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c her milletten -paganda teşki-
göı ülmcmiş bir 
ler. Fnknt pro
hiç bir ?.aman a-

man k sokrunıyacaklar, 
-.... _,_ıı. mfulasız şeyler söylc-

ptıkları propa
. ç beklemedikleri 

Mahalli kuv"etleri n 
ateş açmaları ona 
bu kararı verdirdi 

İngilizlerin 
müdahalesi 

Londra, 24 (n.n.) - Reuk'r bildı-
riyor: 

General De Gnulle umumi knrar
giihı aşağıdakı teblıil neşre~tir: 

Yanı başında mücndeleyc devam 
etınclji hararetle ı lıyen bir çok 
Frnnsızlar tarafından Dakar'a da\rct 
edilen geiıerol De Gnull<', Fransız 

asker ve Fransız btıhıiyelılerıle• Da
kar kalesine gitmiştir. 

Sekiz aylık 
ihracatımız 
Lehimizde 25 milyon 

lira fark var 
• 

Ankaıa, 24 (a.a.) - Sekiz aylık 
dış Ucarctımiz etrafında neşredilen 

resmi rak:ımlnrn gure, bu dcvh! için
de memlekeüm.izdeJ1 74.741.222 lira 
deı:cı·indc ihraC'at yapılmış ve 
49.107.867 Um değeriııde de iUınlat
ta bulunulnıuştur. 

thracotırnız lehinde-ki fark 
25.633.355 üradJr. 

1939 yılının ayni devresinde ise 
73.~4.447 Urn dcgcrindc ihracatta 
ve 99.432.263 lir.ılık da ithal5tta bu
lunulmuş 'e böylece ithal5tunız a
leyhinde olmak üzere 20.454.129 li
ı nbk bir fark kaydedllmişU. 

Sekiz aylık fthalAt ve ibrocatımı
zın degcr ıtibarile muhtelif mcmlc
kctlf'r nrasındaki inkrsnmıruı ait rn
knm1nr ise ihracatmuzda 17.497.650 
lira ıle ıtnlyanın, 10.C61.047 lira ile 
birleşik Amr.ıikanın, 8.635.399 Ura 
ile de tngııteı"(·nin başta geldiklerini 
göstermektedir, 

idare Yeri 
Nuroosman\ye, No. M İstanbul 

relgraf: VENl SABAH İstanbul 

TELEFON: %0795 

Her yerde 5 kuruş 

Nüfus sayımı 
hazırlıkları 

Dün vilayette bütün kaymakam 
ve nahiye müdürlerinin iştirakle

rile büyük. bir toplantı yapıldı 

-
Diinkii topJantıda bulurum J..:ı.~'Jl1ıtlmml:ı:rdan bir kısım 

elde edeceklerdir. 
nn bu zayıf tn
nsaydı, kendile

. atçılık ve propa

Dak:ır deniz. m:ılmmhırı, ~·roıısız 

bayrngını ve mi.Jzakerc beyaz bayra
gını çekmiş bir motörlc siüıhsız ola
ralc gelmekte olan general De Gauel
le'ün milmessilleri üzerine atcs açıl-
mnsını emretmişlerdir. Bu murah _ GeJıt>..ral de Gaulle'OJı emrine glreD }]'ansız bahriyclileri 
haslar, deniz yü7.bnşısı Dargenlcin, I..ondrada bir geçit resminde •• 

Bunlnrı ta iben de 6.9~7.038 lira 
ile Rumanya, G.613.274 lira ılc Fr:ın
sa, 6.~75.519 lira ile Almanya, 
3.300.292 lira ile Çekoslovakya, 
2.942.262 lira ile Yunanistan ve 

(Sonu 3 üncO aııyfada) 
Dun snat 11 de Vali ve Belediye 

Reisi Doktor Lutfi KırdJnn riynseti 
altında viıtıycttc nüfus sayımı ha -
zırlıklarını tcsbıt etmek uzere bir 
toplantı yapılmıştır. Bu toplantıya 

Vali muavinleri, kaymakamlar 'e 
nahiye mudurleri iştirak etmişlerdir. 
Vilayet sayım burosu toı al ndan im

bıcl<.>r ;ılınmasını \C bu hu ust::ı 
mi c ytct sarfolunn.. ını ısternı t..r. 

liyetinin hariku· _ .. 
İt!,de dünyayı el-
mağn muvaffak o

yüzbaşı Cotscho, ınaıcşal •·oeh'un ~ 
yüıbası De Court Foch ve yüzbnşı L Af "k d h b ( A h b " B 
P:rrin idiler: Yüzbaşı Dragenlicn ve rt a a ar VlUpada ar ) aşvekilin 
yuzbuşL Perrın ağır surette yaralan- - - - - -

nu:~~~:~~ıb<'Jl gencr.l De Gaulle kı- Akdenizharbi Berline karşı Hataya seyahati 

Toplant.ıyı milteakıb, toplantı;> a iş
tirok edenler Alemdar ı::~m:ısınn gı
dcrek İstatistik Umum Mudurluğlı
n tn sayım hakkında hazır ı.adıgı bır 

fılmı seyrctmi~erdir. et versin ld tas
ı ~\~ · n golmeyen o esas
~i ~_Ja -i!tdc derhal hak~-
o(Jıı la11nı ruılamıılc lrnhıl 

\t
u;oor ve propganclalanrun sihir 

taatını muharebe ctmcdcn ılıra~ et-
meğc le> cl.ıbtis etmı,ı i c de Dakar şiddetlenecek büyük hücum 
maluıınlıırı Frunsız m kumları gene

Ankara, 24 (Hususi) - B.-ı6vclul diye kadar yapılan haLırlLklar hak
Dr. Refik Saydamın, iki üç güne kn- ktnda iz~hat venlmlş ve Vali lstan
dar, bir lrnç gun kalm::ık uzcre Ha- bulda a:pmın 20 ılk tesıin günü ::ı.ıl 

Türkkıışu 
gençleri Urfada ~ tıı- ral Dı: G. ullc emıındl'ki Suvorgmın 

-~unu uçuyor. De Brazzia, Coumondaııt Dubuc ve 
• 

Londrn, 24 (a.a.) - Dnily 
Mail şun1aı·ı yazmaktadr: .Su hnkikati hır k~rc daha Commıındl'nt Domule izcrine ateş 

ın~hede için şimdi bir Alman (Sonu 3 Uncu ınhlfedc) (Sonu 3 Uncu sayfada) 

~tc.-sinin Balkanlar hakkında ------------========----------
Y".ızdı -;1 hiı: ma.knl ye bakalım .. 
!{ !on ı H' nl rı.yn. h 
gazete i 12 eyhil tarihli nü ha· 
sında Almanya ılc İtalyanın 
llaıkanlardn trsi etİnek ist • 
dikleri nüfuz ve hfı.kimiy<'tın 
Ualkanlılar için bir nim~t icş
kıı Cttiğıni il ba.t vazifesini yiık
~ niyor. Mulıanir Rumn.ny:ımn 
~i gôrüldiıkten sonro. şimdı dc
lnugo .ıavya ~1? .funanistnnı yo-

1 
ıf getırmçk. lClJl nasihat ve 1.av-

sa arı 

a _şikayet 
Belediye, depoları sıkı bir 
konlrol altında tutacak 

ı~e f2<')dı,sı!tındaı tehdidlcri hiç 
Csitgememi ;tir ... 

Muknle öyle baı lamaktndır: 
''.h.l k manya kendı kuvvet \ e 

V Udrefüp dit}'..anllrak 1936 de 
ersruıı muahcdenamesinı 

~rtrna~ kalktığı ?.aman Bnl
<ın devletleri ~ktan bnkm:ık- ı 
ıktif a etmil'llcrdır !.,, 

k 13u ınfuı:ısız ve mantıksız mu
ll(Jdemc, mo.kal nın h,ı.kikat vo 

~llntık bakımından kıymeti 
k a:~lunda cfı.fırı ten\rir ctmrğc j 
aııdır. Almanynnın toşcbbiı..;ü

tıe l3alkn1.1 devletleri yardım et
~ege n den dolayı mt>cbur idl

fslmıbul Bcled.ıyc ı kok ntışl;ırm

dn yupılnn 11ıkd;> ctı ı ı mıuırı itıbaril 

al, r-.ık ':i. rdımcı Vt' rnt dcpolaı ının 

sıkı tcltış ve kontrollere ~bi tutul
ma mı Juır<ırlnşlırım lır. Bu tcftı ve 
kontroll::ır b<'lcdıyc ıktı ad m\idur
lügü ınufctti lerıle, Emnıyet O ıncı 
subc ınlıdlırluliu memu. ı. rı tarafın
dan yapıl caktır. llu teftışl<!rde d<:
polarda. tılan konıuı fıy. tlıırı sa
tılı:m kom rlcr.n ıklcUcrı ve kbmur
lcrın ı, lıtl'leri tertı oluna~aktır. 

Dığ('r taraf dan D.ı;> ukada ve Y c
ı:ılkoy ırt depolnıı ıçin hazırlanonj 
yeni na 1 y _ m s rıCutı da tcsbıt o
lun .ıu tur. 

Büyükadanın 
kömür meselesi 

Nak eyah l aceııtelı;lndcn geçen 

giin y~.dıgınuz. b.r y zı uzerinc ~u 
mektubu nldık: 

cBuyuknda kok kumuru bayılıgl 
belcdıyccc orndakı moğazamwn şc

rıki bulunan Şcrafe<idın Volknııa vc
rnmiıitir. 

Bugunkü tarihlı gawtcnızde ~m
diye kndnr müsaade> "enlmls olmnsı
nn rağmen s:ıtışa komllr çıkıırilma
roış oldugunu ve bu yuzden 27 
lir.ıya kadar koml r Wdığını yaz
makta ınız. Bu n ısut bakı c t 
yakın olrn d ndnn lfttf<"n ;ı:ırde ı ah 
edilcce.ıı ve hil t ılı buyu ıw 

rica cder.z. 
Bugilııe k dar B. Ad depQil1U7...'l 

ancak yelmı be ton k ıı ur scvlco
lurunuş "e b\I ııkdar t ple k ışı

Jaşmıslır 

• (Sonu 2 ncl sahifede] 

Cr? Al.manya düny:mın her 
tarafından yardım gordii ele ~ı• 
~~1nız B.ılkanl lr mı bunda Jm-
ur cttıler? Balkanlnrn h:ıngi 
~idn:ımc ılc Almanya lel mde 

'le hu u i b r \a21fe tercıUüp 
lını tı., Hı Alm.ınyadcl.IJ cok 

e\lveı bızc l abul ctlirılmck iste
~! n ılh muo.hecknam~5ine 

1 
llı ı ı ~· n ettik ,.c bunu pı.r.,a

d clık. O Zom. ıı Almany:ı klmıl-

Türk mimarının 
muvaffakıyeti 

ııdı \'\.' bh.c y rdıın mi etti? 
lı Soıır", B. Ur:ı.nlnrd:ı Umumi sabakal.ırmı J, -

q ı'b uetıce ındc • :ırar görmili; zanan cnç yuk
)';ıltı sek mim. rl rıınız
lt ız biı Bulgnristo.n vardır. dan Ah n Yn-

Utnanyn, Yugo ~Rv.p.ra, .Yuna- panar '\{' A iln 
1118laıı ı~cd n dolayı harb sonra- Mutlu ile bu· nıu-
111 mst • i cmının bozulınası...uğrunda kavclc yaparak bu 

1 
1 d r l,lcrdi ? Eğer bu dev- inşa t n tatbık t 
l ı biı halcsızlıkta.b istifade ı csimlcı i ıl koıı-

1 Al V 
trotünü krndılcrı-

(' er manya ersa-
ıııe ne vermı ır. 

m hedenamesini yırtmak ı arzu un ··~~ · d. h · I Milsabakal rda 
b
. u go;.,ı.crmıı:ı ıye cpsı b.. k k b 1 t 
ı r 

1 
uyu n ı ıye 

l"i mc ek haline girerek elıe- 1 gostcren Turk mi-
ndekı yerleri kendiliklerinden ı-narlarma eserleri• 

g~i vcrıneğe mi kalkacaklardı? ni biı.za.t tatbik ct
Böyıc bir harekete bütün tarih· mck fasatını veren 
~bir misal var mıdır? Bulga- Manrıf Vck61cti bu 
l"iatan ise Balk . kı .1 sureUe yeni Türk 
bağ an mısa 1 e rnimruisinin tc-

lannıı.~ oldnğu için kıpırda- mellerlni açacak 
~· Türkiye bütün ziyan-1 ccnı: nesle btlyük 1\llmıw' Ahsen Yap:m- ft :&8lin •af.la 
--ma, rağmen her türlü dava- bir çah§ma fın;a\ı vermiş '\eo bütünı Mnaritimlzin bu hareketini ıılkış-

ll-yin Oahld YALÇIN roornleket içln bu yold bir <;ılır lar ı:enç mlınarlanmıza muvaffaki-

tı.u s uncu aahlf••l açmış bulunmaktadır. ~ dilftiz. 

Londra, 24 (a.n.) - Hava ve ı tay•ı gldcn.>gı anfıışılmak"tndır. 12 ye k:ıdnr tıımomlaııması için tc..'Cl-

dahlli cınniyet nezaretlerinin -N--=---------=======--------:._-
t bır· b• d t•• Urfa, 24 (n.a.) - Cenub -.ı

lfıyetleriınizde halkımıza tayya
re uçus ve paraşütle n.tlama gos 
terileri yapmnk üze • s yah ,. 

cB;~~ öğlc<lcn evvel, bUyUk orveç iZ en 
miktarda n\ ı tayYaresi refa
katinde Feyrer <' bombardı
man tayyareleı u eı1 mürekkco 
iki düşman filost!, Kent kontlu
ğu sahillerinden' ve Taymis 
mansabı :mmtaknsındo.n bücum
lnr yapmıştır. Bu filoların hic 

(Sonu 3 lıncU aayfada) 

-Harb-, 
Vaziyeti 

lngiliz - Amerika 
iş birli i 

YAZAN: \ 
Hikmet ilgaz 

Harbin başında Amerika
nın aldığı bazı tedbirl r bu ib
tilfıftan uzak kalmnk arzusu
nu beslediğine hükmettirmi§
ti. Bitaraflık kanununun iki 
muharib zümrenin menfaati 
nazarı itibara alınarak tadili 
bu fikri kuvvetlendiri~ordu. 

Amerika harb malzemesi satı
şına devama karar vermiş

ti. Fakat bu malzeme peşin. 
para ile satılacak ve Ameri
ka gemileriyle taşınmıyacak
b. Garbi Avrupayı çevre
leyen denizler dahi Amerika 
gemileri ve tebaası için tehli· 
ke mmtakası ilan edilmiş ve 
bu mıntakada seyrüsefer 
menolunmuştu. 

Şübhesiz bu kararlar ge
çen harbin tecrübesine istinad 
ediyordu. Çünlcü Cihan Har
binde Amerik lılnr itilaf dev
letlerine yekUııu milyarlara 
baliğ olan bir çok harb mnlz ·· 
mcsi satbklan halde parasını 
.ala.ma.ınışlaı dı. Am<'rika gene 
harb malzemesi satacaktı. 

Yalnız parayı pe~in i tiyordu. 
M.anş ve Şimal dl'nizi?in teh
like mmtakası ılan edilmesi 
bir ihtiyat tedbh i idi. Amc· 
rikalılar C?ıhan Harbine bu 
yüzden giı mi. krdı. Bir Al· 
man denizaltı emı i tarafın
dan batırıl, n J ,oz t nya vapu
rundaki iki yu Amerikalı 

yolcunun tel~ f olm ı nihayet 
harbe miidnhnl ~ı ıcab etti

[Sorıu :: nc.ı ıaahlfede) 

ak :s1-: ... o,...ı 
&B a J'-" 

Fak at tüccar tütün gönde
rebilme!(· için gol bulamıyor 

ve sah c gönderileceğini Nor
veçc bildirmi§lerdir. 
Diğer taraftan Şimal mem • 

;ı.'{ 

yarecıler:ı dün alwh Urf Ja 
gelmişlerdir. Gen~ t n re. ı ve 
pm-ntjUtçüler' basda v lımız Ka
zım Demiı er, komutan, H, lke
vi ve belediye reisi olduğu halde 
hemen bütün halk ve eh ardan 
gelen köylüler tarafından içden 
gelen bir sevin<: tezahtirati~ le 
knrt:ılanımşlardır. 

1 Gonu 3 üncü sah fed• 1 

Son gü.nkrde Norveçten mil
hirn mıktarda tütün sip:lri!}leri 
gelmektedir. Alilkadnr makn.m
lar buradan Non·eçe göndeı ı
lecek tiltünlerc mukabil kii
ğıd, sellüloz, iş1enmis ince ko
yun derileri gibi maddeler veril
mesi ve bu malların yd1a çıka
nlması mümkün olduğu tak -
dirde istenilen mıktarda tütün 

lcketlerine yapılan ihracatta ------=====------
mühim nakliye gü~liikJeri mev- izmirdeki ihrac t 
cuttut. Sovyet Rusyadnn tran· 

sit olarak şimal ıneınleketlerine eşya arı· 
mal gönderilmesi hemen hemen 
imkfms1zdır. -0-

{Sonu 3 uncU uhıfede) Denizyol\arı İzmire ilave 
~"~:=-:::A~B~. A~H;::;:'f~A~~5 vvvvv:":::"A~B:-::=A~~:-=A=: -=-=-=~~""-=-:..,,...,.~www~~,__,'<.A.l'VV,_,,_ vapurı ar gön derecek 

Nüfusumuz artıyor 
·-----------~~ 

On bir senede dört milyon 181 bin 
artmıştlk, bu sene nüfusumuzun daha 

da artmış olacağını göreceğiz 

~ ııü.'1liiz~cit~ i~Jüc~r~ ayı-, 
~ mn :'lınıııırı gunu ye-

ni bir nüfus say1mı yapılacak. 

Bu sayımda nüfusumuzun bun
dan C'ltvclkilcrtlen çok faı·klı 

görı.ilece0in şübhemız yok · J 

Buna scbeb bir kere Tiirk ırl,ı· 
ıun artma kal!lı) eli, f::oıırn mcın 

leketimize gelen yeni muhal'ir-1 
ler ve Halayın iltihnkıdır. 

llk ııiifus sayımı 1927 senesin
[ Sonu 2 ncl ~:ıhifcd ] 

tcm:ı 1 r y:ıpınıı;tır. 

ö[:rendi&1mize gi.ir<.
idnı ı tu11irde bulu 

--ııııc-

MetaksaS Atina 
elçimizi kabul etti 
AUna, 24 {a.a.) - B:ıs..-ekil 

Mctaksns Türkiy ... bi\yi.:lı: c1 i ini 
kabul etmiştir. 

-ııııc--

Başvekil Yunan 
elçisini kabul etti 
Ankara, 24 (a.r! \ - Bas-.·clül 

Doktor 1lefik Sayd..ım, bu.'.;iin, 
Yunanistanın Anka.ı a büyi!l: cl
risi Refneli kabul etmıştır. 

---ııııc--

İktısad Vekilinin 
tedkik seyahati 

Ankara, 24 (a.a.) - İJrtısnd 
Vekili Hüsnü Çakır ıefakntin

d•' Muden Tedkik Ye Aı ama 
Enstiltisü Umum Müdürü Hfitli 
olduı}u halde şimali ve f!arltl A
nadoluda tedkikııtla bulunm:ıX 
üzere b.ıgiin şchlimfaden ~ :-ıı
nııştır. 
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) rtüfusuınuz 
Bugünkü şartlar daı i. ·İnde biz- k Kald1ırıl~n 1 jroKu~~°c,~Kı ~I .. ~.a~da~::" d 
de garb ilimleri ayarında ırmızı ev a ar inhisar işçilerinin mu ım m_ı. _ar a 

Vali bu
0 

hususta bir dilekleri mal getlfthyor 
A ı · e • ee k •• •• d e • ? izahat verdi Bir çok tütün ıinhisar işçi5i. im-

ı m yetışmesı mum un mu ur . .. ... bu ... Fınln6nu .. S.yollu :;.~:~:Y::~L:·~·~:: M. deni <'.§Ya birlili Suriye, 1rak 
yolile Bağdaddao mühim miktarda 
nrndeni ~ya ithal etmek jçin t~cb
buslerde buhııımuştur. Bağdad tica
ret nlaşemlzdeu gelen bir teluafa • 
nar.aran pı~samızın muhtaç olduğu 

bir çok ıırnddelt!ri ih\iva eden bu 
malların bedeli ~erbest dövWc Bajt
dad tedı~ olarak ödendl!i takdir-

Yazan: 

Prof. Salih Murad 

UZDILEK 

Şu bir kaç sene mrfmda ce· 
reynn eden vak'alar ilmiıı ce
miyetteki vazm i ümrinde Uı
ccden inceye a.ra.ştmnalar yap
mağa sebeb oıau. Bir akiUer 
ilmi a?'nştırmala.r neticelerinin 
1ıaynt şartlannda nıüt.emadi ve •:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-• 
iyı!if;e doğra • ar yarata· 
~ğı ~anılıyordu. Fakat geçen 
baro ve onu tnkib eden iktisadi 
buhran ilmin U> br;b •· · ve zi. 

. yan verici maksadlar için de ko
layca kullanılabileceğini ortaya 
koydu. İyi bir medeniyetin iWı
mesi için biricik çare olarak il
mi röşerşlere bir nihayet ver
mek hususunda sesler yüksel -
meğe başladı. 

Bu tcnkidlerle karfpJaşan ilim 
adamlan dA yaptıkları i 1erin 
muhitlerinde cereyan eden iktı
sadi ve içtimai İnkişaflara ruısıJ 
bir tesir hasll ettiğini araştır
maya mecbur ka kJılar. 

İlim , adamlanımı, gerek mün. 
f erid ve gerekse müctemi ola
rak, bu ~erden ne derece mesu1 
olduklarını ve ilmin medeniyeti 
ta..hrib i~n değil, insa:al:ıra. fay
dalı bir surette kullarulması için 
ne gibi çarelere ba.şvunnalan 
Jazımgcldiğtne dair eserler neş.
redilmeğe başlandı. 

Bu mühim mesele karsısında 
ben de ilmin cemiyette oynadı
ğı rolleri bildirmek üzere, üç 
sene kadar evveJ, (Cumhuri
yet) de (illin ve cemiyet) umu
mi başlığı altında bir kaç ma-

bab b~ı açmış olan büyük ilim-• 
lcrden biridir.Bu Rus filimini İn· 
gilizler Darvin, Nevton, ve 
Pasteur'le bir ayarda gôrilyor-

1 
lar. llim balrunından pek genç 
addedilebilecek olan memlckeli-1 
mizde bu tipde bir ilim bckle- J 

mek, hepimizin t.emenni ve armı-j 
!anınıza rağmen. biraz da haval 
olur. ~ 1 

• 
tilin ile, cemiyet ve ilim ile 

muhit arasındal:i yaktn mtina
scbctleri ve büyük ilim yetiş· 

tirmek için lizun gelen şarJarı 
bildiğini farzettiğim Kiznn Na
minin bu yazıyı nasıl olup dn. 
yazdığına hillişapnm. Biz de 
Pavlov tipinden filim yetişmemiş 
sc Tolstoy tipinden bir romancı 
filoı:of, (Boris GodunoO mu
harriri Puşkiıı tipinden bir şair, 
bu eseri opera haline sokan Mu
sorgski tipinden bir müzisyen 
ve nihayet bu operada :ıldığı 

rolle kendisini dünyaya tanıtan ı 
Şalyopi gibi bir baş yetişti 

mi ? 

O Pavlovu model aldığı için 
ben de Pavlovun yetiştiği mem
leketten misa.JJcr aldım. 

Aliın, edib veya san'atkfın 

cemiyetle, muhitinden ayırmak 
mümkün mü! İlitn ve san'a.tte 
e-n ileri gitmiş olan memleket
lerde rejim değişmesiyle ilim ve 
san'atm bur yerlerde ileri ve 
bazı yerler:tle geri gittiğini son 
bir kaç eenetik tarih bbe göste
riyor. BuAlaıı ilerideki yaz:ılan
mızda g&tcreoeğiz. 

Şimdi ınenua gelcl.im: insan 
eline enerji memb:ılan ve bu
nun kontrolüne yarayan vası

tnlan veren ilim, akılhca kulla
nılsa, sefalcli ortadan kaldınr 
ve in..cuınlara maddi ve kültür ba.
kıınından. tarihde misli görül
memiş bir devir açabilirdi. 

1',akat ne yazık ki böyle ola· 
mıyor. Medeniyetin kendi ~ocu
ğıı olan i.bni hareket, kendisine 
nazaran d8ha yavaş adım atan 
nııasınııı içtimai bünyenin aya
n hususunda istediği, fakat ve
reme<liği şeyleri hazırhyor. Bu 
itibarla cemiyette, mnırl olarak 
fikri ve m.:ı.ddi ayar devresini 
geçiriyor. Kısaca söylemek li
zımgclirse, ıoemiyet, kendi c;:o
cuğu olan ilmin terakkisine tem
po tutamıyor ve müva:t.enesiz.
lik b1Ş gösteriyor. 

!l..ınin ga.rbdeki inkişafı ve bi
zim bun.a ne derecede ayak 
uydurduğumuzu anlayabilmek 
için evveli ilmi tarif etmek ve 
ilmin tekimiil tarihini kısaca 

gözden ğeçirmek lizım. Bundan 
sonraki m.aluı.!elerde bunu yap
mağa ~ğlz. 

k~u n==~ maksad ====;::(= S P O R '=_..)===== 
garbde ilmin nasıl terakki etti-

ğini göstermek ve bi7.d ilmin Atletlerı·mı·z Belvu··de 
ne halde olduğunu tahiı1c çalış. 

m:~~~~blcrdo~yısiyJe nasıl hazırlanıyorlar 
Bu seneki Belvfi kampı ı;imdiye 1 

knd::ır yapılan atletizm kamplarının 

ecderelc en istitade edilecek blr §ekle 
sokrnalannm da b{iyük ta,.mıan g6-
nHmü~ür. 

kazal;m dahilindeki ana caddelerde lim muddeti için ihtiyat olarak 
bulunan dükJdhı. apartman ':\'C mıı

ğazalardan lomw:ı !cvha1ann kal-

dırılı:nasl karan yanh bir anlayışı 
)'(lzünda:ı &iklyetlerc sebeb olmakta 
idi. 

Be.lecli7eııin bu yerinde ve $ehlin 
gü:ıelliii ı:ıoktasındnn aıaktıl knrıırı 

kırmlZl ve tahta levhalann kaldı -
nlarak yerlerine krlstal le!Vha koy
mak mecbtıri)'eti şel-Jinde :anlaşıl
mış ve bu meebur.iyct lkristal bulu
namaması yüzilnd bir tok vatan
daşların sikAycUcrini mucib olmuş-

asker edıldik. inhisar id:ıresi b.a
nunen m. ıışımıu Yermesi Uum 
gelirlten vermiyor. 

Sormak istediiimiz hukumet.i -
mize lbaglı bütün vekaleUer n1iis
tahdcmin kadrolarına bu şekilde 
askere gidcn!ere tam moas veri
yorlardı. Bitlerin aileleri niçin 
boynu bükük aç ktılsınhır. En 
küçuk tüccar fabrikalar bile işçi
sine ~k yardım ediyor.> 
Alfıkadar maknmatın naz.arı dik 

btini cclbederfr_ 

de nıemlckeümize ithal edilmelerinin 
mümkUu e>ldugu ~nlaşılmıştır. Yek<k·, 
Nı G.000 sterlin tut~ınnda olım bu j 
ııuıddelerin ithol edilınesi için birlik 1 

Merkez 'B.:uıkasına müracaat ederek 1 

tur. ._ ......................... .. 

nkrcdıli! tcm:1 etmek st.cmiitir. Bı: 
i~':ır elcJc cdilcligi takdirde Dağdad

iınkan Cide e<1ildili takdirde esya it-
Lötfi Kırdar demiştir ki: 
c- Şehrin gu:ıelliği noktasından 

Eı.niaonu ve BeJ'oğlu kauılannın ana 
caddelerinde ltınrm:.ı levb.alann kal-

• dınlma.sını düşündük. Bir çok hcm
$Chrilerimh de mürııcaat ederek lar-

Şehir Tiyatrosu 
sanatkarı arının l 

hal edıleecktir. Dığer tnra!dıuı ma
deni c~ya birliğinden Bay Nad ber:a

bcriııde lki kisilik bir hey~ olduğu ! 
halde merkezi Avrup::ıdıı tetk1k1erdc 
bulunmak üzere bugı.inlcrdt> şehıi- 1 
mizden ayrılae::ıktır. B:.ı seyahatin 

mızı ve tahta levhıilıınn kendil-Ori H b } • d 
tarafındazı r.ıptırılan büYilıi kristal ey e ıa a sanator· memleketimize Avnıpadan mal ithal 

etmek g!Q'elerini is\ihdaf ettiği söy
lenmektedr. ve mükemmel levhala~ yanında yomundaki temsilleri 

(irkin durdUklannı soyliyerek bun-
lan knldırmalıınna müsaade etmemi- --o-- 1 POL/ SDE J 
zi istediler. Bu teklifi kabul ettik. Şehir Tıyntrosunun kıymetli sanat-

Fakııt hiç btr ~an kırmuı tahta karları içlerınde Bebuı.ı, Hazım, Ero·ın d üşkUnlerı· 
Jevhal.:ır yerine kristal levha koy- Bedia, Şaziye bulunduğu hnlde 22 

durmak mecburiyetini ihdas etmeyi Eylül pazar eünu ~na~"01?nm ti- Dün yangm yeri tirya-
düşunmcdilt. Bu mıntııkalo.Tdaki ti- yatro salonunda cBır Musahıb Ara- • • • 
caretlune sahipleri kırmızı le\'hnları myor> piyesini pek mu\-affakiyetli ktlermden 4 kışl tutuldu 
kaldırmak hususunda .serbestiirl r. bir surcUe temsil ederek hastalara 1 Beyazıd civanndaki tenha al'-ı 
Yerine kristal ıevhıı koymak mcc- çok neş'eli sn:ıtlcr gcçirlmcl;: surctıle salarda eroin satıldı{;"l ve eroin 
buriyetinde değildirl r. onlann ıztırnblıırım unuttunnu~r-1 • . 

d .... lek ün b k k u· 1 çektiklcn if:ıaber alınarak yapı-
-ıtııc-- ır .... em e u ço ıyme ı sa- • 

nntkadarmın- bu ıututktır aliıkalaı-ı lan anı araştırmada satıcılardan 

Vinç teli buhranı 
başladı 

Harbin doğurduğu zaruretler 
neticesinde bazı maddeler imal 
ve idhalinde gQçlilkler meydana 
geldiği maliimdur. Son zaman -
larda gemilerdeki demir vinç tel
leri buhranı başlamıştır. Şehri

mizde bu kabil tellerden ve ka
im halatlardan imal eden fab
rika h&nl madd yokluğu yü
zünden tatili fa liyet ettiği için 
bazı gemilerin \inçleıi muattal 
vaziyette kalmış lr. Alikadar
lar resmi makamlanmıza mü
racaat ederek bu husu.ad& limn 
gelen tedbirlerin nhnmasmı is
tem· erdir. 

--t11MIC--

saruıtoryomun baş hekimi ve h::ıstala- Kürd hPmal ve içicilerden Meh
rı üzerinde buyuk bir şukran hissi ı med, Nadide, lsmet suç üstü 
uyandırmıs ve kendilerine karşı esa-: yakalanmışlardır. Haklarında. 
sen mevcud olan derin se\·gi ve ı;cm-J tahkikata ba.tjlanmıştır. 
pati bir kat daha artmıstır. 

--»ırı-- Bir eroin satıcısı 

Kömür satışları l 
hakkında şikayet 1 

{Bıı tarafı 1 inci sahifede) 

'.Muşterllcrden hlç birisinin talebi 
uddolururuınuş ve hemen mnUilb ko
mur ~ae olunan ~rlere gondc."ll•niş-1 
tir. 

daha yakalandı 
Küçillı:pa.zarda eroin satmak· 

ta olduğu haber alınan Fey7j 
suç üzeri yakalnamış ve C'ro
inleri nıiisadere edilerek ciim
huriy~. m.ii.ddt'iumuıııiliğiue tes
lim edilmiştir. 

--»ır.--

Bir mctör battı I 
Silivri limanını:. !bağlı 10 ton

luk V:edi Abdullah motörünün 
geçen günkü fırtınada Riva 
adası ~ıklatlllda İncir boğa -
zında karaya düşerek batbğı 

artıyor 
(Baı tarafı 1 lncf .ayf.-t· 

de y&pılm!Ştı. O sene nlifuld' 
muz: l 

13.648.000 idi. 
İkinci nüfus sayımı 935 seDi" 

sinde yapılnujtır. Ntifusıunuı 
o sene: 

16.158.000 olarak bulua.Dıut" 
tur. 

Demek ki sekiz oonc zartuıd& 
nüf'!lSumuz 2.510.000 ikili art>' 
mıştı. Halbuki son t.ah!ir ld 
938 senesindedir. Nülu.suoıuı 

17.82ROOO olmuştur ve ilk t&h"' 
rirle bu son ka)'Jd araamda 
4.181.000 faik vardır. 

Biitün bu artı.~ rağmen he
nüz Türk toprağı çok boşt;Ur. 
Bu koca aııWye, son tahrirdeki 
nüfmnunnza nazarıın kilometre 
b1tşına ancak 24,40 kişi dü§Dle~ .. 
tedir. Halbuki iki tarafımı7'da1d 
komşul.ınn kilometre başma nii· 
fusu 50 ve 60 dan fazladır. [Bul
garistan: 60.6; Yunanistan 
52.5]. 

Bu can sıkıcı muhyeselere 
rağmen bizim nüfusumuz, ya.
lanımzdaki milletlerin hepsin· 
den fazla bir tezayüd ınisbeti 

göstermektedir. F~er bu ter.a· 
yüd bir asır içinde temin edile-
bilseydi ve Türk halkı An:iavut· 
lukta, Yemende, daihli ve hariof 
gailelerde ve hepsinden belisl. 
sıtına ve hastahkJnr içinde hariç 
edilmemiş olsaydı, şimdi §U eli· 
mi7Jde buluruuı topraklarda en 
aşağı 70 milyonluk bir nüfusU
muz olacaktı. 

On, on bes ı;ene var ki TürlC 
halkı bira7. hU%Ur ve sUlcfına k.&· 
vuşmuş. gailelerden kurtUlm'Uij, 
en hnnıdedilecek ııoktası, sıtma 
belasuıdan bir b:ı.yli u.uı.k!~ış
br ve il]te bnnciM • ciayıdı c iki 
ınc.se.1ii 1927 s?nesincle evlencn
l<rin ı:;.'ly1m: 

21.:z.72. 
ike:::: on bir sene s~ yaııi ı 
1938 senC:Rlılde evlenenler: 

29.251. 
sayısına çık_mıştı. Oçte bire ya· 
kın olan bu artış nüfusumw:wı 
arbnası sebeblerinden birini da· 
ha izah eder. 

tSAFA 

ne birini ve ne de diğerini yap
mııia muvaffak olamadım. Fa-
kat mevzu bir tüdü aklımdan 

çıkmıyordu . O m.ak&lelerileD 
sonra. gene (Cumhuriyet) de,, 
Kiı.znn Nami Durunun bu bah-

6€' tcınas Nlen bir yazma çı~ 
tı. Hat..rınıda lmldığına gör\) 
o ya.zısı-via K.i.zun Nimi Danı_ 
bizde ya,\'ı!Jlard.a ilim Yetiame • 
diğindcn ştiti.yetle. ;~ :j,a mm 
adamlannı t~ ... .ı ·~ ruu. Fa· ' 
kat nasıl oldu bümı ... 4_ o ~rt.:..."1 d• 
beni harekete geç~ 

en sakinidir. 1 
Çocuklar isür:ıbat zamtınlannda 5 ve 6 Te;rinievvelde lstanbulda 

yapılacak &ikan oyunlarında ıot 

metrede Fikret, MU7.a!fer 110 met
rede Folk, 400 metrede Mclıh, 400 
metre mlnı.ı.rda Faile ve Melfiı, 
800 ve 1500 metrelerde Rıza Maksud 
Balkan ~ğu içizı en ümid 
var oldutamm aUetlerimizdir. 

Fiyata gel1n.C'e: Bel~iyece tesbit 
olunan 22.80 lira üzerinden depoda 
zaı·anınıza rngmen teslim olunm:ı}{..

tadır. Evlere teslim k<'yfiyetine ge
lince mesafeye göre iiyaUıır 26-27 
lira :1nsında tehalüf etmektedir ki 
bu !aric fiyat araba, :ımele \'e ÇLI\' 1 

Türk - Rumen ticaret parasından ileri gelmekte oldUt.'UnU 
öğrenilmiştir. Motörün üç ki- ı -----=====--

Geçen gün Murad Ser".;oğlunun 
(Yeni Sabah) da çıkan (Hatild 
ilim adamı y_eti§tirmek istiyor· 
sak) bqhklİ yazısı derdleriinı 
tazeledi. Bu mevzua yeniden 
dönmeı;i dtişlindüm. 

Dün,yanııı bu karışık devrin
a. •(Wm vıe cemiyet) mevzuu, 
dttnya ilim 11daml:ı.rmı me.xW 
f.dZD möbtm meselelerde biri
al:r. 
~ smam-.den evvel 
f~ ımi Duruıuuı o YUl
&mD mr Od oaırtuma dıotun

rua.ıııa mllaaadesini rica edece
fti.aı. KAzun Nimi Duro o yazı
sında realist olmaktan siyade 
hılyK)e ll&plDli görünüyordu. j 
Am aria.daş lilime standard o
l:u'.M Pa vlavu scçmış v~ bWle 
b6.;,1ıo; bİ>' lllmfn yetişmemesine 
Uzmll."'~· oııımn llze.rinden 
ild &enft kaoıu· tnr milddet geç
mio olan Pt\viov, tmyolojide 

Yeni Sabah 
ABONE BEDD..l 

]"lrklyı ..,. .. , 

llNILIK 
1 AYLll( 

a A"t'l.I K 
1 AYLIK 

J400 it,... 1100 1( .... 

JIO • J411 • 
400 • .. • 
160 • IOO ' ·~~~--~~~--~~ 

25 EytOI 1140 ÇAl'tŞAMBA 

22 $•ban ı3N 
12 Ramt Eyl•~l 1856 
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Glrı.11 atı. lklfft 
11-47 l .OJ 8.2'1 Euni 
6.5G 13..DI 16.21 Vaaat1 

Akfalll 
12.ot 
H.02 

Yattı 

lJll 
Jo.JI 

lmaak 
10.07 

4.11 
Ezani 
Vaaatf 

Bclvü bahçesinin gtilgcliklerinde 
kendılenne aynlan mıntaka dahilin
de k::ımp müdürü Adil Giray. antre
nör Tevfılc Buke ve Naili Moranın 
beyoe!mı lel müsabakalıır h:ıkkında 1 
lırtiller. t:n ~ zckil iımnastik usul
ıea. olimoiyad mecmuaları, spor ga
ıııııMı&tti oyun olarak da tavla, sat-. 
ı:anç ve domino ile vakit gcçirmelc- ! 
t.dtrtcr. 1 

100X4 Balkan bayrak yanşlannd.a 
da birinci denıceyf almak ihtimalimiz 
fazla.dır. 

Güllecilerimfzden Ate& lbrahlm, 
ı\rt:ınikin müsabakalan kadar 
iormlannı bulacakları yüksek atla
mada Jerfi ve Polatm rakililerine 
kuvvetli bir imtihan gcçirtecekleri üç 
adımda ömer ve uzun aUayıcı :Mu
zaUerin de i7i derece yapacaklarına 
kuvvetle cmhdz.. 

· Davet 
C.alat.ıuray kulObUnden: 
Kulübümüzün mubd senelik kon

gresi 26 Eylül 1940 tarihlne tesadüf 
eden cumartesi güniı saat 17 de Be
yoğlundaki merkez lllltallnde yapı
lacaktır. 

Sut 7AS de kalkı:. 8.25 de bny
nk nıerasimi ve tstiklll marşını 
mateakıb takım halinde yüruyus 
resmi gc~id menıslmi pruvaları, 

jimnastik, nntürel harekcUer ve ada
leyi açma hareketleri, 9 da sabah 
lı:ahvaltısı, 10.30 dı:ı istirahat ve mfi
sahabc ve ayni zruıı.:ında icab eden 
aUeUerin gerek teknik ve gerekse 
taktik kısımlar üzerinde calışqınları 
12.30 da gıda vnzlyeUerl atletizm 
br.ınşlanna göre tanı:inı edilen oğle 
yemeğinden sonra 3.10 n kadar isti
rahat ve 3.30 da Fener stadındıı ak
şam antrenmanlarını ihtiva eden 
kamp programı kıymetli idareciler 
tarnfmdan muntazam bir şU:Ude tat-f Bu defald kongrede ekseriyete ba
blk edilmektedir. Akşam nntrenmnn- kılmıyııc:atuı4an, bütün uanm haıır 
larını büUln ntleU<:rln işUrak eUlgj bulunmasını rica ederiz. 

çift bir tur ve bu tur esnasında ko
fU rltmi&ine yardım edebil~k vü
cud, kol. bae:ık, kalça hareketleri, 
ııatürcl jlmn:ı.sfü: d::ıha şı.1mullil ve 
vücudün her kısmını ~ccek yumu 
fak ve açma harekeUcri sipesyal tr
rcninğ ve atıeUerin spor brall$lnrını j 
do~an kuvvet hareketleri sipcsyal ı 

RUZNAME: 

l - 1939 - 1940 senesi mall rapar-
lann tetıdk ve kabulü. 

2- idare heyetinin ibrası. 
3-Yeni idare heyeti intihabı. 
4 - Kulübün sporti! faaliyeti hak

kında umumt heyet azasının dü
ı;üncelcri. 

1 
antremnanlarda ve kendi branşl:ırı 5 - İntibak mC!Clesinln müzakeresi. 

dahilmdeki ·çalışmalannda • naum -------------------.. 
dıkkatc alınmaktadır. 1 KISA HABERLER 1 Balkan oyunlarının her seferinde . .. ____________________ _._ 

biraz tekfunül gostererı at!etleıimız 

bu seferki tstanbulda yapılncak o
yun !arda değil Balkanlarda Avrupa 
takımları arıısınd:ı bile ku..-vctlı b!r 1 
ekip olduğunu isb::ıt edecektir. 

Bu hızlı ilerleyişin iki senedir yeni 
toşekkül eden genel kurumun aUe
lizml ~ on ı>U fda tutmnsı ve iki se
nedir de ailetiz:m sezonu dahilinde 
sık sık mılsab:ıiı:abır yapılması ne at 
letlerin efor sarfedebilmeleri kabili
yctlcrlnin yükselmesine vesile ol -
mustur. 

Atletizmin bir ilim ve teknik işi 

olduğwıu ::ıtletizmle uğrasan sporcu
lıınn kabul ebneleri ve Tevfik Bü
ke, Naili Moran, Semih, ve Filnızan 
gibJ bilgili arkAdJ J:ırın bu isi bc
nimseleri ve bir tok memlr.ıl:ırdan 

teknik kltııblardan elde ettikleri ma
llllnotları kendi mDlömallarile mez-

* Gümrllk Baı MUdllrünün Tef
tişleri - ıstanbul Gümrükler Baş 

:Mudünı Mcı!hi duo İstanbul tarafına 
geçerek Sirkeci gümrüklerini teftiş 

etmiştir. * Park Otelde - Park otelde don 
durmanın 55 kuruş olmn ına rıığmcn 
bır mü,,~ıien 70 Jruruş alındığı şi
kiıyct olunmııstur. Belediye miıcsse
seyi cez:ılandırnc:ıktır. * K;ıdın Mllmtırlar;ı Yekn,..sak 
Elbise - Kadın memurl::ıra yckn~

snk elbise giydirileccğine dair bir 
gnzC'tede çıkan haber uzerine Vali 
bu hususta malumatı olmadığını söy
lemiştir. * Şehir Tiyatrosu - lstruıbul Şe
hir Tiyatrosu 1 Teşrinievveldc yeni 
sene temsillerine b:ıslıy::ıeakttr. Dram 
kıı:mmda Olello, komedi kısmınd.:ı 

Yolı U:;:ıiı ~caktır. 

beyan ederiz.> 
mUzakereleri Bu tavı.lhde acente Büyük:ıd:ıd:ı 

şilik mürettebatı kurtarılmış

tır. 

Türk • Rumen ücaret müza- depoda teslim olunmak şartlle lfok !ttm9!'1!111'!!''!"!11~ımllll!~!!'!!!ll!!!!'!!~!!"'!-lll!lt 
kerelerine bugün yeniden baŞ- kömürünü 22.80 kuruşa sattıgıw bil- teı;lim 22.80 liraya olm:ıs~ rağmen 

dirmekle beraber eve teslim 2G - 27 eve t.eslım 27 llnı olusu \lzerinde 
lanacakbr. Türk murahhas liraya !':attığını da itiraf ctmek!t.'~ir. duşimulccek meseledir. Büyiik:lda ıi-
heyeti Servet Berkin Ticaret Bu suretle bizim yazdığımızı tasdik bl küçuk bir yerde ton ba;:.u"l 4 lira 
Yekiletinden bazı direktifler a- etmis oluyor. nakliye masr.afı n1ınmrun belcdıye t.a-ı 
la.rak Ankar.dan hrimize ha- Bııyükadada kömürün depo ve rafından lelkik olunac:ıktır. 

reket etm.Jştir. Bu sabah ls- VVVvwww ~v:v-İ 

=~~:dad:u1::: ~=:~, Kalabalıktan istifade! · ' 
beklemektedir. Umumi -esaslar~ 
hakkında her iki taraf arasında-
da mutabakat hasıl obnuştur. 

Anlaşmanın bugün ve yahud ya
nn imzalanması muhtemeldir . .-

Trenden çıkarken genç kızı sı

Sonra ... kışhrmaya başlamışlar .. 
MAARİF DE 

Maarif müdürü An
• karaya gidiyor 
İstanbul lise ve muallim mek· 

tebi müdürleri dün maarifte top
lanarak yeni sene :tedrisat me
selelerini görüşmü~ür. 

Maarif Müdürü Tevfik Kut 

Dün birinci asliye ccz~ mah· 
kemcsinde sabıkalılardan mev
kuf ve mahpus Hüseyin oğlu 

Hıfzının yeni bir davasına ba· 
kıldı. 

Evvelce de asliye ikinci ceza· 
dan verilen bir senelik cezasını 
çekmiş ve halen de Beyoğlu 

ikinci sulh ceza mahkemesince 
da !'ugün Ankaraya giderek or- verilen 9 aylık mahkumiyetini 
ta mekteb ve lise müdürleri ta- bitirmekte olan Hıfzının bu yc
rafından kararla.stınlan mesele- ni suçu da Bakırköy istasyo
leri Vekalete bildirecektir. nunda Mariyanti namında bir 

Viyana sergisinde 
Türk pavyonu 

genç kw diğer bir arkadasiyle 
birlikte sıkıştırırken bileziğini 

karmanyola etmektir. 
Beynelmilel Viyana sergisin- Davacının ifadesine göre 

de Türk paviyonu komiserliği hadise şöyle olmufilur: 
vazifesini )"3.pan 'llcaret Vekille- 24 5 940 günü aksam treni· 
ti hususi kalem müdürü Dr. le Bakırköyüne giden Maıiyan-
Fazıl Asal §ehrimize gelmiştir. ti annesi ve babası ile birlih'i.c 
Bir ınuharririmizlc görüsen mu- tren:ien inerlerken annesi Htf
maileyh §unları söylemiştir: zı ile arkadaşının arasında kal-

"- Viyana beynelmilel sergi- mış ve bir h:ıyli sJ.kıştınlmıs -
sinde Türk pavyonu kom:se,ri br. 
olarak buhı.-ıuyordum. Sergi Kadın bu hareketi sade fili 
kapandığı idn memleketime bir tecavüz teliı.kkbiylc müte
dönüyorum. lstanbuldan bugib r cavizlerc sert sert bakıp ihtnr
lcrde Ankarayn gideceJım. Yi- da bulunmuştur. 
yana sergisınc 4;& 1{; •:_ çok O w:nan Hıfzı \•e arkada.şı 
hayırlı neticeler \ c-cccktir. S r Mariyantiyi muhasara etmiş

giyc on dört devle i..:t.rak ct- ı ler ve onu sıkıştıra sıkıştıra 
miştir. Bunların en muvafık I trenden inmişler. Fakat tam 
da bizim pavyonumuzun oldu- , merdivenlerden çıkarken va
ğn ittir lda uöyl -· el: dir. ,, \. .. ;: 

ziyctten şübhclenen 

birdenbire kv.ınuı 

tutarak: 
- Rani bilezibrin? 

babası 

kolundan 

Diye bağırmıştır • Derhal 
şübhesi hakikatl~en baba is
tasyondaki polise müracaatla 
civaı·da dört dönmüşlerse .de 
bu çapkın yankesicileri bula
mamışlardır. ZabıUar tutul
muş ve !bir kaç gün sonra i§ 
ikinci şubeye aksetmiş ve' Ma
riyanti ile babası gösterilen 
sabıkalıların fotoğraflarından 

Hıfzıyı derhal tarumışlardır. 

Bu sıralarda ise Hıfzı diğer 

bir suçtan dolayı Yerilen mah
kfımiyetini ikmal etmek ürerc 
hapishaneye girmiş o!du~m

dan ne kadar aranmış ise de 
bulunamamıştır. Neticede vazi-. 
yet anlaşılmış ve muhakeme 

başlamıştır. 

Oinknilen fialıi<llerin de ifa
desi ayni olduğundan düukii 
duru@nada iddia makamı Hıf
zının suçunu sabit görmüş, sa
bık:ılannın da gö~ önünde tu
tulma-.mı ileri f.Ürcrck 492 inci 
maü it mucibince bir sene hap
sine ve ı•czaların içtimaına ka
r:ar v rilmesini istemi.5tir. 

Muhakeme ;J;;arar için başka 
bir güne kalmısbr. 

Mühim iki konferans 
Eski Maarif V ekill<'n den 

Hikmet Bayur, şehnmi.7.de bıri 

cuma günü Üniversıte konfı-
rans salontıııda d.iğr_>i cum.vte
ı:ıi güıııi Şd::.ir Tiy t.rn ı.: komedi 
kı!.<Itllnıla <,L-::ıak ili:"H~ ı•~. r.•ilhun 
konferans \'crecd.:tir. 

Dil Bayramı 
Ş~i Hıı'!:.,vlrn!en: 

Dil Bayramı münasebclil 28 E;r
lül 1940 perşembe gunü saat 17 de 
Halkc\imizde Edebiyat muallimi 
Refet Ami Aras ta.rafından (Turlı: 

Dili) hakkında bir korıf~rans verile
cek ve EYımiz t>azının iştırnkile blr 
de çaylı dans terlib edılecektir. Her
kes gelcbılir. 

2&/9/940 ÇARŞAMBA 

7.30 Program, ve memleket saat 
ayn 

7.35 :AHızik: Hafif musiki (pi.~. 

8.00 Ajans haberleri 
8.10 E\ lmdını - yemek listesi 
8.20/8.30 Muzik: Hafıf musiki pı-~ 

gramınm dev:unı (pi.) 
12.30 Program, ve meaılc.kct saat 

ayarı 

12.35 Müzik 
12.50 Ajans haberleri 
lll.<15 !\{ii:tik 

13.20/14.00 Radyo s:ılon ork r 
(Violonist Necip Askın idarcsind .. ) 

l8.00 rroer:un, ve mcmlcıcet sa t 
ayar.ı 

19.15 Konus:na (Dıs politika ha
öiseleri) 

111.30 Mii:z.ik 
19.45 :Memleket sa t ayarı, ve Ai• 

::ır...ı; haberleri 
20.15 Cevad Memduh Alt:ır tarafın• 

dan opera-ya dair konuşma, \"e ope
ra C'dcbiycıtından örnekler. 

20.50 Snz eserleri, ve milli oyttıı 

ha\ alar:nrian örnekler 
21.15 Muz.ik: l''Hıtist schünfeld l~ 

:fından flüt rolo'Uırı 
21.30 Rııdyo gazetesi 
2Ui0 RlYASETiCU.MHUR bandOStl 

(Şef: ihsan Klinçer) 
22.30 Memleket •nat oyan, Ajanl 

haberleri: Zirant, Esham • TahvııM. 
Kambiyo - Nukut bol~ (FiyAt'. 

k 

22.45 Dans müziği (ıııl.) 

23.2!i/23.30 Y~nn1a program, 



l.3M YENİ SABAH 

' ımr.ş ;ıw Rfi+ cmsw ee:u.1•1 w , ,,,_.;ı; ~ 

1 Acemi 1 s o N H A ~ E R lb ~ lE!J 
~Z:~r~:::::in ıpropaoandamlarıAFRiKADA HARB Ci ENE RA L AVRUPADAHARB 
t-

1 

,;(Gafl"&kaleden devam] J [Baı tarafı 1 inci Nhifede] DE CiAU LLE (B3J tarafı~ ln;I sayfada) na·ıltere wra. ~ 1 - ı tı"f " ı ~ Bir çok membalardan beliren b" ·sı· L"''ndra••a ~-.. .:ı-- ...vıcme-
6 "W' ~ fRaı tau .. ı ıne sa ı e-e dan Balkan ve cfürıya sükunu-, DlJı=:.~1.tı·'r. "" .• ·a.~~- 6,..... 
,A k ren siyasi ihtilafa müncer ol- alametlere bakılırsa, Mihver , 
.l"'\.tneri a nu muhafaza namına vazgcçmış- Devletleri harbin siklet merke-

ttk~~ haı'binin i>ucünkü .safh:ı-ı muştu. . 1ıı ti. 1 ?.ini M<>no. Deni.zinden Ak.denize Oakar' dan çekı.ldi Taymis kıyısında bazı şe-ı 
'""IQa 1 l{arann birinci kısnu - Al --s- hirlcre ve . Kent kontluğunda ~())ı. ~ıltererun elindeki \ıü .. ~k. Kolonyalı gazete. nıan mu- mıkletmeıfo karar vermi~. 
·-r bıtt b" .. m n gilizleri, ikinci ikısmı Almn.n- k ~ (Ba~ tarafı 1 lnei nyfada) ~rk kumunda lbazı bölgelere ~ ~ ı e\•ı·eı.. ve en mu ı ıvaffakıyctiudcn sonra aıtı Bu mülahazaya varmak içm- ı 
~le .Buyuk ,Britanya adalarının ı .1ar1 men un etti. Har hin !;id- 1 ~ı;tırmışt:ırdrr. Bir çok ölü ve y:mılı bir kaç bomba düşmtiştür. Ev-

haksııı: muahcdcnamelcrdt.'tl kur-

1 

ortada u··" hadise mevcuttur:· .. ,,. t~ e~ıc imparatorluğun göste- Oeti artb. ıHatt!i bit:ır.af mat- . ..- -::ardır • .Fransızlar arasına:ı Y.an ...,.. lere ve bazı "biııalara ha.sarat 
-'""l:ı ,.,.__ 1i t tu1ma.k giinü.n.üıı geld.iğini ımüJ- 1talyanların ... ~ .. -ır sahili bo'-"ın- •· · · · · + e<1·-· ....... ~. ., 1 tat~ .....,,.ı ve mukavemet diı.er n- buat .Amerilı:anıl\ bu hareke- -= .1• ... wmesıru ıs~m tg.ı ..:ı.uc ... e ,..C!)e:-· vukua gd.1rmiştir . . 

lin~, ablub ve yıprabna tcsirin"l k d · deHyor. Ve bu kurtıılrna müca- ca ileri hareketleri, Von Ribbc.n- ~ Gı:mlle .kıtaatının Ye ~emilerlnb 
-··~ le•1d tini açıkça ten i cttı. ılel""';"'"' B-''-anlara. da s•....,ye-~ - . t " Öi?leden biraz sonra, Sout-• · ırme ve Ameriknnuı mu- İ ..... ...__..., 4lK ... ... torpun, Mussoliniyi ziyareti ve ç<'l-ilmesmi emre lt'!.;<ır. ~ 

.. ~ \"c ---"unını cclbctme. 1 Bu karar üzerine ngiliz- t".·nı· ~~1...!i :ı..·tuy'"". 'C'....-."-1~-n m·-1·-'·-.... sı· hampton mmta.kasıruı. bir düş-... ırı..... ........ 1 \MiJI 'iN u' general Franco mur.ıhhaslarının 1 ı::~--· ~ıııı: 
ı-- --.uutrü: ır.: Amerika demokrasi- ler keselerine güvenerek A- Alman· gazetesine göre Vcrsa- ı 

1
. . . Roma, 24 (a.:ı.) _ Ste!ımi ajan _ man hücumu yapılm1şt1r. Bazı 

.-111, bilh Hitlcri ve sonra da Mu.sso ınıyıi icat~ Bu_yuk 'Britnnyanm merikaya böl bol malzeme si- illcs zihniyetinucu kurtulma lm 
1 

&mdan: ibiı:ıalal' hasara uğramıştır. Bir ~ 
1 
ını.~ metrantdar acgil- 1 da iki defa ziyaret etmiş o a arı. .. r rdı. 

· CUn'-'' parİ§ ettiler. .Amrnn u hareketi şimdilik ")l~ neticeleri --ıHıc-- ViC'hy"dcn Yerilen mal:UUP.fa gore müctar ya~1t ve ö ti va r. ~aı.. ...u sırf ideoloji, ırk ve dil • ".:;ı , . d:ı. F:ısdan hareket eden 120 F!"ansız 
~n~.ı- ...,.,~·-....... ~ .,alib Alın:ıuı Bntnnya .n.ua:ııırı Cl\'ann vet~r: ' Bir tayin Öğleden oonra, dih~manı.n ha--~ "'<til ...... ~ ........ b •• l""kl · L! t ·ı · · tayyan;si, dllıı Dakar·ın İngiliz deniz 
~ .A.vrupaya t;.tbilc etmek ifüye- gorc ıı t~n ucare gcmı eı-..ııı Ana vatandnn ayrılan Avı.ıs- Ankara, 24 (Hususi) - Mc-r- kU\·\-etlt'ri tarafından bombardımana va faaliyeti. gen.iş mıkyast:ı vu-
dıcı '"e Ş:.ır.didcn hatulıkl:ı.rınn b:ı~la- bi1at.creddüd batırma.ğa ba~- turya ortadan kalkmış; Alman- kez Bankası Umum müdür mu- mukabelei bilıuisil olmak üzere Ce- kua gelmi~lir. 1'"'akat, münförid 
'-kUs:ıdi Sist<.-m bütün AvrupD kı- !adılar. vanm bög-rüne bir kama gibi ::;o- avinliğine bankanın lstaııbul belilttarık'ı bornbardunaıı ctmış1er- tayyareler tarafmdan yapılıı.n l!ır Atrıerlka mamulllt, mı:ısnuat ve. ihler·~ b"ta f b 1 ., 1 d 

t ı O ta.r ue 1 ra u u- kulmus olan Çekoslovakya. ve şubesi müdürü Nedim tayine- ır. hücumlar csna.~ın<.lıı, Briglıton-~ ına kap!yaoktır. Hele, altın -L N e ~"'anin"'"r 1 tngilizlerin D.:ıkar'a ihrnç yapıp lm k .. baz böl ta " temini lfokünBen K:ı1ciırar~k :ıan :ıs\~. orv ç, 1.:1 ....._ - koridor ort.ada.n kalkmış. dilmiştir. da uahil o a w:cre ı -
"' J H il da B J "ka -.._ yanmadıkl:ın hnkltmda şimdiye kn- bo b 1 a·· -· .... ~ <'kılıerile milleUer ar:ısı pa- ta, 0 an • e çı \'C ıs- t · ·· ril Alm ,..... gelere bazı m aıru: uşmuş-

·•,.. tes.; d"" şt~ hizP gost.e en an a- ~ suçluyu suçsuzdan t.ef riktc ku- dar Vichy'ye mnllımııt gclmemi.Stir. j 
)'t( ıyc sureti bulunursa un- panyuııın Alman_yadan he- dal•-'ti. Halbuki Avustu""'a hal- ı . . 1 l 1 Vichy hükiımeti, tngilterenin Mri- tür. B::.zı evlere \'e tica.retha-

hl aı·!c ıa ak h r · dı - " ·., t sur etmiyen Alman ve ta yan . :_but-ııı c:ı~= :1!:n ~..:~ iki:i ~ sa.o sorac a 
1 

ouna gın • kın reyine müracaat edilme- adaletine., dayawyornıuş! Da- kadaki Fransız müstemlekeleri tıley- nelere hasar ya,pmı~- Bır 
·'il"~,_ ... , .,, !,• dan denizaltı harbinin öyle ' edil J" A t Lı"n• pek cı"ddi hır" harekele g""ınek :mıktaı· '-·nraJı \"e o""lu"" vardır 
L. -....: aın." du-~u L-yli mu" :;kul- den Almanya}'a ilhak t ı. - h d"" k" ... ük kl d · 1 '' ~ -· ., "" · "" .. • ..... .... safhaları oldu ki bir h:ı.fta a un uçuc çocu an enız- niyetinde olduğu kmınalmdcdir. 
),..,~ e bilhassa yirminci asrın bidn- vusturyayı kimse ana vatandan de boga-n Alınanların yaptıklan Bugün sekiz düşman tayya-
-.."ldt: .zarfında batan bitamf '\'a- İngilizluia teşebbüsii bı .• :~ n ve H:ırbi Umumiden beri nyırnıanuştı. VakWe Alman h k tt "'te llid teessu""r I resi düşürülmüştür. Dört avcı -~.... ı ··tt fik emi'erin bir are -e en mu. ve v· h '24 ( ) F ız am· - -l'ııtı. .... l"efah seviyesine ·.eda eyle- pur ar m!l e g ' \'ahdetini temine c:ahs.an A~mıı.n, ıc Y, a.:ı. - · ramı 1 - • tayyaremiz kayıptır. 
" ıztll" Es b k . lin ktı - vicdanları sızlatırken şimdi rallik dafrcsinln tebliği: Ct!ı, ı~. unnd:ı kalabilir. n!:cn li a~ mıs e çı . milliyetnP""'erierinin bir kısmı b" 1 

tı ,.,,""rtlcn dolayıdır ki _<\rncriku y 1 A -k "lk k ı:-- • / onlıı.nn yeryüzüne inmi..~ ır 23 eylülde, ki zırhlı, bir çok kru- Bertin üzerine hikum 
'"P<ı ı b" •1 :ı nız mel'l anın 1 

a- bile Prusyanın hakimiyeti altın- ı ilahi adalet mümessili olmak id- vazör, torpido. ve -:ıske.r ınakliye ce-
1 

. oı._ ı .. ı· ınde muh3 asal ve mu- l d h" edilen b·ıı-raf Londra, 24: (a.a.) - ngilız 
~tın· ı · rar arın a ıss '-<' - da bir kil<~ük Almanya. düı~üne- ,,_alk 1 1 ı misinden murokkeb bir 1ngiliz 1ilosu, t., b. ı ngilleı-eye tevcih etmış- ~. _ b 1 _ - diasına ,ı;. ma arı ve suç u ara hava nezareti istihbarat servi-
"'1.1 ~J>ati filiyata da intikal et- hk zamanla degışmege aşa- rek Avusturyayı hariçte b1rnk- ceza vermek rolünü oynamak Dakar önilne gelreiftir. 

•- c lngut-nye en ziyade muh- ·.iı. Denebilir ki Amerikalılar mayı tn....,..h ederı-.:ı:. Bı"naen- ı $ ıbık gcncrcl De c:aulle, Fransız ısinin bildirdiğine göre Berlin ü-
'<I 0

1
-' '-''- '"'"""' cn.u istemeleri Cihan efkan umumi- + • 

"''11 l · ı d elli ı da t 11 -:ı:-1 · m"<Ylübi'-·etinde ınakamlanna şciu.-ı tcrk:etmclerini zerine son hücumu yapan mgı-1:1 ... _ n tıp er e rn r ur- ını:;uu. erın -= ., ı aleyh Avı· ..... -ryanm mt""ıcı ... ftkil . d t . h l ed -· -~ ,....,1 a:tl.ı.• ...... yesın e ne esır ası ecegını b'ld · .. _ F • ı b ı· t 1 · f·ı Al ı .. llıtı(. ~" mistlr. Mnamafih bu mun- dünyn meden.iyeti için bü} ük 

1 

ı ımu:.;...... rans.u: maı.:am arı, u ız ayyare en ı osu. man ıu-
lıır Slrf do Uuta istinnd ctmiyerck _ ,, lad bulımması Vcrsaillcs mııahl'de- izaha hacet görmeyiz. ülUmatomu reddctmişfü. Bunuıı u- kumct merkezi üzerınc şimdiye 

• llt~i t\"~~- bul"'"..+ur. o da b~~ı endişeler sczmcge ıuaş ı.. names·ı zı"hnı"yetin· m" m"hsuli"ı d"- B ·aa· "zliw• d · 1 ·1· 1 1 :ı u 
"""'- ......u.ı ···-· .... ç·· k"" ~ -:ı· Alman ··ca . .... .. u ı ıanın yersı gın en zenne, ngı ız ıı osu, şe ur zerne '.k:ıdo.r gönderilmiş olan filoların 

"' ~d.,.. ı,,.,ııter~e Amerikaya uzun un u nguız - mu - gı-·ı_dır" . Ç"koslovak'-·anın coürafi 1 b k t k lı~ d ate;? açmıştır. 
"'2.,. eu . .., ~ el 1 . k ·a A nıpa " "' r, aş a, man ı sız o• a nazara en büyüğiinü teı::kil etmiş ve 
~ c kıı-ar.ı_ verilmesi. e es.ı -on er ıveya \" , vaziyeti Almanyamn iç:inc. do~- r·arpıyor. Yngoslavya Umumi~ Muhabere esıınsında denizaltılarımız 

lt.ıb )lt- bir pazarlık Sm Ceymis niz:ımmı mudafaa meselesin- " dan virisi, Persec, bir inı:;İiz kr.ıva- Ber1in elektrik santralları ile 
1
• ıç ha n l"d fi "d b" · den züh· ur ctmic bır" mücadele ru sokulmuş olabilir. Fakat d~ğ- l Harb sonu muahedelerinden i~- zörüne kahramanca l~ücum edcrl~en g<ız fabrikalarına lıücumlar ya-

" ild<f ın rı ru a e m saı 11 ~ }arın, tasln rın bu şekli onların ü- tifadc etmi:? değil midir? Adalet llıo.: ıııCd.ilcn ez. Yalnız ~u unut- olmak mahiyetini kaybede- bnimı31ır. ingHiz kruvazörüne mu- pılarak geniş ha.sar vukua ge-
ç ı 'd'I: lti bu tarı.ı hareketl<' 1 ' zerinde yaşıyan koca bir ınille-J' parolasiyle Balkanlara gelecek hakkak toıı1il isabet etmiştir. Deniz tirilmi§tir. 1 

.,,. ~~~U Amerik<ıyı bir de- rek, doğruda doğnıya ngi- tin hürriyet ve istikli.lden ll'..t.ı.h- Almanya, Yugoslavyaya da Ru- nltının murettcbatınri:ın ~uyük b:r 
l:N•~ ""~ harb sahnsı ken::trınn .liz imparatorluğunun clağı- rum kalması ve Almanlara esir t - · · t t kısmı kurtarılmıştır. Hepsi Bertin rnıntakasında 

. 
; 

Maarif Vekltetin-
den umumi rica 
Bir dc.rsde:u sınıfta. kalaıı t.... 

!ebelere yeniden imtihana gir~ 
mek hakkının ven1mesi içi.o düa 
yazmış olduğwıı yazıdan sonra 
beni matbaada bu vaziyette bu· 
lunan bir ~ok gençlerle talebe 
velileri ziyaret ettiler. Bunlarm 
hepsinin sözlerini birer birer nak 
fehneğe imkan y<lktm-. Hepai 
<lfuıkü mütaleanıa iştirc<lc ettilde 
rini söylediler ve Maarif Vekil.e
tinin bunu nazarı itibara alarali 
bu vaziyette bulunan yüzlerce 
gencin bir daha imtihan sm .. 
gecinden geçinlmesir.e ıniisa:ıcle 
etmesini temenni ettiler. 

Onların hu arzulnnnı kayde -
derken, Maarif Vekaletinin bu. 
talebi alakayla gözönüue ulaca.
ğuıı ümid ederim . .Madem ki bll 
çocukların hiiyük bir kumu sis· 
tem ,.e program değişikliklerine 
kurban gitnıi.~lerclir; onlara kar· 
!il gösterilecek bu müsamaha, 
velullctc aid olan ha.tayı hafif
leteeektir. Bu suretle hayatları
nın c.1:1 mühim devrelerinde bi
rer senelerini kaybetmek tclıli
ltesini atlatacak olan tal~benin 
de, noksanlannı telafi etmek 
için önümüzdeki ders senesi zar
fında çoi: daha büyük bir gay
retle calışacakları muhakkak
tır. 

Maarif Vekaletinin binlerce 
vatandası sevindirecek ve mem
lekete fay<la temin edecek otan 
bu kararını sUr'ntle bekleriz. 

MURAD SERTOGLU 
----~ 

u-...:.,,e< •--- H ttiı ..,,.,.. d :t:ılmasınt lı.1:ihoaf-cden bir ha- t manyaya yap ıgıwn aynını a - ulmo.k üzere, ırarb Cılosu elek - ' 
c "u,. ... ı.<:ınıştu·. a ~ı.ana 0 

olarak yaşaması için bir sebeb bik etmek icab eder. Fakat mak- De Gaullc'iın emri nlunclıı, Daknrın ~· b '' ""-'-., -"- 1 ·u· ... r 1 t lı ı· · "'lmı"'tı A\ ... ııpa ı trn"k S"'"._-,, ı il Wilmersdorf, 1 1"'lı;ır~~<& arnsınllil y:ıpı :ın l ~ .. e l"C •e a ım <• Ç 
0 

L • .midir'..' ıBir lhaksu:hğn isynn eden sad adalet değil, hakimiyet te• f ccnubana dört '\:E" şnrkuı:ı ık.i nsker <LUL:.nu 

il". d \".Ustralyaya teşmil edil- an yapılaca]\ iş kalmadığı Sl- b ·u o:t.A et tt·-· hak l min etmektir. Adalet sözü Yu- ıçtkıımrn 1eşebbiısii _'m)ılmıştır. Du Clıarlotlenburg, Klingenberg ve 
ltıın.ı;ırukıııulen :teminnt hep be bıı- rnr.l:ı. İtalyanın harbe girmek- ir mı et, ~ay e ıgı - 'tcşcbbiıslerin hepsi geri pi.ıskürtül- Monbit elektrik :.:;antralları tc-
!..ı.t1,e~ Londra iı;in birer mu\•aI- teki maksadı ua bu idi. sızlıklardan çok daha fenasını goslavyayı tehdid için bir si- muştiir. ! ker teker devamlı bombardı _ 
du 'b~ .Yılır. Amerikanın ne kndnr ı"rtik,~J> e.:ı. "'r mi? Versailles zih- !ahtır. u k" zli d l 

~ürkku~u 
gençleri Urfada 

•· "'"!lın •- 1 ı Muharebe hnlinde bulunan • ;ı... Bu mu,-a a ·ıyetsı k kaf§lSUl a mnnlara hedef teşkil eylemiştir. ~ıı-ıa dort tar.ıfıncbn Au"an ar ıı niyelini ezmek namına koca bir Yunaniı,'tan "inatçı,, Türkiye- İngiliz amirnli. saat 1.30 da 2 inci bil' 
dt'l" .. su gelrnck imkfuıı çogalırsn o bir devlete barb gemisi sat - Bir çok yangınların çıktığı gö-

~r.... Lelıı"•tan ınat"alanır mı' Hı"tler t ·ve daya_narak adalet vecibE'sin_i I ultiınatom "Öndc.rmiş \'C 1ngiliz kuv-
0 •·r -... -uc ihtııiü sathı tezayi.ırl etmiş .....,,, k öteclenberi hukukudii- - ·" ~ · · ., 0 rülmü,;:tür. Bir ta.v.varc 130 kilo-

.. 1 ~·... hi d '"cadel ~ç tmi B ıld l t \ie\: '\etleri ile Dakara bizı;ai hücum et- .,, ~tarıJ; spanya ~rbindc Alnı:ml:ırm I :vel kaidelerine muhaliftir. Versailles aley n e mu e ıu.a e yormu.s. u a e . , ·ı- [ ım"k rne<:ouriy.cliodc,Jml ğını sa .... motr~ m s;jledcn. r.n'ijşahcde C= 
ıler oy t.ı. r :.C :ti\YYtır~i gün- ederken ileri siirdüğü en kuv- ı besi nedir, bilir mi~iı;ilz? Arna- bııh saat G ya kadar ,8ehlr teslım ol- cli{en bef:i büyük yangın çıkar-1,.. _~ek Y:ıptıkl:ırı yardım. misa1mden Vaşington konferansı mu- ''"'llı" delil. milletlerin kendi mu- vutluldan aldıgı- topI'akları geri 
""'1.ıd k ı d d t kil •"' ' m:ızs:ı istihkamları tnhrib cdeecgini mıştır 
l!l'itar c ederek Amerjka d:ı Buyük ·arreratiy e e teza eş kadderatlarını kendileri tayin 1 vermemesi. Halbuki Öte tar.afta ve kıtalarmın şehri i~g:ıl eyllyeccgı- . 
)"ın... ·Y . ..ı mu r:ı:ısın:ı pilot ve tay- eder. Fakat Amerikalılar .elli 1 b" Ar tl - t 1 n· So•·'-·et rr .. ~-•1·ru·n mu··ıaı·-.·~ı "'I! "<ı..._.., 1 etmek pı-em;ipi idi. tal ya ütün navu ugıı yu n- ni bildirmiştlı-. Umumi vali bu ul- tr •.. ... ....... ._ .__ ıı~ ....... ererek mw:ıvenet niyetin- destroyer vermek suretiyle ı 
-qqr :e 1 Er fımat diko, diitımez bu yor, bunda bir beis görülmü- timat.oma da redı C'e\':ıbı "~rmişıir. Moskova, 24 (a.a.) - ''Kras-e..._ •• utün bu ahval Amerikııyı !ngı'Jterenın· nıukaddr-ratı ' ınc ~ı "":/ 
."""'llle 1 - . . k dis" • k·ı...ı d y . tanı h' cs·ne 1 ınuhnrebe <le,·am ediyor. S d g"'~"'t . d Sov ~llııt n ngıliz harbine p:ıımağını . -·ı..~ 1 w ı'rl nsıpı ·en ının ne şe ı ue yoı· n unanıs n ıss ı naya vcs a,, ~ esııı e -
~· ıra~.ü:. fımıllerdir. Buna ı-..ıgmcn mevzuu bc:ulbO dugu şu anda çiğnediği görülünce, Almanla- küçük bir parça düşmüş olma- --:ıtıı«-- yet hava generali 1anof imza-
b: ctın:ııur Hooscvclt riy:ıı:eticüm- bu kaideye ıiayetc lüzum nn kudret sahlbi olunca insaf-ı Si büyük bir cinayet oluyor. Kadm memurlar siyle çıkan bir makalede şöyle 1 
tıutıı~ıicacıcıe ini a~arken ir:ıd ettiği görmediklerini anlatmış ol- nzltkta t-·e haksı7lıkta garb de- Sonra da 1ta1ya dalına suçluyu 1 hakkmda denilmektedir: 
t--'2ı. - ta Amerikanın harici hiç bir dular. Almanların mübadele- . 

...ırı-ne mokrasilerini kıyas kabul etmi- suçsuzdan ayırd etmesini bılen Ankara, 24 (Hususi) - Dahi- Afmanya inırtltereyi muvaffa.-, t~hı Y" kailiyen iştirak etmiyc- ye .muhalefet için seslerini Jü- o· 
~ı t ·-ıı ım· k t · 1vecc-k derecede geri bırakacak- bir adalet timsali diye ortaya !iye Vekıiletince yapılan bir ta- :kı"etle ;Qg·aı ümidinde ise her ~.:-:«rsa ne ış 'e ~:ıncn CCO\'lızc ~umu k'ndar yükscltmeme1cri ., ı ., ..,. 
1::~1 tnücı fıuı yolilc silaha ~rJl;:ı- ilikk tt" ç·· kü A la.rında kimsenin şübhesi !kalma- çıkanlıyor ! • mime nazaran merkezde çalı- §eyden evvel lngiliz hava ve 
d.ı lı tekrar etmiş ve sözlerini <Şim- şayanı a ır. un • dı. Azıcık diişünccsi olan bir İngiliz gazeteleri .Alman pro- §an kadın memurların siyah ön- <leniz kuvvetleriyle hava müda-1 
11 • <ırbden h- ~~-~nd.~n zı·,·~d,._ :mcrikanın nihayet baklayı ağ·- k d ı. 'k t·· · tm k 

·et = .......... .. _,.. A~man gazetesi, milletlerin ha - pagan asını 11\.an a unze e e lükle çalışmaları ve her ne su- faasını ortadan kaldırması icab 
~it ~Yorum~ diye bit.irıni~tir. zından çıkaracağıudan kor- lanna bu tecavüzleri hiç mev- J için bir makale uydurmak iste- retle olursa o1sun makiyaj yap- eller. Halbuki bu kuvvetİer asla 

\ı ıt h- cÜtnhuriyet fırkası namz.cdl kulmuıı-tur. Alman propagan- zım bahsetmemeğe gayret eder; Jı se1erdi, bundan daha parlağını mamaları mecburi kılınmıştır. izale edilmemi'-'tir. "'~ ı 
1 

ete harb alcyhdı:ırlığı. yapmıfi dasının ovnak, muteriz, -ana- " 
11 ~ • lt ., onları b{;ylc ileri siirüp ılc bu düşünemezlerdi. Halbuki bu ma-
,. h • e ı memleketi yava§ yavas lizci karakterinin Amerika . 

Hazin bir ölüm 
lo;: !ha hırı kenarıruı k:ıdar getirmeı,_ tarzdR mukabelelere meydan kaleyi bir Alman gazetesi 

rn etmiştir. haUiselerinde ve 1ngııtereyc vermek, işte yukand::ı. bahsetti- ciddj ciddi sütunlarına geçir-
ıJ 1 , l lnsani hiı;ler, harb aleyh- gittikçe artan yaraımda israr ğimiz kabiliyetswiğin delilidir. miştir. Nafile, Kolonyalılar iyi Sıhhiye ıniıfcıti,}i merhum Bay Rauf kerimesi ,.c sabık. mülkiye b:ış 
~ 'l'llikellcfi :ığır vergilerden la sükıitu tercih etmesi bun- 1 Alman gazetesi Balkanlarda Kolonya ~uyu yapıyorlar amma ı-.:ıiıCcıtisi Ilüsnli Toköz ı;e ikinci Kolordu iaşe subayı Tahsin Tokoz'un 
b t "" t•·r~y:ıril.nrı hclc bir intiha-

1 
dan mütevelliddir. IJ hemşireleri, ve hava kurumu lst:ınbul şubesi direlrtörü Rıza Oranın reii-

1.'ıf,, 
0

" d simdi Yue-oslnvyanın Siyasetini pek kötü gazeteciler yetiştiri-
' """'-t "' clesinctc ne kauı>r tekr:ır Ilikmet ILGAZ ~ kası Bayan Sıfük:ı Or:ııı, kısa bir has :ılığı miıle:ıkıb genç yaşında hayafa 
~~t: edılsin vukwıt \C hiidısder j beğeniyor. Çiinkü orada memle- yorlar. ~özlerini yummuş \'C 21 / 9/940 cumar.~ gı.inü Bebekteki aile rncd!cnine 
tııı r lu nutukların, P"Op:ıg:ındaia- :ket efkarı rumumiyesi "daima' Hüseyin Cahid r ALÇIN de1nolunmuştur. Kendisine mağfiret, Ç.)k kederli ailesine sabırlar dileri7. 
&ıllb 1nd~dir. Nitc.1<im bu kadar ~~~~~!!!!!!!!!!!!!!~!!!'!'!!!!~~~~~~ C~k ~~~~~~~!!!""!~~~!""'""'.!!'!~~~~~~~!'!!!!!!!!"'!!!"'!!~~~!"!!!"'!!!!!~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!'!!!~!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!~ l.ıli ~ıkı noosevelt Amerikııoın 
itıı etj'lde ilk defa ola~ak mecburı 
'~Olrıa hızrneu millet meclisine ve 1 

I<' ı: bırrn 124 reye karşı 232 rey j 
~bu~crınc de 2:i reye karşı 47 ile 
~ Y.;ı e.turrnıştir ve yırmi ile otuz 
.\ıı ~~ « asında takrıben 16 milyon 1 
it;; ın h Ccnç ;ıı:ker olacaktır. 2 
~de ~llıYc kadar (75000) kişi .as-
~ <ılac:ıktır. Kinunuevvelde bu 

lıı1ı~d.eı/~OO.ooo) i bulacak ve önü
l'oııa 1 ılk bahıırda bu rakam mil
~ ':ıkacaktır. Amerikanın her ilı-
1\iı. he k~ hazrr-landığı ve sevgisi
~ lıı~ı taraffüı olaC'ağı malUındur. 
~ı ~k .. ,·cmeti bu kozun barekc-

~=bi="lir=. =---

ayhk ihracatımız 
~·i.3ıı.a2c C~aı ta~afı 1 inci sayfada) 
~1...... Ura ile de 'Mocnrıstan gcl-

1 tıı ... ı.t:r. 
1 1.ıı.;t:ltitırnızcıa ise, 8.021.i'IO lirn ile 
Ilı~· 7.060.968 lir.ı ile Birl~k A
ç i.59 Oal, 6 615.997 lira ile Almanya, 
l . l l 

1 ıra ... c lngiltere, 6.274.84 
lıııtıla e lluınnnyu bnst:ı gelmekte ve 
1.aa2.;: 1·802Jı45 lira ile Fransa, &as .. ı u .oaG li ~ ile Çekoslovakya, 
.~~~t:~ ıle de Mııcaristnn takib 

\l~k dlr. 

er fabrikalarında 
1o,. fazla mesai 

NL llkııra 2 
~"'illaı,. ' 4 (Hususi) - Şeker fnb-

~lıS??ı çıle"ı in gunde üç saat faz-
t tın .Qı-ı Ve c::ılışılıın her fnzlıı 

~etuı. tş ;:.anıınund:ı ya1.ılı ru::ımi 
"-ı~~<.>tilnı.~ lleyeti Vekılecc J.;a

ll'll&tır. 

- Bilmiyorum.. 1 
- Nasıl bilmiyorsunuz? Oda-

da zevcinizle beraber değil ıni 
idiniz? 

-Evet!. 
- Peki nasıl oluyor da ken-

disine kimin aleg ettiğini bilmez-
.. ? 

sınız •• 
- Ben içeri. odaya gitmiştim. 

Tabanca o zaman patladı .. Hat- ı 

ta ... 
- Evet, Hatta? 
Miiz.eyyenin gözleri Büfondin 

gözleri içinde bir daha yandı: 
- Hatta ben bunun bir cina

yet olup olmadığını ela bilmiyor
dum. İntihar zannediyordum. 

- Çok garib .. Halbuki bunun 
bir intihar olmadığı muhakkak
tır. Çtinkii kur~un kafa tasının 
aı·kasına tesadüf etmiş bulun -
maktaaır. Pekala daha evvel o
dada kimse -var mı itli? 

:Müzeyyenin gözleri gene Bü
lende kaydı. Bülcml (~ki barid 
halini muhafaza ediyordu. 

Belki bu sun.le: "Evet!,. diye
cek cinayetin ~lenıoeı,;inden bir 
kaç dakl'ka evvel Büiendin elin-

de bir tabanca. ile ~blicc odala-ı 
:rına kadar girmiş olduğunu 

söyliyecckti. fakat ağzından• 

.sadece: 
- Hayır! kelimesi döküldü. 
Sonra halsiz bir halde kendi

sini yeniden kaybetti. Bülend 
arlık müdahale zamanının gel
miş olduğunu anlamı.5b: 

- Rica ederim, hanımefendi
yi fazla üzmeyin! Sinirleri ook 
bozulmuş. Y cniden bayıldığının 

farkında rnıs1nız? Kendisini 
rahat bırakmalıyız? 
Almış olduğu cevablar<lan ko

miser de asla memnun olmamış
tı: 

- Garib şey .. Bir şey öğrcne-
medık .. Fakat nasıl olur? O 
halde! diye mırıldandı. 

Nihayet kat'i bir kararla ba
şını salladı : 

- Bu basit bir işe benzemi
yor .. lşin içinde mühim sırlar 
var •. Müzeyyen hanımın katili 
tanıdığına, fakat kim olduğu
nu söylemek :istemediğine emi
nim. Şu halde yegt\ne ümidimiz 
:yaralıda .• Şimdi bütün maharet 

-12-
size düşüyor doktor bey! 

- Daha ev-ve1 de söylediğim 
gibi, Osman Kadri bey ifade 
vermeğc muktedir değildir. Bir 
.an eYvel hastahaneye kaldırıla
rak ameliyat edilmesi lazımdır. 
Bu hususda hiç bir mesuliyet 
tanımam! 

Bu cevab komiseri tatmin et
memişti: 

- Ben de kendisinden hig ol
mazsa katilin hüviyetini söyle -
mesini isterim. Mademki siz onu 
konu~tur:maktan <:ckiniyorsu • 
nuz, ben de derhal hükumet ta

Hükiimet doktoru çok müle-ı 
reddid bir adamdı. Vazih bir 
ccvab veremiyordu. Fakat tam 
bu esnada yaralının lupırdadı

ğı ve inlediği duyuldu. Hemen 1 

yanı başına. koştular. Komiser 
birdenbire kararını vererek ya-, 
ralıya sordu: . 

- Sizi :kim vurdu? Söyleye-
bilir misiniz? 

Osman Kadri bey yeniden 
hafifçe inledi. Komiser bu de
fa ikinci sualini sordu : 

- Çok ıstırab duyduğunuzu 

biliyorum. Size daha kısa sual
ler soracağım. Evet ve yahud 

bibini çağırınm. Onun sizin ka- • hayır diye cevap verin. Sizi 
dar aksi \'e laf anlamaz bir a- zevceniz mi vurdu? 
dam olacağını 7.annctmiyorum. Bu sual, odada bulunanlar a-

Tnm bu sırada bir polis me- rasında şiddetli bir heyecan u
muru sıhhi imdatl otomobili ile yandırdı. Filhakika bunu hiç 
hükfımet dokton.ınun da gelmiş kimse düştinmemişli. Osman 
oldugnnu Jrn.bcr verdi. Komiser Kadri beyi Yuran kimı:e, )'oksa 
bundnn çok memnuu oltlu. Ya- Müzeyyen hanını mı idi? M:a
ralının odasında birlcştikleı·i va- dem ki odada yalnızdılar veci
kit komiser hükumet doktoruna nayet,in vukuuna şahid olan baş
yaralın.'.~ ifade) c muktedir o-! ka kimse yoktu, bu pekala müm-

1 lup olmadıSııu sordu. kiin olabilirdi? 

KoD}.İser, sualinin yapmış ol
duğu bi.iyük tesirden memnw1 
etrafmda göz gezdirdi, Sonra ay
ni suali tekrar etti: 

-Rica ederim, cevnb verme
ğe çalışın! Sizi zevceniz mi vur- ' 
du? 

Hastanın yüzü ıstırabla bu
ruşlu. Göz kapakk.rı oynadı. 

Nihayet dudakları aralandı. Ve 
mi.işkiiliUa i.sidilebilecek bir: 1 

- Hayır kelimesi duyuldu. 

Herkes derin bir nefes almış
tı. Bn cevab komiseri pek mem-1 
nun etmemişti: 

- Pek ala öyle ise kim vur-

du? 1 
Osman Kadri yeniden cevab 

vermek istedi: dudaklan kımıl
dadı. Fakat ancak bir inilti du
yulabildi. Gözleri hafifçe arn
landcr Etraftakilerin üzerinde 
dolaştıktan sonta Bülendin ü
zerincle durdu. Sonrn birdenbire 
gözlerini yumdu· ve kendifiln.i 
kaybetti. 

'Bülend niiidahale ~ti: 

(Arkası var) 

[ Baf tarafı 1 l"ci sahTfcde] 

Hava Kurumu .gençleri bir 
müddet istirahattan .,,onra 
müfetti~ Emin Alinin hava .. 
cılığın ehemmiyeti hnklnn
daki nutkunu müteakib tayya
relerine qinerek ha.valanmt:'11ar 
ve SOO metreden paraşütle atla
mışlardır. Bu muvaffakıyetli 

uçuşlar karşısında on binlerce 
halk hayranlık ve gurı,ır içinde 
gençlerimizi alkıslamışlardır. 

· --J>ll«--

Norveç bizden 
tütün safın al

mak istiyor 
[ Baf tarafı 1 inci aahif,.-tle) 

Çünkü SovyeUer kendi hu
dudlan dahilinden geçecek bu 
malların nakliye bedellerinin ı:;eı· 
best dö\•izle Mo::;kovada tediye
sini §art koymaktadırlar. Bu 
sebeble Sovyet traıısitinden is
tifade etmek imkan~ızdır. Al
manya transitiyle gönderilecPk 
mallar iç.in de gilçlükler var
dır. 

Macaristan, Yugoslavya üz.e
rinden tre..'11e gönderilecek mal
ların nakliye ücretleri d

1
e mu~y

yen dc:ğildir. Bu memleketler de 
nakliye paralarını peşin ve ser~ 
best dövizle istemektedirler. 

Bundan başka muayyen bir 
tarife de olmadığı ve licret
Jerin her vakit değişmek itıti

mali olduğu için tüC'.crtr zarar 
ihtinıalleıini düşünmek mec .. 
buriyet~de kalmaktadır. 

Şimal memleketleri için en 
nılisaid yol Rumanya Ü7..crinden 
Viyanaya ve oradan da Finlfm
diya tarikiyle Şimal .memleket4 

lerine giden transittiı'. Bu hat 
için alakadar makamlar tedkik· 
lcr yapmaktadırlar. 

VE FA T 
Bey:ızıd dersilımlılrından Mustafa 

Tnnsuğ'un h:ıremi, T~kn.k Okulu 
l\Iudürli Atı! Tansug'un, 'l'rabzoıı 

Nafia Müdürü Arif Tansuğ'un nıli· 
deleri B:ıyan Fitnat Tansug ,·erat 
ctmi tir. 

Cenazesi bugün Kadıköyündc Moda 
caddesindeki 190 numaralı e•indea 
J:aldınlacak, namazı ögleye Oımmn
ağa camlinde kılındıktan sonra nıo
törle Unkapaıuna nakledilip Edimc
kapıdaki • ile makbercsine defini 
haki gufran kılın .. caktır. Allah gıı· 
rik rahmet eyliye. 
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1 
- Efendim, bir baBkasiyle 

gtlreşsin, onu yenerse ondan 
IJOnrn b::lna meydan okusun ? 

Ye, Ycniköylü Rii§tii pehli
Yanı göstererek : 

- l!]tc .. Rüştü ile güressin .. 
Yenerse kozumuzu p:ıy ederiz, 
dedim. 
Yavcı, ozlcrimi haklı bul

muştu. Pndi~}ıa gitti ve anlat
tı .. 

Fa.kat, softa bir yandan söy
leniyordu: 

- Y oo.. ben Umsc ile güreş
mem, i'l..!\..ı blu lbrahimle gü
roşııirr .. B<·n onun için geldim. 

Yaver p dıı:;ahn nnlabnış ... 
Falcat, Sultan Aziz: 

- Olmaz .. Knvasoğlunu isti
yor o, giiı""-'~ın? demiş .. 

Ya\ l'r geldi.. Padişahın emri
ni teblig etti. Artık itiraz oluna
Jna7,dı. 

H:unlacı Rli.'jtii pehlivan ay
rıldı. &lfta da soyunmağa git
ti. B('n vağl,ınmış bekliyordum. 

miyen softa, malın gözü im•ş .. 
F akat, ben dalın hult!. ayma -

1 
ı:nıştım. Kazan dibine gc1cn bu 1 
adama sordum: 

- Siz kimsiniz? 
O, soğuk kanlı bir tavlrh: 
- Softa işte! .. 
- Aklım başuna geleli. De-

mek softa idi. 
Softa, hemen yağlanmağa 

başladı. Yağlanışına baklyor -
dum .. Acaba eli yabyor mu di
ye? 

Gördiim ki, herif yağlrunnası
m biliyor<.lu. Hem de b'ir eski ve • 
usta pehlivan gibi çok rnnhiranc 
yağlnnıyordu. 

Ben, yağlannnııtım, haZlr-
dım. Yan gözle de balkonda otu
r.ı.n Sultan Azize bakıyordum. 1 

Padişahın gözleri açılmı~. 

hayretle softayı seyrediyordu. 1 
Softa, giizelcc yağlandı. l{is

betinin iç dikis yerlerine varın-
cıyn kadnr swazJadı.. I 

ADLiYEDE 

Dun adliya zabıt k3tibi 
imtiham yapıldı 

Dü:ı adliyedeki münhal zabıt 
katip!il~leri ile mi.ib:ı..5irliklerc 

b~lib olan gençler aramndn. bir 
müsubaka Ye kabul imtihanı yn
pılmıştıı". Baş munvirı Sabri ta
rafmd.:ı.n nez~ret edilen imti
hı.ında evveHi. İstanbul adliye 
teşi,ilfı.tJ hakkında l;iı E.ual so
rulmuş, mUtcakiben daktilc;da 
sür'afö ve doğru ynzı miisaha
ka!:!l y::ı.pılmıştır. 12 ş ı kişilik 

postalarla yapılan bu imtihan 
6 posta ile saat 12 de nıhayet

lcnmiE;tir. 

1 EMNiYET SANDU31 ILANLARI 

o/o 8,5 faizli ve sekiz sene 
taksitli emlak satış ilanı 

Serrıtı l.>İnsl 

Muhammtn 
kıy meti 

Beyogluııda Ferıko~ uııdc Kfıgıtıın

ne .rvıi Rumclı sokagında c~ki 2 
Mü. yeni 138, 140 No. Iı 

J)tiı. ı uçult katta yedi 
od::ılı uç wof::ılı ve htıımı-
mı olan kargir bir evin 
tam<\fı. 

Pc'ldikte Sapan hagları yeni Ço- 1ki buçuk k:ıti.a on odalı 
Jııkoglu <'Ski 5911/Hl yeni 300/32 iki sofalı ahşab bir evin 
No. lı , tnmamı. 

5000 

2000 

1 - Arttırma 3/10/940 tarıhıne dı.ışen perşcnılıe günü saat 14 ten 16 ya 
kndar yapılacak \ e gayrimenkuller cnçok bedel verenlerin ustünd~ kala
caktır. 

2 - Arttırmaya girm~k için ır.uhammen kıymetin yüz<le 15 1 nisbe
tindc pey akçesi yatırmak lazımdıı. 

3 - Arttırma bedelinin dorlte biri peşin geri kalanı :::ekiz senede se
kiz nııisavi tnksltte ôdenlr. Tnksltler % 8.5 falıe tabidir. 

4 - Tak~itler ôdcııinccyc kadar gayri menkul sandığa bidnci~ derc
C<'de ipotekli kalır. 

5 - Binafıırın fotoğraflurı snndık dahilindeki satış salonunda te~h!r 
olunınnktcıdır. Faıla tafrilflt almnk için solona ınüraca:ıt edilir. (8664) 

İmtihan evrakı öğleden sonra 
ledkikc başlanmıştır. Neticede 
toplanan adliye enciimrninrle 
muvaffakıyı!t <leı <•cesine göre 
72 tilibden iıfaıunu kadarı alı

nacak ve geriye kahuılaı <la ge- . 
ne derecelerine giire her inlıilal j 
vnkuunda bu yerlere tayin olu- =====================================.=== 
nacaklaı·dır. İktisad Fakültesi Dekanlığından : 

iktısad FakiıltC'Si eleme ııntıhanları ilk teşrinin ikinci çarşam!Ja 

4 üncü cuma gunlcri saat 9 da yapılacaktır. Alllkadarlara iUin olunur. 
<ı9028> 

ve 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden 
--;"8 - Ş:ırtname ve nüm un esi mudbiMe l 1/JX/ 1940 tarlbhıde 111~ 

santilitrelik şişelere nlt 5000 aded rakı ka.93Blna t&Hb mhur ~ 
yeniden pazarlığa konmuştur. 1f 

2 - Paz~rlık 1/X/1940 salı g\inü ~t 15 de K abatatda ı.evaidll ~ 
MOb::ıyaat şubesindeki alım komi;.youunda yapılacaktır. . . ..... ~ 

3 - Ş:ırtname levazım şubesinden ve tzınir, Aııkara Daşmüdiirlll-- • 
den parusız :ılınabilcceği gibi nünıuneler merıkür şubede görüJebilir. ~ ı"' 

4 - İsteklilerin pm~nrhk için tayin oluonn gün ve saatte % 'l.u 
verııne paralarile birl ikte yukarıda adı geçen komisyana miiracaatıarJ• '\ 

c8986> ...-

ASKERİ FABRiKALAR SATIN .ALMA KOMİSYONU ILAILARI --
U2 ton benzin aJma.cak ' 

Tahmin edilen bedeli c52540:> lira olan 142 ton benzin Askeri F•~ 
lor Umum Müdürlüğü merkez satın alına komisyonunca 7/10/!>40 pazB )dt" 
günü saat 15 de kapalı zarfia ilınle cdilecekUr. Şartname '2> lirn d~ -
ruıı mukalıilindc komisyondan veıilir. Taliblerin muvakkat temin.-ıi ~ 
c3877r> lirayı havi tekli! mektupLırını mczkür günde saat l4 de ı. 
komi.c;yona vermeleri ve kendileriıı!.n de 2490 numaralı kanunun 2 ved" 
maddclcıindf<l:i vesaikle komisyo~u olmadıklannn ve bu işle ııUka dıl 
tüccarlııın olduklarına dair Tk::ıret Odası vcsikasile mezkür gün ve sa3 

komlsyon:ı müracaaUarı. •8883> ~ 

• 
lstanbul üniversitesi A. E. P. koınıS'" 

yonundan: · ~ 

Bit u-a.lık k 7.an dibine hiri<;i 
soyunmuEI <'.'lıyordu. Faknt, 

1 

Sul1an Aziz. biliyorsun ki, ı 
IX'blıvandır .. Pehlivandan anlar. 
Softanuı yağlanmıısına ün dik- 1 
kat cdiyorc!u. 

Tren kazası tahkikah 
geçid bekçisini suçlu 

çıkardı 

Evvelki gece Çekmc<'cdeki 
tren kazasını ve bir araba ile 
beygirin parçalanıp, arabacının 

da agır sııl'ctle yaralnadığını 

yazmt'jtık. Hadiseden haberdar 
olan mfüldciuınuıni lik evvelki 
giin muavin Reşad Saka ile 
teknik okulu miidürü Nureddin 

Fen Fı.ıkültP.~lndc yaptırılacak 7944 M lira keşini lAboratuvar d:ılflF ~ .. 
tesisat ve tadfüıtı 3/10/1910 perşcmhe glinu saat 15 oe Rektörlüktl' açıl< #" 
sıltmc ·ılc ıhale edilecektir. 1stcklilcrin en ru: 5000 liralık bu gibi jşlcr 1 ı,ıt 
tığmn dair eksiltmeden e gün evvel 1stmıbul vllilyctinden vesika nJııı 11" 
940 Ticaret Odası vesikası ile 596 lirnlık muvakknt teminat vermeleri~ 

İstanbul Maarif Müdürlüg"' ünden : zımdır. Adı geçeni~ aid keşif, uartnamc, mukn\ele projesi ve sair e" 
RektörlUktc gi:dlliir, (8809 

fevakl:._d.,, şi. kiu adaleli, iri göv
deli. elli ıyaklı bu a<lam<iı. Aya
ğ:uı:ı kisbet giynıi~·t.i. 

Maanf Vekillıgı Koy Enstıtüleri i~in satın nlınacak nşagıda cins ve ===:::-:...:-:=-=-:.::-:..=:===========================~ 

Ş::tf.!ırdım .. 13t--n. lXiylc bir peh
Hvtın tanu·myordum. Acah~t bu 
Jrimdl? 

Şu mtôakkak idi ki, softanın 1 

kay~ gibi \'Ücudu prıdi~1.hı hay-

1 
retlerc dlişürmüslti. 

Softa yağlandıkuuı sonra Y~- 1 
niköylii R ilstii pehlivanın ya

Softa hic nklırn:ı gdmiyorclu. 
Çünkü bu. a•luın hiç de sofüı.ya 
benzentiyordu. lri ve r.ıiişdrkcl 
bir adamdı . 
Meğer bu gC'lf·n soüa imiş .. 

nma r,okubrnk: 
- Kiminle göriifjcceğiz? 
Dıyc sordu. Çünkü, ben ve 

JUi~tü ikimiz de n)ni <Jkkada 
ve n,; ni irilıktc ndnmlardık. 

ı Çuhadar ve 9 uncu işletmeden 

üç müfetti§l.eıı mi.iteşekkil bir 
heyet hem ndli, hem de idari 
tahkikatta bulunmak üzere va-• 

Cübbenın ıçiıııiP bir şey gii?.lik- (A rkası var) 
zife almı!3lardır. Yapılan tahki-

1 ... _İ_st_a_n_b_ul_B_el_e .... _d_iy_c_s_ı0 I_.la_" n_I_ar_•_I 
katta kazanın vukuu sırasında 
geçit bekçisinin mahallinde ol
madığı ve vazüesini yapmadığı 
tesbit oJunmu~tur. Bu hususda 

Karaa n ı m ı.ı lem zlık i le"rindc hullanılmak üzer<' alınacak 12 tahkikat dc.riıılcştiı ilmektedir . 
kakmden ıb:ırcl Tcrko muslugu, hortum ve :ılrr açık ek ıllmeye konut- 1 ================ 
mu~tur Tı hn ııı bcdclı 810 !ıra ve ilk tcmıııatı 60 lira 75 kuruştur. Şart-, 
name Z bıt \ <' Muaıne15t Mudı.irluğU k<.ılcnıınde gorllleccktir. 1hale ~-· S IHKlJ Ct ~ 
2/ 10/940 ~.ır n lı.ı .ıniı aat 14 de Düimi Encuıncııde yapılacaktır. Tcılilı

lcı in ılk temıı • t n altbu: \ey mektupları ve 940 yılına nld Ticaret Odası 
vesıkalaı ılc ıh h- gunu ınu yyc 1 <ınttc Daimi :Encüı "nde bulun-
m:ıl.ıı ı. (8786) 

~İstanbul deft rdarhnından · ... 
nbul ccZ3 evleri inşa t dep -

ı 9(10 adcd kırıklı A"nıp:ı 
ın m. ınuı•mC"O:ı kunkkrı 

Salkm:.söğiit 

Halil Sezer 
l\aryola fabrikasındaki 

sergiyi ziyaret ediniz. 

mikdan y:ızılı elbir<'ltr kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmu~tur. Bu el-
biselerın muhammt'Jl bedelı (39630) lira ve muvakkat teminatı (2972) 
lira (25) kuruştur. istekliler bu elbiselere aid şartname ve mimunelerj lst. 
Maarif Müdiırlııgli Yardirektörhıgfınde görebilirler. 

Ekdltınmiıı l Te:ırinieVH'I 1940 sah günü ~at 15 de fstanbul Maarit 
Mudiirhiğü birnısınıia yapılncagı ve kapalı zarfların en geç saat ı4 de 
alınacagı !Hin olunur. (8642) 

Eşyanın cinsi 

Erkek talelıe elbi esi 
(Ceket, pantalon) 
Kız. talebe elbisesi 
(Ceket, etek, tayyör) 

Miktarı 

2000 

ıooo 

~erinin m uham 

"'"n f iyatı 
Lira k u r ut 

12 69 

25 

Y ek Cin 

Lira 

25380 

14250 

Ankara Devlet Konservatuvarı 
MÜdürlüğünden: 

Ankara Devlet konscı vatm·arına girmek lc;in yeniden imtihan açıla
caktır. Fazl::ı t.,fsilfıt için konsen•. tuvı.ır müdurlüğünc, lise mudürhikl~rine 
ve ll:ılkevlerinc baş vurulması. • 6029' c9100> 

Fiyat murakabe komisyonundan · 
18 num alı ilan uıhirenln pcrakendc sabşlarında evvelce t~bit Ye 

nün edılmiş lan yüzde on kılı· hnd1inin azami >iizde on beşe Trabzon 
yağların n p nkende s:ıtışlanndaki 'IO 15 kfır haddinin de azami % 20 ye 
çıkarılması muv afik görülmuştür. Trabzon yağları için kabul edilmiş olan 
bu nisbct Uda y.ıglarma şamil olmayıp diger yaglar eskisi gıbi oz.ami 'ö 
15 k:ır hnddıle satılacaktır. c9126 

~ kon~ı k~n-~nd~J rkı ~--~---~~~~~~~~~~~--~~~----~--~~~~~~-~~~~~~~~-, 

:_;\::ıı;~ :~~
01

~·1:~~~~~~ #" VATILI - YATISIZ .. KIZ - ERKEK ••••• •••' 

-İstanbul elektrik, tramvay ve iiinel işlet
mesi umun1 müdürlüğünden : 

5 

1 urda ku ıt puz; rl l.la atılacaktır. 

s:ıat 14 de Metro hanının 
t ... 

n:ıt 15() C;_.uz ellı) ) IJdır. 
ra z ol:ır:ık ·.crılmcktc ol:ın ş:ırtn::ımeleri le'liazım-

1 • ı:; nl ve :kul:ırı \,. mU\ .. kk .. ı teminatları ile il:in cdılen 
(893G) 

İstanbu\ P. T. T. Miidürlüğünden 

• • H AY İYE LiSELERi 
Saı a!,'hanebaşında H orhor Ca(ltlt>Sinde Telefon: 20530 

ANA I L K ORTA L IS E 
Eski ve yeni tnlehenin kayıdlnrı hergün saat 10 - 17 ye kadar yapılıı 

Yabıınrı dılkrc ilk sınıflard:ın itibaren başlanır. Son sınıfta fen subcsi de vardır. 

,yg;;s 

Eski 
Feyziye 

Tnlt:be mektebin hususi otobüs ve otomobilile evlerine nakledilir. 

Nişantaşmda Karakol kar9ısmda 

IŞ IK LİSESİ YATILI 
YATISIZ 

ANA İLK - ORTA - LiSE (Kız - Erkek) 
Turkiyenin en eski ll\l!:U"İ lıııcsidir. Kayd Ye tecdidi knyıd için her gtin müracaat olunabilir. Tarifn:ıme 

isteyiniz. Telefon: 80879 
ı ~)Onu J k unb ve ~r trımirat i 1 nçık ek~~•1eyc ~~~-~~~~~-~~-~~~-~~~~~~-~~-~~~-----~-----~~--

lCfl0/1940 çarş::ı:nlJ:ı <ıut 14.15 dl' B. Po t,ıl anc 
binası kar ı ı ıd V.ıld<' ha u ıkınci k.ıtta id. remiı: U. Dl'po mulıa ıplit,ı 

/1* 4 mstYM Eski Fey..ıiati il\ 
edasında toplan k Mudurluk ·, Lm .ıtım komi yamında yapıbcaktır. 

Kc, f bedelı 2a01 !ıra 51 kuru mu' :ıkkat teminat 188 lıradır. Tı:

liblcrın olb ptd<ı c ır "c l~aı na. ci r·nı· ormek \e mmmkk, t temimı la
rmı ;ı: tırınak u • c çnlı.mn .,ur.lcr ıı le .3uyı.ık Pootalıancdc mczkür mü
dıirluk ıdnrı kr.lem le"nLım kısmına,, ck~ltm" gıın ve s.-ıatinde de en oz 

VATILI Boğaziçi liseleri VATISIZ 
KJZ \ C 1'~RKEK TAi.ERE A\'IU ftÖJ.,t)KLEI~DE 

\NA • i LK - ORTA • Li SE 

• 

f)ir taahhı tt<' :rnoo lıralık bu işe benzer i ynpt ğııuı dair idarelerinden nlmıs Knyıdlar devam etmeK.t-ilir. Derslere Teşrinıcvvelin bi rınde başlanacaktır. 
olduğu \ ıkul.ı • i tinad"n f t.,nbul vılfıyetinc muraca:ılla eksiltme t. tı- Telefon: 36-210 
hinden 8 gun en el ı.lınmı ehlıyet ve 940 yılına aid Tıcaret Odası vcsikJ ı f 
,cm~~r~t~~~ıe~m~™mün~~rı. dH1 '~a••·~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~A:r:n:a~v~u:t:k~b:·y~~-~Ç~i:~:s~a=r~a~y~l:a:r~w~~=~=~=~=======~ 

KU\~I <'~r~kma\Ul~k- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----~-D~~--ı~w~~&••··----------· tan sonra: -- Bu wmana kadar ııerede idin? ı 
Sabah oluyor. Hdc şuna bak! Kulilk 
gibi de sarho~, ayakla duraeak hali ı 
yok? A, n! nedir artık bu h:ıl! dedi. 
Heri!: 

- Hay Allah ccz. ır.ı ve9sin! Ka
pıyı a~ık bır::ı rr .ıl ırıı.ı nkş .. mdan 
tcnbıh cttıuım halele yine kılıtlem -
kı ! An:.ıht .. r nered d di. 

g bı i::ıpı nrk.ı 111d:ı 

clegıl di. Uzun uzn-
d \. kıt knlınndı. 

eı ~ pıcL.ın iı;ı>rl 
ainn<?den ko clogru yurumeğe 
ba§ladın • Dm ll..ırı yoklıya ) oklıya 

yürüyordum. önüme bır merdıven 

geldi. Ay.ıkl:ırımın ucuna bas.•rak 
::ruknrı ı;ıkt.ım. Sekiz ayak çıktıktan 
sonrn kencliml gen e btr yerde bU'l
d um. 7.atcn ••Y• kl.wım çıplak oldu
&w>dan patıırdı etmem ~ümkıin de-

Bir .çalgıcının seyahati 
53 

gıldi Ben de gayet ihtiyaUı haı ekct 1 
ettigimden uç adım ilcmleki l>ir a
dam ayak se.<;Jcrmi lşıtemezdi. Aşn-ı 
gıdJn gelen ayak scslerındecn Rınk-e 
rin içeri gırdıgini anladım, henf ıner 
divenleıi çık t.ığı <'Sllad.ı. 

- V.ıy hırsız v.ıy' Egcr bır el me 
geçcı e yok mu".' Şimdi ur. d:ı unu
mc cık .1 da elimdeki iri unaht:ırı ka
fa ın. ndıriversem •.. diyordu. lfor1f 
sarhoş aldugunci:ın dcdı •in; yap ca- ı 

ğına en ınım. Maamcıfıh .ı~kta du- 1 

r:ıcak holclc olmodı •ınd:ı•, icab ttı

gi takdirde ben onu dv•"Eı!>i1ırchı ı. 

Biıı:ıcnalcyh biı· sıı.ıltı çık;ırmndan 

savuşm. k, yahud scırho Rınkcı c ~o
runmemek daha ıyi degiJ.ml idi? D.ı
lundugum ına'ftalde .• ki nacak. hır 

ye-.: ar:ır -tkcn ikinci \ıtı merdivene 
tesaduf ettim. Rinkcr nlt katla fü.ı
nv.:1. <.'dıyor zannilc ~ u!:aı ı ç \;;tun. 
Halbuki herif beni takıb cd!yorn u 

gibi arkamdan ge~mesin mi? Bu cs-I 
nada elim bir kapı tokmnğına ilişti. 

Bir defa çevirdim Jcapı açı in; erdi.' 
Ben de içeri girdim. Gayet dar bir ı 
mevkide bulunuyordum, ufak bir 
muayene neticesinde nerede • bulun
dugumu anladım. Bır tu\•alct mahal
linde yani .Rinker)ln ııptesthancslnde 
idim. 

Yıı şimdı herif aptesl bozmak is
terse ben ne yap:ırım. Haklkatcn 
dcdıgiırı ele oldu ya' SarhQS Rlnkcr f 
merdhcnlep sallana sallı.ın:-1 çıktık-

lan ~onr:'I: 
- Hazır dışarı<ln iken ı imı gıire

yim, dcdı, ses çılrnrsmıı herif lıeni 

derhal jandannalarn ynkalatacak, 
çıkatmn am ı daha icn ı! bır. z dı.i

şündti:n, knpıyı kilıtlcmeyi dah>ı mu
vafık buldun: Ya,·asç:ıcık ..ıı'ıırnyj 

surdum. Ringcr kopmm tl'puzunu 
bir Ikı defa ~e\ iı dı, oı ladı. Bi ne-

Uce hasıl olmadıgını göruncC"' 
-4 Adanı ende bôyle yotıvcı ır.ın 

vcsselfıın, bu okşnm da sokak knpı::.ı, 
aptesthane kapıcı kılidli, sakın od:ı 

knpılurı da kılidli olmasın? 
Diyerek kapıyı açmaktan vaz sec;tı. 
Sarhoş Rınkerin ııpte; thnne l,opı-

• sını zorlnyıp kıraeagını zann tmckfc 
iken herifin bu kadar l.ülfcte hacet I 
görmeden :ıvuşup gitıncsı benım içın 

c;ok iyı oldu. Dı d.ı ha ıl olan bir 
güniltuıien Rınkerir }ff<' )U\', rl:ııı

dığıııı, sonı a ııyrın:ı kc lk r. le :ı ı te: t
hnncye ı.mttJs 1 bıı ı h ll.·1 1..: pı
sını açmoğa .ı.,ı :ı tıg nı ır.l:ıdı.ı . K. -
pı) ı c1~amamıı; o!m:ılı ld: 

- Hay Allnh <: zıı ını \ u ıı' Bıı 

kapıda kılıdlı. Ben de ımdı hep ini 
uykudnn kaldıı·ırıll'', dedı. 

Hem dt' drdıgını .)laplı y.ı! K.•pıya 

şiddetli tc rler ı l ;ı ordu. Br d ki-
k • l ı 1 puı ı lu 

- Pardon, pardon Elızacıı::unı Bu 
akşam so:ıtimi yanıma nlrnagı un.ıt

ınuşum, 'l:altli Fi rdım, Bir d.ıh:ı 

erken gclidnı, dedi. 
- Haydi orad~.n! Burdak bardak 

1 

biraları yuvarl:ıdıgın yerde saat yok 
mu idi? Ben böyle s.-ylcre aldanır mı 
yım? H .. ngi ak.anı gec<' y. rısmdan 1 
evvel eve gcld giıı var? Nafilr bu! 
akşam senı i ·el'i ahr:ık değilim. Ota
dn kapı unündc yat. 

- Aman Elız..,cıı;ım! Bu kadarı 
merhamet :z olm.ı, uykum r,eldı. 

- l ı aydi! H:ıyd.~ Çok < ylcnir i en 
aptesthanedc y'\t I ın. 

- Ha fy1 ki akl ı•.ı ı;clcH. Apt~,.,t
hancyl ııicırı k•J .. cılcdıı'" 

Snı hoşun bu sı.ı .... li o kadar ı...ınımı 
sıktı kı, tarif cdctncn . Y.ı şimrlı k. -
dın benim api.esthanc b.npı .nı ki
lidkmcsmdc.n haberım )'Ok. Bı:ık. lım 

n::ıs l işl dıye kapı •ı nıı aycn<' c 
gcliı ı c' Bu cket \ l • ın kadın: 

(Sonu •"') 

Büyükdere : Tümen Satın Alma 
Komisyonu Reisliğinde11.,,, 

A~ker ihtiyacı için muhtelif yerlere teslim edilmek iizere asaı;ıd:ı. r f#' 
mikdnr ve tahmin edilen bede11eri yaı..ıh muhtelif erz::ık yine a,,.agıt!J ~~ 
zılı t::ırih, gün ve saatlerde kapalı uırf usulllc ekırlltmeye kor.ulm1Jştıır· :r 
siltme muamı-leleri Büyükdcre iskelesi lt.-ır~ındakt AEkcr1 a:reb:ırdıı t-ı ;d 
nacak olan Tümen sntınalına komisyonunda yapılacakbı·. tstcklllCJ 1• şet 1 
anl.ımnk üzere hergıln ve eksilbneye lştlrnk için de aşaf;ıda y::zılı gıırı ~ 
saatlerde alınacak eruık miktarına ve tahmin edilen :fiyata göre tut.ı · . ı' 

teminat nkçcJcrile birlıktc komisyona müracııatlr.rı ve teklif mekt ıı 1 1' 
kapalı zndlar içinde eksiltme sarn.ıııden bir saat evveline kadar rıı k 
muknbilinde vermeleri lüzumu ilfın olunur. 

Erzakın cinıl Kilo Muhamen Temln:ıt • 
tutarı 

akçesi Eksııtmo 

t arih ve Q~ 
~----------------------~------------~~~------ . ıt 7/10/940 pazartcsı ıt Kuru .soğan 3000 

4800 
8750 
8760 

50.000 
80.000 
25.000 
25.000 
30.000 
70.000 
75.000 
25.000 
19.000 
65.000 
60.000 
95.000 
60.QOO 
60.000 
.00.000 
25.000 
18.000 
50.000 
38.000 
40.000 
33.000 
40.000 
30.000 
30.000 
25.000 
19.000 

> > 
Pirinç 
Pirinç 
Pirlnı; 

Nohut 
Nuh ut 
Mercimek 
Mercimek 
Kuru fasulye 
Kuru fusulye 
Kuru fasulye 
rntates 
Patates 
Patates 
Şehriye 

Şehriye 

Makama 
· l\fakcırna 
Kuru üzüm 
){uru üzüm 
Sade y;:ığı 

S .. de y:ığı 
Sade y:ıgı 
Zt'ytiıı yıığı 

Zeybny:ığı 

lô501) 
10600 
11250 
5000 
3SOO 

16250 
15000 
23760 

4200 
4200 
7500 
6000 
4320 

12000 
8720 

10000 
ll2J0 

-52000 
39000 
39000 
14500 
11020 

225 
360 
656.25 
65!i.25 
787.50 
7A7.50 
843.75 
375 
285 

1218.75 
1125 
1781.25 
3ı5 

315 
562.50 
450 
323 
900 
654 
750 
618.75 

3850 
2925 
2925 
1087.50 
826.50 

7/10/940 > ı• 
7/10/940 > ıs 
7 /10/940 > ıt 
7/10/940 > ı• 
7 / 10/940 > ı• 
7/10/940 > ı• 
7/10/940 > ı• 
7/10/940 > ıt 
7/10/94( > ıt 
7/10/940 17 
11101940 > ıs 
S/10/940 Sa ı t 
8/10/940 Sah !s 
8/10/940 > ı• 
8/10/940 > ı• 
8/10/940 > ı• 
8/10/940 > ı ı 
8/10/040 > ı7 
8/ 10/Sl40 > 17 
8/10/940 > 1~ 
8/10/040 > 11 
8/10/940 > 11 
8/10/940 > 11 
8/10/940 > ı7 
8/10/940 ., _...... 

DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONU iLArll.ARI 
_...... 

.... ------------------·--------------------. Çanakkale dl'niz komutauı ıı:'l satınalma komisyonumtaıı--* 
1 - Beher kilosunun t.-ılunin edılen bedeli c12:ı> kuruş olan ,9Ci. ı;t' 

kilo ekmcgin, 3/Birinciteşrin/1940 pcı ~~·mhc gı.inü saat 15 de pazarlı 
eksiltmesi yapılacaktır. - . d~ 

2 - ilk teminatı c810• lira olup ş:ırtntııncsi her giin komısyorı 
~~~ ~ 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kclnunda y:ızılı vesikalarile birlikte b" 
giin 'c s.ıı.ıttc Çanakkalede bulıınmı komisyona muracantlnrı. c8757' ..... 

Hurda. e~ya. satıs iJanı 
1 - Tahmin edilen bedeli c44fi2, lira c25 kuruş olan on iki Jt:ı!~ 

mulıteli! cins hurda eşya 27 Eyllıl 1940 cuma giinü snat lG da nçık et 
mn ile satıl:ıcaktır. ıı"' 

2 - ilk teminatı <ı334> lira c67:ı> kuruş olup şartnamesi her gurı 
mısyondan alınabilir. 

0
r) 

3 - isteklilerin belli giin ve saatte Knsımpnşada bulunan korn ~ 
mi.ıraca:ıtl::ın. c8512> _,,..'l 

==================~=-==================~ -
Ankara dil ve Tarih - Coğrafya fakültesiııe 

Bursiye talebe alınıyor 
tf' 

Ankııra Dıl ve Tr.rfh - Coğrafya F.ıkülte iu" imühanln tam ' 1-t 

ynrıfll burs verilm<'k uzcre lalelie alınacnktır. Tam lıurs ayda :ıork rıl 
yarını bu s ayda yirmi lirndıı·. Li c mezunu olup da olgunluk in tıJld fi 

vcrınış olanlardan veyahıJCI evvelce fokültl.'Cie kayıledilıniş bulunarılrıl" d" 
burs ttılebcsl olmak hLiy<'ıılerin birint'I teşrinin 10 un:ı kadar Fnl<ültC ;ıı 
reklüı'1lıgtıııc istida ile ınuracant etmeleri lfızınıdır. Durs ı:ılan tıılclJC 
tıibi cılacagı şartlar fakulteye ınliraca:ıUa ogrenilir. ~ 

Yüksek mühendis mektebi müdürlüğünde~ 
1940-941 ders s~ııcsj t.llcbe kayıt muamelesi cumartesi ve ç:ırşaml>al , 

maı.ıd· her gün sant 10 - 12 ve 13.30 - 15.30 arasuıda yapılmak ıtzerc' C) 

lı.in birinden birinelteşriıün beşinci gününe kadar de\ am cde ... ektıl'. s"l' 
Tuf.,ilfıt nlmak istiyenler mektep idaresine muı::ıcan~ ~:_~nır.:_:ry 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: ııll 
l - Zabıta memurları için azı 1350 çoğu 1500 takım m.ıah.:ı ite' 1 o' 

elb1seniıı cllkim işi 26/0/1940 pcrş<'mbc gunu kapnlı zarfla n ,ı!1c.k3S<'Y9 

mılmu~tur. ,ıeıı 
2 -- Diktirilecek elbiselerin yalnız kuma:;ı umum mmt• rlı ı; ın 11

" 

\"erilecek dığer biıtlin lev.11.ımı miitcahımlc md olacnktır. . dıJr.fl 
3 - KtıskP.tle birlikte beh er ~ı:ırnı için GOO kU!ıt<~ !i) ... tu1ıınıı1 c rııııt11 

E!Uiscl,.rin nümııııcslııl görn1ek \ ~ 5arinameein. alı.ne ;: , ti yenlerin u 
mUc.luı Iük "atııı alma komisyonuna mur:ıen. tlnrı. 1>ıl flı1 

4 - 1 tcklıforirı {l1.; lirnlık knıi t makhuz veya bı.ınka mekt~eriıl' 
mı:lıteVI tcltlif mektuplarını, 2400 sııV'lı k:ınunun 3 • 4 üııctl madd~ı:yoıı' 
de :; ::ız.ılı bt>lgt'icı·lc lıMiktc c:ki;ıllme gum.i saeıt 14 de kadar )(oıll 

•S~~ı· •8485., 1ffl'ı 


