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28 EYLÜL 1940 

r Cumartesi 1 

Üçiincü Yıl - No. 867 
GONLOK SIYASf flALK GAZETESi fler yerde 5 kuruş 

Emin Belli Jübilesi 
Bu akşam Şehlr Tiyatro6iu Komedi 

Jusmında saat 21 de zengin program: 
Konservatuvar heyeti, Münir Nu
reddiil ve Şehir Tiyatroeu san'atkar· 
ları. Numaralı yerler: 200, 150, 100 
dühuliye '15 kuruş. Dönüş vesaiU 
lemin cdihniştir. _J 

Her yerde 5 kuruş 
__ Q_ 

&ovy et ı er 
PO 1 it lk ası --

'it ~l~t hiikfunf!ti bo akıllı 
. •htj~·atb politikaBmda bu :!:' cihan siya8eÜndfı! ideta 

~· lıakt'Dl roliinu oynayaoo.k 
~ki almağa ııaımeddir. 

\' _J 
~üseyin Cahid YALÇIN 

b Üttin dünyanın az çok 
bir telaş i~inde bulunduğu 
ııırıd~1tada büyük devletler ara
ıııı11, a Rusyanın siyasetindeki 

fıar.:n v~ ciddiyet pek göze ç~r
ltıı k bır tezad teşkil ediyor. 
" llYaı:ıın cihan efkarı umumi
Jeııi 
,, ?\Qe ha..~ıl ettiği tesir maksad 
t~~Yesini sarih surette tesbit 

rarı 1§, takib edeceği usuJleri ka
liı.ı ~tı..rmış bir devlet hissidir. 
b~Yasetin en cok clikkati cel
i){: noktası açıklığı ve sulh 

l'\ıeru~·a· gı ır. 

~~o_ı:ıkova lüzumsuz lakırdıyı 
t; b·llli~or. Çok uyanık bir d.sıd ı 
~ 1 cı~an hadiselerini dikkatlel 
(:t~Y~r ve arada sırada icab 
~ Çc agzını açarak yalnız 1 ü
~a 'tu olan kelimeleri kısaca ve 

Almanya 
italya ve 
Japonya 

arasında as-

Büyük Türk Denizcisi 

Barbarosu dün andık 
keri ittifak • 

Dün Berlinde Preveze Harbınin 402 inci yıl 
imzalandı dönümü dün merasimle kutlandı 

--o---

Veni pakt bilhassa Vali Dr. Lütfi Kırdar çok güzel bir hitabede bulundJJ 
Amerikanın aley- _ ~~ _ • 

hinde tefsir ediliyor ~ ' · 
---o-

Berlin, 27 (a.a.) - Alman 
radyoları, İtalyan, Japon, Ame
ıikan, Fransız, Yugoslav, Dani
marka, Norveç, Hollanda, Belçi
ka ve Slovakya radyoları ile bir
likte çalışarak Berlinde başveka 
let binasının büyük salonunda 
imzalanan Almanya, ltalya ve 
Japonya arasındaki ekonomik, 
siyasi ve askeri mahiyette üç 

. taraflı ittifak paktının akdi 
pıerasimini neşretmiştir. 

[Sonu 3 üncU sahifede] y ~ ob-jektif bir surette söyiü-j Alman De\ let YM>isi M. Hitıer 
~~ -
'ııra susuyor. Mesela Al- ~-----------ıiıı... Q 
ç0k ile İtalya orta Avrupada ( 0 ...... _,!Mlllaıııl-.ı-..-.-w-.ıı• r 
tle ~Vakkat bir zaman için el- Avrupa~a harb Da h i 1 i ye L_Afrika-da har.b 
cıeı.:;1kleri nüfuzdan istifad~ e- - -

daltik !!anki kat'i kararlar almak 98 A / f D k J k • 
kj h:ı. hulul etmiş gibi, san- man ay- ve ki 1 imiz a ar a l 
htı t;'un vazolunacak nizam, . • d •• f •• h k >--ı~ıe11 h~b lngilizlerin galebe- gareSl UŞ U Te kı"r da g"" ın da are af ,\7aa ~ .. ..., .... .-.. .-MrJııiııwı .... 
\ı tıetıcelencliği zaman yıkı- • ---
ın 1 tııı.yecek imiş gibi Tum• 
le lrat ıı bıld·k eri tarzda hal
tina kıyoı-ı:u "~ Tuna sa.hıllc -
lltrli;-· Yeı almıs olan Sovyetler 
)40fı 6ttıı unutuyorlar, değil mi? 
b~ ~ovadan derhal bir telgraf 
~ Ttusyanın bu mesele hak
hil:a. 'Berlin<len izahat istediğini 
d~/1;)or. Moskova, Berlin ile 
~~ur .. Berl~t\He mütekabil ba
~ıı'< hlnidlere rrrişmi§tir. Mos
li a. hunlara sadıktır. Ber-

Yeni tip kuvvetli 
lngiiız ta~aıerı ı 

Tekirdağ, 27 (a.a.) - Dahiliye' Bu hususta resmi 
Veki!ilfö.il::[w_ ~.d·· Ç ." oir{eoiiğ heŞ adildi 
Muratlıya ugrayarak Tekirda-

Türk denizciliğinin en büyük 
.zaferlerinden biri olan Prcveze 
deniz harbinin 402 inci yıldöni.i
mü dün Beşiktaşta bu şanlı har
bin büyük kahramanı Barba.ro

il ·ı 
lerilli 1 e. 1d~tfuk münasebet -
~:. :.. 1l ill'le etmek ister. 
.. 411Jlu .. 
"1ıı<t soz v;~miştir. Fakat 

üondra, 'Xl (a.a.) - Bugi.in 
98 Alman tayyaresinin düsürül
düğii resmen bilcürilmekteclir. 

Yeni tiı> İngiliz ta~yareleri 
Londr:ı, 27 (a.a.) - Tayyıırc iuın

Hıt n::ızırı Lord Bea\ Prbrook bir tay- J 

yare fabrikası mtidiriııe ı;u telgrnfı 

çekmiştil': 

ğına gelıni.~ ve şehrin roedhalin
dc vilayet ve parti erkaniyle 
halk tarafından karşılanıruştır. 

Vekil ref akatierinde bulunan 
mebuslanmızdan Cemil Uyba
dın, Ekrem Pekel ve Nazmi 
Trak ile berabel' doğruca bele
cüyeyc inmişler ve şehrin muh
telif işleri hakkında aJ.8.kadar
lardan izahat almışlardır. 

Faik Öztrak, bugün Tekirtla
ğındaki tedl<iklerine devam e
decek ve Malkaraya gidecektir. 

Defiant tipindeki t<ıyyarelerden 

fazla miktarda vermenizi rica ede
rim. Bu avcıların iıııaH\tını fazlal::ıı;

tırmak ve teslimatını tesri etmek 
vazifesini size tevdi edıyorutn. Azami 
randıman almak için her kayn::ıgı 

(Sonu 3 üncü sayfada) lllllılllllil-Wlllllllll-1111111.-ıWllllll ... ~ 

llı~/Yen ı.ı<.1'ü(1lar dahilinde, 
~tı YJ>en ~ı~nra göre karar
~ 11~ıs bu •üostluk münase
lıı!)r;~rıniıı nit\'l'tıdlyeti, Berlinin --.--·------========----------

\ar ovaya karşı hasis, ihmal- H • k t B k 
'\>j% ~~ sekJen bile olsa ~üteea- ~ 1 lııe ayurun ço 
bijlt\ 1

. hat( hareket takıb ede-

gcia~sıne zerre kadar müsaade •• h . b' • k f . 
... ~;:=~~udÜrü.thattıha- mu ım ır on eransı 
tn!!ltt ını heı .~sile ile izhar et
lıar· ~11 geri kalma.maktadır. 
tıı.ı dı~~Ye Vekilimiz Saraçoğlu-

lı ... . 
ı;~ ~urınek ıç;in Almanların 

Eski Ma11rif Vekili, bugUnkU harb muvacehe
sinde İstanbul halkmın şuurlu ve mUsbel faali

yetini tebarüz ettirdi ve izahlarda bulundu 

bir konferans vermiştir. Kalaba
lık bir halk ve gençlik kütlesi 
tarafından haı·aretle alluşlanan 

bu konferansında Hikmet Ba
yur ezcümle demiştir ki : 

hataın <ı.ylanla ııe çirkin ve ne 
lıı-ıa.,.1 tahriklere kalktıkları ha
~ı-ı ·~adır. Bu şantaj politikası, 
lkı~!lın beklediği neticenin ta
ltittı, ~"?l aksini tevlid ederek a
(la.ha. aldı. 1',ak:ıt Saraçoğlunun, 
~Uler . doğrusu bütün Türk (Sonu 3 üncü sayfada) 

Yaııet:ltı.ın takib ettiği haı;cı si-----:-------========----------
~atı 1 değisUrmck için entrika 
~lllaı· nevmid olmadılar. A
~li ~lrll(la, ötede beride gizli 
li'~ ÇaJısmakta devam ettiler. 
~°'-'; bu defa kendi emellerini 
llatj ~lere atfettiler ve Sovyet 
ı-.. cıye v . liw. . S 
'<lÇo"ı nomıser gının, a-
y~ g unun çekilmesini Türki-
İt- en taleh etmiş oldUoÖ\ma da.
~aJ~telere .. bazı havadisler 
kıı.l'~dılar. TaHs Ajansı vakit 
d4ıitı ltneden Jnı ~alancı hava
k~,: dertıaı kohınu kanadını 

'-1 13·· 
'· 

0 Yle bir §eyin aslı ve 
~ <>hnadığını ilan etti. 

1hth."Yet hükibeti bu akıllı ve 
~· .ratlı p lit' ı~ ,· o ıkasında bu gün 
~erıı lilYasetinde adeta bir ha
k l'olu ·· ı aıtn w nu oynayacak bir mev-
hil;._ aga namzeddir Harb ne 

"\Yor • 
{l~ k~ ne de olduğu yerde mah-

11~k gibi görünüyor. 
rı~yin Cahid y ALCJN 

Eski Şark Oemiryollan Kum
panyasmdan istenen -tazminat 
Davacılan 12,000 
bu muhakemeye 

kişiyi geçen 
dün başlandı 

··~ 
Şark Demiı-yolları kumpanyası 

hüküınete devredildiği sırada eski 1 

memurlardan yaşlı ve tekaüdlük za-1 
manları gelmiş olanlardan 12.000 kişi\ 
kadarı açıkta kalını~ ve bunlara şir
ketin her çalışma seneleri için bir 
maaş ni.sbetinde ikramiye vermesi 
alarak şunları söyledi: 

Bu haklarını istemekle olan eski 

ticaret mahkemesinde ilk duruşması 
y::ıpılm1şlır. Muhakemeye yı.iı.lerce 

e,,ki şark ş.imendiferlcı; memurları 

işfualc etmiştir. Bunların .ırasmda 

yetmiş, seksen yaşını buldukları için 
arkadaşlarının hiımnetile geçinen 
malüller de görülüyordu. 

Nihayet duruşma başladı ve iddia
name okuudu. Şirket avukatı söz 
alaı;ak den~· ki: 

c- Memur ve işı;ilcı ın muvakkat 
bir akidle istihdam edildikleri na'k"\rı 1 

Londra, Z7 (a.a.) - Gazete-
ler, hür Fransız kuvvetleri u- sun türbesi önünde heyecanla 
mumi karargahının Daka.r ha- kutlanmıştır. Bu büyük mera -
rekatı · hak.kında bir tebliğini sim gününde ayni zamanda Be
neşrediyorlar. Bu tebliğde ez- şiktaşta Abbasağa park.mm ve 
cümJc şöyle denilmektedir: Beşiktaş kaymakamhk binası-

"Dakar harekitı hiçbir 7..aman nın resmi küşadı yapılmıştır. 

muharebeye müncer olacak as- Barbaros ihtifali 
keıi ve bahri bir icraat olarak Barbaros ibtifaline saat tam 
tasarlaıunam1ştır. Bu harekata 10 da Barbaros türbesinin önün 
başka bir planda ve başka bir de başlanmışbr. Bu merasimde 
fikirle tevesf'ül edilmiştir. \t8.li ve belediye reisi doktor Lüt-

de Gaulle, Malinin büyük bir fi Kırdar, İstanbul kumandanı 
ekseriyetillin hür Fransa da- [Sonu 2 ncı sahifede] Dünkü merasimden diğer bir intıl>a 
vasına iltihaka azmetmiş ol- ====================================== 

llzmirden kalkan 
[Sonu 8 ünctı sahifede] 

duğunu biliyordu. Fakat bir FRAfiSA SABAHTAN 
'" ... 

-Har b-, lngiltereye karşı 
Vaziyeti harbedemez! 

SABAHA \ vapurlarda 
izdiham 

İ7ınirden dönüş seferlerini ya
pan vapurlarda bllyük bir teha
cüm vııkua gelmekte olduğunu 
ya.zmı~tık. Bir kaç gün evvel is
tanlı.ıl:.ı. gelen İzmir vapuru, fz
mirclen lıaıekellen evv<!l liman -
da baz1 lıd.diseler olduğu haber 
almı!11!'tır. 

Akdeniz açık mı, 
kapah mı? 

YAZAN: 
Hikmet ilgaz 

Akdeniz açıkbr. Açıksa 

ticaret seyrüseferi ne ıçın 

Ümdiburnu yoluna alındı. 

Kapalı ise bazı İngiliz harb 
gemilerinin, ·ticaret vapurla
rının Şarktan garbe geçmesi 
nasıl kabil oluyor? Bu deniz
deki coğrafi vaziyeti tedkik 
2dersek bu suallere ayrı ayrı 
cevab vermemiz kabil olabi
lir. 

Sicilya adası Akdenizin or 
tasında oldukça dar bir bo
ğum noktası hasıl eder. Fa
kat bu daralma karşıdan kar
şıya topla müessir olacak ka
dar değildir. 

Roğazın genişligi takriben 
yetmiş beş mil kadaırdır. Ge
çidin ortasında bulunan pan
teleriya adası ltalynnlara aid
dir. AdadaJ::i rıöır ~'.lplı toplar 
bu mesafenin yırmi iki milini 
ateş altında bulundurur. Ge
riye elli üç millik bir mesafe 
kalır. 

[Sonu 3 üncü uhlfede] 

İnı;.oiliz - Dost.a dü~mnnhk, düşmana dostluk ha ... Buna da 
hazırım!. 

\'a~'ııra fazla yolcu bindiği 

için İzmir liman ıeisliği vapu • 
ruu hareketine müsaade etme
miş Ye mütea<ldid polisler gc
lirtilmek !:ııretiyle vapurdaki 
fazla yolcular çıkartılmış ve 
gemide bulunan yolcular sayıla
rak iki saat taahhiirle geminin 
harecktine müsaade edilmiştir. 

!zmir vapurundan c1kanlan 

F 
ransa ile İngillere al'a- düşmanlarına teslim etmesine fazla yolcular limanda bulunan 
sında üç buçuk aydan, [Sonu 2 nci sahifede] Kadeş vapuruna yerle!)t irilmiş 

yani Fransamn düşmanla.nna -----=====------ ı ve geceyi vapurda gedrmişler-

teslim olmasından beri dostluk Maden taknisyen dir. 
yol{tur. Artık bu iki müttefik mektebi Bu yolcuları getiı·en Kadeş 

27 
vapuru dün akşam limanımıza 

biı·birine karşı tamamiyle la- :Ankara, (Hususi) - Zon-
kayd ı·kı· yabancı halın' de ı·dı·. Fa- ld:ıkta mad t k · · · gelmiştir. İstanbul liman reisli-. gu < en e nısıyenı ye-

. tiştirmek üzere bir (Maden Tek- ği vapuru kontrol etmiş ve yol-
kat uc; dört gün evvel bu lakaydi cu adedini normal bulmu<>tur. 

d
.. lıw ·ıa· İ b rusıyen Mektebi) açılacaktır. ,., 
uşman ga çevn ı. ki sa ık Gemide 280 '-'Olcu mcvcııd olup 

Tahsil müddeti 3 sene nazari, bir J 

müttefik bu defa birbirlerine, bu mıktar istiab haddinin yansı 
sene ameli olmak üzere mektep 

bilha.:ısa Fransa, lngiltercye leyli Ye mecca.nl olacaktır. nuktarmdadır. Haber aldığımı-
karşı silaha sarıldı. İktısad Vekili Samsunda za göre Denizyolları yolcu iz-

lngiltere bu harbi kazanmak dihamı sona erinciye kadar Ka· 
Samsun, 27 (a.a.) - İktısa'1 d "çu" ·· 1 için 1ıiç bir tedbirde kusur et- .. eş vapuru u ncu vapur o a. 

Vekilimiz Hüsnü Çakır şehrimi- rak her hafta İzmir . fstanbu 
mek niyetinde değildir. Fransa.~ ım· uh lif · ' ze ge ııı ve m te zıyaretler- arasında seferlerine devam ede 

(Sotıu a ünei nhifede] 

memurlar Mı.inakalilt, N;ıfia ve Mli
ye vekfiletlerine miiteaddid müra -
caaUarda bulunmuşlardı. Bu taleb 
tetkik ve tahkik edilerel1: icab edl n 
muaınt>le ikmal edilıni ve dün ikirıd [5or•~ ~ nci sahifede] j ~·-----------"" nın silahhınnı ve memleketini de bulunmuştur. cektir. 
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=f Felse'e ve Edebiyat ]:======= 
insanın mukadderatı meselesi, bü

tün insaniyetin edebiyatında pek 
mühim ve pek geniş bir yer tutuyor 

( Şehir ve Memleket 
Belediye memurla- r°Kuvucu ' 

·f 1 · · D I Y O R K I : 
rl Vazı e 6fl~I tam Sıhhiye Vekaletinin 

yapmıyorlar mı? nazarı dikkatine 

• 
lngilfereye karşı 

harbedemezf 
( Ba" tarafı 1 inci sayfada)' 

Bütün hayatımızda bir mü
hiın müşahedem.iz, bir de - dai
ma tekerrür ve teeyyüd eden • 
bir tecrübemiz var ki, hiç şüb
he götürmez. Müşahede ettiği
miz hadise {ölüm) dür. Bu, oka
dar umumi ve o kadar kafi bir 
vakıadır ki hiç istisnası görülme
miştir; öldükten sonra dirilen 
de olmamıştır. 

En mühim tecrübemiz.de, ba
zı işlerde iradctimize kat'iyen 
karı;ı koyan kahir bir kudretin 
vicdan:nnız harieinde mevcudi
yetidir. Bütün (hayat felsefesi). 
bu iki kutub arasında deveran 
ediyor. Bu müşahede ve bu tec
rübeye karsı zerre kadar şüb
he edebiiC<'eR bir kimse olmasa 
gerektir. 

Bunlar herkesin gördüğü 

ve kendi tecrübesiyle öğrenip 

bildiği bedihi hakikatlerdendir; 
lakin her bilgiden ehemmiyetli
dir; bununla beraber, yalnız bir 
vak'a~rı, bir hal ve keyfiyeti mü
şahede etıne1de kalmak tam bir 
bilgi değildir, bilginin birinci 
şartı ve öğrenmek uğrunda ha
rekete gelen aklımızın ilk adımı· 
dır; şu şart ile ki müşahede, ya
ni, bir hadiseyi görüş doğru ve 
hatasız olmak gerektir. Halbuki 
bizim (ölüm) hakkındaki müşa
he<lemiz doğru bir görüş değil. 
sathi bir görüs, yanlış bir görüş, 
eksik bir görüş bile değil. hiçbir 
görüş değil!. Çünkü biz, bu va
kıada (ölilmJ ü değil, ancak 
(ölen) kimseyi görüyoruz; (ö
lüm) ü gören yok! .. 

En büyük aliınlerle peygam
berler de bu hususda en cahil 
bir a<lamdan farklı değil; hatta 
alimler cahillerden daha ziyade 
şa~kın bir hal ile bu meseleyi 
'clüşüıı.üyorlar, ve işin içinden 
çıkamıyorlar. Ölüme vücud 
vermeli mi? vermemeli mi?._ 
Yani, ölüm, tıpkı maddi şeyler 

~hı, baslıbaşına mevcud bir 
w: • .ınıdtı ? değil midir? .. sualine . 
bile !ıımüz kat'i bir cevab verile
m.,nuştir ki herkese tanıamile 1 
kanaat verebilecek derecede 1 

kuvvetli olsun!. Azı.cık bu me
seleyi kurcalamak istediğimiz 

zaman, altından (ruh) mesele
si cıkıyor ve bütün bütün bizi 
şaşırtıp sersem edecek müşkü
lata meydan açıyor; biraz, 
mfuıtakil düşününce anlıyoruz 

ki (daha doğrusu yalnız kendi 
fikrimi nrzetmektir, herkesi bile
mem~.) ben öyle anlıyorum ki, 
büt tin hu düşünceler • doğru 
ol'>un yanlış olsun! .. - hep me-
2ar ~ukurundan doğuyor! .. Or
tada pek vazıh ve şübhesiz mad
di bir hak'.kat varsa ancak o
dur. Riı bütün felsefemizle, bü
tiin endişelerimiz, düşünceleri

mizle o çukuru dolduramıyo -
ruz!. 

Bundan takriben bir sene ev
vef Londrııya tahsile gönderil
mi~ olan Türk talebesinden bir 
efendi, büyük bir felakete uğ
ramış, refikasını - kısa bir has· 
talık neticesinde kaybetmiş, 

biraz sonra da bir kaç aylık yav
rusu yefat etmiş imiş. Bu fena 
talihsizliğin derin acısiyle bir u
zunca ı:;ikil.yetname yv.ıp bana 
göndermişti. 

Bu, felsefi bir Türkçe 
manzume idi; ve benden cevab 

Yeni Sabah 
.ABONE BEDELi 

llNlLIK 
1 AVLIK 
1 AVLU( 
t AVLIK 

~Clrklye llenelıl 

'400 Kl'f. l700 Kl'fo 
710 • J460 • 
400 a IOO a 
150 • 100 • 

es Eyroı 1940 CUMARTESi 
25 Şaban 1359 

15 Rumi Eylül 1356 
GUn 272 Ay: 9 1940 - Hızır 146 

QUnıı 061• ikindi 
11.55 6.07 9.28 Ezant 

6.5"4 JB.05 16.25 Vasati 
1-ktam Yetaı lmMk 
12.00 1.31 10.16 Eunt 
18.57 20.30 !U5 Vantf 

bekliyor gibi idi. ~n ona uzun~ 
ca bir manzume ile cevab ha· 
zırlamıştım; fakat çok teessüf 
ederim ki, yazdığımı ıslah ve ik
mal edeyim diye işi uzatmışım, 
sonra da bir kenara atmışım; 

unutmuşum, gönderememişim • 
Onun ismine ithaf edip gön
dereceğim. Ben o cevabımda bü· 
tün bu düşüncelerin mezar çu· 
kurundan doğduğunu, ve asılsız 
bir sürü meselelere vücud ver· 
diğini söylemişim, ve iman ede
bilmek mfünkünse bahsa ha
cet kalmaya.cağını da ilave et
mişim. O uzun tnanzumemin bir 
kaç beytini buraya naklediyo
rum.: 

• • 
Var olmak, hoş bir şey!. J...ikin 

fınldt !. ( *) 

Seni meyus eden sa faciaya 
Yabancı gözüyle bab.rsan, 

haklı!. 

• • • 
Gidip te gelnıenwık.. ptip bul

mamak! .. 
Bizi meyus eden diişüDce budur. 

• 
Ölümii döşiindüm, bea, enikonu! 
Neden yokluk olsa.a varbğın 

sonu'! .. 
Belki de bu kubbe pek t.ehi 

de~il.. 
Y~yış ölüme münıtıelıi d4.'ğil ... 

• 
Lakin bo z'UlJllmız miieyytd 

olsa!. 

İstikbali bırak! .. laalruac:!a hale, 
Akıl inannnyor bu ihtimale. 
Ö;rle bir zan bize t.esliyet 

verme-z:! 
Gönlümüz kansa da aklımız 

P-rmez! 
Mesele çok miihim .. hem de 

mera.kb!.. 
kendi tecrübemle bitirim ki heı> 
Bn dü5ünc..-clere başlıea sebeb, 
Mezar çuhınmdaıı doğan 

kaygudur! .. 

inanmak mül{ünse - bibi safile-
bahsa hacet kalmaz!. Yoksa 

nafile!. 
Bu sırra trmiyor iasuun aklı ... 

iman ett, deyemem •• Demekle 
ohmu;! 

La.kin inmansız da bu çile 
dolmaz .. 

Hiç inanmamaktan, inanmak 
yeydir (*) 

Vazant 

Filozof 
Rıza Tevfik 

iman ile ü.mid ayai bir şeydir! 
tİmid istikbale işaret verir, 
İman ahiretlıell hep.ret verir. 
tlmidsiz jnMnm tiikenir sabrı, 
Sa.ğhğmda geker azabı kabn ... 

(ili abirihi ! ) 
Bu hususda düşündüklerim

den bir fikir verebilmek için, şu 
kırık dökük beyitler kafidir . 
Hüliı.sa fikrim şudur ki, ölüm 
gibi umu.mi, istisnas12 ve gayet 
bedihi bir h8dise müşahedt>sinde 
bile, büyük bir yanlı§Jıktan kur
tulamıyonn; halbuki pek çok 
asılsız meselelerin bu müşahe
deden doğmuş ve aklım17.1 müte
nakız hükümler arasında boğ
muş olduğuna benim inana.ca
ğım geliyor; bu meylimi yukarı
da naklettiğim beyitlP.rle size 
göstermek istedim. 

İkinci meseleye, yani kendi 

• --0- • ,.. ·rh· 
Belediye riyasetinin 
mühim bir tamimi 

ses çıkarnıadı. Fakat bu sı a 
Kırklareli vilayet mP.rkezinde M t k- t bl 1 d' a. . azere me u ar • ların ve bu toprakların ken 1 • 

yazıyor: 

«Ktrklareli vilayet mcrKczinde 
iki eczahane vardır. Çok kalaba
lık olan kasaba nüfusunun ihti-

nın kabulüne başlandı leyhine kullanılmasına razı o· 
lam.az. Btm1 mla beraber Dakat 
hadisesi biiyle bir endişeden de 
neş'et etmiş değildir. Dakar, 
lngiltC'renin Afrikayı dolaşan en 
mühim münakale yolu üzerinde 
olduğu gibi Amerika ile mü~· 
kalesini tehdid için çok mühtrll 
bir deniz üssü mahivetindedit. 
Burasının Almanları~ eline ge(• 

mesine her suretle mani oıınak· 
ta haklıdır. Ancak bütün haber• 
lerden anlaı,ıhyor ki İngiltere, 
kendi toprağındaki Fransızları~ 
ve general de Gaulle'un ün1i~1• 
ne güvenerek hareket etrnış, 
Dakara, general de Gaullc ta.· 
raftarlarını götürmüŞtür. 

İstanbul belediyesi reis mua
vini Lı1tfi Aksoy, bütün kayma
kamlıklarına, müfettişlerine ye
ni bir tamim göndermiştir. Bu 
tamimde aynen deniyor ki: 

"matbuatta sıksık intişar e
iJen şikayetlere ve her gün alı
nan teftiş raporlarına nazaran 
bazı mıntakalar~aki belediye 
amir ve memurlarının vazifeleri
ni tam bir istek ve dikkatle yap· 
madıkları ve dolayısiyle beledi
ye kanun ve talimatname hü
kümlerinin tatbikinde ihmalkar 
davrandıkları anlaşılmaktadır. 
Belediyeyi alakalandıran büiün 
jş)erin tam bir ahenk dahilinde 
görülebilmesi için bütüıı mesai 

yacını karşılamak Yaziyctinde o
lan bu iki eczahane biribiriyle 
nisbet kabul etmez şekilde !iyat 
farklarile satış yapmaktadırlar. 

Kilosu 50 - 100 kuruşa ohın «Pcr· 
manganab gibi her zaman lüzum
lu olan bir il.aç reçete muk;ıbili 

birisinde 25 liraya satılırken ay
ni saatte diğerinde 50 liraya ve
rilmektedir. 

Ellerinde İngiliz lirası bulu
nup da zamanında Merkez 
Bankasına teslim edemiyenler -
den mazeret mektubiyle parala
rının kabul edileceğini yazmış • 
tık. Merkez Bankası bu gibilerin 
müracaatlarını kabul etmeğe 

başlamıştır. Bunlardan maze -
retleri şayanı kabul olanların 

Bu eczahanelerdcn birisine ya-
pılması için hastalarm uzatlıgı ı·e- ellerindeki paralar birer bono 
çetelere bu kadat· süratıe h('::ıab mukabilinde kabul edilmektedir. 
yapmalarına imkan olınıyan mek- Bu isterlinierin bodelleri ilan ta-
tep çağındaki Türl.: ve ınusevi rihlndeki kur üzerinden ödene-
çocukları tarafından de1·hal çok ceklir. Ankaradan gelen haber-
fahiş fiyatlar ist.enmektediı·. Re· 
kabetin ne olduğunu bılmiyen bu !ere göre Merkez Bankası şim-
çocukların istiğnalı h:ırekeUeri, diye kadar İngiliz elçiliğine 90 
üzerlerinde mürakabenin de olma- bin isterlin teslim etmiştir. 
dığı kanaatini ,·ermektedir. De- -->rn«--
vam etmekte olan harbin icabı ha- ' 

1 
} 

arkadaşlarımın kanun ve tali- riçten gelen ilaçların pahalılıgııu 1 y ugos a vya i e 
ınatnamelerimizi en ince tefer- kabul ediyorum. Fakat ayni ~art-
rüatına kadar tatbika çalışma- lar altında çalışan iki ec7.ahaııeden j t• t• • 
j~rını ehemmiyetle rica ede-il birisi yüz~e ~ı:oo~ karla s_alış ya-ı ıcare ımız 
rım.,, parken __ digennm, ıo 5000. ı!e satı- 1 Yugoslavya ile yapılan ticaret an-

şma musaade edılmemelıdu·. Me- 1 1 ··küml · .. 1 · İ 
--,.ııc- . aıııııası 1u · crınc gore zmır, s-

sul makamların ::ılakasının celbe- t b 1 Ad · 1 d f r 
Yerı"nde bir tavı·n dılmesini rica ederim." an u ve • ~na pıyasa arın ~ aa ~-

' yete gcçılm1171.ır. Aıılnşma hukuınlen-

Fakat bir çok Afrika Fransı1.! 
müstemlekeleri İngiltere ile bit
likte harekete başladıkları nal: 
de Dakar da Fransız hükurnetı 
general Petaine itaat etmiş ve 
hem kendi millctdaşlarına, helll 
İngilizlere ateş açmışlardır. 

tecrübemizle, hariçte vücudunu Gazet.emiıde (Seyid Battal Gazi) 
ismindeki güzel bir romanı tefrika 

Rumen ticaret anlaş· ne göre bu anlaşmanın tatbikini ko-
1ay1a~tırmak ve kontrol etmek için 

Bugün Vichyde hükumet edeJl 
Fransızlar, bununla da kalına • 
mışlar ve Cebeliittarıka yüzler• 
ce tayyare göndererek 1taJyarı· 
ların iiç buçuk aydır yapamadı1'· 
ları derecede tahribata sebeb ol· 
muşlardır. Acaba Vichy hük~· 

kabule mecbur olduğumuz o 
kahir kuvvete gelince., onun hak- edilmiş ve bir müddet de tercüme 

işlerinde çalışmış olan ınuharrit· ar
kında da. söyliyeeeğim bazı şey. kadaşunız M. Rasim özgen'in Uşak 
ler var; ve böyle bir bahse mey- lisesi fransızca mualliınligine tayin 

dan açışım beyhude lilazanlık ~ildiğini büyük bir memnuniyetle 
için değildir, gayet mühim ve haber aldık. Yeni v::ızifesinin de ehli 
esasi üç meseleye meşgul o- olduğunu bildiğimiz kıymetli arkada

labilmek için, bu vadiden daha sımız M. Rasim özgen'e muvaffaki-

maSI tasdik& gönderildi muhtclil bir Turk - Yugoslav komis

Evvelki gün neticelenmiş olan Ru
manya ticaret anlaşması tst:ınbul pi
yasalarında memnuniyetle kar~ılan

mıştır. Rumanyaya ihraç edilecek 
belli başlı maddeler için ihrac:ıtçılar 

hazırlıklara başlamşlardır. Anlu;:;ma
to.sdik edilmek üzere dun Anknnıya 

en 1azla pamıık, tiftik. keten tohu-

1 

meti ne beklivor? Cebelüttarık 
mu, sui:ım, p:ılanıul, sıısak ağacı, pa- yanıp yakılsa, ~İtalyanlara ve ,,\l• 
lamut hülaı:<ısı, mazı, zeytinyağı, zey- manlara teslim olsa. Akdenizd& 
tin kuspesi itır»ç edilecek buna mu-1 · ı 

İngiliz hakimi.vetinden eser ka • kabil Yugosla\'ya<lan selluloz, madenJ 
diregi. tizi.im, Beker wııaire i!;in san- masa, Fransanın hala muhafaz' 

yonu te§kil edilmiştir. Yugoslavlara 

iyi bir medhal bulamadığımdan __ Y_eu_er_d_il_er_iz_. _____ -=====g=o=-n=d=e=r=il-m_i§_·t_u_ .. _______ _ 

dır. Emin olunuz :ki bu medhali 
bulabilmek uğrunda üç kere, 
bu beşinci makaleyi kara1adım, 
ve o müsveddeleri beğenmeyip 

clık tahtası, iıçı tahtası, sigara kagıdı, edebildiği Akdeniz müstemleke" 
madeni me\·ad. elektrik malzemesi, ı Jerinden elinde bir avuç topra.I' 
ithal edilecektir. Salılacak pamuklar kalır mı? 

attım. 

O üç mesele şunlardır: 
O kahir kuvvet nedir; kimdir? 
O kuvvete karşı bizim müca-

hedeye mahkfımiyetimiz hakiki 
ve edebi minasiyle (trajedi) 1 
yani (facia) dır. Bu (facia) run 
edebiyati Yunaniyede menşe'ini 
arayan meşhur filozof (Fridrih 
Niççe) bütün felsefesini, traje
diye verdiği manadan çıkarmış, 
ve bu felsefe bu günkü Alman· 
ya:riın bütün ideolojisini teşkil 
etmiştir. 

Gelecek makalelerimde sızın
le bu meseleleri konuşacağız. 

Bundan cazib bir bahis olamaz. 
Cünye~ 

Dr. Rıza TEVFİK 
[•] Nokta ile ipret ettiğim yer· 

!erden bazı beyitler tayyolunmu~ur, 

Büyük Türk denizcisi 
Barbarosu dün andık 

Adana ve izmirdc teslim edilecek vel İ a.1 tl Suriye.ye aid bazı t ys. 
Amerikan dolan ile sif İstanbul fi- -
yatL i.izcrinden muamele görecektir. metalibatma general PeW~ 

--»il«--

TUrk - Çekoslovak 
ticareti 

hükumetinin red cevabı verdiğl 
bildiriliyor. Eğer .A kdenizcJclci 
İngiliz donanması olmasa Fran
sa için ağız açmak kabil olllr 
mu? Hiç zannetmeyiz. FranS81

• 

Dakan İngilizlere bırakınaıns.1' 
ve yarın, öbür gün Almanlatlll 
emrine amade kılmakla lngiliı 
davasının kaybolmasına değil, 
fakat ı;nüskülata uğramasın• 
sebeb olmaktadır. Bu mü.cıtcii· 
lat Fransanın İngiltere aleyhine 
harbe girmesiyle de pek az at" 
tacaktır. . 

(Baı taı-afı 1 inci uhlfed.;) ı 
general İshak Avni, general l 
Kemai Koçer, vali muavini Ah- l 
med, vil.8.yet ve belediye erkaııı 
hazır bulunmuştur. 

Merasim bir bahriye neferi 
tarafından borazanla verilen 

gin ve derin sularında kaybeden 
babalarımız kalbin.de ebedi olarak 
yaşıyor ve yaşıyacaksınız. Huzur \.'C 

stikünun ebediyelinde göınulli bu
lunduğun kalblerimizde ya~ıy:ın \'C 

yaşıyacak olan amiralim! 

Tanı bir güvenç, ilmın::ın \'C iflt
h:ır ile uyu denizler kadar engin! 
Barbaros. 

Çok alkışlanan hitabeden sonra 
İstanbul mebusu Abidin Da ver de t 
kısa biı hitabe irad etmiş ve bunll 
bir resmi geçid taklb etmi~tir. ı 
Abbas ağa parkmda 1 
Belediye tarafından güzel bir park 

Mer'iyetten kaldırılmış olan 
Türkiye • Çekoslovakya ticaret! 
ve tediye ıınlaşmasının 16 ıncı 
matldeslniıı ikinci fıkrası hük • 
müne istinaden Çekoslovakya 
Cümhuriyeti arazisine dahil 
memleketlerde klcring yoliyle 
bilfil ihrac edilmiş bulunan em
tia bedelleri "cami hesaba,, yatı
rılacak ve anlaşmanın m<'!riyeti 
esnasında bu memleketlerle baş 
lamış olan takas muamelelerinin 
altı ay zarfında ayni anl~ma 
hükümleri dahilinde intaç ve ik~ 
mal edilecektir. Bu hususda a· 

haline gefüilen eski Abbasaga rn('- lakadarlara bugünlerde emir 
zarlığı açılı§ resmi de saat 11 de j ge.lmesi beklenmektedir. 
Vali ve Belediye Reisinin bir nut - -------------
kile açılmıştır. Nutku mi.iteakıb hoşlanınıyanlar hayattan nasibedar 
park kapısında bulunan kordeliıyı degillerdir> demiştir. 

Eski Şark Demiryollan Kum
panyasmdan istenen tazminat 

(ti) işaretini müteakib başla
mış ve bunu gene bahriye ban
dosu tarafından çalınan İstik~ 
lal marşı takib etmiştir. Marş, 

merasimde hazır bulunanlal' ta.
rafından hep bir ağızdan söy
lenmiş ve marş devam ederken 
Barbaros devri deniz kıyafetini 
giymiş iki er tarafından şeref 

direğine bayrak çekilmiştir. İs· 
tiklfil marşından sonra vali ve 
belediye reisi doktor Lutfi Kır
dar veciz bir nutuk irad etmiş
tir. 

Vali bu nutkunda. bilhassa 

kesen Vali ve Belediye Reisi hazır Beşiktaş Kaymakam
bulunanlarla birlikte parkı gezmiş Ye 
bu esnada halk tarafından şiddetle lığından 

Çünkü artık anlaşılıyor Jet 
Fransa, İngillerenin düşma.nııı· 
rına her türlü dostluğu zateJl 
göstermektedir. Fakat bu dost· 
luk bugünkü derecesini birs.ı 
geçerse Ye Fransarun eski rrı.Ut· 
1.efikine verdiği zararlar bira,ı 
daha genişlerse, İngiltcreniJl 
sabrı tükenebilir. Fransa iGİJl 
artık Alman silahlarına pelC 
büyük yardım umulmaz. Fakıı.t 

alkışlanmıstıı-. Bu tezahürata bHlıas· Bunu mülenkıb Be!;iiktaş kayma - Cebelüttarıkı bombalayanları 
demiştir ki: sa çocuklar iştirak etmili \'e etrafını kamlığının resmi küşadı yapılmış- henüz yaralan kurumayan meJll• 
Sayın arkadaşlar; saran çocuklardan birinin sorduğu tır. Burada her iiç merasimde Cle h:ı-1 lekeUeriniıı hava akınlariyle 
Büyük Milli Şef Reisicumhur ls- bir sual üzerine Vali: zır bulunan d~wetliler büfeye davet yeniden harab olmasını düşilJl' 

met l·no··nu··nden aldıgunı.z yüksek di-, c- Çocuklardan ve çiçeklerden olunarak izaz olunmuşlardtr. 1 1, 

=========================== müyorlar mı acaba? Şübhe yo,. 

[Baş tarafı 1 inci aahlfede] 1 
dikkate alınırsa bunUı.rın her zaman 
için vazüelerine nihayet verileceği 

pek frliikar olarak görülür. Aksi ileri! 
sürülse bile burada memurları lşden 
çıkarmak mevzuu bahsolmayıp mec
buren her seyin hükümete devre -
dildiği de dikkatten uzak tutulma· 
malıdır. Ayni zamanda liirket bunu 

kendi idaresi zamanında da kat kat 
ödemit; bulunmaktadır. Her yıl 10 
bin lira mikdarındaki mükafat tah
sisatını değerli memurları arasında 
muntazaman tevzi etmiştir. Şirket 

işini terk ettikten sonra da tabiıdir 
ki böyle bir vecibe ile muvazzaf tu
tulamaz.> 
Şirket avukatının bu sözlerine da· 

vacılar avukatı Ali Şevket şöyle bir 
cevab ile müdafaada ve iddiada bu-
lunmuştur: ' 

c- Muhterem vekilin müdafaada 
Istinad etmiş oldukları borçlar ka
nununun maddesinde ayrıca su ka
yıd vardır. DikkaUcrlni çekerim: 
Orada aynen (mukaveleden veya 
işin mahiyetinden hillilı anlaşılma

dığı takdirde) diye bir kayıd mev
cuddur. Aradaki mukavele demek 

olan şirketin ıtatelerine göre imtiyaz 
devam ettikçe suilıali görülmiyen 
memurların işe devam etmesi esası 
bu akdin on seneden fazla devam 
edeceğini gösteı·ir. Şiıkctin 35, 40 se· 

nelik emektar memurlarının vazife
sine nihayet vererek bunlardan muk 
tedir ve genç olanlarının Devlet De
mir yolları tarafından t.avzi.f odilme-

lcrine göre şirketin nam ve hesabı
na olarak şirketçe bütün mcmurl:ırın 
işlerine son verildiği anlaşılır. 

Kaldı ki, şirket imtiya1.ım da mec
buren devre~ deg.ı'1; evvclki sene
lerin fazla kıinnı almak ve bütun 
malım değeri pahasına satıp parası

nı da çekmek suretile verip çekil -
nıiştir. Sonra yalnız kendi istifadesi
ni düşünen bu şirket selefi kum -
panyalardan bu hattı devir alırken 
onların mükteseb haklan1e birlikte 
sadece memur aidatı Ye yardım san
dığı mevcudu ol.an 300 bin Türk li
rasını da tamamen devir ve teselllım 
etmiştir. Bundan baska sirket sene
de 10 bin liralık müki\futı ela bir ce
mıle olarak dağıtmamı.ş ancak hü -
kümele karşı yaptığı taahhüdlerden 
birini yaparak vazifesini ve borcunu 
eda etmiştir. Ki bunun ljİrket idaı·esi 
müddeti olan 28 senede tutacağı mık
dar ancak 280 bin liradan ibarettir . 
Yani henüz ilk dc'wTÜ tesellümde me
mur aidatı olarak aldığı 300 bin lira
.yı bile doldurmamaktadır. Memur -
larının millı:Wseb hakkım vermeden 
şirketin işin içinden sıynlması elbette 
doğru değildir. Çoluk ve çocuğu ile 
1200 nüfusa baliğ olan mağdur mü
vckkıllerimin haklarını yüksek mah
kemenin koruyacağından ben ve be
nim gibi bii.Uin müvckkill~rim de 
eminiz. HAkiıll heyetin yüksek ve 
adil kararını saygı ile bekliyorwn.> 

Muhakeme bu ateşli Sözlerden 
sonra dosyanın tetkiki ve müddeiu
ınunı inin taleb ve ınütaleasını bildir
mesi için başka bir güne bınıkıldı. 

rekti!le belediyemizin son zamanlar-ı şı 

da üzerine mesaisini te~si1rke1ttigi.1 et-1 y ET M ı• ş L 1 K N ı• NE , ~~h~~:~v~:a:bl~~~tc:a:ıı-
ratı.ru saran bütün çirkın i eri mı- r J 

dırarak meydanımızı susliyen güzel "' j koyan bu endişedir. 
ve zarif bir abide h:ılmde ortaya çı- Behçet SAF.t\ 
kardığı ve yarın sahayı denize kadar M 1 t 1 h k 
açarakbilyükaimralimizcJfayıkmuh a ını sa an arın mu a emesi için 
teşem bir dekor içine alac:ıgı bu tür-
benin karşıdında bugun milli me- b . -·· 1 .. k 1 1 . . n e 
fahirimi.zin birini y{ıd \e tesid i)tn eş gun u yo u yaya ge mış, yı 
geldik. d d d 1 d 

Türk milletinin insanlık tariliile uruşma a avacı Q a·ma f. 
başlıyan şerefli ve üstün ~·arlığı için
de, bugün bize asırların ma\·erasın
dan bakan büyük kahram:rnlarından 
birinin huzurundayız.> 

Valinin çok alkışlanan bu nutku
nu mütcakıb deniz t<ıliın alayı böliik 
komutanlarından Fahir Karaycl bir 
hitabe irad etmiştir. Pre\ eı:e harbi
nin sureti cerey:;ınını anlatan bu hi
tabenin sonunda Barb.ıro., turbesi11e 
dönen hatlb, biiyük Ye ş:mlı deniz
cimize hitab ederek demi .. tir ki: 

< - Ey Türkün tarihine \•e butiın 

düny:ının idrakine yuce z. ferler he
diye etmiş yüce amıraliıne, 

Sen biz m için mazi degil bir is
tikb~lsin. Bugün buı·ada mukaddes 
mezarının ba,şındn tek duygu ve bu 
duygunun yaratt•ğı bir tek hC'ycc:ın
la birle;;ip yekparclıktc toplaşan kalb 
lerimi.zle senin ~, ı :ıttı •ın eserler 
değerinde e. erkr ~, r. ln ak iı;in ma
nevi ve b:iyük 1 ıl ru11da <ınd içi· 

Dün ikinci ağır ceza mahkeme
sinde içli bir nineıtin davasına ba
kılınaga başlandı. Aslen Şılcııin 

örenli köyünden olan ş .• lıh kızı 
Hamide 70 lik biı- ihtiy;ırcag1 ~ılı. 

Bu muhakemesi için Şileden bııı a
Y<l kadar da - parası olın·ıdıgı lıal

de - yayan yapıldak gelınC'yi g<ize 
alınış ve tam b.eş gün yol yiırt'ımüs
tü. 
Da\'anın csasın:ı gelince: 

Hamideye a:d biı· kısım t rl ılar
la bag, balı ·c ve Jmsknları; sahte 
bir mühür l>azdı:·ıp IIaniJc adl'lda 
diger bir ~:arlına tal<rir \ erC'rck sat

mak ve paralarını alın:ık gibJ h1ı
yük bir sahtekarlık su~udur. Suç
lular Hanife, Alaeddin, l\Iu.tafn ve 

Mehmcd isminde bir kadınla üç er.:. 
kektir. Stı(.'lularm ikisi durıışmnya 
gelmemiş olduğundan muhakemede 

yoruz. 
Bu anda yı ((1 iı uıııı bilyul: hlr gelenlerin sorgulnrı y::ıpılm:ıkl:ı ik-

iftih::ır içinde kut! •l ı •ınız o gUnl-.."'Ü lifa edildi ve bir b:ı~ku giiııe bırn-
zafcrimizde m!lli ın· ıı 'e den ·z :ıs· kıldı, 

.ı\nc:ık bu duruşm:ıda asıl hazin 
\ c içlı taı·af mal sahibi Ye mağdur 
olan 70 lik ihtiyarın hali idi. Muh:ı
ki!me rc"ıncm istida iie müraca;;ıt 
etmiyen llaınidenin dun.:«m:.ıy::ı ne 
dava..:ı, ne de ıı1üdahil sıfotile i~ıi

rak ede ıiye<:eğini bildirdiğinden 

k.ıd.n n·. h'- ı e salonu k.ıpısında 

cliklh r{'k el· vayı tnkib edebildi. 
H:ılbı..;.;i sırf davacı olabilmek için 
Şılc g bi bir yoldan yaya olarak 
ve beş giin ) ol yüı liyert'k gelmiş 

bulunu~ d,•. istaııbulda da ,ne 
yat.,cak :> .. ıi, ne y'yecek bir lokma 
ekmeği yol.lu. Şilt•yc yine yaya ola
rak doner,gini ~;: l iyordu. 

Nih.-.yet b.r kaç lı, ~·ır sahibi çık
tı Ye ın~lıkemi!ye ver.lmek üzere 
clakti lo ile da· acı olmak tale
bi hakkında bir isti<i:ı y::ızdınlıp 

eline v~ı·,ldı. Bil' de ot ı'ıü, par:ı ı 

temin edilmiş ol,lu. Zav:ıllı ı.ine 

bunları gördükçe ~iLJe~i y ... lr.nıyor 
Ye yana y:::kıla hayır du:ıfor ediyor· 
du. 

kile yanan smeLr ı i Al.cle)1iı.in en-
1 
\. ______ ... __________________ _._,,_J 

1 

--»tı«--

DAVET 
C. Müddeiumumiliğinden • 
tslanbuld::ı bulunan Band;rmn cSıd 

Hukuk Hfı . .:imi Hamdi üstüpelin ııc~ 
le mcmuı iyetimize miiracaati. 

l.!!.adyo Progra,;O 
:ınt 7.30 Program, ve memleket S ' 

ayarı 

7.as Müzik: IInfif progr:ım (pi~ 
8.10 Ev l-:adını - yePıek }istc:ıt 
l 3.30 Pro;.r.:ını, ve ıncınlekd :;9•

1 

ayarı 

13.50 Aj:.ıns h :ıl:erleri 

14.05 Pl.ikl:ırla muhtelif snrk ıııt 
programının de\, ım. 

H.20 niYASETiCU:,1'.HUR batı~ 

dosu (Şef: İhsan Ktinçer) 
15.00/15.30 M.ızik: Operet ve fıJJ1l 

ı;arkıları (pl.) 
ı;:ı• 

18.00 Program, ve memleket 

n t ayarı ı:ırl 
18.05 Hafi! orkestra parça 

(Pl.) . ııg 
19.15 Memleket saat ayarı ,.e M;ı 

hal>crkd. \"İ' 
21.45 R:ıdyo salon orkestrası ( 

volonist Necib .ı\~kın idaresiııdl') .d ., .,,_,..., 
22.30 Memleket saat ayarı, P.J ıa~ 

haberleri; Ziraat, Esham p Tahd • 
Kambivo - Nukut Borsası (Fjyat.) 

(Yal;m~ uzun d;ılga postasile>. 



!!!± 2.8 EYLUL 1MO 

Hikmet Bayurun-1 
çok mühim bir 

konferansı 
(Bat tarafı 1 inci sahifede] 

"- Sayın arkadaşlar, 
Beni dinlemek Çn gelmek ıut

lunQzda.n dola vı teşekkür ede
rim. Ru konf~ansın e:ı büyük 
bahri z~f Primizin vıldönüınüne 
te&adur etmesi beni memnun e
diyor. 

liarb birbiri arkasına bütün 
dünyayı sarsmaktadır. Bunun 
ne zaınan duracağını kimse ka
tartaştıramaz. Hükumetin esas 
Vazifesi yurdu barış içinde ya
ialnıaktır. Keza elimizden gel
diği kadar barışın yeniden vü
cuda gelmesini ve savaşın ya
Yılrnarnasını isteriz. Niçin? Ev
veıa insani bir clii§ünce ile ve 
tlaniyen sulhun nna menfaatleri
ın_ize uygun olması dolayısiyle · 
Çunkü yurdumuz asırlarca ba
kımsız ve A vrupaya göre c:ok 
~i kalmıştır. unu telafi etmek 
latiyoruz. Bu yüzden barışçıyız. 

Fakat, barış istemekle, barış 
olmaz. Biitün tarafların bunu 
iııtl'mesi lazımdır. Yeryüzünde 
öyıe bir kanşıklık vardır ki kim 
ti(! İstikbalden emin olamaz. Böy
le bir sırada herkesin vazifesi, 
daırna hazır olmaktır. Hükume
lımizin bu hususda nzami dere
~ çalıstıi;•mı görüyoruz. Bu 
bi~ ferahlık veriyor. 

11 b unu mutenkıb her vntandn:n h ık· mete yapacagı ynrdım hak-
ın ız hat \crmı ı;e s<Pune de

dem Ur lor 
ol-

Karb Vaziyeti 
Akdeniz açık mı, 

kapah mı? 
-<>--

[Ba, tarafı 1 inci sahifede] 

Adanın şimal ve cenubun -
daki deniz parçasının hidro -
!!rafik karakteri her noktada o 
mayn atmağa müsaid değil-
dir. Bazı yerlerde bin metreye 
yakın derinlik vnrdır. Mayn 
silahı beş yüz metre derinli
ğe kadar kullarulabilir. 

İtalyan mühendisleri bun
dan on sene evvel M-ussolini 
maynı adını veroildeı:i bin 
metreye kadar .kullanılabilen 
bir mayn tipi düşünerek bunu 
lngilteredeki Vikers şirketi

ne ısmarladılar. Bt.ı maynlar 
bir oda büyüklüğünde, gayet 
ağır. kullanış.c;ız ve hatta ka
lıbına göre tesirsiz olduklann
<lan İngilizler maksadı an -
ladıkları halde imalde tered
düt etmediler. 

İtalya harbe girince Sicilya 
ile Tunustnki Bon bumu ara
sınm kapatıldığını ilan etti. 
Bu sahanın mayııla kapatıl

masına imkan olmadığını İn
gilizler biliyorlarJı. 

Anlaşılan İtalyanlar mayn 
atılamıyan suları dcnizallı 

gemileri ve boğaza pek yakın 
mesafede bulunan hava kuv
\'etleriyle kontrol edebilecek -
lerini tahmin etmekte idiler. 
Halbuki denizaltı gemileri ve 
tayyarcier bir cleniz sahasın
da Jmt'i hakimiyet temin e
den silahlardan değildir. Ni
tekim Almanlar da o kadar 
uğra.'?tıkları halde İngiliz a
daları civarındaki deniz sey
ri.isef erine mani olamıyorlar. 

İngilizler boğazı geçmek 
lüzumunu hissettikleri zaman 
bu derin lusım üzerinde ve 
Panteleriyn adasının top men
zili dışında seyrediyorlar, ge
milerini, destroyerler vasıla -
siyle denizaltı emniyetine alı-
yorlar. 

Ynlnız bu tedbirin her 
nnkhye kin ayn ayrı tatbiki 
zahmetli ve masraflı oldu -
ğuııdruı ticaret gemilerini Ü
mid burnu yoluna nakletıneği 
daha kullanı§lı buldu1ar. 

Demek Akdeniz harb ge
mileri tarafından emniyete 
ahnmı~ gemilere ac;ık, hi
mayesiz \'e münferid seyre -
den gemilere karşı kapalıdır. 
Tehlike mıntakası Sicilya 
boğazıdır. 

lngilizler bir saat süren 
bu boğazı geçerken denizal tı 
gemilerine ve hava baskınla
rına karşı kuvvetli emniyet 
tedbiri almakla lıic bir zayi
ata meyd~n vermiyorlra. 
ata meydan vermiyorlar. 

Belediye Bankası mec
lisi idare azararı 

. Ankara, 27 (Hususi) - Bele
diyeler Bankasının vazifeleri 
hitam bulan idare meclisi aza.ln
nnın yeniden tayinleri Heyeti 
Vekilece tasdik olunmustur. 1 

- Benden açık konuşmanu' 

istiyorsunuz öyle mi? O halde 
dinleyin: Bugiiıı knrdesimi öl
düren kimsenin siz olduğunuza 
dair elde kuv\·ctli deliller mev
cuttur.· Bunu bana bugün ko
mi...:er mahıcm olarak haber 
\'Crdi. Şımdilik tab ncanın üze
rindeki parmak izleri araştırılı
yor. Bu d1 zannederse::n yarın 
bitecek. O zaman arbk hiç bir 
şe) i inkar edemiyeceksiniz. Ne 
oldunuz? Pek şaşırmışa benzi -
yorsun uz 7 Bu sırrın kimse ta
~nfından cözülmiycceğini umu
yordunuz her halde .. 

- Siz aklınızı oynatmı mız. 

Bunu benim yaptığıma nasıl ih
timal "I: erebiliyorsunuz? Ben 
m umum. Tnmamiyle masu
mum .. 

nl .ı lanmı tır. Kemal Kadri cebinden men-
nulleti, yasasını 

dilini çıkararak ~ üzünü sildi: 

Sovyatler 
politikası 

l'ENt SABAH 

Alin an ya 
Japonya 

askeri 

ltalya ve 
arasında 
ittifak 

l Bııçınakaleden de...-am] 

Hatta genişlemek ihtimali ziya-
b ( Baı tarafı 1 lnci sayfada) 

deleşmıştir. Fakat Rusya gar Pakt, Almanya adına Von 

Avr(~P.~.~~ .~.~~~ • ., 1 
istım 1 cdıniz \'e biılun enerjılcti 
topl yı ız. Dclıant. :füotill:ılarının el
de cl.mlŞ oldukları fe\"lrolade netice
ler, bu uıyyarcnin ·inulinl memleke
tin nıudafaası içi::ı en esas.lı bir \ a
zıte haline koymaktadır. 

demokrasileriyle münasebetle- Ribbentrop. İtalya adına Kont 
rinin hiç de samimi olmamasına Ciano ve Japonya adına J apon
r~Yınen harbe.len uzak durmuş yanın Berlin büyük el~'lsi Kuru-
ve bu hususda tiı başlangıçtan su tarafından imtalanmıştır. tabık kalmışlarrlır. Bundan 
beri çizdiği daireden dışarı çık- Paktın metni şudur: başka. Almanya, ltalya ve Ja· 
mamı.ştır. Mihver devletlerine Her milletin dünyada kendi.si ıxmya. üç ikid ta.rafından biri-
kar§ı dostluğu da Rusyayı kat'i ne aid olan sahayı almasını uzun sinin Avrupa harbın:ı ve yahud 
Ye tamiri imltinsız bir vaziyete müddet sürecek bir sulhun ipti- Çın - Japon anlaşmazlığına ha
sotmuş değildir. Rusya uyanık dai şartı olarak telakki eden Al- len henüz i~tirak etmemiş bir 
duruyor· ve bekliyor. Dünya za- manya, İtalya ve Japonya hü- devlet tarafından hücuma uğ
yıflal'ken o kuvvetlen iyor. 1 kümetlcri, yanyana bulunmayı raması takdirinde. iktiddrlann-

Rusyanın bu vaziyeti muharib 

1 

ve büyük Asya sahası ile Avru- dn bulunan bütün siyw, iktı
taraflardan her ikisinin de şüb- pa mıntakalarında, yüksek he- sadi ve askeri vasıtalarla kar
)ıcsi~ki pek hoşlarına gitmemek·! defleri bu sahalarda yeni bir ni- ~:-ılıklı sur~tt~ birbirlerine müza-
tedir. .Muharibler Rusların zam ) arabp idame etmek ve bu- herct taahhüdünü almışlardı!:". 
kendi taraffannda faal bir su- j :ralard:ı oturan milletlerin refah Madde 4 - .Azası Alman, 1-
rctte mevki almasın ı isterler. ve saadetini temin eylemek ol- talyan ve Japon hükümetleri tıı 
Fakat Sovyctler Birliğinin men- mak üzere, karşılıklı işbirlikle- rafından tayin edilecek olan 
fanti bakımından ya bütün dün- rini leşkilitlandırmağı karar - miişterek tenik komisyonlar. bu 
yanın c;ok 7..ayıf düşmesi, yahud laştırırlar. paktın tatbiki iç.in derhal topla· 
cihan sulhunun bakasını temin Bundan başka, üç hükümet, nacaklardır. 
neticesini verecek bir kuvvetler işbirliklerini, dünyanın diğer kı- Madde 5 - Almanya, İtalya 
mfü·azenesinin hüküm sürmesi sımlarında oturan ve gayretleri- ve Japonya, bu hükümlerin, üç 
daha muvafıktır. Bu bahsettiği - ni miişabih istikamete tevcih ve akid tarafından her biri ile Sov 
miz iki ihtimalden hangisi ta- bu suretle nihayet dünya sulhu- yctlcr birliği arasında halen 
Irnkkuk etse Rusyanın bugün nu istihdaf eden emellerini tn- mevcud siyasi statüye hiçbir 
takib et tiu·i siyaset bakımından hakkuk cttirmeğe mütemayil suretle te~ir icra etmediğini bil 
Mosko\-a hımdan faydn görür. bulunan milletlerin işbirliğine dirirler. 

Ii'akat Rusyanın gittikçe te- tesmil eylemek arzusunu izhar Mnd:.lc 6 - Bu pakt, imzayı 
kf'.Jumül eden taze bir kuvvetle ederler. müteakib derhal mer'iyet mev-
A\•ı·ıi1,a<lan ta Uza.k~rka va- Buna binaen, Almanya, ltal- hiine girecek \'C on sene müddet 
rmrıya kadar gayet geniş bir ya ve Japonya hii.kiımetleri, a- le meriyet mevkiindc kalacaktır. 
saha iizerinde her ihtimale kar- ~ıdnki hususatı kararlaştır- üç yiiksck tıkid taraf, taraflar -
şı koyacak surette hazır bulun- m~lardır: elan birinin talebi takdirinde, 
ınası acaba muharlb büyük dev- Madde 1 - Japonya. Avru - paktın inkıza tarihinden evvel 
Jerin hepsinin işine gelir mi? 

1 

pada yeni bir nizamın kumlu- tecdidi için vakit ve zamanı ile 
Sovyetler Birliğinin taahhüd _ şunda İtalyan - Alman idare>ini görüşmelere başlıyacaklardır. 
lcre müst.cnid dürüst ve açık tanır ve bu idareye hürmet e- Bertin, 27 eylül 1940 
siyaseti ka.ı"ı:?ısında bu babda der. Almanya Ha.ricİ)"e nuın: 
sahsi mütalea ve tefsirleri yer- Madde 2 - Almanya ve lt:ıl- .Joaclıim \ On Ribbent;rop 
siz bulurnz. Sovyetler kendile- ya, büyük ~-ya saha.ı:;ında yeni İtah·a Haricive nazın : 

bir nizamın kuruluşunda Japon · K ·t G J 0 Cj0 no rinden ne bekleruleceğini resmi on •a eazz aca 

. la idaresini tanır ve bu idareye ,J .. 1 ... 0~ ... ·•a » t•rlin B. E ldsi : taahhüdleri, temınat h ve .. ...... ...... .n 
hürmet eder. :Kurusu 

sözleriyle tasrih etmişlerdir. Bi- Madde 3 - Almanya, İtalya 
naenaleyh bu nlardan ne fazlası- Bcrlin, 27 (a.a.) - D. N. n. 
nı, ne eksiğini beklemeğe hak ve Japonya, yukarıdaki esas ü- ü de\ ıet paktının imzasını mut<>a-

yok tur. lşte Sovyetle.r siyase- .zeijni·inidieiiişibiiiiriliiğiiiiyiaipimiiaiikiitaiiiiiiiniiıiiu- iiiıİİ~ıİİbmFiiuiihiireriiiis.ıiloiinniiigiiırmiiiıi~tiriii.iAİİİİbniin~n 
ti için böyle bir emniyet telkin 1.1111 

edebilmek biiyük bir muvaffa
kıyet amili olmaktadır. 

BUGÜN 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

NOT - Geçen günkü makalemde 
:ı•lında Zürih olması icab eden ke
lime yanlı,tıkla Suriç diye yazılmı, 
ve bu membadan bild\rilen havadis 
Surlç Yoldaşa atfedilmiştfr. Dıi· 

zeltir. özür dıleriz. Maamafih bir 1 

Türk dostu olan Suriç Yoklaıın da 
ayni fıkır ve miitaleada ofdugunu 
umid ederiz. 

~ 

Veni Macaristan 
Budapcştc, 27 (n.a.)"- Stefa

ni ajansından: 
Trianon muahedesinden sonra 

93.073 kilometre murabbaı bir 
sahaya sıkıştınlmıs olan Ma
caristanın Transilvanyanın ia
desinden sonra 162.000 kilomet
re murabbaı lıir ru·aziye sahih o
lacağı beyan edilmektedir. 

1930 seuesınde 8.680.390 ki
!jiden ibartt olan nüfusu da bu
gün 13 buçuk milyona cıkmıs

tır. 

BAŞ'l'AN :C..\Şı\ BİR IIEYF.ı-

CAS KA~ IRGASI 

l\IEVSiMiS İLK 7· RK E 

ŞERLOK HOLMES 
(KRALIN HAZİNESi) 

.ıh nc!!.: R~"KLI MANZARA - 2 yeni Jı'OKS D ONl'A 
~;.r,etesi. Bugiin saat 1 Ye 2.30 da tff7.ilitlı halk mati..teri. 

~-------------------------' ,_y AKSIM sinemasında-~ 
Mısırh San'atklr FATMA RÜŞDI 'nin herkesi 

bilhassa gençliOi alakadar eden şaheseri 

SAADET YUV1~SI 
çok alkış ve takdir kazanmaktadır. Gerek mevzuu ve ge
rek oynanış itibariyle hakikaten mükemmel olan bu filmde 
FATMA R(ŞDİ'nin kalhlere hitab ec1en yakıcı ş:ırkılarile 
Şark :>azı da seyircileri heyecanlandırmaktadır. 

İlave olarak: Mısırdan tayyare ile gelen son harb hare-
katını gösterir sinema gazetesi. 

1 - Seanslar: 11.15 (tenzilatlı) • 1.45, •1.15ı 6A5, 9.15 -

Y'AZAN ~ 

-15-
Boğuk bir sesle: 

- Allahım neler işidiyonım!. 
diye inledi. Çıkınız!. Odadan 

- Mesele gayet basit. İki in-1 
san ynnm saat bir odad kal
salar, ondan sonra odada bir 
silfth patlasa ve bunlardan biri 
vurulsa, diğeri de bu cinayetin 
kimin taıafındaıı işlendiğini bıl

çıkınız! Beni yalnız bırakınız!. 
mcdiğini ve. odaya da hiç kimse 

J{emal E::ıdri daha bir çok şey 

idi? Elbette suçunu meydana 
çıkaracak olan bu teklıfi kabul 
den imtina edecekti. Bu tahmi
nin yanlış çıktığını görünce çok 
şaşırdı. Müzeyyen ya ha.kika -
ten masum, hayud da çok tehli
keli bir kadın olacaktı. 

nin girmecliğmi söyl , cinayet 
fıleti de odanın ortasında bu
luus. it til kim olur, kim olabı
lir? 

Müzeyyen sendeleyerek bir 
holtu~'Un üzerine düştü. Aklı ve çıktı .. 
mulr.ık~esi karmakarışık ol- Ertesi sabah Müzeyyeni iki 
muştu. Birdenbire bulunduğu sivil polis ziyaret etti. Bunlar 
me\ I.iin ne kadar tehlıkeli ve ne müdüriyetten geldıklerini ,.e 
kadar feci oltluğwıu düşündü . parmak izlerini alacaklarını söy 
Nnc:ıl olmuştu da bu daha. evvel lediler. Müzeyyc.>n hi itiraz et
aklına ge.lmemi§ti? Demekken- medcn arzularını ycııne getirdi. 
disi kocasının katili olmakla it- Kemal Kadri de bu sırada yan
ham ediliyordu. Ve bunun hak- daki odada idi. O, Müzeyyenin 
kında elde cerhi ga)Ti kabil de-l bu teklifi reddedeceğini zannc -

ler söyhyccekti; faka vazgeçti . 
Koltuğa kapanarak lııckırıklar 

içinde ağla) an Müze) yene bir 
müddet bakb. Sonra odadan 

liller mcvcud bulunuyordu. di~rdu. ÖY.le y_a1 suçlu değil mil 

Müzeyyen bir ara evden cıkıp 
gitmeyi de düşünmüş, sonra ka
nunen knrısı olduğu bir ada
mın asıl sahibi bulunduğu bu evi 
teı ketmeyi yerinde bulmamıştı. 
Masum değil mi idi? , 

Eğer evini terk tme<;e kalkı
şırsa şUbheyi davet ederdi. 

Memurlardan biri varmak izi- , 
ni aldıktan sonra : 

- Affedersiniz. Hatırınıza 
bir şey gelmesin. O gece evde 
bulun n bütün davetlilerin par
mak izl ini alıyoruz. Malfım yn, 
asıl kalili ancak bununla bula • ı 
bileçeğiz1 diye muıldan.mıştı. 

(Ba~ tarafı 1 inci sayfada) 
müddettcnberi Dakara müte
madiven Almanlar sokulmU§ -
tur. ~\lmanlur bu iltihaka mani 
olmak için lüzumu olan §eyi 
yaptilar. 

Mclü-:nCur ki, Dakar ma
kamları, Almanların tazyiki al
tın1.la yalnız d\'.: Gaulle'ün be
yaz bayrakla ilerlemekte olan 
murahhas'anna değil, müsale
metpen er bir §"..kilde yani ateş 
altında sılaha sartlmadan Icara
ya çıkmıya tev~ül eden Fran .. 
sız kıtaatı üzerinde de ateş aç
tırmu;lartlff. Fransız sefer kuv
vetle;ine mensub askerlerden 
ölenler ve yaralananlar olmuş, 
ve bunun üzerine de Gaulle, 
mukabele emri vermeksizin geri 
çekilmeyi kararlaştırm1stır. İn
giliz makamlariyl müttefik ma 
kamlar da de Gaulle'ün müraca
atı ve israrı üzerine bahri ha
rekattan vazgeçmişlerdir. 

Türk inkılAbını 
ebedileştiranler 
Büyu"K inkılabları büyük mü-

tefekkirler, biiyük a!'kerler, bü
yük diplomatlar yaparlar. Fa· 
kat bu büyük inkılabları tarihe 
maledenler de büyük san'atkir
lar, büyük eclibler, büyük şairler 
ve büyük tarihçilerdir. Bu de
ğişmez bir i~-timai düsturdur.. 
Türle ordulan Viyanaya ayan
dıklan zaman Sınan: Baki ve 1 
Fuzuli yetişti. 1 inci asırda 
l!tizde ba.shyan Rönesans, edi~ 

min yetiştiği de rirdir. Fratl81Z 
ihtilali devri aynı zamanda en 
kuvvetli Fransız ediblennin 
doğduklan de\irdır. Maksım 

Garlrinin eserleri olmasa Leni
nin inkılibı daha çok g- an
laşılırdı. 

Bu esaslı düstur muhtelif M

iklerle bazan gecikiyor. Fa kat, 
daima, daima tahakkuk ooıyor. 
Buna istinaden diyeb·lı: ız ki 
eğer bir inkılabı kuv'\·etli edib

harlcJJ e nazırı, uç dc"l!!t paktının ler ve sairler yetiş.ip yazmaz, 
imza cdildıgiru Fuhrerc bıldırm!s - tert"nnilm etmezse, onu ebedi-
Ur. yete maletme.zse, bu inkılib hal-

Bwm mutc:ıkıb, Alman hariciye 
nazın B. Von Rıbbentrop, ltalya ha- kın içinden doğmuş, onun bünye 
rıci,yc nnı:ırı Kont CJ.:ıuo \c Japon sine uygun bir inkılitb değildır. 
btı~ük clçısi B. Kurusu, Hilhrcrin Böyle sun'i inkıliblann da ha
buzun.-ncb, resmi beynnatla bulun - yatı uzun siirmez. Daha dogru
muı;lardır. su buna inkılab değıl kuvv te ve 

Alman h:ıriciyc n:l71rı a Von Rib- mahdnd bır zümreye müstenid 
bentrop hul.• ten • şagı laki bcya.-ı 
n:ıtta bulunmuştur: bir hıiki'ımct darbesi demek li-

- 1933 de vukua gelen nasyoruıl - zım gelir. 1 

So:syalıst. inkılabındanbcrı, Alınan Büyük Türk inkı'iabını yaz&-
1 hukümetının esru; hedefıni tadılleri, cak, bunları tarihe maledece.k 

yalnı Vcrs.ı..ılles muahed ·nın hak- büyük san'atkfı.rlann gecikmtiJ 
sızlıklanna nih:ıyet verce k değil 

olduğunu itiraf etmeliyiz. Fa-!llka t nyrrt z;: mond A., nıp:ıper\: er 
muk;l\cJelor usulleri 'l.e yolu ile yap-• kat bugün arbk bunlan gor
mak teşkil etmı$tır. Bu dunyanın mcğe başlamanın büyük zevk 
zengınliklerindGı '\C bilhassa kcn - ve h,.yecanını tatmağa başla· 
dısınc ald bulunanlanndan i ifade mış bulunuyoruz. 
etmek '\ic bunları kendisi id;:ıre et -, Edib ve şairlerimiz arasında 
me ~ bahsinde, Alman mılleti. dige'I' 
buyuk mılleUcrin nyru h:xkkı haiz - bize bu büyük inkılabı teşahhus 

ettirenler görüruncğe başl dı. dır. 

Şımdı ımzalanmış bulunan ~kt, Tür.k inkılibını canlandıran fır
dunyanın m kuwctlı dcvletlcrındcn caların tablolaıını .resim rgi
uı;u nr.:ı ında bır n keri 1ttıfoktır. ı rinde SC'\'İnÇ Ye heyecanla y
Bu pakt., gerek A\TUpa sah mda gc- rediyoruz. 
rek bil> uk A ya . ha nd dogı u 
bir ıllz:ım ıruı u,ma ınn y ı.} acak- -Bır kaç gün evv l d crlı ir 
tır. Bu p.ıkt, bllhn a yemden ve ve edib Necib Fazıl Kısaküre

ınilmkiın oldugu kadaı çabu l.ıır farz ğin yazdığı ve bu sene Şehir Tı
dn dilnyrı sulhunun tcminıne hi7Jnet yatrosu tarafından temsil edilc
cdccektır. cck olan yeni bir piyesi okurken, 

Kont Cianonun :Sutku 
_genç şaiıin bu büyük \'C sereni üç devlet paktının imza ını mutea-
tarihi yazifcyi omuzlarına yükkıb, Alman h rıciye nazırınd:ın son-

ı·n, italyn h.-ındyc nazırı Kont Cıano leııe11 mesu<l bir san'atkar oldu-
aşagıdakı beyanatta bulunmu ur: ğuna iman ettim. 

- Bugun tt:ıly:ı, Almanr.ı ,.c Ja- Artık korkumuz. yoktur. Bu 
ponyayı bir:ibırıne bağlıy:ın pa t, ıncsud emarelel', Türk inkıli -
dunyanın yeni tarıhinin 'ucud<' ge- hının hakikaten Türk cemiyeti
tırıldı •ı bu senelerde, bu üç mem-
leket anısında mcıocud mcnfnat ,.e nin ruhundan koptuğunu, bunun 
hedeI tesanudunu, siyası ekonomık irin de h~r hakiki inkılab gıbı C· 
'\ ı~ askeı ı bir ı bırlıgı faahbudu ile bedi ol:luihınu reddi imkansız 
temhir eylemekt~r. bir şekilde isbat etmektediı. 

Bugun akdettigımiz paktın hukum- MURAD SER TOGLU 
len vüzuhunu ba..c:itlik \e açıklıkların !!!""'~~~~~~~~~~~~~ 
dıı bulmaktadırlar. Uç de\ let hı bir sevelt bugünkü gazeteciler toı>
kımscy i usla tllhrık \cya tehdid nl- lanbsında Mıhverin Jrrponya ile 
;yetinde dcgillerdir. 1ttı!. kın hedefi 
harbin !ayda iZ gem letilrucs.ine ma- akdettiği pakt hakkında tefsi -
n· olmakllr. ratta bulunmaktan içtinab et-

Fakat p:ıktın şurnulu ,.e 1el'lr! 1.>u- miştir ve buna sebeb olarak da 
gunun \ azıyct ni aşmakt: dır. Uç mil- bu ııu~uscla henüz resmi malü
lctln bugun fu rinde mut bık :kald k mat almadığını söylemiştir. 
ı rı d:ıiını bfr t~<:ntıut me...-zuu balı -

Gazeteciler, topl:tntısından biı:r '\ie bu tesanut daha şimdıdcn m -
lık olduı.:u yaratıcı kuweU istıkbal raz sonra, Rooseveltin lngili?: 
üzerine fırt. tacaktır. büyük elçi. i Lord I..othianı öğ-

Amerikada illi akisler leden sonraki kabine toplantı-
Va. ington, 27 (a.a.) - Roo- sındnn evvel de Milli Müdafaa 

Onlar gittikten sonra Müzey
yen giyindi. Oda hizmetçisini 
çağırdı. Sokağa çıkac~rını ''e 
belki de geç vakit avdet edece
ğini söyliyerek dışarı çıktı. 

Bek:tr bir adnm olan J\:emal 
Rndri, kardeşinin büyük apar
tımanının hususi bir dairesinde 
ikamet ettiği için Müzeyyeni 
kolaylıkla daimi bir kontrol al
tında bulundurabiliyordu. Nite
kim sokağa ·çıktığını da hemen 
öğrendi: 

- Yoksa kaçıyor mu? Diye 
dü. ündü. Galiba pannak izleri 
alındıktan sonra hakikatin mey 
dana çıkacağını dü ündü. Şim
diden sırra kadem basmak isti
yor. 

Hemen o da sür'atle giyinerek 
apartımandnn !ıı ladı. Fakat 
geç kalmıştı, . 

(Arka ı var) 

erkanını kabul ettiği bildıril -
mi. tir. 

iRTiHAL 
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- Peka.ıa .. 
- E, bılmediğin güreşi nasıl 

yaparsın? 
-Yaparım .. 
- Yağ güret,;i zor bir güreş-

tir, yenerler seni pehlivan ·
- OLc;un. 
Dey1nce paşa: 
- Peki demm. 
Ve Keçeliyi, Sultan .A%ize RÖY

lemii;! padişah merak etmiş, Ke
celiyi huzuruna kabul buyurn1uş 
Sultan Aziz Keçelinin Vücudu 
na bayılmı O rJa Halil ııaşa gıbi 
11Ual.lerclcı b ı1unmuş .. 

F ..... ıtrıt, l\c eli pa<liRha: 
P ... rl ım 11 bıçım güreş 

olursa o · n t u r:ım .. 
D S•ıltnn Aziz de Halil 

mir ,. muş . İşte, bir 
1 A1lı•!Uldan sonra, l{e
H ı H useyın bağında 

r· ulP.m ı k ıışkü) karşılaştık. 
gıbi bıı adam gelc.lı. Doğ
~ ın .. Meydandan çı

"~ k gıl ı c.lcgıldl Sal gibi 
bir 'd ı d .. Onun yağ gürcsı 
biJm · ttum. ı 

osunmak 1radcs1 
h elınm lusbeti 

yokmu,, .. H:arnkucak gure·· Pir
tipi \ar .. 

Seni temın ed ın', Kcçeı:nin 

ayağına. bır kif;bcı uyduı ma -
dık. En iı ımizııı 

Khıbetı .ıy.ıbıına olmadı. Ma
karnacın n kisbetı bile kalcal:ın 
na otuı dt gu halde boj dan kı

sa geldı 
Ma.k ı ııacının kısbetinın pa

ça)a.rı J çel nın diz kapakla -
nnın u lunde kaldı 

Nıb.ıJ c:oult.an A7jz Ke<;clinin 
kendı pırpıtı ile gureşmesıne e
mır \erd. 

Yaglamp me) dana çıktık .. 
Aman All h ne k '' ı adam .. Ne
resınden tuts:ını benı fi,' ur1ıp 
4efedıyordu .. 

Halbukı ben karlı idim. Çiin
kü, onun a) acnnd keçi kılından 
yapılnu. bir pirpiti vardı. Yağ 

tutmadıgı ıçin ı tedıgım yeı den 
tutabıliı H ıstf:'dı tru ) pabı

ltrdiıu LAkın bu rr.umkun de
ğUdı. 

Reı 

Bercke;:t '~rsm \ x.glı VÜt udum
dan ı.cdı , bı kuvvetle tuta
ımyordu. Sıyrılıp kurtulabtli -
yorown. 

Ben, Karaku<:ak güı~inin o
yunlarını bilirim. Hoş sen de 
bilirsın ya! .. 

Hani onların deve yularları, 
çoban tekneleri, kol baskıları, 

ttıki sıynlmalan var<lır. Bu o
yunlardan binne düşmüş olsam 
yüzde yüz giderdim. Hep bu, 
oyunları kolluyordum. 

Soma da çaprazdan korku -
yordum. Hasmım çok sallı ve 
kavi olduğu için çaprazına girer 
aem kurtulamazdım .. Soluksuz 
mrt aşagı beni yere vururdu. 

Keçeli, bir keresinde çalıma 

getirip beni çoban teknesine al
mak istedi. Bu, oyununu Rimşek 
riir'atiyJe yapmak istedi. Bere
ket versin vücudumun yağına, 

derhal sıyrıldım .. 
Hülasa, bu adamla tam beş al

tı saat padi~ahın huzurunda bo-

Yuaa: 88*1 KABA.YEL YATILI .. 

HAYRİYE LİSELERi 
Saraç~mda Horhor OMldeslnde Telefon: 20530 

Li S E ANA I L K - OR T A 
ğu~tum .. Bir kere dahi olsun al- Eski ve yeni talebenin k:ıyıdları bcrgtln saat 10 - l'i ye kadar yapılır. 
tıma alamadım. O da beni ala- Yabancı dillere ilk sınıflardan itıbaren başlanır. Son sınıfta fen ı.ıubcsi de \'ardır. 

madı. • • •••••• Talebe mektebin hususi otobüs ve otomobilıle e\ lerine naklcdılfr. 

Bütün güreşi ayakta yaptık. 
Neticede padişah bizi ayırdı. 

(Arka11 var) 

Çakı ile arkadaşını 
yaralamış 

Caldtact:ı Qtunın Mchmed ılc r.r
kad:ışı Ahmed arasında pııra yuzUn
dcn bir kavga çıkmı. \ e l\frhmed 
Ahmcdi çakı ıle kalçasından ';ırnl:ı-j 
dıgından yakalanmı§tır. Yaralı tednvı 

alt ııı:ı ab nmıştır. 

Otelde ölU bulunan 
İtalyan 

Bnstol otelinde bır ıtal) :ın•n olu 
ol:ırıık bulundugunu yazmı tık. Dun 
cesed mu. yene edilmıs \ e defnine I 
ruhsat veıilmfştir. 

940/311: Esas. 
Biga Aıtiye Hukuk 

den: 
Hikimtiğin· 

Dimetoka nahiyesınden Şükı u kı

zı Me kfıre her taıofmd:ın aynı na
hi)eden kocası Esad oglu Hilını aley
hine açılan ihtar davası uzerlne ta
' in olunan gunde muddeanlcyh Hil
mi mahkemeye gelmcdıb'lnd n hak
kınd::ı gıyab kararı verilerek ıkamet
gahının meçhul buluPmnsımı binaen 
ılanen teblige1t kra ı ıçin muhakeme
_! 22/10/1940 salı glınü sa t l l e 
talik edilmiştır. 

Muayyen gund" ınudde:ıaleyh Hil
minin biz.zat nuıhkemeye gclınesı ve
ya bir vekıl gondennesı, aksı takdir
de gıyabınd.~ muhakemeye devam 
olunacagı teblığ makamına kaim ol
mak uzere ılin olunur. 

Büyükdere : Tümen Satın Alma 
Komisyonu Reisliğinden 

A ker ıhti,>:ıcı için muhtelıf yerlere 1 sllr. ('<İilmck üzere :ış..-ığıda cins, 
nılkdar \'e tahmın edjlen bedellerı yazılı muhtelif erzak yine aşağıda ya
zılı tmıh, gUn \e saatlerde kapalı zar! uı;ulıle ekı:iltmeye konulmuştur. Ek
siltme munmeleleri Büyukdere ı kelesi karşıSJndaki Askert ambarda bulu
nacıık olan Tumen satınalrna komı yonunda yapılacaktır. tsteklilenn şeraiti 
anlamak üzere hergun ve eksıltmeye iştırnk için de aşagıda yazılı gün \'e 
saotlerde alınacak erzak mıktarına -.:e tahmin edilen tiyata gore tutarı olan 
kmınnt akçelerıle birlıkte komi yona muıT.ca:ıUarı ve teklıf mektuplarıru 

kapalı zarfiar içinde eksntme saatinden bir saat evYeline kadar makbuz 
mukobllfnde vermele.rı luzumu ıliın olunur. 

Erzakın cinei Kilo M uhamen Teminat akçe.I Ekeiltme 6. 
tutarı tarih ve günü 

Kuıu S(ıgan 50.000 3000 7/10/940 pazartesi 15 
> :> 80.000 4800 7/10/940 > 15 

Pirinç 25.000 8750 7/10/940 > 15 
Pinnç 25.000 8750 7/10/940 > 15 

K 1 rf 
--- Pırinç 30.000 10500 

apa ı za usulile eksi ltme ilanı Nohut 10.000 10500 

225 
360 
656.25 
656.25 
787.50 
787.50 
843.75 
375 
285 

7/10/940 > 15 
7/10/940 , 16 
7/10/940 > 16 
7/10/940 > 16 
7/10/940 > 16 

y Nohut 75.000 11250 

ozgat nafia müdürlüğünden ~:;~;::~ ~-.~: ~:: 
Sor ın k:ız.ası ılk okulunun 287'16 lır.ı 5 kuru;ı ke"ülJ ıkmali in aatıdır. Kuru fnsulye 65.000 16250 

2 Hu i t aid • rtn ıne 'e c\ raklar Kuru ta~ulyc 60.000 15000 
1218.75 
1125 
1781.25 
315 
315 
562.50 
450 
323 
900 
654 
750 
618.75 

7/10/940 > 17 
7/10/940 > 17 

A - Jo;kı;ıltme rtııaı c ı, Kuru fasulye 95 000 23750 7/10/940 > 17 
8/10/940 Salı 15 
8/10/940 Salı 15 

B - Muk.ıvelc proJesı Patale:; 60 000 4200 
C - Nafıa ışleri genel şartnamesi Patate 60.000 4200 
D - Fennı ve hu u ı şurtııaıneler Patates ıoo.ooo 7500 8/10/94G ) 15 

8/10/940 > 16 
8/10/940 > 16 

E - K~f metraj. proje Şehriye 25.000 6000 
t leklıler Yozgat dnımi cncumenlnde bu cuu'. 'c rtn:ımeleri go- Şehrıye 18 000 4320 

8/10/940 > 16 rel>ıl:rler. Makarna 50 000 12000 
8/10/940 > lG 
8/10/940 > 17 

3 - Eksıltme 14/10/940 pozm1esi gunu :ırıt 14 de Yozgat daııni encıi- Makarna 38.000 8720 
mcnınde yapılacaktır. Kuru uzum 40.000 10000 

4 - Ek ıltmeye gırebılmek ı~n ı tcklıleı ın c2155 Jır.ı 95 kurus Kuru uzüm 33.000 8250 8/10/940 > 17 

muv.ıkKat temınat 'ehnelcrı e bund n ba kn aşağıdakı , e :ıikı h ız bu- S:ıdc .> agı 40 000 52000 3850 
2925 
2925 
1087.50 

8/10/940 > 17 
8/10/940 > 17 lunm, tarı lazımdır. Sade yağı 30 000 39000 
R/10/!MO > 17 
R/10/940 > 17 

A - En az on bin lir::ılık y ı> n aatı yal)mı buluı ınak. Sade y:ıgı 30.000 39000 
B - Jhalc tarıhmden eki gun evvel ınur c ::ıtla ılCı~ etten eksıltme- Zeytin yagı 2!i.OOO 14500 

826.50 8/10/940 > 17 ye gıreeeklerine dair vesıka almaları Zeytlny::ıgı 19.000 11020 
5 - inşaat Mayı g:ıy ınc kadar ikm ıl cdılecelt lh, le bedclınden on ,=======::======:::::::. 

uç u•n ]ırası 940 uiıtçc ıııc mevzu tnh.~ .. ttan ene i ıçııdc odcnecek ınute- Yüksek Öğretmen Okuluna Talebe 
b kı ı tıhkakı 941 bütçe ının ta dıkinde def' ten tediye edılecektir. 

6 - Teklı! mektupları u uncu maddede ~azılı aatten bir sa t eV\eline Kabul Şartları 
kad. daırru cncumen getiııle ek komisyon reı lJginı- makbuz muk bılin- Ll o o r tmeni yetişfıı en okul, yat.ılı \ e parasızdır. Talısıl mllddelı 
de verlccektır. Posta ile gondc ·ılecck mektupların nihayet 3 iıncu mndde- o 4 scnedır. kula gırebilmck için lı~colgunluk diplomasını l'ldc etmiş bu 
de yazılı saate kadar gelmi olması ve dı uırfın muhur mumu ile iyice lunmak , e kabul imtihanında ınuvnfCak olmak lfizımdır. 
ııpc tılmı olmaSJ şarttır. 

P\ tada oL1n gec itmeler kabul edilmez. c9004 N::ımzet kaydı 11 Eylıilden 12 binncıtcşnne kadar salı ve cuma gun-
leri yapılır. Kabul imtihanı 14 birinciteşrın giınu başlar. Daha :!azl ı ma-

Depolarımızda her nevi 

Oyun Kağıtları 
Mevcuttur 

TOPTAN ve PERAKENDE, 
ateş yapılır. Fiyatlarımızda hiçbir fark yoktur. 

UMUMİ SATIŞ YERi 
~--•latanbul: Kızılay Han No. 20 

Is anbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Leyli Tıb Talebe Yurdunun uzı 400 çogu 500 çekı kesilınemı gurgen 
odunu ıle azı 18.000 çogu ~0.000 kıla mangal komuru açık ek ıltmeye 
konmustur. 

Eksıltme 30/9/l!l40 paz rtesi gunu ı. t 15 de Ca"nloglunda Sıhhat 
\ e 1 ı ııi Muavenet M du 1 u b n kurulu komı yoııda ynpılacak-

1.lr. Muhammen Fıyat Odunun eki 1 40 ı, mangol komıırllnuıı kilo u be;ı 

kunt tur. M. teminat 225 liradır. Şartname ı her gıın komısyonda goru
J"l>ılıı-. l k•kliler 1940 yılı Tir, ·et Oı:I ı ve ıknsıle 2490 sayılı kanunda 
;>azılı vesikalar ve bu ı yeter mu akk:ıt t">niııat makbuz veya banka 
mektubu ile bırlikte bellı gun ve saatte komısyQna gelıncleıı. c8717> 

Av vergileri müdürlüğünden : 
Av verğılerl mudınyeti akHimınd ı y kılmak uzere satın alınacak "18., 

ton Zonguldak somikok ve (1000) kılo mangal komuru ılc "3500,, kıla ke
ılml gurgen odunu 12/E~lul/1940 taı hınclcn 2/Tc rınie\\el/1940 ta i
hıne kadar 20 gun muddetle açık ek ltmeye konulmu tur. 

Muhammen bedelı 514 lıra muvakkat leınınat 38 lira 55 kuru tur. 
2/10/940 Çarşanba gunU aat • 14,. <ic m \ ergilcri muduriyetinde ıhale 

f'dılecektir. Talıb olan ı tnameyı gor ek ııze c nergun U\ veı·gılerı mııdu-
rıyetıne muracaatları U:ın olunur. (8618) 

Teknik Okulü müdurliiğünden : 
1 - Muhendıs kısmı gırı ımtıh. nları l te ı ınıe\ \el 940 salı gunl1 yapı

lacaktır. Kayıd olunanı rın kaı nel rıle o gun saat sekiz buçuk1a 
mektebde hazır b',tlunınalaıı. 

2 Fen ın~muru kısmı gıı ımtıharıları gunu ayrıc:ı ılfın olunur. 
3 - Tedrısata 21 Te r nıev-.:el 940 paz.artesi gunü başlanacagı ilAn 

olunur. (8997) 

lümat istıyenlcr okula mürac,ıat edebilirler. Yazı ile muracaat edcnlcri;1 
6 kuruşluk pul göndermeleri lı1 ıı ıdır. (8427) 

üniversitesi A. E. P. komis-

İzmir t~kan Müdürlüğünden 
Urla kaza ;ı merl<e7.inde goçınenler içın 100 evin inşası 26/9/1940 tn

rihınden 10/ 10/1940 tarıhine kadar 15 gun muddetıe ve kapalı zarf usulu 
ile eksıltmeye çıkanlrruştır. 

Muhammen keşif bedelı beh~r evfo 599 lira 48 kuru tan cem'an 59946 
lira 10 kuruştur. ihale 10/10/1940 gunu saat 11 de tzmlr iskiın müdurlu
ğtinde .rapılacaktır. PUln ve şartn:ımeler iskAn mudürluğunde her gün gö
tülebilır. 1 tcklilcrin ihale gunll muhammen bedelinin yuzde yedi buçugu 
olan 4497 lıralık temin.at mektubu veya malıye makbuzu ve Ticaret ve 
Sanayı Odası \ e ehliyet vesiknlaı ıle birlikte 2490 sayılı kanuna gore yn
pac:ıkları teklif mektUplarını ıh:ıledeıı bır saat evvel iskan dairesindeki 
komisyona ıe,·di etmeleri ilan olunur. (9208) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 
1 - Kurumumuz kız \ e erkek talebesi için mikdaı· ve muhammen be

del ile muv.ıkkat teminatı aşağıda yazılı dôrt kalem muhtelıf cins kuma
şın 12/l O/ 1940 cumartesı lf{imı saat 11 de Rektorluk binasındaki miıte
şekkıl koını yon tarafından ihale 1 kapalı zarf u.sulile yapılacaktır. 

2 .- Ekslltmeye gi~mck i t~ycnlerin mu\ akkat teminat ve tekllC nıek-1 
tuplarıle kanunun tayın cttlğı ve.,mkle ihaleden bir s<ıat evveline kadar 
komi yon reislığine vemıc1eu. 

3 - Kumaş nüınunelerinl sermek ve daha fazla iz:-hat ve şartnamesi
ni olmak istiyenlerin cnstıtu daire mudürlugune mür:ıcaatları. 

46139> c9230• 

Cinsi 

Erkek elbiselik 
kumaş 

Paltoluk kumaş 
Tayyör > 

Manto > 

Mikdaırı 

1200 m. 
345 m. 

80 m. 
25 m. 

Fiyatı 

650 

750 
725 
""-'iO 

Tutarı 

7800 

2587.50 
580 
162.50 

11.13000 

) cı .. m! Biı defa ~··••••••••••••••••••••ı••••••••••••rıı••••••İll••• cu yalnız bir şey sormak için dı.ik
kAıuna girip kendini rahatsız eden 
adamı görmek için ellerini gozünden 
çekti, boyacı çıı·ğı kıyl'cUi bir heri
fin karşısında bulundugunu göriince 
purbiddet kesildi: 

ba mı pc çıkar d:ı bak, dı-

:::· ,, . :n~·"'·k;:::: ~ Bir çalgıcının seyahati 
barice belit belfisjz urctte ,kscden lı••••••••lllll•••• .. •••• 56 
aıumun g:ıyet h:ıfif ı.ıyn mı gorecek 
derecede e kin nazara malık oldu
tunu t. dık ctı elı,> ım. 

Ben arlık b. hçe kapısını açm1ş 

idim. Soka :ı çıkmak jçm bir adım 
abnak kfıfı idi. Sarhoş (Rınker) 

karısının mumaneatına ragmeıı :ışağı 

jrunege kalkışsa bıle herıf aşagı jnin
wye kadar ben caddeye çıkabılırdim. 
Bahçe kapısının bir köşesine sokul
ıiwn. Jo!l'an pencereden başını uı.adıp 
-.ağı bakan Rinkeri gözctlıyordum. 

1hl esnada blt kadın, şuphesız Madam 
(llza) pescereye yaklaştı, sarhoş 

ıı.tft: 
- Daha burada ne otunıyoraun? 

llbenlc kc'mut.a çekti, ı4erl aldı.l 
• ...,.. ..... .,ı de npmb Benimi 
..... bff 'Mr'ı ab2Ur kab~ . K:a-
-.ı ....... çüdıın. Ortalık 

henüz karanlık idi. Fakat biraz onra 
abah olacagını bıliyordum. S:ırho · 
(Rınker) in evine ôn tarafdan gırd.
gim halde şimdi arka toraCdan çık- ı 

mı ıdim. Bunun için. evini alt ust 
ettıgım (Yaban Briımmcr) ın evine 
hangı tarafdan gideccgıını bılemiyor 
idlnı. Biraz düşündukten sonra sol ta-
1·afa nptım. Bu cadde clgerıııden ten
h ıdı. Caddenin nihayetındeki ok:ı

ga aptıgım v:ıkıt önüme bir bira
hane çıktı. Burası sarhoş (Rınker) 

gıbl ayy8jjlarm sabahladıkl:ın ıney • 
hanPl.enh?n veyahud sabahleyin erken 
den nçılan gazlnolaıidan bırI ldr. Ga
zinonun camları buzlu olduğundan ı 
içerisini görmek kabil değil idi. Ka
pının ki tarabndak carnlru-dan biri-! 
~ın tb.erinde (Biıahane) kelhnesı 1 

yazılı, digerinde iki uzun baston ile 
uç tane ayrıca elırın resmi \ardı. Mi
safir bulundugum evin yolunu bula
ınıyacagıından birinden sormak lazım 
geliyoı· ıdi. Bu vakitte sokakta birine 
tesaduf etmek ihtimali de pek az ol
dugundan gazinocudau sonnak daha 
muvafık idi. Ev sahibi M.ö6yö (Yu-

han Brilinmer) in hanesine pek ya
kın ıdı. Uzun uzadıya duşunmeğe ha
cet yok. Hemen kapıyı açtım, içeri 
girdim. Meydanda klrnseler yoktu, et 
rafıma bir göz gezdirdim. Kapının 
sol tarafındaki lmnapenin üze -
rine bir herifin bo1lıı bo)'uA usa
narak yattığını. eör'dUm, Kendi ken
dime: 

- Galibe p:ıinocu bl> 1111alte milt
\eri vurud~ inth:ar etmedıginden 

oturdugu yerde uyuya knlmı:ı, dedim. 
Gazino kuçuk olduğu gıbi orta ye

re vazedılen gayet iri ve yeşil çuhalı 
bir masa - ki bilArdo ,.e camın ilze
rinde elma resmi zannettiğim yu -
varlakların bilardo bılAsı olduğunu 

billharc öğrenmiş ıdiın - epeyce yer 
kaplamıştı. Ya\ a!: yavaş uyuyan a
damın yanına yakla tını. Elim ile 
omuzuna dokun.ırak: 

- Hey! Bır:ız b. n:ı bakar mısın? .. 
dedbn. 

Herif yağlı ı ıı ı ı l<'rıye çattım 

zannile hemen ycı ıııden fırladı, elleri 
ile plerınl Ul,'U turdugu halde: 

::.....Buyurunuz m .}O, buYlJl'unmt 
dedJ. Ben: 

- Hayır otuıac. J, degılım. Bir şe7 
JOl'UP gıd .,. im d Gaz nocu 

- Ne hayvan adamsın be! Çabuk 
dışarı çık. Bu vakitte dükkAnımda 
ne işin vw:? dedi. 

- Canım teıa:ı etme. Şimdi çıkıp 
gideceğim. Birinin evini soracagım. 

- Ben öyle şey bilmiyorum? Şıın
di çekmecemi yoklıyacağ.ım. Parola
rımı aşırdın ise ' ay haline! • 

Hakikat halde herif kOIQ ko a 
teqAhın başına geçti. Paraların ye
rinde olduğunu gorerek l>fraz hiddeti 
geçti. Ben: 

- .Affedersiıüz. Ben sizin anladık
lannızdan deiillm. Evini soracağım 
zatın i8mfnl duyar duymaz muteber 
bir adalli olduiumu anbyacaksınız. 

Dedim. 
- Kimi soracaksın? 

- 11&,.ı> (Yuban &ümmer) ın 
"9lnl. {8onu var) 

28Sl'L1Jf· 

DEIJZ LEYilll SA tll WU KOMİSYONU iLAILA 11 

Cinel Kiloeu 
Tahml11f fiyat 

Kuruı Sn. 

T ..... t 

Lira ""'~ 
Motorin 200.000 13 00 ı&.eoo 00 
Kalın benz.in 25.000 36 80 12.llO IO 
Gaz 15.000 22 71 3.de IO 

1 - 20/9/1940 tıününde yapılacak ııezarhimda idM çıknuyaD ,ölıf 
rıda cıns vco m;kdarı 31azılı üç kalem yakacak maddeleri yeniden ~ 
lıkla satın tılınacakt.ır. 1 

2 - Pa.zarlıgı 30 eylül 1940 pazartesi gUnii ...ı M de bmıtıe ,,__. 
ne kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - işbu maddeler bir veya ayrı a)'rl talib1ıere 1hUe ~ 
den teınıllıÖIUarı ihaleyi muteakıb takarrür edecek bedeli üı.ermden 4l' A 
nisbeUnde derhal alınacaktır. 

4 - İsteklilerin bu isle alitkadar olduklar119 dair ticaret 1'Htka)arifi 
birlikte n unyyen gtin ve saatte komisyon bajk&WJJıoj PJür~aaUpı, dlSW. 

• • • 
3 Ad.ed Man.yatolu masa telefonu 

48 > Battaniye 
10 Çift Basketbol ayakkabısı 
12 > Gure-ş ayakkabt:ıı 

Aded Ptılanya 
ı > Rende 
1 > Macun kuşterlsi 
2 > Keser 
2 > 
1 > 
ı > 
1 > 
ı > 
1 > 
1 > 
1 > 
1 > 
1 > 
1 > 
l > 
1 > 
] > 
1 , 
1 , 

3 l> 

3 > 
5 > 

Testere 
Bıçkı 

Jskarııcla 

El m.ıkkııbı ve tığlan 
Tutkııl tııvası 

Tutk:ıl fırç:ısı 

Çekiç 
Kcıpeten 

Gün)t> 
Tes\ iye ruhu 
Şakul 

Tnhtn mezura 
To rıe11ida 
Tahtı torpfüıü 

BıJeyi taiı 

Testere bıkme f'geı;i 

Balta 
Kazm.ı 

Kiırek 

Yuk; rıda cins \'C mıktarı yazılı malzemenin her hlr kalebi' ayrı att' 
2. l. 'fcı:rm 1940 çarşamba gunu saat 16 dan itibaren pazımiıJdn aımacaJO" 
lır. tsteklllcıln bdlı gdn ve sanUe Kasımpaıada b.ılunan lmrnlqona ın6" 
r::ıcaatl:ırı . (9171) 

1 Devlet Demiryollan llclnları) 
Muhammen bedeli (2400) lira olıı.n 3 m/m lik tOOO kilo lwquu ı-* 

(4/10/1940) cumn gunil ı;aal (ll) on bırdc Hoydarpapda Gar t:ıiDuı ~ 
lindeki komisyon tarafından açık el:silimc usulllc satın alıoaookt.ır. 

Bu ı§e girmek ist1yenleriıı (180) lhalık muvakkat teruiDat ve kaııll" 
nun tayırı cttığj ve aıklP birlıktt> eksiltme güııiı saatine kadar keımi...yoo' 
mur:ıc::ıatları Iiizımdır. 

Bu ışc aıd şartnameler koınısyoııdan parasız olarak dagıtılı 11t.tndır. 

(8817 

lfuOhisarlar U. Müdürlüğün~.!:~ 
Mlifred• t llı;tesı mudbince 72 l l 3 muhtelif cins ~e!M ç k ek"' 

Stttmc u ul 1 t ı alınacaktlı. 

2 - l\fuh ın n bedeli 378G lira mu-.. kkat temiootı 283.95 llr..ıdl . 
3 - Ek !ltınc l/I0/1940 "' 1ı s mı ~at 14 de Kabataşta Levazım .,.. 

Mubayaat şubesindckı nlım komi yonunda yapılacaktır. 
4 - .Mutred::ıt lislcsı sc>zu geçen şubeden para ız alınabilir. 

5 - 1 tcklilerln eksilbne ı in \ayin olunan gun ve saatte % 7 5 ıu" 
veume p.-ıraloriyle bırlıkte mezkur komisyona muracautları. 9195 

• • • 
l - idaremızın Ankara Başmüdurlugüne baılı Coeul tu:t.lasıııdl 

1009 M 3 tuzlu su ıstıap kabilıY.etinl haiz olacak 4 terakum havuzunuıt 
inAAsı için verilen fiyat haddi liiyık görulmediginden ;ıreniden kapalı zati 
usulile ekınllmeye konmuştur. 

II - Bu inşaatın muhammen be<kni 31.115.64 liradır. 

III - Eksıltıne evrakı Ankı:rad:ı tnhisarlar basmudu.ıü&unde 'i• 
tstanbuld::ı merkez binasında Tuz Fen şubesinden 160 kuruş bedel mlJ"' 

kabilinde tedarik olunabilir. 
IV - Eksıltmc 30/IX/1940 pazartesi gilnu saat 16 da Ank.ırada inbi"' 

sarlar baş ınüdlirluğti binasında müteşekkil komisyonda ya~ktır. 
V - İsteklilerin teklif evrakını havi zarfa, şimdiye kadar beton 

havuz işlerıle m(!tigul olduklarını gösteı en vcsıkalarmı da koymaları Jeab 
eder. 

Vl Mu\ akkat teminat miktarı " 7.5 hasebile 2334 liradır. Teınl-
nat için milli banka1ardan alınacak mektup ile borsa rayiç fiy::ıtlarındaO 
% 15 noksıınilc nıillı esham kabul wilir. 

VIl - Teklif mektuplarını ve diger C\ rakı havj zartlar usulune go,. 
muhiirlendıkteıı sonra ıhale s:ıaUndc.'l bir snat evveline lmda:r makbUZ 
mukabılindc teslim edılmclidir. Posta ile gonderilecek mektupların yıne ill 
ale saatinden bir saat e\ velinc kndar komisyona gelmiş olmnsı lhımdlt• 
Postada vaki olrıbilecek gecikmeler nazarı itibara alınmaz. c8777!> 

ASKERİ FABRİKALAR SATIN ALMA KOMİSYOIU İllNLARI 

7/10/1940 pazaı tesi günü saat 15 te ihalesi yapılacağı ilitn edılen ıtl 
ton benz.m yeniden ılana verileceğinden 21, 23 ve 25 tarhlermde çık.., 
ilanlar hukıımııüzdlır. c9202> 

Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü iliuılan 

Bedeli kqif 
Lira Kuruı 

1157 
1671 
1196 

- 4025 

Ol 
25 
74 
00 

Tarabyada Osman reis camii. 
Sarcyerde Mehıned Kelhüda camii. 
Ortaköyde Defterdar İbrahim paşa camıi. 

Yukarıda adre leri yazılı camilerin tamir::ıt}Qrı 28/9/1940 tarıhı~ 
14/10/1940 tarihine kadar açık eksiltmeye konmuttur. Temınatı mu alt .. 
kate (301) lira (88) kuruştur. 

Eksilbne yukarıda yazılı taribde pazartesi giına Beyoghr V;.ıloll" 
Mudü~lı.iğünde saat (15) de ihale müzayede komisyonunda yapılac. ktıf• 
En az 5 bin liralık bu gibi tamirat yapmıı; müteahhıdler arlnaıı c rrııJ' 
kavelen:ıme ve ke~if evrakını almak üzere her gün oğledeıı soma jst.ınb.,ı 
Vakıflar Ba:ı. Mtidurliığüne müracaatları. (9210) 

Antalya llbaylığından : 
Antalya Memleket hastahanesinin senelik iht.iyM!l olan 2600 lir~ rrı!J4' 

hammen bedelli lliıç vesair malzemesi açık eksıltme ve uz.atma~ a Jcoll" 
muş ise de yine talib zuhur etmedigi.nden 12/10/1940 cumarıesı ;unu sa-' 
11 e kadar paı.arlıgq konubnuştur. Tallblerin 375 liralık kaı'ı teırurı•0 
yaptırdıklarına dair banka makbuz veya mektubu ile hususi mu~ 
binasında toplanacak olan vilAyet daimi enctımenine muracaatları b~r 

·~ ....... 
~ 

Salılbi: A. CeMaledctln Saraç~u - Netriyat Müdürü: MMl4 ~ 
Basıldıjı ya-; {H. Bekir Ctir90ytar ve Cemaleddh• .. raçojlu ma~ 


