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[PAZAR 
Nnmosmaniye, No. 84 :lstanbal , 

. ---- ·~ Telgraf: YENİ SABAH 1stantiul ; 

TELEFON: 20795 

Her Yerde 5 Kuruş 

OOOm hS aSker lngi ereye geç_· rildi 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Di .. er kuvvetle İhm 
• n edifem·ye ek vazifeler 

~iizaüz, hayasız> edebsiz Alman propaganda kayna- 8 k İ de İ kıtaats Z 
fr Türk devletinin siyasetinden başlıyarak en temiz 
De en mühim rica/ine, ·en fecJakô.r_ ev/Qdına kadar surette devam ediyor 
~er şeyin ve herkesin afoyhinde bulunur ve namu.s- _ .. " • '
lqrına tecavüz ederken hüktımetimiz lakayd kalıyor Almanların 20 gunluk zayıate 

Yazan: Hüseyi.n Cahid Yalçın 
~llon ç haftalık a'.lir seyahatten ·'·' ·.-.. - · - ~ · - --e-~~ 
~ sonxa memlekete döndü -
~· , . 
Utn zaman, Almanların mahud "be- ~ 

h~Ci kol,, lurının Türk.iyede ve bil- · 
~a lsta.nbltlda hiç vakit kaybet -
~ C:llıiş oltluf,rı.ınu, büyük bi~ faa.~yet
lılt 0ttalığı karıştırmak, fi kirlen ze
V 1~ınek imkanını elde ettiğini esef 
lie hayretle gördüm. Bu kanaate e
~ ~Ilı.ek için zabıta memuru yahud 

~"let _ada.mı_ o_lmağ~ . h~et yok. 
7;i l'ınesıni ve ışıtmesmı bılmek, _v~
~:t. hakkında hültüm vermek ~ç~ 

1clır. Zaten Türkiyede "beşıncı 
~ı:ıı 1 • f - .. ~ . l -
·~1 " Un. husu.si ı sad ve u..-zv:r en 

lllasa bile Alman radyosunun neş-
t~~tı gafil ve safdenın insanl~rın 1 
~ l.ı:'leı_:ni bmmıak ve onlarda ve~~· 
~-ll!ddut ve endişe uyandırın.ak ıçın 
;~fidi r. 
~Bu Ylizsüz, hayasız. _cdc1:'iz Al- j 

lt Propuaa.eda kavnaf!l Türk dev-t . "' ,] ::> 
ı,_ lnuı siyasetinden başlıyarak ~ en 
; 14iz ve mühim ricahnc, en feda.kar 

lrı.d.tna varıncıya kndar her şeyin 
h rkesin aleyhinde bulunur, na-

500,000 kişiyi buldu 
Almanlara -gore 

Lil civarında 26,000 müt~ 
tefik askeri esir düşmüş 

laKlra, 1 (Hususi) - Almanların 

mütemadi iz' açlarına. rağm.en mah
mr kuvvetlerin İngiltereye nakledll
.meleri fasıla.sız olarak devam etmek 

-
tedir. Şımdiye kadar 230.000 kişi 

nakledilmiştir. 45.000 ki~i de nakle-. 
dilmek üzeredir. Bu suretle mahsu:f 

(Sonu: 3 üncü sahifede) 1 

_ Rumanya : hariCiye. 
· J- nazırı istifa etti 

Romcinyada hüküm'!t b·azı yenı~ 
ekonomik tedbirler. aldı 

l lrınna tecavüz eder, Türk vata
~:t dalga dalga en akakça zel.irler 

, 1t1r, fakat bi:tinı hükumetimiz, 
ı t: dur nazik ve hayati bir zaman-

~::. bu mütemadi suikasde lakayd 
1

Hit1er 1038 de Romayı ziyaretinde lfalyan kralı ve Mussolini. ile beraber. 
tr"l'l'! Halbuki Alman teşkilatı ihti- ı · 

Bf'~'' 1 (A.A.) - Gafenko isti
fa etmiş ve istifası kral tarafından 
~ edilıiıiştir. Gafcnko 1938 ka
mmuevvelin.denberi Hariciye Nazırı
:cbr. Hariciyey,e MünakalAt Nazın 
Ogurtu, onun yerine de Demiryol
J:im Umumi Müdürü Macovci gelmiş
tir. ~ki gene bjzim kendi me~l~lret.i

~ ~e fuJiyclte bulunan gızli hır R 
ı. :kc-z vaı:ııta::ıiyle başka. memleket- oma -
• tıt\ 'rürkce ncsrivatlarmı bize işit-
~l'ıncnıck . ~ kü;taİılığım gösterir~ 
n .tn.~ııyaya tek bfr ecnebi radyo 
ııı 'a-ıyatımn e.-irmesine müsaade et-

Londra 
tı\~%. Biz bund:ın da ibret almayız, 
t~llcbbih olm:ıyız. 

1 <ıl ut meyclmıı serbest bulan yal
~ Alman rn.dyosu değildir. tçinıiz-
1 thUkemmcl ·bir ecnebi lc,ik'.lat 

l'~laza~ bir u~ul daircı;1ndc rahat 
, t, aptal, ahmak ve hain avla-

h hnkô.n bubı<umyd.ı, zihink:r 
~•ad r çrıtba h:.ıle girmc%di. 

1 

Roma, 1 (A.A.) - Veliahd ve 
general Graziani yarın Cenovada 
mahalli toplantılar yı:ı.pılacak olan 
mezun grcnadiyekrin geçidinde hazır 
bulunacakl::ı.rdır. Ve prens ayni za
manda 8, 9, 10 naziranda Fiume'de 
yapılacak olar:> Fanta.'Y':nlerin toplan
bsında da hazır bulunacaktır .. 

Milaooda Alı.ııAtı Ttııd birler 
Roma, ı (A.A.) - Milft.no valisi, 

· sınai yerlerde ve ilı:ametgi.lıla.rdaki 1 
ışığın dışarı sızmaması için t:E'dbirler 
alınmasını emretmiştir. 

Mina.b Rir .Telgraf 
Roma, 1 (A.A.) - İtalyan gaze

teleri, Tiryeste işc;ilerinin şefi tara
fından imzalanan bir telgrafı neş -
rcdivorlar. Bu telgrafta İtalyayı 
Almanyaya bağlıyan şeref ta.ahhü -

'Sonu: ı Uncu aatılfede) 

Uuanlarm ne dı~rcce şeytani hile 
habasctlere ehil olduklarma. 

114 ti getirmek için, Umumi Harbde 
tl:t·de beride çevirdikleri entrikalara 
ı·ı~t neşredilmiş vesikalardan b;r ka· 
~ göz gezdirme~.: kafidir. ) 
~fuk bir mi.,;::ıl: Onlar Umumi 

1 hu~ Amerilmya yolladı.klan cn.
~aı lar vamtas:ıc yaptırdı.klan bom
> ~11.ınü.ttefil:lcrc aid eşya ve leva
\· Yilkliyen vapurlara koydurmak 
~~bu vapu:r!~rı esrarlı bir surette 
~~ b; Qrtasın,la !'-atırmalc yolunu bci 
~11 ~laraı. Bugün bu usulü kimbilir 
~i't l:~dar mi.!.ltcm.mellc~;tir1:9işier ve 

lr; b.ılit· kaç me:.nlekette tatbik ça
~ titıi at ::ı.m.at;a k~Umıışl:ı.rdır. 

~ı- 1tn.nnınr her memlekette ne ka.
kat'alı:.tcrı-:i , -.Mal:mz. vatan hai

~ l\nsur v:ırsa. hep oulartn dostu
t\;:ıt·. Bunlan elde cdl!CCk kadar . 

IIUseyin Cahid YALÇIN 

~- (So""' 3 ""'' uhif...ı•) 

tıtliliz terbiye sistemi 
vo lngfliz gençliği 

-->ııııı:--

fJ,'.\(J}jye Vt>kilimiz Fethi Okya.r'm 
l;l\t ,, • 'i~ • • ... _: h~-
~ ~"a.ntbrıdge umversı~ _ .t.K.w.-
~ §ULesi son sınıf talebesindeır 
~ lfetbi Okyar'ın. y~ ol

~~1 .. ~-~!:ım dikkat YMJ j.kbıei 
,~. 

'---------
lspanşollann ft.lmaK ıpa ntimayİş)el' Ntıkian 

görünütQ. 
()eMlft'IM ... 

--o-
Ankara, 1 (A.A.) - Başvekil Dr. 

Refik Saydam yarın - 2 haziran 940 
pazar günü - saat 20 de radyoda u~ 
mumi vaziyet hakkında bir konuş
ma yapacaklardır. 

Ticaret Vekaletinin 
bi~ febliği 

Ticaret Vekaleti İstanbul vilaye
tine çok mühim bir tebliğ gönder
miştir. Vekfilet 3828 numaralı ka
nunla istihlak vergileri arttınlan 

ve yahut da yeniden bu vergiye tabi 
tutulan maddelerin satış fiyatları ı 
üzerinde bu verginin in'ikiisları hak
kında vilayetin alakadarları tenvir 1 
etmesini ve çok sıkı bir kontrol tat- 1 
bik etmesini istemektedir. ı 

Vekaletin resmen yaptığı tebliğe 1 

nazaran: Şeker fiyatları evvelce 
yükseltilirken bu verginin de naza.

(Sonu: 2 ncl sahifede) 

Balkanlar arası 
Ekonomi konseyi 

· Belgradda toplandı 

. Kabinede diğer bazı değişiklikler 
daha olacağı hakkındaki şayiaların 

4a. doğrU olliıa4ığı zannedilmektedir. 

~ Buınanyada Hali Teı-'birle.r 
Bükreş, 1 (A..A.) - Milli ekono

mik seferberlik hakkındaki yeni ka
ta.rnamenin tam şum.ulü henüz kat'i 
surette tayin· edilmemiştir. 
· Yabancı mütehassıslar, bu kara
rın ba.ıış zamanında memleketin is
tihsal ve istihlak.ine amu olan bütün 
u:nsurla.nnın. telif ve tanzİmini daha 
sıkı bir ~e koymak için a.1ındığmı 
bildiriyorlar. Yeni kararname ile son 
:ıamanlarda. Alınanya tarafından 1 

teslihatın aıttırılması hakkında iz.
har edilen şiddetli arzu :u·asında. hit. 
bir münasebet mevcud olmadığı giiı 

(Sonu: 3 üncü sahifede) 

SABAHTAN SABAHA : 

Hayat yüzde 15 pahalandı! 
Başvekil böyle soylüyor; fakat ihtikar durmuyor. 
Fiallar daha da artabilir. Kontrol komisyonlarını 

değil, kontrolu arttıralım. 
l 

.ı 

Belgrad, 1 (Hususi) - Bugün bu 
rada Türk, Yugcslav. Rumen ve Yu-, 

. (Sonu: ~ ihıcü sahifed") 1 - Yu:ısa & tncl nhlfecle -

... 



[ 
1 iilzlerbiye "ste • 

' 

ve lngiliz 11en liği 
B 

tıcc ı obr.ı' bende bu mevzu.uzerınde h:ı
sıl ol:ın ıntıb:ılarımı arzcınıeyl faydalı bu
luyo 

diiii bu rn......ıttcpte d 1yada cynlnızüğm> 
ılk anlanıu nıyor ilk dımlarını ntı -
yor. 

Public Sch ol) nn programı hak -
kında fıkır vcrmcK lo y dcğıldır. Çunkli 
her .binnın .lrertdınc m:ı.tısu b.u.sıısi,ntk!ri 

Buy ıJarda bkib o-------·----------...., 
luııacak ı ule gclim:e 
CHel'ı ı._ılızterbiyc 

si temını ı ah ~ek 
\C lngılı ıt8kltt.lı

cl (iııtdkctucl) ve ıç 
t ı h y Unın başın 

TAZA.N 

v.ırdıı·. l<'nkat bu mel( 

lcblcrin progr-.ınlaı·ı 

- d:ıha mahdud ol
Osman Felhi Dkyar 

rüunbridge Uni rsit.ıesi iktısad 
şubesi son sınıf talebesinden] 

t ~c - bızim 
lcrinkine ocnzer. 

Fakat bumda bir 
noktaya bilh a tşa
n:ıt 'etmek :ister.iz :Bu d bulun Kcmbriç·'------------------t 

\'e Oxford umvcrt tele ı hakJaııila bı kaç mcktcblerin C'! lı ıtion) ı.'m"dıt". 

ttı m umumi Çocuk :ı;uk genç b r şubt'yi :wçer •• 

nı 

r Avrupa 
n 'e biribır-

lerıle çok muşterek .tarafları olan terbıye 
ı;ıst inlerinden İngiliz istcou kat'l bıı· 

taıı:r.da ayrılmuidadır. 

• • • 
!tır.ıf etmeliyim ki btr kaç scnedenbcrl 

lngilt rı::de bulunduğum \ e J.ıır İngiliz uni
versıtesındc çalıştığım b:iklc hıglliz :tedris 
sıstcmınde benim içinde h;,ıld bir muamma 
oı.ın noktalara tesadut ediyorum. Bızlere 

karı.ık ve mantıksız gon.ıncn bazı ciheUcr 
unutulına:n:talıdır 'kı bLr .kaç a ır zadmda 
taayyun "etmış bir sisteme aıd tnıltmuyor -
lar. 

l'ilb kik .. yni §:\hı ~ r tarafından e 
ek..1cı :ı ırklı maksakil:ır t:fo yısrlc 'l.":ilcu-
dc getirilen lngılv. tcdrı u 
ço unun s tarihi çok eski 
kır. 

Bundan yuz sene C\ ve! ne kadar kunı
lan bu~d.ar melCttt>ler "' bfltıa a ooem
mi.ratıi cılnn .lnaiiliilmin (.P.Ubllc: SchooJ) ıs 
.mınl ~erdikleri ıvc bmm ıtanulığımız mek
tcblcnn hıç birine tek:ıbul ctmfycn mck
tcl)lcr nyrı ayrı ş~fü ın vcyn bir gnıpun 
tcşebbu u neticcsı qlarak· meydana gclınış
lerdır. 1'.<'7..:ı İngiliz llni\ICaat.elen yine 
oı~-taklleı;ı e.kscriya kılııtWenn yardimıle 
ve bınbiı'jlu alakadar 'Olmok"rn:ın S'on 5-6 
a ır zaı fın<4ı vücudc gl'lmişiır. 

'.l'ednsatm bu şekilde tıımo.ınlle miistaldl: 
te$Pkkullcrin ıemıac k:ılrn .ı •ecen :asnn 
oı ı larııı:ı knd:ır dcvıım E'tırn tir. O sıra -
l:ırd:ı tedn atı umumtlcşUrmek ve asrik ·
tlnnek ikmrwtindc kuvv.etlı bır cereyan 
b f.c>nn ş ve neticede İn •ılız terbı

ye sı le ıı de vasi de •ışıklık yn.pan bazı 

k nu im k;ıbul cdilinişUr. 
Bu meyanda hcrkcıs iç.ın mechı.ıri ılk 

tah il u ulu ittihaz. olunmuştur. Ve ilk dc
fıı tcdrı-wt sahasına ;atılan dc\lct bllha :ı 
birçok ı1 - mekt.OOlcnn ııçı.lma ını ternın 
etmı tu·. Aynı :zamanda iınh':Ct"Sı eler ve 
diğer orta, yı.iksek :mek~blcr yine eskisi 
gıbi mu u l~J kiilnitıkln l!erab<!r ders prog 
raınl:ırı ?.amarun icabatın::ı :tet:ıbuk 'Cttırıl
miş muhtelif programlar sistematik bir 
şekle konulımışt.ur. 

Degi ıklikler ~pdd.ıktan onra şu-man
zara ıle karşıl~onız. Tcdns S:Jhn:;ının 

.geniş bir Jnsmı, \lini~cr ve (Public 
School) hılttli Uk mektebler ve 
husu i milt!!Slll5elerin elinde bulunmnk
t1_dtr T:abt hllbessa tlk mektepleı i "dev
Jet n<konfrol hakkı ve nüluz.u glttikçc art
mııktııdır. 

1ngıli7. ınuarlf .sistemine mnuml Ye tanlıt 
bnkı tnn onra ,şınıdı de bir tn_giliz gcn
cının tnhsil çagına Ma~ •ı 1Uldan itibaren 
~e<;irdığt nmarıf muesscselcrhu ve aldığı 
...:ıblycyı bıı·az da~ ~akmdoın tetkık ede
lim. Nazarı Hibara nld.ıgınuz lngıliz çacu
!tmıt ''Ll t bir aJlcye mensub taıikki et
ııMk üumdır. 

Bt'.!3 \ eyu dltı pşna !Yaran çowk Pre
faretory SchOQJ) ismi N.et.Yen bir nc\'l ilk 
.qlckt he gi.ı:er. Bu ..oıekteb nehaı-,dir ve.:.ılk. 
tah il cl"ı anları olan bnsit den;lcri alır. 

'rogrnınlar hafiftir ve öğleden sonrnlarırun 
mühim b·r kıs-mı hocaların n nezareti nl
tındı:ı olıısak üzere nyunlarn vakfedilmış
tir. Plnıyup yrmna, tnraz hesab ve t.ahil 
bılgtlPı lıoiit r,:ogmı,ya e ıarıh eınnnları 
beş e k dar devam eden bu ilk l.ah
silın c • ını ~kil eder. 

J1 - l1" &'JISUla doğru ilk mektebi t~ ~ 
'.keden '90C1 gu şimdi tam mile yeni .bir 

beldemekteeJir. Ç~n bunaan 
ı;onr ı devam edcccgi mektep asırlar znr
fınd:ı mus•nkilen buyumuş olan '{Public 
School) l:ırdnn bir tancs.U.lir. Çocuk ilr
tık JI ıleu noy;cılarak Jcyıı o1nrak ·ftir-

IENELIK 
6 AVL:IK 
1 AYCIK 

AYLllK 

TUri<lye l!cnıbl 

1400 Kur.uı ;!700 Kur:uı 
l50 • 1450 • 
400 

160 
• 
• 

800 > 
IOO > 
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Ve bu kadar grup! rla. hem cdcbıy .. t. hc.m 
nyazıye, fizik "e kimya ile mc:sgul ol
maz. Çocıtğun .gayret \'e dikknU yııluız 

bır uoktadn yanı bır abedc uksif edi
lir. Ve çocuk buı lanmn bır t:uıcsını cç
ınek içın tamamen serbest btrakılır. Va
zıyet ccnebı lı n \"c güxcl sanntlar ba -
:hisfunnde aynıdır. Ço('U]ı: nynca haftada 
ıkı veya uç defa ögleden "Sonrntarı arzu 
ethği sporu yapmak mccb:.ınyetmdedir. 

(Pullic.SClwol)lcriıı dı •er bir husus yeti 
de QOCutun ı:muuyyen mektcb devresı -:es
na ında ailesmtren tnm;ımcn ayrılması

dır. Çocuk bir trımc tr milddeti zarfında 
ılcsının ~anına dönemez. Ancnk :ırada 

sırada rulcsi tarafından 2ıyaret cdllmc
sıne musaade eöllır. Mekteblcnn buyük 
şchırlcrden uzak olması da bu tarzın de
vamına '-'-ok yardın tn ıştir. 

.Dır hatlı cctln t&ıraflnrı Olan bu h.ant 
beylccc alb sene de\, m eder .ve hcı: sene 
onund s.retllen ın lı nlanndan anada 

cH ı:h School Ccrtif a denilen bır im
tılıan nctıccsınde hıtumn erer. 

Şımdı ~enç :tngıuz. 17 • 18 waşındidır. 
Umumi malümntı l:Ok kuvvetli olmnmak
l:ı bcrnber muuy,-cn bir iUbcdC .ı;:;ıglam \•e 
etranı mnlfrmata sahib bulunmakt:ıdır. 

Fokat bır uruversıfcye girmeden e\ cl 
bır tuı:arlık de"resi d\lhn .geçirir. M~tı 
:fransıacasını ilcı:lctmck için bir .sene 
l'r~nsada kalır. Veyahud devam :etmek 
iste-dl 1 ünl~eıiıı'ı 1ıususi,-etıenne gö
r~ hıızırlaıur. 

. ~ ..... •ı . 
Univcaıteler (lQğrudan ~rlıya ck-...•ıe

,,t.c 1fıbt o.J.madtj\tr;rı ıçın ber bırinin ken
dme :mahsus U: ullcrı, prO{:r~Uırı Ve du
hul şortları \'atd.ır. scrisirte (Pullıc 
School) Jcnn in~unıyct lmtılıanl'Zırını iyı 
bır d.eı!eCe ile geçiımı;ı. olmiliır imtıhansız 
allnıclntı Herk~n 1.lıldı •1 gıbi lngiltcre
dc ,butıw ;WCcr (imvc(?nrltclerin .:fevkinde 
ve onlardan bmamile farklı olan iki bu
yuk ünı.YCrsıtu mcvcuc'ldur. tleı:ide sanayi, 
sıya et ve ilim Alemlerinde 'Cil yfiksck 
mevltılen ilgal ~ ulan adamları 3e
tııtititikleri içitl Okd'Ord va Xır:mbı:'iç u
.mrinde :atrafhca durmak nıü&tasib el~. 

Bu .iJ-.i imivcı:sit«; pr.ırnşıp vp. ~tem iti
barılc birlbirine c;ok benierl~r ve btti 
hakkında söyl<?nen ozlcı :ısı(iı yuJ.carı -ay .. 
ni aeweeôe Jki~f huRloDlbda Wrlddir. 
MedA Kembzrc pnmım~i '1!le a.lalufi .. 

Bu,rada Jlk ~ .çarpan .nokln qıliver-. 
sitenin fakülteler~ ayrılmış olmasından 

mflda daha esaslı biı- tanda ymnıyc ya-
. kin .kôlie;den mttteşeki.il olmaSıdır. Ba:u 

kollcjlere., dahlt obibiimek ıçin unı.vcrsite 
duhul imtİh::inın.dan mada ~ı :.bir im
tıhan geçirmek J!t;:ımdu·. · 

Her kollejin k~duıe m.nhsus binası ve 
ya bıruılan varclır. Buıılur ıçinde !Cdllcje 
mensub bulunan tnld>c 'c hocaların ya
tak, "<Jkunuı, yemek N'e toplantı Odaları 
mevcuddıır. :Eni yawk bb'i okuma odası 
olmak ümre her .:lalebıeııin lmllej dahilin
de. ikı tıusus:l odaya hakkı vardır • .Daimi 
nzfı o!:ırnk her kôllcJac talebeden nUi.da 
ve adCdlcıi muayyen ohnıyan profesörler 
ve 't>rofesönin-mınıvınicrı l(Ft!llow) lar 
1·:mlır. (FB.low) lar uru'\1·crsitedeı.tıibsille
rıru bıtırmış olan ve univers.ıte VrYa ted
rıs sisteminde ver almış olan kimselerdir. 
Talebenin dısiplinini muhafaza etmek ve 
talebeye unıurni bir şekilde ne:T.aret et -
mck buıılann vw.ıfcsıdir. Bunlar nynl 
zamanda koHeJler tarnfından tayin edil
mek şartile (Tutur) :mm vasi a21fcs1ni 
de gorarler. Ç?unku ht'I' talcbemn bi va
..suıı varclır - ve bu vası.. her Uırafta ol
dugu gibı.. tngıltcrede :.uleden degfidir. 
'Talchenın hayatı uni\•crsitc ve kollcj~ 

lerin tcsbıt ettılderi knidelcr tnrafından 

i1lnziın edı1miştır. 

Bu lniidf'Jer akşam ~ek usullerini ve 
gccei~n kolleie donme usılllerini Clc tcs
bft ctmekted... H ftadn alU gece akşam 
) cın~ınde {Fellov.;) r talebeyi .bir -
le tınr kölleJın ıbuyll • loııundn bcro -
ber.ce yemek yeme ınccburidır • ..Aynca 
her gün gece nihm l'> de kolleje av
det etmiş bulunın 1. d: ınecbuoöı.r. 

Bu kaldcleı inc:nnd• uzunca durma -
mın sebebi K çtc bulunnn tale enin 
ı tiroai hayatı .da 1 o eJlcriıı oynndıgı 

him rolu teb. t:uz dW'mcktır. Tcılebc 

ve (Fcllow) lar a~ nnda tccz:: den 
arl:nd ışlık ve do tlıık ~ındc· fıkır te ... -
ti i yapılmnktn sıy. i, artistık, oolıı kr 
iırerindc rnünaka :ı )npılmakta ve bu su

.retle tngıliz gcnçlıgi serbest :münokaşanın 
ş, rtların:ı alışımıktndırlar. Bu maksadla 

jvaoeı iSOle ikindi 

te ckktil ctmış kluplcr ı;c buralarda ce
rcy<ın eden muruknş:ılar Kembrlç tiniver
sitcslnin en bariz :\:;ısıfürrından bırlfür. 
Fakat bugüP. bu entelt kWıcl iaaaliyetin 
rnerbzini v~ıJı,ôijejlfer0teşkil ıeder-1 s .sı. 
Jer. ' 

theınmiyeti gayet büyük olan ~por 
u: 5 inoi ulıif~dı,\ 

YEl\"İ SABAU 

-=--------·-----~~----J 
V li dün A k rad~n 

G di 
P.asif kor;Jnma işlerine 
v.e yeni bUdcey.o dair 

üsçül r dün on 
di arabaJı s rvis
den çıkardılar 

beyanatta ulundu EmniyJtt mUiiürlUğU b.unun 
Vali ve belefüye reisi doktor Lutfi bir grev olub olmadığım 

Kırdar dün sabahki trenle Ankara - tedkik etti 
dan şehrimize gelmiştir. Vali Ye be- -o-
l dıye reisi Haydarpaşa garında vi- Jstanbul otobüsçülerinin belediye • 
!ayet ve beleöiye crkiını '.tarafından ye müracaatla, benzın, yağ ve yedek 
hararetle .knrŞılanmı~ır. :.Mıkarada aksam fiyatlarında görülen tezayüt 
bcleiliye biitçc8i hakkında Dahiliye üzerine belediyeden bilet üzerinden 
Vekaletine izahat 'Veren ve şehrimi· alınan yüzde onların terkolunması
ze ait diğer işler hakkında hükf.ımet- nı ve ayni zamanda otobüsfler için 
le ctcmaslar yapaıı 'Vali ve belediye bugünkü güzc~fıhlann değ~tiril -
rciın bir muhan:ırımize a.~ağıdaki be- mcsini istcüiklerini yazmıştık. Oto
yanatta bulunmuştur: büsçülel' bu arzuları tatınin olun-
"- Ankarada bilhassa 940 büt- madığı takdirde arabalarım sefer -

çesinın Vekfiletc.ia.Sclik ettirilmesiyle den çckmcğe mecbur kalacaklarını 

meşgul oldum. Bütçe Dahiliye :Ve.- oa nildirroişlerdi, 13elediye vaziyeti 
Jdileti tarafından muvafık buluna- tetkik ctmeğe devam ederken se -
rak aynen tasdik olunmuş ve Vekil- femc bulunan 17 -otobüsün ':!)lakası 
Jcr He.yetine arzolunmuştur. \Bu- sahipleri tara!.ın<lan Emniyet mü -
.ııu miiteakih ryüksek ta.Sdike iktiran dürJüğüne ;\'eiilmi§tir. 
edecektir. Bütün bu işler bir kaç Bunların iddiasına göre bu oto· 
gün içinde neticelenecek ve yeni büt- büslerin uzun müddetli ve esaslı 

çe ı:muhasebe :müdürü tarafından bir tamire ihtiyaçları vardır. 
şehrimize getirilecektir. Bu sene Emniyet Müaür1üğU vaziyette her 
imar işlerine :sarf olunmak üzere 5- Jıangi bir grev hali mevcud olmama 
6 milyon liralık bir tahsisatımız var- sı için plakaları iade olunan oto
dır. Fakat vaziyeti hazıra dolayısi- büsleri kenai mütehassıslarına mu
le bu .işlerde kullanılacak malzeme- ayene ettirmiş -ve hakikaten bu 17 o
nin tedarikinde müşkülat çekiyoruz. tobüsün tamire muhtac olduğu tes
Malzeme muhtelif :takas suretinde bit olunmuştur. Belediye otobüsçü
tedacik olundukça. bu pı:ogramın tat- lerin talepleri bakkında yakında ka
bi kine gayret edece~ Belediyenin -ııar verecektir. 
mUlkiyetine geçen Sürpagop mezar- MÜTEF-~-R-R--..iKoo--:--
Iığının ön tarafını.hallın burada bah-

çeli evıer ~ etm~ şarıiyıe sata - Resmi .zevata 
cağız ve 81'88ılann kıymetlenmesi 

mahsus 
ıcın evveli SürpagQp dahilindeki otomobillerin tahdidine 
yollan. asfalt olarak y,apaciiğız. aiCI kanun meriy.ete gir(:li 
Ta.kaim llııtlaema gelince; kıŞia yı-. Dün mali senenin biri olması ha.
kıldıktan emıra kı§laıun iç taiaru1- scQ!}rle Deftet.dar.hkta .rrvr(1km yeni 
daki ypllım.ılerlıa' ~ e.deceğiz. Ra- seneye devir muamelesi Yl!Pılm~şpr. 
Jmt,., ~n mafıq.da. kaJ.acak: at!.' }(laaşlar tabii olarak yeni sene büt
s~a .kendi ;namımıza 1>üyiik'·bi-' çesindcn verilm~r. Di~er taraftan 
nala.r inp ettirece.ğimizdcn buralar- resmi devaire mt otomobiller jçin 
da sa~ :yaJJWyacağız. Harbiyeden· gıkanlan kanunun qa ;nıer'iye -
Taksime kadar ~anan geniş bulva - ie ~irmi..§ bulwıdqğunc:\an kanu .. 
nn aa(a11i ~ :in§~ µaıpvay 'Ula:.: · n~' hliküınleri dahilinde kalan res
rcsi tarafından münakasaya · gıka .. • ımi zevata 'ait olomobiller ve Def -

1 

rı~~-~rası :derhal yapılacak'- ıteı:darın kendi otomobili garaja ~·e-
tır. kilmiştir. 113elediyeye .mülhak husu-

1stimıik .;.,1erindeki m>:at.ülitı 
~ uga si ıdarelerin otomobilleri de gene ka-

önleıııek iizeı'e Evkafa aMi taviaat -nun büküıiıleri dolayısiyle kendi ga
bedellerilli .ıibtiva eden vakiflaı' ka- rajlannda saklanacaktır. 
nunu mıaddelerinin tefsiri encümen- Şığı.nak lnşa.-.ı Hususunda 
Jerden çık,ımş ve heyeti umumiyey~ Hükômelin Yardutı.ı 
arzolunmqŞtur, -ıbncüm~nlcrin · ka- Hukumet nüfusu.. ~ok ve hnva tehlike-
~ :ta~ bcdelleqqin dmliik sa': sine maruz vilayctıcriınızdQ yn-Jfılacak- u
:hipleri ..iuafmdan it.ia. ol~eı numt sıgınaklor hakkında huk~elin 
mı~ezi~r. nililhalli belediyelere yopacagı yardım 

hiüdônda teiiıtıkat \Y&Pmakmdır. 'Hükü -
Tramvay, Elektrik ~ '!rilnel . ida- n,et yapılımı,şı .zıırurl '.Olan sığınaklnrın 

releri namına alınacak 9lan otob®.- bclodiye biıdeelerıle ıkmal olunmalannn • ..·:.·, r 
)ere aid illlUlkaveleler ~amıştır. ..:hnklın olmadıgı kananlinc varmıştır. 
Yakında UnzBlanacaldır. etri>I Sondajları :tçfh :Ymı.i Tahsisat 

~hirdeki ;et nakliyatı beled~ye !Iilkumt!t .ıNlcçlistcn aldığı 109 mı1yW1 
lul fevkalade tilbsisntton 2.5 mllyon lıra

devrolunmuş ve dünden itibaren. P!l sun maden tedkik ve nramn cnstitiı üne 
işi bizzat· belediye. ifa etmeğe b~Ia- \'.Ol'.ecektir. tıu ;parn memleket dillı.ilinöe 
~ştır. Veaait temin olunmuş ıve dün .~Pılacalc yeni pcbol 11ondnjlaı•ınn sarro-
3500 parçadan ibaret olan et.:nakli- Junac:aktır. 
yatı nomnaı olank ya}ilbnı§iır. · İstanbul - Edime AıofaJt.ı 

Basif Konınma İ§leri 
Pasif :Jammma illleri hakkında 

Fransız mütehassısı Murenin verdiği 
raporları i8Bkik ıediyonız. ~ e
saeen :biBim \ha.zırh.klar.muzul tt8ibi ... 
katındaıı.ıibaırettir. Evler.de, apaaırb
,manlarda 'Ve.ıhanlama yap.ılaeak aı

ğınaklan taJsib ediyoruz Ne-edeceğiz. 
Umumi &1ğmiütlarn gelince bunlar 
hakkında bamrlanan umumi plin 
tatbik olunacaktır. 

--'"'llMlllO«•-

IKTISAD iŞLERi : 

~ya lUühim Milffaiaa 
'7.eyü~ı GöıNlePiliyor 

Almanya ile son imznlannuş olan 3.li 
milyon liralık muvakkat ticnrcl anlaşma
sındaki mevcud listelere gore ıAlınan:rar.t 
bugünlerde külliyetli mıkdarda ~eytiııy -
ğı satılmaktadır. Karadcnizd.cn :BuJ,gans
bn tarıkile gönderilen bu mallar içın Al .. 
manlnr :sarnıçlı vagonlar göndcnnışlcrdır. 
Almanlara gönderilecek susam, fındık ve 
tutun kontenj:ııu bitmek UL edır. Bun -
dan sonra Alınanyayb tnk 1 ihr ı ,ucm 
nu olıruyan her ncvı maddclcı· gondc ıle .. 
ccktır. Bu hususil'ıki karnrn mc Vckıllcr ı 

lltoyctinden çıkmış \e Almnnlı.rla yem 1 
bıı· nloşmaya vnrılm tır. 

B."7.ı Maddelerin Fiya.tla.r.ı Düşü,\·or 

Eskiden Abnonyaya ımiıhhn mıktarda 

gondcrilen ceviz içi ve badem Jhracatı 
gnyet aıahmş oldu;lundan bu m:lllaomı
zın Jıyatıan günden gune duşmektedu. 

Dahili istilılik stokları eritecek dereeecie 
old~undan birkaç ay ev\el kılosu 90 ku 
ruşa olan ceviz içi 70 Icurota kııdar d..,._:• 
tüğU H:ılde abd 'bulamamakl:.tdJr.rıifiikıl:. 
nietimizin btt nevt mallıırımız iı;in • 7eiıi 
mahr09ler -.ıin e~ beklenmektedır. 

islnnbul - 'Edırne asfaltının heni.ız ık-

mn1 ıolunrruımış kısımlıınnın inşaatına 

haainndnn iUbnion başlanncııktır. 'Yolun 
ihalesi ıhazimn bM}nnmdn ~npılacaktıı . 
~itmeye Göwlerilerı T~r 

~ye 9ağar.Wyor 
1ııaillerede deniz inşruye mUhendislıgi 

tahsıli için 32 talebenin Londraya \"nr· 
dıklnı:ını yazınıştık. Ahvali haz.ıranın ft•\' 

Jrnlıldc karışık olduı;cu nnznrı itlbare n
Jınarak Münaku!Cıt Vcknletı bu talebele
rin geriye çngırılıruısınn kanır vemustir. 
lnı.'llt.ere JSefRTetinıize dun bu hususta 
HarıCJye Vekaleti tarafından emir veril-
mı tır. 

-•ıı•-

}NHISA:RIMRDA: 

Giimrükle.rde Bir Niimwı 

Teşhir Salonu A9ıkl• 
Gumruk ve. 1nhiscular Velrnletinden ge

len bir emir iızerinc Jsuınbul gum.rüklcr 
baırnüdudugu J tanbul gumruklerinden 
g~ck birçok maddelerm hnnsı torffc
ye tubi .old4iunu gustermel uz.ere 1dn c
mn alt kntmdn bır numune teşhir ıılo

ııu nçmı tır. 

Ilu salonda, guınruk t ı:ıtcsındc ar.ı

h tle zlkredilmedı ı i ın nf l nhiblcrile 
ıhl 1 flıır h ıl 

Tu cnrlnr bu numuneleri ıstcdıklcri 
:ıaınnn tedkfü: ederek ona güre guınrugc 
gelen mnllnrının tnrıfe mnddcslni ögre
nerek beyıınnamesınl vereceklcrdiı·. 

-----ıaııc----

Ala' 11.aikmi Yağların Gümrük 
1leami İndirildi 

Ağır maden yağlarının \'e tortularr.:iın 

ıoo kılosuJ'ldan ..;almn:\akt;ı 4>1an gP.Wlrilk 
resini 6 Iİrad::ın ı lirayıı lndirilr.~~ .;. ı 
karlııı• -dtın g\?ıru iik lere bildil'Ht.rtısıir 1 

sene üdce 
kadroları 
-0--

llUmr.llklerin masraf büd .. 
cesinde yüzde seksen 

tasarruf var 
İstanbul Gıimrül;l~ri _Başmiidüı

lüğünde hizmetleri 30 seneyi geçti -
ğindC'n mccbuıi tekaüdlü_ğe tabi tu
tulanlar İstanbul ithalat gümrliğı.i
nün iki müclür muavıni ile '22 me
murdur. Bunlara ikramiye verile -
cel\tir. İstanbul gümrükleri geçen 
bir yıl i<}inde hazineye 43 milyon lira 
varidat temin etmişlerdir. Harbin 
doğurduğu zaruretler yüzünden bu 
miktar evve1kı yı1lann 65. - '70 mH
yon liralık varidatından .20 milyon 
lira :kadar azdır. Bu sebeble lstruı
bul gümrüklerinin bu 'Seneki masraf 
bütçeler.inde. yüide seksen beş gibı 

mühim bir tasarruf vardır. Güm -
'riiklerdeki memurlar, kadrolar tas
dik edildiği için dün .maaşlarını al
mı§}a.taır . 

laı.Uiarlarm Rüt!ıe Ye ıu.lruları 
İnhisarların kadrolanııı tasdik et

tirmek için gecen hafta A.ıikarnya 

gitmiş olan İnhisarmr Umum Mü
dürü Adnan Halet Taşpınar diin şeh
rimize dönmüştür. ldarenin kadi·o 
ve bütceleri tasdik edilnıistiı·. Bıına 

göre hiç bir memur açığa cıkarll -
mamış ve hepsi dün • maaslarını nl
mı,şlardır. 

İnhisarlar ldaresı geçen bır ,,ı 
zarfında hazineye 55 mılyon lira •a
rjdat temin etmıştir. Yenı sene bıit
çesinde varidabn 2 mılyon lira faz-
1asiyle 57 milyon liraya varacağı 
tahmin edilmektedir. Bu yıl biitçenin 
nıasarifae kısmında 400 bin lira ta
sarruf vardır. 

-'-----...-ııc:---

Iicarat Vekaletinin. 
bir tebl"ğ1 

(BııJ tarafı 1 lncı aahıfede) 

n itibara alınmış olduğundan yeni 
vergi şeker fiyatları üzerinde .hic 
bir rol oynaınıy».eak ve şeker fiyat
ları bu_günkü şekilde devam edecek
tir. 

İstihla:K vergisine tabi tı.ıtulan ve
ya vergi nisbcti artbrılan diğer 

maddeler • fıyatlarma gelince elin
deki mal üzerinden vergiyi veren
ler fiyatıannı bu yüzden arttırdık
ları takdirde satış hic bir suretle 
verilen verginin icab ettirdiğinden 
'fazla olamaz. 

Kanun metninden anlaşılac~ ü
•.zerc ancak bir kısım :maddeler 4gin 
_perakendeciler ~yannamey.c tabı 

tutulmu§lardır. Binamıaleyb beyan
nameye tabi tutulmuş olan ''e bu 
suretle elinde "Jnevcut mallar 'Üzerin
den vergi alınnuyan perakendecile
rin fiyatlanını aı:ttırınalaı'1 muhik 
görülemez. 

Hülisa 'bütün tacirler bilhassa 
yeni vergiler :vazcdildiğı şu su:ada 
~an ve taleb edeceklcrı fiynt.ların 
mes'uliye.tini t.ş§ım:.ktadırlar. .Milli 
Konı.wu.a Kanunu mu\•acehesinde 
.bu mes'ıuliyetin sıc kadar nğır «:>lclu
ğu ımalumdttr. Dünyarun b.u_günk.ü 
miişkül v.uiye.t.i .ka~la hük.fı • 
met y.eıai ''crgilcrle mille..tten bazı 
f-eda.k.arlıklar talcb etınQ,ği zaruri 
görmüştür. Bu fe<lal<arlıldann ne 
derece kutsi .maksnUar.a matuf ol
tluğunu izaha mahal yoktur. O halde 
bütün bir millet, hükfıınctin bu ta
lebine cevab verirken titcir vatan
daşlar da mustehlikin yükünü pay
laşmak ve hic olmazsa bunu ağırlaş
tırmamak vaziyetindedirler. Ümidi
mız tücca.rlarJmızın da millete borç
Ju oldukları bu vuzifo ve hizmetı i!a 
edecekleri merkezindedir. 

Bununla beraber ıkaz mahiyetin -
de olarak beyan ecfoı iz kı yeni \'ergı
leri kazanç vesılcsi ittihaz edenler 
bulunur.sa bunlar· hem kanun, hem 
d.! mılli vicdan huzurunda mahküm 
olncakln.rdır. 

BELEDiYEDE : 

Değirmendlerin Yeni Bir İddiası 
neıldoJundu 

'ltınd 
lnntıd 

ıwktrıı n:'rıanna işti-

flarb1n levessUU 
ihtimalleri 

A Avrupııda harbin tevessUil 
mallerl &on gUnlerde, bllh•_. 
taly,anın aldı~ı tavır ile Y,

kuvvetlenm~e ba.Jlamıftır. Zaman .,,. 
feverAın eden lta\)':an talcbleri son 
selerde artık devamlı bir .surette o 
bulu nm.aktadır. 

lngıltere ile Franaanın ltaly;ıya 

mumkıln mertelJe daha müsaid bır _1,,ı# 
ıal.dıkları, ve m.ınJeketlerlnin h~ 
lıukümranisl ve hayati menfaatle!' 
k:ıbiH telif anlaıma hususlarından "' 
madıkları malOmctur~ Bu ke_yfıyetı 

lız ve b.aly.an devlet adamlarının be;.I' 
t teabit ettiği glbı 4lriıilen bazı 

busler de bunu iıbat etmektedır. 
Neticede ltalyanwı harb lehınde, 

tlle mütlefljl .b1.1lunıın Almanya ~ • 
lıkte, harekete gçemek arzusu her 
raörnon glttikçe artar ,,ulbl gorurıfllrl' 
~ r. Zıra ltalyanın, kendııı ıçın ç 
muııyyen bir tevesaııü sıyasetı çerÇt 
i~mde müttefıkleritı büyük bı ~ngt 
dukları aşikl'irdır. Nıteklm Alm11nt' 
ayni mevkidedir. Yalnız burada b r 
vardır. Almanya lnglllz ve Fran ıJ 
fuzunu kırmak için çok daha e1111el 
zırlanmıı ıve bu ııahalia kuvvetı ırıi'İ 
olunamaz teknik ve tqk11itmı sefı 
etmıı ve büyük fedaklrlıklar yaptıl ~ 
O derecede ki herhangi bır tevıı" t 
.Almanyanın maglObiyetinı goster,,, f 

lacaklır. 1 
Bu sebebden ltalya, mUdat:ale etı'I 

karar vermlı glbı -o1'riındügu 1ıarb' 
ıek,lde ve ne surette airece11ınl dahli 
ruı;u hangi müaaid bir zamanda ot 

doleye atılmayı aramaktadır. Beli<' 
.zamanı da .tayln etmlplr. Fakat on\111 

reketlnı mUtemafflyen tehir etmet;:ı 
gırrbde son i<cnunu blleumle kıN 
iftlraklle oynıyan Ahnanyanın 
h!liı munair olmam-na aueb eY•'lli 
alcım amiller vardır. ıBu amillerden 

lıcıısı Birıe,ik Amerikanın gittıkçe ,. 
teflkler lehıne olan harb hazırııöıdır~ 
merlkan Relsfcümhurunun ltalyat•• f 
be 91rtlıj)I taWdlrde, '"1Dttefıklere • 1 
7ar.Chmlarda bo.hınllCllğına ve ıreilC; 
Jınbç .aırmfğe mecbur o.lacaö•"1 ti 
bazı mesajlar 'vermlı olması .ıla rf1U 11 

meldır. Fakat ne de olur.sa olsun. I~ 
Almanya lehine glrilıil anda Arıterı .f 
mtittefikleı-e- j'iH'dunı 90k' ,,,ucsaır oır 
l<ıll• ve mahiyet alaCllkttc • 

Bundan baıka ltalyanın Frans :ıl~ 
aum ederek cenubi Fr.a•aayı ıstııa 
kar.arı da kolay bir ıey değıldır. 

bir harekete giri;tiil anda, ttaıyan 
lık ve Habetlatan imıın.torlugunııfl 
.geniş hudutUarda nHicueleye mecb 
lıoagı açık bir hakikattir. 

Almaııya, bu tı••bdekl mu>Jaffa"''...alf. 
;tek bir Cllbhede müttefUdetle cat~ .r 
ta ve burada bütün kuvvetınl .teli.' 
~ek çaresi le elde edeblleceğınl afi ifl": 
"tır. Nıteklm bu yolda hareket el"' 

ıtalya bbyle bir 'Vaziyette bulU"; 
ve bulunamıyacaktır. Bu aebettden ti,,;' 
bu ihtimalleri dütürımek mecbur yed 
dlr. U 

Bunun lçln ltalya, ~er harbe "' 
fıkler aleyhine glrme§e kırar verırı7 
bunıın neticete.rtnin "ne ohrbıle!:c61fl ~ 
-,.at ldarcc:Uer de bllmi_yDr d~llteıd ''J 
kat onların da dütüftCflli, hartı~ 
bıtfrmek ve hele Amerikanın mu 

1 
tesir etm

0

eden mUcıııdehıyi kazıınlfl•ıc: ~ 
cal<tır. Fakat bu huaaıata yegane ~'f,I 
'C°ek stlz, Almanların, yirmi gunde11 ,/I' 
bır müddet bilcümle kuvvetlerlıt1.,-" 
dük"lerl halde, kat'i neticeyi elde • 
dikleri sözünü lıatır•atmak otaı:aıcti;, 

· Dr.BqadS~ 

VFNlzLERDE : 

Şarköyde Batmış Ola.o V$1>tJ!ll' 
~'ılia.nbl'Or 

Umumi liatbdc tngUWcr ~ 
Şıırköyde torpillenerek batırılan c 
ilef ılnın Plevnc vapurile '.Hantt!IY S 
sının -denizden çıkanlmaları Mı ~ 
Vcl':alctı tarafından kararlaştır 

Olkarmn amelıycsine buglinlerde 
ı·ıılt bu s.urctlc Şarkoy Jımnnı d 
tcmızlenmiş olacaktır. 

Lodos :ı:~üzünden l>enizl~ 
Xa:r.alar 

E\ \ clkı akşam gece yarı ına el 
kan şıddetlı lodo .Cırtınas de 
knz lnrn sebcb olmuttur . .Kartıtld 
ıı1ento yUkliyerıek Çanakkaleyc 
u cr.c nareket eden Btırık ı z:ıre 
ru Moı:;dos i kolc ine geler.:k de 
bır sıradn ant olnmk cıkan fır 
sularn kcıpılmış ve kendı deı ır 

du~rck delinmış \'c bıraz onı<l 

tır. Fıı ıınn geçtık(en fiOnra ma~ ~ 
vcı.'clcn (Jlkarılmııştır. ~ 

Y~Nl NEŞRiYAT: 

Kavg©ı ırtı1 

ı:u:stur. • 

KDr.avi rAetr.otnOfl1 
e 

Yü · ek tuh ıl t lebesıne der 
~çn.~at kiUıbı ol~nak lıe~ ~ 
~ 1!-..l'd.~t- da: .,, 
\Maarıf VekAleti mı.tbnası ıaı:ıı!ııı 

1 6'\tıp- sntJlıja çıkonıtn&Jtır. 
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2 HAZIR.AN 19 o 

L-~~-P ___ o__,...._~--"' 
1i taş a zı 

Gençler Vefayı yend· 
Beşiktaş maçında Muhafızgücü 
ilk devreyi galib vaziyette bitirdi 

.. 

Beşllctaş - l'Uuhafız~iicü maçından bir enstantane 

.. nı ran111 ııMfll k meye v<'J"diği iki 
takıııı dun son deplusınaıılnrınııı ılk ıııaç 

larıııı Vda ve Be~iktaşa karşı Şeref sa
h.-ısındn ya;ıtllıır. ll:nııııın sıcııl., guııün 

de l'tınuırlcfil olmn ı dolay1~ilc sc_ı. ırcı n
dcdı pel. d ı;ok dcğjldı. 

Gem;lerbirliği: 2 - 'Yefa: O 
Gunun ılk mııçrnı Ankara "«UlPiyonu 

Gençler birlıı:i il ist;.uwul dvrdun u u 
Vefa ~ aptılar. 

Alnned Ademin ıdarc etti •ı ou oyun 
neden c ehernmıyctı ılc millen: slb bır 

şckıldc ı;cçmcd.ı .,;c her ılti t.:ıra! da gol 
çıkar ... bılecck v:.ızıycUcr ıhd et ıedilcr. 
Hasanın ve kü.çült Mustuf,mın lıutun gay 
relkrme rngmcn Grnçlcrhiı ligi takl!T ı ı

yi bir OJiUn tcmpu u tutturaını.}or. Ve!a 
da 1'4 kilıınc dalıu .ıgıı· bıı· şc!,ildc muk.ı

belc cd.yordu. lkr ık! t rtıfın d bır tür
lu kendıne geJemcmc ,ı ıle dl'\ c golsi.ız 

olarnl bitti. 
ikırıcı dO'Vl~de bcs· jl,i takım da çn

lıştılıır. Fukat Geıı-.;lcr lıırlu:i c~ırcılc.ri 
d::ıha çok tatmin etii. Dılı.ı.;.ssa ıra .ırı ve 
kiıçuk Mustafa bu dt \rede de arkada~
larındım daha İfi idilel 
Bwı mukabil Vefalılar çatt,ıyor, pa -

laşıyor fo t .kale ô.uundc fazla du.rak
Jaın,ık veya dlr.' liııg yapmı:ık g,ı.,, yersiz 
barckeUı: le .muhnkk:ık gol fır,.alları ka
~ırı~l)rlardı. Her ıki takımın g yretlcri 
ancak on on beş d;ıkık::ıda oyw1a bir şe
kil \ crcbıldı ve muha ım hattına çıkan 
Hıısnn haf ba.Uınd.m :.ldıgı topla t;nundc
.kileri atlatarak gil;ı:cl .biP ;;;üt attı. Gcnç
Jerbıı l ı galib va1..iycte eçmişti. Oyu
nun lıılnıesine altı dnkıl...n bıla lfasanın 

ıola deplllsınnn :l ~ıp,ırıık ortaladıj'!ı tupu 
Mustafa glizel hır drnplik ile on sekiz 
dışından {mi ofürıık Vera kalesine ~ok
tu ve oyun her ikı takımın da df'•:crleri
ni gostc• ememe3lle 2 - O Cen<'ler:bırli i 
lehine bitti. 
ıG-.:nçlerbirliğl: Rahim, Nuri, Ahnıeıl, M us· 

tattı, +Ja•n, HalLd, Mahdet, Ali, Ali, 
Mustafa, Cahid. 

Vefa: Ara•, Vahid, Süleyman. Sefer, 
LOtfı, Şükrü, Abduş, Hüseyın, Gazi, 

~ Salhl. Haydııır. 
Be ikt~:4 - ~Iulıafız~ücii :2 
İkinci muçı 1stanbul $llmpiyonu Be$ik· 

taş ile Ankara ikinc:ısi Muhafızgucii yap
tılar. Nuri Boout'un ııakemligi all.ııda ta
kımlar u ,§ekilde dizildiler: 

nun idaresini cliııc aldı ve Hakkı 't.eşin

d dakik;ıda hlİZcl bri şütlc y:ıkından be
r:ıbcrlik golünıı çıkardı. Bu goliın \erdi
ği ümıılle l3ı-şi'(taş ocla.mnkılh canl:uıdı 

ve Muhııtız k,ılcsi lıiı- <ın için birkaç bu
yuk tclılikc tı:ıttı. Fokat vaziyet belli 
olnıaga başlrımı lı. Nilci{iın llakkı 13 tin
ciı dakikada &uzcl bir vole ile gnlibıyet 

golünü de tıl rıyordu. Bunu uç d.ıkika 
sonra Hayııliııın tı:rs bır vuruşla topu dı
şarıya atmıısı tnkib etti. Bütün bunlara 
Muhn!ızgijcu cyrck ve gevsek akınlarla 
mukabele cdıyordu. 

Oyunun bunJan sonraki kısmında Be
§iktaş bıd.ıycttcJ{i temposuna indi. 

Muhu(ızgtlciı lmnn nedense canlı bir o
yunl;:ı mukabele etmiyor, yaptığı hucum
lar ;ığır oluy.,t·clu • 

Oyunun soıır ilnrıno dogru BeşiktQs son 
bir gayretle rakll> k"11Qyc ~C'rlc;:tı. Bu ara
dıı Hakkının ç·ııl;: guzcl bır J:ılsolu şütü 

direği sıyırrırul;: dı~. rıya çıkb. Beşiktaş 

forlan Muhafız kulc:.ı iinünde dolaş.ırlnr
ken 43 ünd.i d.:ıktkada Eşref yerden bır 

şiltle dördun~ü gc,Iu de çıkardıktan son
ra oyun 4 - 2 lskınbul liamplyonunun ga
lebcsile bitti. Takımlar bur.un rakib de
(!iştfrerck nyni sahada kaı·sılnıµcaklar -
dır. 

Beyoğlusııor Ankarad:ı Yenildi 
Ankara, 1 (Hususi) - 19 Mayıs stad

yoµıunda yapılan Ankarngucü M Beyoğlu 

spor maçı güzel bir oyundan sonra An
karagücuııün 3-1 galcbesile neticelen -
miljtir • 

Hollanda Bıınkasımlao Çıkarılan 
Memurlar 

Şclırhnizdcki llolanda bankasıudı:ı.n 30 
rnemur <;karıldığı hakkında 'lloland:t ban
kasından bir tavzih aldık. Bu tav.tiba gö
re bankadan çıkarılan memurların ade
di otuz olm::ıyıp 10 memur olduğu ve 
bunların da evvelce işlerin artması ,.n -
.zUnden alınarak bUAhare harbin doğur
duğu znnıreUcr dol& yıslle Mr bankada 
olduğu gibi i§lerin bir pı:ırÇtl azalır.ası 
üzerine çıkarılan ve kendilcnne iki üç ay 
evvel tcb]Jgat yapılmtj olan memurlar ol
duğu ve bankanın tic.ari vıwyeti dıı nor
mal ve sa lam bir surette devam etraek• 
te olduğu .nnlıı~ılmıştır. 

SABAHTAN SABAHA 

• 
gı 

( Ba§ tarafı 2 11ci ıahift:de) 

h yatının nll\'<.:Sl yine ltôlleJdtr. Ileı uıri

nın k •ndınc nıd footb:ıll Ru 1y ve T ms 
· 1'ıal.ırı ~c kürclfçilik kliipleri mcvcud

dur. Kollcjler rasıııda du ·Onebil~cğiıni'Z 
butün sı oı l r hnkkında mu nbakıılar y;ı
pılrnn'ü ... ve çok çctın fnltnt ı;anıımi bir 
§ekildc \:crC'y.ın eden bu milsabakal r 
kl,1'. jkr arasınd ı bir rcknbet hissi uyan
dırn·ı>ktuctır. Şı;or salıusındn fevkalade 
eh'.!ınıniyet verılcn durüstluk hissi ingi
Jiı g<>ncının mi.ı takbel hayatı üzeriııde de 
büyi.ık Wr tesir yapmaktadır. 

tninrsıtcdcki içtimai \ e beden hnya
tmd ıı 1',ıh etlıkten sonra biraz da tedrıs 
s.sıcıninc tcınns edelim. 

Her şube için ınevcucl olan bazı umu• 
mi kdrnı pn:n ıplerini ele alalım. Tedı·is 
işini ünıversite ıle kollcj mtiştcreken ele 
alıııışlardır. 

Ayni !ukulteye devam eden gen~leri 

bir araya wplıyan uuivcrsite dcr::;hancsın
dc ünivcrsıtcce tayin olunmuş ve ayni 
zamanda herhangi lıiı· kollejin (Fellow)u 
olan profesörler muayyen ruevı:ular üze
rinde ctcrs verirler. Bu dersler diğer Av
rupa univemtclcrinde kurslara tekabül 
ederler. Dıger umversitelerden farklı o
lan taraf ı,ollej tedrisatıdır. Filhakika 
kollej (Fellov. ) larmdan birini her tale
benin lhtısns yaptığı şubeyi kontrole me
mur eder. (Fcllow) bu suretle kontrol et
tiğı tnle.beyi umumi bir nezaret altında 
tutar. (Fcllow) nezaret ettiği her talebeye 
ha!U.da lıır vazife \'erir ve haftada bir 
,·cya ilci gtın her tıılcbe ile aralarıııda 

verilen mevzu hakkında umumi müna -
knşaL'lr cereyan eder. 13u suretle kollej 
her talelJ('yi daimi kontrolü altında bu
lundurur. Ve her talebe ile yrıkından aUl
kndar olur. Bu sistcmın diğer muhim hır 
fııyıl;ısı da t.-ılcbcııin her mevzu hakkında 
şahsi bir fıkır edinmesine ynrdım etme
si ve bunları kolaylıkla soz veya kalemle 
ifade edcbilmesıne yardıri1 etmesidir. 

tl'niver.sıte hayntının en mühim üç ceb
hcsini yani tedris, içtinuıi ve swr cebhesi
ni talılıl etmiş bulunuyoruz. İngiliz tcrbi
Y<' sistcmuun gayesini şu suretle hulasa 
edebllırız: (Tanı ndam yetiştirmek) ... 

Çok defa bir '1ngiliz üniversitesinde di
ğer A vrup;ı 11111\·eı·sitelerinde ra.stladığı -
rnız senıı uıııuıni kultürc saillb olan entel 
lektuel lıı.ı cvivcsindc adam görünmez. 
Yine ayni şekıldc yalnız sporla meşgul 
veya yalnız S<..1lon hayatile meşgul insan 
tipine tesadüf etmek imkanı yoktur. İn
giliz üniversitesinde ve bilhassa Oksford 

ve Kem.brıçde genç hcı· cebheden hayata 
atılınlŞ olarak çıkal'. nu genç bütün la
alıyet .sahalımnda \'arlık göstermiş ve 
tecrübe knuıruruştır. Hiçbir yerde ve hiç 
bir muhıttc kcndısıni yabancı hissetme
;mçyi bgrcıımiştir. Bunun gayet guzel bir 
misalini soylıyı>lm: Genç lngiliz kalabalık 
bir dinleyici kütlesinin karııısında söz 
söyliyebilır ve herhangi bır mevzu hak
kındD açı lılll bir müııaka~ayıı iştirak et
mek ltubilıyetini haizdir, 

Her tng.ilı;ı; genel bu sahada ta mck· 
teh ı.;ıralarıııdan itibaren tecrübe ediıuue
ğe baJaı. Fııknt bu tecrübenin en büyük 
ink~af1 şiıpheslı. üniveJ1sitcde •aki olu
yor. Oksford ve Kembriç'de (Union) ismi 
verilen bil' meclis mevcuı:ldur. Bu meclis 
tı.b.ltı İngiliz parlamentosunun küçük mik: 
yastn bir ninyatüriidilr. Bu mecliste u
mwnl miln&kaşalor tıbkı avam kamara • 
sında olduğu gıbi vaki olur \'e talebe mu
hafazakar, liberal ·veya -sosyalist hizible
re ayrılır. Çok aefa İngiliz siyasi hııyatl
nın bilyiık simaları bu talebe mcd.islerin
de söz aldıkları "'e talebe ile :bıgUiz mil
letini al[ık.ıdnr eden meseleleri münakaşa 
ettikl~ri vnkidit'. Bu misaller İngiliz gen
cinin hayatn mısll atıld»!llll •,;e üniverai-

Beıikta,: Mehmed Ali, Taci, lbr.ahim, 
:Ahmed, Rlfat, Fey;ı:J, Hayati, Hü· 

ııeyin, Nıuım, Hakkı, Eşref. 

Muh:ıfızgi.ıci.ı: Fethi, Fethi, Abdürrah· 
nııın, lbrahim, Ahmed. Haşim, Şa· 

hın, FUruzarı, Rıza, Celal, Turgud. 

Hayat yü·zde 15 pahalandı! 
Oyuna Muhafızgudınfiıı akını H•' bu"

landı ve ılk dakikalarda Beşil~t<>şm işi 

biraz g-O'liŞok 'tutmım Ü2 ı ine Aı1'.ur:ılılar 
laıı bır h!ıklmiyet !,urdular; bu hal ~ nci 
daltil ada SC'meresinı •erdı: Sol iç CelAl 
Rızanın pasilc 111< golü çıkardı. Bt'Şlk t::ış 

bu gol uz rlne hemen ı.endine gclenıe

di i e de yavaş ynvaş oyunu ıd.ırc ine al
ın •ga b. Şlııdı. Fakııt istıınbul tal;:m11 ı·a

kib k:ıleye imnekl beraber tıu işi olduk
tı• o ır yapıyor ve Mııh,ıfızm iki bekı ga
yet rıılınt, topu topluyol'du. 

25 ınd dakikada Muhafız kalecisi topu 
t>li ,den düşılrdiı, fakat tam znnı:ııunda 

tekrar y:ıknlach. Blnız. geride knlnuş olıın 
11a°kem" Lnnysman Fikretın yerinde ~öru
§iİ yardım ctU. 

I3ıra onrn Hakkı ş 1ı i biı: sa> retle 
Muh:ıfıı kalesine d. lmaı; kalktı. On se
kiz çız ı ı içine kadar 
tam t çc-keceği sırad.ı 

kının ny k koymılsılc Be ı t. · bu ı;en:ıl
tı 1... ndı \ c 32 ncı el "ıknda 1br.ıh:ın 

bumı o!e çe\<ırdı. 
Bun-ian onra Muhafızgticü tekrcır can. 

Jan 11 .. ve 1 t.-ınoul ın pi~oımnu ciddi su
rette ıkı~lırma5a b:ı,ladı. İyi pa hırla 
gü el in•şler yapan l\ıtıb.a!ıllılar bunıtıı 
seme.hısın' 42 ııcl d kı!Qd;ı Rızanın yer
den lıir şüülc gör'dııleı· ve devrn 2 - 1 
Muhnfı lclıiııe bltlı. 

1kind d\:Yl'ede Beşikta '.iaı;j.yetin ne
zııkct.irı!i anlamıştı. 1l>rah1n snlice Hü
seyin sol baia g~mi lerdı. 

Muh..'lfızgucu ilk dakikalard:ı laz.Yik ic
r a etınrvi tccrilbe ettıse de Beşiktaş oyu-

l'6l nzi vt rgilerin, pek cüz'i ola
lg) rnk artmış olması da. muh
tekir -için mUkemmel bir bahane o
lacak diye korkuyoruz. l\Ialum ya, 
bizde böyle buhranlı zamanlarda 

• ıi•·ğil, en tabii zamanlarda bile ver
gilerin :ı.rtma.sı, fiyatların nisbetsiz 
bir surette ,arttırılmasına vesile ol
muştur. Kiralar bile bu suretle 
yükselmiştir: 

- Ne ya.palım, geçen sene şu iki 
odaya lcırk lira vergi veriyorduk. 
Bu sene elli lira iatiyorlar .. 
Doğru ... Fakat ar~ senede on li

radır, ev sahibinin istediğ'i ise sene
de yirmi, otuz lirayı geçer. 

Şimci, bHtün dünyanın sancısı 

var. Yarının ne olacağım kimse bil
miyor. Bn sm;dan vaı;datı mah
dut ola.nları korum:ık için devletin 
iktidarından başka iktidar yoktur. 
Manav zam yapınca bakkal da yapı
yor, kunduracı yapıjca tuhafiyeci 
de yapıyor ve oııla.r zararlarını yeni 
k!rlariyle telafi ediyorlar. Fakat 
aylığı on kuruş artmıyan, bilakis 
yüzde ilti hava. vergisinden kaybe -
den memur, rr.Ustahdem ne yapa
cak? 

Dünyaya şamil feliLketin .fiyatlar 
özerindeki tesiı·inden kurtulmak 

kimsenin kfm değildir. İstenilen şey 
ihtikarı ônlernektir. Vakıa kanun 
çıktı, bir komsiyon kuruldu. Fakat 
bu "Milli Korunma Kanunu,, üç beş 
kişiyi memleketin bir diyarından ö
teki diyarına Rürdü; bir iki dükkanı 
da kapadı, hepsi bu kadar ... ihtikar 
bitti mi': 

Başvekil, mecliste Türk.iyede ha
yatın yüzde on beş pahalılandığını 
söyl<·di. İngiltere ve Fransada bunun 
iki misli n.tmıştır. Biz bu kadaıına 

ra?.ıyız .. Korkumuz alabildiğine art
masHlır. Bu korkumuza kontrol nok
sanı sebi)b oluyor. 

Biı misal alalım: Kaşar peyniri -
nin en fılfısı toplan 57 °kur§utur. Pi
yasada yüz on kuruşa da kaşar var. 
Hangi vasıta ve hangi el bunu iki 
misline yaklaştırıyor? İşte bunun 
araştırılmadığına, müsebbiblerinin 
takib edilmediğine kaniiz. Bir, haber 
aldık: İstnnbulun muhtelif semtle -
rinde kontrol komisyonları tesis edi
lecelo.niş .. Kontrol sağlam ve sıkı o
lacak mı? O zaman faydalıdır. Yok
sa her dUkkarun başına bir kontrol 
komisyonu koymaktan da bir şey 
çıkma.ı. Bu yolda, §U üç beş AY i<;in
de epeyce ders aldık. Ondan .istifade 

·edelim. 

ç 
tedcn ne şekilde çrkıl.p lıayata ~t.}dıgını 
goste:ı mektC'dır. 

i~ı ımnıa .. ılimde ve n.ıita en yuk-
sek zın elt-re rılrnn \'C mıznri <:..ılıadn yr.

ni iclrliaları ortaya atıp ılının ilcrlçıncsı

ıw tımtl olun in anları arılattığımız terbı
yc si· temi nasıl yetistireccktir? ı al'r>l el
ti ımız lıu grı_ye İngfü7. t bıyc lsteının·n 

elde ettiği nctlcelcr<1cn dahn muhim \'C 

ı.istıin değil midir?. 
Dogrusu bu itiraz mevcuddur. Ve kuv

vetini kabul etmek mccburiyctind~,yiz. 

İngiliz terbiy sistemi her ilmin en derin 
noktalarında durmaktan ise mc deleri 
whlrl ve munyyen mnksadl;::ırn klitı gele
cek bir tanda halletmeyi tercih eder. 
Du demek değildır ki İngiltere çok kıy
meti ilim ve sanat adamları yeÜ_.tirmiyor. 
Dılllkls belki bir akSüllımel netıce l ola
rak son asırlar zarfında bu salııılarda 
kıyınclli ş.ıhsiyetlcrln ycll&llğinI gör!iyo
ruz. Duna T ğmen ingilt rede umumi ce
reyan aksi iatıkıımettedir. 

Y:ıni İngiliz pren ipi pratik insan yc
ti!itirmektir. hıgiltcrcdc terbiyenin aldı
ğı bu istikametin sebebini muhakkak in .. 
gili.z mllleünln müİbet şeylere olan mey
linde ve lilrf 1,pekuldsyomı istinad eden 
fiklrlerc şcmpati i olımıy15ııuia ram.ak 
IUzımdır. 

Kembriçte Bir Giin 
üniversite h yatının nasıl tan:ı:iın edil

d;.jini göstermek için trpik bir üniversite 
talebesinin güniınü yakından teclkik e
delim. 

Sabnhleyin ek .. erıya 7.30·8.30 ora ında 
uyanıp giyindikten sonra talebe odnsındn 
i ahvollı eder ve programa göre derse 
gider. üniversit~ hocaları tarafmdnn ü
niversite. dershanelerinde verilen ve bi
rer saat süren kurlar sal>ahları saat 9 
dan bire kadar devam eder. Vakit sabah~ 
tan öğleye .kadar boylcce derslere devam 
ettikten soura oğlc iızeri ha.fif bir ye
mek yenilir. Talebe bu yemeği istedigi 
yerde yemekte tamamilc serbest olmakla 
beraber ekseriya kollejin kendi yemek
hanesinde bizim para ile 50-60 kuruş rnu
lrobJUııdc kollej ~uıları ve da,·et cttigi 
dostlarıle beraber yemektedir. 
Öğle yemeğinin wuumiyel ile hafif ol

ması Öğleden sonraların çpora hasredil • 
rnesiııden ileri gelir. Talebenin yüzde 
doksanı her gun yemekten .sonra saat 4 
buçu~a kadar int.Uınb ettikleri spuru ya
parlar. Mesclti klirck çekerler, bisiklete 
binip ~chrin kenarında lılllunan kQilej
lerin kayıknalerinc giderler :ve orada 
soyunduktan ~onra nehir üzerinde bir iki 
saaUik talim y<1parlar. Bunlar trimcstr 
nihayetinde kollejlcr arasında vukubuhm 
musabakalara hazırlık mablyctindedir. 

Saat 4 buçugn dogru ko1leje donillunce 
çay içme zamnnı gelmiştir. Çay birltaç 
:ırkadaşla btrlıkte arnlnrından birinin o
dasında içilir. Bunu mütcakib ekseri ta
lebeler için çşlışma vtıkti tekr~r gclmı~
tir. 

• Ak§am yemeği Kcınbriçin içtimai ha
yabnda mühim bir yer tutar. Bütün kol
lcj az::ıüırı, tA reisten birinci sınıf tale
besine kadar yemek odasında toplanıı·

lar. O'nivef$itcnin resmi elbisesi olan cüb
beyi yemekte giymek mecburidir. Dedi
ğimiz gibi bu akııaın yemeği tnlcbenin 
tanışma ve konuşması için de büyük bir 
fırsattır. Yemekten sonra herkes muhte
lif -:faaliyet imklınlnrı ile karşılaşır. Me
sclA kollej dalıllinde vç haricinde muh
telif cemiyet ve klübler mevcuddur. Bun 
ların gayeleri ya siyasi veya bedıi veya 
içtimaidir. Ekserisi toplantılnrmı yemek
ten .sonra yaparlar. Yine bir misal oln
rak: auı olduğwn bir kliıb ber hafta bir 
gece toplanır ve bu esnada evvelce sc
ti1en bir piyes klüb azaları tarafından 

okunur. Buna mümasil birkaç klüb
leı· \•ardır. Bazı gecelerde birkaç ark:ı -
da.ş bir ~a gelip birinin odasında bira 
iccrlcr ve çok defalar hayli glıı ultillü 
bit' şekilde cğlenirlct·. 

Bazı Uılebeler de geccleı ini çalışmaya 
hasrederler. Prensip itibarile herkes is
tPdiği gibi hareket eder. Ve bu suretle 
keı1dısini idareye alıııır. 

Gece talebenin serbestisini tahdid eden 
yegane kaide herkesin saat ı~ de kol
Jeje dönmüş bulunması mecburiyetidir. 
1şte bu suretle talebenin günü de böyle
ce gece yansından sonra nihayet bulur. 
Burada en çok nazarı dikkati celbed<:n 
cihet çalışma, spor, eğlenme arasında tam 
bir muvazene temin edilip bu faaliyctle
rip hiç biriıün diğerine tercih edilme -
ıııesidir. 

YukarJda da söylediğim veçhile :tngıUz 
terbiye sJ..Steınirıin .gayeleri şunlardır: lfa
ynt adamı yetiştirmek, İngiliz gencini 
hayatın giiı;lüklerıne hayat milcadel<' ine 
alıştırmaktır. KarakW- sahibi insan ye
tiştirmektir. 

Bu suretle İngiliz terbiye sistemi hak
kında umumi ol rak bir fıkir vercbildigj
mi :ı:anncdiyorum. Maksadım, genç Türk 
arkadaşl:ırunn ecnebi memleJteUerdcld 
gençligin bill13ssa aralannda iıç senedır 

çok {aydalı ve iyi zamanlar geçirdı un 
ingıliz gençliğinin n ıl yeti tigini an -
l:ıtınaktı. Bu gayeye ' 1 olup mu! d o
labildim .. e kendımi çok l.ıahtiyar adde
deceğim. 

Kembriç Üniversitesi lkt sad 
ıubeıl ıon sınıf talebesinden 

Osman :Fethi Ok") ar 
---:ıtııc:---

Bulgar Meclisi 
Sofya, 1 (A.A.)_ - Mebusan mec

lisı, 1 h:uiranda nihayete ermesi 
icab eden i~tima devresinin 5 hazi
nına kadar uzatılmasını kararla§ • 
tırmıştır. 

ri im n 
aleyhtarhğı 

--o--

Amerikayı tahlikeden kur
taracak yegane şey 

Hitlerin hezimeti imiş 
Vaşington, 1 (A.A.) - Senato ha 

ri<:iye l oınisyomı reısı Pittman, 
].Iontaııa maden mektebinin toplan
tısında söylclliği nutukta, yeni hava 
harbi usulünün tehlikeyi Amerikaya 
kadar ynkla11tırmış olduğw\u kay
dcyleclikten sonra bugün Amerikaya. 
karşı mcvcud tehlikeyi azaltacak 
yegane şeyin I-İitlerin hezimeti ola· 
cağım bıldinniştir. 

Hatib demiştir ki~ . 
- Evvelce de kaydettiğim gibi 

barış <la imza edilse Hitler Amerika 
için bir tehlike olur. Fakat Bitler 
İngiltere ile Fransayı mağlfıb ebni
ye muvalfak ol&rak onlara filolarını 
kendisine ita otmiye mecbur eden 
bir barış muahedı..-si empoze ettiği 
takdinl vuziyet daha vahim olur. 

Amerikan l"ilosn Hooolulmlan 
AJTılnnyor 

Vaşington, l (A,A.) - Bahriye 
Nezareti, Amcriknn dQnanmasıntn 
iş'arı ahire değin Honoluluda kala
cağını bilclirmektedir. 

Güzel San' atlar 
Resim sergisi 

-»o«--

Sergi Ankarada Maarif 
Vekili tarafmdan açıldı 

:Ankara, 1 (A.A.) - Güzel sanat
lar birli~hıin on yedinci resim sergisi 
!Maarif Vekili Hasan Ali Yücel ta
rafından bugUn sergievi.nde acılmış.. 
tır. 

Açılış mcrasinıinde vekillerle Ri
yaseti cumhur umumi katibi, mebus 
lar, bir kısım vekaletler müdiranı, 

;matbuat mensubini hazır bulunmuş
lardır. 

Bu ~Unaaebctle Güzel Sa.ıı'atlar 
birliği ı eisi res;.-;am Şevket Dağ 

söylediği bir nutukta. Cumhuriyetin 
tesisi ile ilk temeli atılan Ankara 
resim SP.rglı;inin on yedinci yaşını id
rak eylediği işaret ederek 21 se
ne<lenbcri mevcudiyetini muhaf aı.a 
etmiş olan bu yaşlı kültür ve sanat 
ocağının Maatif Veltft.letiıılıı yakın 
alaka ve yardımı ile dalına yaşaya -
canğından emin bnlwıduğunu söy
lemiştir. 

Şevket Duğ, GUzel San'atlar bir
liğinin nnıtcva?.i çalıfjınalanna da 
temas ederek son on ay içinde dört 
ı-esim sergifil a<;B.Jı bidiğin böylece 
küçük de olsn memleket ve sanat 
muhitine yapmış olduğu himıetten 
fahir uuyduğunu söyle~ ve de.. 
miştiı' ki: 

"- Binlerce vatanQaşın ~iy ret 
ettiği bu sergilcdc birliğimiz resim 
sanatını ve sanat sevgisini telkin 
edebildi ise birlik, memlclcet kültü
rUne karı:ıı hişge'Sine cl~n vazif~

ni yapmış olmakla bahtiyar oL'lcak· 
tır.,, 

0 şi c o u u-
uaydaki b ·· y·· k 

faaliyeti 
~ 

Ncvyork, 1 {A.A.) - Ne,york 
Times gazete.,,ine göre, Urµgqay ma. 
kaml:ırının beşinci kohın faahycti 
hııkkında açtıkları tahkikat nnzile-

. rin cenub Ameı ikasına imı.nılmıya. 
cak bir şekilde nüfuz ettiklerini or
taya ~ıkarmı.ştır. Toplanan ikna edi
ci deliller nnzi partisinin Uruguay
da Alman idaresi altında bir Nasyo
nal • Sisyafü~t partisi te is ettiğini 
göstermektedir. 

--»o«-

Ziraat Bankasının 
kurr. bara keşi desi 
Ankat>a, 1 (A.i\.) - Türkiye Cum 

huriycti Ziraat Bankasının 50 lira 
ve qnha ziyade mevduatı bu!ı.ınan t 
aarruf mudileri arasında her üç ay
da biı· t vzi etmekte olduğu ikramı
ye kıırası 1 6 94.0 tarihınde bnnk 
merkezinde ikinci noter Veli Ulusal 
ile diğer alakalılar huzurunda çekil ... 
ıni ir. I"' en dil erine ikramiye isabet 
eden mudilerden Diyarbakırda Zekıii 
Arman 1000, Bursada Cemile Til .. 
fekçioğlu 500, İstanbulda Hüseyin 
Özyay, lzmirde Şükrü Özsoy, Anka
ra.da Ahmed Muhtar Özsen, Konya. 
Er ğlisinde Fatma Akseli, Aksehır
de Kadir Çelik, Antnlyada Mustafa 
Maya, Çanakk!llede Arif Akkurt, An 
tepte Hatice Zcrbaş. Ayancıkta Şa~ 
ban Öztüı·k, Amasyada Tahsin öz
cken, Aydında Nuri Güngör, 100 <!r 
lira kazanmışlardır. Bunlardan ba 
ka muhtelif malıallerdeld 95 mudie 
de 20 na 50 hra aragında ikramiye
ler isabet etmiştir. 

CAskerlik işleri ) 
Fııtih Askerlık Dairesinden: 

Fatıh, Bl'~ lu, Eminonu, Be ktJ , S -
l'ıycr, Bııkırkoy, Çatalca, Sılıvrl yerli ı11ı

beh>rilc Ileyo •lu Eminönü yab:ıncı şubc
lerı tnrnfuıd ın b,ı kaç aydanbcri yapıl -
mnkt.a nlnn ihtiyat ''e nıhs:ıfü N yok ı

mnlorıruı 29 H:ı irnn 940 tarihinde o • 
verilecek lir. 

Bu tarlhwn onrnya knl:ınlaıfo yo l -
ına1ar ru hiç y ptırmıyanl r h k ınd;ı 

kanunt mmıın le ) .. pılac.: ının bilgi cdı
nilmc i on defa ol:ırak ilan olunur. 

Fıatıh Aııkerlık Dairesinden: 

Her en yamlmakt.1 olan Yedt"J ub yf 
yo dawal nn. d ıreye b::ıZlı Askerl k u
belcı ndc 1 H ni:-an '940 t:ırlhınd!"'l ıt b ı
rc::ı bn5lnnmı olup 29 Haziran 9"0 CU"l r
tc i cunu nthoyet 'erileccktir. 

1076 .:ayılı yedek subay kaııuııuııun o
rahatinc göre bu yoklamalara şalı t•n \"C

yehuc1 taalihUdlu mcktubla nıilr:ıc.l ıt e
rlilme i ıcab etti inden yoklamnlara gel
miycrek sonradan rapor almnk \ e tıon
dermek veyahud iı:tlda ile mazeret d"r
;meyan etmek '}llyaıu kabul degildir. Bil
gi edmilmcsi \ c sonr:ıd:ın mtişkilli t 
çeldlmemesı i ın \aktinde kanunun ta
rifatına uygun olarak ı;ubelerinc ~o şah
sen ' yahud taanhl.idlu mektub ~ö d r
ınek ruretıle bu yolthımnlarını y.aptırınn
larını bütun yedek subaylardan ren 
eder:ın. 

J . 
SAFiYE 

Güze! sanatlar birliği )"(>.isi bu nut 
kunu bitirirken Mnarü Vekili Ha
san Ali Yücele gösterdiği hirna.ye -
den dolayı teşekkür etmiş ve sc:ı·gi nin 
yi açmasmı Mnarif V~kilinden rica Son çıkan 
e'-•lemistir. Pi" "' 

.1 agı --
Maarif Vekili, sauaUd.rlara. ınu-

vaffakıyetler dileyerek koroeliıyı 22165Benliği al<lım k~i:an 
kesmek suretiyle sergiyi açmıştır. . Bu \efa bir çemi bidid 

Sergide birliğe dahil sana.tlciı.r • CQı ' QMr DJ•A 
larm 145 parça eseri teşhir edilmek- L D 
tedir. I••• l•lakla.~mdn arayınız. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
l - Numune ve. ı;<1rt.namesi mucibince 1000 kılo filıtrc k .. ~dı p,ıuırlıkl.a sa.tın 

alın cakur. 
il - Pazarlık 12/VI/9'10 çarşarnba günü sant 1.J de Kab.ata ta 

bay. at şul>esinıiekı alım komisyonunda yapılacaktır. 
Le\ azım \ e mü-

111 - Ş rtıııunc ve nümune söz ı gcçeo şubeden para~z. ~lıııabllir. 
lV - istcklılerin tayi!l olunan gl.ın ve saatte teklif edecekleri iiy ... t 

~ 7.S gy\cnme paralarıle birlikle mcücılr komi >Ona milr caaU rı. 

ı~ 

A~ız, bo~azm her türlü iltihaplariyle Grib, mzıl, Kı~amık ve em'" 1i 
intani hastalıklarda ağız ve bojazın antiseptisini temin eder. Bir bardak 
suya pcm.lJelik veıinciyc kadar damlatılır. 

Günlük diş bakmu için fırça işbu mahllılde ıslabhr. Fırçanın miha
ıiild tcsin ile dişlcı'in temizlenmesini, müstahzann ma.yi halindl• bulunması 
itıbariyl de fırça a.kabinde gargarası diş ve diş etlerinin en derin :verler'in 
kadarıplüfuz etmek kuclretinôe olması, dolayısiyle ruıtiscptik hass~smı kra 
eder. DiB çıkarıldıktan sonra., diş apselerinde, akıl dişi iltihabl:u~u~ 
mahlulün ılık olarak gargarası bu iltihabla1111 ımfasm· temıu eoer. Ayn, 
ca sun'i dantiyclerin antisoptik olarak muhafaza ve istimalinde f\\Yd~ 
asikardır. 



Sayfa: 6 YENİ SABAH 2 HAZİRAN lMO 

(Bir Haftalık Radyo Programı ) ~--mı· ,Ali~~ Saf ve 
2/6/940 p~ 

12..30 Program ve memleket saat ayarı. 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberler. 
12.!iO Muzık. 

Çal.ınlar: Fahire Fersan, Refik Fersan, 
Şcr.ıf İçli, Kemal N. Seyhun. 

Okuyan: Melek Tokgöz. 
13.15 MUzik: Halk türküleri. Azize 

Şcnscs ve Sadi Yaver Ataman. 
13.30/H.30 Müzik: KuÇ"Uk orkestra 

(Şer· Necib A~kın). 
Hı 00 Program ve memleket saat ayarı. 
18.05 Müzik: Cazband (Pl.) • 
18.30 Mi.ızık: K.arışık müzık (PL). 
18.50 :Müzik: Radyo caz ork<'Strası (Şef: 

lbrahim özgür). 
19.25 Konuşma. 
19 45 Memleket saat ayarı, ajans ve 

meteoroloJi haberleri. 
20,00 Müzik. 
Çalanlar: Fahire Fernan, Refik Fersan, 

Şerır 1çlı, Kemal N. Seyhun. 
Ol.uyan: Ncsmı Rıza Ahıskan. 
20.30 Müzik: Halk türküleri., Bayram 

Aracı. 

t 
20.45 KonuŞlllıı (Tarihten sahifeler). 
21 .00 Müzik. 

. Çalanlar: Fahire Fersan, Şerıf lçl.i, Ke
mal N. Seyhun, Refik Fersan. 

Okuyanlar: Semahat özd~ Sadi 
Hoş.ses. 

21.45 Müzik: Oda müzi.gi (Pl.) 
22.30 Memleket şaat ayarı, ve ajans 

haberleri. 
1 22.45 Ajans spor servisi. 
) 2J.00 Müzik: Cazband (Pl.) 

23.25/23.30 Ya.rın.ld progı·am, ve ka-
panış. 

3/6/940P.AZAR.TESİ 
12.30 Program ve memleket saat ayarı. 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
12.50 Müzik: Muhtelif sarkılar (Pi.) 
13.30/H.OO Mı.iz.ık: Karı.şık mü:tik (Pl.) 
18.00 Program ve memleket saat ayarı. 
18.05 Müzik: Oda müziği (Pl) • 
18.30 Müzik: Radyo caz orkestrası (Şef 

lbrahim özgür). 
19.10 Müzik. 
Çalanlar: Ru.şen Kam, Ve<:ibe, Cevdet 

Kozan. 
Okuyan: Miız.eyyı:n Senar. 
19.30 Mılzik: Jfulk tlirkülcri. Azize 

Şenscs ve Sarı Rcceb. 
19.45 Memleket saat ayarı, ajans ve 

ı:ncteoroloji haberleri. 
2lJ.OO Muzik: Fasıl heyeti. 
20.30 Konuşma (Umumi Terbi1e ve be

den terbiyesi). 
20.45 Müzik. 
Çalanlar: Cevdet Çağlar, Fahri Kopuz, 

tzzeddin ökte. 
Okuyan: Mustafa Çağlar. 
21.lO Konuşma (Fen ve tabiat bilgi -

leri). 
21.30 Konser takdimi: Halil Bedii Yönet 

ken ve Müzik: Radyo orkestrası (Şef: 
Dr. E. Praetorius). 

22.30 Memleket saat ayarı, ajans ha
berleri; ziraat, ~bam - tahvil!t, kambi
yo - Nukut borsası (FJyat). 

22.50 Müzik: Cazbı:ınJ (Pl.). 
~ '23.25/23..30 Yarmkl program ve ka-

llanıf. 

ı 
4/6/940 SALI 

12.30 Program ve memleket saat .,.arı. 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 

12.50 MU7.ik: 
Çalanfar: Vecihe, Cevdet Kozan. Ru -

,en Kam. 
l Okuyan: :Muza.Uer llkar. 
f 13.30/14.00 Müzik: Karışık batl.f mü-
zik (Pl.). 

~ 
18.00 Program ve memleket saat ayan. 
18.05 Müzik: Senfonik mUzlk (Pi.). 

18.30 Çocuk saati. 
19.00 Müzik: Fasıl heyeti. 
19.4~ Memleket saat ayarı, ajans ve 

meteoroloji haberleri. 
l 20.00 Konuşma (Çi.ftt,;iılln saati}. 
~ 20.15 Müz.ik: Ankara radyosu küme ~es 
ve saz heyeti. İdare eden: Mesud Cemil. 

1 21.00 Konuşma (!ktısad ve hukuk sa- ' 
ati). 

l 21.20 Serbest saat. 1 
\ 21.30 Mtızik.: Küçük orkestra (Şef: Ne-

cib AŞkın). 
22.30 Memleket saat ayarı, ajans ha

berleri; ziraat, esham - tahvilat, kambi
yo - nukut borsası (Fiyat). 

22.50 MUzik: Ca%band (Pi.). 
23.25/23.30 Yarınkı program n ka

panış. 

5/6/ 940 ÇABŞMIBA 
12.30 Program ve memleket saat ayarı. ı 

ıı..35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 1 
12.50 Müzik: Muhtelif şarkılar (Pl.) 
13.30/14.00 Muzik: Küçük orkestra 
18.00 Program ve memleket saat ayarı. 

- 18.05 Müzik: Cazband (Pl.). 
18.30 Türk müz!ği. 
Çalanlar: Cevdet Çağlar, Fahri Kopuz, 

tzzeddin ökte, Kemal N. Seyhun. 
Okuyanlar: Radife Erten, Mahmud Ka-

nndaş. 
ı'!J 00 Ko:ıuşma (Dış politika Mdiscleri) 
\9.20 :Müzik. 
Çalanlar: Cevdet Çağlar, Fahri Kopuz, 

1 eddın ökte, Kemal H. Seyhun. 
Okı..y:ın: Nebile Raif. 
19..35 Müzik: Halk Türküleri ve oyun 

havalan. Sarı Receb. 
19.45 Memleket saat ayarı. ajans ve 

meteoroloj1 haberleri. 
20.00 Müzik: Fasıl b,•yeti. 
20 35 Tcınsil. 

21.35 Serbest ı;;ıat. 

21.45 Müzik: Riyaseticümhur bandosu. 
(Şer: Ihsan Küncer). • 

22.30 Memleket saat ayarı, ajans ha
berleri, ıiı·aa+, cilam - tahvili1t, karnbi
'30 - nulnıt bors::ıs1 (Fiyat). 

22.5"0 1\fü1 k: Cazhand (Pl.). 

616. 910 Pl'~&."'51'~E 
12.30 J 

L ı.ı,s.ı 

, ,.,, rnrmleket G:Jat ayan. 
•rolı ji haberleri. 

12.50 Mu1.ık.. 

Ç::ılanlar: Ruşen Kam, Veclhe, İzzeddin 
Ökte. 

Okuyan: Mefharet Sağnak. 
13.15 Mlizik: Halk Turküleri. Azize 

'l'ö1em ve Sadi Yaver Ataman. 
13.30/14.00 Muzik: Hatif muzi.k (Pl). 
.18.00 Program ve memleket saat ayarı. 
18.05 Muzık: Solistler (Pl). 
18.30 Muzık: Radyo caz arl·estrası 

(Şef. Ibrahiın Ozgtir). 
Soprano Bedriye Tuzun iştirakiyle. 

19 10 Muzıl;:. Fasıl Hcjeli. 
19.45 Memleket :sual ayarı, Ajans ve 

meteoroloji haberleri. 
20.00 Muzık: 
Ç l:'tnl;ır: Fahire Fersan, Refik Fersan, 

Fahrı Kopuz. 
Okuyunlar: Semahat özdenses, Melek 

Tokgöz. 
20.30 Konu~m.a. 
20.45 Muzık. 
Calarılar: Fahire Fers:ın, Fahri KopUL, 

Retlk Fersan. 
Okuyan: Necmi Rıza Ahıskan. 

21Jl0 Kı:.ınu~ma (Sıhhat saati). 
2,l.30 Müzik: Radyo orkestrası (ş«. 

H. E'erıd Alnnr) . 
22.20 Miuik: Cazband (Pl.). 
22.30 Memleket saat ayarı, A!ans ha

berleri, ziraat, esham - tahvilllt, Kam
biyo - Nukut borsası (Fiyat). 

.22.fıO Mıizik: Cazband (Pl.). 
23.25/23.30 Yarınki program ve ka

paruş. 

7/6 940 CUMA 
12.30 Program ve memleket saat ayarı 
12.35 Ajans \'e meteoroloji haberleri. 
12.50 Müzik: Muhtelif şarkılar (Pl). 
13.30/14.00 Müzik. Karışık müzik (Pi.) 
18.00 Program ve memleket saat ayarı. 
18.05 Müzik: Sinema sesi (Pl.). 
l 8.30 Müzik: Karısı.k program (Pl.). 
19.10 :'.füzik: 
Çal:ınlar: Vecihe, Cevdet Çağlar, Şeri! 

İçli. 

Okuyanlar: Sadi Hoşses, Safiye Tokay. 
19.45 Memleket saat ayarı, ajans ve 

meteoroloji lın lıe,rlrrl. 

20.00 Müzik: Fasıl heyeti. 
20.30 Konuşma. 
20.45 Müzn:. 
Çalanlar: Ce\'rlet Çağl.ı.r, Vecihe, Şerif 

içli. 
Okuyan: Müzeyyen Senar. 
21.10 Konu~na (Bibliyografya). 

Bayanlarımızın gizli tuvaletlerinde kullanacağı gayet 
sıhhı, ufak, yumuşak Adet bezleridir. 

Her yerde FEMil ve BAGLARINI arayınız 

Gayri Menkul 
İstanbul Dördüncü icra 

Satış İlanı 
Memurluğundan : 

Ödunç alınan para mukabilinde ipotekli bulunan Beyoğlunda Feriköy mahallesin
de eski Fırın yeni Bomonti sokağında eski 39 mlıkerrer ycnj 67 kapı num.a.ı:alı a
paı tınan açık arttırma ile açık aı-ttırınaya çıkar.ılnıı~tır. 

Gayri menkulün evsa rı: 

Bodrum katı: Bir sahanlık üzeriııde üç kömtu-lil.k bir koridor üzerinde üç oda 
bir mutrak biı· he~ vardır. 

Burada borçlu oturmaktadır. 

Zemin kat: Bu kat koridorunda merdiven altı dolabı ve cameklın vardır. 2 nu
maralı daire bir koridor ve antre üzerinde üç oda bir hela bir banyo mahalli bir 
mutfak olup icarda d~ğildir. 

Blrlncı kat: 3 No. lu bir koridor, bir antre üzerinde dört oda bir mutfak bir 
banyo mahalli olup bu duu·e de tcarede değildir. Arkasında balkonu vardır. 

ikinci kat: 4 No. ıü daıre bir koridor üzerınde üç oda \'(' ayrıca camektmla bö
lünmüş bir oda bir sandık odası bir mutfak bir hela ve bir banyo mahalli olup mut-
1a k banyo ve hem karasimen döşelidir. Bu kat da icarda değildir. Arkasında balkonu 
vardır • 

Üçüncü kat: 5 No. lu bir antre ve koridoı- üzerinde üç oda bir beli bir mutfak 
olup bu kattu üstü kalvaniz saçla örtülli zemini karasimen bir tarasa ile Fabit ka
zanlı moz.ayik tekneli ve kırmızı çini bir çama~hanesi vardır. Binada terkoe ve 
elektrik tesisatı vardır. 

Behçeainde: Bir ~eftali ağacı vardır. 
Umumt mesahası: 13~ metre murabbaıolup bunun 35 metre murabbaı b~ ve 

lOÔ metre murabbaı binadır. 
Hududu: Bir tarafı Andriya Mayer bahçesi bir taraü. Ki.garç bahçesi, bir tarafı 

Leonturatın hanesi ile mahduddur. 

Takdir olunan kıymeti: Gayrimenkulün bulunduğu mevki civar ,.e emsali alım ve 
satım ve muhtemel olduğu ir .. dı nazara alınarak heyeti umum.yesine (8850) sekiz 
bin sekiz yüz elli lira kıymet takdir edilmiştir. 

1 - işbu gayriırıcnkulün arttırm:ı şartnamesi 6/6/940 tarihinden itıöaren 
937/1498 No. ile İstanbul Dördtincu kra dairesinin mu;ıyyen numarasında herk.esin 
görebilmesi için açıktır. tlftnda yazılı olanlardan fazla malümat almak istiyenler. iş
bu şartnameye ve 37/1498 dosya numarasile memuriyclimi7..c mürac::ıat etmelidJr. 

2 -- Arttırmaya iştirn k için yukarıda yazıll kıyrtıctin yü:r.de 7.5 nisbetinde -pey 
veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde: 124) . 

3 - tpotek sahibi alacaklılarln diğer al3.k:ıdarlar.U1 ve irtifak hakkı sahibleriıün 
gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dalı olan iddialarını isbu 
ilim tarihinden itibaren yirmi glin icinde evrakı müsbtclerile birlikte memuriyetimi
ze bildirmeleri icab eder. Aksi halde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

ve sair 

ÇAPAMARKA 
M. Nuri ÇAPA 

Bez el ya Yulaf 
kuvvet kaynaOıdır 

MÜSTAHZARATI 
Kuruluş tarihi 1915 

T. C. Ziraat Bankası 
Ajansından 

Gebze 

21.30 Muz.ık: Küçı.ik orkestra (Şe!: Ne7 
cib Aşkın). 

r 4 - Gösterilen günde arttırmaya lştirak edenler artt:ırm<ı şartnamesini okumuş 

ve lüzumlu malumat alınış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

Kauaı Köyü Mevkii Clnıl Mikdarı Tarihi No. Hududu 

Gebze Tuzla Göl ci"RD Tarla 3(23 Temmuz 
22.30 Memleket snat ayarı. ajans ha -

berlerı, ziraat, esham - tahvilfıt, kamb-i-: 
yo - nukut borsası (F.l:yat). 

22.50 Müzik: Caıba.nd (Pl.). 
23.25/23.30 Yarmkl program ve ka

p:nnş. 

8/ 6 94-0 CUMARTESİ 
13.30 Program ve memleket saat ayan. 
13.35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
l3.50 Müzik: Fasıl heyeti. 
14.30 Müzik: Riyaseticümhur baı:ıd08U 

(Şe!: 1hsan KUncer). 
15.15/15.30 Mtlzik: Cazb:ınd (Pl.) 
18.00 Program v~ memleket saat ayarı. 
n.~ ~: nam müzik (P.1.). 
.18.30..lliizik.: .Radyo caz orkestrası (Şef: · 

.dmııilsinı ozgür). 
19.00 Konusma. 
19.15 Müzik. 
Çalanlar: Hakkı Derman, tzzeddin ök

te, Hasan Gür, Hemdi Tokay. 
Okuyanlar: Me!baret Sağnak, Safiye 

Tokay. 
19.4G Memleket saat ayarı, a!ans ve 

meteoroloji haberlerl. 
20.00 Müzik: Halk türküleri ve oyun 

havaları. 3 bağlama, 3 saz, 2 cura, Ta
nıtan: S..di Yaver Ataman. 

20.30 Konıışma (Günün meseleleri). 
20.50 Müzik: Fasıl heyeti. 
21.'.!0 Müzik: Küçük orkestra (ŞeI: Ne

cib A;-kın). 

22.20 Serbest saat. 
22 30 Memleket saat ayarı, ajans ha

be!'lcri, ziraat, esham - tahvilat, kambi
yo - nukut borsası (Fiyat). 

22.50 Konuşma (Ecnebi dillerde - :yal
nız k~ga dalga post.asile). 

22.50 Müzik: Cr;.ıband (PL). (Saat 
23.20 ye kadar yalnız uzun dalga ile). 

23.25/23.30 Yarınki program ve kapa
nış. 

Konya Aaliye Hukuk Haklmllölnden: 

Konya vakıflar idaresi vekili avukat 
Mehnıed Emin Bolay tarafından, Akşe -
hirin Hım Yusııf mahallesinden Akşehir 
sabık vakıflar memuru Abdülkadir aley-

1 

hine: vakıflar parasından müddeaaley -
hin zimmetine geçirdıği 6875 lira 82 ku
ruşu~ ınuhakf>me masarüi ve faiz ve ve
kftlet ücrctile birlikte kendisinden tahsi
line karar verilmesi hakkında ikame o
lunan dnva üzerine müdd~aaleyh Abdül
kadirin ikametJalunın meı,;hul olmasına 

mebni d:ıva arzuhali ve davetname ve 
gıyab kararı kendisine ilanen tebliğ edil
miş ve muayyen günde davacı vekili 
mahkemeye gelmediğinden vukuu müra
caata kalmış ve bu kere dosya ihya edi
lerek muhakeme 22/6/940 cumartesi gü
nü saat 9 za bırakılmış olduğundan mez
kür gün ve saatte Konya Asliye hukuk 
mahkemesine bizzat gelmesi veyahud mu 
saddak bir vekil göndermesi aksi takdir
de mukaddema gıyab karan tebliğ edil
miş olmasına binaen yeniden gıyab ka
rarının tebliğine hacet kalmaksızın vicahi 
hükmünde olmak iızere gıyabında muha
kemcıun icra edilct•c,gl davetnamenin teb
liği makuırınu kaim olmak üzere ıHln o
lunur. 

Sahibi: Ahmed Cf'maleddin Saraco~lu 
Neşriyat Müdürü: 1'1ACID ÇETİ..'l\J 
Basıldığı yer: (Yeni Sabah Matbaası) 

5 - ' Gayrimenkul 4 Temmuz 1940 tarihinde perşembe günü S:'iat 14 den 16 ya 
k"iıdar İstanbul Dördüncü tcra memurluğunda üc defa bafırıldıktan sonra en cok 
arttırana ihale edilir. Arn~k arrtırma be.deli muhammen kıymetin yüzde 75 ini bul
maz veya satış isti) enin aJacağına rüchanı olan diğer al.3caklılar bulunup da bedel 
bunların bu g:ıyriınenkul iJe temin edilmiş alacaklarının mccmuundan fazla~a cıkm:ı:r. 

sa en çok aıitıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttınna 15 gun daha temdid edile
rek l!J/Temmuz/1940 tarihinde cuma günü saat 14 den 16 ya kadar tstanbul Dördün
cü kı:a memurlultu odasında arttırma bedeli satış lstiyenin alacağına ruchanı olıın 

diğer al:ıcaklılann bu g;:ıyrimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundım fazla 
ya çıkmak şartile en çok arttırana ihale edilir. Boyle bir bedel clde edilmezse ihale 
yapılmaz. Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet için
de parayı vermezse ihale karat ı fesholunarak: kendislnden evvel en yüksek teklifte 
bulunan ltlınse arzetmi!i olduğu bf!delle alm'ağa razı olursa ona, razı olmaz veya bu
hmmazsa hemen on beş gün mfiddetle arttırmaya çıkarılıp ~n çok arttırıma ihale e
(lilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen g\inler için yüzde 5 den hesab olunacak. 
.faiz ve diğer zararlar ayr.ıca -hükme hac~t ka!makınzın ~ 11hcıdan 
tahsil olunur. (Madde: 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını yirmi sene
lik vaJaf taviz bedelini ve ihale karar pullarını vennlye mecburdur. 

MUteı-akim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve dellfüye resminden mütevellid be
lediye rusıımu ve müterakim vakıf iearesi alıcıya aid olmayıp arttırma bedelinden 
tenz.il ·olunur. İşbu gayrimenkul yukarıda gösteriien tarihte İstanbul Dördüncü tcra 
rnemurluğu odasında işbu ilAn ve gösterilen arttırma prtnamesi dairesinde satılacağı 
ilAn olunur. (27330) , 
HAYRiYE LiSESi 

Müdürlüğünden : 
ikinci de,::-e talebesinin Askeri Kampları 7 Haziranda 
başhyacakbr. Kampla alAkadar talebenin bu tarihte 

mektebde bulunmaları . 

Geme Tarla Köy ei:nn Tarla 15168 Temmuı: 

931 

. 
Oeb:ı.e Tarla Pa"llde Tarla 5015 Temmuz 

Borçlu adı Borçhı No. 

Tuzla köyiinden kılbalı 110 Lira 13 
Arlf oğlu Cemal. 

Şarkım şimalen ösrnan a
ı'!a tar.las.ı, garbeıı ÇH~ 

yolu, C('nuben Kükürtlü 
Ahmed tarlası. 

29 Şarkan Ahmed oğ. llüse
yın tn.rl:ıısı, şimalcm İçme

ler yolu, g:.l'rben IIasaıı 

i<flhya zeytinliği, ccnubea 
Salah ve Bölük Mclımed 

ve Hasan kfıhya tarla~ı . 

'"' Şarkan İbis ağa tarlasL 
ve şım.;ılcn Hüseyin oğlu 

!>eh!ul ve garben Hali~ 
ağa ve cenuben dere ı~ 

mahduddur. 

Yukarıda adı yazda ~lu borcunu ödemedi~nden yukarıda yazılı ve bRnkamı
za birinci derecede btriad sırada ,.ipotekli temin ıtı bugünden itibaren snttlığa çı

kanlmıştır. ~ 

Bugünden itibaren IDrk beş gün sonra 12/7/19-10 cuma gunu snat on dörtte Gebze 
ajansında muvakkat lb:ıJl'siı on beş gün sonra 29/7/940 taıihinde kat'i ihaJezi ya
pılacağından taliblerin dairadan doğruya Ycya diğer şubel,,.rimiz -..: ;ısıta ille yüzde on 
:pey akçesile milracaatbn. 

Kat•t ihaleyi yapıp p:pmamak:ta banka muhtar olduğu gibi kat'i ihuleye kadar 
borçlu borcunu masraflarile birlikte öderse muamelenin fesh \ie iptal edileceği \e müı 
terinin pey akçesini lstaDek1en b~ka bir gılna hak ve mutalcbesi bulurunıyac:ığı. 

Bankadan başka ~ sahibi alacaklılarla diğer alacaklıların gayrimenkul üze
rindeki haklarını htısusile faiz ve masrafa daır olan iddialarını evrakı müsbitelcril• 
yirmi gün içinde Gebl.e Zİl'aat Bankasına bildirmeleri aksi halde hakları tapu sicil
Jcrile sabit olmadıkça abJ bedelinin paylanması hariç kalacaktır. 

Teminat cinsleri tapı kaydile muharrerdir, aksi hal \-Ukuunda bankaca hiç bil 
mazeret ve iddia kabul cıdilemcz. (4587) 

ZAYİ 

lstanbul tdhalAt gümrüğünün 16596 
numara, 13/9/938 tescil tarihli beyanna
mesinın birinci, ikinci nüshalarile ordi
nosunu kaybettim. Yerusini tanzim ettire
cegimden eskisınin hükmü olmadığını ilan 
ederim. 

T. C. ·Ziraat Bankası Gebze Ajansından: 

Malımudpaşa Tarakçılar No. 45 
Abdiirrahman Hüseyin Triko· 

taj fabrikalı 

K onya Aıliye Hukuk Hal<imllğlnden: 

Konya Vakıflar idaresi vekili avukat 
Mehmed Emin Bol:ıy tarafından, Akşehir 
eski evkaf tahsildarı Çumralı muhacir o
ğullarından Ahmed oğlu 313 doğumlu 

Seyid Ali aleyhine: vakıflar hasılatından 
zimmetine geçirdigi ll64 lira 40 kuru
şun faiz ve masarifi muhakeme ve veka
let ücretile bırlikte müddeaaleyhten tah
siline karar verilmesi hakkında ikame o
lunan dava i.ızcrine müddeaaleyb Seyid 
Alinin ikametgahının meçhul olmasına 
mebni dava arzuhalı ve davetn:ıme ve gı
yab kararı kendisine ilanen tebliğ edilmiş 
ve muayyen günde davacı vekili mahke
meye gelmediğinden vukuu müracaata 
kalmış ve bu kere dosya ihya edilerek 
muhakeme 22/6/940 cumartesi günü saat 
9 za bırakılmış olduğundan meıkur gün 
ve saatte Konya asliye hukuk ınahkeme
sinc brı:z:ı t gelmeniz veyahud muHaddak 
bir vekil göndernıenız aksi takdirde gı
yab kararı tebliğ edilmiş olmasına bina
en yeniden gıyab kararının tebliğine ma
hal k:ılnrn1<smn vicahi hukmündc olmak 
üzere gıyabınızda muhakemenin icra edi
leceği davetn:ımrnin tebliği makamına 

kaim olınıık üzere ilAn olunur. 

Kazaaı Kôyü Cinıl 
---Ge--b-ze __________ B_alç~ık-----~-----T-ar-la---

~bze 

Gebze 

~bze 

Gebze 

Gebze 

Gebze 

Borcun mlkdarı 

Lira 

Balçık 

B;ıJçık 

Balçık 

Balçık 

Balçık 

lalçık 

------

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Mevkii M lkdarı Tarih No. Hududu 

D:r kıırşıııı 2 D ~ 326 52 Şarkan Ahmed tarlası garban Salih tar
lası §imalen Nuri tarlası cerıuben Dcsim 
ağa tarlası. 

Köy karsısı 9 D2E~ 326 

Seneaktepe 36 D K2;Jıs 326 
Kanlıkavak: 

Tepe civarı 29 D M<vıs 326 

Sancak tepe 13 D ~ 326 
70lu 2 :ıı: 

Köyüstü 18 D lfayıs 326 

Köyarkası 12 D lla:JJS 326 
2 E 

Borçlunun adı 

53 Şurkan Mehmed Alı tarlası Şimak•n ta
rik, garben Nuri tarlası, cenuben Halil 
tadası. 

5~ Şaı-kan Mehmed Ali tarlası, şim:ılen İs

mail ağa tarlası, garben Sancaktcpc yolu 
ccmıbcn Alipnşa tarlası, halen J\Ietuned 
ağa tarlası. 

55 Şarkan n-Iehm~d Ali tarlası, şimalcn dere, 
garben tarik, cenuben İsmail tarlası. 

56 Şarkan Ali paşa halen 1\Iehmed nga tar
lası, şimalen gurlıen Ismail tarlası, ccnu• 
ben Sancaktepe yolu. 

57 Şarkan Ali .ı~a tarlası, şımalen Eyyllp \ c 
lbı-ahiın tarlaları, ı;arben Nuri ve Eyyi.ıp 
üırlaları, cenuben Rcceb tarlası. 

59 Şark:ın tarik. şimalen Ahmed ağa tarla~ 
sı, garben tarik, cenuben 1smnil tarlası. 

100 Balçık köyünden Şuınnulu Ali oClU Mehmed 

Adı yazılı borçlu borcunu ödemediğinden ~bu teminatlar bankamıza birinci derecede \'e birinci sırada ipotekli olmakla 
satılığa çıkarılmıştır. 

Bugiinden itibaren kırk beş gün sonra 12/7/940 ewna günü saat GD dörtte Gebze ' ajansında muvakkat ihalesi on beş gün 
sonra 29/7/940 tarih~nde kat'i ihalesi yapılacağından talihlerin doğrDdan doğluya veya diğer :iUbelcrimiz vasıtasile yüzde on 
pey ak.çcsile müracaatları. 

Kat'i ihaleyi yapıp yapmamakta bankamız muhtar olduğ'tl cDıi bt'i ihafoye kadar borçlu borcunu masra!larile birlikte ~
derse muamelenin fesh ve iptal edileceği ve müşterinin pey akv'ini istemekten ba:,ıka bir güna hak ve mutalcbesi bulun
mıyacalt. 

Bankadan ba~ka ipotek sahibi ;ılacakiılarJa diğer alacaklılarm P7Jimenlrul üzerindeki haklarını hususile faiz ve rnasra!a 
dair olan iddialarını cv·rakı müsbiteleri1e y.rmi gün içinde Ge~ Ziraat & nkasma bildirmeleri ak.<;i halde hakları tapu ı;icille
rile sabit olınaılı~ça satış beciclirıın r;ıylanması hariç kalacaktır. 

Teminat cin::.leri tapu kııydilr mubarrl'rdir. Aksi hal vukuumla Bankaca hiç bir mazeret \le iddia kabul edilemez. (4588) 


