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Rumenlerle ticaret 
anlaşması yakında 

imzalanacak 
~ .. yJ:ç.ıııd YALÇIN "fic~ret V ~kili.nin A Ru~anya ve 
IA bnnnya Hariciye Nazırı lngıltere ıle tıcarı munasebct-
~ \'on Ribbentrop Roma- J • • h kk d k• b t . ta:1derekkontCianoileternas- erlffilZ a 10 8 1 eyana 1 
lUkUlundu ve Duçcyi de ziyaret 

''ti. nten sonra memleketine dön
~ u_ seyahat pek tabü olarak 
ıt'l'e ~ı el~tti. Ve bazı tefsir
t~ Q' 

hilkk,. fe~ 
~ye bir §eY öğre

lerin verdikleıi 

~·kam ~ ğru bir mana 
~- ı· t:ı an yoktur. Onun 

lı't~ok hakikat zevahiıini 
tahmınlerle ikti

.ka yapılacak 

cUplomabn Ro
clelerle meşgul 
al verilmiyecc

d ilerinin siyase
CJıal için ba.şba-
1 !arını kabul 

Türk - Rumen ticaret müzakere- fi 

ıcri son sofha<:ına gelmi5tir. iki heyet 
arasında her hususdn mutabakat ha-
sıl olrnuştw·. Heyetin reisleri son 
bir talimat almak üzere nnlasmn e- l 
snslannı hukilmet merkezlerine bil
dirmişlerdir. Bu hu~usdn gelecek 
emre göre mukavele imzalanacaktır. 
Türle heyeti reisi dış ticnret umum 
mildlirü Servet Berkin evvelki akşam 
Ankaraya gitmiştir. Ticaret VekMe
tinden bu hususda yeni dlrektiller a
larak bu sabah ~t>hrimize dönmesi 
beklenmektedir. 

Mukavelenin bugiln veyahud ynıın 
fmuılanmnsı kuvvetle muhtemeldir. 

General 
de Ciaulle 

Da kar 
önünde 

TiCARET VEKiLiNiN BEYANATI 'H·· F l"d . h 
Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu Ur r&DSa ] eri Şe • 

s~ .vaziye~cr hakkmda Haber ı·efi- ri almak İstedi. Şehir 
kımızc aşagıdakf beyanatta bulun-

mu§lur: mukavemet gösterdi 
• 

idare Yeri -Nunıosmanlye, No. M 1.etanbuI 

.l'clgraf: YENi SABAH lsta.ııbnl 

TELEFON: !0795 

Her yerde 5 kuruş 

Hükômetin yeni kararı 
Ellerinde inşaat makine ve ô.leileri bu

lunan vatandaşlar beyanname verecekler 

M. M. V ekileti icabında bunla 
rı satın almağa mezun olacak 

.A.nkara, 23 (a.a.) - Bn.~whalet.tftl tebliğ 

olunmu~: 

10/9/1940 tarih ve 2/14819 sayılı karar
name ile mer'iyet mevkline konulan Koon1i
n:ısyon heyetinin 54 sayılı karan mucibince: 

ınıh"i.an, yedek parçalan, şön.D veya t.ek~rlekli 
olduğu ilii.h ... 

b) makine Ye ftletin yeui H'ıya kullamlmış 
olduğu, 

c) Makine ve Metin bc~awıamenhı lerihli
ği tarihte ~rede bulunduğu, oraya ne zaman 
v~ ni~in getirihli!;ri, çalı_ştınlıı• {'alrştmlmadığı, 
c:alıı,hnlıyors.'l hangi işde Jrnllanılmalrta ol
duğu, bu it:in hir muka\'cl ~e mUst(,'flid bulu
nup bulnumadığı, ınu1'avcle:rc nıiistenid ise 
Wdlerin isim ve adresleri. 

4 - Beyaıııuunelerin tetkikinden bOnr:ı 

2 _ Beya.wıame ile bildirilmlS mecburi 8780 sayıb Milli Korwıma kamınunun 1; nci 
tutulan inşaat, makine \"C aletleri tıunlanlır: maddesine müsteniden ahiblorin i5l •rini sekte-

l - İkinci maddede cins ve ruwileri yazılı 
inı:;aat makine \c fı.W,tlerinht sahibi hiikıni ve 
ha.kiki her !';alııs 28 eyim cumarlcsi a~nıma 
kadar hu makine ,.e aıotlerin bulunduğu vili\,

yet valiliğine bir hcyaıınaıne venneğe mec
burdur. 

';. dur. Acaba 

t devletlerini va- Ticaret Vekili Nazmi Tol'M',uo~lu 

<-Dış ticaret dairesi reisi müzc
kerelerin son aldığı vaziyet luıkkm-1 
da veklHetle temas et.mek ilzere bu-

Sondaj makinesi, a.rt&yen makint'Si, taır Y(' uğratmamali şn.rtiylc cins \e ııe,ileri ;\'lıka
kınna makinesi, beton Jmn~tınna maliinosi, nda yazılsa mnkine 'c fıletJenlen kabili istifa-

Lo d 23 ( ) ! ·1· kompressör, -'ektro~ gunıl"~, ek.-.kavııtör, de olanlann değer baha."i.1 mukabilindP ıniiba\'a-n ra, a.a. - ngı ız ırn ~ "' • 
· tihb ,.1·b~•o"ı·. asma Mini Miiclaf:ıa VeJcfileti mezundur. 

l'~i a alakadnr edebilecek ~ sı- :===========··=""="=======(S=o=n=u=s=u=·n=e=ü=aa=y=f=ıı=da=)= ıs arat nezareti bu akşam a- •'" .> - Miib:ı~ ansına karar nrilc.n nınkint> 

O'labfut;.,. ~lerdon ibaret 
şağıdaki tebliği neşre+ ..... >ot->r: 3 Be " d · ı ,.ıuıı.>... • - yannamdere ru agt a.kİ IU'ill ı.f \C al ·tle.rin değer bahası bu makine \(' nlet .. 

aua. 
Son alınan haberler, Alman - 1 derco un ur: Jerin bulundu~u viffi.yet 'ali jnin rcislir'ri nltmd~ 

'bi Jı...'i tı11e ccvnb aranırken gor-
Iarın Dakarı kontrolleri altı- ... :ı - Makine ,.e aletin a.de.li c:ins ,.e nevi, mahallin Milli .l\lüruıfan ,e Nafıa \'ckaleUe .. · 

~fl'ı(' ~Panın ve Mısınn akla 
1nıfüı g•ne pek imkan yoktur. 
l'ııanıa~ aUalan karşısında Al
()o~1ll Çt-ktiklcri zorluk, daha 
~e~ U. uğradıklaı ı muvaff a
l!ıuı. ızlik ask ri mahiyettedir. 
be~ı un "CSlni eli ı .atlardan 
~ rn k sırası ancnk bu aczın 
de 1 ıaruret ke: beUJği devrc
'1~ grıC'(:ektir. Bu dnTc ise he
~ huıu1 etmemi 1:ir. ttalyan
lteti Mı ıra tecavüz} ri de as
tııaı bll safha ac..mırtır. Bina
ııa.ıı "'Yh Mihveıin iki hariciye 
~sırf birbıı J rine kar ı 
ılı!et'i hi lerinı tat f n için kcn-

no. almak için devamlı gayretler f ı · "I · · · <'Vsa ı, ma une ve a t-tuıe ı;öl'l' bın, muhnrn'l< mümcs..<>iUerİ)ie Milli miictarua :fen \'e an'at 
[Sonu S ünctl sııhlfedo] 

1 
• kuvvetin c.iıu.,i, t.alm.ti, sa.bit veya. miitclınnik miicltirli.iğünün nıüt.6hassısmdnıı miirokkeh 

!h~h~ah-~o~k~h~~~·~k~~~~~~h~M~~=·~~~·=~~r~~~=t1=e~g=i=~~d~ü~~~·i~ı=~~=k~o~n=ıi~~~~=n=m=~=a=k=d=ir=~=u=n=u=~===~=~~~~ 

1 nm '!_ufku 

111 L tıe Roma !Zl) afet çek-"' arzu ~. 
~ unu · a mıaınışlarsa, 
koııu a r üzerinde 

'· rnu!i ~Cak rdır, zannc-

ti..~ 1kanlarda' Mih~r dcvletlc
'(ij aı~ 

defuld akadar eden meseleler az 
Qa ı~· ır. Fakat bunlar hakkın
~ ~_Payıtaht ar ında çol...-taıı-

... 

ueritanya mille lerinin 
mağlOb edilmez irade
sine itimad edelim., 

-o-

).ondra, 23 (:ı.u.) - Rcutcr: 
lngiltcr<' krnlı Altıncı Gcorgc, bu 

akşam radyo ite n ed len bir nutuk 
söylcmi~tir. Kral hlılasaten demlştıı· 
ki: 

c- Harbin ~ şladıgmdıınberi, bir 
ac.ncdcn biraz !nzln olmuştur. DrH:m
ya milletleri, bu harbe, karşılnrm -
daki kun·etlerin ne kadar muazzam 
olduğunu bıkrek fak t davalarının 

dbğnıluguna da emin olarnk gözleri 
açık girmişlerdir. 

Şimdi, bir sene harbdcn sonrn, va
ziyeti birlikte mOli\haza edelim· 

1939 cylühindenberi bir çok Geyler 
(Sonu S üncü sayfada) 

% •r gbrUş birlıği temin edil· 
1. O)rn 
"'t '• ası ıcab eder. Balkanlı- Mısır lıuduılunda lugiliz askerler' hwvarelerc 
ı.,_ •ttıhv li k 1 ' •• . ""lJ~il er po tI asına cngc tal ılaca.k bombalan taş.arlarken 
lt1:tl.{ edebilecek yeni bir lıare-

l:tıUttc: buıunmnılıklı rı için iki ( Q Ci ' 
~lhufık hariciye nazın gayri Avrupada harb Afrika-da harb J 

'r-Harb
Vaziyeti 

~alıp 2 bır baıfuıe karşısınd4t , _ _ __, 

~at,11 ela fikir teati ebnck ihti- Atlan tı·kte Mı 5 ır da ~rıı 1 duymuş olamazlar. Bal-
('t<lbe~ bu yakınlarda dikkati 

<hı-? . ne gibi bir hadise var- bir facıa galeyan 
~ihırı . 

bııue . ıRtc bu ısual istikame-

l{~ün ır;ı Yince sovyetıer Birli- Alman-lar çocuk Mısırlılar harbe d~ld~attar edilmemesi kabil 

~a~ır. Alman gazeteleri için dolu bı·r vapuru ,·ııı·hak etmek ba~~larda yeni bir düzenden 

ll\.·~ 4l tnek_ bu son 7..amanlarda batı d lar ı·sıı· o 1 Oııııı.ıı tlı bır meşgale teşkil etti. r 1 y r ar 
l\tılattı~ ballandıra ballandıra 
'l\ıııau 1nrı mevzulardan biri 
"'lnıa a scyrüscl'11.iıı ]lleselcsini 
~~e~Ya nıenfaa~1'9l11'.c hizmet 
~gilt surette halletınek ve 
k ere· ~~ 1 . ılc :b"ra~nyı, 'l'unadaki 
lıı;ak tnılel komisyondan hariç 
İtıı._ lrıak 1.eQAbb" .. d... F k t 
~~:ı... Y'- u u ur. a a 

hu -.ın ki;..u··k b. ··d h ı · ıı , -ı. ır mu a a esı 
~ltn n.ıe-yı P<'k çabuk kaç1rdı. 
~llle .nr bir h • dı.;e çıkarmak 
~uıkleı i i~ln ufak bir mü
lihı<}ı:. dan bılo ictinnb eder gö-
11.i .. , 1.1..1er L., 
, "vtı • v akat bu Rus darbe-
~İttı. 0~cısını izhal' ctmeğe im-
Qı.J.ıluı ::sa da, o, Homıı ile kar
t~ki) ~r derdJc. meye meV'~U 
b~ . . ecek kadar mühim bir 

h !ledır. 
~u nı" 

Almanların hava akın İngiliz tayyareleri sis
ları pek az hasarat temli bombardımanla-

yapıyor rına devam ediyorlar 

Londra, 23 (a.n.) - Kanadaya 90 
çocuk gotuı mcktc olan geminin At
lnntikte büyuk bir fırtınn esnasında 
bir Alman deni1~'1lhsı torafındon tor-
pHlenme i bir infial dalgasına scbcb 
olmuştur. 

90 çocuktan nnl'. k ycdısi kul'turı

labilmı§tir. Umum z.ı) ıııt 294 ki~idir. 
5 çocugunu k yLcdcn bir bab.ı de

miştir ki. 
Yalnız bir ~t'Y C:tıyorum. Du l.ndnr ı 

bariz bir lrnsıdln iı-tikab edilen lm 
cin:ıyctm iutıkaınmı nlrn ık jçin beııi 
ilk hııttn göndcnıinlt r. 
Doıninyonlnr nezareti ıniist~:ırı B. 

L<mdrıı, 23 (a.a.) - Mısırın istıllısı 

teşebbüsü hakkında Sunday Timcs j 
ga:ıete~i diyor ki: 

Trablu g::ırb tt.1lyay11 terkedildi(:ı 

zaman bir giın bu memleketin Mı;:ır I 
için bir tehlike teşkil edeceği hıç 

1 

tasavvur edilemezdi. 
I<'aktıt ıt.-ılyan Trablu~garbının ha

k.ikatte böyle bir tehlil<e tcskil ettiği 
tahakJ.."\ık etm~lir. SUlh ş<?raitı tc bit 1 
edlle<.'<'ği gtiu bu vnkm nnzan itlba- ı 
ra alınmahchr. 

ttaıya.nlanıı büyük 7.a.yiaü 
K .. hire, 23 (a.a.) - Reutcr ajansı 

bildiriyor: 

Akdeniz meselesi 
YAZAN: 

Hikmet İlgaz 

Son günlerde Mihver dip
lomatları yeni bir faaliyet 
göstermeğe başladı. ~on 

Ribbcntrop Romaya gide
rek Kont Ciyano ve sinyor 
Mussolini ile temas etti. Bu 
meyanda İspanyollarla da ba
zı istişareler yapıldığı öğre

nildi. 
Bu müzakerelere dair dü

ya matbuatına intikal eden 
haberlerin ekserisi tahminden 
ibarettir. Hakiki maksadı 
Brener mülakatında olduğu 

gibi hadiscleı· inkişaf ettik
ten sonra öğreneceğiz. 

İngilterenin istilasından 
bahsedilği, İtalyanların Af
rikada oldukça mühim bir 
harekete geçtiği zamana te
sadüt eden bu müzakerat 
dünya efkfmm tcyakku?.a da
vet edecek mahiyettedir. 

Çünkü Almanların herhan
gi bir kararı tatbik sahasına 
koymadan ev\'el bunıı siya
seten hazırladıklaı ı mali'ım

dur. ~tes·u?llSebetı bir Bulgar 
l~?In ~ dikkate şayan 

USt'~'Jn Cahill YAU'IN 
.(Gonu 3 Ur.cQ ahlfe;11l 

Sha~:ırc dün n~ugıdnkl beyanat
ta bulunmuştur: 

Dti~ münnkalc hatları uzadığı 
~ln ttalyanlnrın flk hatta kuvvetli Şu sırada CE-1 e) elli eden hİl· 

~n 1 ~ııhile 600 mıl me af ede bn
( Sonu 3 Lineu sayfıımızdıı) 

kltnl:ır idame j miifkülütJ pek ziyad<> [Sonu 3 üneiı sahifede) 
{Sonu S UneU sahifede) 1 \. _, ________ .,,. 

r 
Eylül elemelerine kalan talebenin 
ancak yüzde 20 si ml:Mvaffak oldu 

Mnarii Mudurlugünde dun öglcck 
sonra şc~.rımız.dcki butım orta n -
tep mudurlennln iştiı akılc \ c Manrif 

1 

Mudüru TevJik Kutun riyaseti 1-
t.ında bır toplantı yapılmıştır. Bu top
lantıda orta mekteplere ~azıtan talc

randım ınm haz.ıran de\ rc-..Jne rıa:c;; -

ran i;ı. ı c lma.ı: na ragmen umumi s - ı 

rette Ş<ıvanı memnuni et bir hald 
olmadı !"! mm-affak ol n t.ılebc n -
betinin o/c 20 ye y:ıl·ın cldugu tah
min olunıru Ktadır. 

bclerln ';ı1.ıyetlerı ve bazı ort.'l mek- ------=====----
teplcre yapılan talebe tchacumu do
layısilc açılması znruri görulen ~ lnı 
şubeler meseleleri mevzuu bahscdıl
miş 'c bu şubelere luzumlu öğrct
menlern tcminı için .ılınacak tcd
bhler kararlaştırılmıştır. 

ı Tcşrinievvelden itıbarf'n tedrisııta 

başlayacak olan butun orla mcktclı 
ve Usclerin son eksıklikleri de tcsbit 
cdılerek bunların temin tdilmesi için1 
faaliyete geçilmi~tir. 

Bugün de şehrimizde bulunan biı- • 
li.ın llsc mudıirleri ayni mnksadln 
toplanarak müzakcrdcr yapacaklar
dır. 

Bu toplantıda liselerden bu sene 
eylı."ıl deVl'esinde alınan randıman 

ve bir dersden lisenin son sınıfında 
knlnn talebelerin v::ıziyetleri gôriışu
leccklir. 

Lise ımhhanlan bittiğindcn alınan 
randımanın nisbcti birka~ güne ka
dar kat'i olarak tesblt olunacaktır. Bu 

Buğday satEnalma 
hakkında yeni 

kararlar 
---0-

Ankaı·ıı 23 (Hususi) - Toprak 
Mahsullcrı OJisi tarafından buğd..ıy 

satın nlnın fiyatlarıııda bnzı tııdil:it 

)'apı1dıgı gıbi yenicfon dori satın al
ın:-. m,ıh~lli ihdas olunmakta ve bii
tün satın alma yerlcrındc yulaf sa

tın alınm:ı_ınn müsJade cclılnv·ktedlr. 
--:ıtıı«--

Busene liselerde 
okutulacak kitablar 

SABAHTAN SABAHA: 

ÜÇ BOGAZ 1 

Ya ilerlemek, yahud 
gerilemek mecburiyeti 

:Kale, Cebclütt.ank ve İİ\ f'~ ı; ~ olları 

F ransariın yıkıldığı Uç \ 
buçuk aydanbcri Alman

ya ,.e İtalya, 1ng'ltcı eye sulhu 

Jmbul cltirebılmck için onun e
lindeki büyük üç boğazın biri

[ Sonu i? nci sahifede] 

1 

~ 

ı 

man c susu 

Yağ fiyaHarı 
yeniden 

tesbit edildi 

Ankara, 23 (a.n.) - Vcklller 
heyeti, bugün saat 16 d::ı Baş

vekalette Başvekıl Doktor Re
fik Saydamın riyasetınde toplan 
mı§tır. 

-~"' ......... - --
Kızil Orrlunun 

rfl t1ı I *':! I~ a $ 1 
Mosko\•a. 23 (a.a.) - D.N. B. 

bildır;~or: 

Pra\'cla gazetesi füef hususi 
mıntnkasındn dün manenalar 
başlndığmı bi1diıınekteclir. 

Harbiye halk komiseri ma
ı eşal Tinıojcııko, genelkurmay 
baskanı general Mereskov, 
harbiye halk komiseı mua.vıni 

Chtj, dcnko ve Kief hususi 
mıntukası kumandanı general 
Chukov mane\Talnrda hnzır bu· 
lunmaktadırlar. 
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r-=z:za::1::raıaz..,_.,.._._..,~~·===~~==-=__,,=-.... -·----="""""""~=· ... ,.---.--~ısABAHTAN SABAH~ 
FELSEFE VE EDEBiYAT ) l_ş ___ v_e_,.......~-->me?!--~~---ır_J ÜC BOGAZ 

Kuvvetli bir heyecan, vicdanı Kadıköy '•rOKUY.LICU-...., ı, lskenderun Ya ~-il-r-lem-lla-k,-yahud 
H ık Dl y OR K 1 hattına "' . 

1 t • d b• d a evi inşaat. Derdimizi kime mun- ger:t~mak m&cburiyeti 
nası eııvır e er ve ır an a durduruldu anlatalım? 1 tazam seferler [Baş taraf 1 inci ı:ahlfC;!. 

? ~~~~~ 

hatıra ne ı er getirebilir e e tıı~at_ı_u_!r_ın_fı•:-,ı-ct-ten-bc-ri de\·~ını t3l~~:~iı~:~•:;~ı;ı~~~~~l:~~~t 11~~:~ Cmub-li-.,.,-.1-aı-ıl-u::-m-ı.z_d_a_b_lriken Uca- ~:~y~y~~ç b~~~k edi::~jı~ 
eden Kadıköy Halkevl inşaatı m:ıl7.c- tubunu nynen ne Jrcu Y ''uz. ri eşyalarım nakletm'm: için ihdas e- Kalenin karşısına geçnıek ·~ 

Bu makalede, bir vesile ile he- -==========---. 
yccaııa dair iki söz söylemek za-
rureti hasıl oldu. Din, san'at, 
estetik bahislerinde asıl, heye
can meselesinden uzun uzadıya 
konuşacağız; henüz bahsi sade
dinde bulunduğumuz meseleler
le ?..ilıin yorarken - çok eskiden 
bildiğim bir sürü beyitlere, büs-
bütün yeni bir noktai nazardan 
mana verebildim, ve heyecan 
ile hatırıma, bir çok meşhur a
drunlnr geldi. Size buıiln.rın hep
sini değil, bir knçının kısa bir 
listesini takdim ediyorum. Ara
fa.rında pek sıkı bir münasebet 
bulamazsınız sanırım: 

Sa'di - i - şirazi, Mevlana c.e
lfıleddin - i Rumi, Dante (meş
hur ltalyan şairi!), Simavna ka
rlısı Bedrilddin. Adam Smii, 
Ruhi - i - Bağdadi, Vasıfı Ende
runi, Tefi, Mantıki, Şinasi, Na
mık Kemal, Ziya Pruıa, İsmail 
Safa, Dostaiyevski, Tolstoy, 
'Doktor Bricis .. ili nhirihi! .. 

Tuhaf değil mi? H cm gnrib 
değil midir ki, şu (mukadderat) 
bahsinde - benim itikadımca! -
en doğru düstur - ili - ameli 
gösteren. [Ruhi i Bağdadi] ol
sun?. Ve be-r feliı.kete karş: en 
kıymetli nasihati [Vasıf - i -
Enden.mi] vermiş bulunsun ? ! . 

Psikoloji lisanında (associa
tion des idees), yani - bir key
fiyeti, yalıud bir meseleyi kurca
lamakla. meşgul olan zihnimize 
(o meseleyle ve keyfiyetle ala
kadar olan) fikirlerin birbirini 
davet edip faaliyete iştirak et
mesi! - en kıymetli bir kabiliye
timizdir. Onsuz hiç düşüngmez 
ve hiç bir şey yapamazdık! .. 

Heyecan, nurun ihtizazına ben
zer bir haldir ki bütün ruhumu
za (ant bir uyanıklık ) verir. Ak· 
lın yalnız kendi kuvvetilc varı:ı.

mıya.cnğı en hlicra ve en karan
lık köşelere kadar ruhumuzu 
aydınlatır ve şuurun (ufla 
mcr'isin:i !) genişletmiş olur. Bu 
sayededir 1d senelerdenbcıi hatı
rımıza gelmeyen kuyudr.t1 ve 
mahfuzatı bize derhal hatırla
tır. nir çok fikirler arasındaki 

münasebetleri, rabıtalan da 
meydana çıkarır. 

İ15te ben. bahsimizin mevzuu 
olan şu meseleyi - evire çevire 
düşünürken - şu teşbihimi hoş 
görün, rica ederim! - (adeta ba
lık ağına gelen bir çok balııt 
gibi!), birbirine girift olmuş fi
kirler şebekesinde bu isimler 
de kendi fikirleriyle beraber 
hatırıma geldi. Düşüncelerimin 
bu merhalesinde, klrmnkarışık J' 

görünen fikirlerimi nyıkladım . 
Sağlam ve vazih kaziyeler su
retinde tebellür etmiş olanları
nı aldım, bütün düşüncelerim
den ne neticeler çıkara.bilmiş 

old~öuma, bir daha. dikkatla 
baktım: hepsini de kanaatime 
muvafık buldum. 

Ben, meseleyi esasen nisbi bİt' 
mahiyetle telakki etmişim: e
ğer bütün hayatımızda en bü
yük ve aziz bir maksad edinmiş 
olduğumuz bahtiyarlığı (cevheri 
mutlak) gibi bir şey atldedersek, 
(pek iyi!. O istediğin nedir?) 
diye sorulunca, hiç kimse o 
(mnkasdı 8.IB.) yı layıkiyle tayin. 
edemez, ve: 

'\ 
Yeni Sabah 

ABONE BEDEU 

HNILIK 
1 AYLll( 
1 AYLIK 

TUrklyo loaolıl 

1400 K .... 1700 Kl'lo 
1•0 • 14~0 • 
400 • 100 • 

1 AYLIK 150 • IOO. • 

24 EylOI 1940 SALI 
21 Şaban 1359 

11 Rumi EylQI 1356 
GUn 268 Ay: 9 194-0 - Hır.ır 142 

GUneı o0to ikindi 
Il.45 6.01 9.2G Ezani 

6'49 1.06 16.29 Vııuti 

>-kfaın Yataı lmaak 
12.00 1.31 10.05 Eani 
JD.1>4 20.37 fi.~ Vaaati 

Yazan: 

Filozof 

RIZA TEVFiK 

Gerçi cana.odall dili tjeyCla için 
kim i~terem, 

Sorsa c.aan bilmMan kamı dlli 
!,ie}'da nedir? 

diyen gönüllü Türk şairi gibi 
_cevabtan aciz ve hayran kalır
dı. 

yemek içmek, ve renasülc alet 
olmak gibi, tamamiyle hayvani 
bir hayatın 7.aruretlerini bahse 
kalma7.sak (ve tabiidir ki kata
mayız)?. hayatta belli başlı bir 
maksad yoktur. Bundan takri
ben dört sene evvel kıymetli 
dostum Kıbrıslı Şevket beye 
yazmış olduğum bir uzun mek
tupta bu me:iele münasebetiyle 
şu Türkçe kıtayı gönderip fik
rimi ifşa etmiştim: 
llayatuı muayyen bir ma!iı: dı 

yok!. 
Va.'j3.mal' zevkidir ou yaratan; 
l<.--tiğin ~ kmdi tadı yok; .• 
Şehvetindir ona bir ie'ı;ıet 

katan! 
demiştim. Daha doğrusu, bahti
yarlığın şartları, medeni haya.
tın ruhumuzda yarattığı dilek
ler, emellcrdir; bunlar iyir.e 
tahlil olunursa, mnddi, mnnevi 
ihtiyaçlara dayantr ve hepsini 
birden tatmin etmek mümkün 
değildir. Bahtiyarlığı. nisbi ola
rak düşünebilmek için, onu 
(halinden hoşnut olmak) mann
siyle teliıkki etmekten başka 

çare yoktur. O vakit, felaketi 
mucib olan Wnillerden ve seOOb
lerde.n bazıları da - iyi tedbir 
ve tas:unı.f sayesinde - hoMnut· 
luk anasınndan ve hatta şartla.
nndan biri ( ve belki de en mü
himlerinden biri!) olabilir. Ha
yatta acı tccrilbelcr görüp ge
çinn iş olmak gibi! .. Şinasi mer
hum §U mısraiyle onu söylü
yor: 

[Iı"eyz MU'SID çekerek derdü 
gamı dünynyı ! ] 

Koca Ragıb paşa da şu meş
hur mısrniyle bu davaya bir mi
sal getiriyor ki ayni zamanda 
bir hüccettir. 

[Olmayınca hasta, kadrin hil

mn adl."ın sıhhatin!] illi ahirihi .. 
Binlerce insan her lisanda bu 
fikri aynen beyan etmiştir. 

Ben keneli tecrilbelerimde 
ba§ka bir cihete de dikkat et
tim: Mukadderatımda birçok 
tesadüflerin de dahli olduğu· 

nu gördüm, ve tesirlerini 
inkar edemiyorum. Yalnız o te
sadüfi vak'alara - opportimistçe
sinc - yani (her fırsattan, ya 
müsbet, ya menfi bir istifade 
çaresi arayarak!.) bir mana ve 
kıymet vermeğe çalıştım; ba
zılarını dilediğim gibi tasarruf 
edebildim. Bazılarının da hük
müne tebeiyyet ederek adımımı 
ona göre uydurmakda fayda 
gördüm. Bundan dolayıdır ki 
lirndei cüz'iyye) itikadını kabul 
etmeye mecbur oldum. 

Biıı insan kendi, muknddera
tının tezahüratında, kendinin de 
- az çok dahli olduğunu - benim 
gibi hayatında geçirmiş olduğu 
tecrübelerden öğrcnin;e - (ira- 1 
dei cilz'iyye) yi tasdik etmek 
mecburiyetinden kurtulanınz. 

İşte ben de dil§üncclerimin, zin· 
cirlane giden istid.lillerinden bu 
neticeleri çıkarınca - kırk sene
den beri ndını anmamış ol-
duğum Rfıhi - i Bağdadinin 

şu bir iki mısramı - birden
bire - lıabrladım ve çok 
cloi;'Tll buldum; zahir bu ana ka
dar kıymetini ta1cdir edememi
şim demek! .. 

Bence pek mühim bir §air ol-
• mayan bu adam (350) sene ev
vel yaşayanlardan olduğu hal-

de (felek) nazariyesine knt'an 
inanmıyor ve bize ·(asri bir mü
tefekkir gıöi) nasihat veriyor. -
.Maltım olduğu üzere on yedi 
kıtalık bir (terkibi bendi i var
dır ki Ziya Paşa onu beğenip 

bir nazire yazmıştır; onun on bi
rinci kıtasınıı. Ruhi şu sözle baş· 
hyor: 

(Çarbm (*) - ki ne wt'dında, 

ne nahsmda bt>ka. var_) 
Sonra şu mühim beyitleri söy 

lüyor: 
(Aldanma onun sa'dma, nah

smdan alınma, - uahsında, de-
oıe, mil t - ü, sa0dmcla safa 

\ar! .• 
( Ckhd eyle hemf'.a gayr eline 

ha.lana.ya h"Ör kim, 
Beaden, ne saıı:ı faide, 

senden ae bana var! 
ili ahirihi.. 
Bu adam, iradei cUz'iyyeye 

inanıyor; bu meselede tıpkı be
nim gibi düşünüyor; öyle olma
sa (eehd eyle! .. ) derneğe hakkı 
olamv..dı. (Cehd eyle) demek, 
1 iradet göster!] demektir. Bun
dan güzel (düsturu amel) ola
maz! .. Ondan maada - unutmı

yalım ki (izzet - i - nefs) sahibi 
olanlar için (kimsenin cline bak
mamak, minnet altında kalma
mak, ve nasıl olursa olsun, müs
takil bir ömür sürmek), bahti
yarlığın esaslı şartlanndan, ya· 
ni erkinı.nda.ndır. Onun için çok 
beğendim ve mühim bir prensip 
olarak kabul ettim. 

Bunun nrka.~ından hatırıma 

hemen (Enderunlu Visıf) geldi 
Bu adam da - benim takdirime 
göre • Türk şarilerinin birinci 
sınıfından değildir; fakat şah

siyeti vardır; altı küçük kıta

dan ibaret bir man?.Umesi de 
vardır ki, birinci kıtasını bilmi
yen ve lşitmiyen enderdir, çün
kü bestelenmiştir ve her saz 
meclisinde okunur; pek filozo
fancdir, ve fata.lizmin pek beliğ 
bir düstur - u ifadesidir: 

· d •~ ·1 t h' 1 Lisenin sun sınıfırıa ... yıın. Bir dı'lcn t '· ..... ııdcruıı sefe~. ıerinln nıun- '""' ... rne f1kdanı owyısı e e ır o unmuş- t h l ıc::ı .. .. -· ordu , .... 
ı·apor tasdiki i"in uç haftadır ııu.- ı,1.,,..man ıcra c· .. ılmesı' ı'cin M" .. nka- azır anm s gorunuy ' ı:.. tur. Kadıkô7 Halkevi biıtün Türki- ' ..... :u ...... ır 

yenin en güzcl ve en modern halkevl tı'tirtc heye:ti sıhhiyenin peşinden lıit Vckuletinden şehrimiz.deki alaka- polyonun büyük ordusunu de.-
. · ıwsuyo:-um. Heyctı sılıniye yalnız d"rı~ra cıııiı· gelmı·~tir. Bu ı'llb:ırla nünde toplayıp da nihayet _ olaCTıklı. Şimdıye k:ıd:ır inşaatı ıçın u u "' -aıı 

200 bin Iir:ı s:ırColunmu:, ve daha da salı giııılcri öğleden sonra saat • IJ'r ! .ıç &Un içııı hareketi tehir edll- ğıtmağa mecbur olduğu bog 't 
300 bin lira s:ıl'folunması kararlaş - 1 ile 3 anısında toplnnıyormuş. miş olıın Dumlupınar vapuru dun hava tııarruzlarını taki~n ffı -
tu l t h · tı t Bir kere gittif:ıınizde 3 sal\t bek- ıık.,,·1111 tskctıdeı·lına ıııu"'tev~cihea li- d' bek• ·1 mı~lı. ıı~at ta sısa amamerı v --~ ıe..;,.. orduları g/:V'ecek ıye lettiler, ı.onru ~cl.,ktol'!aı dan biri- • '·" -~ mcvcuddu. ınıınıınızdnn nyrılmıştır. Dumlupınar . • • bekli ~ 

nUl. h:ısınsı di;ı;erinin cenazesi \'ar- . 1 · · b' lıyorduk. Hala da yo Dıger tarafdan Emınönü Halk.evine ... '° \'apurılc ceııub lımnn anmız ıçın ır 
iU.ve olunan yeni pavyonun in~atı mış> diye gelecek snlıya bıraktı- çok ticari eşya yiiklenmiştir. isken- Fakat, Kalenin geçilme.c;i tıı• 
tamamlanmak üzeredir. Yeni pav- lar. clt>ı·unda bulunan Saknryn vapuru da cilterenin işgal' demekse de lıı· 

· · 1 C' h · t b Bir hafta sonra c\·rakuuz ko- bır kaç g•ıne k"dar tzmire mütcvec- ot> ı tc"'· yon 29 Teşrınıev\·e um urıye ::ıy- ' .. gı'liz d e miis ••· 
lCin<ie dedilt:r. Kaleme rrittik yu- onanmasının V ,ı raniında açıl:ıcnktır. ., cıhcıı hareket cdecektır. d 1cıı. karıya göndcrdH;: diye gen çevir- ·--:ıuıc-- lekelerinin elde edilmesi cıı al' --•ıı«--

Balkanlara yapılan 
ihracat 

Orta A vrup:ı \·e Balkan mcınle -
kcilerinc knr:ı yolılc ihracata devam 1 
edilmektedir. Dun bu memleketlere 
~t bin liralık satış mu:ı.meleleri kay
dedilmiştir. Yugoslavyayn 9.000 lira
lık mavi h:ışhaş, Dulğaristana 2500 
liralık tuzlu h:ılık, lsveçe 10.000 li
rnlık k fmdık gonderilmislir. 

--:ırnc--

Davet 
Cümhuriyet Müddeiumumlllğinden: 
tstanbulda bulunan Adliye Vek5lc

ti Zatişleri Mudı.lrlugu memurJ;:ırın
daıı Hüsniye Çagatayın derhal me
mıırıyetimizc muruca:ı.U. 

diler. Yuka:'1da bulunamadı, tek- değildir. Bunlara sahih olın 
1
, 

ı·ar k:ılcmc gitUk. 5 memur bıri- ı Matbuat namma cUr'et- için Cebelüttank ve SüvcyŞ yo 
birine girdl. Nıh yet bulundu. Bu karana müracaatlar lannın da zaptı lazımdır. 
sefer 13 No. ıu dairenin şefi Saıt 

Bıısım Blrllğl lst:ınbul Mıntakası -· .~iri:' Beyden baslıyarak 3 daireden Almanya harbe girdigı ı;-
Reiıtiğinden: :Lrb6 

evrak binbirine g~li. Her önune Dun b.ı·lik merkezine vuku bu- denberi İspanyanın da h . 
geçen bir kere imzaladı \re heyete fon bır mi.ıracattan anlndığımız:ı atılmak ve CebelülU:ırıkı Jııg~ 
çıktık. göre bir kaç kişi yapılacak bir mıi- lizlerin elinden nlmnk üzere 0 

Ilcyct ncticeyı ertesi glınü ög- samereyc yardım istemek maks·ı- uuğu işaa edilip durmuştur. v~· 
rem•bıleceğıınizi söyledi. Ertesi dile cMutbuat Cemiyeti> nı:ımıııa ııeh- k • b 1 d l 11 rı 1 dl' 
giinü e\-r~ık kalemi 24 kr. pul ile ıa u ıusus a spanyo a ı 

riınizdeki baz.ı tic:ıret muesscsclcrine d:ıJ1' bir 'fotogro! getirmemiş olduı,'llmuz ne kadar can attıkları mey 
bı:ış \urmakta \·e buna da yardım t{\ll' 

ir;in heyeti sıhhiyenin bunu nn - istemekten ziyade balta nsm:ık şekil dadır. Ancak üç ny evvel F 
cak gelecek salıya tasdik cdebıle- . .1 kted' sayı OY><V>rek hudutların. J<S' ve m:ıhiyetı ven ıne ır. b-:s-• · 
ceğinl söyledi. tst:ınbulda mutlak bir ifade ile ·ı fs• 

Bizden böyle bir şey istememiş- dar gelen Alman orduları ı e 
(Matbuat Cemiyeti), Türk matbuatını Ceb ı· ttıı• lerdi. panyollar elclc verip c u temsile kanunun s:ılfıhiyctli kaldığı J31l' 

Bu evrak dehn Vekalete gide- rıka hürum etmemış· !erdir. (Tıırk !kısın Bırligı) olabilir. .r41S 
cek \'e orada da tasdik olrlukt.:ın Ba ım Bnliğ.i hiç bir müsamcı·e raya yalnız üç dört defa !UJ..ly~ 

BE LE D/Y EDE sonra mel teb" g<indcrilccck. Mek- tcrLbi için işe b:ışlamış değildir -..·e tayy'arcleri ziyarete gelıniŞ ve 
tebc devam edebilmemiz için mut- B:ı ın n:ımımı herhangi bir müracaat b · ti f d L ğı \'0 

B l d• h b laka lal.im olan bu ropor ancak u zıyarc 11 ya ay g..sız 1 lıl' e e ıye ffi U ase e da ş:ı.hıslnrı mnru{ \'C s:ılfı.hıyetleri ı ya kendilerine fazla zararlı 0 
bir ay sonra gelebılccek. Halbuki ınusnddak ark.ıdaşlarca yapılrnal: el il •• d •• ı ··"' •• d hı" 10 gun sonra mekteı>ll r açılıvor. şu sıksık tekrarına mcY ' mu ur ugun e r " nıutattır. 

Heyet lıaftad:ı iki gtin toplana- vermemiştir. 

l Yapıldığı hikaye olunan milrac:!.:lt-top anb maz mı? Ve bu kırtasiyeciliğin ı · . . I b"llt1 
!arın B:ısım Uirliıli ile alfıknsı olma- Ingılız c onanma.sının 

İstanbul Belediyesi Muhasebe 1\Iii-ı L.;ü.;.. 11.;.11.;.;n.;.e.;g;;.;cç._u.,.em...;.ez._m.ı.? _____ , dığını l..ıildirir \'C bu kabl! ınUracııal- yarıdan fa~lasmın toptandıg•• 
dürlüğünde dun Muha ebe Mildurü 1 

1 
lar k:ırşısında ihtıyath bulunup ica- elini. kolunu sallıyarak bir 8şıı~ 

Muhtarın riyı:ıscli altında bir top- ADL/Y EDE bında \csıka aramnk ve zabıtaya ha- bir yukarı dolaştıgı- Akderıı !! 
Jnntı yapılmıştır. Toplnntıyn belediye bcr \ermek bazı ctir'etkl'trlıkl:ır varsa il" 
hastahnelcri scrlabiblcıi ve belediye Ev kirasını arthran 1 onun önune &ctecegi için buna dik- İtalya mahpustur. Hem bu ıı1 .. 
muessescleri mudurleri iştirak et - kadın mahken1e·ye 1 knt tavsiye ederiz. pesten kurutulmak, hem hnstı'r 
mişlcrdir. Toplantıda koordinasyon I na en kuvvetli uarbeyi vurınıı.l'• 
heyetinin inşaatı men knrarınd:ın l HALK E'V LE R yahud pek sabırsızlanan ttnl~ 
sonra yapılabilecek yollar ve sair in- verildi iV' 

pat tcsbit 01w1muştur. Dil bayram mı tes 'id efkarına bu ümidleri a.5ı:nrıı n· 
N .. fu Beyoğlun<laki apartıman ki- üzere ltalva üç aydarıbcn S U S Sayımı Beyoglu Halkevlnden: J '{' 

rasını 8 liradan 10 liraya çıkar- 26 Ey!Cıl 1940 on bayramı müna- \'C)'Şe taarruz için boru çalıYo 
hazırlıkları mak suretiyle Milli Korwımn sebctıle e\'ımizde toplnnb yapılacak- du. Bu taarruzun başladı~ 

20 ilk teşrin 940 t:ırfüinde yupılı:ı- kanununa muhalif hareket su- tır. da gene onların ga.zetclerind t\ 

cak umumt nüfus sayımı hazırlıkla- çundn.n dün altıncı asliye ceza- l - htiklfıl ınal"Şl, ögr~ enivonız: Filhakika lt.ııJ)'ll. 
kik tın k · b ·· t .. "l M d 2 - Dil mev·zuunda konfer·ans, J ..J' -nnı tet e e uzcre ugun saa da muhakemesi goru en a am orduları Mısır hududunu gL--ı r 

11 de Vali ve Belcrliyc Reisi Dok lor b · 3 - Konser (Ev tıiyosıı tarafın - d'-
Kamburoğlunun hakkında ır ı dan. mi~ler, Sidi Ba.rrnniye kfl I.i.ılfi Kırdarın rıy:ıseti altında bir ·~ 

toplantı yapılacaktır. karar vermek ve gelmeyen am- ı Herkes gelebilir. ilerlemi5lerdir. Ancak bu n1e'" 
Nüfus sayımmı:ı :ıid esaslı bütün me ~ahidini de celb ve istima • • 0 zii bir harekette11 ibaret de Q' 

hazırlıklar tamamlanmıştır. Sayıma eylemek üzere muhakemesi EmlnonU Halkevinden: labilir . .Halbuki İtalyanlar btlr' 
Kim ohtr zor ilf'l maksuduna ~1d A ve B ced\•ellen· hazırlanmı" ve b k b' ·· b k ld ı.ı 

... " aş a ır gune ıra 1 1
• 2G nu ln!rilterc"·e vurulacak Jl't· ~hyibi zafer!.. ka7.:ılara gönderilmiştir. (Dil B:ı)Tnmı) yıldônilmü ey - ~ J • 

Gelir elbe~ zuhura, ne ise, Sayımda vazife nlncak vatandaşlar Y ankesİCİ sabrİnİn luı 1940 perşembe nkşrunı saat (21) darbenin başı olarak işa.a e. 
hükm - i kader. kendi mınt.akalannda tesrinievvelln de Evıınizin Cngaloglundaki salonun- mişlerdi. Demek Süvcyş taıırı'tJ 

Baldıa Wvizi umar et! Ne onunda husust bir tecrübe yapacak- muhakemesi da ıışngıya çık:ırılnn program vechile zu başlamı§tır. 
~•· k-·'J lar<hr. kulhıruıcakur. Gelmek :ırzu eden 1'C' 

elem •JUA, ne cucr.. .--------------: Bir müddet ev\'el Koprüde bir şah- yurddaşlaı ın davetiyelerini biıro- Çok evvel, bazı 'Mihver v.S C • 
Kil llÖlıÜm - fıkil isen! - gUşi ' YENi NEŞRj VAT sın cüzdanını çaldığı sırada bir sivil muzdan almaları ricn olunur. ri muharrirleri İngiliz ne~ 

kabaJWıe ~er: 1-lll••••••Iİll••••9' memur tarafından yakalanan Arab RUZNAME: boruları olan Kale, CebeHituV1ıı 
Mihncli kendine zevketmedir Talat Sümer'in cAhl5k MahkGm- Sabrinin dun yedinci asliye ccz..-ı 1 - istik.lal marşı. ve SU\·evş taarruzlarının birde .. 

2 - Konferans (Dil inkıl!ı.bınm J ııw iUr.mde hüner!.. larn adlı kitabının uı,;üncü sayısı mahkemesinde muhakemesi yapıldı. ba.tiliyacnğmı ve :İngiltere ., 
Ga ..... .,::. .. ı- i 1-1-1, J.AyJe ...,-•:- cRandevucular> çıkmış~ır. Genç kız- A-b Sabrı· ı'lk defakı' S<>ı·guda su- ehemmiyeti): Dıl ve &lcbiyatCşube - b"' l } t ft l .. ...,n ıJ~ 

_.. U ...-..ı oroa ...., "''D&J,I("' '" ıııiz ıızal:ırından Nusret Safa o~kun OV e ıer nra an IUCUu•,. 
larımızı ve kadınhırımızı kandıran • ...:ııf· 

böyle gider! • bu ahlaksı.zların iç yüzlerini bütuıı çunu itiraf cttigi hnlde duııku cel- tarnrmdan rayacağını haber vermişlcrv ıı' 
Evet!.. Bu zarif bekta.şi, bu çıplaklığı ve iğrençlıği ile gösteren sede inkfır etti. Şahid olarak dinle- 3 - E kı ve yt-ni dil örnekleri: Vakıa Man.qın karşı tnruft;. 

hiıd. l Dil \.C Eck•bıvat şubemiz azaları ta- h_.,ı. hoşmeşrep şair, şübhesiz, fata.- bu' eseri okuyucularmll7.a ta\·siye nileıı sivil mcmuı· ısey nyncn " ge<;mek için Almanlıı.nn IJY'•' 

• ed · anlattı ve muhı:ıkeme başka şalııC.le- rafından ıtl" lizme kat'iyen iman edıyor, em- enz. 4 _ 'l'erm:il (H::ıs Bahçe) : Evimiz lıklannı bitirdikleri çoktan JC' 
snli de pek çoktur; bunda hari- !!!!!!!!""!!!'~~~~~~!!!!!!!!~~~~!'!'! rin celbı için başkn gune kaldı, Temsıl tubcsi tarafından. liımdur. Yalnız mevsimini f'? ~ 
k lAd b' 'h k y lnız gelip te - ağır işlere mahkum M ~ 

u a e ır cı et yo . a , b Şerif Şerbonun tec- _, =-==-ı lediklcri anlaşılıyordu. e'< , 
• insana zerre kndar mecal bı- mahpuslar gibi! ·sa ah akşam :ı Radyo Programı geçmek üzeredir. Sisli hıı~ 

b 'd k .. saatlerce su çekmek, bana sefil ziyesi . .3L.ıd i "-··-=-·_...__.. _____ ı&;::ı:!": ,.,ıır rakıruyan u aki eye arşı, oy- • -- rın mi.id!'l..fnaya mı, yoksa ..... .,
61 ı b. bul ki h ı u··k bir angarya, çekilmez bir azap (:<..ocel0yın· c\·c girn1cl .. ve /._- 2"/9/940 SALI c .. l:' e ır çare uyor , er ı - ''" - '" .. ıııza mı daha çok yara~rrı ıe 

d k hi 1 [ ahk A gı"bi gelmi~i ·, çünkü bu işi nef· b t ·ı· ··ıd" ı t bbus" ·· "30 p g · ı "c memleket saat _,."' mün e n r o an ve m u- '2' ra smru ı o urmc c eşe ·u 1 • ro 1 nıı , • münakaşa edilebilir bir nıt.'"'-::' 
af h k ret ve kerahetle yapıyordum. ·1 ı ı 1 k f :ıy, rı d r.r muna hiç bir veçhile istin a - ı e yara ama ~ suç usu mev ·u ise de her halde f1rtınalı c 

1
• 

1 k d · h"k.. Sonra eğlence olarak yapmağa Şe ·r S bo d.. 'k' · !l 7 35 Muzık: Hafi! program (pl.) Acı" kı vermeyen a en u ·um- • rı .,er nun un ı ıncı ~h r ıı.oo Ajans hubcrlcri bir taarruz hareketi için !.""! r 
·· b k k k d "h'mdı"r başladım. O vakitten bu vakte cez.ada muhakemesine devam o- ı 

suz ıra aca a ar mu ı · 8.10 E\ kadını -· Y"mek listesi müsaid deföldir ve Mnn~a · kadar her sabah sıdkilc ibadet 1 ~ Bizim kaderden şikayetimız, lundu. s.20/S.30 Muzık: n rır musiki pro- tına başlamıştır. 
k b. k g"r<lüg-ü eder gibi, keyf ile tulumbadan "r.ımuun de,amı (pl.) •~· 

anca ızc arşı reva o İdaia makamı sııçda tam bir .. Cebelt.ittarık~-n ses vok·ı.,..,l'" 
felaAket ve mihnet içindir·, degı-·ı su çekmekte ve jimnastiğe de· 12.20 Program, ve meml~kct saat l.0.1 J •• 

t~ebbiis görüldüğünden suç- 1 k ·· · k'"'"'" bC miya? Vasıf bize diyor ki: vam etmekteyim. Bundan ı!e pyarı panya ve ·ayıın m ı;ıaıını Sil' 
k d · tif d t · b 1 d lunun 448 inci maddeye uygı.ın 12.35 Muzıı.: Muhteli! şarkılı11 k b · t' · .. t ·yor ı [Mihneti kendine zevket _ ()ika• a ar ıs a e e mış u un u • me asırc mı gos erı · tC 
- ta ·r, h t ·· bir surette eezalnadırıJmas•ru 1 (ı>l.) vevc: ise 1talvanın on giin c\".

11
, Yet cdeccgın-· e'. _ a·lemde hun·· er ı,'llmu rı e ace gormem. . . Js .J ,. 

· ed' 1 h k ı ·· 12.50 AJnns haberlerı ı-
budur! Feleğin gnmı ve sevin- Son fotoğraflarıma bakınız, ısl ı. ]\ u a eme, suç unun m ... - 13.05 ".ıuzik: Plfıklarla muhtelıf giriştiği hnrckctin sonunu bC 11' 

ci. böyle gelici geçici şeylerdir!] ve yetmiş iki yaşında bir d~· dafaasını yapmak ve karrır ,·e- ficırl.ılar progr~mının devamı yor. Bu hareket, yerindedd:.~11• diye mühim bir nasihat da veri- kanlı olduğumu da - llıtfen - rilmek Uzere başka bir güne 13.20/l ı.oo Muzık: Uverturlcr maz. Ya ilerlemek yahu ,,~ 

Yor. unutmayınız!. kaldı. (Pi.) lemck mecburiyetindedir. 
B·ı· · b' h'l b 'ti 18.00 Program, ve memleket saat 

Tasavvuf lisanında (teslimli ı ınm, ır veç ı e ana 1 raz Bir haftada '27 ev ay, rı Behçet SA.ft\ 
rıza) dedikleri felsefe budur; edebilirsiniz. Müsaade buyuru- ıa.05 Muzik: Cazband (pi.) ~ 
fakat ne olursa olsun, ben bu na- nuz da, onu gelecek makalemde soymuş ıtı.30 Çocuk saatı &.l 
sihatten çok istifade ettim. Vfı- ben yapayım. Siz bu mülıiha- Diin altıncı asliye cezada 19.oo Muz·k: Çocuı,ıar için. , Bir hakaret suçluS 
sıfın bu kıtasını _ bundan kırk zalann, maişet felsefesiyle, ve meşhur gece hırsızlamrclan İne· 19 15 Muzık: Fasıl heyeti l 

3 
.. h 

12
11 .. 

d h h b. k "h' 1 } l i 19.45 Memleket sant uyarı, \'e Aj- • gun apse JO~ sene evvel Kadıköyünde Ceviz- a cı. ır ço mu ım mese e ere göllü sabıkalı Hccebin yeni 
ld ans hı:ıberlcri 

ilkte Otururkell - ben..: vuz" kere esaslı alakalan o ugunu unut- llı·r muhakemesine baslarıdı. ku" m oldu 
uu J ~ 20 00 MuLik: Çiftdnin snatl 

saz mcclislerJnde dinlemiştim, mayınız. Bu (hayat felsefesi) Dinlenen komiserler ve polisler-:. 20.ıs Konu ma (Çıftçınin saati) 
fakat üstüne düşüp de zihin yor- ni sizinle müzakere edeceğim.. den miirekkeb 8, 10 ki~ilik bir 20.30 ''.hır.ik: Buyuk fasıl hey~ti 
m=ıınışbm. O vakte kadar mih- Ancak bunwı için yazı yazmağa şahidlcr kafilc:sinın ifadelerine 21.l'i Scrbe t saat. 
nete knrşı düsturu funelim karar verdim. 21.30 Rnclyo gazetesi 

C.. D 1, T·"vI;·m· göre bir haftada 27 evi soymnk 21.4.> Radyo suloıı orkcstr3sı (Viyo- 1
1 (meşhur Romalı Yunan filozofu unye: r. \ıza f,, ;ı: 

gibi polis vuk:ıabnda az rastge- loni t Nrclp Aşkın idaresinde) 
Seneka'nın) - mihnet çek vo ta- [0 ) Bu ııfir ve faziletli filozof, tn b' l "2.30 ııemlckct snat nyarı, A :ıns 
ııamm·u·t et _ tenbihi. ı'di, ( .. ' linir yaman \'e us ır ıırsız I 

1 Romanın zllllm ve dlv~ne imparatoru haberleri· Ztr:ıat, Esham - Trıhvill'tt, 
olduğu anlaşılıyordu. Bunu bildiğim halde, (evvelki meşhur (Neron) un murebbi:ı ydi. o. kambiyo - nukut borsnsı (Fiyot.) 

makalemde hikaye ettiğim gi· nun gazeblne uğrıyarak intıhara Muhakeme, Rahidleri dinledik- 2'.!.15 n dyo salon orkestrası pro-
. ka .. 1..:._ • d ınahkCım olmuş ve kolunı..n damarını ten sonra dosyanın iddia m:ıka- gramının de\ nım 

bi) talihmıc UDAl.Ml ve \'UCU ça keserek kendini öldı.ırmuftü, Yukıı· 23.00 l'Iuzık: Cazb:ınd (pl.) 
pek düşkün bir halde Ammana rıkl sözünün rumcııı:ı [Ar.chu Ke mmca tedkiki için bu.şka bir 23 25/ 23.30 Yarınki program, ve 

Ap6hu] dur. güne bırakıldı. [*] Yonl fcl!ığin demek! •• ? ..... .t ..-"l • 

tıor' 
Dün saat 20 de ikinc.1 ultt \ ti 

du:ıcU asl'.}C ceza maJıkcııtC ı• 
bırer duru<:ına g~itdıUcn ·'.°~ ı. • 
tıncı cez:ıy.ı intikal eden bır od' 
ret curmu meşhuduna bakıl~· cc1' 1 

bnşısı Ahmcde kaybolan bı 
ıçın: J}.ı\J' 

- Senden sorulur elbette. 
m:ı . n en aldın stıyı1ır. el' 

D dıgi içın hırsızlıkla ftltıı~b~J 
mcsl sabit olan Uzunr;ar.,ıdıı tt p.:; fi' 
Mehrned Coşkunun 3 cun 
karar vcrilclı. 



Günün politikası 
Yazan : HOsoyin 
ŞOkrU B3ban 

Balkanlılar 

Balkan yarımadasındaki hü
kuınctıcrin kfLf fesi Osmanlı im
Parntorluğundan kopmu.3 ve ko
Parılnm; parçalardır. Ve hunf:ı
tın hep i de hariçten, büyük 
denilen devletlerden himayeler' 
görerek ıstiklallerini elde etmiş
lercıtr. Faraza Yunan istiklali 
İtıgiliz, Fransız ve Hus umumi 
efkarının g::ıyet heyecanlı mü
~erctine nail o!muş ve Viktor 
~ gib4 Byron gibi en tanın-

Frar.sız İng,iliz cdih ve şair
bi Yunanlılık ülküsiinü tcren
nunı etrniı;Ieroir. 

Bulg:u-ista!ı da. böylece Rus
y ıun kan:ıdı altında ve onun 
O!:?l:1.-ı'ı ordusun karşı kazan
dığı zaferlerin n licc::;mde dün
l'aya gelebilmiştir. Hatt:i meşru 
liyetin ilflnını mütckaib 190 ta
lihinde ortadaki hargaşalıktan 
itti!.. k Ş rki Rumeli e
~aleti il" asıl Bulgaristan birli
gıni ve i tiklalini ilan ettiği va.
kıt Tirrl rycy c Şarki Rumeh e
Yaleti vergisinden mütcveliid 
bo ları l Rusya üzerine alnın 
" biz n alacağı 93 h rbi taz
lbııutm mahsub C)l mişti. 

Sırb \<' Rumenler de böyle 
l iiksek lıima,a:cler görerek ya
llı Ru \"e A.,;ustury lıln.rın mü-

h tlerivl milli birer ra vcu
d Y t s h.bi olmuşlnrdır. Bu 
d~ !etlerin menşclerindeki bu 
&r yani bizatihi müteharrik o
lamamak illeti bütün ömürleri 
boyunca m ·sah d olunabilir. 
Balkan hükümetlerinin gözü bc-
1 nlelıal bir istinadgalı pesindc
ctır. Emirlerini telakki ed cck 
\e himayesini üzerine gerecek 
~ efendiye muhtaçbr. Bu d v
I Uer f zia sadak t ve ısrnr ile 
de bir hapıya b:ığlanmazlar. 
hıenfaatl inin icablıınn:ı gore 
kapı d ~ ::rt:irirler. c :ımatına 
le r ll: nim ti ile rıen·~ 
bu muş Bulgaristan bir anılık 
.ı\vustnrya - Macaristan impa
tatorluğuna tev ccüh ed rek 
ttUs muhibleıinı Sofy:ı.da. iş ba
~ an attığı gibi son zaman
la daha ziyade Mihver 
devı t rinin IUtuflanıfdan ısti
~dc etmek yolunu tutmuştuı. 

obruca vı kendisine temin eden 
/\.I.nınn ·_ Italya politikasına 
~rbut olrnw tur. Biııncnale->' h 
' kalilıın y s sın Bıtlcr', f n ussolini ses!eriyJe <'ın
atnıstır. Tıpkı vaktiyle yasa-
~tn ha.liıskiu· Çarımız scsleı iylc 
~let m clisi kubbesi gürbdıği 
g,b. 

ı, .. 
Balkan hükiımetlcrinden bü

~k deYletlcr ccreyaıiliın:ndan 
11~k. müstakil ve sırf Balknnlı 
~enfanti ile müteharrik bir si
~ t beklemek v böyl b"r si-

kden iz meselesi 

(~ UrafJ 1 inci 11.lhlfed.e] 

disclere b kılırsa Akd"'ııiz 
meselesinin en ha: ... a gefdiği 

görülür. MI!:iıra tecavüzde!n 
mübhcmiyet yavaş yavafi zail 
olı:ıağJ. başlamıştır. Şimdi 1-
talyanın Süvey i el ~ -
r Şa...rfıi J...'l:lcnizdel<i lngi
hz dOrunmasmı ya mahsur 
kalmak veya bu mıntak:ıyı 

tahliye etmek şıkl:mndan 

bırini intiluıba mecbur edece· 
ğinden lıahsediliyor. F'rans:ı

nın mağlübiyetindcn sonra 
İsp:ınynrun da Cebetüttank 
hakkında mutalebcd"" bulu-
duğu unutulmrunı.~br. 

1ngilterenin Siivey i ve Cc-
belüttanln kayb tın • :-

eruzden uzaklaı m~sı de
m ktır. Bu mesele fiiınall Af
dkaıun, B:ılknnlann ve hatta 
ç:ırki A vru daki \!e Karade
niz lıavzasınd ki ikbsa.di ni-
zamın tamamen Mihver nü
fuzu altına gırmcsı d mektir. 
Böyle. bir hfı.disc karf:ısında 

şimdilik unutulmuş gibi gö
riın n yedi Yunan ad:ı.sının, 

Gıri ve Kıbrısm, I...imninin 
akibeti tekrrır mevzun bah
sol bilir. 

Gerc:ı lngilterenin Akd "
nizdeki ilisiği bu iki &cçide 
munhasır d ğildir. Fılist.indc, 

lta VC' Kıbrıstn iyi hazır

lanmış .. sk ri lim:ınla.rı:. h:ı

vn meydanları vnrdır. 1s
p:ınya açıkça muhalefete 00ec
ti- takdiıde Cibraltaya mu
lmbil Balear Adal rıııda ye
ni u ler t min o!'.1.lllll3.sı da 
lmb'ldir. Fakl't g "elleri el
d bulun luraıı :r.Iihv r dcvlrt
Icri bunları imparatorluktan 
tecrid edilmiş v:ızis tc dü
şiıreccğind n 'ask ri clıemm.i
y t ri harb durumuna mües
sır olm=ik istidadını kaybe
der. Binaenaleyh İngiltere 
ııc b..ı.h:ı.sm olurs ol5un Mı
sırı \"e Cibralt yı şiddet
le, nzimle ınudafaa etmek 
mec.buriy'Ctmdcdir. Bu mec
buriyeti rıhvcrin de anl:ımış 
olması harekatı birlikte ba
şı rmak için Rom~ m iiz.akere-
Jerini icab cf:tirmis olıtbiiir. 

H ·<liselerin dikkati celbe
den lnsmı Mihver devletleri
nin bu güne kadar Avrup:ı

da ve Ak eniz havzasında t.a-
kıb ettiği hattı hareketin 

Rusyayı dünya d vletl riy!e 
tic:ı.ri mün scbctten mahrum 
etmiş olmasıdır. Son Viynna 
kon f erıı&Sı m ulmrrera tınıı 
karsı Rusynnuı gösterdiği 

iğhlrnrda bu:nın t siri de 
vardır. 

Akdeniz meselesi yn.lnız 

Mihver devlotleriyle İngilte

re arasında bir mesele değil
dir. Dünya JnCScleleıi ir. 

Asırlr.rca muvazeneyi te
min ctınis o!:ın bu nizamı 

degqtırmenin buyuk hadise
lere sebebiyet 'enn i d ih
timalden uzak değildir. 

HlK lli"'T 11..GAZ 

• nı ıl cdılccek bir ha\'·adis dei!il-
1 

ti, diiaünUlen te.cıebbüsün b -
ilir. ka bir bförhanını veı:rmektedir. 

Suri in \~r~ :rmı 'iıma.ta gö
re M om siya. i ft!!lhfill ri n
karaya tayin edılen. yeni Rus 
E"cfiri:ıin vazift;!S.İ; So\ryct - Türk 
münasebetlerini düzeltmek ola.
cağı kanaatindedir. Ankara<la
ki C!rlri sefır Almanbrla Sov
yetl "'rin anlaşın ı tnraftarı idi. I 
,~c Aııkaradaki iman sefiri
nin çok samimi bir do tu bulu
nuyordu. Onun için, azlcdilme-
sin loskova y i mahfilleri 
bü~ ük bir eh iyet atf tmck
tedir. Maamafıh bu hareket 
So\•yct harici sıyasctinin u
mumi gidisinde bir dcğhiklik 

unetm 
filı rcr d vletleri Rum:ınya

cln kolay bir muva.ffalhyet er 
ettikten sonr ve Yugos.fuvya.d:ı; 
hiç bir mukavemet niy1.:ti gör
medikten sonra lcenililerinc Ba.L
kan ·nnm adasını tıı::n ""men a
cı.!t bir iılke d~y tlı bir ümkle 
d:ıldıklan sırada. Sovyetler 
niifuzunun kendi ·ini hissettir -
mesi Ye Sovy tler Birliği il 
Türkiye nrasındaki samimi do t
lt n ve yalanlı· ın telu~r di-
1ilmelc ihtimalinin ortaya çık

ın ı onları esaslı surette dü
Püıımeğe ve bir çare arnmağa 

ınecb tr edebilecek bir yenilik
tir. v b'..r ya.h:ıti haklı goo
terebn ek d<>reced ehemnıiyc-

ti hai?.dir. 1 
Jlii~~ in Calli 1 YAJ:.CIN 

~---~~--+--+~...,__~,--------~· 

İngiliz kralı- .
1 

nın nutku 
[Ba;; tarafı 1 lncı ııahffedeJ 

lcr. cllkL.... o 

bU"'lın, blzım kC'ndı l:npılarım zdadıı:. 

t:..W!ı orduları, hiiler.üUizden ymnız 
;> !."illi mil otcde, l\1 n k41rş1 ynilll- 1 
:anda bhşid cdilm 1Julw1uyor. Duş
ı :ıu h:ı'Al .filıJl:ıı ı, •ece ı;undu.z: c::-
1 er ~ hu uı <'diyorlar. Dizler, 
ı u :ı • ruz olan bu h .. rnyctlcri ve 
an'..ıncl i muh:ıCa içın, cephe lınt
la::ınd:ı bulunuyoruz. 

muharebe u -

Halkın büyük bir kısmı '\rıclıy 
hükfımetinin Berline boyun eğ
mek siyasetine muhalif bulunı - 1 

uuğundan ve hür Fransa lehin
de- fikrini izhar cylcmiq olduğun
dan, general de Gaullc, lrendi 
davasına taraftar olan unsurlu-! 
ra yardım için hiir Fransa kuv
vetleri ile ~ kara gitnıe)i karar 
luşlırmıştır. General de Gaullc 
bu sabah Dakar açıldarına. va
sıl olmuş ve taraftarlarını lıtir 
Fı a bayrağı alundn. toplı n
m:ığa davet etmiştir. 

Bir mukavem"tle karşıfu..1111.. 
chi!ı s-ınılmnJ,,-:tadır. Fakat va
ziyet henüz taınamiyle a) mlan 
m:ımıştır. 

Gencr:ı.l de Gualle'un hür 
Fransa kuvvetlerine İngiliz kuv 
v teri refaknt etmektedir. Bu 
İngiliz kuvvetleri, hür Frnnsa 
kun·etlcrine tam müzaherette 
bulunacaktır. 

ı•rıınsn lılikiımetiııin tebliği 

Vıchy, 23 (.ı.n.) - Haricıyc nezarc-
tı teb~ 

Sabık general l>c G ullc, İngiliz 

a kcrlerı n:ıklcd'en bır tngilız filosu 
ılc D:ıkar önlerine gelmiş ve Frnn ız 

makamlarınn şclıtl tcsl m ctınel ri 
için bır ullim:ıtoın \ erı tır. Bu ül
timatom reddcdilm· tir. Bunun ü c-

nne 1 1L filosu Dalaır uzerıne 
~stu:. 

Hılcum eden gemil r 
Vıchy, 23 (n.a.) - Uavns: 

Daknrdan olın:ın h:lberlı:-rc 

ı;ehre hucum eden tngılız filosu, ikı 

zırhlı, dört ltruvıazbr, bir mikd r tor
plcfu \: altı muavin krm·azoıden 

ınurekkcbtiı. 

Fransatla A'aW.yan 

Vıcdly, 23 (a.a.) - H as: 
D rdan ılk hnbcrler alınır alın-

mnz, hemen derh m.:ıreş:ıl ~ bin n 
rıyasetındc mahdut bır nazırlar top
lantısı ya lmıştır. Bu t planlıyJ, 13. 
J.-ıv;U, B. ~ .. don, Ira! Darlan. 
ener:ıl Huntzig \"C Platon i • k 

etmi tir. 
Tcc:ı:ııüze ınulcıbelc kaı:arlastırıl

'\.7C bu hususta emırter verılı 
tir. 

ccı.;irı.: kaydcttıktcn onra sözlerıni 

'Yk bıtırmi ır: 
'!- Fen:a gunler yaşıyor uz b iki. 

de ıstikbnl daro reruı olacaktır. So
uk 'c ınnymuın, kış gclıyor. Faknt 

ol . K :m mıra ilk~ınr 

--)Hl«--

AFRIKADA 
HARB 
[Saf tarafı 1 lnel sahifede} 

nrtm.ıktndır. Mı ıı hududu da c-

--,..ıe:--

AVRUPAD 

l:ırının talırib ed:c. ~ 

m dırtır. 

, YARIN AKŞAM 

MELEK'te 
AŞK 

Ll"K ... 

BİR BALO 

,. 
\'l'~ Ki -ANÇ!..IK 
VI~.. E ' H1'JT -·· 
İfİNDJ<~ •.. 

GECESİ 
Seven ve kıskanan bir k dınla, Ma=ra pc;ılnde koµn !Jljhretı b r 

oenein harikulllde ~ ası 

Ba.şrollcrdc: ~·tı...LMl\I VO\\'l.;LI, - LUİSI<: P.AIN1':R 
Frank 1\Iorgnn - l:ıd~· Chri tia rırgiuia Bruce 

üzerine üınid ve m ütalea 
~a etmek, tarihi bilmemek sar
b ığıni gostermektir. B:ılkan 
~ lrlıği bir aralık kendi kendine 
ltluldar bir ta.a.zzi gı1ıi göründü 

ise> bu i lcıin uclarmı çckcnlc
t-ın biraz uzakta olınalanndan, 

1 
i Pnri veya l..ondrada bu

~nnıa.ı rmd n il ri geli:;;or u .. 
~ bır su gibi bütün Balkanlı-

....._ ______ J 

gC'lır. Bug "ku imt.tlkınl.ırımızd:ın. 
sonra d, muhakkak l,ı z .. !er 'c 
ı cuf eyleı:den kurtuluş gelce k 
u B n' y,;ı.ptıgun gibi\ AIIah:ı "e 
Britany:ı mıllcilerı n :ığ,lüb cd 1- l 
mcz irade ine ,tımad edelim."> ..... Aynen: i.ENi ;-OKS dün~ :ı. b:n ruli l,•ri 

r i<>ine b"rdıkleri kabın ıcnk 

t- :eklıni al.ırl::ı.r, icabında kızıl 
~ llktcdirl r, olmazsn müte ıb 
la ı )! ·1, ortodoks rengini alır-
.r. B. z:ın , ;:;a, baznn sola rüzr güre allanırlar. Bir halde
~ Bnlkanhl, rın tezahürleri bi- 1 

lıhi d ı. ha 7.iyadc perde 
b kıı.sırun if d etti-· m ·na iti
ll ·rı~ıc dikkate alınmağa d ~er. 
~ lun m y ud'y ti tarihL nıd 

n ıl rınd n lıa:-eket etm mi 
cıı nt rn fazla chcmmi)lct atfet
~ k ını \ ık de ildı.. Buıılar
cı t ker t..c • ı u r maktan · e 
ttıl\I rı ıdarc edenlerle gbriiş-
1 k, \ ağı iknn. çalırn:alrtan 
tı~ c:f<>ndı) ı bulm it, jandarma:v a 
~ taın anlatmaktan i mahke-

~.ı bulm k claha uygundur. 

Bülcnd cevab \ermeden ya- ı 

ralı il me uI olmaga başladı .. 
Komiser onu bir mi.iddet süz -
d"iktcn sonra: 

- Beraberce h nım cfendi
n ·n yanın gitmemiz icab ediyor. 
B:ma nasıl olduğunu, söylivecc
n ozl rine fiUUrundan çıkıı cık
madığını bildirmeniz lazımdır. 
A ·ye doktoru gelmeden bu 
hi.:ıneti sizd n b~klcrim. Bize 
ı~ til hakkında biraz malumat 
ycrcbil ceğinden \•e katili bir n 
evvcl ynkalıı.mamıza imkan bahş 
ed ce;:;ind n eminim. 

Bülend: 
- Fakat ynralınuı ba"ündan 

nasıl ayrılabilirim? diye kekele

di: 
Komiser: 

t 13ulün ömüıleıi boyunca kol
~k de focği ıle yürümeği iliyad 

1 ~ o nl rdnn kendı lccndi-
l'i"" tt . hw -- osuya gu·mclcri beklcne-
r tnl? 

- Canını, bu bir dakika bile 
sürmez! diye israr etti. Bu ta

....... ----~~ı.:.\:.liD...l::t.Wi.ZLL.l.li:ı.U.:W.-LJıaIJ~@m snhibini bir an evvel 

bu hu alı vız. 
f:edad da söze karu tı: 
--- Doğru d ünüyo!'sunuz . 

Ev; t, füzeyyenın, katil hakkın
da malumatı olması lazımdır 

Haydı Biil nd, 'akit kaybetmı

yelım. 

I3 ka ynpa.c:ık şey :yoktu.! 
Biilcnd sarhoş gibi sendeleye 
s ndcl ) c öne g"çti. Hep bera
b r MüzCy) eniıı oda ına doğru 
yürücliilcr. Komiser dalıa evvel 
digcr polislere: 

- Her ilıtim le karHL hazır 

ol ın. Hiç bir vcchile hi lrim e
nin k"' masına müsaade v rmc
yin ! emrini venncği unutma
ını.-;tı. 

Müzeyyen, sapsarı bir yüzle 
büyük ve fevkalade zarif bir 
karyolanın üzerinde upuzun ya 
byordu. F. kat gözleri acıktı. 

Ii:nryolnya dogru ilerlediler . 

-12-
Bülcndin bulanık gözleri Mii
zcyyenin gözlerij 1 karşılaştı . 
Ancak bir saniye cereyan ed n 
bu bakışma, Bülencl için ne ka
dar mana dolu idi. Bu bir saniye 
içinde Müz yyen, Bülend neler 
n.nla.tmış ' n ler rnıamı. tı. 

:Kcmiser Muzeyyenin sakin 
vazij etini görünce memnun ol
du: 

- Galib clolctor beyi zahme
te sokmağa lüzum olmıyacak .. 
Hanımefendi iyi gibi görüniiyor
lar. 

l{aı yalanın haf} ucuna kadar 
g lrnişlcrdi. romiser o 7.am:ın 
sesini birnz yi.ik eltti: 

- Sizi rahatsız etili!imden 
dolayı kusura bakmayınız. Y -
zif emizi yapmağa me buruz. Bu 
t ... ur edilecek hudıscnio faili 

hakkında her. halde sizden ma-1 
Iıima.t alabileceğime emin bulu
nuyorum. 

üzeyy nin l:,-rö7Jeri Bül nd
den komisere <' Yrildi. Sonra ln
sık bır sc l konustu: 

nin 
gıl 

Mıi yyen h yecanlı oord:ı: 
o n:ı ·ıl? 

- Zevciniz ıni? 
lfombcr Biilendc döndü: 
- Lfıtren hanım cfen_iiyi tes

kin ediniz. 

- Ü idsiz değil mi? 
Bm n liylc mübhem b~r 

işaret yaptı: 

B zam n k r sakin duran 
Müzeyyen bird nbırc eli riyle yü 
zlinü kapad. \~ h~kıra hı kıra 
ağlamubrn başl.: dı. Bu \ aziyct 

komiserin hiç de hoşuna gitme
mişti: 

- F:ı.knt hiç d ğf ... m nm 
sırası değil_ diye SÖj lendi. Bize, 1 
vazifemizi ifa hususı.md ynı-dım pılmı tır. T. 

etmelisiniz .. Liıtfen söyleyin bu _ n 

alçakça h:ırcketi y pan kimdir? -
Bülend yav:ışçu geriye çekil-ı 

nıi Müzeyyeni u:ı:ahtm scyı e
diyordu. Bu güzel yüzü kap tan 
ince bey:ız parmaklar, bu s rsı

lan kü ük omuzlar .. 
Hayı et! Bu l uı böyle bir 

tc 
ıııh t~ıyabilir mi idi? Çözül-

Vefat 

bir 
hü

du -

ınesi ne kadar güç lfr mu mma. 

Komiserin ısrarı, Sedadın \'C 
N·-h denin müclı lcl ri il Mü
~'.Y yen b raz . · kini ir gibi ol
du. iser o z mnn C\Tclki 
sualini t krar etti. Müzeyyenin 
bunn v ıdıJi cevab çok kısa ve 
milbhem oldu~ 

Hazin bir ölüm 
T 

l\Iu 

(Arkıı ı \ r) 
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No. 157 Yazan: Sami KARA YEL P. T. T. Umun1 Müdürlüğünden 

KEL ALiÇ9NUN· -
SON GüRE LERi · 

1 - İhalesi 19/F.ylul/!HO to ybp:lacagı Han olunan 10 \;in metre mak
sime teline tallb çıkmadıgındaıı ar;ık eksiltme 10 &ün uzatılmıştır. 

2 - Muh n n-: n bedel "130!>,, mu\'akkat teminat "97.5,, lira olup 
eksiltmesi 30/Eylül/ıtı40 pazartesi günü saat <16> Ankarada Evknt apart
manmda P.T.T. unıum nıiıdurlük satın almn komisyonunda yapılııcnktır. 

3 - Jsteklıler, mm;ahkat teminat makbuz \'eya banka mektubiyle kn-ı 
nuni \C ik<\lnnnı h:ınıilcn ınczk:ır gün ve saatte o komisyona müraca
at cdeceldcrdıı. 

Cazgır, ka.zan dibine geldi Kat 
rancıyı, Rüstem pehliva..c.a eş 

verdi. 
Adalıyı Çakır Osmana e::ı tut

tu. Jı'iiıbcli mıra A11mcrl, l• liço 
ile bag<l~lı. 

Koc:a Yusuf da Dmunalı Mus
tafa ile eş tuttular. 

l'~ler ycı inde idi. Güzel ve 
11ürt'kli güreş olacaktı. PehJi -
vanlaıın hiçbiri ıtn nz etmemiş
ti. 

9iııkü Ali o, c ·ini bulup or
tadan < ıktıktaıı " nra niza kal-
mamıstı. 

Filibcli Ku a .ı\hm "d, iyi bes
lenmişti. Aliço ile urekli bir 

güre~ olacağa bmziyordu. ' 
Cazgır pchlirnnlaı ı b:ı.ğdns-

dırdıktan tnnra, meydana ilerli-ı 
yerck i!:ina b"' 1 dı. 

Cazgır du ... mı okudu. Pehli- 1 
,•anlan meJ dana s!llıverdi. j 

Gür ~in eok h") eranlt olaca
ğı muhakkaktı. Hele, Aliço ile 

1 
Filibeli Kara AhmC'din güıeşi ı 
intikam müsabak ı olaca.kU. 

Pilibeli ~ok d ğ rli ve uhlak
h bir ndan1dı. • b u ga kemik
leri kırJldığı hnld yiirc~rinde 
kin yuktu. O, b .ıyoı c!u ki. ka
burga kemikleri t:r k::za netice
si kırılmıştı. Mü ab· kacla her 
~y olurdu. 

Al:ço d:ı. Filibcliye 
hnsım cleJildi. O. yalnız 

vanlıktun anlardı. 

kaışı 

pchli-

Fılıbeli ve Alil.o pc. reve baş
Jadıl:u·. Hl'r ıkı JX'hlivnn da çok 
iştibalı \ e kPyiflı ('ırpınıyorlar- ı 

dı. 

:F'iliix'li, A li~o) u mağlüb Pt-
mck iı-in ehnden 
caldı. 

gel ni yapa-

.Fak r, Alko rl h Fılibeliye 

mağlub olaC;ak hı l C"hlivan sa
l'llm:ı.z d.)crı pel•li\nnlar \at'Clı. 

l"iliİ)('li rrrn t". Aliço ihtiy, r- 1 

dı. Likin, Fi1i 'l .• ,. ... Il(, 0hnakh 
beraber Ad 1ı H lı:l n, J(oc ı 
Yu uf n \c Jl çok 

Ve, ihtiyar Cazgıra başından 

geçen ::ıu hikayeyi anlattı: ! 
- Bn.k, sana başımdan geçen 1 

bir hikfıyedeıı bahneJeyim. 
Bir gi'n Hacı Hiiseyin bağın

da, başpehlivanlar ve başaltına 

güreşenlrr güre~İyl)rduk. Sultan 
Aziz de kö..,kiin balkonunda ya
ven Ham paşa ile oturuyordu. 

O vakitler, ahaliden isteyenler 
serbestçe Hacı Hüseyin bağına 
gelir ve gürc.Jeri seyredebilir -
lerdi. 

Seyirci clarak epeyce kalaba

lık vardı. Ben ynğlanıyordJm . 
Rultan Azizin lıail'Jncısı Y cni
köylü Rfürt:ü pehlivanla gi.ireş 

yapacaktım. 

Tam bu sırada güreş meyda
runa bir sarıklı softa gir?i. Ka
ra yağız, uzun boylu, kuru ""11-

ratlı hir herifti. ı 
Fakat, softanın cübbesi o ka

dar bol Ye uzun idi ki, vücucıu - ı 
nun ~kiı malum olmuyordu. 

Y fi lnız, softanın et:eriylc a-
yakları göriilüyordu. Mest ve 
pab~~un içinde iri ayakları dı
şarı ftri<tmL'}b. Büyi'ik ayaklı ve 
kemikli olduğu görülüyurdu. 

Softanın kuru ve dn.msı.rlı iri 
elleri de naZRrı dıkkati cclbc<li

yordu. 
Kalın ve iri parmaklı icli. 
Softamn ne uiyc meydana 

geldiğinin farkında dcğildık. 
Zannettik ki, padişahdan bir 
istirhamda bulunacak, belki bir 
istida ,·erecek .. 

Fakat, vaziyet hi<' de böyle 
değildi. Softa meydana geldik
ten sonra, diz çöktü. Yer ciptii. 
Padisab selamladı. Ve, nutuk 
i.-.ıd eder gibi §Unları söyledi; 

- B"n, uzun yoldan geliyo -
nım. Pf'biivanım. Bur:ıda padi
şahın bir başpehlivanı varmış .. 
İsmi Kavasoğlu imif1. Onuıılıı 

gür('. mel· istiyorum. 
D m •in mi .. Ben, derhnl lrn

lakla rnı dıktim. H rif muhnk-
kak <,:ı gındı. Ne dl mek ısti) or
du:' 

S ftrı, ı:ıö7Jerini bai;rırara k l(k 
rn l 1ı: 

r il U7.Ull ~old'.l.D gclİ.,'J • 

4 - Snrtnaıneleı·. Aııkar,ı P.T.T. lcva1.ım, lstantulda yeni Vnlde h.ı
nıııda .P.T.T. lcv.11.ım nyniy,ıt ı;ubt~i miiclurhikl<!ıinden bedelsiz ol.unk 
verikccktir. (002i) (5!J46) 

Antalya İlbavhQ:ından: 
~ ..... 

Antalya Memleket h, staiıanc:.inin senelik ihtiyacı ol. ıı 2500 lira mu
h:ımmc>n bc'ddlı ılfıç \esair malzemesi açıl' ek~iltme ,.e uzatmaya kon
mw; ı:.c de yine t.alıb .zuhur ctmc:iıı;.indcn 12/10/1940 cumartesi gunu saat 
11 e kadar 11azarlığ.1 konulmu tur. Talihlerin 375 liralık kııt'i teminatı 

yaptırd.kl.ırına d ıır bunkn makbuz veyn mektubu ile hurusi muha ebe 
bina ınd.ı toplanacJk olan "ilayct daimi encumenine muracmıU::ırı bildirilir. 

t9060 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 
F akü itesine Talebe Kayıd Şartları 

Ankara Dil 'c Tnrılı - Cogrofya Fakültesine tnlebc kaydına eylulün 
25 inci gunu btışlanacnk ve bırinci t~rln sonunda nihJyet verilecektir. 

Fnkultcde tedıi:. olunan .zumreler ~unl::ırdır: 
Turk Dil \ e Edcbıyatı Felsefe 
Fransız D 1 \ e Edebiyntı Arkeoloji 
lngil.iz D 1 \ e Edebıyatı .Sıımeıoloji 

Alınan Dd 'e Edebıyatı S nnloji 
ı\rnb Dil ve Edcbiyntı Hiııdolojı 

Fn. " Dil \ e Edcbıya tı Hung.ıroloji 

Rus Dil 'c F..dC'bi.) atı Antropoloji \ e Etnoloji 
Kl.i k FıloloJi Cogr.lfva 
Tarıh Hı litoloji 
T.ılıb olanlıı! bıı· , tidJy,1 lı ve olgunluk diplomalarını, nşı sınhat 

raporlarım baglıyarak ~lı ve ruma günleri saat 9.30 dan 17 ye kadar Fa-
külte Duekıörlu unc nnirııcant ctmclCJi liizımdır. t5978' c9033' 

DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONU iLlNLARI 

3000 ldlo nolıud almaeak 
2i/Eylul/1940 çarş ınbn gumı saat clh do pazarlıkla 3000 kllo nohut 

alınacaktır. 

1 teklllcrin belli gun ve s:ıottc KasımpaŞ<ıda bulunnn komisyona mfı-
r:ıcaatlaı ı. 9042~ 

1 Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü ilanları 
Muhammen 

kıımeti 

Lıra K. 

334 :?O 

1G5 00 

04 24 

732 40 

Runv•.i hisarında Arp emini mahallesinin Mezarlık soka- I 
b d c.!:kı 48 ~ enı 42 sa. 'ah;ab hane. 
E ' Kamer hatun yenı Kalyoncukullusu mahallesinin Si-1 
m • i okı:ığınd:ı e ki 14 yeni 16 sa. nr a. 
Eki lhlSf'yin nga yeni Biılbül mah::ıllcslnin eski Macar 
yeıı, Turan soka~ında eski 96 - 98 yenı 104 - 106 sa. nrsa., 
Tomtoı ı m halle ınin Tercüman çıkmazı sokağında eski 
28 - 30 - 32 ) C'ni 32 - 34 - 36 sa. ahşrb ikı hnnc ile nı ;ı. 

y zıh p. yı i n ullerin miılkıyctkri pe m para 1le sı:ıtılmnk 

ur.e 2/0/940 t r l' nd~n it b .eıı on gı.ın muddctle uz, t Jmı tır. !halelen 
1/10 19 O alı ı un t l.ı el yapıl cağından ic:tc-"lile in Aknrat Mahlü-
lüt (9039) 

İstanbul Vakıflar Müdürlüğü İliinları 1 
ru ' .. Pelılivanım buı ad 

' şahın bir b:ışpclıli• anı 
Semt' ve mahalıcsı Cadde veya 

No. su Cinsi 

Muhammen 
aylıgı 

Lira Kr. 

-- U ta!. Alıro ile Fili belinin 
güreşine ne d ı i ı? 

- Y · lh"ıh ogul Fıhbcli, Aliço
yu sa.Jın len rık 1 ma.z. bu ih
tiyar kel herif pehhvw.dır. df'
di. 

lhtıyar Cazgııla konu~ma1a
nna şöyle dc,·am ettileı· : 

- Usta, Jı.,i!ıb ·lı de pehlivan
dır .. 

1s.ı11 füı.vasoğlu imi ·. Onu. l:ı. 

gilıcşrrıck istiyorum. knr ı ınd.;1 17 Dukkfin 35 00 
s~!~n Aziz, y::ıverlerinden bi- Ç<ir91QU K. h\C'h.l'le 1 l .. 1 00 

risini gönderdi. Softayı l·cnnra M uddetl icar: T 1 ıni t. rıhınden 941 Mnyıs sonuna kadnr. 
çektiler.. B.ıh el p, H t:ıy. ı Yc..'li Postahane 

P~·di~ah, pehlivan olduf;u l"lll kıır l •nda Vuldc hanında 19 Dukktın 25 00 
M ıddcll icar: T<' lımı t.ır.hındcn 942 senesi Mayıs sonuna k:ıd.:ır. 

böyle meydan okuyu,..ls.ra mcm- Yl lcrıda yazılı mah:ılkr p. arlıkla kiraya venlcceginden istcklıler 
mııı olurdu. İster " ltücük b"r 25/Eyh 1/1940 ı;.ı t 15 e kadar (;embeı lıtaştn tstarıbul Va-
pclıl \·an olsun, mademki mey- kıfl ... r uduılU tınde V i=.ı( Akarlar kalemine gelmeleri. (9059) 

dnn ok yordu. Çıkmnk lazını- ı ==:...:..-=-.=.:==========-.::......;_..=:.=====-================= 
dı. 1 eknik Okulu müdürlüğünden: 

Sultan Aziz, her halde ·,; \ c- ı - Muhc-ndi k. 11"1 gırı ımt lı. nları 1 teşrinie\ ve! 940 salı gunil yapı-1 
re giirt>~mcm için emir vcıı ·.ti. lnc:ıktır. K yıd olumınlııı ın kıırnelerile o gün saat sekiz buçukta 

Yaver, softayı aldı, yJ.m na lT'ektebde hazır bulunn. lnıı. 
2 - Fen· mcmuı u kı n ı glı ı ı ntihanları günü ayrıca ilfın olunur. 

geldi. Ve: 3 - Tedrisata 21 Te nic-ncl 940 pazartesi gı.inii bnşlanacağı !Hin 

Aslan ve Eskihisar 
Müttehit Çimento ve 
su Kireçi Fabrika-

ları · Anonim 
Ş~ r keti nden : 
i"~Hncü da.Hhı:ııııc -

biriıı<'i iian 
ı 

A,,'nıı ve F...ı,kihis«r muttelıid çl-' 
men\<) ve su kireci f brıkal::ırı .. ııı:ı
ııiın ş.rketi hissc<l.:ırlarmın atideki 
ruzn;.ınıcyi muuıkcrc etmek üzere 1 
fevkalade surette içtimaa da\'et oltm
dukfarı 16 ağustos 1940 tarihli bi
rinci \e 23 eyHH 1940 tarHıli ikinci 
içtimalarda Ticaret kanununun mu
addel 386 !Df:ı maddesinin istilzam 
ettiğı nisabı içtima hasıl olmadığın
dan, şirketi mcı.küre t.iS!.edaranı oşa
ğırlo münderiç ayni rumameyl mii
zakere etmek üzere 13 Teşrini .ı
ni 1940 tarihine müsadıf çnrşnmba 

giinii sant 15.30 dn Deyoğlundo 1s- 1 

tlkliıl caddesinde Serklidorynn (Cerc 1 
J.c l)'Orien) binasında tiçüncü biı· I 
fevkalade h<"yeti unıuınjye iı;timnına 

davet olunurlar. ı 

Ruznamei Müzakerat 
l - Şirket dahili ııir.amnaıncsinln I 

muaddel beşinci maddenin tadıli 

Muaddel beşinci !nnddenin şekli hn 
zın - •Şirketin sermnyesi beheri beş 
Türk fünsı kıymeti itibnriycsinde iki 
yüz. doksan sekiz bin hisse senedine 
mi.ınknsem bir mılyon dört yüz. dok
san bin Türk lirasından ibarettir. 
Heyeti umumiyenin cşkfıl ve mev
zunu kanuniye dairesinde bu zer -
maycyi tezyide sah'.ıhlycli olııc::ıklır. 

ihraç olunan hisse S(:ncdatı bcrlclkri 
tamamlyle tahsil olunınodıkça yenl
clen tezyidi sermaye muamelesi yn
pılamnz. Hisse senedatı tabı ve ihraç 
olunmndan evvel mimunelcrl Tic:l
ret Vckfıletine gönderllıp tasdik ct
tirilec·cktir.> 

Muaddel beşinci maddenin tadılden 
sonrn alacağı sekil - tŞirl.etin ser
mayesi beheri yirmi beş lira layme
ti ilb::ıriycsinde elli dokuz bin altı 

yüz hisse senedine münk.ısem blr 
milyon dört yüz doksan bin Tur'< li
rasından ıbrırcttir. Heyeli umumı.) e
nin cskat ve mevzuatı kanuniye d i
rcsinde bu ıocnn:ıyeyı tez) ide !;aifı

hiyc>ti olacaktır. ihrrıc olunan hisse 1 
scııcd.:ılı bedelleri t.:ım.ımiylc lnhsil 1 
olunmadıkça yenidC'n tezyıdi serma
ye mm melesi yapılamaz.. Hisse c- ı 

nedatı mbı ve ıhraç olunmadan ev- ı 
vel numun,.lcri Tknret Vekuletıııc 
gönderilıp tru·dıl, cttirılcccktir. 

2 - Bcheıi beş Ura kıymeti ıtba
riy inde 293000 hi c> c-nedi yer rıe 1 
ihraç ohın.:ı<:,ık beheri )'ırmi be 1 ı 1 

kıymctı ıtibnriycs.ınde 59600 hi c> <!

nedinin, cskı his. c encdatı s. n plc
riyle mucssıs hi cleı ı c habına u

relı te\ Uİ. 
Tıcr.rct knnununun 385 inci m d

dcsı mu ıbınce hissc:dıırl.ırdan bir 
hic;scsı olanın dahi bu muz:ıkere) c 
1 tirak ve rey itn etmege hakkı Vur
dır 'c lıirdc-n 7Jyade lıi&se<ı olan ıe
v::ıtın ı eyleri hi~~clerı n.sbC'tinrle t•~

zayut cdrr. 
işbu irtlmadn hazır buluıım,ık i -

Uyen ıe\ at, Ticaret kr.nunumın .~71 

lncı maddesi nıucıbince, içtıına tari
hinden bir hafta evvel hi "Clerini ir
ket m~t kezıne tc,·dı etmelidirler. 

B .. ııknl ra tevdi 1..'<lıkC"c-k hi c sc
ncd::ıtı mukabilinde , lınacak meK
tuplaı ,ırkct merkezim: tc\ diat ma
hiyetınde olrrak knbut cd'lccı;J-:tir .. 

tı:;tarbul, 23 Eylül 1910 
MECLİSi iDARE 

- F:Yct, b1hb li pehlivandır .. 
Ustadır. fakat, ııc de olsa Aliço 1 
gibi dı:ğildir. B.ı, herif kurttur. 

- Fıhheli hiç: b'r şı:y yapamı-ı 
yacuk ını dcrııin? 

- Padişahımız emrediyor, gii olunur. (8!:197) 

reşiniz, dedi. " --===-============= 
Ben, doğrusu fena halde kız- Ka.-:sh zerk usulile eksiltme ilanı 

mı:;tım. AltmıR paralık ne idii. T f • •• d •• J •• •• d 
ğii belirsiz softa ile mi güreşe- ozgat na ıa mu ur uğun en 

Aslan ve Eskihisar 
Nüttehit Çimento ve 
su Kireçi Fabrika-

- Pehlh anlıktır bu.. İnsan I 
bcı:J o!ur, bozuk dü.<ıebilir, dedi. 

cektim. Ccvab verdim: 
(Sonu var) 

Bııl.ke;lr Valılı!jindcn: I Kırklareli Sulh Hukuk dalrer;ln-

1 - Ekultrpe) c konubn i . Sınd•r- den: 

aı ı ... u ı n Sı.,ıro « ormanınd n Kıt .larcli ,·akıflar ıd. ıe!;ınin Ka-
ıı kı.n d ıı c: ne meccanen \ cı ılen 
7693 •re mık.ıb gnyrı mamul çam 
~ıırır ı c ılmc ı ve fillrtnamesınde 
) az.ılı ç p \ C' mık\ r duhilındc 5000 
metre mıKüb 1 ('l< le ımali ile Ban
dırm. y.ı n. tlı \: e B. ndırnıudn va
purn 'eya mot..ıı c tC' lımı. 

2 Beher n•amul metre mlkfıb 

kcr~tr ı ·111 ıruhon men bedel (35) 

rr.kas ınohalll'!linclcn Ş~rd okrılc 

24 No Lı e\•de tatlıcı Mu u W. <·a

vuş o~lu t mail ve kızı L(ttfiyc aley
hine aı;tı.,ı alacak dnvnsının yııpıl

makla olnn dunım1asmcla: 

Muddcaaleylılerden Mustafa ça
YU!i o •lu tsmailin halen füaınctg.i

hının ıreçlıuliyetine mel.mi tebl"t ı 
yapılır:ıdıgı cl:I\ ctiye intı \Cıılcn 

Sorgun knzarı llk okulunun 2874G Ura 5 kuruş keşdli ikmali inliaatıdır. 
2 - Bu ışe rud artnııme \ e evrak hır 
A Eksıltme şartname i, 
B - Muknvel<' projcsı 
C - Nafia i leri genel şartnamesi 
D - Fenni \ e hu. ust ~rtnamclcr 
E - Keş r metraj, proje 
tstckliler Yozgat daimi encümeninde bu evrak \'e saı1.namclcrl .J . 

rebilirlcr. 
3 - Eksiltme 14/10/940 p:ızortesi günü sant 14 de Yozgat da!mi encü

meninde ynpılrca} t r. 
4 - Eksıltmc-yc girebılınck için isteklilerin t2155 lira t95> ı.uruş 

muvakkat teminat vermeleri ve bundan başka a§ağıdaki vesaiki haiz bu
lunmaları Hiıımdır. 

A - F.:n az on l.ıın lir.ılık ...-.ıpı inşaatı yııpmış bulunmak. 
B - lh<ıl•' tadı inde ckı, gun evvel muracantla \ il~yelten Pksıll.me-

ye gireceklerine daiı· ve ikn alın,ılar~ 
• 5 - inşaat Mayıs gaye ine kad:ır ikmal edilecek. ih. le bedelinden on 

ları Anonim 
Şi rkati ndsn : 

Sayın h.isscdarlann nazarı 
dikkatine 

Yukarı ilfındaki hu u atın miım • 
kiın olduğu kadar yakın bir zamanda 
ifa ve int:;.cı sayın hı.;sedarların men-

1 

fantlcri icabından oldugundan fev- ~ 
kalddc heyeti umUMıyc iç!immııa 

ical>dlcri bilhassa rica olunur. 

• İstanbul, 23 Eyllıl 1910 
MECLiSi IDARC. 

Kirahk aparbman · 

• • • 
Muhammen bedeli !2400) lira o!an 3 m/m lik 4000 kik> kurşun le\ba 

(4/10/1940) cwna günil s::ıat (ll) on birde Haydarpaşada Gar binası d~ 
!indeki lcomisyon tar~fından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istlyenlerin (180) liralık muvakkat teminat ve k:ın11 .. 
nun tayin ettiği vesaiklc birlikte eksiltme günli saatine kadar komisyoııt 
milracantları 15zlmdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıbnnkt.,dır. 
(8817) 

• • • 
1) 1ş1elmemizin ihtiyacı olan 520 ton kuru ı;nm gövdesile 479 to1f 

kuru çam kokü odun kapalı z.:ırt usulile eksiltmeye lrnnulmustur. 
2) Kuru çam gövd~Jnin tahmin edilen bedeli 10400 kuru çam kökünilJI 

tl:hmin edilen bedeli de 5748 llr.ıdır. Muvakkat tsninat mikdan 1211 litıı 
10 kuruştur. 

3) Odunların teslim yeri Erzurum Darhat, Karaurgaıı, Yeniköy, Prll"' 
vultı, Sarık:ımış ve Kars istasyonlarından her hangi birisi veya bir lt:ıçıdıt. 

4) 1hale 7/10/1$40 pazartesi günil sant 15 de 10 uncu işletme binasınd3 
mütcşckkıl komisyon huzurunda yapılacaktır. Taliblerin mczk\ır gün ve 
santc kadar muvakkat temiıı::ıtlnrını yatırmaları \ie 2490 No. lu kanunun 
32 inci maddesi gereğince t:ınzlm edcC'ekleri zarflarını eksiltme snrıtind~ 
bir s:ıat evveline kadar komisyona vermeleri lazımdır. Posta gccikmdeti 
k::ıbul edilmez. 

5) Du işe gireceklerin kanunun tayin ettiği vesiJfolarını ibraz etmeleri 
lazımdır. 

6) Şartnameler; 10 uncu fsletme Müdiirlüı.'ilnden, Sarıkamış ve l{arJ 

ist.1syonlarından meccanen tedarik edılir. (8926) 
* • • 

EwC'lce eksilln.esi gazetelerle W'ın edilmiş olan ve talibi zuhur etme-' 
diğinden münakasnsı yapılamıyan Derince llmnn tahmil tahliye işi bil 
defa ycnldE.'n münakasaya '\aZcclilmiştir. 

l ı ameliyeden ibaret olan ve 36984 lira !J8 kuruş muhammen bedene 
ve 22•3404 ton mulummen nıaniplasyon tonajlı tahmil tahliye işi bir ı;ene 
muddetle vo kapoılı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. Her nmeliyenıl1 

beher tonu lttı'inr lrnruşa yapılabileceği ı,;nı1namcyc merbut listesinde 
gi\stcrilm,<Ur. Müno1::ısa 15/10/940 tarihine ı .ıstlıyan salı giini.i saat 11 de 
Haydaı pa,:ı gar binası dahilinde birinci i~letmc komisyonu tarafından 
yapılacaktır. Taliblerin 2773 lırn 87 kuruş muvakkat teminat ile nyni guo 
s.ınt 10 a k.Hlar komi yon kalemine teklif mektuplarını vermeleri ltızıJ1l

dır. Eu i.,e aid ı;artn. mcler Ankarnda 11 inci işletme müdürlüğunden, İZ' 
mirde VIII inci işlel Re ınüdurlüğı..indcn, Eayd.:ırpaşada Limon Mufetti -
liginden parasız olaı·:ıl. alınır. c8952> 

Yapı ve imar 
Nafıa Vekaletinden: 

işleri ilanı 

1 - ı:. ıltı ıcy konııl::ın iş: Aııkar d. ynpı usta okulu kar~sındaki sa-
hada yopı!Jcok blilg u.1t okulu rıfölyeleri in aatıdır. 

Ke..,ıf bedeli 44510 Ura 97 kuı·uştur. 

2 - Eksiltme 4/ı0/1940 l:llma gunU saat 16 da Nafin Vckiıletı yapı ..:c 
imıır i teri eksiltme komısyonu od ıı;ıncl ı k.ıpalı zarf usulile ynpıltıcuktıı·. 

3 - Ek iltme ~ rt :ne i ve buıı:ı ıniıtefeı ri evrak 2 lira 23 kuruş bc
dcl mu b Jlndc y::ıpı \ c> im::ır i 1c-rı rcı lı inden alınabilir. 

4 Ek iltmc-ye irebll nek i in i tcklılcı in 3338 ilç bin uç yuz. otuJ 
sr kiz 1 ı a ':!2 otuz ıl· i kuruşluk muv .. kkat t em n ıt Ye c-lcri \ e Nafı \ c
kalellnrlc-'1 bu i e girebılcı.:eklcrıne dair • lınını ehliyet ve iknsı ıbraz ti'!lC' 

lcri l.1zındır. Bu \ csil.a eksiltme., in yap•luca 1 ı günden en az c ·iz gJrı 
C\\'ci bir i tida ile i klıl rin N, Vck.ıktıne ınuracaatları. Ve dilekçcJr
rinc en nz on be b l r lık bir ı yopt•l..:larına dair işi yopt:ran idaı eter
den alınrr:. vcsik. tın°l ıi ı ıkt ızidir. Bu ı iiddet zaıfında ve ik t• -
lebinde bulunmay .. nlıır 1 ıltmeye r;h (mıyc c kir rdir. 

5 1 tC'kliler t kl mcktı.ıplaı ı.11 thnk g..ınu ol, n 4/10/940 cuma g -
n{t :ıat on beşe kııdnı m:ıkbuz ınuknbılındc komisyon rei li .ne \ eı t'.clcrı 
10.ZılT'dır Po t.ıda ol cak ı;ccikmclc knbul cdıl ne7. 5006 8707 

!~hisarlar l!: M .. ~lüğünden :I 
l - idaremi7.m Ankor-ı Ba roüdürli.ıgüne buglı Ço •ul tuzla ırıd 1 

1009 M 3 tu lu su ısliop k:ıbiliy<'lini haiz olacak 4 to· kum h \u2unı ı 
inşası için verilen fıyat haddi Ijyık göıiilıncdigındcn Y~nıden kapalı • rf 
usulıle ek ıltmeye lionnıu,tur. 

II - Bu inşaatın muhammen hcdeli 31.l 15.64 lirndır. 

111 - EkslltmE' <.vrakı Ani. rnda tnhi arlar bnşmiıdurluğundc ,c 
ist.::.ınbuld,ı merkez bıwısındo Tuz Fen şube inden 160 kuruş bedel ınu
kabılındc tedarik olunubılır. 

IV - Ek! ill.m" 30/IX/1940 p, z..ırtcs.i cunU suat 16 da An karada iı h -
s:ırlar brı;; mudurlüğu binı:.smd.l ıT utcşckkıl koıniı:yıında yap.1. c..ıktır. 

V - isteklılerin tekli! evrakmı havı zarfa, ş-imdiye kadar beton 
htı\ ı..z islerıle m~gul olduklarını gosteren vcsiknlarını da koymaları le b 
eder. 

VI - Muvakkat teminat miktarı % 7.5 ha ebile 2334 liradır. Teırıı-

nrıt için mili! b:ınkolardan alınacak meı.tup ile borsa rayiç fiyatl:ırındall 
% lii nokc.-:ıniJe milli esham kabul edilir. 

Vll - '.l't:kliC mektuplarını ve diğer e\'r:tkı havJ zarJl:ır usulüne göte 
mi.ihur1cndikten sonr:ı ihale s:ıaiinden bir saat evveline kadra· makl;uı 

muk.ıbılınde teslim edilmelidir. Pt),,ta ile gonderilecek >,nektupların yfae lJı 
nle saatindl"n bir saat evveline kadar lrnmisyona gclmis olması Jnzır:ıd1f· 
Postada \'nki olabiie«ek gecikmeler nazarı iUbara alınmaz. «8777> 

"' . . 
ı - Ş::ırtnııme ve nümuncsi muci Jince ll/IX/1940 t:ırihimle muhtefıf 

sanulilrelik şişclere nit 5000 aded ra'u kasasına taıib zuhur etmedıı;indc:rı 
yeniden p.ı rlıp konmuıJtUr. 

2 - P .. z.arlık l/X/1940 salı günü saat 15 de Kabnt.n!ida Levazım '' 
M.ıbay;:-at şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Ş· rtname levazım şubesinden ve tzmir, Ankara Başmüdürluklcı n
den para ız nlınabilcccgi gibi niimunl"ler mezkur şubede göıiılebilir. 

4 - 1 leklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve sratte % 7.5 gıı
v<"rıme ıı::ır:ılarilr birlikte yukarıdn ndı gcten komisyona müracaatları. 

t8!:ı8fl~ 

Eczacı alınacaktır mcsruh:ıltan anlasıldığındun ilanen 
tcblig t ifasıııa karar ve ilmi ve 
dunı ı a 18/10/HHO S. 10 a bır. kıl-1 
mı olduğundan mudd,.aaleyh ;ı;c· m 
\ ' C \aktı ınezkıirdo duru;ınayo gel

mediği \'C bir ı.·ckil de ı;ondcrrncdı 

takdirde h:ıkkında gıyab l:ar.ırı ıtti-

uç bin lıı :ısı 940 but.çcsine me\ zu tahsis:ıttan -scnesı içınde odenccek ınute- He bekte Arı;Janlı sokak, Robcrt k F b J 
baki islıhkrıkı 941 butçc llllll tuı;clıkinde def'aten tediye cdılecektir. Koleje beş dokikn mc afede kn- As eri a rika ar umum 

6 - Tel.lif mc'o.tupları u<;unc.u maddede yazılı ~atten bir saat evvelınc luııfcri, soğuk ve llak .ıknr su-

dir. 
6 - .ım ukknt tc>mınat (10.000) 

lir:ıdır. 

7 

kadar d:;-Jıni encumene ,etırUerel. komisyon rcıslıgine makbuz mukabilin- yu, b:ı'lyosu, b:ıhrc i \'e süıc.l Mu·· du .. rıu·· g" u·· nden •. 
de verlcccktir. Posta ile gondcrılecek mcktuplarm ıuhayet 3 uncti madde- nrnn.wr.ısı vardır. 36 - S6 No. yıı 
de yazılı raatc kadar g lıniş olması ve dıs zarfın muhur mumu ılc ıyıce Telefon cdılmcsl. Ktl~ul~ Yozgat ve Kırıkkaledc istihdam edllmck ve yaşı 58 den yu'. )l'J 

haz olun:ıcaıı leblig maknmına kaim I 
olmtk üzcıe ilan olunur. 1 

knpatılmış olması aı1lır. iııı•mil!l••••••••••ilii ı olm ınmk \17.ere iki eczneı alınacnktır. 3656 s:ıyılı kanun hiıktimlcrinc ı::are 
Po uda o?nn gccıl,meler kabul edilmez. t9004 • j }, A -;.; iicrct , crilcct ktir. 

A keı l.11.ini yapmış '· e slcillen tekaüt edilmemiş ol:mlnrd ... n t:ılib <'l rı-
1.mrı sk 1 c,xa yede'• subay kayıt numaralan yuzılı birer tcrcumcı Jı 1 

YATILI YATISIZ - KIZ - ERKEK vews -
HAYRİYE LİSELERİ 

Saraı;lıancha.5ınd:ı Horhor CalldcsinıJe Telefon: 

ANA .. I L K ORT',t\ LI S E 
Eski ve yeni talebenin lrnyıdları bC'rgun • t 10 - 17 ye k:ıd;ır yapılır. 

y .. b::ıncı dıllcc ilk t:.ıruflord.ın ıtlbarc>n bJ l ıı r. So ı ııııfta J:cn şubesı dC' '.ı · !'!". 

Tuk•be mek+cbın hustcl c.!obu - ve ~ tım r 1 ~ l rinc nakl dıJır. ••••••••• 

Zcytınburnu "Cin ... n" r bı ikı ı 

Fen l\hırh riı meı hum Robcrt C .ıbl 
Almı.ın"ın ruhunu l ı:tiı. dın<'k ü, ere> 
26 Eylııi pcrşcmbn gi.lını ~t 9 30 dn 
Kndıkby - :\Itıdr.tia lı oıııp yı>ıı 1 
Ltıtin ,ılı..st.: ir'ıdc bh rııh:ın. :ı, in icı 
edılccektr. 1 

Jı.ıbu il.ı :ıh~i rl \.C"':;c JC'I ine 
kaimdir. 

Ailesi 
Saat 9 d .. bir vapur Kc.prud 

rcket { lmt>ktcdir. 
h -

ı.:ıgıdm tiday:ı haglıy:ıı ak cıı geç bmnci tf:'şrin başına kadar Utnl•(l'I 
c8848 --

İktisad Fakültesi Dekanlığından: 
1 <tı d l'. kultc ı ckr,1c imlih.;ııl .. rı ilk tcı riııin ikinci çnrı:ımba 

•I uncı Clll ' m.ııılcn. - nt 9 da y. lı ı. caktır. Aliıkudarlnru ılan olunur • 
fı028 

~~~~~------~~~~~ 
Ctır.alr.dtiın S:ıraço~lu - Ne riyat 'Mudtlru: Macid 

1 ~ ı · {H. Bek r Cursoyl r " Cerr:ıledd :ı Saraç01ılu 


