesikası ile 596 liralık muvakkat temin:ıt vcrmclcı 1 1• .. 
zımdır. Adı geçen i~c nid kcş:it, şartname, mukavele projesi \'C sair C' r ıc 
Rektörlükte goriıliı!'• c8809 

Fen Fakültesi Dekanlığından : 
F;ıkültemizin 15 lira nsU manı;lı kimya laboratuvar memurlub'\ln:ı 32 '

6 

sayılı kanun hükümleri dahilinde ~emur alınncoğınd:ın isteklilerin fak 
1
" 

tc idaresine mür<ıcaatıarı nan ol1Jnur. (9001"~ 

Sahibi: Ahmed Cem:ıleddln SARAÇOÔı LU 

NejrJyat Müdürü: Macid Ç~TIN Bllufdığı yer (Yeni S abah matbaılll. 


