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Bir nutuk 
Münasebetile 

Oıılar lng-iliz adala.nna gf'
~hilecdderine \<' lnı,riliz mii
da.faasmı yeneceklerine haki
kat~n inıuııyorlardr. Aksiliğe 
ha.kın IJ İngiliz ınulu\\'enwti 
bütiin hu lıt>Salıfar:ı hoşa çı
k~dı. Zn' allı l~ührer Uc Gol)
lıe;Js buna ne yaı>sınla.r? in
san lmtlreti \ 'e ir.ıdcsi ıliiıı

~':\<la her istediğine nail olıv 

nıaz lü! ı 
1 

\'azan: llü!Wyin üahtcl VAL~}JN 

~ lman propaganda nazırı 
~ Dr. Gobbels dün bir nu
tuk so) ledi. Bu nutlrnn Alman 
telgraf ajansı tarafında.., bize 
tebliğ edilen par11ası Alman 
devlet adaml:ırınde epeyce mii
hirn bir üzüntti ve sıkıntı mcv
cud olduğu kanaatini vcriyör. 
Ur. Göbbels chcmıniyeti ikinci, 1 
Hçüncü derecede bazı mevzu
lar içinde gözü dolaştırdtkbn 
sonra, 1ngiltereyc hücum mc:se
Jt>ı;ine temas etmi~tir. Anhışılı
Y~r. ki Yukarı Silcz.yada ynı,ılan 

1 
bır nümayiş miinasebetiyle irad 
t'tlıği bu nutkun mııl gayt.>si bu 
~le hakkında hasıl olan te
tcddoolere, hayal sukutJarına, 

ve gizli gizli tenkicllt·re bir l'e
Vab bulmaktan ibarettir. 

Hitlerin 
dün geceki 

nutku 
• 

Alman Führeri ar
tık yıldırım harbin-\\ 
dıin bah~etmiyor ~\' 

1 
Beş sene için hazır
lık yapıldığını söy .. 
liyen 1-litler bir giin 

İngiliz adalarına 
h ücum edileceğini 

söyledi 
--·--

Almanya a·rhk 

sulh teklif 
etmiyecek 

Bertin, 4 (a.a.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Bugün Berlinde :Sport Pa
latz mua7.zsım bir toplantı esna
sında, Alman milletinin sekizinci 
kış yardımı, Fiilırer tarafından, 

Alımın milletini bu esere da\'et 
eden bir DULuk ile açılmıştır. 

Daha evvel, nazır Dr. Göbbels 
Alman milletinin birinci harb 

H iller 

Japonya Hindiçiniyi 
işgal etmek üzere 
Fransız kumandanı mu

kavemete ka rar verdi 

H•>nglwıır., 4 ın.:ı.) - RE'\lter: 
Buınrn Honckoııg:ı gcJen ~ayanı 

itimnd hır yolcunun "oyl~iglnc na-
F'ilhakika İngiliz Adalarına 

Alman hücumunun gecikmesi, ..,., · k d · · b' z.arnn, Jnponyn, V1<hy hükümctinin 

1 

1 

50 Amerika 
destroyer"'., 
nin teslimi 

• 
ingilterede büyük 
bir memnuniyet 

uyandırdı 
• 

ı Destroyerlerin teslimi 
1 hakkında Roosevelt'in 

mühim beyanatı 
- --·---

Vaşington, 4 (a.a. ) - Bahl'i
yc nezaretinin bildırdiğinc göre, 
lngiltereye teslim edılecck l'lli 
tlestroyerin sekiz tanesi Boston 
şehrindedir. Bunların en gc cu
maya kadar teslim muamelesi it
mam edilecektiı. Gemiler şimdi
ki mürettebatıariylc Kanadaya 
gönderilecekler ve ora<la İngiliz 

bahriye mürettebatı tarafından 

tesellüm edileceklerdir. 

1 
~ 

-; 
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; 
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idare Yeri 
Nurıros:maııi3 ı'. 11.:,, >H 1-.tmıbul 

J'eJgrar: Y~NI SABAH lsta.,bul 
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Her Yerde 5 Kuruş 
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Diğer dcstroycrh.'r taleb va A merikarwı l ngiltereye rv~rdiği :J U t1.e$lroy t'r 
ki oldukr,a hazırlanacaklar ve ( 

-m-uh_a_se_m~ata==iş=ti=ra=k:....--ro_e_b_iı-ec_e_k _Avrupa-da harb_J (Sonu 3 üncü .ahıfede) 

Rumen 
kabinesi 
istifa etti 

Al manyaya 
hava 

akınları 

Harbin yıldönümü 
vesilesile neşriyat 

--o- -

( Afrikada harb ") 
- - _J 

Habeş üs-
leri tahrib 

edildi •'lasyoııal SQsyali~m hiikiıınl'.!ti 1:1encsı ış yar mu eserının ı- ır:ı> rl ıniı~aıd ı cv:ıhı ıiıerine, Hiıı<li 
na.zarında propaganda bakımın- liınçosunu yapmış ve eserin ge- Çiniye cuma ı:uıııi kıtaat çıkııracn - ı • 
dan epeyce ehemmiyetli bir pü- çen sene 642 milyon mark ge- "ını.me~jı• 1•1emkkt-\iu mııkıunatına yeni kabineyi general 
riiz ve znyıf bir nokta teşkil el- tirmiş olduh'1Jnu kaydetmi~tir. bıldırmışt.ır. • A 
nıekte<lir. Alman lııiUctinc va- 3 üneil sahifede] {Sonu 8 lirıcü sahifede) ntoneskO kuruyor 

--- o.---
Ormanlar arasına giz
lenmiş askeri hedef

ler bombalandı 

· 'Türk-İngil iz paktı 
bütün oyunlara 

mukavemet etti '' 
1 - · -

ing iliz ajansının 
harbi tahlil eden 

· yazısı 

---t>--- -
İngiliz tayyare leri 
Af rikada da büyük 
faaliyet gösteriyor kın bir zafer vüdC\füdi. 1ngilt~rc ___ ,.-;...:-...,.._~_,_-,,_,,.-------------........ - -------

adalarının yıl<lırım gibi bir hii- sı·mal memleketlerı·ıe · l·ktısad"ı 
eumıa zaptolunacağı ve İngiliz "S 
mukavemetinin bcı-i on gün için-

de kınlacağı teb~ir olundu. Hem mu·· nasebatı m iZi genı·şıetmek hunlar pek yakın diye gösteril -
di. Fnknt günler g~tikçe :zi-

hinJerde "hani ya?,, sua.Jj vücud ,. ç ,. n t e ş e b b u·· s 1 e r 
bulmamak kabil değildi . Alma.n 
hlilletinin zihninde "Canlanan 
bu sualler pek tabii olarak av~ 
avaz ortada dolaşmıyor. Fakat 
J>roı)aganda nazırının hassas 
kulağı toprak alt.ın<laki uğultu
yu pek güzel duyar. Almanya 
içinde gizli Alman efkfm umu
tniyesindc, kendisini belli ede
trıiyen Alman şuurunda hi<; bir 
kütlenin kıpırdanma ve uyan
lna hareketi yoktur ki onun ince 
hava.<;sinin hiicra dairesinden 
kaçabilsin! 

Ayni zamanda Alman hücu- 1 
trıunun gecikmesi hür mcmlekct
l<!rin matbuatında açıklan açı
ğa istihfaf ve tezyif değilse de 
teemmül ve mülahaza mevzu~ 
teşkil etmcğc başlamuıtır • 

.. 
Demir, kağıd ve 

deler lsveçten 
.. 

emsali mad

getirtilecek 

\ 

S on f.. arblerin durdurdu;ıı irıraç 'faaliyetinden bir sahne 

Hükumetimiz l.sveç, Nornç, 
Danimarka w diğer Şimal 

nıcmlekctJeriylc t.kari münase· 

\>etlerimizi arttırmak için ı .'\Ü· 

hım ı ... ~bbüslcrdc bulunır.akta-
(Sonu 3 ü~cu s~yfada) 

Bütün bunların Alman ı ro
:Pagandası için muaz7.an1 biı e
hemmiyeti vardı. Çünkü Alır.an · 
hiicumunun bir kuıı.ı lfıftan iba
ret olduğu zannı hasıl olursa 1 
bunun arkasından Almanyar.ın 
İngiltere karşısında aciz kaldığı 
kanaatinin doğmasına bir par
lllak mesafe lrn.lır. AJmanyamn 
en büyük kuvveti ise etrafa tel
kin ettiği korkudan ileri gelmek
t edir. Bütün Avrupayı istilası 

altında tutan Almanya bu u·· k .. d 1 
lnemleketlerdc kcndısinin dün- s u ar tramvay arı 
Yada en ku\'Yelli olduj{tma dair 

beslenen iman ortadan kalkın- b ı d • e 
ca ne kadar zorluğa manı:1; ka- e e ı ye ye ge çı yor 
laeağını pekalfı id ı·ak etler. Bi-
naenaleyh Almanya ne yapıp -· ____.. 

Yapıp 1ngilteredcn çok kuv\'etli lf Pazartesi günü yapılacak o~an şirketin heye-
0lduğuna ve İngiltereyi yakında • • f · 
lllağHib e<leceğine bütün dünya- ı tıumumıye toplantısı tas ıye kararını Verecek 
Yı inandırmalıdır. --- -- -
. lşte Dr. GöbbcJs bu çetin va- Kadıköy - Ü::küdar ve ha''.ali- itibar)~ pa~ar.tesı giinkü heyeti 

Zıfeyi ifa etmeğe çalışıyor. Fa- si Halk Tranwayl~rı .. h~yeti u- wm_ı.~ıy.c ıçtım~~ınıla ı?irketin 
kat sempatik propaganda nazı- mumiyesi pazartcsı gunu lo~ıla- t<U:Ji ıyc~ı k~p·a.rı ıdare heyeti ta
lının ?.ckası ne kadar keski nacaktır. Bu toplantı, ekı:;erıye- rafından tclrlıt c.Junac:ık ,.e 
de.hası ne kadar derin olursa 0~~ t in mevcud olmamn~ı dolayısi- kuvvetli bir ~htimallc kabul olu· 
SUn filiyat ve realite onun bii- le tehir edilmiş bir toplantı ol<lu- nacaltUı·. Dıger taraftan Iı:;tan-
tün bu k b'I' tl · 1 d lı g~wıdan azanın rubu hazıı· bu - bul ısehir meclisi, id:ın:-nin anlas-a ı ıy ermı en a a • · · ·• 

Jlüse~in Cahltl y Al,('IN ıunduğu takdirde karar \'ermek ma yoluyla t::ı.sfıy si '§eklini ter _ 
(Sonu S uncii sayfoı~;ı) salahiyetini haiz olacakbr. Bu [Sonu s ü ncü H h ifede ] 

-0-

Bükreş, 4. (a.a..) - D.N.B.: 
Bugün öğleden sonra general 
Ant:onesko kraldan aldığı emir 
üzerine kabineyı ı:;Ur'atle kur -1 
mak için müteaddid mülakat· 
)arda bulunmuştur. ı 

İcra ku\•vetlerinin vahdetini 
tc-min için dahiliye ve harbiye 
ne? ... aretıerini de bizzat <lenıhde 

e<le<:ektir. 
J orj Bratianu başvekil mua

vini ye hariciye nazın namzedi
[ Sonu 3 Uncu n h ifede) 

ltalya ile 
ticaretimiz 

- -<>--- -<>-
Londra, ! \a.n.) - Hava nc-ı J.omlı:ı, 4 (a .a . ) - HC'ııtcıııı ıtıplo-

za retinin tebliği: 1ı1atıl, rnuh:ırriri ~ azıy,,ı: 

Get;en gece İngiliz bom bar - H .. ı lnn ılk senesı ı~.,mle Jngılız 
dıman tayyareleri, Alman or _ ıiıı hım:ısıı:nnin l.ı.ı' 1cık.JJ,i ı;u ,·ılıctı 

manhu·ında Hartz <laEJannda V< ı:oskrnıcktc<lır k i J;C\'t'ı ı c~ Juldcııbeı i 
tng.ilterc dıpkııo:ıuk " , :r-;kcı i mu

Be.rlinin §im:ılindeki Grlinwakl ' :ırf:ıkıyclsiı.lıkicrt ınaı u.r. kalmış 

ormanın<la gizlendirilmiş ulan oım. ı-ı.ı beı·:ıber, ~) P.~ , fct~h~ etı ~ı·n-
a.c;kcd hedeflere taarruz etmiş- tJı ilrtm;ıktadır H ' Jn~ılt!. j, v:ı ~ıfcı • 
lerdir. Bir <:ok yaııgır.lar çıkarıl- lt•rılt • lıcr:ılwr ill!'ılc.ılf:'I' ledir. Btı 

b · 21ıferler bulun duny:ıda d.1lıi pci, bu-' 
mış ve u yangınlar sonradan 

infilaklar \'Uktıa g\!tirmiştfr. 11111 inhid. ıın ı csıuısıııd .t fı:ıı;ı l ul:ıl;ı-
yuk frsi ı ) ;:ıpmı:,ılır. Çunkü l:'rnııs •• - ı 

Başka tayyareler, gc~en gece ıeıı şuplıdl'rı iz<ılc l'lını" vı· siy;ı~«'- , 
bombardıman tayyarcl<>rimizin tiııı i•-l' eısl'rıııde p:ıı fak IJ.t tcın"ı ol - j 
yangınlar •ıkardıkları Hadl•n- muştur. 
baden'in ~arkında kara oıman- lngil .:ı - Amı!ı i k.ııı n.un:ı clı.ıtı 1 

lıi ç l>ir rnn~n b~r,ıiııkii kcıri::ır ıyi ol

---o--

Kahı re, o\ ! u.n.) - H::ı"a ku\ \et
leıı ı.umond: ııl ı ı;ı kblil! ediyor: 

H:ıbe:;istand:ıkı Pe..~r·ın rıhtım 'c 
ı:ınırcpolaı ıııa J11,E:.1iz homb:ı.rdım. n 
tun arclcrı t.u :ırınd::ın ıl:~cr bır hu
' um d:ıh:ı y.ıprlmışUr. Bütlin bom -
tmhır hrocf ınınt!!.kasın:ı duşmuı sc 
d nct!C'{'lcr i r::ırıh bir urcıtc te:bıt 

etmek krıhı l olıın\:lmıı;tıı·. Bir gıın 

e\Hlkı iıı<~lı~ tn:>;>::ırc hu1:umu c-; -
ıı: mda zı lmr ctmi~ d. n ~ •• : ·:~ın.n 
~iddcllc- dcvnın ctıncklc oMugu gö
ı ülmıi~ tur. 

Ec.ny:ı dahilindeki Bunn ın.nlt k.1-
:;ınd.ı CC:':\Jlıı A!rık~ t:ı:n· ... r e KU\ -
'etlen du:;.."Jlnn kıt:ılnrıyie m l,Jiyc 
k1Jll .ırın;ı, tnnrrul cın.l~lerdir. DıJ<.'r 

tnr.lfcl::ın Rodcz:).,.ı tnyyarc fıl• ltıı ı 

d ıger m111hık. 1 111.crmdc kcııif u-da keşifler yapmı~lar \'C yarı - m:ı1ı1ı:ıtıı· , ~· bize tcmın oluııuyoı· k ı, 
• gınların haliı. devam etmC'l< te Aın<>rik:ı rt•ı .,icıiıııhuı luı;un:ı Hoo:;c-

ltalya Türkiyeye ihracmı [Sonu 3 ü ncü aahıtede ) rsonu a ıincü .ahıfedtJ 
\;U~l,,;rı y. p.n dır 

{Sonu 3 üncü sayf;ıd::) 
m e n 8 t tig i bir çok m ad- ~ıwwv=~..,.~.-,:-:";,y.,::::":,:ı:::vr-r ~;ıt;~·""'\"""n"" ... ""vn""'VY'=·-«"'"·""""'"":;:;;;w::;;;wı:,,....,,=~VVV"",:....,._ •• .,.,. •• --.... "..-..--v""'_,,,.-....... -•• -•• -v.-.yç-• .,.---. ... N"r1'\ " ..... " .... t •••• 

• 
delere ih;:~dimUsaadesi SABAHTA~ /ngi/fere Her Saba~ 

Türk vıstandaşile 

hasbıhal ltalya. hükumeti, Türkiye ile 
yeniden geniş ticaıi münasebet
ler temini nıaksadiyle bir müd
det evevl Tür kiyeye ihraçlarını 
menettiği bir çok maddelere ih
raç müsaadesi venniııtir. Bu iti
barla evvelce ltalyaya yapılmı~ 
olan siparişJerden hazıı bulunaıı 

mallar kara tarikiyle memlclw
timize sevkedileccktir. 

Bu cünıleden olmnk üzere ilk 
ola.tak dün cm dört vagon kfı

ğıd gclnııştir. Utnz vagon 
kağıd <la yoldadır. Bu ka
ğıd part iler i arasında mühinı 

mıktarda kırtasiye \'e mt•ktcb 1 

0

işleı inde kullanılabilet:ck dm;
ler de bulunduğundan piyaf';ada 
her nni kfığıd i.izcrine sıkıntı 
kalmıyacaldır. ltalyanın 'fiir
kiycyc klering hcsablarınt!.ı o- 1 
lan 2,5 milyon liralık borcııııu 

k ısa bir zamanda öcliyccl'ği tah
min edilmektedir. İtalya ilı> iş 
y;ıpan tacirler ycnidc>n teklillc r
dc tulunmak icin hazırl:ınmuğa 
başlarnıslnrdır. 

Başvekil Ankaraya 
dönüyor 

Anha !'a., 4 c Hususi) - Ya 111· 

\'ada istirahnttc bulunan ba~

vekiliıı im hafta başında An -
karaya dun, (l'ği oı;;rcnilmiştir. 

SABAHA -:»ıııı:--

Arflk denizden 
hiç endişede 

değild ir 
AHERillA Of:STROYFRLER 
/JEHE;l:U~ 12.00 TOi/ 

-o--
Memlcketlmız hıımdol,un col

lui< ıçındcd i r. 

Turk vatanı dunyanın en mc

&ud, en murelfeh ulke lcr lnden bl· 
r ı dir. 

H;ırb ate.,ındctı m:ıı;un kalmış 

a:z:I:: yurdumuzd;ı keliınenın en 
muthık "e en şl•ınullu manaı;ılcı 

sul<On ve as;ıyiş hıiküm sur-er. 
Bun;ı r.;ığmen tiaru :ıte;rlnden bir 

kıvilcım her !in yurdırnrn;ı:;ı dıı 

ı;lra]let edebilir. 
B ı naenaleyh d;ılı:;: ~imdıden uır 

takım iktısad ve tuarru f ttdbır· il Jeri alm:ıya kendlmızı ıılışlır:ıl ı nı. 
MeselA çııyımızı uç. dort parça 
fCkerle içecenımi:z:e ıkı p:ırça çe· 

1n)!,ili~ donanmasının harhcl~n C\' \ ·f>lki, f4vı.gfıhlarda ' e hc•tki kerle pck11a içebiliriz ve her va· 
hi:mwte giml.İ-:; oi~n kunctlt•rilc• AnK'rilotdıın aldığı 30 torıtido tand:t§ın ıaea rrur edeceği bır ıe· 

ınuhrilıinin tonajını güsf••rir kro)ü .. -ter par;nsı ( 17 iıa 0.000) r:ıkamıle 
u 1 :ıırbedı iı nee ollnde ( 17.000.000) 

l
ııgilterc ile Arr.crıka ara- metinin tutarı <la bizim paramız- pnrça !eker tas:ırruf edilmiş olur. 

sında hazir:ınclnn, yani Ja 100 nıilyon lira )<adur Olan bu ı H01ydi diyeli~ k ı her Ti.ıı k vat:ın· 

Frunsurun ortadıın kalkmasın - 50 destroyer )'l'llİ de olmadıkla- 1 dafı cay ıç mıyurdur da (5.000.000) 
tlanl>c-ıi ittifaka <loğı'tı giden rı içiıı !ngilız douanrnasıııın parça seker t:ıı:ırruf edilmış el· 

. . . • .. .. • . • sun; yine bu tacarruf memleket 
anla!ima 50 Amerıka dcstroycn- 1 kuvvetıne buyuk bır ı:)P-Y ıht\'C 1 ı~ ıs:ıdiy:ıtındl'l kendini hissctire· 

nin ingiltercyo verilmesiyle in- ; etmiş dc!;>ildir. Ancak bunun iki cck bir t:-~:: rrurtJr. 
kişn.f etti. Her biri 1200 tonl.ık 1 demokrat memleketin ıniinasL'- ' Kendınıizı ounde b ir tek şd:er 
olan lıı.t dcstroyerlerden s tane- betleri bakımından mi'ınası hi.i- parçası taı;nrrufa alıştıralım; nlt 

si yarın han::ı.daya gt.•nclcl'ilc- yük ol<lu6ru gibi gÖrt."cckleıi itiz· t:ır:ıfı kend•liıı ı ndı:n oetı r. Ka 1 dı ki 

ce~ti;. Yani yal'mdan .sonra 1n- met <le uüyükliir. t:ısarrut tttlgimız hu tek p:ırçn 
;ckcrl üç :ıy ı.onunoa (90) parça 

giliz malıdır. Bu kadar mühlın lnı:riltcrc lıarbden <'\' \'el, \. aııi ~ .J şeker h;ıl i nde mese la muhtaç bir 
bir ıııuamcledc iki tarafın da ne geçen sene bu vnkitlcr 350 adcd kom~umuzn, yoksul mcktcb tal:· 
kadar çabuk ve k:ıt'i ha1·c}{et f't- ve l.G00.000 ton haemiııdc bir htlcrıne hedıyc de ~dcblilrlz. 

ti11inc bundan parlak delil olmaz. donanmaya ı:;ahibdi. A. Crm:tlı'dılin S.v:ı~oğlu 
Tonajının tutan 60.000, Joy- [Sonu 2 nc1 $ahircdc] ı '-... .1 
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GONON STRATEJİK MESELELERİ 1
( şehir 
Limanlar 
idaresiıt

0 

ve Meme ek et 2.Jl ~ -~ SABAHTAN SABAHA 
nauer ere - ·ı k' . ıngı tere artı 

Amerikanın 
askeri 
kudreti 

Yazan: 
\ 
,-OKUY_ucu--:, 

DIYORKI: ~stanbul - denizden hiç 
ıskenderun endişede değildir 

• 
1-

Geçeu Cihan Harbinde Amer:ka· 
nın miıdahalesi olmasaydı, harbin 
itila! devlellermce kazanılması milin
kun olmıyacaktı. Amerikanın 191'l 
senesinde göndermeğe başladığı kuv
vetler .Fransada 1918 senesinde tesi
rini göstermiş ve 42 Amerikan fU'• 

kası terazinin gözünde ağır lıasmağa 
muvaffak olmuştu; fakat bl.l iş ne 
kadar geç ve ne kadar güç V\lkua 
gclmi5 idi. Amerikalıları harbe mil· 
rlahaleye karar verdirmek için ne 
kadar çalışılmıs ve karşı tara! da 
bunu tahrik için ne kadar gaJ'lar 
y.apmıştı. Bununla beraber o luırbde 
Amerika askerleri cıddi bir imtihan 
geç.iı-mediler. 

Birlc~ik Amedka devleUeri bu 
defa da g:ırb demokrasileri lehinde 
bulunmakladır. Mı.ster Roosevelt ge
çen harbden e\·vel (Amerikanın hu
dudlım Ilhin nelu; boyundadır) de
miş idi. Fakat bu tehdidin teyid kuv
veti olmadığından tesiri olmadı. Ger
çi Amerikanın kuvve:1.li bir don:ın
ması \'ardır; fakat bu don nmanın 
karııda yürur.ıesi ve tesir göstermesi 
ınünıktin degildir. Amerikanın mev

cud knra ordum ise Amerika arazisi-ı 
ne çıkacak yabancı kuvYctlere kar•;a 
muda!aaya bile muktedir değildir. 
Amerıka ordusu, bu seneye kadar, 

Roosevcl 

den 40 ııantimctrelik sahil topları 

vardır. Gönüllu olarak askere yazı·
lanlar 18 yaşından 45 yaşına kadar 
27 sene hizmet mecburiyetinde olup 
üç sene muvazzaf hizmetten sonra 
bakı 24 seneyi ihtiyat sınıfında ge
geçirider. Bir seieı·berlik vukuunda 
bu ihtiyatlı niz:uniye ordusile, mini 
muhafl7J;.r, takviye ve ihüyat kıta
larını teşkil ederler; mevcudları tak
riben iki buçuk milyon askere baliğ 
olabilir; fakat topçu kuvveti çok 
azdır. 

Birleşik Amerikanm hava.kuvvet
leri geçen sene 2000; 2500 tayyare 
tahmin ediliyordu. 

Den;z kuvvetleri pek mühimdir: 
23 dretnot ve saffı harb gemisi 

gönüllü ücretli asl.;:er usulüne tabi 43 kruvazör 

Eski Ordu 

Kumandan tarından 

Emekli General 

Ali Ihsan 

SABiS 

112 denizaltı gem isi 
B tayyare gemisinden mürekkeb

dir. 
Gönüllü ı..ısulline istinad eden A

merika ordusu zayıftı. Gönüllü kay
dına rağbet olmayınca bu orduyu 
devamlı surette bütçe mevcudunda 
tutmak mümkün değil idi. Hususile 
anavatan haricindeki harblere ve 
müstemleke seferlerine sevkedilccek 
niıamiye ordusu pek zayıf idi. Av
rupada vukaa gelecek şiddetli ve de
vamlı bir harbe müdahale edebilmek 
için mutlaka mecburi askerliğe isti
nad eden milli bir orduya ihtiyaç 
v<ır idi. 

(Sonu yarın) 
Eski Birinci ve Altıncı Ordu 
Kumandanı Emekli General 

Ali ihsa.u. Si.his idi. nu ordu, daimi nizamiye ordusu 250 _ 235 destroyer. 

(muntazam ordu) , mUis (veya m illı ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;j;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
muha!iz) \'C ihtiyat ordusu namile r• -ı 
üç kısımdan mı.iı'ekkeb idi. Gönüllü Evvel zaman ı·çı· nde 1 
olarak daimi nizamiye ordusuna ya-
zılanlar üç sene bu orduda muvazzaf \. 
hizmete labi idiler. Arzuya göre bu 
htzınet üçer sene terndid cdilebılirdi. 
Kezn gomı!Jü olarak milli muh::ıfı.z -
lara kaydedilenler de üç sene lıiz -
mele tılbi olup bu hizmet de arzuya 
görr birer sene temdid oltmabilirdi. 

1939 senesinde gönüllü 
nizamiye ordusu mev-
('ııdu: 179000 kisi 

Yakın tarihimizde 
ekmek meselesi 

Milli muh:ıfı7. veya gö- 1 Ekmeğin kilo ile sat.iması kararını bir 
~~l~·~: milis ordusu mcv~20!l000 ) jurnalcı nasıl. istismar etmişti? 

Cem'an 
idi. 

384000 > 

?~F:ımiyc ordu<•ı üç pi;,'Me Iırka
sib btr r.uv:ıri fır"asından mürckkeb 

1 
idi. 1 

'Mıllı m·ıhafız ordusu on sekiz pi-
yade fJrka;;ile 4 süvari fırkasından 
mi.ırekkelı idi. 

Ha\·ai ve Filipin adalarındaki fır
kalarlo Panama garnizonu 1 teşki

lfıttan hariç idi. 
Mılli muhafızlar münhasıran A

merikanm müdafaasına mahsus kuv
vetleri teşkil ediyorlardı. 

Yazan~ SEMiH MÜMTAZ s. 
1906 sen~sindcki ıd.i. Ekmekçiler bi

rer okkalık ekmekleri bililtiz:lm fırm 
lardan eksik m.ikdru·d::ı. yani bir ok
ı~adan az mikdarda çıkarttırarak hal
ka sottıkları bir tar.ıfdan da un çu
vallarının Rumanyadan eksik olarak 
vürudunu iler.i surerek üyatı ona 
göre tesbit etmek i:;tedikleri için 
şchrenıanetl bu karışık işe bir çare 
dı.işimrnüş, ekmeği dahi tartı ile sat
tırmak yolunu şerrin ehveni gibi b
savvur etmişti. 

fendiyi (Sultan Metuned Ilamis) ic
lfıs edeceklerdir demişler!! 

Padişahın tel.işı ve şehreminini sa
raya davetinin sebebi bu imiş. Ertesi 

gün sndruam.ıo da saraya çağırıldı
ğı haberi alındı. Ve paşalardan her 

ikisinin hafif bir i,stintak geçirdikleri 
habeti de alındı. Jurnal elbette sahih 

değildi. Kü1filı kapmak istiyen bir 
adamın mahsulü hayali idi. Sad.ra%am 

ve şehremini ısrar ettiler. Muhbiri 
sadıkm kim olduğunu öğrenmekte 

ve müvacebc edilmek arzusunda ve 
fikrinde 1srar etiller. Hünk5.r o ada
mı paşaların nezdine yolladı. 

1 su yolsuzluğu 
Vekalet şehrimize 
müfettişler gönderdi 
Limanlar idaresinin vapurla

ra yaptığı su tevziatı işlerinde 
bazı yolsuzluklar olduğu söy
lenmektedir. Bu hususda tahki-
kat yapmak üzere Münakalat 
Vekfileti müfettişlerinden Arif 
şehrim.ize gelerek Limanlar U-

1 

mum müdürlüğünde çalışmağa I 
başlamıştır. Müfettiş bundan 
başka yeni Galata yolcu salo- 1 

nunun Rumenlede yaptığı mu 1 

kaveleyi tedkik etmektedir. Ha- \ 
ber aldığımıza göre vekalet sa
lonun yerli müstecirlere verilme-! 
yip Rumenlere kiralanmasına a
mil olan sebebler hakkında e-
saslı tahkikat ya ptıra.caktır. 

--llll<t--

Maarif Vekilinin 
tedkikleri 

Şehrimizde bulunan Maarif 
Vekili Hasan Ali Yücel dün de 1 

tedkiklerine devam etmi§tir. J 

Vekil sabahleyin Maarü Müdür- ı 
lüğüne gelerek Maarif Müdüri
le ve şehrimizde bulunan maarif 
müfettişleriyle görüşmüştür. 

Bunu müteakib vekil dün şeh
rimize gelen orta tedrisat umum 
miidürü Hayri ile birlikte bazı 
maarif müsseselerini tedkik et
miştir. 

--lllH<--

Rumenlere bu ay 
satılacak mallar 

Bir okuyucumuzun 
haklı temennisi 

-0-

Beşiktaş Köyiçi Hamam sokak 
27 sayılı evde karileriınizden Hik
met Sayar yazıyor: 

«Muhterem gazetenizin 23/8/940 
tarihli nüshasının kari sütununda 
(Yeni sokak levhaları hakkında 

bir temenni) serlevhalı yazıyı, dik
kat ve alaka ile okudum. Şehid 

Mchmed Paşanın hatırasını taziz 
için Ticaret mektebi köşesine (Şe
hid Mehrnedpaşa yokuşu) diye ko
nulan levhanın bozukluğundan şi
kayet eden kariinizin bu yerinde 
temennisi hakkındaki yi.ıksek alii
kanı.zdan cesaret alarak, biz de Be
şiktaş vapur iskelesinden çıkınca 

hemen oraya talik edilen (Barba
ros Hayreddin caddesi) diye yazıl
mış olan levhadan bahsedeceğiz: 

Yüksek nıenakibi ile tarihe sığa
rmyan bu büyük Türk denizcisinin 
gönüllerimizde yaşıyao sevgisi ile 
ô.deta istihza eden, ve her iskele
ye gidib gelişte gözümüze çarpan 
bu bozuk levhanın şayanı esef ci
heti, bu defa yeniden oraya talik 
edilmiş olmasıdır. 

En köt!.i bir yazı ni.lmwıesi diye 
gösterebileceğimiz bu levhada, 
alelade bir teneke parçasına silik 
bir boya ile yazılan (Barbaros Hay 
reddin) ismi, bu büyük Türk kap
taınma beslediğimiz hürmet hissi
ni rencide edecek kadar çirkindir. 
Muhterem Va:Ii ve Belediye Reisi
miz Lutfi Kırdarın himmellerile 
mükemmel bir parlc halini alacak 
olan büyük Barbarosun türbesi ya
nında güzel hatlarla yazılmış mun
tazam bir levhanın ilk bakışda gö
ze çarpaccık bir yere taliki ne ka
dar şayanı temennidir. 

arasında 
---0--

Muntazam seferler 
yapılacak 

Denizyolları İdaresi İstanbul 
İskenderun arasında munta -

zam bir sefer programı tesbit et 
miştir. İki gün evvel Cenub li
manlanmızda biriken eşyayı a
lıb limanımıza getiren Dumlupı
nar vapurtı tamamen bu sefer
lere tahsis edilmektedir. Vapur 
yükünü boşalttıktan sonra pa
zartesi günü tekrar İskenderu
na gidecektir. Dumlupınar ve 
Sakarya şilebleri bu hatta mun 
tazaman çalışacakl.atdır. 

--»ıı«--

istanbul eğlenceleri 
Halkevleri tarafından bu pazar gü

nunden itibaren sosyal yardım men
Iaatine tertib edilen §Chir eğlence
lerinde Karadeniz oyun ve havalarını 
temsil etmek üzere Trabzondan ha
reket eden on bir kişilik heyet ya
rın şehrimize muvasaffit edecektir. 

ilk müsamere pazar akşamı Tepe
başı bahçesinde verilecektir. 

--ıııı«--

Susam va keten tohu
mu fiyatları yükseldi 
Susam ihracatı için yeni j...,. 

kanlar aç.ılması yüzünden piya
sada hararetli satışlar olmak -
tadır. Bir çok ihracat tacirleri 
hazırlık yaıımak :maksadiyle malı 
mübayaa citiklerindm fiya.tlar ~ 
yükselmiştir. Dün susam fiyat-! 
ları 18 kuruş 15 paraya, keten 1 

tohumu da 17 kuruş 15 pa.r:ı:. a 1 

kadar yükselmiştir. 

Bütün neşriyatile hislerimize ter
cüman olan muhterem gazetenizin, 
Beşiktaş halkının bu naçiz dileği-' 
nin yerine getirilmesi için tavas
sutta bulunacağını ümid eder ve 

Rumanyaya satılan tiftik ve 1 bilvesile saygılarımızı tekrarlarız.» 
yapağılann 20 eylülde limanı- j 

1 MÜTEFERRiK 1 ı 
Yugoslav krahnın do- i mıza gelecek bir Rumen şilebi- ,I' / KISA HABERLER 

ne yüklenecektir. Dün 100 ton · 1 1 ğum ylldönümü 1 
yapağı Besarabya vapuruna 
tahmil edilmiştir. Ayın yirmi -
sinde son kalan 1065 ton ya
pağı ve 563 ton tiftik teslim e
dilecek ve Rumenlere olan ta-
ahüdler bitmiş olacaktır. 

ADLiYEDE 

Adliye tatili 
Mahkemeler yarm 
faaliyete başlayor 

Adliyecilerimizin 20 temmuz 
tarihinde başlamış olan yaz ta
tilleri bu akşam sona ermekte
dir. Yarından itibaren adliye 
tamaıniyle faaJiyete ba.şlıyacak
br. Bütün mahkemeler kendile-

* Kumaş ihtikarı - Fiyat ınura
kabe komisyonu kumaş ihtikfırı ya
pan bir müe:ssese hakkında tahkika
ta başlamıştır. Bu müessese ayni ku
maşı muhteliC zamanlarda degi;;;ik 
ve yüksek fiyatlarla satmıştır. Tah
kikat bir kaç güne kadar ikmal edi-
lerek bu müessese müddeiumumiliğe 
verilecektir. * lhtikarla Mücadele - İç tica
ret umum mudür muavini Süreyya 
şehrimize gelmiştir. Mumnileyh fiyat 
mür::ıkabe komisyonu mesaisilc alil
kadar olmaktadır. 

Yugoslav Kralı S. M. İkinci 1 
Piyerin doğum yıldönümü mü
nasebetiyle 6 eylül cuma günü 
saat 11 de ortodoks ve katolik 
kiliselerinde birer ayin yapıla

cak, bilahare Yugoslavenska 
Sloga salonlarında şehrimiz -
deki Yugoslav kolonisi için bir 
kabul resmi icra edilecektir. 

POLISDE 
DUn akşam s;rkecide 

yangm çıkıyordu * Bır Toplantı - Beyt>ğlu kay
makamiığmda Vali ve Belediye Rei
si Doktor Liıtfi Kırdarın riyaseti al
tında bir toplantı yapılmıştır. 

Dün akşam saat 20 raddele
rinde Sirkeci garı karşu;ındaki 

dükkanlardan birinden ateş çı- ı * Çirkin Bir Vaziyet -- Belediye karak bir yangın başlangıcı başı 
tarafından muhtelif semtlerde yapı- ı 
lan teftişlerde yolları kirleten ve göstermiş ise.de sür'atle yetişen 

rine aid davaları rüyet eyleye- hatta işeyen birçok kişi yakalanmış- itfaiye ateşi derhal söndürmüş ı 
ceklerdir. Ancak yaz tatilinde tır. Bunlara ceza verilmektedir. ve yangının önüne geçmiştir. 
nöbetçi kalan mahkemeler bu ---.-.------------------------ ı 

~~:~~;.!:"~i:":.:~:: 1r- Olüler diriliyormuş? 

(Baı tarafı 1 inci uhifedeJ 

Tezgılhlarında 35 biner ton 
luk kruvazörlerinden maada iri-
li ufaklı 800 bin ton tona.jmd& 
harb gemisi yapılıyordu. Hiz-. 
metteki donanmasından batan
ları telafi ettikten maada 1ngi· 
liz donanmasının geçen .sene
den çok daha kuvvetli olduğu 

muhakkaktır. 

Ancak İngiltere kafi dere
cede kuvvetli bir donanmaya 
malik olduktan sonra irili ufak
lı harb gemisine ne kadar çok 
sahib olursa işlerini o kadar 
yoluna koyacaktır. Bu irili u
faklı gemiler memleketin nakli
yatını koruyacak, icab ettiği 

zaman müdafaasına da yaraya
caktır. 

Bir istila hareketi için Al
manyanın den.izlerde güvendiği 

hücumbotlarıdır. Bu hücumbot
ları vasıta.siyle İngiliz donan· 
masından kaçmak, tenha yer
lerde iş görmek kabil olacağı 

zannediliyor. Yedi sekiz kişi ta
rafından idare edilen ve saatte 
100 kilometre kaçan hücumbot· 
!arının bir top mermisi önünden 
bile kaçabileceğini lemin eden
ler var. İşte bunlara karşı 50 
destroyer, İngiliz donanmasın
da mühim bir yer tutacaktır. 

Diğer taraftan. ticari ve as
keri nakliyata gelince Almanla
rın bütün gnyretine, ta.htelbahir
lcrinc, mıknatıslı mayn.ları:ı.a, 

~tuk8 tu~:yarelen,vle pike brnn
ba r<İ!flı m'::ı.rı•11:1 , g"Tı':--•ı 11• n:ı.ir· 
liyat durmamıştır. fa;kı bıziyle 

de";"am ediyor. ~'ıı.kat bu nakli
yatı temin için İngıltere silra.tli 
ve yem gemilerinden bir kısmını 
a:y1rmıya mecbur olmuştur. Şim
di Amerikadan satın alın.an 50 
destroyerin bir kısmı yeni ve 
sür'atli lngiliz g~milerlnin yeri~ 
ne geçecektir. 

Geçen bir hafta içinde Almaı.ı 
tayyarelerinin batırdığı ticaret 
gemileri 70 bin tonun ic;:inde idi. 
Bu her hafta böyle devam etse 
bile çok değildir. 

İngiliz ticaret filosunu sanı· 
m~ z. Çünkü senede iki üç 
milyon ton feda etmeği lngilte· 
re göze almıştır. Ancak her yı!
ni bir sistemle yapılan hücmnun 
ilk hamlelerindeki ?.ayiat gibi 
bu ela zay1flayacakbr. İn.gilte
renin haftada 250 bin ton kay
bettiği de oldu. Mıknatıslı mayn 
lar ilk haftlar bu neticeyi ver
mişlerdi. İngiliz bahriyesi onu 
atlattı; tayyare hücumları da 
atlayacak ve yeni destroyerlerin 
bu müdafaada büyük hizmeti o· 
lacaktır. 

öteye beriye sevki kabil seyyar 
ordu, nizamiye orduswıdmı ibaret 
idi. Amerikadu en çok memleke~ mü
dııfoasma ehemmiyet verilmiş ve bu 
hususda kuvvetli sahil tahkimatı, 
liman müdafaaları ve sahil topçusu 
vücude getiı-ilıniştir. Ilu teşkilata 
göre Amerikanın harice sevkoluna
bileccl~ kuvveti ancak: 3 piyade ve 
bir SÜ\: ari fırkasından ibaret oluyor. 

Barış zamanında nizamiye ordusu 
ile milis ordusunun, 

Piyade mevcudu: 98 taburdan mü
rekkeb 38 piyade alayına, 

Artık ahali zeytin - sebze - et ve 
süt alır gibi ekmek ala~ı~tı. Şeb;:e
maneti meclisi:ıclC'n çıkan bir kara
ra istinaden şehremini meseleyi Ba
anıhal eyledi. iş'an vaku Dahiliye 
Nez;;.reli dahi tasvib ederek sadarelc 
arzıhal eyledi. Sadrazam Avlunyah 
Ferid Paşa evrakı Şılrayi Devlet ma
liye dairesinden geçirterek meclisi 
vükelaya havale eylemişti. Çtınkü 

Şürayi Devlet dahi esbabı mucibe 
mazbatasında şehremaneti meclisi
nin noktai nazarını çok doğru bul
muştu. 

Ferid Pnşıı. ~uk kızdığı için şeh

remininin ı.si:ar ve ricasile sözil. ken
disine bıraktı. Ve bu zat ile konu -
şuldu. Neticede ı;ehremanetinin nok-

tai na.zarını kabul eden bu zat dahi 
hemen orada yazdığı bir ariza ile is

tif ayi kusur ederek hünkarın af ve 
merhametine dehalet eylediğini söy
ledi. Ve ut.anmadan paşalara da ar
zı itizar ederek saraydaki vükeüı o

dasından çıktı.. Çıktı defoldu ~itti 

amma atlı.ğt yalanın cezasını görme

di ve ekmek ~i de iyi ve doğru bir 
tarzda ıslah edilemedi. Çünkü teşeb
büsü makul bulduğu halde padişah 
fırınların önünde (t.ecemmü) kelime 
sinden tevehhüm etmişti. Bil.filıare 
bu da duyuldu.. Jurnalcı el altından 
fırıncılarla uyuşarak şehremini ol
mak hevesine düşmüş imiş!! 

melere tevdi olunacaktır. ! 
ovey . babasım vuran Sahte bono yaptıkları kafi degil- ·

1 Zarif tevkif edildi • '_ 
Bir kaç gün evvel Tophanede miş gibi ... Olen bono sahible- 1 

Behçet SAFA 

Radyo Prograrrul 

Suvari mevcudu: 30 süvari bölü
ğünden murekkeb 15 süvari alayına, 

Sahra topçu mevcudu: 100 batar
yadan mürekkeb 20 sahra topçu 
alayına, 

Temmuz ayları içfode idi. Tepe
başı tiyatrosunun yazlık kısmında I 
(şimdi sinema vardır) bir italyaı1 

turnesi, Rigoletto operasını oynuyor-, 

du. Tiyatro çok k:llabalıktı. İtalya 
büyük elçisi Marki Eınperyali ve ınils 

oturan üvey babasının evine gi-ı 
derekkavgaeden deniz amele- rini de diriltiyorlarmış ! 
sinden Zarifin ilk önce tabanca 
ile taarruz ederek ateş almama- 1 

sı üzerine b1çağını çekip üvey 1 

babasını muhtelif yerlerinden
1 yaraladığını yazmıştık. Dün 

adliyeye intikal eden bu hadise 1 

dördüncü sorgu hakimliğine ve-! 
rilmi.ş ve Zarifin derhal tevkifi 1 

karar albna alınarak tevkif mü-

-·· .. 
Sahil topçu mevcudu, 108 batarya

dan mürekkeb 29 ağır topçu alayına 
Fenni kıtalar: Sekiz istihkılm ala

yına taksım edilmiş idi. 

Sahil topçusunda 15 sanfünctrclik 
uzun toplardan 40 santimetrelik sa
hil obuslcrine ve ayni çapta uzun 
toplara kadar muhtelif toplar vardı. 
Bunların bir kısmı sabit bataryalar
dan ve bir kısnu da altı tekerlekli 
ınotörlü arabalara veya her tarafa 
sevkolunabilen deıniryolu vagonları
na bırleştirılmış batary~ılardıın mü
rekkcb idi. Bu uwn agu· topların 

içinde 55 kilometreye k:ıd:.ır ateş '!-

r '"' Yeni Sabah 
ABONE BED.EU 

TUrklye Ecnebi 

1400 Krı. e.700 Krw. 
760 • 1460 • 

teşarı Kont isforlza, bilc"i.hare sadra
zam olan Babıili hukuk müş:.wiri 

İbrahim Hakkı Bey (Paşa), şehre

mini Reşid Mümtaz Paşa ile şehre

maneti meclisi reisi İbrahim S;ırım Semilı M ümta;ı: S. zekkeresi kesilmiştir. 

ve Keçecizade Reşad Fuad Beyler •iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiii~ 
(Bu ibrahim Sarım Bey Mısırlı Nev- r &0 ' 
civan Hanımefendinin zevci Feridun 

Paşanın pederidir. O Feridun Paşa 
ki Mısır paşa..<'1 ofdui:,ru zaman bi:ı ta
acciib etmiştik. Mısırlılar da onun 
telefon kitablarında ismini cencral 

7 EYLÜL 
Bu tarihi unutmayın 

40,000 Lira •• çekiliyor o gun 

Sahte mübadil bont>k1·1 \•e bazı 

sahibi ölen bonolara d:ı sahte sa
hibler yaratarak Zfraat E::mkasm
dan 35442 lira kııd;.ır para ~ekmekle 
suçlu 20 kişılik sahtek5rlar kaCile
sinin dün ikinci ağırceza mahkc.ı!tc
sinde duruşmaları yapıldı. 

Bu davada çok dikltııtc dd!er \'e 
hayret verici entr~ka!ar, d:ılm•crc
:1.er, akla gelmedik ~Py!::mlıl.lardun 

her tın bir tanesi ım~ycl~.n:ı çıka

rak dinleyicileri ş::ışlcna çcvlriyot·
du. 

il:i matbaacının yaptığı s;.:.b!ı: mü
badil bonolarmm nolo:!ricrdcı birç.:.ık 

kimscl::ıri S[.hib olarak değiştirdiği 

duyuluyor, Sonra l.ıazı ~ahibi ölen 
bonolara da yeniden fukıı.t yine 
ayni isim \·e ayni hüviyetle sahib
ler diriltlit,i anl:ışılıyor .. ve b• · 20 
suçlu ar::ısıııd<ı - hC"psi de s:~-;ı u ol
makla ba:ıbcr - As.ıl sııç birind.:>n 
diğC"rine yukl..tiln!\')" c 

olarak gördükleri zaman hayret et- 1 

mişlerdir.) ve daha bir çok :Ze\·at ti- 1 
yatroyu doldurmuştu. İlk perde bit
ti bilmedi. Burulan bir kaç ay evvel 

vefat eden hünkar yaveri Bahri paşa 
zade ıncrhurıı Salfüııı.ddin Dcy şeh-
reminini aradı ve saraya davet edil- 7 EylOI •... Bu tarihi unutmaymız. ÇilnkU bu adeti\ !.il' al~!· Su-,t !_.ı~ı: ı.." ı.ık:ın-
diğinl söyledi. Kalabalığın içine gi- tarih SİZİR de hayatmızda bir dönüm noktası şık bir k,ir düiü~n l Hl'lZ«rası güs -

teri''O<d I. ren yaverin beraber çıkıp ı;tme:ıi or- b • " 
5 Eylül 1940 PERŞEMBE lalıkta bittabi bir mC"rak uyandırdı. Oliı ihr. Mcsclfı: n: ııı~ü celı:;edc tcvkitha-

2 Şııban 1359 Hatta sefir acaba perdeyi mi ı.apa- Yazdan sonbahara geçerken talıiniz kıştan neden .::.-ıee gt'.tiriınıcilig: için ewcl-

HNELIK 
1 AYLJK 
8 AYLIK 
1 AYLIK 

800 • 

• 
400 • 
160 » 800 

23 Rumi Agvstos 1356 tacaklar diye benimle şaka etmisti. ilkbahara geçebilir. ÇUnkU Mill'i' piyanpo O giln ki karanl .. celbi kıklrnıda mü:.ake· 
Gür> 24<l A:r: ı; 1940 - Hızır 123 ' }}öyle bir şey olmadı. Oyun devam 1 • E 1 f d ı. ·ı· 

1--------------ıı etli. Fakat şehremini yerine oturma- zmır nfernaSyOD8 uarm a Çe..:r lyOr. reye y.ı; l ıı,; olan Elh~rn !'orguya 

GUneı öQto ikindi mışlı. Çünkü sarayıı gitm.işt.i. Jurnal (2) Lirahk lam biletle 40,000 Lirayı O glln çeklldiği t."mt1J1: 
10.45 5.36 9.15 Ezani etmişler, şehremini s:ıdrazamla miıl- - Evet dcmiı;ti.ı'. Ben biı· bono 
5.31 12.14 15.51 Vasati tcfikıın ekmeği hrttırarak sattırmak kazanabilirsiniz. :ıld;m .. ve benim cliındc tir müddet 

Yatsı ırn .. k ba..~"nesile. hal~ı fırınların ön(.ınde (1) Lirahk bilet size 20,000 lira gaiirebilir. k<ıldı. Soma paramı da ÇC,;!.;[im. FR-

kat'iyen bilmiyordum. Zaten bilsey
dim suhtc bir bonoyu alma7.dırn. 

Bu sözler cidden makul idi. Fakat 
digc.r tarafdan aldığı bononun d:ı 

s'.:lhte olduğu muhakk::ılüı. 

Sonra bu işin eleb•ışısı ofarak 

gösterilen Nihad mahk.c...'llcye itfraı 

ederek: 

- Bu işleri l..ımamile tertib ve 

idare eden bc>n <.1cği1lın. Ben sadece 

sahibi ölmüJ bk bonoya bit· scll.ib 

bulmak iı;:iu çalıştım. Ve bu işl yap

tım. Suçum bundan ibarettir. Sahte 
bonolar yapıldığını ve elimizdekı 

bot1ol.ır:n sahte olduğunu ben k;:ıti

ycn ne biliyordu:n, ne de işitLiııı. 

Hatta böyle bir ~üphem bile olma

dı. Çünkü bonohıı· gayet güzeldi ve 

a •l ı. :,rıııın ayni idi. Di.ılün bunları 

yDpaıı ve beni de bu işe sokan hep 

Ethem ile llt.isnüdüt' clebaşt onlar

dı..r. 

Nihayet cidden kördüğüme ben
zi.yen bu davada yeniden bir kısım 
şahid celbine lüzum hasıl oldu ve 
gnyri mevkuf olarak davaya celbc

dilen dört suçludaıı biri olan Abdül
kadir K:.ıflı m::ıhl{Clllece görülen lü
zum iizcrine tevkifine karar verile
ı·ek derhal tevkif oltmdu. Bazı tet
kikknle bulunm;:ık ve yeni şahitler 
celbi için muhakeme başk:ı güne 
bır~,kıldı. 

,.k,.rn 
ti 12.00 
1 lS.36 

1.35 4.06 Ezani tecc>ır .ıü ellircrek ve şehirde bir ga-f kat bu bonunuıı !'~htc ıolc.iu&t:nu 
20.13 3 46 Vasati ı t k liahd R d \._ 

· lcyan çı.{ar arr> ve eş:ı E- lı••••••••••••••••11•&s:aaı::z:~:c::;:ım::ı:ı::ı:m:::zenlll ..._ ___ _.. __ '""'~-------------------"' 

5/9/940 PERŞEMBE 

7 .30 Program ve m~mleket sa11t 
ayarı. 

7.35 Müzik: Plliklada hafif 
siki. 

8.00 Ajans haberleri. 
8.10 Ev l(::ıdını - Yemek llstesi. 
12.30 ProgrLJın, ve ınemlC'ket saat 

ayarı. 

12.35 Mü2.ik. 
18.00 Program ve tY\t'nHel!:et r.:ıat 

ayarı. 

18.05 Müzik: Koı~s"··to (Pl.) 

1 

19.10 Mü···!>~ E'·ı~ıı ht•.p•ti. 
· 19.45 MenılekPt ı;;ı .t a1::ırı, 

jaı1s haberleri. 
20.00 Mü~ik: Saz cserler.i. 
20.:30 Konusma. 
21.:10 Radyo g<lzeiesi. 

ve a• 

21.45 l\lü:.ıik: Radyo orkestrası 

<Şef: Dr. E.. Frc.elorius. Takdim e
den: Halil Bedii Ycinelken). 

?.~.:ıo Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri; zirr.at, esham - tahvilat_ 
kambiyo - nukut borsası (Fiyat). 

22.45 Muzik: Cazband (Pl.) 
23.25/23.30 Yarınki program ve 

kapanış. 

Satış deposu: Rikardo Levi halefi 
FiLlPPO LEVİ Hm•uzlu han 

No. ı. isbııbul 
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SAl.'FA : S 

l\. ~~;;;.~~~~---allllll---~E&al~~~~, 
"na be ile ı Avrupada harb Hiflerin dün 1 Afrikada harb :·m~=::==~~::: Yazan: Hikmet ILGAZ 

~u serlevhayı gören, tarihçi· I yan filosu harb nizamı aldı. A· 
..._ lltıiz merak edeceklerdir. vusturya. aıniralı <!rkanıharbi
ta~kil _hafızalarını karıştıra- ycsine danıştı. Fikırlcrini sor
~r Aşık paşazade, Dursun du. Onlarda İtalyanlara müva

Y, Bi>Ulfeth, Hayrullah efen- zi bir nizam alınağı ve topçu 
ın,~airna, Pcçevi, Silahtar, Gıl- muharebesi yapmağı teklif etti· 
"'lllıyan, Vasıf, Cevdet ve saire ler. Amiral: 

SS.ire tarihler arasında bu - Ya vuramazsak? dedi. 
~da bir eser hatırlamıy~ca_ıc-1 - Vurmağa çalışırız.. ceva-

. A.caba kütüphanelenmız· bını verdiler. 
den birinde yazma bir nüsha mı J - O zaman cephanemiz biter 
ttıhur etmiştir? Yoksa Diyana de lıarb gene bibnez .. 
lııabedi, Venüs heykeli ve bir - Usulü harb bunu emredi· 

k tarihçeler, Düsturnameler, yor amiralım, dediler. 
~ l'ıııanlar, muahedeler misilli Amiral bu fikri beğenmedi, 
'~ıııetu eserlerin asanatika bir süvari böliiğü gibi düşmanın 

ta.bazları tarafından kaçı- üzerine yürüyüp çiğnemeği dü
~ ~1kları memleketlerde kata- şündü. Fifosuna ok ucuna mü-

tarı neşredildikten sonra şabih bir teşkilat aldırdı. Kem· 
w 'CUdiyeti anlaşıldığı gibi Kör- di de en öne geçti. Son sür'atle 
~ U ltı.rihi de böyle ~i .~:yd~- İtalyan donanması üzerine git
f:ı.. ~1ktnışbr? diye duşunülcbı- ti. İtalyanlar bu garib harekete 

~latbuki Iföroğlu tarihi bun
~ bir ay evvel !stanbulda bin

tce 11\isha olarak tab ve neş
l'ıılu 

llrnuştur. 

~k ~ükür Türk ma:~u~ı 
lt lldot vaziyetinde deg~d::· 

1 ru; sıınf halkın zevkine, kultu-, 
'tııı....e: mesleğine hizmet eden 
~l'\Yata tesadüf olunur. Bu 

1 ~ eyanda köylümüze kendi di-, 
f l'l~ hıtab eden, bunlara daima 
~~ılet telkin eden, iç ve dış si· 
aaet hakkın1a kfıfi derecede 
~1lnnat veren küçük gazeteler 
iltuır. 

i l\ôylüier bu gazeteleri almak 
)~ •kı üç saatlik yoldan sehre 
h al'an gelir. "Oldu mu be ya· 
~· ile ka.fiyelencn maniler 
e kıe okunur. Günlerce evden 
,.~e, elden ele gezer, renkli re· 
~ll:ı.ler~ itina ile kesilerek kerpiç
\'; 

0rul..ınüş c.luvarlara mıhlanır. 
ı eUıası1 bu gibi gazeteler kby
a~UzUn başlıca zevki, neş'csi, 
tlit hocasıdır. Bu scbeble en az 
~ e~ neşriyut kadar yurdumu· 

hızıneti dokunur. 

bir türlü mana veremediler. Top 
atcşmi sıkla.<?tırdılar. Tcketo~· ı 
gözünü kapamış üzcrlerine gclı
yordu. Bu hareket şuursuz, ma
nasız, göriilmemiş bir şeydi • 

Ancak kalyon devrinde tat
bık olıın..•bilirdi. Avusturya fi
losu bu gnrib nizamda dil.sınan 
hattına çattı. Müsademe neti
cesinde bir iki İtalyan gemisi 
battı. Diğerlel'i şaşkınlıkla çil· 
yavrusu gibi dağılıp lmçmağa 

başladılar. Tekelof firarileri 
bir müddet takibden sonra geri 
döndü. 

A vusluryalılar gözden kay -
bolduktan sonra İtlayna ami· 
rnlı dağılan gemilerini topladı. 
Hcp..,ini alay sancakladyle süs· 
lcdi. Muzafforen ( ?) memleke
tine döndü. 1tnlyada üç gün za. 
fer şenlikleri yapıldı. Üçüncü 
günü akşamı amiı'nlın mağlfıbi· 
yeti ve sahtekarlığı anlaşıldı. 

Bütün millet derin bir mateme 
büründii. Ve zafer kalpazanı a· 
miralı derhal hapse altılar. 

Anlaşılan Köroğlu tarihinin 
bir forması ziyan uğramış. Bu 
cüziı de hürmet ve muhabbeti
mizin nişanesi olmak üzere biz 
hediye edelim. 

~e Zaman hunlardan biri elime 
~~ bir kaç ay evvel !st.anbul 
~eteıenndc tesadüf ettiğim 
~ıta vukuatını bir de bu ağız-
lı~ekr_:u- etmekten u~an.m~. .. • 
1~1 .. k turkülerini, marulerı, ogut- 1 Şımal 
~· siyasi fıkraları merakla 

1 

Hilanct İLGAZ 

mem leketlerile 
iktisadi lan aşağı okurum. 

!l.i İ\oroğıu da bunlardan biri· 
~ t: •• nir kaç gün evvel bu ga.ze: 
~ ~ on yooi temmuz tanhlı 
taliııhasına kavuştum. Birinci 
~~faya baktım. Müdhiş bir 

münasebahmız 
(Baş tarafı 1 incl sayfada) 

dır. Bu memleketlerden şiddetle 
muhtaç bulunduğumuz demir, 
kıiğıd, ve buna benzer maddele
rin Almanya transiti vasıtnsiyle 
getirtilmesi imkan dahilinde ol· 
duğundan Almanya hükumeti 
ile resmi müzakerelere başlan· 

mıştır. 

Bu memleketlerle yapılacak 
ticari mi.ibadclat Almanya ve 
Tunu tarikiyle Karadenize ve 
oradan da Kıt rndenizdeki Al
man vapurlariyle memleketimi· 
zc getirilecektir. Yapılan he· 
sablnra göre İsveçten Alınan 
transitiyle getirilecek demirle • 
rin Amerikadan yapılan idhnla· 
ta naza.can hem dnha kolay ve 
hem de daha ucuzu malcclilece
ği anlaşılmıştır. Haber aldığı -
mıza göre Almanlar yapılan 

[ Ba§makaleden devam l ( Ba:ı tarafı 1 inci sayfada) 
beliğdir, daha kanaat ve•·icidir. olduğunu müşahede eylemi§ler-

Bugün filiyat ve realite ise 1 dir. 
Almanyanın lngiltereye karşı Diğer tayyare filolarımı7. Ber· 
bir şey yapamadığından ibaret- linde elektrik santrallarile ten· 
tir. Böyle bir hakikati laf ile ol~- ı vir tesisatına ve bir siliı.h fabri
meğe imkan olur mu'? Almanya kasına, :Magdeburgda petrol de· 
bütün Avrupa.ya ve dünyaya polarma Hamm ve Schwcrtede 
karşı bir bono imzalamıştır. eşya istasyonuna, Merzigde bir 
"Yakında İngiltereye diz çök- çelik fabrikasına ve Hollanda 
türtoceğim,, demiştir. Şimdi ve Almanyada bir çok tayyare 
dünya kendisine; "Bu bononun meydanlarına taarruz etmişler· 
vadesi gel<li, geçli. Haydi baka- dir. 

lım sözünü tut!,, der bir vazi-
1 

Sahil kumandanlığı ile teşri-
yettedir. ki mesai eyleyen donanma tay-

Siyasctte bu gibi bonoları an- yareleri Bevelanu kanalında, 
cak büyük lıir muvaffakıyet Ü· Ternanzende ve Escont mansa· 
midi ile vermek icab eder. Şüb- bında mavna tecemmülerine ta· 
heli işlerde kat'i vadlara kalk - aı ruz eylemişlerdir. 
mak çok zararlı olabilir. Propa- Sahil kumandanlığının tayya· 
ganda san 'atında gerçekten iis- releri de Ostendedeki doklar::ı. 
tad olan Führerin ve sağ eli ma- taarruz etmişlerdir. 
kamında bulunan Göbbelsin bu Bütün tayyarelerimiz ti.sle-
basit hakikati bilmemelerine im- rine dönmüşlerdir. 
kan yoktur. Fakat ne çare ki Londra, 4 (a.a.) - H.euter a
burada filiyat ve realite onlara jansının deniz işleri muharriri 
kar§ı insafsız davranmıı:;tır. yozıyor: 

Onlar İngiliz adalarına geçebi- 10 mayıstanberi Almanya, ö
lecekleriııe ve İngiliz müdafaası· ıu ve esir olarak haftatla takri
nı yeneceklerine hakikaten ina- ben 550 tayyareci kaybclmiştir. 
nıyorlardı. Aksiliğe bakın ki Bu rakam Almanların zayi et
lngiliz mukavemeti biitün bu miş oldukları tayyare adedine 
hcsabları boşa çıkardı. Zavallı ınüsteniddir ki, bu zayiatı da 15 
Führcr ile Göbbels buna ne yap- hafta müddetle haftada takri -
sınlar? İnsan kudreti ve iradesi ben 220 tayyareye baliğ olmak· 
dünyada her istediğine nail o- tadır. 

lamaz ki! Ölen ve esir düşen İngiliz 
Fakat bunu itiraf etmek on· tayyarecilerinin adedi tayin e

lar için ne kadnr giiçlür. Bu ka- dilememekle beraber, bu mık
kndar güçlük karşısında işte tarın Alman zayiatıııın bir kes· 
Göbbcls bile aciz kalnuştır. Çün- rinden ibaret olduğu zannolun -
l·ü İngiltereye hUcum kararını maktadır. İngiliz hava kuvvct
yalnız Führer'in vereceğini ve leıinin mütemadi inkişafı do· 
bütün Alman milletinin bu cm- Jayısiyle, tayynreci olabilecekle
re tebaiyet edeceğini söylemek- rin azami yaşlan 28 den 31 e 
ten başka bir şey yapamıyor cıkanlmıştır. 
ki bununla vaziyeti hiç de izah ~ --»ıı«--

etmiş sayılamaz. Fiihrer bnş-ı Harbin yıldönümü 
ltumandan ol~n~.a. emri onun münasebetile neşriyat 
vermesi pc~ t.abııdir. Asıl mcs:ı [Baş tarafı 1 inci sahifede] 
le, bu emrın pek .~akında verı- velt veya Wilkie gelsin, bu munase
leceği bizzat Führer tarafın- bat gelecek dört sene z;ırfında da 
dnn ilim edildiği halde clfın bu devam cdecektır. 

olda bir teşebbüs vukun gel- Sovyctlcr birliğine geU~ce,. aklı 
Y "nded' D G .. bbels knt'i eren hiç bir ferd parlak ınktşaflar 
memcsı ır. r. 

0 beklıyemcz. Fakat istikbalde iki mll
hcsab görme saati yaklaşıyor let menfaatlerinin biribirinııı miı -
demekle şimdiye kadar söylen· tcmmimi oldugu mılaşılacağı umıd 
miş olan sözleri tekrardan baş- olunabılir. 
ka bir şey yapmıyor. Halbuki a· Tiırkıye ile ol:m pakt butun pro-
sıl bıkkınlık veren, itimadsızlık paganda oyunlarına mukavemet etti. 

Portekiz ile eski ittifnk d<ı muma
vcren §ey bu sözlerdir. sil oyunlara r3c,l<mcn sağlam olarak 

Bunlnrın aylardanberi teker· kalmıştır. 
rür ettiği halde file çıkanlına • ı Arjantin, Brezilya, Şilı, Uruguay 
masıdır. Alman propagandası Propaganda için sarfolunan mılyon-

larC"a iiderit ve marka raE,'lnen tngil
teehhür hakkında zihinlere im·, tere dosUuğuD!l sadık bulunuyoı-lar. 
naat vel'ecek makul ve mantıki Yakın ve orta şarkın muslüınan 
biı' sebeb serdedemeyince efkiın dcvlet.Ieri, cemaatleri, Mussolıninln 
umumiye bu sebebi kendisi bu· takdtm ettiği chlmayeyb reddet.mcy
luyor ve: "Hücum edilemiyor. lerdır. 

· k trd' Mınver devletlerinin prop::ı anda-
Çünkii Jngilizler çok uvve ı ır ları bizim müttefiklcrimiz<lc tama-
de cesaret edilemiyor.,, diyor. mile akim kalmtştır. Nasıl kt Fran-

Hüseym Cahid YALÇil ~ 
1 

sız mustcmlekclennde de akim kal

Japonya Hindiçiniyi 
işgal etmek Üzere 

(Baı; tarafı 1 inci sayfada) 
Bu iıllimatom, genel'al Ch:ı.ng-kai

Chelt'c gönderilmekte olan mühun
ınatın sevl:iyatma ınlıni olacakları

na ınutedafr Fransız tnahlıiıdunün 

ifasıııı lcontrola memur kilymak:ım 

Mlctıikara taı·a[ından tevdi cdilmis
tir. 

mıştır. Fransııı:: mıistcmlekclcl'i şıındi 

Almanlann hükmil altında bulunan 
Vichy hükümetınd n yuz çeviriyor
lar. 

~ ttı ... Galata ~esi şişmanlı: 
~a ıki top, agzmdan kendı 
~ nca alev~"' fışkırıyor. Öte· 
la bir gemi beli kınlmı~ duman- ı 
ıı:r ıçinde batıyor. Resmin altına 
~L ttıağaza vitrinine yazılacak 
~~ette "denizlerde aman 
~· ctimlesi ilave edilmiş. Ha
at len bu mahuf toplar gülle 
bi:aYıp yalnız alev savursa 
el'itu karşısındaki gemiyi gene 
~ P batırmağa muktedirdir. 
cı:a naleyh denizlerde aman 
1-' <l-'Jı~11na ben de iman ettim. 
~altat serlevhayı takib eden iki 
~ ~tır}ık tarihi izahı okuyı.ın· 
<l~ıtdise hakkında biraz tered
~ • diiştüm. Meğer bu renga
de ~ tablo "tarihinde ilk defa 
~~. ntuharebcsi yapan. ltal· 
tıiq fılasunun bir zırhlı, bır tor-

teklifi esas itibaıiylc kabul et- Hongkong, 4 (a.n.) - Reutcr njan-
mişleroir. Yalnız tcferrüat Ü· sı bildiriyor: 

Hindiçini muka,·cınet edecek 

Mihver gazeteleri 1ngiltercnln g, -
rnntisıne guvenen devletlerle pek 

çok alay ettiler. Fakat kendini ko
rumak yoluı1daki bu nısıt.uyı redde
den milletin basma gelenin en bariz 
misalıni Rumanya vcrmektcdır. Bu 
memleketin yeni dostları İngiltere ve 
Fransanın son lınrbdeıı sonrn ona 
temin etmeye hizmet eyledikleri top
rakları elinden almışlardır. Ru!l\an
ynnın akıbeti ne kadar ncınacnk bir 
lı5dı c olursa olsun, Büyük Brit.an
ynnın siyasetini z:ıyınatamaz. Bilakis 
kiiçiık de\·letlcre mihverin dosUuğu
na itimat cdllemiycccgini ihtar ey
lemek suretile lngiliı: siyıısctıni tal.-

\>~ ~n dört denizaltı kurban 
lı~~ İngiliz donanmasın Ö· 

e kaçtığının resmi,, imiş. 

tı~~er rnuharririn maksadı Ve
~1 il\ ~e Cenevizi istisnn ederek 
~ ~n ıttiha1ı temin olunduktan 

ll.ra · uh \.~ · ~ Yapılan dcnız m areU\.:sı 
\>a htından başka bir aded daha 

l'dır 1 () . 
.\.~ dokuzuncu asrın sonunda 
l'a_~=-~Uryalılarla İtalyanlar a
~~ vukubulnn Lisa deniz 
~atebesi de 1talya tarihinin 

1 ~a dır. Bu muharebede İt:ıl- 1 ile tı. .fılosu Avusturyalılara ade-
ll ık k . u~·ı 1 ere ve top kuvveti cıhe-

~I'~ de on kere üstündü. Kara 
ı{), lel'i devam ettiği esnada fi. 
~\'lıt da birbirine tesnaüf etti. 
lıj~ h tutya amirali l{eketof de· ı 
~ <ltbinden, kaptanlıktan o 
b~ ~ anıamıyan, hesaba kita
~tt Ynıet vermeyen alaylı bir 
ltı'UJ.1 • Bu kusuruna rağmen 

cı, zor-ba ve c<'surdu. lt.a.l· 

zerinde görüşmeler cereyan et Cm knynnkl rmdan alınan haber-
lere göre, Japonya tarafından Hindi mektedir. 
Çininin istila ı halinde alınacak t d-

Diğer taraftan Almanyaıun birler hakkmda, Hindi Çini 'e Çin 
hariçden idhal e<lcceği mallan m:ıkaınatı arasında lıir ltılôf husule 
mtib.'.ıyaa etmek üzere Berlinde cdmiı;lir. 
Bı ntştelc. nnnıiyle bir teşekkül Valıi umumi amiral Dccoux, J:ı
vücudn getirilmiştir. Bu teşek • ponyanın ,·cya Japon ordul:ırınm 

Hindı Çini arazisinde u ler teşkil 
küle mensub mütehassıs mümes ctmclcrhıe hiç biJ' zaman müsaade 
siller satın alınacak maddeleri ctmiycccJini, Chung - King hukü -
mahallinde tedkik edeceklerdir. ınel'ne temin etmiştir. 
Bu teşekkülün mümessillerinden Bu arada Japon donanmasının tam 
bazıları ynkmd::ı. memleketimize Hindi Çini kara suları açıklarında 
gelerek yeni Alman anlaşması dolaşarak hutün ş:ınali şarki sahil

lerini :ıhluka altımı aldı •ı b ld ril -1 hükümlerine göre mal satın al-
ınektedir. 

mnğn başlıyacaklardır. Alman- m:;ıoıı;m.,..~r:ıc::ıızm.,_..,.ma:ıı~~~~ 
Iar memleketimizden ınübayaa 
edecekleri malları burada teslim 
alacaklar ve ihrac edecekleri 
mallan da memleketimize kadar 
getirerek teslim edeceklerdir . 

Bu suretle n::ı.kliye işlerindeki 
tehlikeler trunamen Almanlara 
aid olacaktır. Ticari mübadelii.t 
kısmen kara ve kısmen ele Tuna 
yoluyla yapılacaktır. 

Açık uhabere: 
Bay Mehmed 

Suavi Daysa la 
Şnh'"ınızı nliikadar eden bir 

mesele için bir hafta zarfında 
a..cmğıdald adrese müracaatınız 
rica olunur. Bebek Cevdctpa§a 
Cad. No. 346 S. Başol Çorum. 

\iye eyler. 

ağmurların iz-
mirde yapllğı zarar 

İzmir, 4 (a.a.) - Yağmurun, 
Eğe mıntakasında 53 bin çuval 
üzüm mahsulünü zarara u~rrat· 
bğı tahmin edilmektedir. Bir çu
valın yüz kilo üzerinden hesab 
edildiğine göre, zarar mıktan 
beş milyon ile yüz bin kilodur . 
Rekoltenin 25 bin ton tahmin 
edildiğine göre ıslanan üzün1 
mıktarı rekoltenin nltıda biıiııe 
yaklaşmnktadır. 

lııcir mahsulü üzerinde de 
beşde b'ı n· b t:nde zarar tah
min edilmc>kte;lir. Bazı mınta

kalarda pamuk, susam ve pata
tesler bu yağmurlardan fayda 
görmü !erdir. 

k \ [Baş tarafı 1 inci sahltede] 
geceki n ut U Mühim avcı gnıpunun himayesi al- ca.ktır. 

tında ilerliyen duşm<ın bombardıman Eski iktısad nazın değişmiye-
[ Baıı tarafı 1 inci sahifede 1 

Berlin 4 (a.a.) - D. N. B. 
tayyarelcrinden ınnrekkep bır filo, cektir. 

bildiriyor: 
Führer, 1940. 1941 kışı yar

dımı eserini açarken, söy1ediği 
nutka §Öyle başlamıetır: 

Maltaya taarruz tcşcl>bUsimde bulun Akşamleyin gc11crn.I Antenes
muştur. Duşmıın bombalarından ko Demir Muhafızların reisi Si· 
hiç bir zayiat husule gclmcmiştır. ma ile görü.,ecektir. Sima da 

"- Harbin ilk senesi bitmiş
tir. Bu birinci senenin muvaf -
fakıyetlednin misli yoktur. Bu 
harbin birinci senesi, 1914 har
binin birinci senesi ile mukayese 
edilemez • Çünkü 1914 harbi
nin ilk senesinde, fevkalbeşer 

cesarete ve muazzam f cdakar -
hklarn rağmen, kat'i hal sureti 
değil, ancak kısmi neticeler alın· 
mıştı.,. 

Führer, bundan sonra Alman 
kuvvetleri işgnlinde bulunan 
muazzam coğrafi sahayı ha
tırlatmış ve sözlerine rıöylc de
vam etmiştir: 

"-Bir çok muhasımlar, orta
dan kaldırılmıştır .. Eğer tngil· 
tere henüz ayni akibete uğra -
madı ise, bu ancak, iyi coğrafi 
vaziyeti ve kaçmakta.ki fcvkn
litde mehareli sayesindedir. Ba
zı İngiliz politikacıları inandır
mak istiyorla ki İngiliz ordusu 
gemini çiğneyen azılı bir at gibi, 
nihayet düşmanın üzerine atıl· 
mak arzusu ile yanmaktadır. 

Halbuki hiç böyle değildir. ln
gilizler bize pek yakuı bulunu· 
yorlardı. Bu arzularım mükem
mel tatmin edebilirlerdi. Fnkat, 
kendilerinden çekildiler ,.e ken 
dilerine, bu ricatları büyi.ik mu· 
znfferiyetler diye tesmiye et· 
mek tesellisi kaldı. 

Halen Alman kıt.alarmın işgali al
tındaki biıyul• arazi, müttefikimiz; 
it.ılya tarnfmdan d::ıba ziyııdc geniş
letilmiştir. italyn da şarki Afriknda 
inisiyntıvıni rılınış, me\'kiinl fakviyc 
eylemiş ve İngiltereyi geri ntmı tır. 
Bıttabi cn1u\•affakiyetler> den bah

50 Amerikan dest
teslimi 

. . 
royerının 

[Bnş tarafı 1 inci sahifede] 
bir halde teslim edileceklerdir. 
Diğer taraftan Vaşiııgt.ondan 

bildirildiğine göre, bahri hare
kat şefi amiral Stark. destroyer· 
lerin ve harb ckipmanlarırun ln
giltereye teslimi için 13.zırogelen 
formaliteyi ikmal etmek üzere 
bu gemilerin satılına.c:.:;ı suretile 
elde edilen bahri üslerin mille· 
tin müdafaası cebhcsinden bir 
ziıf değil bir kuvvet teşkil etti· 
ğini tahriren teyid etmiştir. 

Bahriye nezaretirun mütalea
sına göre, lngiltercye teslim e· 
dilecek bu destroyerlerin bu -
günkü kıymeti takriben 85 mil
yon dolardır. 

Rooseveıt'in beyanatı 
Vaslngtoıı, 4 (a.n.) - VaŞngton:ı 

gitmekte olan riya et treninde B. 
Roose\•ell, matbuat mumcsstllcrine 
şunlan söylcmıştir: 

c- Hava ve dcnız uslcrinin başlı
ca kıymetleri, bunların duşınanı bır
lcşik Aınc.rikıının gırış kapı ından u
znı.. tutacak olmalarıdır. Bıze taar
ruz etmeden evvel du mnnın bu üs
lerden geçmesi lazımdır.> 

Reis, garb nıstf küresırun muda -
fansına matuf l>ulun:ın dıger uz.ak 
üslerin birleşik Amcnka.)ı:a verilmesı 
icin, tarihi chemıniyctı olan sair ted
birlerin alınabılcccgıni de ima et -
miştir. 

scdebılirlcr. ı~rıknt bunlar, normal edilmiştir. 

\'e makul insan düşüncesinin nnlıya- B. Rooscvelt, kongreye hitab eden 

B. Roo evclt, dcs'.royerlerin dcrhnl 
denilebilecek kadaı· makul bır müh
let zarfında 1ngiltcreye gonder.lecek
lerini beyan clmi§tir. Reis, bu des
troyerlerin tahıl bırle .k Amerika 
tarafından tcslım cdılmiyeceklcrini 

il.ıvc etmiştir. Bu sozlcr, 1ngılız veya 
Kan:-ıd:ılı muretleb:ılın gelip bunl"\rı 
tc lım nlacal:ları mahiyetinde tefsir 

ınıyacağı rnuvnffnldyctlcrdır. mesajını gazctecılerc okumuş, ve pa-
Biz dolma şunu müşahede ettik l.i uır giınü oğlcden sonra B. Hull ile 

fngıtiz propagandusı, IJir şahikadan görüşmesi üzerine nihai kararın 'e
derin bir çukura düşüyor ,.e fakat rilmiş bulundugunu beyan etmiştir. 
bir ktıç gun sonra daha yüksek şa- İngiliz _ Amerikon ıtilfıfı hakkında 
tılkalımı yukscllyor. Mesela ben bir bl•yan edilen ılk mutalea, infıradcı 
gun şöyle bir şey okudum. cŞimdi senato azası B. Nye'ın mutaleası ol
harbin mukadderatı :ınfaşılmıştır. mu tur. Sennlo azası, b:ış muddeiu -
Eger Almanlar Pnrise gelmeye mu - muminin ı,u itıliıfm kongrece tnsdi
vaffak olııımızlarsa - 1:1 olamıyac;ık- kine Jüz.um olıruıdı •ı yolundaki be
brdır - h:ırbi kaybedeceklerdir. Pn- yanatı hakkında şu so1Jerl soylemi.
kat her şeye rağmen Par! e gelrrler- tır: 

sc, o zaman harbi ingiıtere ~:ıttana- !!!!!'!~~~~~~~~""!!!!~"!!'!!'!!!!!!!!!~ 
cnklır> 1.ngiltcrc müleaddld \"e EÖZ-

cle muzaflcıiyeUerini işte böyle };u

zandı. Bu muzaffer:iyctıerin en şans
lısı, Dimkerque :firarıdll'. 

Biz Polonyayn giriyorduk, İngiliz 

prop:ıgandacıları ise diyorlardı ki, 
iyi habeı· alon membalardan öğren
diklerine gore. Almanlar şimdiden 

bir seri kanlı ınağlübl;>etlere uğrn -
mışlordır ve Polonyalı! r, muzaffera
ne surette Berlin istikametinde ilcr
lemc.ktcdırler. Faknt bir kaç gun 
sonra ogrcnildi ki muknddcrat, şark
da kat'i olarak dcı:işmiştir. Bundan 
sonra iyi malümal s:ıhibi mütchns -
sL<;laı· geldıleı ve tebarüz ettirdiler ki 
cğel' Almanya bir muvnHakiycl ka
zandı ise - ki hadise böyle değildir -
bu muvaffakiyet, daha yüksek stra
teji bakıınındnıı hakikatte bir mu -
vn!fukiyeisiz.Iıktir. Biz. Varşo\•a önün 
ele bulunduğumuz zaman şurası bi
liniyordu ki, nihayet şimdi garbde 
muttcliklerin büyük harekeli biriııd 
buyul: zaferini elde etmiştir ve de
niyordu ki ş:ırkdn hu Polonyıılılar 
el ıiınrı lıiz.im zayıf noktamızt le kil 
etmiştir. Şimdi biılün kuvvetlerimizi 
gnı b cephesine t.:ıh;;id edeblllriz ve 
bur:ııb Alınanları tam blr mağlCibi
yete ugratacagız. 

tngillzler, bu nylnr zarfında nclcı c 
çalı.şmadılar ve neler vilcude getir -
ıncdilet· ve biz uyuyarak neler im -
çırmadık. Bu zamanlarda, ingilız po
lıtikncılıırı, L:ım zrunnnında nc.ler gör
mcdıler. Norveç meselesine lmdar ne 
kadar fırsatlar kaçırmndık. 

Norveç harekiıtımn bidayetinde, 
ingıhz askeri raporlan, bi7jm ynptı
gunız buyuk haladan meınnunıycUe
rıni gösteriyordu. Ve tngilleredc, ni
hayet Almanlarla boy öltuşmcl, :fır
satı geldi diye ı;öylcniyorclu. Bu :fır

satı elde eltiler ve mucadnfo ba l dı. 
Kaderin bır istıhzasıdır l.i ıngılızler, 
yedtl,leri dnrbcııın belki en buyiı -
gumı bizzat lcendi propagandaların

Nıhayet ingillcre bütun kuv\ etı ıle 

l•cııdl başın.ı talı~şud edcbılecek -
tir. 1ngillcrc, şimdi her zaman ve 
daimn nrzu ve umid etUg.ı stratejik 
\'aziycte gclmıştir. Fransa yuku. an
cak tngiliz kanının akmasu1a sebeb 
olmuştur.• 

Fuhrcr, sôzJerın devam ederek 
demiştir ki: 

- İngiltere için, h:ırb daha üç 
sene de\ m edecek dendi. Fa . t ben 
\'3lüıle Rclch marerolı Cbringe, her 
şeyi lıeş sene için hazırla dedim. Ben 
harbin beş ene surcccgini zannetti
ğim için böyle hareket etnıed k. Fa
kat herhalde İngiltere yere serile -
<·ektır. 

Ben bund:rn ba kn nihai tı:ırıh tıı

nııruyoruııı. Eger tngiltcrcde bu ka-1 
dar mütecessis iseler ve soruyorl.ırsa 
cNıhayet neden gclmıyorsunuz?~ on
iara cevab \eriyorum: cMcrak etme
yiniz, geleeegiz.u 

1nsan daimn bu k=ıd:ır ınutecc.ssis 

olmamalıdır. Du dunya kurtarılacak
tır. Bu sisteme, bir ınılletc key!cıruı
yeşa bütün bir kıtiıyı nbluko etmek 
imkfmını "eren bır sıstcml' ıtlhcyct 

\ermek l!ızımdır. Bundan bOyk, bir 
korsan devletin ar.ıd;.ı bır, keyfine 
göre, 450 milyon insanı fakre ve açıl
ı.on cnrkedebilmesine m!ıni olunmalı
dır. 85 milyonluk bır ınılletın haya
tının bir plutokrnt çctcsınin • klına 
csınce, digcr bir millet t:ıı o fmdan 
her zaman tehdit cdilcbıhncsi bence 
kabul edilemez.• 

Fuhrer, bundan .. onra, b r ant:ınt 
için tngilız milletıne gımdıye kadar 
0 derece çok defa clıni uzatmış ol
dugunu hatırlatmış \ e demi tır ki: 

• - SiL de b.:lıyorsunuz ki benim 
harici sjyaset prognımım bu idi. Ş.m
di ::ırıh 'c kal'i bir hal surc:-tinc !:a
dar çarpışmayı tercih cdıyorum ve 
bu hal sureti, anca ~ alça .. \ c adı 

kundakçı! r rejıminın ebediyen yok 

kabineye girecektir. 
Runltn i i istifa etti 
Bükreş, 4 (a..a.) - D.N.B. 

Gigurtu lcabmesinin istifasını 
verdiği öğrenilmiştir. Kral, bu 
sabah, general Antonescuyu 
kabul etmiştir. General Aııtc -
nescu, ordunun namzedi olarak 
tanınmaktadır ve kendisinin or
duda ve mılli mnhfillerde büyük 
otoritesi olduğu söylenmektedir. 
Maniu, r Transilvanya ıw 

rlmt.ti 
Bilkreş. 4 (a.a.) - Köylü 

cebhesi şefi Maniu, Transilvan -
yayı tcrkedcrek Rumanyaya ka 
lan kısma geçmiştir. Maniunun, 
infikak~ Transilvanyada bir kaç 
gündür devam etmekte olan te· 
zahüratJ. teskin etmiştir. 

Meclis 11 eylUlde 
açılacak 

Ank:ırn. 4 (Hususi) - Bü· 
yük Millet Mcclisı eylülün 11 in
de toplan::ıcaktıı·. 

Çanakkale panayırı 
Çanakk41Ic. 4 (a.a.) - Çanakk:ıle 

Yenice hayv;ın ,,.e emtia p.."lnayır1 lıu 
sene 14 eyliıldc açılacak döıi gün 
devam edecektir. 

Üsküdar tramvayları 
belediyeye geçiyor 

[B tarafı 1 inci sahifede] 
cih ettiğinden Üsküdar \'e ifa· 
clıköy tramvayları müdüriyeti 
ile hissedarlar n.rasında beledi
yenin tn.vassutiyle anlaşma ze. 
mini araştınlnıış ve bazı şekiller 
bulunmuştur. 

Şirketin en büyük hissedarla
rından birisı olan Evkaf İdare~ 
siyle tam bır anlaşmaya varıl -
mıŞtır. Bu bususda Dahiliye ve 
Nafıa. Vekiıletleri hakemlik et
miş ve anlaşmanın husule gelme
sinde büyük rolleri olmuştur. 
Kadıköy ve Üsküdar tram\'lLY 

lan teşekkül ederken Vakıflar 

İdaresi şirkete 500 bin lira kıy
metinde ayni lnymet devretmiş 
ve buna mukabil 500 bin lirnhk 
hisse senedi :ı.lmu5tı. Üsküdar 
ve Kadıköy id::ı.rcsi anlaşma )'O· 

Juyla tasfiye olunurken Vnltıf

lnr İdaresi de bu hisselerini, İs
tanbul beledıycsinc geçecek ,.e 
tramvay idaresine devroluna -
cak üs ·üdar ve Kadıköy tram
vay idaresine 200 bin liraya dev· 
redecektir. 

Bu parayı Tramvay İdaresi 

15 senede ve muayyen taksitler
le ödeyecektir. 
Diğer ta.raftan tş Bankasının 

da üsküd r tramvayları idare· 
sinden 350 bin liralık bir ala· 
cağı vardır. Aslında 190 bin H· 
ra olan bu borç faizlerinin öden
memesi yüzünden bu mıktara 
baliğ olmuştur. 

İş Bankasiyle, Üsküdar tranı 
vaylan. arasında yapılan nnla-s
maya nazaran, Üsküdar trnm
vaylan, İstanbul Tramvay lda
rcsinc devredildıkteıı sonra. 350 
bin liralık olan bu borç 200 bin 
lira üzerinden ve 15 senede öde
necektir. 

Bundan aşkn idarenin hisse 
sencdlcrinden 22 bin lirası da 
muhtelif ıslarm elindedir . 
Bu hisseler tam fiyntlnriyle his· 
scdarlard n satın alınacaktır. 

Bu şekilde yalnız belediye ser
mayesind~ ıbarct bir halde üs. 
küdar - Kndıkoy ve havalisi 
tramvayları lst. nb\ll Trnmvay
ları !da.resine devrolunacak ve 
bu idare- t:ırafnıdan bir büro ha
linde idare olunacaktır. 

Ancnk bundan sonrn tram
vay hatlarmdn halk lehinde bir 
tenziliıt i.mkfınlnrı araştınla • 
cakbr. 

dan yedıler. cdılmcsi \·c bir mllletın i tikbalde --
ingil zlcrle her yerde böyle oldu. 

ingıl zler yolan söylcdıler ve daimn 
yalan svylıy cckler. Denize atıldılnr 

ve çbu buyuk bir znfcrdin dediler. 
NihayC't, e:::rbcb buyuk muharebe 

geldi. Bilhassa bu sefer C>Snasındn, 

fngilııı:: kombinezonu, mnğlübiyetıcr 

kcydctmeklc."l b ka bir şey yapama
dı. Frnnsa, şimclı ınaı;Jub edilmiştir. 

F k:ıt imdı n dcni~or" Dcndı ki: 

bütun Avnıp:ı uz rındc tahııkküıniı- cc azmetm lllllu;>oı-uz. Her cy
nc ımkfin vcrcmiyt'Cek bir v:ıziyetin deıı cvı.cl, hıc bn ey ile kurtulaına
vücudc geUrılmesi olabilir. Almanya yız. Bizler, Alm.ın n::ıs:,onal soya -
ve ıta1ya, tarıhte böyle bir ş<'yin bun lıstlerı, dwıy;ınuı en çetin mekt bin
dan böyle tcl;errur etmemesini t m.n den geçtik. H.ıç bır şey bizi 1.orkuta
eyliyccck tarzda hareketi uzerlerine maz, hiç bir Y biz.i carıı mlıy:ı-
al~cnklnrdır. Ve bunu ne İngiltere- maz.> 
nin bUtün muttefıklcrl, ne de planlar [Anadolu Ajansı dun gece nutkun 
dcgiştirolebileccktır. Bız, her şeye ynlnız bu kad~rını vermiştir. Nutka 
h::ızırız \ e heı· z.am:ınd:ı harekrtc ıyl- yarın da dı=vam edecegiz.J 



SAVl"A 4 

:Buntuı iizcrinc 
Cazgırı dinlemek 
bıraktılar .. ... 
Cazgır: 

pehlivanlar 
i<;in 

- Gün-.şler berabere bıralnl
dı .. Paydos ... 

Bunun üzerine nhali 3ynğa 
kalklı. Seyirciler meydanı dol
durdu. Ort:l<la bulunan pehli
viı.nl, r halkın arasınd:-ı sıkılıp 

knh1ı. Bu cıuretlc güreşler bit -
miş oklud. 

A1iç , ltiıfrerlı) or<lu. Söyleni -
yoıdu: 

-- Abc, neden bııakmazlar 

gür<. dm be!. 
J\dnlı Hrlıl de hızım Plama -

mıı-; ı ldu• ıındnn nrfc~ nefese: ı 
- Bı . kın gürel'chm be~ .. 
ı~tı•; Alı~omm J'<ı.t.ran('ı ile 

1 
jJJ! glİrC'lj beyle ?H'lİccJenmişti . 
B1rbır!<'.-ını maglüb t>dcmcmı~ -1 
Jcrdi. 1 

Kalını rı, AJicoyu çok usla 1 
ve liuv\ c li bulmm:tu. 

1 1 • "k" .1 A ıro ı c Katrancının ı ıncı 

gü•f"!{İ Gümilldnedcd'r. 1 
Bir ny !:ıonra, Gümulcinetl~ o

lan bir ıhiğüncle, Alico Katrancı 
ile kar~ıln..<jml!'ıtı. Bu düğümle, 1 
Eocn Yusuf, Ad< lı da \'ardı. 1-
~in tuJıafı esl"r, tıpkı Kavala ı 
giirc~in<lc olduğu gıbi tak~im o-

ı 

hmdu. ı 

l{a1ı" llf"I Alıt·o ill"', Koca Yu
suf d:ı Ad. lı lfalıllc tutuşmuş -
Lu. 

l7tı111itlcinc gürt!!?iııdc de ra
kibi r birbirlerini buJmuştu. 

K3tran ı, Alıço ıııusaraası 

kadaı· Adalı Haüllc Koca Yu- 1 

suf bflh'lışm.ısı heyecanlı ola
caktJ. 

Katrancı, bir kaç ny zarfın
da kendini beslemişti. 1dmanı 
yolunda idi. Aliço, ne ise gene 
ciyle idi. 
Adnlı Halil ile Koea Ym;uf a- ı 

rasında sönmeL: bit· kin vardı. 
A<lalı Koca Yusufu meydanuan 
çıkannngn ~alıŞly<>rdu. 

Fakat Koca Yusuf, nwydan 
druı çıkacak takımdan dri:11ldi. 
Adalı Halil, bütün hayatı müd-ı 
oclioce Koca Yusufu meydan
dan çıkaramamıştı. 

Sırası gelmişken yazayım: 

Belki unulur, geçerim.. Aliço, 1 

~rüreş meydanından çekildikten 
sonrn K· n Yusufln, Ad~lı bir· 
bir'c.ııni mağlüb etmek i<;in b<·l
ki, <ın lx·~; yil'Uıi güreş yarn~ıs-ı 
lardır. 

Adnh H. lil. Koca Yusufu, a-, 
dım adım t.akıb etmiştir. Yw;uf 
hangi düğün giirc~inc gitti itie 
o da peşinden kosmuşlur. Fa
kat, lıi bir kere dahi Yusufu 
bozamamıştır. Açık dil!~üreme -
mişlir. 

müttehit çimento ve 
su ki reci fabrikaları 

Çolak MUminin güıcşlerini anonim Şi rketinden 
yazdıi:11m zaraan lm gürcşlc11 j lkind thn·etnnme - ~hinci i•i'.ın 
tafsilatiylc okuyucularıma suna-ı 
cağmı.. Ar.lıııı \'C &kılıi~ar • ınutt• hıcl ı i-

• · A ) 1 1l lil ]{o.. Yu- ınt•n1o ve • u kirC'cı fııımk.ıları :mo-
anı < a ı a ı ca •ııııı sil'kcli hı eclnı l:ırın.n ftıdeki 

sufu ınağH'ılJ etmek ı<:im c;ok • ı ııL.Iınıı.«.!), ımız. kere etme., uıere 
uğar.~mıştır. Lakin, ('mclıııc 1 lc\·kal:ırlC' surette ı<,tım •• ı c'nHt olun-

' mm·affak olaınnııııl?tu·. duklıın lG ııb'U"'tc.ı_, rn.;o t:ırıh ne mu-
Bu seferki { :üıniilcinc giireşin ... -ıd r Cllll n gunu ticoret kanununun 

de de karşıh1ş1ıkları zaman has-
mını ortadan çıkarnıaga ahdet
mişti. 

Katrancı da, ihtiyaı Alkoyu 
ortadan çılmrmngn karar vcı -
mişti. Katrancı, Aliçonun mcv- ı 

kiine sahıb olmak istiyordu. 
ZntcJJ, ort.lld? bıılııu:ın pehli

vanlar ihtiyar ,Afü;oıı\ın mirası-, 
na kcıımı:ık içın ihtiras halind,... 

1 

idiler. 
Lakirı Alico daha buıılara f'k

mcklık olah!lccck bir pehlivan 1 

değıldi. lfatrnncı, Adalıyı lfoca 
Yucufu meydandan çıknrabıic
ccğini keslil'İyordu. 

Adnlı Halil de tıbkı Katran-1 
cı gıbi düşiintiyordu. 

hoca. "X uc;ufa gı>hnce, o da 
ınuhaklrnk hepsini meydaııd.m 

sUpiıreccğ~ kani) ai. Öörülii or 
ki, Aliı;onun ıhtiyarlık <lcYre- 1 

sine alan bu p~hlh aııl3ı ht>Jl 
lıa~pclilh•an ülmalt sevdasına 

diismüşlerı:li. 

li'akat Ali~o, bu ııchlivanlnrn 
Tam elli altı ~aşına k:Hl:!r 

mı-yılanı Ye.rnıcdi. Yani Giimiil
ciııe giire.c;indcn tam yedi sene 
sonr::ı dn ihtiya\• Alicoyu, bu• 
pehlivanlar orlarlan silemediler. 

AliClonun son gUreşi Ad3lı 

ile olmuştur. Bu gi.ireş Gcliho
luda biı' dühriintlc nldu. Aliço,, 
tam elli altı yaşımla idi. ~ıra
sı geldiği zaman hu r~k me -
raklı ohm glirt>17i okuyuculal'IJ»•t 
yazacai;ım. 1 

Şimdi gelelim t :iiınüldnc gii-
reşinc: Bu güreş hiı~ de h"Y<'-
canlı olm:ı<lı. ı 

Katrancı A lic:o il<' k:ıpıştıl:ır 
Tıpkı Knvnla gürPşi gibi Katran
cı ili;;: hamlelcrinP. ve hücumları· 
na başladı. 

Aliço, Ka,·ala glire~inde oldu
~rı.ı gibi ya\'aş alıyordu. Ha.comını 
yoı ınnğa ve oyunlarım bir pun
duna. getiı mek isti) ordu. 

AJ:ı.lı Halil ile Koca Yusuf l 
bcrınutnd birbirlerini hırpala

mağa başlamıı?laı dı. Boyundu

ruklar, t.ı11lan lar, elenseler bir-ı 
Liı ini t<ıldb ediyordu. 

Ji"'aknt Koca Yıısuf bu '-'Cfr:r 

d:ıha hamfoli ve hücumlu hn
rekctler gösteriyordu. 

Katrancı, ili beş dakikalık 

hamlesinde hru.;ınını ~ıoıu dizgin 
bir çapraza topla<lı. 

n llJddel 331; ıncı maclde ının ı t izam 1 
cttıgı nı "'bı ıc;t.imo.ı h3 ıl olı : dıı;ır.
c1an şıı kctı ınezkiıre hı• C'dnr.ını 1.ır

de nıuııdeı ıç a) nı ruzname) ı muzn
k~rc ı tınck iızcrc 23 l.)lul hı ICı t.ı-j 
ı ıhıııe mııs. dıf pazmteqı ı;unu "·at 
15.30 d3 Bc>yoğlund:ı lstıkliıl c. ıldc-
ındC' ~cı kldoı·yan (Ceı ele ]) Orıent) 

l)ıo.ı<;ıııdn ıkıncı bır fo11 k ılfı•k ıçt -
m.ı3 da\ l t olunurlıır. 

RrZ~ A!\JEİ M ÜZAKEUA1' 

Şıı ket dnluli 11123 .ır.. ır.c ının 
murıddt 1 bcşınc.ı m.ıddc dnırı ı. dılı. 

Muadd l l>cşınci m:ıcıdenm eklı 

lı::ı1.ırı - tŞırkctin <'nn.ıy<."'ı bd1cri ı 
bes Tuı k lıı 351 kı) mttı ıl b:ırıye in
de ıkı ) .ı. doksan sckız bin hıss ~e-1 

nedınc munk:ıscm bır ır.ılyon durt 
yuz. doks3n bin 'furk lır.ı ınd3r ıb, -
: cttıı. liC') etı umuınıyc ının c kul \ e 

"' ıu. tı krnurı iye d~ıırı.: inde bu 
• l r .ıycyı tezyide sal. hı) eh olar::ık
t • Jlır:ıç olunnn hi sc encdatı bc
<kllcı ı t.ım<uııl) le tnlı• 1 (llunımıdıkı;:ı 
:ı; 1. .. 1~<kn tN.yıdi seı rn3) <. ma.ım1.!lf'81 

) :ıpıl. m:ıı:. 11.ssc scncıl.ıtı t. hı 'ı ih
ı. ç olunın.ıdan CH el mlmundt>rı Ti
r. ret Vekfılctınc gümlcrılıp t:ı 1.lık 
cıt örılccc:•I, tiı'. 

Mu .. ddcl bcş:ııci m,uldcnın t:ıdıldcn 
"Onr:ı al3Cal:• şckıl ı.. 41Şırkctın H~r

mr.yc:.ı bc-lıı-ri yiı mi be lir:ı kı:ı; rııcti 

ıtıb. rlycsindc clJı dokuz lıın ;ıllı ) uz 
hisse •e•1<dnı• miinkasc."ll bır ınılyon 
<lort :ı;uz doks:ın lıın Turk lıra

'"1!1d:ın ıl>:ıı ettir. HP) eh uınumıyt•nın 
(!Şkiıl 'c ıne\'zuatı kmıuniye d3ıre -
lnılC' lıu scrmrıyeyi k2) ıdc < alfıhi

yetJ ol:ıt~ktır. ihraç olunan hi e ~e
ned:ıtı hedelle.ı i L: mamı) le t3hsıJ o
lumn:ıclıken yenidC'n tczyıdı scrm:ıyc 
mu.ımC'le 1 y:ıpıl3m:ız. Hı~~'- •ene -
cfatı tabı ve ıhraç olunııdıd:ın C\'\ Pi 

mımunelPri Ticaret Vckrıl<:tlnc ı;ı>n

ckrilip t:ısdık cttirilec1.•ktir.• 
2 - n<'lıcı i l>eş lı.ra kıymeti ilib:ı

riyesıı,ıJe 2911000 hisse sent.>di ~·erınc 
ıhı :ı .. C1lıınocrılt beheri yjı mi beş lıra 
kıymeti ltıbal'iyesjndc 5!)600 hisı:•• 

scncdıııin, e.ski his c scnedntı srıhlp
leriylc mucssis hjsselcrı ash::ıbın:ı su
retı tevzii. 

Tic: ı·ct kamınumın 385 incı mad
desi mucıbmc~ hısscd3rlardan biı: 

hi esi ol:ının dnhl bu m ız:ıkcrcyc 
ışür;ık \'e rey ıta ctmcgc h. kkı \ :ır
dır "e bııdcıı z.ıyadc hi cı. ol3n ze
' .. l•n re)IPıi hi sclerı ııı• lıcı.nde tc
zııyud c-dt>r. 

lşblt ı<,limad::ı hazır bulunn aı: is~ 
tiycn zevat, T crır·ct kanununun 371 
ırı~·ı ı n:uldesı ml!••ıbince, iı;tim:ı tari
hinden bir htıll..ı, e\•vcl h'sseleri11i şir
ltct mcrlwı.ine tevdi etmelidiı !er. 

Bnnknl:u n !evdi edilecek lıis~c sc
ncdatı mukabilinde olın:ıı:nk mck

tupl:ır ~irk<>t merkezine tevdi:ıt mahi 
~ cLndc olnrnk k:ıbul edilı.<:cktır. 

1•1:ıııbul, 4 Eylül 1940 
MECLiSi iDARE 

• • • 
Yusufla, Adalının güreşleri - ---

nin bir kısmı berabeıe, bir kısmı, 
1
Aslan ve Eski hisar 

tfö\'Üş ve ka\'ga ile nctkelenmi:s- ı 
tir. ' müttehit çimento ve 

Fakat, Koca Yusuf iki defa' ! SU kireci fabrikaları 
Adalıyı ııı~ık d~iirmü~tiiı. Yani 1 1 

yenık.. 

1 

anonim şirketi 
Jfoca Yusuf un Adaiıdan bir• 

gömlek da.ha iyi pC'hlivan o!du- _..::::...::::::.._:..:..:...:::;;:::..:=~====== llisSfila rlarının na.zarı dikkatim• 
b'll muhaklrnktu. Avrupa giire.5- - Dr. İHSAN SAM İ 
leri de bunu göst,.rmistir. BAKTERiYOLOJ İ 
Ynğ gür('şleı inde de Yusuf, 

Adalı Halılin magllıb edemedi- LABORATUARI 
Umun i knn tuhlıl~tı. Frengi 
noklaı mız.ırınd·ın (Vesserman 
ve Kahn teamulkrı) kan ku-

ği pc.hlivnnlan mağlüb ctmiş

t\r. Ve, yalıud mağlub olmamı~
tır. 

Me:iel:ı, Çolak Mümin, Adalı 

Balili iki defa mağlüb elmiı::tir . 
Hı:ıtta bir keresinde ağlatmıştır. 

Fnkat, Jfoca Yusufla Mü
mın Hocanın giircşleri bu derece 
olmamıştır. 

ı cy,. .. tı .:ıyılması, tı!o ve sıtma 
hzstc11ıkl<ırı tcşhisı, idror. bal
&am ccı. h:ıt, J,, zu ut '\; c su tah
lilfıtı, Oltr:ı ınil<ro"kopı, hu~11 i 
:ışılar istılıznrı, kanda ure, şeker. 
klorur, J.ollC.\ltcrin mıkclarl:ıı ınııı 

t:ıyiııi. Dh·nnyol~ı No. 113. 
Tel: 20981 

Yuk:ırı fü ııd. ki hu us:ıtm ınum-
J,un cJduı::u kndar :y, hın bır znm:ın

ı cl3 ifa 'c intacı :ıyın his<cdnı lnrın 
menfa:ıtleı ı ical>ınd:ın olduğund:ın 

le\ knl:ıdc hı-yeti uınumıyc fçtimııına 
ıc.ıbctleı ı bllh:ıssa rıcn olunur. 

1 

1•tmıbul, 4 e)lı"ıJ 1940 
MECLiS i iDA RE 

i Askerlik işleri 1 '·------Bakırköy Askerlik şubesinden: 
336 ve bu dogumlulaı J,ı nıuaııH?lc

yc ti'ıbl Yl'!J 11 ve y01bıııwı eratın con 
~ ııklnm:ıl:ırın:ı 2 Eylı'.ılcle lı:ışlaıı::ırnk 

I .. stanbul Beyazıt Umum"ı . t:ylı"l sonuna ~.:ıd.ır de\·:ım edıleçegi \ c guııJ,.rı e\'\ clcc ılfın edılmlşti. 

1 

Bu yoklamaların ıs Eylül 1940 ~-

Ku•• tu·· phane Mu·· du·· rlu·· gv 0·· nden •• ııiıınf' kad:u· bıtırilmcsı ıcob ettlgin-
dı.n alfıkadJranııı bu tarihe kadar 

0/9/1940 cuma gunu saat 15 on b te ht. nbulcl. Yuk ek Mektcbler Mu-1 (umnrtec;ı, pazar gunkrıııdcn ın3nd:ı 
!.n clx'• ılıf.ı d !'5 itme kom ) onu odasında 1640 l ı a 32 kuru l.c if bcdcllı, d.ı-:C'r gunlcr saat 9 dan 13 e knd;:ır 
H• J. ıd t;mu, l.uh ph ncsı tamıratı.ıçık ek ıltmcyc konuln u tur. 

1 
miırac:ıaU3rı hl7.uınu ılôn olunur. 

\'F...Nl SABAH 

Eyüp Sulh Ahkamı ~ahsıyt: 

kim liginden: 

940/147 TCtf;!ke 

Ha- J 

Terekesine mnhkcıncu f'l koııu

l:ın ve lıeherınin tam: mı olıı y, şrr 
oglu Hasan Yaşar n:ıfllınn ınuka)>'ct 
Eyüpte Ş:lh ..ıltnıı ın: h. ile ndl IJ:ı

hndyc caddesinde ~kı 53, ycııi 72 
\ e 72/1 nuın.ıralı ı.:-.: 1;ıl'alı 

Behiye hanesi ::rk:ı• ı ':ı oh ıı-

kagı, sol tar:ıfı Yı)rgıın<'ı l lı1ı111 
kerimesi h.ınesi t<>phı •l 1, ı -

-· ,, .... /. ' . - ~ . ... . . . , . . . . , .. 

ki fıın ıle n nhdud '·kır ıe:ırclı ı~ ı 1 
bab hane nwhl.cınl'l e açık .. rtıı m3 I 
suretiln ı;~t.ış., ç-ık. ı ılırı tır. 72/ 1 

No. lu 3pal'tmmıın sol y:ınındakı b .. h 
çc 7.75X0.50 mdre eb':ıclındaclıı"., 

zemin kat ta~lıl. l)lup nıe ı h.ı ı H, 13 
dur. Kapıdıın gırılip sol:ı doııuncc 

sold:ı birincı knt.ı ~ık:ın ıncı divcn 
geı r ıncrd ·,·cne 'asıl 0Jm3dan s.ıı;:ı 

donı.ılun"c "olda bır ham3m \ e s:ıg

d.:ı bir yemek od. sı ' ( bu kı mın sol 
nıhayetindckı e\ c . ıd b r ımıh. llC' 
k:ıpı arılmış mutfak ol r.ık kull:ı -
ııılnınktadır. Mcrdı\cndcn hırını ı 

kot:ı l'ıkılıp sohı doııııncc lıiı 0ıin 

yiıJc "old:ı bir odn rl.ıh:ı HU dır. S:ıg 

t:ır:ıfınd:ı buyiık~·" b.r ncl:ı mcvcıııl 
olup oık. g;ı nazırdır. Ap:ırtm3n ~o

kak k pısı r u kntt:ın or.ılmıştır. ikııı
cı katla bır b3lkon \ e :ıgınd.1kı oda 
bırinci k:ıttaki odanın 3ynıd.~. Ş11Jd.1 

da bir odo vardır. Bunun biı de b:ıl
konu uıı dır. Ilır kopı ıç.nde buluııaıı 
72 Na. lıır yine nynı t:ıpu hududunu 
hn\ i olı ::ıb h:meyC' gclınce ~oknk k:ı
pısındaıı girılınce oldan uofay3 C<'
çılır. SoldJ bır od:ı \ 1;: n~ rıca IJi od:ı 
d:ıh:ı me\ ı.u<l olup bu od. dan hölıın
muş bıı· • ptesttı •• nc \ nı dıı. Ayrı• a 
~:ırıd:ı IJir < d3 d3ha \ardır. ı kınc.ı 

k:ıla çıkılınca :!/COX7 l letıc ı•l>':ıclın
d:ı ~ıır:ı mc\'cud olup Hı~lı \" ~ .. ıııı 
ıki nda 'ardır. Sof,ının ıııt•ı dl\ en 
3r3lıt:ınd::m tm .. n 3r;ısımı ;;ı kılır 

tm an :ır:.ısıımı 1/3 kıc;ıııı clıışelıdir. 

Zemin Ratııı;ı ev :ırk:ısıııcla '\'3!1 so
k:ıgın:ı l:npı•ı ':ırdır. Kapıd.:ın 1~irılın

ce uzuııluguna lıır:ıkılınış bir otl.ı 

ile S-Ofanın yarısı s:ıs:da bır (Kl:ı 

solda bir odası \ nrdır. Sagd.ıki ı:ıd:ı
) cı ya11ındaki :ıp:ırtmand:ın 'lrnpı rıçı

lar:ık o tar.ı f:ı ııyıı)mtşiır. Zc>nıııı 

beton olup döcenıesi yoktur. iı;i.ıu bir 
tapu i~·indc ol:ın iki g:ı) rı J11Pn~;ulun 
1.:ım:ımm:ı yeminli ehlı \ uku ını. -
imdan 7050 l ra kıymet t.'lt ı 1 rıt.

rılmı!]tir. 

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

tırnın kn mct.i mulıamıı enenin % 75 l ~-·••H A L ı• L 
mı bulurs:ı rııiıştl'rısıne ıh:ıle y:ı,,ılır. SEZER_.. 

Şnrln:ımc: 29/8/940 tm·ılıindı·ıı iıi

b •• n•n m. hkcmc dh ır J. ıl'finı a• ıI
mı~tır. 

1 inci :ıçık nı ltıı nıa ı.wı 4/ 10/ 19411 
cuııı:ı günu s:ınt l4 elen 16 ya ka<iar 
Eydp ~ulh mahkeme"i 3hk11mı şah
siye kısrnın<l:ı yapıl3C3gınd:ın ı:ılıb 
ul:l'ılann muhammen bedı·lini •;, i.5 
nisbetinde pey akçelf'ri "c•ı ııwlcri 

ve;,·a milli bır bankanın temıııat mck 1 
tubunu getırnıelcri Jflzıındır. Srtış 1 

tapudan me\ rud kuyuda gore yapı-1 
hıcaktır. lh:ılc bedeli peşinen \'C ta-! 
m::unen alınır. İh3lc tıınhinc k:ıdar 
mutcrnkim \ p_rgi \ e t'\ klif icnrcsı 

tcre:keyc aid olup 20 scnclık C\ karın 

istiyeCl'gi taviz bedelı ilı tcllfılıye 

feı·ağ hnrcı .s:ıir IJildimlc.• ı usum \ •• 
m:'.l!'l3t'Jf müşteriye uıttiı-. 1 ind :ır1-

Ak"i fı:ıldc ~on rırttır:ınııı t.'1:ıhlıu-
ılü bnki k:ılm3k veya hiı ınci ıh31edeki 

1 ıedel vakti zamr.nınd:ı y:ıtırılm:ııntl;j 

be ın:ıhkemc ve murııfaay:ı Hı~uı.1 l 
kalmndnn fnrkı bt>dcl t;ılcb \'C' t:ılı

s•l t.><lilınck h:ıklıırı ın. lıfuz. k3lımık 

ıı:wrc :ırttırm:ı J 5 ı;im cl:ıh:ı ıız:ıtt •rı

lır. Hu surcU1.• ikinci ;ıı ttırın:ı 

21/10/ !ll40 p;ızartC'~İ gunü ~:ıal 14 
<l<·ıı 16 yn kadar yiııc r-vnl nı<ılıaldc 

İt'r:t kılın:ıcak ve o ı::uıt en r.ızl\l .. ı t
tır:ın:ı ıhalcfi y:ıpılacnktı r. ıpc•t.•k 

snhiplerf '\; e :ılr aJ3cakhl~r ve ı\:gt'l' I 
rılfıkıtdıu faı 111 'c irtıfnl. h:ıkkı sahip-! 
!erinin '~ mezkur gayri nıeJ1kulh•r 

uz.erinde lı:ık iddio t:dcııleriıı haltl:ı
r11u w• hususıle f:ıiı 'c m:ıc:r3fa :ıld 

iddialarım e\·r;ıkı musbıtekr~le hir
Jikte \'c 20 gun içinde mnhkemeye 
bıldirmelcd, :.ksl t<ık<lirde lıakl:ırı 
l:ıpu sieillerik S3bü olnıotlık~o p;ıy-

1 

Jaşın;ıd:ın hari.· kıılııl .ıl\lıın 't• foı.la ı 
maliım.ıt i:;tJ~·eıılerin !!40/147 No. lu 
ten·kı• <losy::ııun.ı muı ;ll';ıat c•ıınC'lc:ri 

ılfm olunur. 

DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 
ı - Tahmin cdilt•n lıedclı ( :ııı 400) lİl'n ot;ın ( 12.000) nlf•tn• t-ı·::t <•lbi

sclik şrıynk kumaşın, i E) ICıl l!HO l'U'lı:ırtf:"'İ gurıu sa;;t 1 ı dt• ı•:uaı lıkla 

eksiltmesi ynpıl:ıc'tlktır. 
2 - llk teminatı (2880) lırn ıılup şartrı3mesi heı gıiıı kemi yonıl, n :ılırı:ı

bilir. 
3 - 1sleklılerin bt•lli gun \ l' saatte Kasımp •• şada bu!uıırın l<omı~oııa 

muracaatları. •8116> 

Mlkdarı Cinı;i 

15.000 kilo sadey~ı 

• • • 
Muhammen bedeli 

Lira 

17.925 

ilk teminatı 
Lira K r. 

1344.38 

ı - ~6 Ağustos 1040 tııı ,hincle y:ıJJıl:ın pıız:ıı lık eksıltınesinde behcı· 

kılosun3 1eklıt edilen fiyat ı::oılı ı:<•nı lduguııclcn ~ ııkarı<la dııs ve ınikd.ırı 

ynılı ~adcıyııgının ikirıcı p;ız • ..-ıık ck~ilt •ı<'si 7 l'yliıl 1!140 c·unı. rl<>sı glinu s:.ıal 
12 de y3p1lal·aktır. 

'.! - isleklıleı ın yuknrıria y:ızıh temiınıt makbuz \ cy:ı banka ııwktubu 
ile belli glin ve qı:ıttc K:ısıınp:ışvd:ı buluıı,ı11 ı~omLo;yon:ı mur.ıca::ıtl<ırı. lll3G 

* * • 
(_'anakl.:ale Jlrni7. Kt•ımıtauiı;~ı s:d ına.Jnıa l<orni ·~ cımından 

Beher kilosunun ilk 
90 000 kilo ekın~k F'ly:ıt tahmini Teminatı 

12 Ki'. 810.00 lir:ı 

1 - Yukarıd3 clns, mikd::ır, ~her kıJo ... unuıı tahmin bedeli \'C ilk tı:mı
n:ıtı yazılı biı kall•ın ckım.'Cın l 1/9/1940 l':lr•3mba r,ı.inıı n3t 10 d:ı k:ıpalı 
ı.aı Ha eksiltm • i ynpılacnklır. 

2 - ŞartnanıP.si hergun mcs:ıi s •• llcı i d;;hilındc komi yondrm • lınrıbilİI'. 
3 - lsteklıleı iıı yuk3rıdıı yazılı temınnt rrıkd:ırııı:ı gôrc :.1Jrıı:3kJnrı 1 

h:"Lnka mektubu \ey:ı ınnkburn \C 24,!ıll sayılı kanunda ynılı \csikııları 

muhtevi k3p:ılı zarlloı·ını C:ınakk .. lcde bulunan Den:z komut:ınlıııı s:ılın:ıl

ına konıisyoııun:ı belli güıı v1.• s:wltt•n bir saat C\'\ eliıw }.nd. r \ erıııcl<'rİ. 
(7780) 

"' • * 
K üçük Yo.ıgatta Yaptarı lll<·.ak İJL}aat 

Kc if bedeli •2ti.!>OO• lıra olnn ~ uk:ırı<la y:ızılı inş:ı. t Askeri Fabri
kalar Umum Mudurluı,:.ı forkcz & tın alına koınıs) omıııc,1 ll:l/9/1!1411 çar
~amba günü sa. t 16 dn kap:ılı zarfl.ı ıh:ııc cdile<:ektir. Ş:ııin. ınıı eh lira 
t33• kuru:ı muk:ıbıl'ndt> lrnıniı:.yonı..;:ıd::m \'Cl ılir. T::ılıblcrin mu\ nkkat k
min:ıt olan •1987> lir:ı •50.> kuı·uııu lı1\'İ teklıf mektuplmırıı mczkür gundc 
sa3t ı:; şe kad:.ır koıni. )On:ı \ cı,nclcıj \ c l:cııdıleriniıı de 24!i0 nuınnı :ılı 

kanunun 2 \'C' 3. m:ıddclcrlııdcki ve&ııkle muayyen gun ,., . 3::ıtlc komi yo-
n:ı muraca:ıtlnı·ı. ~7975 

KARYOL.'\ \ ı• MAOJ<:Nf EŞYA '"AJJRJKA~T 

En mıışkulpC'S"llllcri mC'nmun tde<.<>k 1.hiny:ının en ı nhnt .••m)c. el' -
van \ e kar;> oJ.ıl.ırı f,ıbrlku c,11'.muııdn teşhir olunmakt;ıdır. 

Sırkcd S:ılkımsögıicl. lJt'mİı k:ıpı 1.·:ıridesi Nı>. 7. TEL: 21632 

Fen Fakültesi Dekanlığından : 
·Fen Fakültesi iıhıı csindı• açık bulun,ın 15 lira m:ı;ışlı Jrnlörifcr memııt"' 

lugun:ı 3656 s:ıyılı li:ıtıuııuıı hu1'.ıirıılt·ı i daire$iııdc memur olmnengıııd.ın ıt" 
t~klileı-iıı fakiil1c id;ırcı:int• ••ıtir;'ı<'ntJaı·ı Wlıı olunu!'. 48180• 

İSTİKLAL LİSESİ 
MÜDÜRLÜ~ÜNDEN : 

- ilk, 1.>rı.a ve lısc kısıml.1rma y,.tııı \eya y:ıtısı:.ı kız \.C erk~ 
talebe k;ıydınıı başlamnı:ilır. 

2 - Eski talel>c eyhihiıı on beşiııcj giıniine lıadaı; ge,rck mekhıP
I•, ııerek mekteve baş vurarak kaydını yenılemelidlr. Eski talebennl 
cyl(ıhin ım bcşinıkn !.<mı :ı y<ıp3c:ıklan mılı acrıat kabul edılnıiye

ı:cJ.:tir. 

3 - t~Uyeıılere ınelitcbiıı kayul şal'tlJııııı bıldirf'fı ~rifnnnı<' 
töndeıfür. 

Adres: Şeh:tadı•b3şı Pulı krırakulu ;ırk..<n. Tc•ldoıı: 22534 

ASKERİ FABRİKALAR SATIN ALMA KOMJSYOHU İLANLAR! 

117 Kalem Muhtelif Zımpara Taşı Alınacak 
T:ıhmin edilen bcdclı • 12350• lira olan l1 i k:ılem muhtelif zımpal'a w" 

Askeri F:ıbrikrılar Urnu •l Mlidtirltigli Merke:ı ı:atın:ılma kıımisyonu11c' 
14/10/1940 paz;ıı·lcsi gunii sıı:ıt IS de· k3palı z.:ırfl3 ihnle edilecektir. ş. rl~ 
>1amc pur<ısız ol:ırak komiı;) oml:ın H'rılir. T:ılib1criıı mm akk:ıt tenıırı', 
olan •926• lira •25• kuruşu h;ıq teklif mcktuplaı ını ınezki'ıı· günde ~:ıt 1 

de kndar komisyona vermeleri \ e kcııdıkı·inin de 24!10 s3yıh kanunun 2 '~ 
J. m::ıddclerindeki ves:ıikle koınic:yonc·u 0Jm3dıklm ına \'e bu işle altıkıı0~ 
tücc<trC:an olc!ukbrın::ı d;ıir TJl'aı et Orlusı 'esik asile mezkur gün ve sıı:l 
komisy1.ma mlirııcnatl,ırı. 18042) 

İstanbul Belediyesi iıa;ı;;-J 
Keşıf 

!:edeli 

l 108.43 

1445.35 
153!!.75 

ilk 
teminatı 

83.13 

l 011.40 
115.48 

Be)~oz ag:ıçlaına fıdarılıgında yııphıılacak eıcJı' 
trık \'c telefon tesıs:ıtı. 
Al."<ıı ;ıyda 45 inci okul lıin.ısının tamiri. 
r~~ up cnnııi ci,·arılt• Ay\•an:;:ıray cııddesı uıcrirıcl~ 
kı nıeuıı lıklarııı duvar ve lwrııuştal<ı. mrn iıı ıı ' 
t,ımirl. 

Keşıf bcd,.lkrilc ılk lcınııı.ıt mikd,ırl:ırı yuk;.ı ııl.ı yazıJı İ';'kr ayrı • )~ 
ııçık eksiltmeye hor.ulmuştuı. Kı'. ıf \ c ş;ırtn<.nwl•·ı i 7.< bıt \'e Mu:ımel:\t :\1 d' 
durfuı;ıı knlemıııde gıirulı'<;<'l tir. ıh,llt• :.!O flJ/l!liv curna gumı sa:ıt 14 
D;-ıimt Encilrncndc y.ıpıl:ı•~aktır. f,ılib't• in ılk temlmıl n'3kbuz \ cy:ı ıt el'' 
tuµl:ırı ve ihale ı. rilı.ndcn ~ck.z &ilnC\I\ l·l (okul tnmıri için ı .. ıfı:ı nıııdıl~ 
lügu ve diller işler ıdn J<"cn işleri ınildılrlugünc) ıııurncıırıtı.ı nl:ı··akl::ııı fc~ 
ııi ehlıye:t Vt! !HO yılıııa m.ı Tkaı et Od .. sı \'esikahırile ih:ıie ~ıiııu rııu..>') 
soottc D:ılını Encümende l>ulunnrnl:ıı1. CU2:.!4) 

Ankara Hukuk Fakültesi Talebe 
Kabul Şartlar• 

Bu cncchm itibaren tahsıl muıldcti dort ı::cncyc çıknrıl:ın Aııkora 1~1~ 
kuk F.ıkliltcsine talebc k:ı)dı 11 urımcksi blri.nci teşrinin iptid:ısındoıı uı~ 
yt:lill•! k:ıd<ıl' y. µılac:ıktır. K;ıyıt olu113caklnı m bir f:ıkültc \'c) n ylôl' vıı' 
okuldan mı>zun olmaları 'c y;ıhud lıscolgunluk imtihnnlarıuı vernıış bul 
mrıları F.ızımdır. Talıh ulaıılnı ın isticl,..,ların.ı: 

ı - Diploma • slı Mu! m tlc;-, ek Itme, B3ytndırlık işlC'ri ı:cml, hıı u:ıi \'C fenni şal'tn: mc- ı 1 
lC'rl, p,nje k< ıf hulJcı:ı ıle bun.ı ınute.!errl dil!Cl' (!\l'dk ıst.nbul Be,).T.ld TiYATROLAR ---------·Leyli ve Nehari •••• -.-•.• -•• -.-.-.-
Umumi ~ ıtuphnrıC'"inde gunıleccktir. 1 · - w 1 

2 - Nufus hıh iyet cuzcHınıııın t.1~dıl h sureU 
3 - S:ıglık r.ıporu ve a~ı \'CSikıısı 

Mu\ J..k,ıt temlıı.ıt ( 124) lir.:ıdır. 
1 t• Jd !erin en uz b.l' Uınhhudde (1000) lir.ılık bu ı~ lı • nzcr ış :> p1ıgıı · ı 

rhııı ııl.ıı dc:rindf'ıı , lınıi olclugu 'csikal:ır:ı btinadcn l tanlml \ll:ı)ct ne 
Jllıırnı co.ıtl.1 t'k tltnıe l:i!r.hinden 8~ gun CV\ ı l f'lırHıllŞ d 1 yet \t' !.140 Y}llllJ 

:ıid Tiı:aıet O<l .. sı \ esikal:ıı ı ılc gelmeleri. (7tl22) 

Üniversite reklörlüğünden 
{;'AllU b. ~),ll :J •• J. \ l 

~8133 

RAŞiD RIZA Tiyatro•u 
5 EylCıl pcl'şcnıbe gunu ;ıkş:ınıı 
Kadıköy Süreyya sıııcnı.ı ıııda 

YUMURCAK 
\'lıth'ıl 3 pcıdc . .. . 

SAriKT CiEORCi 
ALMAN OKULL ARI 

Kız \ e eı kel-. kısıml.ın ayrıdır. iH::, Orl:ı. L'sc 'c 'l'icarct sınıfl:ırı 

E. SADi TEK ile Alın:ıııc.3 bilml,tı.n talebe i~·in ilı.wıi sınıfları \, ıdır. K:ıyıt i~·iıı 

Tı.> atrosu hergun sabahtm1 ııı;lc) c i;ad.w mur. ~· ni edılır. Okul l6 C'yll1lıll' 1ul-

4 -iyi hııl \ c f!drf'.S «clıadctnanıt.'fi 
:; - GX4.5 boyuııd:ı altı fotogrrıf dl' 
G - Askcılık 'esıkıısı •li:ıedı•ıı bu H;nc ı:ıknııl:ınlaıı hiteıın1c4> rııJ.lıe• 

n·k Dekarıl1g3 bizzat ımirncant C'tııw)ı ri ic:ıb c:dCI'. ııı' 
Y:ılılı t<ı !ebe• nl.ırnl: girr.~ı l lsti.ycıılcı·ın ~ uknrıdakı lcrclcn ın:ı:ııl:ı. tı' 

husus1aki taliın:ıtn:ımedc y:ızılı ş3rU:::rı da h,ıız olm;ıları \'C ıııusab3kn ırı~, 
h3nını ka2mıııu~ bu!unm:ıları lii1Jnıdır. Yatılı talc>bc t:ılimatn:ımc"i ıl111 

caat cdenkn• f01kiıltcd~n verilir. c5256> f8132> 
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