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Y~i ~ hirit'lk yol bugün 
lıı~r tnli&~\ liyi tnnl i\in 
laıın..., ~-, hnlisane elblrlJği 
· .... ~. hnt~·a.ntnm kar-

ll:ıtı '• ve i9tllıtal uğ'T1ında 
1'.llffe-- k d .. km.. '-=
~ · u.uo an o iL' mı. 
~~ Ordı~ sonnı lngiliıJerle 
'~)l.ıt dddi \ 'C U!tıirli bir 
'1 •le konu~mnk halılonı 

ır, 

\ _J ı 
~ Oahld YALÇIN 1 

atı aiyn.sl mahfiller bar- 1 
d~ hin sıklet merkezi Ak
~ havıaaına intikal etmek 
lrıgi~ Olduğunu düşünüyorlar . 
l'İik 1\ Adalanna yapıl:ıcak bü-
~ lhna.n t. . ırım 

ı e d ~. b 
~au ası 
~ ..... ıle ktan 

' 

....... 
Di.in~·n.nın en m\idhi~ avcı t.a.yyaı'el'>i tipi: Bir İngiliz Spitrtre tayyaresi ... 

Dahiliye, Adliye ve 
, Nafıa Vekilleri dün 

Istanbula geldiler 
Dahiliye Vekili bu sabah 
Trakyaya h·areket ediyor 

Dün sabah Ankara ek~pre~le Dalıiliye Vekili Faik öz
trak, Adliye Vf'lriti Fethi Okyar n Nafıa VekiU Ali Fuad C&
besoy ~rimize gelmişlerdir. Vekiller lla.ydaı'paşa gannda 
Vali ve ~y~ Reisi Doktor 1Aıtfi Kırdar, Müddeiumumi 
llilmıet Onat, Polis Müdürü Mw.a.ffer AkaJıDt viliyet, bele· 
diye \ 'C nafıa el'kim tarafından ~ılaıımışla.nhr. 

Dahiliye Vekili Trakyaya gidiyor 
Dahiliye Vekili Fajk Ö.ıtrak d@b~ca. F1oryaya giderek o

rada istirahat etmekte bulunan ailesine mülaki olmuştar. 

Vekil, bu sabah Trakya.ya gideook ve dairei iD.tibabiyesine de 
uğnyaral< tetnaslar Y.&JMW&ktır • 

-gij"ot, Mıh ln-: 

~i Yolu 1 :: c~-A-v-r-up_a_d_a_h_a_rb-....) Bertin nasıl ( Afrikada har-Q ~akara kiırşı Hiller i span-

~lııgilizm •n:nı~:~~ ÔÜn 23 Alm-;n bom bard I· italya;; üsleri lngiliz hücu- gol nazırile 
~ mu devam uzun müddet 
.. ~:ıl~n tayyaresi man edildi? tekrar go··ru··ştu·· 
~~ca· · du··şu··ru··ıdu·· bombalandı ediyor 

n ""' lngı.liz tayyarelerinin • 
b;;.,,~. ~ .. <lu~;fl-=ift • 
-.. ~ vu ~ b ·· .. k baskını Vicby, 25 (a.a.) - Fr.ıns.ız amirnl-
~lll bir İngiliz hava taarruz- uyu ~ Suriyedeki galeyan Hk dniresirun tebliği: 
.~ • hJ"k }" b" k•l 24 eylül gilnü, İngiliz hava 'ede-
~ U Ol ları gittikçe Londra, 25 (n.a.) - Pnznrtcsi gü- te 1 e 1 Jr şe 1 niz kuvvetleri, Dakı.r'dn limana, sa-
"t:titıi r. İiıgi 1 ud- şiddetleniyor nünü salıya unğlıynn gece Dcrlin ve a l d 1 hil bataryabrına ve Rich<'Jicu saffı-
'-lh .. _tı, bil 1 yaredlik -o-- Almanyanın sair bölgelerinde ynpıl- harb gemisine şirldctli hiicumlnrda 
J; .. ~<la - :B ) nuş olan bombardımanlar hakkında -<>- bulunmustur. 
~ bo git c n ~1 ıu er- I..ondra, 25 (a.a. - Hava '-~v.·ı nezar .... •nıı· ı ı·stihbar"t ser\·ı·sı· ~.u Kahire, 25 (a.n.) - Rcute.ı· aı·ansı 
l>'i;_ ltıb dı nı k ·nı · ih""- · · '"' cu ., ~ Uç İngiliz tayyaresi düşürülmüş-"'"-l:e) ar ma pe nezaretı n ıst uaral servısı tnfbil!it.ı vermektedir: bildiriyor: 

· . CUılıyorlar. Binaenaleyh, bildiriyor: Paznrtcsı· gecesi nerlin iızerinde' Suriyede İtalyan aleyhtarı yeni tür. n Fransız bombardıman tayyareleri 
~}., Çabul- tutup 1ngiltereyc Snhil m\id:ıfaa kuvv<!tlerine kullanılan ,şıpratma taktiği hakkında 1 tcuıhürler kaydcdılmcktedir. Elmısri de İngiliz :filosuna hücum ctmisler-

. "il darbe Jndınnck isteme- (Sonu 3 üncü şahif .. dc] 1 (So"u 3 uncti sayfada) gaze:teırl de u.' ""'• d b!r E~yr•ıt, 
t 1grn d ı d lm kt-'i (Sonu 3 üncCi sayfada) 

Berlin, 25 (a.a.) - Rcsmt teblig: 
Führer, bugiln öğleye doğru yanın

da B. Von Ribbcntrop da olduğu 

halde, B. Serrnno Suncri .kabul et
miş ve .ke,ndisi ile uıun bir görüş
mede bulunmuştur. 

Bcrlin, 25 (a.a.) - Stcfani ajruı
sından: Hariciye nazırı B. Von Rlb
bentrop salı gunü akşamı bir kere ı 
daha ispanyol dahiliye hazırı B. 
Scrran Suncri kabul etmiştir. Müli
kat uzun surmüşt.Ur, 

Jn ~!§\'ekili Prens Kono 

Hindi çinideki . 
Japon harekatı 
Fransızlarla bir anlaş

maya varılacaCı 
anlaşıhyor 

• 
Ha.ifong, 25 (a.a.) - Reuter: 
Cenubi Çindeki Japon ordu<-11 

kumandam general Ando, ge. 
neral Nişiharn tarafınd:ı.n akd

[Scnu 3 Or.cü E:ıh rede} 
b. e.~. tabii bir ŞP.y olamaz. e fın a şoy e eru e ........ r: 

~r~~®~A~~ Sovyet usya ve ' Paraşütçülerimiz m=:~~~~~=======================r=-==========~= 
ı,. 1 .. _~z~ında vukua gelebi- giliz zaferine bnğlı olduğunu goz B "' f 1• atla - a ! 
l'ıl lt~ltcre, Akdenizi kaybet - alkan ar Diyarbakırda önünde tutnrak 1tnlynn heyetine ug ay y rın Milli Şef fılieksika 
dı-..:~~_ınahvolmaz. Fakat Ak- knr~nçıkçahusumetgostcnncktedir- milli bayramını 
~~'ll · İngiltcrenin çekilmesi • --- - • ler. Her fln bir ihtı'ıfüden endişe e- 20 d • ld • 
"""Ilı o den komısyon pek jhtiyatlı harckC't para zam e ı ı t br"k tt• ~ildar' rta ve Uzakşarkta o Moı;kova, 25 (a.ı;.) - D. N. B. bil- Diyarb;ıkır, 25 (a.n.) - Dün sn- etmektedir. Komisyon nzasına bir e 1 8 1 

Jt ... " derin inikaslar, + .... covvüş- diliyor: tınlı Urfadan harekC't eden hava ku-
.,. •"' ~ 1 . (Sonu 3 üncü sayfada) ·----------- ~ utir"' .illlilı,i; olmalar vücuda gc- Krasnnjn Swcsc.la gazdCE1 dkind l'lPllU tayyared ve p:ıra:ıütçü en ============= 
"İl•_kı·bö.·yıe bir fefül:et bir İn- cmperynlist harbi ve Balkan devlet- 8.30 da Diyarbakır'a gelmiş ve tay- H b Bu yu·· zden ekmek fı"yatlarının da AnkllI'a, 25 (a.a.) - Mek ikn-
"'~ }eri~ başlıgı altında Jlc<ircttıği bir yarclcrile §ehir \İzcrinde doln"-arak - a r --· nın istiklal yıldönlimti müna Cb<'-

lıııh\ılÇJn bile çok ağır gelir. makalede cereyan eden horbln ilk konfeti atmıslrırdır. Gcnc;lcr tayyare r ' Wc RcHcümhur ismet ınonJ ılc 
l~ ~l' dev~tleri Akde:nizdc ,giınlcrinden beri tnı,rlliz - 1"rnn'"ı7. meydaıtında umum müfettis Abidin Q n para arta ca g" I söyleniyor Meksika Cumhuru arıı ııwa kar-
'(ı~~ere ne yapabilirler? Ya- emperyalistlerinin Balkrın dC'vlc:Ucrı - özmen, Korkomut.an, mtifctti;slik baş Vaziyeti şılıklı tebrlk ve ttşekkt. tclgraf-
lıı..._lt §ey, Ccbelüttnrıkta.n ve ni kontrolları altına almak ve iptidai muşaviri, vali, sivil ve askeri erkfın ları teati cdilmlştU'. 
~ ... ıcl aıı lıı madde bakımından zengin olan bu ile on binlerce hnlk tarafından kar- Şehrimizde satılan buğday fiya1Ja- edilen 300 ton buğdayın bir kısmı bu L ...J 
• •On gfüzleri çıkarmak- mcmlel•cUcri projelerinin tnhnkkuku şılanmışL-ırdır. Gençlere refakat et- İngı•lterenİn İstilası rına dundcn itıbarcn 20 parn zam vilılyetlere gizlice satılmakla ve şc-
·~ {!ib·dan Ötesi bir çorap sökü- için ya!'J Alm::myayı oıtad:ın kaldır- mekte olan bava kurumu müfctti~i yapılarak Anadolunun diğer \ilayct- hirde sebcbsiz yere buhran yaratıl- ar baro s 
~ıh 1 kendiliğinde!'l gelir. Maa- J"l::ık ve Sovyetlcre hucum etmek içın F..min AU bu gezilerin gayesi ve ha- hakkında bazı !erindeki fiyat seviyesine çıkarılmış- makta idi. Ofisin bu karan bütün 

1~ <:ebeıüttarık ile Süveyı:ıin elleri nltına alın.ığı gllttlıklcrini te- 1! vacılık etrafında bir nutuk r,öyliye- d . .. 1 tır. Vaziyet bugün 2ahire birligi tara-
lllı{ı:ı 1.$1 de Akdeni7,dc İngiliz barüz. ettirmektcôir. rek Diyarbakırlılarıı, kuruma ~:arşı~ iışunce er fından alilkadar tUccarlarn bildirile-
lıi ... ~il bakımından gayet mü- Bu niyetleri, Balkan devlellcrinin gösterdikleri yardımlardan doln)ı te- ccklir. Ofisin bu karan dünden itib:ı-

·•ı ~ demokrasi hurriyet 'c istıklfıllerinin şckkür etmiftir. Umuınt müfettiş YAZAN: ren tatbik edilmeğe başlanılmıştır. 
l:ltıı~h. er del Mısırın, cereyan sözde mudnfoası gibi \•iiıuhsuz bir özroen de, halka, hava kurumuna Hikmet İlga.z Şimdıye kadar Anrıdolunun b:ızı mın-
ha, b·~e .. olan harb Uzarinde da- l imaya sıırmışl::ırdır. Halbuki haki- yapılacak yardımın ehemmiyeti üze- tı.ıkalarmda buğday fiyrıtları 20 parn 
~~ UYijk bir tesiri olduğu a.şi-1 kalk bu devletler Lond;a ve Paris rinde bir hitabede bulunmuş ve bun- Malum olduğu üzere as- yüksek oldugu için şehrimize tahsis 

1~, r. umumi karargfıhl:ırının plfınlnrınd:ı dan sonra tayyareler uçuşa baı;lamış- kerlikte istila ile ihrac başka 
h· ~e lı · büytik oyunlarının miıbadelc akc;csi lar ve paraşiıl.çillcr hnlkın sürekli 

1ll:ı b.' 1gıltereyi bu kadar mü- rolünü oynamışlardır. alkışları arasıııda m uvaffakiyctli at-1 başka şeyJerdir. İstila bir 
tif~i 1I ııoktada.n çıkarmak va- Krasnaja Swcsda, garb devletleri- layıs gösterileri yapmışlnrdır. Hnvn memleketi işgal etmek, ihraç 
1~'1ılu ~Ya.nıu omuzlarına yük- nin cenubu ı;arkl ele\ Jetlerini ve hep- kurumu tayyarecileıi öı,ifo yemeğini ise denizaşırı bir yere muha
ltq~ar g:bi görünüyor. Şimdiye sit!den ewel Türk.ye. Yunanistan ve tnyy:ırcci nrkada,,lnrı orasında ye- ıib efrad çıkarmak mannsı-
!Je l!l)~\.,lar kavgasından değilse Rum!l{_lŞayı maruf !ıkirlel'inin tesiri mişlerdir. na gelir. Binaenaleyh ihraç ; ı 
:>...... "''lı k h · altında bıralon:ık için y::ıptıkları te- Misafirlerimiz öğleden sonra halk-
~ gibi ·· ~vgndatn cp yan çı- şcbbüslerin tefeıni;ıtını hikaye et - e-.·i tnrnfmdan ihzar edUen otomo- istilaya tekaddüm eder. 
~~ '- gorUnen tnlya için bu ...ı ted· billerle cchnn" muhtelif yederini Di.L~an sahiline ihraçtc l "'ahr:ı m ... ,, ır. v 
it', 0 c.:.rnaııane bir hareket • Ayr\i znınanda e\'\ cı:ı kredi Yere- gezmişler Ye her geçtikleri yerde muvaffak olan bir muharib, 

bııı>:-1 da uzun scnelerdenberi rek sonra da snbotaj yaparak ve her h::ılJrnı alkışl:ırile karşılrınmı~ardır. istilada mm·affak olamı-
''' 1:1\ 11 i . 
'it artı \ın hazırlanmıştır. Şim- türlu \asıUılara müracaat ederek Akşam da Orduevinde belediye tara- yabilir. Kara muharebelc-rini 
~ kk kendi marifetini gös- (Sonu 3 üncU sahifede] fından bir ziyafet verilmiştir. kaybedeı, sahil hattına takı-
l'ııı~i..t sırası ister istemez gel- · lır ve nihayet tekrar askE>rle-

ıif1:yr. İtalyanların bu giiç va- Peynı·r fı·yatlarında rini gemiye doldurarak a.vde-
\>e h lÇlerinden ne kadar şevk te mecbur kalır. Tarihdo bu 
4ı.1.tın·eı;ealc dcruhde ettikleri . h8.dlı;enin bir çok misali var-

~~ ;n olunamazsa da Berliniıı •• •• k k ı k dır. İstiklal harbindeki ihraç 
~(:li1 eı:?1den nihayet bir varlık go ru n yu·· se ı· hareketi en yakın tsı.rih mi-
'<!ijl'lab~~termeleıini istemesi de salidir. 
bl)'id 1rnkfuısız zaruretlerden İstila nasıl olacak? 

ır. 

l'trı~~at 0 Ynana.n biiyük kuma
' 1ın:vzunu teşkil eden Mı.sır 
~ i 1.ak~Ya.nlar:ın bir istila ga
ltabiı • :b edip etmediğini anla
~d~ değildir. İtalyanlar 

Valinin emriyle yapılan tah
kikat bıı işde bir ihtikarın 
mevcudiyetini ortaya koydu 

SABAHTAN 

SABAHA 

bu yolısuzluklann önüne geçecek ve 
tstanbula ayrılmış olan 300 
ton bugdny ıhtiyacı 1Jyadcsilc knr
şılıyabileccktlr. Yalnız buğdayn 20 
parn zam yapılmasllc ekmek iiynt
lnrınm da 10 para artacafı t.-ıhmin 

edilınd:te<lir. 

"UÇAN KALE,, 
ismindeki tayyare
leri de İngiltereye 

veriyorlar 

ıı !Ye kadar b ••t•• a·· lı!ır h u un unyanın 
eq\rl: U<ludu addettiği hattı te- Beyaz peynir ve kaşar peyniri ftyaüarnula görillen yük -

ı;elme son ı..rö.ııfonlt• belediyenin nazarı dikkatini oolbetmekte . 
idi. Vali ve Bclt'tli~·t· J?eisi Doktor Lfıtfi Kırdar bu huı;ıısda t.ed
kikat ya.ınlmnsnn emretmişti • Bu hususda. bir kaç gün evvel 

Evvela Alman askerleri, 
hafif ve ağır silahlar gemilere 
yükletilecek, bu gemiler İn
giliz donanmasına, hava kU\'
vetlerine ezdirilmed<'n dt•nizi 
geçecek, sahil hattnıda.ki İn
giliz mukavemetini kıracak, 

istihkamları, beton tahkimatı 
zaptederek karny:ı çıkacak. 

Bu istilanın üç ı-:::ıflıa~ıdır. 

Roosewlt - Biz harbin dı~n<Ja)jız, harbe kansmak 

~: ~ ettıı 
~ııoı er. Mısır toprakları 
~e ı. unan Ycrlori çiğnediler 
tı ~~lt kö . 
~ Yleri veya kasabalıı.-

~~t en Yerleri elo geçirdiler. 
ıue:;clcleri ""k derin e--
ıı · '!t" , 

11 yi_ıı Oabid Y ~ 1 
[&onu 3 üncü &nhKedı] 

hazlrlaıınn rapor diin \ııli , .e l>t·~~e reisi doktor LUtfi Kırda
ra vorilmiştir. 

Raporda ~:mir fi~ıt.tlanruıı pahalılığında güriilen fıızJalık 
ve bunnn sebelıleri tedldti ve i7.ah olımınakb\clır. Sonu 2 !Mide) 

Sahile ~ıkan kıtalm· topla
nacak, nizama konacak, "tak
viye edilecek. İngiliz ordusu

rsonu a iıncü ııahlfede) 

tinde dl'f.,'riliz! .. 

A merika, 1ngiltercye yar
dımım çoğalttıkçn, A

merika hükfımet adamları har· 
bin dışında olduklarım ve Ame
ı·ikn.nın AYrupa harbine karış
mak niyetinde olmadığını tek-

ı 

rara lüzum görüyorlar. Halhıı
ki bugün Amerika, geçen haı·bin 
ilk ikinci senesinden cok fazla 
Avrupa harbine müdalıale et
mekte, 1ogilterenin ihtiyaçl3.n-

(Sonu 2 ncl uhlf?de] 

•• •• gunu 
Büyük Türk denizcisi 

için yarın merasim 
yapılacak 

-.()--

Yarın, büyiik Türl: denizclı.l B..ır

baros Jfayreddiıun y1ldönii1mıdur. 

Bu milnasebeUc ynp\lncrı'k l~yiık 

&asime kara, demz ,.e lın\ a kuv
veUeı:ile mektebler, muetscseler \-C 

halk. ~kküllcri ist.irak cdcce'>tir. 
~rasinl gece ve ~unduz devnn:ı 

[Sonu 2 ncl sahifede] 

lngilizler 12 
milyon kilo 

tütün alıyorlar 
---o>-----

Ankaradn yapılan muzakereler ne
ticesinde 1ngılterenin bu yıl Türk 
tutünlerinden 12 ıııılyon kılo muba
ynnttn bulunacagı haber olınmıştır. 

Bu m.lkdar harbden evvel Almanlaırn 
memlekeUmızd~ yaptıgı .t.utun mu
b:ıyaatına y::ıkındır. tngılizlerm Bal
kan ve yakın ş '"k ticaret birliği tu
lün nrtıb:ıyaatı için şlındllik 870 bın 
sterliııg tahsisat nyırmı;;;tır. M'ahsulun 
ynrtsı Eğe mıntak:.'ısı ve · yarısı da 
S:ımsun ile digcr mınbkn malloı·ın

dan mub::ıyan edilecektir. 1ngilızler ıı 

ayrıca geçen scncl<'r moh ulatındıın 
d.ı satın nlac-akları soylenmektcdir. 
İngiltere namına miıba .. atı geçen yıl 
oldu ru bu ene de Britıs Amr>r kon 
Tobnko ıı l.eti yapac:ıktır. 



iÇT MAİ BAHİSLER 

işçi oc 
Çocuklar kJiibu hareketi, ga

ye, metod ve idare bakımından 

tamamen karakteristııt bir ln
giliz hareketi olup ecnebi te
sirlerinden pek az müteessir ol
muştur. Filhakika bu hareket 
yaJmz büyük Britanya ve onun
kine benzer sosyal teşkilata 

malik diğer bir kaç memlekette 
kök salmış ve meydana gelmiş
tir. Bugün memleketin muhtelif 
yerlerinde milli çocuklar klübü 
cemiyetine bağlı 1700 tane ço
cuklar ldübU vardır. Bu klüble
rin, ekserisi işde çalışan çocuk
lnrnn olmak üzere 160.000 aza
sı vardır. Bu çocuklann büyük 
bir kısmı 14 - 18 yaşlarında o)
cluğu halde bu yaş hadlerinin a
f?<lğı ve yukt nsında olanlar da 
vardır. 

Di~er bir çok t~kilütlar gibi 
< cuk ldübleri de ilköncc dağı
ıuk \ aziyctte, şurada burada e
n rjık bir lider bulunan yerler .. 
de kuruldu. Bu tcşkilatıann u
ruumi bir planı olmadığı gibi ı 
milli bir hareket kolu olmak ih
t"malinden de m-:ıktı. Ynvaş ya-ı 
vaş klüblcr bir araya gclib yar
dım ve işbirliği gayesi güden 
mevzii grup ve federasyon şek
lini aldılar. Nihayet 1925 sene
sinde Glouster diikünün reisliği 
altında milli çocuklar lclübü cc
mıyctı kuruldu. 

O 7.am uıdnnbcri bu klüb hn
n'k tmııı inkişa.f1 devamlı ve 
silr cil.1 ııı~1.nr. 

Kliıble.riıı ı,rayesi 

Tamamiyle kendi l.endiue gö
nülden bir istekle meydana gcl
mi.R olan bu klüblcr arasında. 

bir çok büyilk fnrkalr vardır. 
Bu farklar büyüklük, program 
değişikliği, bina ve hepsinden 
ziyade idare veya liderlikdeki de 
rece değ4}iklikJcrindcn doğuyor. 
Fakat milli cemiyete bağlı ol
mak sebebiyle asgrui bir stan
clara göre teşkil edilmiş olması 

ve daha mühimmi çocuklar klü
bü hareketi için kabul edilmiş 
olan gaye ve prensipleri takib 
eden bir programa göre idare e
dilmesi lizımdır. Bugün bu 
prensip ve gayeler yakın 7.a
manlarda cemiyete takdim e
dilmiş olan bir Jllyihai krnliyede 
tamnmen tnsıih edilmiştir. 

Bu lfıyihaya göre esas gaye, 
klüb azalar.ın.ın 7,.ihni, fiziki ve 
ruhi sağlamlıklarını temin et
mektir. 

Meseleyi şu şekilde de izah e
debiliriz: 

Çocuklar klübü hn.reketinin 
esas gayesi teldi.mili devresi sı
rasında istikbalin vatandaşları
na faydalı bilgiler aşılayarak 

onların ka.ra.ktedmini ytiksclt -
mektir. 

Klübün belli b~ proğraınını 
temsil eden sporlar, oyunlar, 
beden terbiyesi, ·elişleri, müna
kaşalı konferanslar, kıraat ve 
r<'sim birer gaye olarak değil, 

fakat ~ gayoye crişebilmeğe 
y yan yollar olarak kabul ~ 
dilmi tir. Çocuklar klübü ha
reketinin kaid ve disiplini ken
di usullerine göre yapılmıştır. 

olduğundan kendi kendilerini 
idare ctm"'leri tam olamaz ve 
anlayışlıt sempatik adamların 

liderlığiır muh.taçtır. 

Faydalı eğlenceler 

Binlerce çocuk, mektebi bi
tirdiklen zaman çocukça şey• 

lcri bir kenara bırakacakları 

fikriyle sevinirler vcı kendileri
ne fayda:lı eğlenceler ve kendi 
akranları olan çocukların arka-

1 
claşlığını temin eden bir klü
bün digipJinli serbestiy&t hava
sı tarafından cczbcdilirlcr. Sos-1 
yal bakımdan böyle uir klü
bün Jaymcti, mahalle ve sokaJ{ 
gı'Upl:ınnın eğlencelerinden çok 
daha büyüktür. Halcikatcn tec
rübeler göstermiştir ki pek na
zik olan inkişaf devresi esnasın
da faydalı meşgale ve nliikala -
rın uyandırılması ve a.~nması 
en emin yoldur. Hatta kötü te
sirler altında dejcnercliğc doğ
ru gitmcği önlemek için liızım 

gelen mukavemet l:uvvctini te
min edecek yegane usul de bu
dur, diyebiliriz. Çiinkü habrla -
yabiliriz ki şehirlerin fakir kı- 1 sımlanndaki hayat şeraiti al-

1 tında dejenercliğc temayül lıer 
zaman mevcuttur. lştc bu se
bcblcrlcdir ki 14 ile 18 arasında
ki yaslar, çocuklar klübU harca 
ketini en 7Jyadc alakadar eden 
şey olmu~. 

Bugün yirmi yaş askerlik ça
ğı olarak kabul edilmiş olduğun
dan 18 ile 20 ynş n.rasındaki yas 
devirleri yeni ve mühim bir me-
sele arı.etmektedir. j 

Bu sebcble klüblerin bir ço
ğlmun azami yaş hududunu 20-
yc çıkara<'.aklan ihtimal dahilin
dedir. 

Daha şimdiden birçok kıdemli 
çocuklar ldübleri ve §Ubclcri on 
sekizden yukarı çocuklarla ala
kadar olmaktadır. Fakat daha 
ufak olan klüblcr ve bilhassa 
büyük şehirler haricinde kalan
lar bu hal çaresini imkB.nsız bu
luyorlar. Buna rağm.en umumi 
olarak biliyoruz ki 18 ile 25 yaş
lan arasındaki genç adam 16 
yaşındaki bir çocuktan daha 
ba.ska bir mesai proğramı ve 
daha başka bir disiplin ve idare 
tekniğine muhtaçtır. Bu yüzden 
bugün muayyen yaşdan büyük 
olan çocuklann vnziyetlcrl c
hemiyetle tcdkik edilmektedir • 

Iilübler n ıl bUyür! 

Bir çocuğun her şeyden ön-

Barbaros 
günü 
( Bıış tnrafı 1 inci sayfnda) ~ 

e<lecck, gundüz ~chir donanacak ve 
1 

gece ıı) dınlanacaktır. 

l' J!]N 1 ISAHAH 

llıırbin Akdenize de sirayeti üze
ıine 1 O hazirMdanbcri memleketimi
ze gclemiyen !ngıltcrc postası tekrar 
temin edilmiştir. 1..ondradan ingilizce 
mecmualar \'CSaire bundnn sonra Bağ 
dad yolu ile memleketimize gelecek
tir. tık posta bu harta olınnk üzere 
her on beş günde bir İstanbul - Lon
dra arasında posta yapılacaktır. 

MÜTEFERRiK 

Tehir edilen iştima 
C. H. P. Fevzipaıa semt ocağından: 
25/9/1940 tarihine milsadi! çar -

şnmba giinü yapılması mukarrer oca
ğımız 'senelik kongresi nizamnamenin 
66 mcı maddesi mucibince 26/9/940 
t.anlıine talik edılmiştir •. 

Reis: Rı.iıtü Dlnver 

ce kendi zevk ve cJl~.nc('Si için 
ldiibe devam etliğini nöylemekle 
fazla hata etmeyiz. IOüb hir o
dadan ibaret olabil::ccği gibi, 
metruk bir gazino \"Cyn. jımnas
tik ve konser salonlarına malik 
hususi bir bina da o' ıbilir. Muh
telif çeşid ldub fı:.ası olduğu 

kadar klüb çeşidi de vardır. 

Belki çocuklar evlerine yakın o· 
lan tenha bir arka sokaktaki 
küçük bir k1ülıü daha çok be
nimserler Ye bu onlara bazı ha
yırseverler.in yardımiyle mey
dan~ getirilmiş olan büyük 
klüb binasından cl:.ılıa cazib gö
zükebilir. D:ılıa sonr-.ı.ları kü
çük lclüb büyiiyi.ip daha güzel 
ve daha iyi tcchizatlı binalara 1 
göç etti~'i zaman çocukların !\en 1 

di başlarına meydann getirmiş 1 
oldukları ilk çalışma ve uğraş- .,.., -----------_, 
manın onlara vcrdıği hız, kllıöü DAVETLER 
idame cttirmeğc yarayacaktır. 

Muvaffak olmuş olan bir klübün Doktorları davet 
sırrı çocukların l\cndilerini o- Türk Tıb Cemiyetinden: 
nun birer parçası saymaları ve Tatil de\ r<'Sinden sonra cemiycti-
muvaffakıyetinde gurur duy - mız yeni sene çalışmtılarına ilk teş
duklan gibi herhangi bir mu _ rinln birinde başlıyacaktır: 

tadır. M.ıhtcrcm azaların ve meslek-

ekaletlerinden rica 
Okuyuculnrımızd. n Tavşancilda 

Cc\•nd Erkandan şu ı '.tubu al
dık. 

BugUnlerde yeniden 
mühim mikdarda 

mal gelecek 
--o-

İtalya kiliring hesaplarında olan 
alacnğınm: gunden gune azalmakta
dır. Gc~en aylar zarCında birikmiş 

olan 3 milyon liraya yakın matlubu
muz son zamanlarda ttalyadıııı mü
him mikt:ırda mal gelmesi üzerine 
bu mıkdar 2 mılyondnn nşagı düş -
müştur. ıtalyadan yeniden kfıgıd 

makine ak amı \·esairc geleccğl hn-ı 
ber nlınm •• tır. 

1 ADLiYEDE • 1 ı 

<ıBcn Haydarpasa Liscs.nde 9 
uncu sınıfda okumaktayım. Tav- ı 
sancıldan sabahları bir ~k aı ka
d:ışlar trenle gidip akşamları do
nuyorduk. Fakat ders s:ıatlerinin 
sabahları 8 de başlaması yiızun

dcn mcktcbimize yct·şemiyordu!:. 
Ve bu yuzden bir çqk ·muall.ınlc
rimiz biıj tanımıyordu. Ben ve bır 
~k arkadaşlarım 2 saatlık uzak 
bir yoldan gelıyorduk \ e mektebe 
yetismemiz bir hayli gilçleşi) ordu 
ve trende her zaman \ aktinde 
gelmeyip tehir ilC' geliyordu. Eğer 
babamın alnı!$ olducu ınnnş fazla 
olmuş olsaydı beni ve kardeşimi 
Leyli vcyahud istanbulda bir ev 
tutup okutabilirdi. Bab:ım nldıgı 

maaşla bes n\lfuslu bır nılcyi mi 
geçindirsin, yoksa bizi okutsun 

, Çocuk dUşUrmek suç- ı 
luları Ağırcezada 

1 mu? Egcr sabahlan saat 6 da Tav
şancıl ist:ısyonuna gelen Ankarn -
Hayd:ırpa~p treninin tehrrli olma-
yıp vaktinde gelmesini; 'l:C ders 
saatlerinin de hiç olmazsa 8.30 ta 
başlamasını sayın Maarif Vckıli
liınizden rica ediyoruz. Trenin de 
tehirli kalmamn!..ını &ayın Muna
knliit VekiLmizden rk;ı ediyoruz.> 
Maarif \'e Münakale vek ıletlet·i

nln nar.arı dikkatini celbedcnz. 

~cuk düşiırmekten suçlu Rnslme 1 
ile kocası Abdi ve Dcspinarun ikinci 
agır ceuı m::ıhkemesınde dun duruş
malanna başlandı. 

:r.'Iuh:tkcmc sa!ahatm:ı göre gebe 
Jrnbn Ra .me kocası Abdinin tesı,ikl 
ile De pin d::ın tedarik cdi.!en bir 
iUıcı içmı \ e çocuk duşerek rnhim 
de p:ırçalanmıştır. Kadın Haseki hns
tahane innc tedavi nltına nhnarak 
p:ırçabnan rahmi çıkanlmıs ve 
müddeiumumili e bu suretle mesele 
aksctmi tir. 

vaffakıyetsizliğinden de kendi- ilk celı.c ~alı 1/10/1940 sant 6.30t 

ler.ini mesul tutmala.rındadır. bşların tc~ıifierİni dileriz. 
Klüblcrin clmcrisi azalarına__::~:::_:_:::..::==..=::.::_ __ ~~~~~~~~~~~~~~ 

Dunkiı duru mad::ı Abdi ile Des
pina her şeyı inkılr ctu deri gibi suç-ı 
lu Ra ime de muhakemeye gelme -
miştır. Kendisinin ihzaren cell>I için 
muhakeme ba~ka bir gune bırakıl-ı Pey ir iy 

görülen e 

ın~hr. 

Kestaneci Mehmedin ka
tili tevkif kararı aldı 

muhtelif oyunlardan istifadeyi 
fornin ederler. Doğrusu b.ir gün-
1 ilk çalışmadan sonra bir çocuk 
bu eğlcncplcrin temin edeceği 

dinlenmeyi haketmiş olur. Fa
kat iyi bir klübün gayesi çocu
ğa yaratıcı bir mesainin kendisi-

~~------------

Tahlak .. lede Kestaneci Mehmcdi 
i.ıldürı>n seyyar satıcı Ahmed dün 
dorduncu _orgu iı:ıkımliğinoo tcvkıf 
cdlhniş ve 2 inci agır ceza mnhkc
mesinc verilmiljtir. 

ne en fazla memnuniyet verece- [Baş tarafı 1 inci sahifede] 

ği11i telkin etmektir. Yeni bir Rapora nazaran beyaz peynir 
aza jimnastikbnneye gidecek ve fiyatları geçen sene bir teneke 
orada diğer çocukla.rın takını için 425 kuruştu. Ayni evsaf da 
halinde oyunlar oynadıklarını, peynirlenn tenekesi bu sene 
beden hareketleri yaptıklarını, 580 kuruşa satılmaktadır. Te
boks veya eskrimle me~guJ el- neke başına tesbit olunan 155 
duklat<ını görecektir. l{endisi I kuruşluk tcreffü bu hususdn 
de.., onlara kaWmak için bir ih- tcdkikat yapanlarda ihJikitr şüb 
tiyaç duyacak ve bu suretle be-1 hesi uyandırmaktadır. Peynir 
denen sağlamlığını temin ede- 1 fiyatlarında. biraz yükseklik tev
cek olan ilk adımı atmış olncak- lid edecek amiller mevcuttur. 
tır. Atölyede çocultlann maran- Fakat bunlar hiç bir zaman her 
goz ve maden işleriyle uJ:rraştık- tenekede 155 kuruş bir yüksek
lanru görecek ve eğer bu çe..'?id liği icab ettirecek derecede de-
şeyler yapmak arzusu onu kam- ğildir. 1 
çılarsa cl işleri yolunda bir a- Yapılan tedkikat bu seneki 
dun atmış olacaktır. peynir rekoltesinin biraz nok-

Ba."?ka bir akşam, klüb tara- s:ın olduğunu göstermektedir . 
fından hazırlanruı bir piyesin Fakat bu rekolte azlığı teneke 1 
provasiyle karşılaşacak vo hclki başına ancak 10 kuruş paha
de küçük bir rol almağn mu- !ılık tcdid edecek ni.sbettedir. 
vaffak olacaktır. Münakaşalı 1 Diğer taraftan teneke fiyatları
konfcranslar, kütüphane ve mü- nın yükselmesi de her teneke 
zik kendisine sunulan diğer me- için 15 kuruş bir fiyat tercffüü 
sailerden bir kısmını teşkil ede- icab ettirmektedir ki bu sw·etle 
decektir. bugükü peynir fiyatlanmn her 

Oemiyet lıayab teneke için 450 kuru§ olması 

Çocuk, eğlence ve mesaiden icab etmektedir. 
bir hisse alırken belki de farkın- Bu suretle teneke başına 130 

da olmadan o küçük cemiyetin 8 . t "h Unasebetile 
h tı d d b. ıı· .. 1 ..... ,.. ır avzı m aya n an a ır ısso cwuug 

olacaktır. Bu cemiyetin haşan- Mat·buat Teknlsycnlcrl Birliği Al· 

!arından sevinç ve gurur duy - yasctinden: 
(~1atbuat n::ımma dir etkaranc 

mağa başlayacak ve faal bir rol " müracaatlar) haslığı altmda gazctc-
oynayabilmck için şahsi bir c- ıcrdc intişar eden bir yazı g<)rdilm. 
nerji sarf etmesi lii.zım geldiğini Uzun senelcrdenberi matbuata r.ın
anlayacaktır. lyi idareli bir ce- dan hızrnct eden emektarlardan mil
miyetin herkesin arkadaşlarına tcşckkil (Matbuat Teknisyenleri Dir
ehemmiyet vcrmiycrck kendi ligi) her sene oldugu gibi bu ene 

de vilayetın resmi mu adelerlyle bir 
arzularını güttükleri bir yerden konser tertib etmıı;tir. 
daha iyi olduğlınu öğr~n ~ek- Basın Birliginln (Eski Matbuat 
tir. Bunu öğrendikten sonr.• da Cemıyeti) mevzuu bahis kon lle 
i<,.inde bir işbirliği ve kendi kcn- esasen bir alllkası olmadı.gına gore 
dini kontrol etme arzusu uya - naınl.arifi::ı. da parn toplanınndıgı ve 
nacaktır. taplanmıyncağı pek tabudir. Mc<;lıul 

Söylenen şeylerden herkcsııı 

kendi arzu ve isteğinden :st:fade 
prensipinin mevzuubahis ldüb 
hareketini devam cttireb"'mE:Din 

kunış fazla fiyat nlınclığı anla
şılmaktadır. Bunun sebebi ted
kik olunmuştur. Varılan netice
ye nazaran bugün !stanbulda 
peynir iŞleriyle uğraşan bir trös
tün mevcudiyeti vazi~:etin bu fi-ı 
yat fazlalığına sebeb olduğu an
laşılmaktadır. Tröst İstanbulda 
40 bin teneke ·peynir stok et
miştir. Ayni tröst kaşar peyniri 
fiyatlarında da 25 kurufi kndnr 
anormal bir yükseliş tevlid et
miştir. Söylendiğine göre ayni 
tröstte 20 bin çuval kn.~ar pey
niri stoku vardır. 

Vali ve belediye reisi doktor 
Lfıtfi Kırdara verilen raporda 
hüliısaten bu vaziyet izah olun- ı 

maktadır. Belediyenin bu hu
susda fiyat mürakabc komisyo
niyle temas edeceği tahmin o
lunmaktadır. 

Mukavva ihtikarı 
yapıyormuş 

Tnhl, kalede mukavva fyalları üze
rinden ihtıkilr yaptıgı suçu ile mah
lıemeyc \erilen Ali Kemalin dun nl
tıncı asliye eczada ynpılan duruljmn
sında suçlu satış fiyatının normal 
bir mlktnrı gcçmedıgini iddia etmiş 
ıse de dinh'ncıı şnhidlcrın ifadesincl 
göre son fiyatlarda ::ırttırmanın mah-

süs derecede olduğu anlaşılıruştır. 

Aııcrık gclmiyen sahidlerin de celb 1 

•c lsUll'aları irin muhakeme dJğcr 
bir gunc buııkılııııştır. 

Sahte bono davası 
Bir ıniiddcttcnbcri devam eden 

sahte bono da,·asma dün de ll:inci 
ngır cezn mahk<'me!;incc lıakılmışlır. 
Geçen (.'('lsedc tzmire yı:ızılan bır 

tNkcrcye cc.,..ıb g.,lmediğinden ye
niden yn:ı:ılm::ık üzere muhakeme 
başka ,bir gune bırakıldı. ~ 

olu na girecekmiş .. ----... 
Fakat kadın fersleyince bu sefer 
ağzını burnunu kırmaya kalkmışl 

Dun üçuncü Sulh Ceza mah-
1.emcsmdc garib blr harfı cndaz
l ık curmu me~huduna bakıldı ve 
suçlu hakkınd::ı tevkif kararı ve
rildi. 

Tutulan eüımti ıne hud zaptına 
ve dinlenen şahide göre h:ıdi c 
gnycı garib bir çapkınlık vak'a -
smdan ıbarettı. ' 

Mahkemede suçlu yerinde ::ıbl ·ı t 
yilzlu, orta boylJ, tıkn::ız, kılık 

kıy fcti b:.raı: da derbeder orta 
yaşlı bir erkek duruyordu. 

ismi Zıya memle .etı Sam unun 
Ç11r: b:ı kn.zasınd n Alıbeyli 

n::ıhiyCfü ımi . B rkaç mın ıçin ls
tanbula C'lrıli \ dtın Sirkeci 1 -

t.1 yonunda tTam\ ay beklemekte 
iken b. sına bu ' k'a gelmi . 

- Terbiyesiz seni~ 
Diyerek elimdeki çantn ile yü

:dinc \'Urdum. o ut:ınıp sekilecek 
yerde bılı\kis bir luddet Ye 5iıldet-
le karşıma dikildi, nğzıııı da bo
zarak: 

- Seni şıllık, seni! dedi. Sana • 
bir tokat atarsam ::ıgzını burnunu 
kan revan ederim. Anlıyor mu ~ 
sun. Sen beni ne sandın? .• 

Ve tabıi bu sözlere karşı şasır-· 
dım. Hcme"l orrıd bulunan bu 
S3hh:l b::ıy ı murncaat ettim. Me er 
sivil memur im":;kr. Suçluyu tut
tular. Ben de bir resmi poliSi ça-
ırmak uzcre gittim. O sırada 

'.ık'. a hid oLın d .,er kimse
ler trnm\•aya binip gitınlşler. Baş
ka kimseyi bulamadım. Bir tek 
şahiclle kaldım. 

Fakat esas itibariyle sıla ka
nunlara bağlı değildir. İyi bir 
klübdeki disiplin serbest bir ca
mianın kendi kendilerine mey
dana getirmiş oldukları disipline 
benzer. Fakat şurasını ruı.zarı 
itibara almalıyız ki bu camianın 
ferdlcri yet:i§kin insanlardan ol
mayıp çocuklardan müte~kkil 

Mera me iutinık edecek butün te
~kkuller mcmısim mahalil olan Be
liikbısda 0.30 da mevki nlmış ola
caktır. Torcn saat tam 10 da başlı
yacak ve bir tayyare filosu Barbaros 
turbcsinin etrafında cevelfm edecek
tir. Ayni dakı1rnda limanda bulWlan 
bulun 'l:tıpurlıır duduk çalacaklardır. 
Bu :;ırada Barb:ıro devrinin deniz 
kıyfetıru tşıyan cl'ler hazırlanan şerci 
dıregine Turk bnyra".tını çekecekler
dir. Bunu müte3kıb hazırlanan çe
lenkler türbeye konulacak ve Barba
rosun ruhunu taziz için bir dakika 
süküt edilecektir. Çelenk koyma me
rıısiınini mute:ıkıb tU.rbe bahçesinde 
bulunan bir manga nefer havnya ü
çer el fişek atacak ve evvcffi Vali ve 
Belediye Reisi Doktor Lütfi lrırdar 
brafmd::ın bir hitabe irad edilecek 
ve bunu diğer hltaıJ.ler takib edc
cekUr. Th.ınu mntcakib resmi geçid 
yapıbcnktır. 

birinci şartı olduğu görülüyor. 

müC'SSCSenın ıkliyeti mucıbı tec r 
ve teessüf görülımiştür. Ticaret. ınu
mcssıllcrinin 1\fotbuat Tekni 31enlerı 
Birligi namına konScr ve mü aınr e 
için bütçelerine koyduklıırı t h ı t 
blrlifimizce huviyet ve salfıhi~ eti 
musaddak bir heyet tarafmdan eti
ketli mek-tup ve zm11ar içeri nde 
takdim edilen bilcU('I"Je tah::i atı rını 
taleb ve tahsil etmekte ve yın mu
<'fscse sarublerj de Birlıgi ni C'C ok 
Y.ıymctlı olan yardunlarıru cmnu
niycUe yapmakta bulunduk rım arz 

D. vacı ise henlız nişanl .. ndı mı 
söylı~ en 11.:rın, u a •• tefek bir lı -
yandı. Yeşıl bir ccı-c~t, yesil bir 
apka ar ında ye il y l güzleri 

vardı. ~ijlide Gazı Hala kfır cad
dcsmdc bır apartmaı da oturuyo.
m~. 

Suçlu hc:r ŞC'yj ink:ır ediyor, ko
lunun kıızacn ç:.ırptığını söylüyor-. ,. ' .veni Sabah 

1 

ABONE BEDELi 
• :rırk1ye Kene" 

Gece türbenin etrafı tenvir oluna
caktır. 

Ayni gün Bcş.iktaşt.a yapılan Ab
bas:ıga pıırkınuı ve Be8fktas kayma
kamlık binasının resmi küsadı yapı
lncaktır. 
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28 EylOI 1940 PERŞEMBE -
2S Şaban 1859 

GOt\ 2611 Ay: 9 1940 - Hızır 144 
ıa Rumi EylOI 1856 

OOMf t)Ole ikindi 
11.liO 6.0f 9.27 'Ezaof 

01.0S 18.17 Vasati 
v ... ı lmaak 
L3l 10.10 Ezanı 

2U3 5.12 v...ı 

* Belediyeye Gelen Otobüsler -
Belediye Atinndan dört otobüs al
ımştır. Otobiislcr bugün l'Ola çıkn

nlncaktır. Bu otobuıılcr Kercırtecilcr -
Eyüp hnttına tahsis oltmnC2'ktır. * lstanbul Kumandanı - tstan
bdl Kumruıdonı General 1shak Avni 
ılün Vali ve Belediye Reisi Doktor 
L<ttfi Kırdan ~ ctınistir. 

Halk mektcblcri, akşam cnstitü-1 
leri, yüzme havuzlan, umumi 
kütiiphaneler, spor sabalan ve 
benzerleri 14 - 18 y{l§ındaki iır 

çi çocukların hayatuu tanzim 
için ellerinden geleni yapıyorlar
sa da asıl ve asıl meseleyi kendi 
kendilerine halledemiyorlar; 
çünkü bu müesseseler müstes
na bir çocuğun istifade etmeğe 
hnzır olduğu bütün yollan te
min ediyorlarsa da iyi bir çocuk 
lar ldtlbü kadar alelade bir ço
cuğa, temin edilmi§ olan bu ko
laylıklardan en iyi ve ~ su
rette istifade etmenin yollarını 
aşılayamıyorlnr. 

(1ngili2.Ceden) 
D.a.ldun Y~cmoğlu 

cfcriz. 
--:ımc--

Yağ fiyatları yeniden 
tesbit ediliyor 

Fiyat mi.ıraktı be ı omi :>onu hugiln 
toplanarak yağ fiy ti rıı 1 ~ cııiden 

tetkik edccektır. EvH•lce t bit ı:-di
l<ın :fıyaUnrda ba ı y 1 rın cm:.;lcrf 
µtsrlli cdilmeıni 1 -.:e l u <1.1, ı·ars 
tynğlarllll\ d:t fiyat te b·t c lı cmiş
IÜ. J3ugilnk0 toplantıd T bzon suı:
llle 7ağları da nazarı ıtıb ı nlına .. 
ra'k ~enlden fiyat k rarl. 
br. 

Genç b ynn dav mı ~yle nnln
tıyordu: 

- Tramvay be ,li) o ·<lum. Bu 
, damcagız geldi k r mn geçti. 
l\lutta'. ıl bana b. kıy ordu. Ben çc
kildım b ~a bır ko ye gıttim. 

Bu sefer oraya geldi. Y. nıma o-
kuldu ve yıne bakın a b l dı. 

Tramvoy da nk..,ı gıbi clrniyor, 
gı:lenleı.· de çok kal b lık bı.tunu
yordu. Ben böyle ~klcdikçc bu 
bay da busbütün b k arını art
tırıyor ve gillmc c i ret c tıneyc 
lıa~lıyorclu. Nılı ıyet •· k ıldu o
kulda ve koıwna cta ~liı e 
dirı:cğinı dayadı. Heme.I' lıcm.-n ko 
lnna girc.~k:U. O zaman daynnn
ı adım. 

'-------

du. Ş hid de d:n!endikten sonrn 
mahkeme kararını bildirdi: 

Suçlu Ziyanın sucu s:ıbit gö
ruldugunden derh:ıl tevkifi ile. bir 
::ıy hap ·ne \C 200 kuruş mahkeme 
harcının l endı inden tal} iline ka
rar >erlld" . 

Suçlu Ziya p lislc mahkemeden 
çıkarken da\•acı Muzehhı'r Knra

Y ıhnrıyor aff.,tmf"~i için 
y rdıı. Yüz l>ulnmD,yinca 

.ı ve bu arafüı: 

- Bnrı ço1uk çoc. u•um::ı haber 
\"cr<~..vim. Moı de cdinız yahu! 

Diye polis memuruna ricaya 
ba;ıladı. Bu rarnda davacı bayanuı 
dn gözleri süzüle • üzüle gazeteci 
arkadaşlardan birine sokulmus: 

- Ne olursunuz? dıyordu. Sanki 
bunu ynzm.ı nıı· ne olur? Hem 

ben yeni ni :ınl 71Jn d,. JJ 
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yet vazıhtır: Jv 
Almanya harbi w,aJ1lJ'S3 nflf 

tin lspanya vasıtasi !a. eeo;-0"" 
Amerikaya kola~ :riıOn 1 ~ 
cek, oradan biitfın Aroerik~ 
bükilm vo nüfı.ızu attm~ nln1 

güç bir iş olmıyacaki.Jr. f"\l.nB 
donanma ile mukavenıüt ?,e; 
bil değildir. Çünkü Anıcı1JC. ·dıt 
içinde on milyon Alnı<lU ,.~ 

1 
ve Almanya ŞirunH A.merılcll) 
dn içinden zapta kalkacakttl'· 

Amerikalılar bu tehlıkeyi ~· 
nı başlnnnda gördükleri .i~ 
artık İngiltereye müzahereti ' 
ellerindeki bütün vasıtaısrl• 

Y11r· yardımı, kendi topraklarına b 
dım addediyorlar. Bir intih8 

meselesi de yoktur. önüınuıde
ki sene cümhur riyasetini RoOSC' 
velt değil de cürnhuriyetçi n~ 
zed kazansa bile bu müznberv· 
daha kuvvetli olacaktır. 
Amerikanın en yakın \'e ~ 

ırn..,•vetli yardımı "Duglns ~'''. 
tayyarelerinin İngiltereyc go~ 
derilmesine müsaade ctnıelt 
tezahür etmistir. Ucan kole İS' 
mi verilen bu. tayyareler bDf~1 
memlekete gönderilmek "ö) ~ 
dursun, dünyadan gizli tutt;11°; 
yordu. Birleşik Amerika. .i$1 
bunlann bile lngiltereye veril· 
mrt"ine razı olmuştur. eti 

Duglas 17 tayyarelcrind • 
yirmi beşinin hemen yola ~ 
J ııdığı da Üııitcd Pres•in Jo,.!llt" 
r•ka ajansı tarafından baJ:>C" 
vcıilmektedir. .. k 

Ucan kale, dünyanın en buyil 
l:ornbardıman tayyaresi tipidif' 
Ot tız tonluk, dört motörlü cı!.d; 
ğu ıç1ı1 bir çok topla.rfa 1\'"' ~ 
hayli mitralyözlerle techiı ~ 

1 
rniştir, kı bu siliıhla.r tayy;ı~~
her C'ebhede.n müdafaa et~ 
ted\r. l\Inamafih bu Arne. ti 
ta) yaı·clcrinin hakiki s:ilv l!l• 
ve htiyük kuvveti ııaıa son de' 

• · l ak'-.:. Yıı11~ l'Cce t.'"lZlı tutu m ı..u.u.ı.r. • ı-e 
sür ai ınirı saatte 500 k;ı tDıct 
olduğu . .d 000 kilomctr~ me~ııfe' 
yi joJ.€-JPsiz lcat'cttiği Lu Jll~ 
saffye bjr çok ton bo~·ba ~· 
dığı muli•mdur. 

aiJJlg.ıı D:ğer membalardan lf 
mali•!ı,ata göre bu tayyarelC. 
18 ton bomba taşıyor ve 18 ~ 
tarafından idare edili:vor. SCY ~ 
~efer H haları 4000 kiloın 

rfo !il, 1 ~ 200 kıloroe1 t'f.ıdıt' 
r ... c < 1 ı , A n 

1np.ilter\.'ye teslim ettl"i bu ttP 
tayyntt'nin karşısında dura.C~ 
ta~vın!· olmadıg-ı anlaşıınıaJ.-1•' -. oı•· 
dır ve se~ ahat kabilıyeti bt~. 
Tın Berline karşı ne kadar . , 
ribkar olabileceklerini göstefl 
yor. Hatta evvelki akşam .at"' 
line yapılan İngiliz taarru?.Ull~ 
4 saat sürmüş alınası akla 
tayyareleri getirmektedir. ou~: 
kü bin kilometre mesaf e;ri !k tC 
tikten sonra \'e bu kadar ıııır 
safeyi geri dönerken kat'a nl~ 

eri" ir bur olan tayyarelerin B iil eti 
zerinde dört saat ka.labiJ.nıel ~ 
mali'ım t.ipcleki tayyarelerd C' 
başkalarının ve daha kuV\•cttil 
rin eseri gibi görüıuncktedif· 

Boh~t SAF~ 

Radyo Prog rafl"l"J:l 
26/9/940 PERŞEMBE s"I 

7.30 P gram, ve memleket 
n1an 

7.35 MuLH : II.ıfif pro :ram 
8.00 \ r s r.abcrlai 
8.20/8.30 Plfıklarla hnfil ı 

gramının dcYa.mı 6'.Jı 
12 30 Pogı·.-m, ve memlcltct 

:ı; :ırı 

12.50 Aj.:ıns haberleri 
13.05 Müzik ( :rf · 
13.20 14.00 Muzik: P p ı er ~ 
18.00 Program, ,.e mem et 

n1arı 

18.05 iuzu.; Kon:..crto (pl.) 

JllA5 
~ ~ 

'!'ket saat ay rt, çe ~J 
hah 

•O 00 Te J: FA! keskin sil ' 'f"' 
zan K 1 'fozcn. • 

20.4'i MJ;;ik: Dmleyici istekler' 
2 30 Radyo gazetesi ~ 
21.45 Radyo orkestrası (Şef pr. 

Pr:ıetorlu" • 
P.J Çaykof k.!: 3 - üncli scı !O~~ 

22.30 M ınleket saat nyarı. ~lı 

habcrlerı; Zir.:ıat, Esham - Ta~~t) 
kmnbı,yo - Nukut borr:ısı (fır 

22.45 Cazbant (pl.) ,re 
M~23.30 Yarınki program• ~ , 

kapanı..~ '" • ' ' 



İngilterenin istilası 
haltkında bazı 
düşünceler 
[Baı tarafı 1 inci sahifede] 

na hücum ederek bunlnn bir 
\1eya bir kaç meydan muha
t"ebesinde mağllıb edip bütün 
lngiıtercyi i~gal edecek. Bu 
da ihraçtan sonra ld ıstfüı 
safhasıdır. Mesela yiiz bin 
llıuharıble başlıyan bir ihraç 
haı-ek"ti yolda diişman do
nanınasına catarak mcvcu -
dunun dörtte tiçüncü kurban 
Vermek suretiyle İngiliz sa
hıiıne çıkmağa muv :tffak ola
bılir. Fakat bu kuvvetler mü
leakib muharebelerde nP-tice 
ala.rıı~ar, yar:i ihraç muvaf
fak olur, istila nklın kalır. 

İhı a('ın askerlik noktasın
dan bir çok ,artları vardır. 
nu saı tların en basmda giz
lilik gelir. Hasma istila hissi 
Vetılecek olursa bütün kuv
\'ctini sahil hatunda toplaya
l'ak müdafaayı tcşdid eder. 
D:niz kolaylıkla geçilse bile 
ağır zayiat verilmeden kara
Ya çıkmak kabil olmaz. 

Cihan Harbinde itilaf • 
devı tlerınin Çanakkale ha -
l"eketini gizliyememeleri ken
dıleııne pek pahalıya malol
tnuştur. lrkfı.b üssü olarak 
lntihab edilen tc;kendcıiyedc 
~tizı ı ce ticaret gemisine as
ı er ve h 1rb malzemesi yük-

ndı. Nakliye kafilesi yola 
~ıktı. Boğazlara yaklaştı. Bir 
Uıuandanın tavsiyesi üzerine 

~~ardaki Yunan adalarında 

1 
ır kere tecrübe edelim dedi

er. nıı· de baktılar ki toplar 
genıneriu en altına, cephnne
d(\ . 
f Uste konulmuş. Orta yerde 

I! t°adııı çadır ve battaniyesi, 
lrıutfak takımları var. Bittabi 
~ebhanc elle atılamaz. Efrad 
~ lnalzcme tekrar gcıııilere 
d· ldurularak Mısıra avdet c-
ildi. Bir ay kadar tnlim ya

Pllciı. Tekmil gemileı· boşal
~larak harb ihtiyacımı göre 
l.stif edıldı. I•'akat hir kaç yüz 
ge~1inin boğaza yaklaşması, 
taıun meselesi, avdet. gizli 
~laksadı ortaya çıkardı. Bor·l': . sahillerinde mildafaa 
Cdbırleri alındı ve ihracın bi

tinci giinii yalnız Seddilbahir
Qe diisrnanıı virmi bin ki§i za
'Yiat verdiıilcİi. 

'YiikBf'k bir askeri kabiliye
~ ~rılik okm Alm:;nlann bu 
<ısıt meseleyi bilmedikleri 
1nııd ohmrunaz. Öyle ise 
'"lı\:or uz geleceğiz,, denil

ı:n.es· . d. uıın Sl"bcbi bo.ıunn yere 
tı rn.ını ikaz c..-dib JJakil ıe ih

l'açta drLha ağır zayiata ına
l'\ız knlmak için midir? 
d. İstilanın gizliliği hazan 
U.~aıun dikkatini başka ta

~fl.ı.ra celbetmek suretiyle 

1 e temin olunur. Napolyon 
Jıp-;r 

c,• ızleı den Mısır ihracını 

~leınek için Manş sahille
t llde tahşidata başlamış ve 
lıg;1tcl'enin istilasından bah-
trnişti İngilizler de Alman 

~bbüsünü cenubu şarki sa
b ı~ _ıınden \ e Manş Ü?.crinden 

·lıyor. 
~Ulogne ve Calais liınanla
tın 
~ el devamlı hava akınları 
~aPılıyoı·. Brıtanyanın bütün 
t ıkkati, ordusu, hava kuvvc-
1<1 blı SJ.lullcr üzeıinde temer-

Uz e-tmiştir. 
Ilı Alınan sevkulceyş san'atı
~~ oynaklığı malfımdur. Mc
'i abu anda kimsenin dikka
~ n· 
el 1 <;ekmeyen Bergin fiyor -
a ~dan bir gece iki yüz sür-
0~ bcaret gemisinin Alman 
llab Usunun bir Jasmını alarak 
b· aha doğru orta lskoçyada 
li ır liınana ~ıkardığı öğreni-
k ~c lngılterede bu zamana 
~ ar alınan bütün müdafaa 

bırlerini aksetmek gibi 
tıab 
ltih 0 l~ır \ aziye thasıl olur. 

13? hır vaziyet hasıl olur. 
tlltın ınaenaıeyh, İngiltere istila 
l'i ~a bulunan bütün sahillc
llıatt a&3ud altında bulundur
llUz ~e Aimanıaıın bu lüzum
C<rj U:eaatının mahiyetini in
hur. n 1?ceye düşünmek mec-

1YE1lin<ledir. 
llikmet ILGAZ 

lngiliz tayyarelerinin 
büyük gece baskını 

(Baı tarafı 1 inci sayfada) 

bir fikir cdmr.ıck i\:in bir kaç sa:ıt 

de-. eden bomb:ırdımıın csnıı ınd 
akınların t.Jkrıben durdcr buçuk cla
ki a C ılıılı d:.ılg:ılar halınde. yapıl

ın~ oldugunu soylenıek kiıfidıı. Bu
tıuı bo bardıman mııdd ·ti zar!ıncl ı 
tavyarclerimiı: şehrin uzeı·ınde mtı

rmvebe ı.lc uçm.ıkl.ı bulunı..yorlardı. 

T.ıyyarcler1mızdcn bazıları, bomba
larını hcdeOerınc tam ı .'.lbC'tlc .o.ta
bii ek kın, h~n unın mu a d ıLlı i
ne rağınf'n, cllı dakika kadar uzun 
bir mudd t hcdcflcrmin uzcnnde 
uçn l rdır. En a[iır huc.-umlar, C\ \el 
cc tesbit cdılnıış olan hedefler tıZt"· 

rinc ~· mlmışiır. Potsdıımc \ c Lı.lırtc 
is• yunl<.ır y kuund;:ı de mı yolu a
hal .. rı i e 1ohabit, Wes Ele trir '<' 
Klı enb re elektrik santrnll"ı ın 

ser1 halinde hücumL::.r yapıl nı lır. 

Bır tayyare W' es Po·.\ er santı. l nde 
buyuk bir yangının siddetlc lıukum 
.sunnc .te olüugunu muı,ahede elmi -
tir. Molkll.ı.t clektrilt santralinde bir 
tayya cm z beş yangın çıkarmı · \C 

mutcakıbcn gelen tayyarckr hcd fı 

derhal :tcsbit cdcbılmışlerdır. D. er 
bir tayyarcmn nltıgı uç bomba ~ enı 
yangın! r çıkarını ve ınfıliık mad
de erine i bet ed rek bwıları beı·
ha' n ctminir. Mohnbitdek y n n~ 

far 100 ilon ctrclık bir ıne kd n 
göriilcbılmcl tC' idi. 

Ek 

H cum ı m::ıruz kaLn dı er s n -
trall" Charlottenbcrg, Fı udı ichfCC'lh 
\ c \ ll'llcr dor! s:ıntr:ıllcrıdıı. 

eda 

dıman ed len sa.i r h \ ag zi 
r bııkul:ın, Ncukoln ve Charlott n
burg gazh neleri olınuslur. 

Sp .. nd. uda B. M. W. tayyare mo
törli !abriı ı \"e Tempclhof tayya
re ıncyda 11 d:ı bombardıman edil - ı 

r. S 1cns ! brıka ın:ı t m bn·
1 

ı abct 1-aydeclılmi tır. t 

Berlinin mcrkezındcn hir bir kaç 
kilometre me :ıfedcki demir) olu te\ ı 

ymılannı bombardıman eden bit· 
pilot •unları anlntm::ıktadır: 

Dognıe:ı d1rin merkezi tl:ı:crinc 

giderek nydınl.ıtıcı bir fi!ick y ktık. 

Mukc nm l bır ı ık hu ule cldı. Bu 
suretle ı ı buyuk te\"Zi ista yonu ık 
bu <:clırin ımtidadınco..ı uzun bır depo 
hattı gomıcge muvaU 1

• oldu!. . B r 
rus dımız seri halmde bırnkıl:ın bom
b:ıl, .. ın depol:ıı ın ~ anmda infıla ~ -
t mi gunm.i:;tur. Yangın bomb. 1. rı 
iki yangın çıkarm•ştır. 

D•o"r 1 cdcner boınb. dıınrırı t y
.yarcle~imiZi Bcrlinın batı - şln J \ c 
do u - ccnub ool"elerıne surukl n
nııştır. Do u - CC'nubtaki hedcfı bu
yuk bir ha\a azi fabrikası, batı -
şimal hedefini ise miıhım bır elek
trik :ıntr:ıli te~kil etmekte idi, 

Digcr bir rlısıdın raporunda d.ı 
şunlar ynzılmıştır. 

Gcld.gimiz zaman Berlindc b:ı çok 
yan~nl:ır y~ının:ıkta ve paraşutleı c 
b:ıglanmış aydınlntıcı fi ekler ehri l 
temir etmekte idi. 

tstihb:ırat servisi :,;unları ilıh e et
mektedir: 

Marş:ır.di:: tevzi istasyonlarına ya
pıla."l hucu.nlıırd n maada, Bel'!indc 
TC3Upclhof tnyy. re meydanı da h'lı
cuma tilbi tutulmuş ,.e en az bir 
b 0 ar üzerine tam isabet kaydedıle
miştir. 

- Daha fnzla beklemek ol
maz. Aksi halde hiç bir mcsuli
yet lmbul edemiyeceğimi arze
derim. Yaralı derhal hast.ihane
ye kaldııılmahdır. Ben bizim 
hastahanenin ameliyethnnesini 
hazırlat.um. Her gecten dakikn 
bizi sür'atle tehlikeye yaklwı -
tırmaktadır. . 

Hüklımct doktoru da telfışla 
Bülendi tasdik etti. 

İki sıhhiye memuru Osman 
Kadriyi itina ile sedyeye yerleş
tirerek götürdüler. Bülend ve 
hükumet doktoru sedyeyi ta
kib ettiler. 

Evde sabaha kadar devam 
eden tahkikat hiç bir netice Yer
medi. Vakıfılara göre bu cinaye
tin en makul failinin Müzeyyen 
olması lazım geliyordu. Çünkii l 
cinayet işlenirken içeride başka 
biç kimsenin bulwunadığı. ta -

( Başmak:-led:n devam) 

sııslı ve ihatalı lıir suretle diı

eündilldeı i belli o 1an Mısır si
ya~ilcri bu hn.ı ckct "J"İn M1511· 

vatanına kar. ı bir te<:avliz teş

kil ettiğine kau 't gct·nnemiş-' 
lcrdir. Kanaat g t" -...'11trc, ikti· 

1 
dar mevkiinde!l uzaklaştırıl-

mak suretiyle. h:ıt2.~an isbat e
Clilmiştir. llıtimalki M s:nn bir 
kısım siyaset adamları başla-! 
nn<la bir efendi bulunacak ol
duktan sonra bunun hn İngiliz 
ha İtalyan olmasm<l:ı 1 ir fark 
dii.'$Ünmiycrck, bu mlidhiş kav-
gada 1ngilizleıin mavi gözleri 
aşkına bir kaç yumruk lıi~sesi 

almamak daha iıl-ilünc bir hare
ket teşkil edeceğine hükmedi
yor lnr. Faknt basda bir ''efcn- ı 

di,, bulunmasından kt•rtulınanııı 

yC'gane yolu vatan meselelerin -
de son derece hassas bulunmak 
ve bu hususda lıic bir mili>anıa
ha kabul" etmemektir Mısırı 

hakiki ve tam istikl5Je götü
ı ecek bıı icık yol bugün yeni bir 
müstevliyi tar.:l için İngilizlerle 
halisane elbirliği yapmaktır. 

İtalyanlara karsı vatan ve is
tiklal uğrunda ınuzaffcra'le kan 
dökmüs bir Mısır ordusu sonra 
İııgilizlcrlc cok dnba ciddi ve 

tesirli bir lisan ile konuşmak 
hakkını kazariır. Fakat bu ka
dar buhranlı bir dakikada her
hangi bir yabancı hiıkimiyet al
tında kalmaga Jakayd davrana
cak bir M sır sonra daha çok 
uıman lngiliz nüfuzundan ken
disiııi kurtaramaz. 

!ngili7ler vaz·yetin ciddiyeti
ni tamamen idrak etmiş görü
nüyorlar. Son zamnnlurda Ak
denizdcki donanmanın tak\'iyesi 
ve yeni havn. \'C kara. k•.ıvvctlc
rinin getirilmesi bunun bir deli
lidir. İngilızlerin bu kadarla 

iktifa ctmiyerek Akdenize da
ha büyük kuvı:etlcr sevketmek 
yolunu bulacaklarını ümid ede
rız. Bizim fikrimizce Dakar li
manına asker cıkarmak ~b
büsü Akdenfa havzası.ıdaki 1n-

SON 
AF R i K ADA Dakara karşı ln-1 

1~.~.~.~ ... 11 
.. ,

1 
lgili~ tayyareleri-

çok tehd.d mektupl. rı gelmiştir. Aza I n 1 n h Ü C Um U 
t.aarruuı ı..gramakt n korktukl:ırı I 
içiıı gece dı.aıı çıkmamaktadır. [ Baı Uırafı 1 inci sahifede] 

Kudus radyo u tnrnfından haber dir. Bir !ngilız kru\ wrune ı&Jbct 
'crılen H..ıyfa bombardımanı 1tul - \ "kı ol. uştur. 1 
ynnlanı karşı Anıb husumetini bır KruvaZi>rlerimiz, muharebe csru>-

kat daha arttı.mıljtır. sınd ; <B rh:ım.> '\ e ~ olııtinn~ 
ltalyau resmi tehliği zırlılı1arı ile c:Kcnt> tıp den bir kıT-

:ttalyada bir mahal, 25 (a.a.) vaT.orc ınutcaddit ohlilı i~ct dtlr-
itnlyan umumi karorı;ahı 110 numa-

1 
m !erdir. 

ratı tebligi: ~ 25 eylul s:ı.bah t 10 a douu, 
Duşman hav.'.l kU\, etLri Tobrukn hucum yeniden ba • 14ıillr. Torpil 

infıl5k ve yangın bombnlanle hucum isabet ctr.ıiş ofan ıkı ingıl z zırhlı ın
edcrek sıvı! m kenlerc ı>h ıl, askeı·i dan bıri i, kuv\·etlc yana yatmış '\cı
hnstohanelcre ve hır liınandn oos ziyettc, muharebeden uzakla Li -

bır gemi.ye ısabctler l;aydetmışlcr - tır. 
dtr. ı::; olu, 70 y ın:ılı , ardır. Donan-1 <X belüttarı~ın bomhardınuuu 
mo tnyy:ıı~ tı:ıfı bat.!') !arı di.ışınan Vı l, 25 (a.;.) - ll;n s b.ldı .yor: 
tayyaresi du gı mu lcrd r. 1 Fr. nsız teblıği: 

:\1unfC'rit b r d ı man t yynrc i Da1mr n bir tngiliz filo u tarafın-
Kufra '"ha ın.ı bombalar atarak sı\ ıl dan bombnrdımanına mu!· bele bil-
halkian bazıla ının y. r. lanmasına 
'e hafı! maddi hasma sebebıyct ,·cr
m· t•r. 

Şarkı A r.ka J tay~ .ıı clcriıniz Kcn 
ynd ı Bowoıdakı du man toyyare mey 
d nl rını ve asken t ıs tını, 'VaJir 
eh rında bir tne'l:z'dc bulunan muf
reı.cler; 'l:c G:ıllob:ıt şim linde Cou
ncın~ eh arınd duşm n gruplarmı 
bo bardım:ın tmi leı:dır. 

Jia~ş ü lerin<' hiicum 
Naiı'eıb, 2;ı (o.a.) - R uter: 
R i Tcbllt: 

mısil olmak üzere muh m bır Fr.m-
z ha'li a km veli 24 ey ldc t i3 

ile 15 arasında Cebelutumk liman nı 
bombardıman etmi tir. 

Ter :ınc ve kısmen ccnub d lma 
rıhtımı iızer ne 45 ton bomba atıl • ı 

mı tır. L mando bu;> uk bır i;>c 
is, bet olmuş. hes'.ıl bir duman ç k-

Cenubi Afrıka lı. \ a kun·ctl<'ri 
tıyyarelcri 22 <'Yllılc c Hab~ t..ında 
Sc-.;:.scı.amaım:ı t yyarc ıneyd.ınma J 
15 «un lç nd ü üne def l:ır k mu
\'nffaki)ctıe lıuc~ın ctm 1 dır. 

diçinideki 
on harekatı 
(Baş tarafı 1 inci sııyfada) 1 

edilen Hanoy anlaşmasından 
memnun olmadığını bilcürir 'e 
bugün için karadaıı. denizden ve 
havadan geniş mıkyasta bir b
tilıl hareketine geçeceği tehdidi
ni ileri sürerken, her halde hiç 
kimseye evvelce danışmadan 

kendiliğinden hareket etmistir. 

Bus iık K;:ılıbrcde boll"b ı. ı· tayya
re ıne_ danmdakı hed fleı <' i abet et
m ş '"' b•r it, !yan t yy. re j tahrıl.ı 
edıl !<tir. 

Cenubi Afrikn hm a 'kuv\ etlcrıne 
m nsub saır tayyarel r de norıral 

k .f uç<.1 l::ırı yapmı l rdır. 23 eylül
de ıtalynn tnyyarcleri Ke~yada b,r 
W 'er dig ri Tnna de e i m ntaka
sında iki hucum tc bbu ctmi leı·-

her vcrilmemişt1r. 7..uyfat bır kaç ki
şiden ibnrcttir. 

Sovyef Rusya 
ve Balkanlar 

(Baş tarafı 1 lneı cayfada) 
Alınanlarm &lknnlardakı iktısadi 

nıe\'kuni her ne baha mı olursa ol
sun or~adan kaldmnuk i tiyoı·Jrırdı. 

Muaı:zr..m devletlerın, Balkan de\ -
lctlcrmc tckaddur.ı etmek ı in yap
tıkları mucadelc;><- rlıc.-u cd<'n gazete 
Rumany, nın ing lız - Fran ız gar..ı.n
t den kurtulclugunu teb rüz ettir
me tedır. Rum :ı - M car ı! tilafı ı 

Jaı)()nlııra faarnız li mn 
Ş n,ghay, 2.ı (n.n.) - Ta J a)ansı 

bıldınyor: 

T. \ angp:ıo g zetdn n ~ uzdı.,:ım;ı 

ore, cenub kısmı Çın ordu u eı el 
kurm y ba kanı 23 cyl ide general 
C'l nof koue, ı;encr l T i Tıngh i 

Bu ıçtım. da Frnn ız Hındıçinisindc 
bnşlıca Jupon J,m '\i etlı.:riniıı re\ k 
nokta! rı olruı Kou:mgsi ve Kou ng
ton c;>.11ctlerindc J po!ll rn krır e
nış bır taarruza gt'.'çılmc ine k, rar 
\ erılmi t r. T;.ıamıza 10 Ç.n fırkası 
j tiı, k edecektir. 

Jnpon Jıarekafa lrn.rı;ı ında 
Amerika 

AVRUP 
HA 
( Baf tarafı 1 inci .sal ifcde J 

mcnsub tayyareler dün sabah 
erkenden, Almanlann işgalinde 
ibulunan Brest dtmiz üssüne 
knrsıharekUtta buhınmuşfar -
dır. 'Torpidolaıın demirli bulun
dub,,; bir ıınokta ve petrol -depola
rı ile ia e mağazalar.. iilzeriııe 

uzun bir bomba §6ridi bırakıl

mıştır. Şiddetli infilnklardan 
sonra dört vazih yangın müşa
hede edılmiştir. Liman üzerinde 
knlnn bir duman sütunu da gö 
riilmüstiir~ Alevler :sal:ıilden elli 

meşafeden görül-ı 
mekte idi. 
!kilometre 

26 eylül taıihi, 'liirk kültür 
hayatında her zaman mühım 

bir mevki lııtacaktır. Türk di
linin esas kaynaklarını aydın
latabılm k, dilimızdeki yabancı 

kelimeleri atarak y~rlerine öz
türkçelerin: ıkame etmek gıbi 

yüksek bir gayenin tahakkuku 
imkanlarını araştırmak için m< 
kurultayın toplanışı 26 eylüle 
tesadüf eder. 

Sonra bir dil cemiyeti teşek· 

kül etti. Bu ccmiyci.in faaliye
ti kültür hayatımızda her za
man takdir edilecek bir canlılık 
gösterdı. 

Fakat ekser inkılfıplarda ol
d~~ gibi bu i. de bir ara aşırı 
derecede ifrata varılmak tchU • 
kesi kendisini göstermişti. Bere
ket \'ersin tehlike çabuk sw.ildi. 
Ve dil inkılabı tekrar tsbti te-

Sıı.hil müdafaasına mensup 1 
diğer tayyaııelerimiz Zeebrugge
de kanalın ağzı üzerine grup ha
linde bombalar bırakmı lardır. 

İnfilaklar ve alev sütunları şim 
diye !tadar görülmeyen bir vüs- kamül seyrine girdi. 

İtiraf -etmek lıizımdır ki bu a .. at arzetmiştir. 
Berlinin ~·eni bonıbardınuını 
Berlın .25 (a.a.) - !n ıliz tayyn

relCJ i 24/:25 eylül gccesı de Alın. nyn 

şırı derecede ifrata vaı1ş irf, n 
hayatımıza bir hayli pahabya 
malolm ıstı.ır. Bilhas a ilım ı rtı-

iızerinde kııılar yapm• !, rdır. Bcr- !ahlarının ekseriya hiç bır t> 

lindc ece y rısı tchltk ı rctı 'c- köke dayanmad n d~iriJme
ıil iş -.e at d ' m t.ı • Ur. si ilim dil'ni 'e ögrenme 61 ı i-

T::ıyy re d. fi b t.ary 1 ın iddf'lli ni kökün len ::mrsrrus, bir çok 
ntc me r::ıt:men lngilıı: bo bardınun 
tayyaı c1cri, chrin bazı ı • h. llerinc anarşilere yol acnustır. 
bilh ::ı. .. mali g:ırbi \ c ili rki Hattü bugün lisel,,.rde jmti
huntak lnrına bomb lar • k y n- han neticelerinin fen" olmasının 
gın çı ı ı.u- \ c bir u ım C' len ve umumi talebe seviyesinde gö
ha :ırn u ratm~lar~ır. • rii! n dili klüğün bir ebebi de 

1\ kerı hcocflerc ıs bet \i ki olma- b d . B ·· d aarif · · 
mı tır. !tf İYC' kunetle • n liratli • U UI. U ) UZ en m ımızın 
m · aah ıe i ay< · de> ya ı ılar u- geçirdiği arsıntı lıalu ia.mami· 
r.ıtlc . ·nd Ulmüştür. le iyilc<>ınekten uzak bulunnıak-

Berliniıı diin gtt.e-ki tafur. 
bombardımanı Bence bu hayata düşmemızin 

pıl n hücuml:ır, iki b çu 

mu tur. 
Almanların hiicumu 

ya-
r-

Loııdm, 25 (a.a.) lngiliz 
hava \•e dnhili emniyet nezaret
lerinin tebliği: 
Düşman tayyareleri, bugün 

Dorec:et sahillerini aşını. tar ve 
Bristola hücum etmi !erdir. Sa
hil civarına Ye Bristol etrafına 
bombalar düşmüştür. Bir mık
tar hasar, ölü ve yaralı vardır. 

en büyük sc\x>bi hakiki dil alim
lerini.izin olmaması, mevcudları
nın değersiz ve kolayca , tesıre 
kapılır {iahsıyetlerden mürekkeb 
bulunmasıdır. Dil gibi, bir cemi
yet için son derece mühim bir 
unsurun gayri tabii bil' şekilde 
tekfımiıl edebilec('ğini ummak 
ve sun'i blr dilin cemiyet tara -
f ındaıı kd1ayca benimseneceğini 
tahayyül etmek dil alimliği ile 
gayri ltabili telif fahiş hatalar
dır. 

halledılrdiştir. Al an:ı-:ı \:e itn1ya ı 
Rumen topraldorıııın t m miyctııı! 

garantı ctmışlerdiı'. Ayni ,., m:mda 
cenubi Dobnc.ı m clcsı de bır hal 
suretine baglanm tır. Bunl , B, 1-
knnlardaki Alınan mukabil hiıcumu
nun çok sıkı bir surette :ı pıldıgmı 

?qcv - Yo lt, 25 (u :ı.) - Stcl'ani ============== 

Gayri ihtiyari üstad Salih Mu 
radın iki gUn evvel gazetemizde 
çıkan yazısını düşünüyorum. 

Fizyolojide1 bir Pavlof yetişti -
remedigimiz zamanlarda bir çok 
sözde dil alimlerimiz ( ! } kendile
l'İni o ayar bir filolog tasav\'UI' 
ediyorlar ve cür'etli ltnrarlar 
veriyorlardı. 

gôstermektedırlcr. 

Bnlk:ın meselele.nde So\'yctlerin 

rıj" ından: 

Aı eıik. lıükumetinın J po ya
nın Fraru;ız; Hindı ın· ındoki hare-
1 tımn mk şaünı cndl e ıle tafub 
ctm tt'." l uğu \ e AS) f !osunu 
tal. • e harb geırulcri gondere-

'.apıldl ı "'echile Tokioduki Amerikan 
.ııııı.n ç, gırılması ilıt' !inden 

b h edilmektedir. Mnannfih hüsnüniyetle yapı
lan hatalar ne kadar zararlı o
lurlarsa da cfkan umumiye ta
rafından daima effedilirler. 

giliz va?.iyetiui takviye arzusu 
ile yakmdan aı:ıkndardır. Şı

mali \'e Orta Afnkndn teessüs 
edecek bit- Fransız ve tngiliz 
kuv\·eti 1Uayanlaı icin korkunc 
bir tehlike tef]k;l eder. İngiliz
lerin meseleyi bu kaıfar geniş 

bir surette düşünmelerini ve 
icraata geçmelerini görmek Ak
denizin cenubu şarldsinde sar
sılmaz surette mevki almak az
mlııde ve tedbirinde bulunduk
ları lrn.naatini Yeriyor. 

1 
vazıycli hakkında .ıynı gazetede O" 

cc ı temin edilmektedir. 1 
İki iene ewcl Almnnyrıyn knrl;iı MURAD SERTOGLU 

llü~yin Cahid Y AI~ÇIN 
~ 

Dobruc nın işgali 
harekat. 

Sofya, 25 (a.a.) - Stefani 

ajansından: 

Dobrucn.dan bildirildiğine gö
re Bulgar kıtaatı, bu sab~h ce
nubi Dobrucanın ıkinci mınta

kasını işgal etmişfü·. 

hakkuk et.misti. Halbuki yaralı 
sarahaten kcııdhsini Jcarısmın 
\'tırmamış olduğunu söylcmiRti. 

Acaba Osman I\:adri, bunu 
mahsustan mı söyleınisti? 
rı!':ını kurtarmak mı istiyordu? 

Yoksa bu cinayeti hakikaten 
başka bir el mi i!5leınişti ? İşin 
icinde lıenilz sırrı dizülmiyen bir 
gönül veya para işi mi vardı? 

Bütün bu mülah:ızclar zihin
lerde carpı yor ve şimdiki hal
de bu büyük sırrı ancak yerde 
duran tabancanın hall~bileceği 
anla.c;ılıyordu. Dikkatle muayc-

1 ne edildiği takdirde bunun kab
zasında ve tetiğinde bulunacak 1 

parmak izleri katili en kolay o-1 
larak meydana çıkaracaktı. 

Bir k:ıç saat içinde evdeldlerin 
sarih adı'CSleri kaydedildi. Müd
deiumumi muavini ve komiser 
tabancanın oradaki vaziyetini 

kundugunn göre, h.ıbin tam orta - ===========================:::::::::::::=== 
sındn Sovyeller 1~ucadele c nasında Çocuklugumuzdan beri ınüthış 
Balkan yarım ad. md:ı sulhun \'t'." 

emnıyetin muha! • .za ında ku\, etli 
bir amil olmuştur. 

Krasnajn Swcsda. SO\ ~etler.in hattı 
hareketini kısaca şoyle tar f ctmek
tcd r: 

Hrıli hazır ha.bi de sulhpcrYer ve 
bir tnraf siyasctıne sndık olan Sov
~eiler, B lknn )• rım adası için y::ı

p•lan muc.adclcnin dışında bulun -
maktadır. So\yctler kendi ine aid 
ihtil:ınarı meseliı Be errıbya fülila
!ını h:ılleim

0 Ur. 

-13-
tesbit ettikten sonra bu küçük 
ölüm makinesini itina ile aldılar. 
Ve ev sahiblerine veda ederek 
gittiler. Misafırler de serbest 
ltalır kalmaz, murtmuş, caru 
sıkılmış, korlunu bir halde a
lelacele Müzeyyenle Osman 
Kadrinin ağabeyi i Kemal Kad
riye 'eda C'der<;k

0 

~ partımanı 
terkettiler. Evde adece Müzey 
yenin en y, kın aılrnda tarından 
Nahide ile> . d t ve Osman 
Kadrinin - b ) i ık bir kaç 
akrabası kaldı. 

i:ii!'\lC 1 H-.,L\I 
!ı zaman 

vakit öğl y , ordu. Dı-
~rıda şidd ı ur var- i 
dı. Gök al~qk bulutlarla 
örtülü idi. ş· J i r gok gür-ı 
le~i ona bir anda geceki vak-

RLO H LM 
Başlanbaşa \bir heeycan kasırgası olan 

KRALIN HAZİNESİ 
Şaheserile i p E K sineması BU AKŞAM 

Türkçe fitmlsri serisine başhyor. 
İlaveten: FOKS JOURNAL 

nl rı hatırlattı. Amnrı yarabbi 
o ne müdhis, ne korkunç bir ge
ce idi? Osman radrinin hod
gfun ve manasız harcketlc>ri, Bü
lendin bulanık çchı i, durma -
dan calan caz, ba mı döndüren 
sampan:;:a., sonra birdenbire 
patla~ an bir ta.b n ve kocası
ıun upuzun yerde yatan hayali .. 

Sanki bu korkunç manzarayı 
yemden görmüs, bu sahneyi ye
niden yaşıyonnuf; gibi siddetle 
ürperdi. 

Acaba kocası ne olmu tu? Bu-
nu Ö~'Tenmekten korkuyordu. 
Ölmüş mü idi? 
Yoksa kurtulmus ınu idi? j 
Bülend ne olm tu? Bu mü1-

hi~ cinayeti islediği anlaşılmış 

ve tevkif edilmiş mi idi? 
Aklımı Bülend gelince sebe

bini anlayamadığı bir heyeca -
nın bütün vücudunu ikapladığ.ını 

HS6 

his ediyordu. O ne acayib, o ne 1 
kimseye benzemez bir damdı ? 
Hele dün gece ne ka.dar garıbdi? 
Niçin o hareketi y pmı , niçin 
Osman Kudriyi vurmuştu? 

Akla o k dar çok eyler, o ka 
dar ook sualler geliyordu ki 
bunlar& bir türlü tasnife \'C bü
Uin bu olan bitenlerden bir ne
tice çıkarmağa muvaffak olamı
yordu,. 
Dalgın Ye mustarib nazarlar

la ctruf ma göz g zdirdi. Talihin 
ne garıb cilvesı ! E\ li · ğinin ilk 
gecesini yalnız gecinyor \'C ko
casııun hayatta bile olup olma
dığı.nı bilmiyordu. 

Sonra uzun uzun kocasını 
düşündü. O man K dri bey 35 1 
ile 40 yn.cı arasında <!Ok zengin 
bir tüccardı. Onu bir baloda ta-

lllnll§U, 1 
(Arb l \'al') 

Hariciye Vekilimiz 
hakkında esassız bir 

haber 

ın· ~ y 
n.ın bu h lıcrı tckz.ıbc 

dır. 

Kiyefte yapılan 
manevralar 

Mosl O\n, 25 (a.a..) - D.N.B, 
bi.diıiyor: 

Kiev askeri mmtalcas!n.ı ce
reyan etmekte olan m .. ._,-ralar 
bir taraf kıtaatının diğer taraf· 
fın mü tahkem mevkilerine U· 

mumi hücumuyla dün nihayet 
J:mlmu.tur. 

Açık teşekkür 

r ca 
ederiz. 

Efl: Nüzhet Alpkay 
Kızları: Mclihıı, Fahrünnisa, Gıy
nur. 
Dam.ıdı: LQtfl ve eg;I Scrr:iha Sargut 
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Biraz evvel gördüğü beni tam
mamıştJ. Rüştü pehlivan, sof
taya parmağiyle işaret ederek: 

- lste, bu pehlivanla, dedi. 
Softa, hiç aldırış ~tmeden ve 

-soğuk kanlılığını muhafaza ede-
rek yanıma geldı. Kolumdan tu
tarak: 

- Haydi pehlivan çık baka
hm meyduna ! .. 

Demesin mi? Ben, hayatımda 
bu derece soğuk kanlı adam ğör

memiştim. Kolnmu silktim ve: 
- Dur bakalım .. Acele etme.: 

Usul ve erkan var .. Padişahımız 
emretmeden meydana çıkılmaz, 

d edim. 

Softa. bum•n üzerine durdu. 
Fakat başını padişaha çevire -

:rck alık, alık bakmağa başladı. 
Y:aui demek istiyordu ki: 

- Haydi, ne dun1yorsun, e
mir YC!' bize çıkalım, meydana? 

Sultan Aziz. çok zeki bir a
damdı.. Muhakkak softanın 

kolumdan tuttuğunu ve benim 
reddettiğimi, soma da kendisi
ne bakarak: 

- Haydi sah,·cr bbd meyda
na diye sabırsızlandığının far
kında idi. 

Zeki padi:jah, işi anladığı ıçın 

çok geçmeden ya\•er geldi. Ve, 
bana hitaben: 

- Pclılh·an, efendimiz irade 

lnıyrdular.. Gür~e ba.5Jay1TI1ı .. 
Fakat, ne yalan söyliyeyim. 

hayatımda iki defa yüreğim cıy
namıştı. 

Biı; mrşhur Sivaslı Keçeli ile 

gür~e çıktığım zaman, biti de 
bu sefer .. 

' Güreş tek rar ayakta başla- 1 F.,ski ve yeni talebenin kayıdları hergün saat 10 - 17 ye kadar yapılır. 
mıştı. Kava.~oğlu gülerek: 1 Yabancı dillere ilk sınıflardan itibaren baııl:ınır. Son sınıita fen şubesi de vardır. 

1 _ t.Jcuz kurtu ldu Ahmed .. de- ~~~~~~!!.!~.2T:a~le:b~c~n~ıe~k~t~e~b~in:_h~u~s~u=s~i~ot~o~b~ü~s~v~e~-~o~to~m~ob~i~l~ıl:_e~e~\~•le~r~i~ne~n:a~k~lı>~.d~i~li~r:_-__ ,!!~~!!!!!~~!! 
di. ve, laflarına başladı: 

1 
Ne ise gelelim şu kahbe 

güreşin talihine .•• S<>fta fevka

lfı.<ie güzel peşrev yapıyordu. 

Sultan Aziz, softanın peşre
vine şaşmıştı. Balkonda kolla

rını dayamış dikkatle takib edi
yordu. 

- Uzatmıyabm, peşrev bitti, 
helallasmalar da bitti. Güreş 

baı;;ladı. ı 
Daha ilk tutuşmamızda softa

nın ensesini doladım .• Kilise di
reği gibi idi. Son ucrece kaYi ve 

çetin adam olduğunu sezdim. 
Bir iki kapışıp' h ücuma geq

tik .. Bir <;apr~ gireyim dedim, 
silkip boşalttı. 

Şuradan, buradan yokladım, 
baktım herif güreşten anlıyor .. 

Balıkesir Vatlliginden: 

l - Ekwillmeye konulan jş· Sındır
gı kazasıııın Sıgırova ormanından 

iskan cla ıresim• meccanen verilen 
7693 metre miki'.ıb gayri mamul çam 
cşçarıııın kesilmesi ve şartn<ımesinde 
yazılı çap ,-e miktar dahilinde 5000 
metre mıkab kereste imalı ile Ban
dırmaya nakli ve Haıııiırmada va
pura veya mot<ırc teslimi. 

2 - Beher mamul metre nııkab 
kereste ıçın muhammen bedel (35) 
liradır. 

3 - Şartname: Halık,,sir. Bursa, 
Manisıı, Çamıkk.ılc isk:in daireleriyle 
Ank3ra tskfııı Umum Müdlİl li.igüııde 
goriılı>bilir. 

4 • Eksiltme 21/10/940 t:ırıhine 
mmadıf pazartesi günü saat 16 da 
Balıkesır iskan dairesindeki komis
yonda yapıl:ıcaktıı-. 

5 - Eksiltme kapalı zarf u~ulıle
dir. 

6 - :Muvakkat teminat (10.000) 
liradır. 

7 - ıstckliler kanunun emrettiği 
vesaikle birlikte bu gibi taahhüt iş
lermde IJulunduklarına dair ve,:aik te 
ibraz ede<:cklerdir. 

Nihayet, bir saat kadar ayak
ta birbirimizi çekiştirdik .. Ben 
lcen<limi kaptırnıamağa çalışı

yordum.. Fakat, o oralarda de

ğildi. 8 - 2490 ·sayılı kanunun 32. inci 
rnadıiesi mucıbince hazırlaııacıık tek

Dcrkcn, softnyı lıir sıkı çap- lif mektupları 21/10/940 tarihine 
·l'azla siirüp çen gclleycrek nıağ- müsadıf pnzartesi günü saat 15 e ka-

ASKERİ FABRİKALAR SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLAR! .... ...., __________________________________________ . 
Tahmin edilen bedeli 1035 lırıı olan aşağıda ınikdar ve cinsi yazılı üç) 

kalem hayvan yemi Tophane Salıp:ızarı Askeri F,ıbrikalar yofüımasındaki 
satııı alm;ı komisyonunca 1/10/1940 sah günü saat 14 dP. pazurlıkla ihale 
edilecektir. isteklilerin muvakkat feminat olan 77 lira 63 kuruşu herhanfi 
bir mal ınudürlüğüne yatırarak alacakları m:ıkbuzla birlikte ınczkür gün 
ve saatte komisyonda bulunnıalan sartnameler her gün komisyonda gö
rulebilir. 

8500 kilo Arp:ı 
5000 > Ot 
3500 > Sanınn 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Tahmin 

bedeli 
17035.70 

15200.00 

ilk 

teminat 
1:!77.68 

1140.00 

H.u:elti, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zührevi hastalık
lar hastahanclerile Zeyneb Kamil Doğumevinin 
yıllık ihtiyacı ic:in ;ılınacak kuru erzak. 
Darülaceze müessesesinin yıllık ihtiyacı için alı
nacak ı 7500 kilo pirinç ve 8000 kilo sadeyağı. 

Tahmin bedelleri He ilk teminat mikdarlan yukarıda yazılı mevaddı 

gıdaiye, 2490 numaralı kanunun 40 ınC'ı maddesinin son fıkrasına göre ve 
ayrı paz:wlık suretilc satın alinacaktıı-. Ş;ırtnameleri Zabıt ve Muamclfıt 
Müdürlügu kaleminde görülecektir. ihale 2/l(l/l!l40 çarşamba günü saat 
14 de Daimi Encı.imende yapılacaktır. Taliblerin, ilk teminat makbuz veya 
mektupları ve 940 yılınn aid Ticaret Odası vesikaJarile ihale günü muay-
yen ~a:ıtte D:ıinıi Encümende bulunmaları. (9160) 

Jüb etmeğc karar verdim. ı dar makbuz mukabilinde koıni~yona 11••••1•••••••••••••••••••••••••-... 
Çaprazı doldurdum.. Dolu verilmiş bulunrıcaktır. 9141 1 Şirketi Hayriyeden: 

di~gin gidiyorduk .. 'fam hu sıra- ===============::::=-==== 1 

da birdenbire sırt üstü yere ı L A N 1 Boğaziçi vapurlarma mahsus sonbahar tari-
düşmiycyim mi? Nasıl olmul'i-1 9401194 fesi 30 Eylül 940 pazartesi sabahmdan lti-
tu ?. Sultı1nahmed 3 üncü Slllh Hukuk 

1 haren tatbik olunacaktır. Tarifeler gişelerde 
Mağltıb olmuştuk ... fJaka de-ı Hikimligindeıı: 1 satılmaktadır. • 

ğil... Softa yemni!';lti beni.. 1 Da\acı tst. Tcl~fnn Dircklürli.ıgü ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Softa döndü, temenneayı bas- 'ı a\lık;ıtlarındr.11 E."Tli•t Raif t.lrafından • 

tJ .. Ben, olduğum yerden kalk- ıst. Aşir efrndi sokak eski Benicibare lstanbul Defterdarlığından : 
~eni KıSJT'ct lıandıı Mahmud Alfü- Muhammen ı:enelik 

tım, çekildim.. yeli aleyhine 940/ ı 94 No. lu dosyn icar bedeli 
Teminat 

Sivaslı Keçeli, hu softan ın Daha hala düşünüyordum; . 1 ile nçılan (73) lira 30 kuı uş alacak ı - Baltalimanında Kuleli bostaıı L K L 
bir bucuk misli kalınlıg-ında alel- 'Jdim? davaıtınm yapılmakta olan nıuhake- denmekle marul' bo~tan icarı 200 oo l<: 

K 
00 - Nasıl yem . v 

acayip bir ndamdı. Korkunc::tu.. nıesiııde müddeialeyhin ikanıctgfıhı- 2 - Ferıerbahı;e aktarma amba- Muhammen satış bedeli 

Ş- ;J" f l B ( Arkası var) mn meçhul olmasına bınaen ilfınen nııda 748 aded köhne bo:ı L. K. 
ım11ı, so tayı an atayım.. un-

1 
tcbl" 1 h k · d 

1 1 
ıgat crasına ve mu a emenın e benzin tenekesi 93 50 7 25 

dan sonra unutturma da Ke- s p o R lt/ı0/1940 tarihine m!isadif cuma Yukarıda mevki ve mikdan yazılı gayrimenkul k-erile boş benzin tene-
'joeliyi ele ftnlat.:.ıyım.. günii smıt 14 de t.llikiııe mahkemece keleri satısı hizalarında yazılı muh;ımmen bedf'ller iizerinden açık arttırmn-

Ne ise, do:;rusu, bu sof ta be- r karar verilmiş olduğundan yevm ve ya konulmuştur. 
ni korkutmuştu. l lCJifin yürü- ı Bu haftaki maçlar vakti mezkUı·da bizzat veya bilvekit- l\luzayede 7/10/1940 pazcırtesi giinü saat on dörtte Milli Emlak Müdür-

b 
k 'd le mahkenıcd<> hazır bulunulmadığı ] lügtinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

yüşu duruşu b:ını aş a J i. ı lı;tanbul Futbol Ajanlığından: takdirde gıyaben muhakemeye dev<ını Taliblerin muvakk::ıt teminat makbuzlarile muayyen giln ve saatte 
c .vnlan söyliyeyim, olrnyup, ŞEREF STADI: 1 \e karar verileceg"i ilanen teblig- o-" komisyona müracaatları. «8958• 

üfl•·•ı ı-gt> b.ışladım.. Meydana Suleymırniye - Beyoğlu ı;.por sa:ıt lunur. 

H ususiyetleri: YABANCI Dtİ..LER 00RET1MtNE geniŞ 
mıkyasta ehemmiyet vermek , sınıflarını az mevcudla teşkil 
ederek talebesinin çalışma ve inkişafı, sıhhat ve inzibatı ile ye· 
kından alakadar olmaktır. Mektebin denize nazır kaloriferli 
teneffüshanesi ve jimnas tikhanesi vardır. Her gün saat (9) ile 
(18) arasında talebe kayıt ve kabul olun ur. Telefon: 41159 . 

Yapı ve İmar 
Nafıa Vekaletinden: 

işleri ilanı 

' h ,, 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada yapı usta okulu karşısınd:ıki saoe 
hada yapılacak bölge sanat okulu atölyeleri inşaatıdır. 

KC'.şif bedeli 44510 lira 97 kuruştur. 
2 - Eksıltmc 4/10/1940 cumıı günü saat 16 da Nafia Vekiileti yapı ve 

imar işleri eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapıl:ıcaktır. 
3 - Eksiltme çartnamesi ve buna müteferri evrak 2 lira 23 kurus ~ 

del mukabilinde yapı ve imar işleri r<'isliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin •3338~ üç biıı üç yüz o\u:& 
sekiz lırn 432• otuz iki kuruşluk muv::;kkat teminat vermeleri ve Nafi:ı Vl!~ 
kaletiııden bu işe girebileceklerine dair alınmış ehliyet vesikası ibraz eınıe
Jeri Hizımdır. Bu vesika· eksiltmenin yapılacağı giinden en az sekiz gıitl 
evvel bir istida ile isteklilerin Nafla Vekı'ılctlııe müracaatları . Ve dilekrC'lc-" 
r ine en az on beş bin liralık bir iş yaptıklarına dair işi yaptıran idııreJer
den nlınmış vcsikn raptetmeleri muktaZ!dlr. Bu müddet zaıfında vesikn ta
lebinde bulunmayanlar ekb;ltıneye glremiyeceklerdir. 

5 - istekliler teklif mektuplarım ilrn1e giinü olan 4/10/940 cum.1 gU'" 
nü saat on beşe kadar makbuz mukabilınde koıniı:yon reisliğine vernıcll'rl 
lAzımdır. Postada olarnk gecikmeler kabul cdilm~2. 45696' ~8797> 

Yüksek Öğretmen Okuluna Talebe 
Kabul Şart]arı 

Lise öğretmeni yetiştiren okul, yatılı ve purasızdır. Tahsil müddeti 
4 senedir. Okula girebılmek için liseolgunluk diplomasını elde etmiş l:ttl 
lunmnk ve kabul imtihanında muvaffak olmak Hizırndır. 

Namzc:t kaydı 11 Eyliılden 12 birinciteşrine kadar sah ve cuma gun
leri yapılır . .l{abı.:l imtihanı 14 birinciteşrin günü başlar. Daha fazla nıl.1-
lumat istiycnler okula müracaat edebilirler, Y:ızı ilt~ müracaat eıit'ıılt>rıll 
6 kuruşluk pul göndermeleri lazımdır. \8427) 

Galatasaray Lisesi Satınalma 
Komisyonundan : 

-~ 

2998.85 lira ke:ıi! bedelli Galatasaray lisesi binası elektnk tesi!!~ıtııı•ll 
27 /Eyl(ı}/1940 cuma günU saat 15 de füeler muhasebesi binası içindtı toP"" 
lanan komisyonda açık eksiltmesi yapılacaktır. 

ilk teminatı 225 füadır. istekliler en :1.7. bir taahhütte 2000 1ır:ıhk bıt 
işe benzer is yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara iı::tinadctı 
lstanb\ıl vilayetine müracaatla eksitlme tarihinden 8 gün evvel alınn11Ş 
ehliyet ve 940 yılına aid Ticaret OdasJ vcsikalarlle gelmeleri. 

KC§İf evrakı ve şartnameyi görmek istiyenlerin Galatasaray lio;~ıoe 
müracaatları. 48515> 

Teknik Okulu 

Cinai 

Sahnalma Komisyonu 
Başkanlığından : 

Tahmin bedeli l lk t eminat ----Miktarı 

Odun 50.000 kll.o 900 Lira 6750 kuru' 
Yazı tahtası, Lambri 
Etajer vesaire 18 kalem 5455.72 Lira 40918 :1> 

13 hakem: Adnan Akııı. 1---------------geKlık.. k ff c~•- 'b Y:ın ha em: l\'Iuw er - ~-,.ı . ----
Ayni zamanda sa.hıı-sızlanı- · Be!Jh\lz _ bt. Spor -smıt 15 hakem: t ı, A N 

İstanbul Defterdarlığından : 
istnııbul Dalıkpnzarı caddesindeki Nevşehirli haıımda yaptırılacak 

lira 31 kUl'UŞ kc,.üli tamirr.t işi açık cksiltnıcye konulmuştur. 

Yıldızda bulunan okulumuz ihtiyacı olan yukarıda cins, miktıır, tahınill 
ı bedelleriyle ilk teminah yanlarında yazılı iki kalemden odun s.ınt 14 'çılC 

yordum. Hcrıfin pcşrC\'lnı ve I!.ı ıı~l Şavımın. 940/1523 
3666 cks"iltıııe ve diğeri saat 14.30 da kapalı uırf usulü ile 27 /9/1940 tm ıhlııc 

rnsllıyan cuma günü Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis mektebi Muha~e

besinde toplanacak olan komisyonumuzda ihalesi yapılmak üzere ekı.:ıııımc-tut\lillarını bim :ın evvel gör - Y.ın h"1'em. Fazıl - Bülend. 
mek istiyordum., o vakit ne de- Bc~iktaş - Altıntuğ saat l'i h:ıkem: 

Sultanahmed 3 üncü Sulh Hukuk 
Hakımliğinden: 

Eksiltme 7/10/1940 pazartesi günü saat 14 de Milli Emlak Müdürlü
ğünde miiteşekkil konıi"yonda yapılacaktır. muvakkat teminat 277 liradır.: 

~.ı b. hr lıi - Halit Galib. 
l'CCt.."'\Je ır pe 1' 'a.n ° ugunu Yan hakem: Bahaeddin - Necdet. ı 

Da\ acı şekerd Hasan vekili avu
kat H. Hayrullah tarafından tst. I 
Şehz:ıdeb:ışı lG Mart Şehitle!' caddesij 
18 No. lu hanede mukim Tahsin ve 
nyni hanede kardeşi Lütfi aleyhleri
ne 940/1523 No. lu dosya He açılan 

{123) lira alacak dav:ısının yapıl

mnkt:ı olan Jnuh:ıkcınesindc müddei 
aleyhlerdcn Lutrinln i!rnınetgfıhının 1 
me!;hul olnıasımı binaen iHincn ar
zuhal ve davetiye tcblig cdildigı hal
de mahkemeye gelmcıniı; olduğundan 

. ~tünaknsa evrakı . Milli Eml5k dörduncü kaleminde görülebilir. tstck- 1 
lılcrm muvakkat temınatla beraber bu işe oenzer en az iki bin liralık iş~ 
yaptıklarımı daiı- eksiltme gllııünden 8 gün' evvel alınnıı~ ehliyet \'e 940 yı-l 
lına aid Ticaret 0dası ve:sikalaı ıııı ibra?. eylemeleri muktazidir. «901511 1 

ye konulmuştur. · 
İsteklılerin şnrtnameyi gormek ve ilk teminatı yatırmak üzere eksılt

mcdcn bil' gun evveline kaılar Yıld:zdaki okulumuza ve eks1ıtmc gunu ııe 
şartmımede yazılı belgeleriyle ve ilk teıninntlnrını yaiıı mış o1:ır<ık ek ılt .. 
menin yapılacağı Gtimüşsuyundaki YukPck Muhendis mektebi Muha cbe<i

anlayacaktım. FENER STA DI: 
Uzatmıyalım. padişahın o- Topl.ııpı - Vefa ~at 15 1'akem: 

lurduğu balkonun önüne döne- Snzı Tezc:ın. ı 
rek tazim mcra.<>ımını yaptıı-, Yan h-ıkem: Sadık - Tarık. 
m eydana açılarak peşreve de Fencrbahçc - Gal:ıwsaray saat 17 

========================================1 ne gelmeleri. Tekli! mektupları eksill.mcdeıı bir saat twveline kadar nHı"' 
T. C. Ziraat Bankası Silifke Ajansından: buz mukabilinde verilmiş olmalıdır. Postada vaki olacak ,gedkmekı ı.: •. b«

1 

hakem: Dur.ınsoy. 
girdik.. Yan hal;cm· Ahmed Adem - :Feri-

Banknmıza baglı 683 sayılı tekirçiftliği tar ım kırcdi koop:ıratif.ine edilmez. <8529) ============================================:::=::::.::::. aid Silifkcnin Ta5ucu iskelesindeki ambarda mevcud Silirke ovası mah-
ı:ulü 4430~ ton arpa ambar tcslımi \"C açık al'ttırma suretile satılacaktır. İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tüıv~l Ben, huzur peşrevi yapıyor

dum .. Bir ele ne göreyim, softa 

efcnai de huzur pc.csrevinin da
niskasını yapmıyor mu? Hem 
de pek mükemmel bir surette ... 
Tam bu sırada. Aliço. Filibcli 
Kara Ahmedi ~apraza alıp bas
tırmıştı .. 
Kavasoğlu İbrahim hem ko

nuşulWr, hem de yan gözle 
meydanı seyrediyordu. 

İhtiyar Cazgırın da gözleri 

meydanda idi. Aliço, çapraza 

girer girme.z hemen sözünü kes-, 

ti ve: 1 
- Alico çapraza girdi be!. ı 

- A be ne oluyor ihtiyar be? 
Filibeli alta dlişmesiyle kalk

ma~ı biı· oldu. Bir kol baskısiylc 
alelacele dönüp kalkabilmişti. 

- - Senin oı un ı görecek hulu1 yok' 
ki aptcsthanC' J:..:ıpı nın açık yahud 
kapalı oldugumı ılıya ır.! dedı. 

- Ne i e Elizacığıın bu ı.ıkşam da 
ku,uı a bal:ma. 

Kadın: 

- Her :ık-ı:ım böyle so)lCr in, bil
m~n kı okuz gıbl b.rn iç ekten ne 
anlar n' Haydı çabul~ ıçeri gir, ge
cclık gomlenıJe l üyorum. Di)crek 
kocrısını i eri ~ldı. Kapıyı kapadı. 

nu beliyf!den de kurtulmuı; ic!im. 
L.'ıkiıı s:'baha kadar drı aptesthaneool 
duı amıyac ğım tabii idi. Fakat çı
kıp nereye gitmeli idi? Ya j•mdar
mahır el'an kııpının öniindc ise! Ah 
;ıh, şu sarho Rinker bu akşam ben
den 7.-'!'adc irn iş olduğu halde hiç 
bii" h<-'•)Cye tr-s, dur etmeden evine 
kıııl.ır g<>ldi de ben mi~fir bulun
duı:,ırı !ı. neyı alt Ust ettim, ma:.aları 
aynaları de\ irdim, yanlış Q<Jalııra 
girdim (..ıklım. Kabahat vakıa ben
de. O kadar içecek. ne vardi? Huyu
nu, suyunu bilmediği bir ·yabanCJya 
ıışc ıse şampanya ikram edilir mi? 
Dur, <ıldımn ~leli. .'ısıl k:ıb:ıhatin 

dun. 

t LAN 
Nüınune ve şartnameyi görmek istiye-ı alıcıların Mersin, İstanbul, tzınlr } l • · 
ve Silitke bankalarımıza ınüracnatbrı ve sürulcn pey \'e teklifler ffiU\'nfık iş etme erı umuın müdürlüğünden: 

!)40/145 gıycıb kararının l'.l gün müddetle i1<1- göriildüğu takdirde 9/10/ 19-10 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 df' idaremiz Şi§li atölyesi i-;iıı birinci sınıf elekt rik kaynakçısı ile ırnı :ıo~ 
suıtanahmed 3 uncü Sulh Hukuk neıı 1el>liğinc \'e muhakemenin de Silıfkc Ziraat Bankasında ihalenin yapılacağı il5n olunur. c9083> goz, tesviyeci ve elektrik ınotör tamirli~inc ihtiyaç vardır. 

Hakim liginden: l:i/10/l!l40 tarihine musaclif salı gü- Talihlcı ir. evraklarilc birlikte 30/9/1940 pa1.mtesi güniı smıt tan• 14 

Davacı tst. Telefon Direktbrlugü nii saat 10 a talıkımı mahkemece ka- Lüleburgaz belediyesinden: de idarenin Metro hanındaki :Z:ıt Wcri MüdürHigüııc mur~caatiarı ıliiJl 
avukatlanndan Eıııın Raif tarafındnn rar \'erilmls oldugundan müddeti ka- olunur. c9164ı> 
lst. :r.ıaçka palııs 1 inci l<apı No. 14 j nunlycsJ içincle itmız edilmcdıği ve 1 Belediyemize aid sincmn ve gatino bina ,ı ve bodrum kısmı da dahil ====================================----:;:::;-
de Cevad Gultekin ale;ı.hine 9401145 ımıhkemcde hazır bulunulmadığı tak- olmak üzere yeniden l 1/9/940 tarihinden itib<ıren 21 gün müddetle mu
No. lu docya ılc arılan (4) lira 55 dirdc gıynbcn hüküm ve karar veri - zııycdeye çıkarılnıı!itır. Tallblerin belediyemize müracaatları ilan olunur. 

kurur. alacak da\ asının yapılmakta l lcccği n:ıncn tebliğ olunur. f873fü 

olan muhakemesinde müddei aley- , Telefon: 8054 7 

~~~a~~a~{~!~h;~'~u:~~~~~c~:;a~;~~ I K I Z : Ş I~ Ş L ı• T E R A K K ı• L ı• S E S ı• ERKEK 
lig.ıt icrasına ve muh.ıkemcnın de 

11/ıoırn.ıo tar!hine mosadir cuma A - iLK - ORTA • LİSE Yabancı dillere bilhassa itina edıhr. 
günu saat 14 de talikine mahkemece Tedris ve terbiyesindeki ciddiyet Devlet iıntlh:ııılan neticelcrile sabittir. 
k::ır:ır \ crilrrriş olduğundan ye,·m ve . 1 - Talebe kayclı, her gtin saat 9-18 e kadar Halil Rıfat Paşa konagında yapılır 
, akli mezkürda bi1.zat veya bilvekıi- I · d 
le mahkemede hazır bulunulınadığı 

2 - Derslere ilk kısmında 30 cylul e·, orta ve lisede 1 ilk te~rlııdc başlanacaktır. 

1 
3 - K:ıyıd içm velilerin bizzat mektebe geln;ıeleri gerektir. 

takdirde gıyaben muh.ıkeıncye dc-
\·am \e karar verileceği Wincn tcblıg 1 YATILI Hiç bir yerde şubesi yoktur 
olunur. Nişa ntaşı Rum eli ve Çınar cad delerinde 

Bir çalgıcının seyahati "! 
53 

sahıbıni buldum? Mikaclla! öyle yn! 
Bu bcliyeler hep onun yüzünden de
ı;ıl mi? Ah l\likacllacıgım! Ah şu 

hallerimi gorup de bana acım:ımıık 
kabil mı? Bir defa Mikaelhıcıgımı 

bul-ı:ım, her şeyi anlatacagıın, onun 
yuziJnden neler çcktıgimi ~Ciyliyecc
ginı! 

Benim de şu sıradn düşündükleri
me bnk! Evvela yukaını jaııd. ımu- j 
J~rc!Jn kurtarayım da ondan onra ı 
Mıknclhyı rlüsuneyiın! 1 

Aptc•thancnin kapısını açtım; dı-1 
şarı çıld.ım. Sofa el'nn karanlıktı. tki 
adım yürüdüm, ayaklarıına bir şey 
takıldı. Egıldiın a.rdıııı. Bir kutu kib
rit idi. İşte bu işime yarıyacak idi. 
Sarhoş (Rioker) yere yuvarlandığı 

sırada kibıit kutusunu düşiirmüş, ya J 
farkına varmiidığtndan vcyahud yere 

eğilınegc vakti olın:ıdıgından kutuyu 
alm<\mıştı. Tekrar merdivenlerden a
şağı indim, sokak kapısının nrkasıııa 
gelelim, jandarmalar htılii orada, hat
ta biri: 

- Ac<ıba bu f"erı:eri ne tarafa kaç
tı? Bu akşam çapkını ele geçıremez 
isek iyi olmaz. 

Diğeri de: 
- Hakkın var arkadaş. 
Diyordu. Ne inadcı adamlar, her 

vakit dikkatli da\Tnnıyorlarsn ne 
ala! Madem ki sokak knpısıııdaıı sa
vusmak muınkün olınıyacak, yine ge
ri döndtim. Bu defa merdivenlerden 
çıkmayıp koridorun nihoyetine doğru 
yüriıdum: Henüz kibrit yııka<.'ak :za
man değil idi. Çüı-ıkü kibritin ziyası 

j:ındarmaların naznrı dikkatini cel
boocblirdi. Koridor bir kapı ile niha-

yet buldu? Kapıyı açtım, ıçcri gir-• 
dikten sonrıı l>ollarımı iki tarafa 
açarak yine dar bir m:ıhnlde bulu-• 
nup buluıımad ıgıını muoyene ettim.' 
İki kolumun yctişemıyeceği den~cecle 
geniş bir ınahııldf! bulurıduguınu nn
lııdıktaıı sonrıı k::ıp ıyı kapadım. He
men biı· kıbrit ç:ıktım ynnmndı. 0-
çüncu, dorduııcu \ e beınnci kibrit
ler de boylc oldu. Sarhoş (Rinker) in 
içliği b.r:ılardaıı b.r ltısııünın da 
kibrit kutusunu ıslattıı.;ırıı ıııılamış

tım. Maanıaf.lı y.ı lık kutGııuıı hari
cinde ıdi. 

Bir kibrit al<'ıın, kutunun Üı.cı !'?e 
sürmekle ya!,aınıya• ngıını anlmlıgıın
dan duvara yakla ,'.m, köbr:lı yak
tını. Kıbr:tiıı h ıfıf ... ıyası bıılundu

ğum me\kıın heı t. rafını Ilıyıkıle 
tenvir edemiyor i " dt: ;)jifc ~c;arll.<)f 

(Rinker) in yahud diğer kiracılard;ın 
birinin mutfağına girdi:imi ;ınladım. 

Sol taraid.ı büyücek bir ocnk, sağ 

tamfda yüksek bir mahal ve bımıın 
üzerinde bir çofr. tabak, kaseleı· var 
ıt'li. Bu sırada gözüme küçük bir 
rnuın parçası ilişti. Jkinci biJ."' kihl'lt 
ile mumu y:ıkiı01. Mutfakta fn:-.la 
olarak hiç bfr şey yoktu. lı-i bit' tr.n
cercnin kupağını açmadım k"ndjıni 

alamadım. Çünkü karnım da pek c;ok 
::ıcıknıış idi. Böyle bir .<.mrıand:ı ıı i
deyi clu~tinınek ıni.ina:;cbetsizlığin en 
büyı,ğ!ı leli. Binae:-.aleyh ben C'lc ye
mek yiyecek değil idim. Yalnız tı;-ıı- ı 

cc~·cn!n ınuhle\'lyatını anlamak is- 1 

tiyorc!unf. Tencerenin kap:ığıııı .ıc:t ım. 

İçerisinde yaglan donmuş gııyet sulu 
bir §ey var idi amma ne olduğunu 
anlıyaınndım. Parmagımı tcnc<>rcnin 
içine sokup yemeği karı~tırdıktım 

sonra ağzımıı götıirduM. Tuzlu, feıın 
'kokulu \"e acı bit· şey idi. ikiııci nıu
ayenetle yemek 7.&nıtllc nk~ımdan 
bırakılınış bulaşık n:yurıu purmak 
parmnk aı'zııı , ı/ıt ı·uıı~iiıı ü anla-
dım. ( Scnu var) 

Teknik Okulü müdurlüğünden : 
1 - Mühendis kısmı giriş imtihıınları 1 teşrinievvel 940 salı günii y:ıP1 .. 

lacaktır. Kayıd olunanların karnelerile o gün saat ıekiz buçu1'~ 
mektebde hazır bulunmaları. 

2 - Fen memuru kısmı giriş imtihanları günü ayrıca ilan olunur. 
3 - Tedrisata 21 Teşrinievvel 940 pazartesi günil başlanacaaı jJil1' 

olunur. (8997) 

khisarlar U. Müdürlüğünden :I 
l - Şartname ve nümunesl mucibince 11/IX/1940 tarih inde mutıtrlif 

santilitrelik şi~elere ait 5000 aded ;akı kas.ısına talib zuhllt' ettı1edlğirıdeı> 
yeniden pazarlığa konmuştur, 

2 - Pazarlık 1/X/1940 salı güı.: ı.;;wt 15 de J<·" ·01~rla Lc\•azım vl 
Mübayaat şube:;indeki alım komis:.·o-:ıuııda yaµ•l;ll' ı .• . . .. 

3 - Şartname levazım şub~ind<>n ve ıı:mır. Ank.11 a Ba<:ır udıır•ukıcrifl 
den purusı7. alınabileceği gibi nlimunelel.' mezkur şubede gı ıi !ı:?'I r. . 

4 - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün o1e s·ı:ıtı :, 7.5 ıiY 
venme paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona mıiı·acaatlıırı. 

•8986> 

1 DEN·z LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONU iLANLAqJ - --------Mannara üssü bahri K. Satınalma komisyonundan : 
Cinsi Kilo&u Tahmini f iyat Tı.ıtarı 

kuru, Lira K urıt .,, 

M<ıkarııa 

Tel ;;;ehriye 
16950 
2085 

19035 25 ~758 75 ıı 
1 - Yukarıd.ı mikdarı yazılı iki kalem yiyecek maddeleri p::n: •• ı tılcl· 

satın alımıcaktıı·. Pazarhğı 28/Eyllıl/1940 cumartesi günü saat 12 ele Jzırııl
te Tel's<ınc kapısındaki konılı:;yon binasında y:ıpılal'aktıı-. .. 

2 - işbu maddeler bir veya ayrı ayn taliblere verilebilc1:e~iııdeıı te 
ıninııtları ihaleyi mliteakıb takarriir edecek bedeli üzerinden % 15 nisJıc-' 
tlnctc alınacaktır. 

3 - ı~teklilerln konunun istc<liğl vesaikle birlikte muayyen gi.irı 
,·e 

rnatte komisyon başkanlığına miirncaatları ilıin olunur. c9158• 

&ılııbi: A. Cemaleddln Saraçoğ l u - Neşriy-;t Müdürü: Macld Çetı~ ) 
R: tıldı ı yer: ( H. Bekir C ür~o.y lar \'e Cemaleddin S;ıraçoglu m::ıtb::ı• c;ı 


