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Örfi İdare Kan Tatbikatı 
'--- 1 
h noosevelt'in 1ekrar ciim
l:~teisliğinc intihabı Ameri
"4fl. efkfınumumivesinin Al
ıı..ı a, •t lınrsı bir· za:t'er t"lde 
~tın. . . • 
h . e<iinclen haşl.a bir m~na.:y:ı A:: dC'_ğ;fdir. <,. iinl.ii Jtoo~.f:\elt 
"'ll~ika.ı.la lıir lıaynık halint> 
~~lİ!;ti. O~L re~ l-t>.ron'ler 1n- ı 
~1il.i ı d:l\ ~"' lelılıule rey \'ennif.> 
0 u~ orlanlı. 

__ _J 

~~)in Oa.hid 'l At.çlN 

~ irleşik Amerika devletle
~ rinin lıngünkü tarihi 

-

b 
Alınan tedbirler hakklnda m 1 19--------------........ 

l'aınua oymyabiicceği ı'O -
ıJ: ehemmiyet Vt' azameti git

Çe artıyor ve artık göze çar
i'. Yor. Garb demokrasileıi diin
~~a taşmak tehdidini gfü;leren 

'l1nen h1rıncahlnrına. artlk bir 
~ Çclcmek lüzumunu duyarak 

f assal nıalu- Günüll 
matı ihtiva edecek beyannamenin neşrine ==--===Fantezisi 
kadar halk için hiç bir tahdidat yoktur -

lıııauyaya harb ilan ettikleri 
~an. dünya tarihinin yürii -
~u~~iııde çok derin ve kat'i bir 
bt~ı,ıklik vukruı geleceği pek 
~ i kli. Fakat medeni memle
b etlerde büyük halk kiitlC'lcri 
b llnu mazide görülen alelade 
d ~rbıere benzeti.) orlar ve biitün 
ll.nya icin ehemmivctini ve ma

~·ıını takairdeıı ;tciz bulunu -
•Otlardı. 

b· )dcsel:l. bir İstanbulluya ı..e • 
lal'ltaua veya None c vuku bu
bi ıı llX:avüzün Tfu·kiy<' için de 
~. tehdid te._.c:WiJ t>tlit:rini ::;öylc

~i;Jniz zaman, ıtıınadsız bir te
l)) iimle km'f?ll nmaruı ilıti -
ıı~li cok idi. Çtlnkü birdenbire, 
~lin \'e Non·t..'\ pek uzak gö
jihıüyordu. Arad. bırçok devlet
~ '>aıdı. Bunları çigniyerek 
bı. tkiyeye gı•Jebilmel , alıf;km 
ılunuuğur.ouz zıhni iHyadlara 
3.ı.ıraıı adctiı. bıı hayal ve mu
'<lkkak bir Yehir ve vebvese 
~ 'ri addedılcbii rdi. 
. li'akal bugun modem medc
~Yetin temin cttiı,i tcl:nik te
t kkiler ve açtığı imkan sahala
~ karşısında dün)anın o asıı· -
~1de Şartları tamnmılc <leğiı:miş 
Ulunuyor<lu. Telmık terakki 

~0esafe meflıumunu adeta orta-
<tn kaldırıyordu . .Almanlar pa
~Utçülükle \"Ukua ~elen tcrak-
11ıleri Felemenk haı bınde fiili -
Yat ile i::ıbat ettJliJen ve Fele
~cngi para~iıtçu al mına maruz 
ı, _tnktıkları zaman bfüun dünya 
·~Yret içinde :kaldı. Büyiil: :AI -
~an tanldarı ve kiitle halindeki 
.
1 
ınan layyaıeleri tonçu ateşi 

1 ~ günlerce hazıı lık ynpmnk u
litılUnü bir tarafa atarak ani \'e 
trı ri ilerlemeler ' yarmalar yap 

. ~Yı imkan dairu:ııne soktuğu 
~tın n1iltecaviz bır orduyu senc
f:rce olduğu yerde sa •mağa 
":t'cbur edecı>k istihkfınıla:- ve 
b1
1
1>erler hükümsüz kaldı. Uznk -
,!lar ortadan kalktı. Eski bil -
~~nıiz maniaların ehemmiyeti 
;:"_lti. Motöıizc vt:: zırhlı fırkalar örfi lclıue flı:t.Jlaamda var.ite görecek milleün &~ 
''<lkilti bir yıldırımı andırır sil- kahn.ınao Mehmedclk 
t'atıe birer istil:l dalgası halinde --------------------------

~l'lalığı kaı>lndı. Görüldü ki ar- Bulgar ordusunu' n ı·ngı·ı,·zıer dün 7 1~ uzaklık bir mıll t için masu-
tııyet temin cdemıyor. 

Ayni zamanda, clcvlcUer ara - terhı•s edı·ıeceg"'ı• ı·talyan tayyaresi ~nda lnıvvctlcr muvazenesinin 

ı· nıüddet için ortadan kalk - •ı d·ıd• d d ı ~ası siyasi hırsıcalıların hudud- 1 an e 1 L UşUr u er 
1~rını da bemrnf cttı~ cihangir-
tk h\ilyalaı mı besledi. Dünyanın --o- -o---

~n büyiik fntihleıinin ve cihan- Sofya, 23 (a.a.) _ Reuler: Londr.ı, 23 (n.o.) - Hava ve dn-, 
girlerinin aklından bile geçme - Bulgar harbiye nezareti ta - hili ~mniyet ncımrellerinln tebliği: ! 
~iş ümidler ve hırslar şimdi pelc rafından bugün neşredilen bir Düı;m::ın bombordım:ın ve avcı bom 

bii göri.inmeğe başladı. Avru- tebliğe göre, 75 günlük bir ta- b .. ı dıınan tayyaıeleri bugün lngil -ı 
~O.da mihver adını t~ıyan iki (Sonu sayfa 3 autun 3 de) (Sonu sayfa 3 aütun 6da) ' 
evlet, daha doı:,rrusu yalnız Al-

~ıt.nya bütün dünya hfil<imiye-
nı elde etmek hastalığına ka

İ)lldı. 

~.Böyle bir hırsıcah, eski bildi· 
l;tıniz imkanlar dairesinde mu -
h:ıhakcmc ediliı s giilünç telak
tı olunur Ye selım bir zihindo 

U kadar gayri t.abıi bir hırsın 
Y~şıyabihncsi ihtimal h::ıricinde 
{;urUlürdü. Onun için, Almanya-
11~!1. ipti<!a. Avrupaya ve sonra 
hutun dUnyaya hfıl<im kesilmek 
~1'Z\ısundan bahsedenler müba
l~~~ ile, aleyhtarlık ile, be<lbin-
1~. ıle, ifrata dlışmekle itham e· 
U!lıYordu. Fakat şimlli bunların 
~~r hakikat oduğunu ruılıynıılar 
~~k çoğaldı. 
b. Bugünkü vaziyete naz.wan, 
~~Çok milletler için iş işten gcG· 
1> 

1 tir dcnilcbiliı. Onlaı lıcndi 
"'~etleri, kendi koı kaldıkları 
~tinden dliştüJ,lcri felfıkettcn 
Urtulrnayı ve bir devlet sıf:ıti-

llüS{'l in Cahid YAIJÇL.V 
C Sonu sayf 3 t.Utun Z de) 

iki mühim eser 
Bulgarlar 

ne ister? - ·-
Yazan: A. N. K. 

Arkadn.<junıı. A. N. K. mn 
Bulga.ristaııda ~ aşadığı üç 
sene zarfında _, aı)t.ığı ted
kiklero istina.«l etlen fe\ lıa
lide mlilüm bir ya.7.ı serisi.. 

Hindistana 
dair 
--·-

Yazan: HAL[DE EDiB 

Kı:vmetli edib ve müt.e
f ekkirinıiziıı he\ nelnıilel 
büyiil\ 5(;hret li~mw-; ve 
sizin de zevk w alaka ile 
olmynca-brınız c:.ok güzel bir 
&eri.. 

Bir kaç giine kadar başhyoruz 
13 

IEl aşvekfıletin tebliğinde, D"Ş- ı ~ o" . f l!t ı' DAR E K u NU ' l, Mister c ey-19) ri tarihinden itibaren r ' 
1nevkii meriyete gireceğı kaydo- m isin a c a 11 i b 
hınnn örfi idare kararı dünden 3 , 

itibaren tasrih olunan 6 vilayet-[ M ,. . . k fı.kı.rlerı· 
tc mevkii meriyetc girmiştu . er ıyete gıren enı anunun 

örfi id:ırc komutanlığına ta-1 

r~~~~e~!=i~~::~~~f1oe:- hükünılerini neşı·ediyoruz 
general Ali Rı1,a Artuokal bir- • 
kaç gün sonra şehıimizt: gelecek 
ye vazifesine başlıyacakt~r. 
• Korgeneral bir beyanname 
neşrederek örfi idarenin lüzum
lu gôrdüf;.-U tedbiı-ll-:ri i?.alı ede-

(Sonu aayfa 2 sütun 4 de) t 

Yunanlılarzn 

harekatı ileri 
deva"ı ediyor 

--·--
Başvekil Metaksas 
bir nutuk söyledi 

Atina, 23 (a.a.) - Yunan ba~ 
JmmandanJığının dün akşamki 
tebliği: 

Dün bütün gün Yun. n kıtaa
tı Mo:rava dağı silsilehine, h-an 
dağına ve N<?fckarit boğazına 
yerle§Illelerini ikmal etmi!Ştir. 
Göricc işgrıl..edilmiştir. 

Daha cenubda Pmdos mınta
kasında Yunan kıtaları Le~ko -
vcki'yi işgal ederek Er8eka ve 
Borava'nın ilerisine gf'çmi~ler -
dir • 

h)>irde Yunan orduları l<"'ilia
. te §ebrini istirdad ederek düş -

(Sonu aı;yfa 3 sütun 4 de) 

BlRL".TCl aAB 
ö R J.i"' 1 t D A R E 

nlRINCı KISIM 

UMUM! HOKÜMLER 
M:ıddıı 1 - Te~ .ıl ıtı E nsıyc K -

)' 

"' Lisra 

nununun 8G mcı m .... cldc· ınc teıı fik:m 
\'erilmiş ol::ın uınun • \ ry;ı mc\ zıi 
örfi idnı" karon Dnhil ye Vckiıl<-ti 

tnrafınd:ın muumaı \-.,, ı~Iarlr. ı1 .. n 
olunur Sonu sayfa 4 1:iltun 1 de) 

. 
YUGOSLAVYA 

Manasrır ,, 

Göriccnin i5galinc1Nl sonra askeri \'a;d3 eti gösteren harita 

--·--
YAZAN: 

A. N. K. 
-1-

ister Ccymisi ınotörlü 

kotra ile Sedef adnsı ci
varında ynpt ğımız bir sinarid 
avında t. md m. Üç arkada? olta 
takımlmını alaı ak şehrin gürül
tüsünden uznğa kaçmı.j 'c tuz-
la kıyıl:ırını dolaE;a dola~a balık 
yuvalarını tarnmağa ba.şlanll§-

tık. Üç gUn süı en bu gcı.intiyi 
Mister Ceymis avlanmak ihtil'a
~ilc, ben kitub okumak '\'C su 
ile günef> arasında kafamı ra
hatlandıı mak için, üçüncli arlm-

daşımız ise İskoçyalı dostumuzu 
başlı başıııa bir seı vet te~kil e
den c:e~id çeı:id ağlmını ve ma
deni zokalerını kullanmak 2ev
kilc yapıyorduk. Ar:ımızdaki 
yegane müşt~l'ck müna$Cbctsc 
muhtelif ser blerimizin birkaç 
gün sürecek bir h;narid a\'lnda 
birleRmesindcn ibarclli. 

Mister Ceymis gcnçl'.~ini A
mazon ormanbrıudu kaucuk 
toplamakl::ı. gedrmi12, bir müddet 
Afrikada diı:i k:ıpla.11 a\•lamış, 
sonı·a Hindistaua gid<.'rek Ran
chipur'd:ı pamuk ve piıinç tar
Jnları i~lctmiş ve on il!i sene -
denberi de bir hlançcıster firma
sı ic;:in tiftik ve yapağı almak ü-

( Sorıu cayfa 4 sütun 3 c!~) 

~Harb , i 

Vaziyeti 
Milli Şef Sovyet 

bayramını 
tebrik etti 

SABAHTAN SABAHA: 

Yeni nizamın dış 
yüzü ile iç yüzü 

1 
YAZAN: 

11.lkmet n~u 

Yeni niz<ım mı:sclesi günün en 
urnzlıyan ıne\ zuu h:ılindedir. Al
man diplom.ıtlan bu meı.:ıı siya
~e;t pazarlarına fazlaca arz.ederek 
bir nevi danıııing y;ıpWar. 

Dlinyn nıı:ımının en bozuk bir 
z:ımanınd:ı 'böyle bir hülya pe -
şiııde koşulması garib görlilıneıne
lıdir. Çilnk.ü insanlar dnima salıib 
olamadıkları ~eyin h::ısretiııi çek
mek itlyadıııd:ıdırlnr. 

A'\ıTupa \"C Asyaya 'l:C bıttabi 

ka:ıanılciıııı takdirde Afrika ve 
."ı. vustralyay:ı yeni bir niznm ve
rilecek miş? Bu nizamın esası şu 
olnc;ık: 

1nsnnlar nra.,ındn aı;ıl'l:ırdnnbc

ri de\·nm edeıı bir mücadele vnr. 
Bu ıni11.:adc}( '" kuv-.:etlinln wyıfın 
hakkını iin,bctnıesinden t.cn•llüt 
ediyor. DLiıı~ n sel'\ etleri insanlar 
:ır:ıı:ınd:ı [ıdıl.inc bir taksime tfıbi 

t.utulmamJ~tır. Yeni niz:ım ile bu 

puruzlcr ortad,ın kaldırıl::ıcak, 

herkesin arzusu tatmin edilel·ek. 
hududlar iktısadi, co~trnfi ve ırki 
ih\iya<'lar.ı göre çlzilet·ck mtık 

bu kanJı boguşmal.,ra ebediyen 
nihayet verilecektir. A\l'upndn 
nubver, Asyndn Japon, ı:as !ikte 

(Sonu sayfo 2 siitun 3 de) 

'Ankara, 23 (a.a.) - 7 tcşriıııı. .. ni 
Sovyet milli b:ıyr:ıını m\in:ıscbetilc 

Reisıclimlıuı· tsınt•t tnönü ile B. I 
K::ılinin araııınd::ı ;ıcağıdaki telgı afl::ır 

teati olunmu:;tur, 

Eksel:lna K~.linin 

Sovyetler Birliğ i Yiif\sek Sovyet 
Meclisi Reiıı 

Moskova 
Te,')riııie\ vel ihtıl5lınin yıl dönı.i

mii miinasebetile, ciost SO\·yeilcr bir
ligi milletlerinin refrıh ve s:ıadeli uh- 1 
susundaki en iyi temennilerimi sa -
mimi tcbriklcrimle birlikte arz.et -
meklc bilhaıta zevk duymaktayım .

1 

lemet lnönü 

(Sonu sayfa 3 aütun 2 de) 
~-~~-=;::;::;==:..==---~~ı 

S. Rusyanzn 1 

bir tekzibi 
Moskova, 23 (a.a.) - Tass ajansı 

bildirıyor: 

Unitcd Press Amerilmn njunsı, J 
Hamburger Frcmdcı blalt Alm:ın go
zetesiııin ifadesine gcirc 1\1:.ı.r:ıri::tanın 

ilç dc\lcticr pnlctma iltlhol:ının cSov 
yctlcr Blrliı;Lniıı işlı rlı i w tam tas
vibi ile> ynp.lmış olduğunu haber 
vermcklediı'. 

Toss :ıjawı, bu hnbcrin hnkilrnıc 
knliycn te,·aru!;. ctıredıglı • bıldır -
meğc meıund:. !". 

Mihver 
müdafaa 
halinde 

l'L-.JI' arb on beş ::ıydaııbt:ri yalnız 
ır-ıJ mıhverin ~ııcbbu~ ve Uı:ır-

ruzile devam cdc.-rkcn yalnız 
mihver, toı:n-::ıl.Iar e memleketler 
işgal ederken kuı;ı.J, Yunanistan.ilk 
mukn\ emeli gosterdi ve mihvE< e ilk 
d::ırbeyi 'urdu. On gundiir mihv~rin 
toprakları işg::ıı olunmnkt. dır. EV\'Cl
ki giin Arnn :utlu! ta muhir: hır nok-

italyaya 
Alman 
yardımı 

Yugoslavya veya Bulga
rlstandan geçerek Yu-
nanistana hUcum mu? 

Fakat o taraflar pek 
bataklık imiş !. 

ta daha muttcfıklcrin eline gcçm~ur. 
Cih:ııı H ... rb!nclc de Almnn \'e A

vusturya akınına k:ır ı Hk büyük 
'.mukovemctı ı;:ô .. tercn Yuıı:ıni tan cl
muştu. F::ıkat C'hıın H~rb ndc bu 
ınuka\•cmet çok geç k. lımş, Almanya 
ilC' mullcfikleri senelerce yalnıı. mt!1Jt 

leketlcr ı lda ctr.1.s, yalnız ınuz:ıff~ 
(Sonu &;ıyfa 2 sütun 7 tft:) 



S.\YF.\ : 2 

Fiki ~er 
~ eçeh.lerde neşrolunan ve 
~ M. von Pnpa...n'ın ga.z.c
tecilere verdiği be}ana.Ua başla
~p Berlin siya.si mahfillerinin. 
birtakım ta3avvurlan ve niyet
ledle.nihn.yct bulan o maliım Al
man tebliğinin istihdaf ettiği 
gayelerden biri de Türk - Rus 
milnnsebn:tı idi. Bu tebliğ, do
lambaçlı cümlelerle "Rusy:ının 
eenub istilmmetinde bir sarsın
tı karşısında, Türkiye vaziyeti -
nin ne merkezlerde olacağınt, 
'.Alman hükfımetiııin öğrenmek 
istediği,, gibi bir mana taşı • 
yordu. 

Böyleee, doi;rrudan doğruya 
Türk - Rus münascbabnı ali • 
kadar eden bir mevzuun Berlitı 
siynsi mahfillerinde görüşüle
rek üstelik resmi Alınan ajansı 
D. N. B. tarafından da neşro
lunmnsı, bu zaman siyasetinin 
gan'b t~ellilerinden biri oL~a ge
ı-ektir. Bu clıı, şimal kutbundan 
cenub kutbuna kadar irili ufak
lı bütün memleketlerin nraların
daki lerın, her yerden evvel, 
Berlind halledilmek i.c;tihasının, 
d::ıhn. ı:ıimdideıı, Aman kalblerin
de aslı surette yer bulduğunu 
gosterir. Şu kiicük hadisenin bu 
noktası bütün dünyanın ıınzarı 
dikkatini celbetmiş olına.h ve 
bi.ıtün dünya nereye süriiklen -
mek tendiğinin artık farkına 
varmalıdır. 

Rusy. nın cenuba sarkma.c;ı 
b:ıh<:indC' ise biz 'l'ürklerin ha.
tırımızn evvela Türk - Rus dost 
luğu gelir. Çünkü bu dostluk, 
geuc ne ·ııerin ve belki de ikti
daı n kiiıı bugün "yeni,, ele
necek bir mazid"' gccmLcı dev
let adaml!lrının. kolayca gözö
nünde c nlandırnmıyacakları 
kadar esl~i lir. 

Sene 1920. Türkiye bütün bir 
cih nın hus\lmetine uğramı<:. 
Ankarad:ı Mustafa Kemal'm 
rcisligi altında bir avu_ vatan
per. er memleketlerini ecnebi 
boyunduı uğundan istihlasa ça
lısıyor. Hariçte tek dostumuz 
vok. üstelik memleketin ici de 
düşmanla dolu. Ne bir yaroım 
gelmek ıhtimali var, ne de hat
ta bir ümid beslemek iınkfuıı. 

İşte ya.kın tnrihimizin bu lm
ranlık deYrelcrinde Tilrkiyc ile ' 
y:ılnız, o zamanın çok genç, f;ov-, 
yctler Cümlıuriycti alakadar o
luyordu. Denebilir ki Mustafa 
Kemal 'e a.rkadnslnnnın nihai 
za erine, kendilennden başka, 
yalnız Lenin \Te onun arkadasla
rı ınanmışlardı. Ve bundan do
Jııyıdır ki müstevli ecnebi kuv
vetlere isyan ba)T ğını açmış o
lan Ankara ile, yeni hük\ımetin 
11enuz ı ba.51ıın geçmi"' bulundu
ğu l sl::ova arasında notalar 
teatisile başlıyan ilk münase -
betler tesisi olunmuştu. 3 Hazi
ran 1920 tarihli bir nota ile, 
Sovyetler ittihadı hariciye ne
?..areti, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine Türk "h rcketini" ka
bul ctti~rini bildirmis ve bu milli 
yiirüyüsün ı:ıeflerine ''mi.ittchid 
köylü ve nmcle cümhuriycti na
mına muvaffakiyetler temennı 
etmisti. Buna M elisin reisi sı
fatile MU .. afa Kemal cevab ver
miş ve böylece vaziyet karşılık
lı murahhaslar gönd rilmesinde 
karar kılmıştı. 

Bun an sonra ise Türk - Rus 
münas tı mütemadi inkişaf 
halinde bulunan bir dostluk ol
mustur. Bu dostluk kuvvetini 
bilhassa iki taraf siyasetinin 1 
dürüstlüğünden ve nçıklığından 1 
alır. 

O garib Alman 
tebliğinden 

sonra 
--o-

Türkiye ve 
Sovyetler 

Yazan: Doğan Nadi 

Hepimizin gayet iyi bildiğimiz 
gibi Türkiye son 20 senelik siya·' 
setinde ne coğrafi vaziyetini ne 
de kuvvetini Rusya aleyhine en 1 
ufak ihtimalile bile zararlı ola
cak bir komploya alet ctmemiş-ı' 
tir. Bilakis her anlasmada, her 
paktta Rusyaya da.ima hususi 
hemen hemen imtiyazlı, bir mcv 
ki verdik. 

Alman ba..,.ıwekili Bismarck'm 
adetiydi. Ne zaman Rusyadan 
bahsolunsa "Rusya bir garib 
çiftliktir ki iki kapısı da yaban
cılann elinde bulunuyor,, derdi.~ 
Bugünkü Cermen birliği müe.c;- 1 sisinin bu sözile, şimal merale -
kctlerini ve bizim boğazlan 
kasdcttiği aşikardır. 

Göriilüyor ki, r.imdiki Alman 
clevlet adamları, Bismarck'ın 
bazı nazariyelerini hrua unutma,;. 
yorlar ve hala buril:ır iizcrindc 
çalışmaktan bir semere umu .

1 
yorlar. Yalnız şu var ki 1870 
den bugün artık epey uzaklaş
mış bulwıuyoruz. Bugiin ne Rus 
ya.da çarlık, ne Türkiycde Os _ I 
manlı hüklımeti var. 

ER SABAH 
Karagözün Yalova 

saf ası gibi ••• 
---0-

Karagôzün ~Yalova ı:afası> oyu
nunda fettan zcmıe Ynlovaya tcnez
zuhe giderken, ~klan Rcz:ıki:ı:ade 
'far ın beyi, Arnavut Bayramı. Laz 
Hayı cddini, hımbılll!, nltı karış be
beruhiyi, Knyscrlli b~alı, siyahi 
'Mercan agayı birer birer küpe sak
lar. Zira kup goç eşyası :ırasında 

Yalovaya ııakledil.ccekUr ve !Işıklar 
d;ı kilp içinde 7..ahmctsiz ve masr:ı!
s seyahat etmiş ol:ıcakl:rrdır. 

Bulun bu ~Idcdil {ı~ıkl.ar, dilda
delcrlle konuşup mılaııt.ıktnn sonra 
sıra ıle: 

- Aşkı yfrdn. muhabbeti cflnin, 
ben de gidiyorum yarımın nşlana 

hey!. .• diyerek kGpe dnlarl:ır. Uıkin 
Kar:ıgöziın muzlbliği yüzünden bu 
plan suya düşer ve oyunun sonunda 
Tuzsuz Deli Bcldr meydana gelerek 
aşıkları birer birer küpten dr;:ın çı
karır, hepsini pabklar, cez:ı.larını ve-

Macaristana pik 
demir ihraç ediliyor 

• 
Karabük fabrikasının imalfı

tından 1500 ton pik demirin 
Zon.,,<7U.ldaktaıı Tuna yolile ~faca 
ristana sevkine başlanmıştır. 
Bu mallar :Macaristana yardık -
t.an sonra oradan satın alınmı.5 
olan 1500 ton demir, demir eşya 
ve çivinin memleketimize geti -
rilmesine başlanacaktır. Bu mal 
lan Tuna yolile Macar vapurları 
getireceklerdir. 

--»«--

EnstitOlar hakkında 
yeni bir karar 

Devlet orta okul imtihanına 
girmeğe hak k3.2allan kız talc -
belerin, enatitülerin 4 üncü sınıf
larına kabulleri hakkında Maa
rü Vekaletinden yeni bir ta-

••• mim gelmi.qtir. 
Bu talebeler dördüncü sınıf • 

rir ... 

Mihverin cYcoi niz:ım> ına dahil ta muvaffak olduklan takdirde 
olan de\ileUer de tıpkı K:ır.ıgüzUn terfii sınıf edecekler. Fnkat dev 
~Yalova sarası> oyunund:ı olduğu let orta okul imtihanında mu-
gibi birer birer küpe giriyorlar. vaffak olama.dıklan takdirde 

ı-:vvclıi 1taıya: enstitülerdeki bütün haklan sa· 
- Aşkı yaran, muhabbeti canan, kıt olacaktır. 

ben de gidiyorum ynrımın aşkına 1 -----====----
hey' ... diyerek <Yeni Nizam> kü
piıne daldı. Bu dııl~ Japonya, Ma
caristan takib ettiler. Nihayet bugün 
de Rumnnyanın ayni nakaratı tek
rar edip ynr nşkma kendin.i baş nş:ığı 
kapıp koyverdiğini görliyonız. 

Bakalım ne ı.7lkft zmnane Tu7.SUZ 
Bekiri bu kısa görüşlü dildndeler1 
birer birrr kubklnrından tutup dı
~nrı çıkarncnk ve tıpkı hnyal perde
sinde o!duğu gibi, \'e birer tcdib pas
tatı indirip şeyh Küşleı i meydanın
dan dışarı ı;alacak •• 

A, Cennleddin SARAÇOCLU 

Örfi idare 
kanununun 
tatbikatı 

'l'ürkiye Cümhuriyet hükume
ti iş başına geçtiği giindenberi 
hicbir sey isbat etmediyse sunu 1 
kainata anlattı ki ne ~de o-1 
lursa olsun Sovyet Rusyaya kar 
şı cebhc almak i!itemiyor. Hari
ciye Veka.Ietinin arşiv dairesin-ı ====H==A==R==8==== 
de. binbir türlü entrikanın, Türk _ 
hükiımetinin bu değişmez pren-

(Baı brafı 1 inel sayfada) 

cek ve bu tedbirler derhal tat
bik olunacaktır. Bu beyanname
nin neşrine kadar halk için hiç 
bir tahdidat mevzuu bahis de -
ğildir. 

Vilii.yett.eki Topbnt:ı 
Dün sabah idarei örfiye ka

rarırun ne.<Rinden sonra. vilayet
te ve emniyet müdürlüğünde i
ki toplantı yapılmış ve yapıfu -
cak hazırlıklar görüşülmüştür. 

sipi karşı ında, eriyip gittiğini 

1 1 gösterecek delii.iJ Iıcrhalde bir - VA z YET 
d<.'n <'Ok fazla olsa gcrekti..r. 

Türk siyasetini ntutmuş oldu
<Tu bu güzel yola bakarak Rusya 
icin bugün boğazların artık ya
bancı elind bulunmadığını bile 
söyl mek mümkündür ve bu bi
zim için ancak zevkli bir şey 
olur. Çünkü bu oktnda her iki 
memleketin biribirine muvazi 
giden emniyetini, menfaatini ve 
bimı.cnalcyh istikbalini mündc • 
miç. görUyoruz: Türkiyenin ve 
Rusyanın. 

Bu iki devletin dostluğu, sa -
yın Şefimiz lsmet İnönü'nün son 
nutkunda söylediği gibi, "bey
nelmilel a.Icmden büsbiitün ayrı 
ve başlı başına bir kÜl teşkil 
eder.,, 

Şimdi bir sual, ki anlaşılan 
A1man dostlarımızın zihnini çe
lip duruyor: Peki Rusya cenu
ba sarkmaz mı? 

Cevab: Sarkar mı sarkar. 
Fa.kat Türkiye ile konu§ur ve 
Türk mcruı.fiine dokunmaktan 
daima ictinab eder. N:ısıl ki Tür 
kiye bütün siyasi faaliyetinde 1 
Rus menfaatlerine daima itina 
edegelmiştir. 

Bu, yukarıda üç beş su tırla 
hulisasına çalıştığımız Türk - ı 
Rus münascbatının, bir tabii ne
ticesidir. Ye zannediyoruz ki ak
sini düşünmek bir parça akıntı
ya kürek çekmek olur. 

Yeni nizamın dış 
yüzü ile iç yüzü 

(Baı tarafı 1 inci sayfada) 
Malincz, Aüikaı:la alyabi cMonreo> &U 

hakim olacaktır. Yeni nizamın dıs 
yuzu oudur. 

Halbuki çok süslu ve münckk:ış 
bu perdenin arbsmda elinde or:ıkla 
bcklıycn bir h:ırb scmbohi r.ırdır. 
Mıl.vcr,n son zamanl:ırda göstcnligi 
sıya 1 faaliyet ba iskeletin ınn!ııalla
ruu ya&aIDak ıiçiııdir. Binacruılcyh 

reni nizamın iç yuzO İ!lgiJtcre ile 
mıh' er nrasındak1 mficadeleyc ni
hayet \'erecek yeni bir harb tedbirin
den lınska bir şey degildir. 

örfi İdare Karanmız 
.Karşıswda İngilizler 

Londra, 23 (a.n.) - Rcutcr 
ajaruunm siyasi muharriri Tür
kiyenin verdiği son karar hak
kında diyor ki: 

Ankaradan gelen \'e Tür.kiye
nin Boğazlar nuntakasnıda örfi 
idare. ilin ettiğ1ni bildiren haber
ler, Türkiyenin Balkanlardaki 
vaziyeti ciddi telakki -ettığinin 
ve gafil avl:ınmamağa azmet -
miş olduğunun yeni bir delilidir. 
Harbin başında Alman muvaf
fakiyetlerinin yarısı, Al.manya-
ya komşu devletlerın Alman -
yaca bir tahrik suretinde telak
ki edileceği korkusu ile, ihtiyat 
tedbirleri almamış olmaların -
dan ileri gelmiştir. Türkiye, Al
manyarun ne dü§üncceğini kati
yen nazarı itıöara almakS17.lll, 
istediği ve lüzumlu gördüğü ted 
birleri ittı"'haz etmekle tnm istik-
lalini gÖ6t~tir. Bu, ~·alsız 
kiyasctli bir siyaset değil ayni 
zamanda mihverin üzerinde tc -
sir yapacak bir harekettir. Yu
nanlıların muvnffakiyetleri, Al
manyanın Balkanlarda alelücele 
herhangi bir hareketine knr151 
Türk tedbirlerine yardım ede -
cektir. 

--»O«-

OKUYUCU-, 

DIYORKI: 

Maarif Vekilimizin 
nazarı dikkatine 
~ 

Bir fakir talebe 
bilmek imkamm 
~ 

okuya 
arıyor 

Aldığımız bir mektupda henüz 
bir talebe olduğunu ve Erzincan 
felfıkeb:cdelerınden olup babasının 
40 lira rnaaıiına mukabil 8 çocuğu 
bulunduğunu soyliyen cŞah:ıbcd

din Gi.ıner> ad111dak1 küçuk oku
yucumuz; tah.oile devam edeme
mek zarureti kal"6ısınua k ldı -
ğından şikayet edıyor. Dir kaç 
mektebe de b~ \•uı1ııu~ gireme -
miş. Bir çok arkadac:ilc birlıktc 

resmi parasız yatılı o!cullııra nıü
racat etmiş; ınah v:ız!yeti daha 
mi.ısaid olanlar alınmış bu -
lınm:ımış. imtıhanm: yı d ecı:dc 

verdiğinı karnesI de ub:ıt ctti3i 
halde bu k bul cdJo eyise 
hııkh olar::ı.!t hem h:ıyr hem de 
hiddet ederek b n:ıne wan-ur
lar<ian b3hsedıyor. Bını...ne k4ıdar 
bir innc surctile s;eı:in= ve tıh
siline devam edebilen Şa..Jı;ıbed

din bu defa kmd 1141rn eri tara-
fından da bıfckm.Iık ekte 
imiş. Aca~ ba tüuil C' ltl 
yok yokstıl ev~um'z• ~:;rll 

Vekaleti bir mcktcb 

ruz; 

cıPendık Ekleme :nka« 'o. 1 de 
Erzincanlı Gün er» 

İaşe umum 
müdürlüğü 

lstanbul şubesi toprak 
mahsulleri ofisi olacak 

Saç levhalara aid 
beyannameler 

---·-
Ellerinde ondileli ve ondile • 

siz saç levha bulunanların vila
yete beyanname verme mecbu
riyeti hakkındaki müddet 
dün saat 13 de nihayetlenmiş -
tir. Vilayete verilen beyanname
lerden anlaşıldığına göre şehri
mizde fazla mikdardıı saç lev
ha stoku mevcuddur. 

Verilen bevannameler hüku • 
mete gönderilecektir. 

--ııoıı-

Acenteler otomo
bil lastiklerini 
sakladılarmı? 

Muhtelif zamanlarda memlc -
ketim.ize gelen otomobil lastik
lerinin ihtiyaca göre tevzi edil
mesine devam edilmektedir. Bu 
liıstiklerin bir kısmı mıntaka ti
caret müdürlugü tarafından tev 
zi edilmişti. Bunclan sonra tev
ziat acenteler tarafından yapıl
maktadır. Fakat son günlerde 
bazı acentelerin bu listikleri 
sakladıld:ı.rı ve ihtiyacı olan 
kimselere veribned~ği hakkında 
ba.zı rnyialar dolaşm ktadır. A
likadar~r bu lkayetlerin se -
bebleri hakkında acentelerden 
maffimat istenıişlerdir. 

-»«--

Lağvedilen tren 
seferleri 

HUkfunetin aldı !ı karar üze
rine tren hatlar ızdaki bazı 
seferlerin kaldırılacağını yaz -
mıştık.. Bu karara göre her gün 
Haydarpaş:ıdan 14.25 de hare
ket eden posta tamamen kaldı -
rılmıştır. 

Sab:ılıbrı 9 da h reket eden 
tren de yalnrz pazartesi, <.ar -
§amb:ı ve cuma günleri kalka
cak diğer dört gün hareket et
miyecektir. 

--~«-Ticaret VekiL~n"' bağlı ola
rak teşkili . k:ırıı.rlaştırıuın iaşe 
umum müdüriy tioin lıtanbul • Piyasaya yaprak si
daki şubesinin t ak mahsulle-
ri ofisi olacağı öğrenilmiştir. Bu garalar çıkarılacak 
sebeble ofisin kadro ve teskiliitı İnhisarlar ldaresi sigara kfL -
genişletilecek ve utün gıda ğıdı temini it:in güçliiklerle lcar
maddelerilc hububat alım satı- şıiaştığmaan piyasaya yapmk 
mı ve mürakabesi ile uğra0abi- sigaraları çıkarmağa karar ver
lecek bir hale konulac ktır. Fi - mi-tir. Bunların tanesi 4 kuruşa 
yat mürakabc komisyonu d2. ye- kadar satılacaktır. Bu suretle 
ni teşkilata bağlanacaktır. Bu sigara kağıdı sarfiyatı bir mik· 
sayede ihtikara karsı sidd tli d:ı.r ~ olacaktır. 
tedbirler alınacak ve piy:ıs;ının e~~~~~~~~~~!!!!!!!!!! 
kontrolü daha sılılu.tli olarnk 
icra edilecektir. 

• 
İsf.:ınbul toprak nıah:mllcri o

f isi müdürü Nuri ile of' ın mer
kez satış şubesi müdurü Vah'1i
nin vazifeleri lıecayiş edilmiştir. 
Nuri bugün Ankaraya gidecek
tir. 

:Fındık ihracatı İçin Tedbirla 
Fındık ihracat komitesinden 

bir heyet Ticaret Vekaletinin 
daveti üzerine bugün Ankaraya 
gidecektir. Ankarnda fındlk ih- 1 
racatı için ·yeni mahreçler temi
ni üzerinde görüşülecektir. Bi -
rikrniş olan stoklnrdan bir kıs
mı da İngilizlere satılacclttır. 

Dei·i Gelecek 
Hükumet ingiliz doıninyonla

nndan gelmek üzere 1100 ton 
deri sipariş etmiştir. Deriler ya
kı:n1a gelecektil'. Bunların hü -
yük bir kısmı ağır dcrilcrdir. 

&ğdadd~n Ifolay Gcli) or 
Ba.ğdaddan s:ıtın alınması ka

rarlaştırılan 20 ton kalayın be
-deli akreditif ohı-ak Rağdada 
gönd rilıniştir. Kalaylann bu -
günlerde trenle gelmesi beklen
mektedir. 

Altın ·üiisefö or 
_ Altın fiyatları yine· yükselme
ge başlamı tır. Dün hir altın 25 
lira 20 kuruştan muamele gör
müştür. 

IŞIKLARIN MASKELENMESi 
İŞİNDE YENİ KARARLAR 

1805 dr. Napolyuu bütun Avrupa 
dc\·letlerinin mukavemetini kırdık

tan sonr.ı nyni şeyi ortaya ntb. ln
sanl:ır arasında daimi bir sükıin te
min edecek bu mukaddes arzuya 
yalnız hıgilterenin mümane:ıt etti
ğini ve bu scbeblc Avrupanın Jngil
tcre; i müşterek: clu.şmnn ilAn etmesi 
luzurnundan bahsettı. Napolyonun 
kanlı icraatına mukavemet kudreU
ıu kendinde görmlycn devlcUer bu 
arzuyn riımolmak mecburiyetinde 
kaldılar. Mutabıkbr ınfik.tif:ıtl.an -
dırıldı. Muhalifler tehdid ve tazyik
le yola getirildi. Bu meşhur l.."llmıın
danın c:kıt'a ablukası veya k:ıradan 
c'enizin zaptı> ismlnl verdiği bu usul 
buhrandan buhrana silriıklenerek on 
sene devnm ettikten sonra hem Fran S p Q ~ 
sanın ve hem de kendisinin Misi ~ .~ 
berbadı oldu. • • 

İngiltereyi bir kıt'a ile milnasc - Yarınkı lıg maçları 
bctinden mahrum cdC!rek yola gctir-

~~lü btıg(inkü Y~ nizamın~- Bugün Fencrbahçe \ ' C Şeref &tad-
ı te:ıkll etmekt.C!dir. Mihver dip- l:ırında lig maçl:ırına dcv:ı.m cdılc-

r~-HAYVANI iHTiR ' - ........ 1 

Bir genç çocuğu iğfal eden 

iki seneye mahkum oldu 
H avn tehlikelerine karşı ı

şıkların maskelenme ve 
söndüriilmesi nizamnamesinin 

Yeni SabahiJ 
TllrkJye r.....ı 

llNILIK 144o K1"f. :!700 K.,.. 
1 AYLIK 710 > HIO • 
1 AYLlK 400 • IOO • 
1 AYLIK 160 • IOO • 

24 Sonte§rin 1S40 - PAZAR 
24 Şevveı 1359 

11 Rumi Sontc1rln 1356 
Gun 32!! Ay 11: Yıl 940 - Kasam 17 

GQnq öıll• ikindi 
2 13 7.16 9.45 wnl 
6.58 12.00 14.ZO Vasati 

Alcpm Vaw lmaak 
12.00 l .36 12.29 
16.44 18.21 5,14 

DiKKAT 

ı 
l·I 

tatbikine muntazaman devam e
dilmektedir. 

Nizamnamenin tatbik olundu
ğu ilk gece y:ıpılan teftiş ve 
konttollerd görülen noksanla . ı 
ra aid alınan tedbirlerden sonra 
bu noksanların tamamen izale 
olunduğu v~ halkın yava..~ ya -
va.ş karruılı,~;a alıştığı görülmü .. -
tür. 

Tramvay ve otomobillerin ön 
Iambalnnnda küçük ve musta • 
tili birer boyanmamış kısım bı
rnkılmnsınrı. aid kararın tatbi -
kine ba§fanmıştır. 
Diğer ta.raftan tamamen mas

kelenmeyip ma Vi lamba.lıı.rla süs 
lenen dükkan vitrinleri tama -
men söndürülmüştür. 

Köprü ve Eminônündc gece 
halkın tramvay istasyonlarını 
kolaylıkla. bulma.c;ını temin et
mek maksadile tramvay durak 
mahalleri beyaz boya ile boyan-
rnŞ:ır. . 

Mühim caddelere konulan 50 
maskesiz lamba bu akşam saat 
20 ye kadar yanacak ve bun -
da sonra söndürülecektir. 

lon1aUan Avnıp:ı.dak.i maliyeUerinde ektir F tadı 'Ik V-' . • c . ener s wn ı ma~ı c:.la 
rr:.ıvaflak oldukl:ın takdirde umul!ll ile ı tan ..... ,_ ndadır • s uuıSPOr ar ..:il • 
bır beyanname neşrederek tngilte-
renin yeni nizamı knbul etmesini 
ilin edecekler ve bu kabul olunma
dıısı takdirde belki de müşterek ha
rclu.,ttcn bahscdcccklcrdir. 

cTnrih t.ckerrürdt'n llınrettir.> 
--:.o«--

ızmitde yerli mallar 
pazarı isteniyor 

İzmit (llususi) - Şehrimizde 

yuli mallar pazmmuı nçılmrua çok 
istcrı • el:ledir. Bu paz:ır açılacak o
lur a 1zmit halla, yerli mallarımızı 
ucuz bir i!y:dla temın edecektir. 30 
bin nı:.rusu olan nefi;J 1zmitde kuru
l:ı c:-ak bu pamr, hem tok iş görecek 
\'C hem de halla çok faydalı olacak
tır. Sümerb:ınl-..ın ekseri mamul;ltı vi 
1.1~ etimiz dahilinde fsUhsnl cclildiği 
h.:ıl de, :tzmıtdc bu mamullerin blr 
~tıs şubesi olmnmsı, lzmit için bir 
nolcs:ın tclAkki cdilıncktedlr. 

gitmelerini temin etmek maksa
clı1c akşam üzeri saat 14.30 da. 
biittin mektcblc.rin tatil edilme· 
sL'li vilayete teklif ctmi.'itir. 

Takımını günden gunc kuvvetli Dün ıkinci aJır ceza m::ıhke- k a· · t • -elemruilarl:ı takv.ıy" e eden Vefa ile en 1 evıne g.,; ırmcge muvaf-
mesinde çok çirldn bir tecavüz fak oim n d"ll d- 1 · 

geçen harta n~nı' kta guzcl ır oyun f · u 0 .a ı er o.mııye 
k 1 

"'-'Y k ncıasmm muh:uıemesı netice- başlamıştır. 
çı :ıran stanbulsporun ·:ırşıla m:ısı lendi. Ve su;;lu hakkında ağır - lhsa.n! Evladını .. bak sen 
her ikl takımın ku\'Vetçc hemen he- hapis cezası \'Cr 1eıek cluruı::mu. lıenüz ı>ek geucsin ... Daha co
men müsa~ i olması itibanlc ı;eün sonlandı. cuk snyı!ırsın. Seni mektebe 
olacaktır. Aynı stadın ikint'i m:ır;ı Bu ahlak ve haysiyet bakı- gunciereceğim ... Oh"Uyup birkaç 
Galntasarayla Aıtıntıı • :;.rasınd.:ıdır. mından çok çirkin olan lıad~e :>"'ne son.."':! orta mektebi biti-

Fcner stadının iıciincü ve son ma- yazılmıyn \ e te-)ıire yalnız bi!- rirsin ... Sonra da bir memuri
çı Fencrbnhçe ile Tup pı ı.arşı - bakımdan d Zıncktcdır. O da :Yet bulurum. !aaşını nlır, fe-
laşrnasıdır. eğer geride böyle d1h:ı nh!fık ralı ferah yaşarsın. 
Beşiktaş st:ıdmdakı ilk mnç Bey- düşkünleri v.ır da o ;:u:lıı.r ve Bu sözlere kapılan İhsan .. 

kozla Süleyman.iye arasındadır. duyarlarsa onbra bu y~zı1J.rın Nesibi kend"ne dost bilmis ve 
Beşiktaş stadının son rnnçı gunün ve mahkeme' knrannın bir ib - ? . gece yatacak yeri olmadığı 

en mühim futbol temas dır. 29 t.c;;- ret dersi olnus:dır. ı ın de kendine gösterilen ya
rinievvclde Besikta ı ı _ 2 maglub c- Bu mak:ındJa hadiseyi kısaca tnkta yatmıştır. F, kat biraz 
den Deyoğlusporluların bugün Bcslk- yazıyoruz: s_onrn; ay?i yat.ağa Nesib de ge
tas karşısında nlııcn::ı :celice merak Nesib isminde evli b~1 klı bir lıp gırnuş.. bunun neticesinde 
edilir. Bcs~r litdekl vazi- adam; bundan bir rniıdd"' ev- de çocuğun ırzına tecavüz eyle-

l 13 14 miştir. 
ycUnin ebemmiyetinl takdir ede- ve , ya~larında bulunan 
rek Beyoğlu spora knrsı sıkı İhsruı adındaki gence g .. ~ Icoy- Bu vaka derhal polise akset-
oynıyacaktır. Son Ciınlerde bir muştur. Ona her fır!l'ltto. ~·ak- miş ve uzun müddettenberi giz-

lasmakta ve dootlug- u arttır _ licc duruşmaları devam eden 
kaç iyi oyuncu=unu kaybeden Be- muhakeme dün n t"ce1enmı·.,.tir 

"-luspo kl ı.. t · d d.. ·· mak için munascl:JCUer varat- 1 '"' . yor; r es ..,.uvvc ın en uşmuş ., kinci nğır cez ahkemesi 
vaziyettedir. Maamafih teknık ve maktadır. suçlu ~~ibin .., . n sabit gö-

ilim Köşesi 
Y•nn: 

Prof. Salih Murad Uzdltek 
- - -

Keşifler, ihtiralar 
Kağıd paraların 
basılmasında kro

mun hizmeti 
/\meriJta birlcıik cümbur'1~ 

ktiğıd para mntbaasınd:ı yapılan ':; 
~~erle mutenavib nikel ,·e bak 
tabakalarını elektrikle teressiıb ctlil'"" 
mek suretila kafi muk:l\ emeı.te le" .. 
halar hazırlamak yolu bıılunınuşl»
Bu usul 1 920 _enesine kadar n1u "' 
v:ı!fakiyetıc kullaruldı. k 

ElektroliUlt usulile hazırlanan pli. 
lar daha ucuza mal oldu!tl:ırı gıbl 
bunlarla daha net baskılar y:ıpıt:ıbi .. 
liyor. 

Maamnfih tercssüb usulllc y:>ptı:ıt' 
en sert nikel satıhlar bile yuzu crl
leştin1miş çelik plaklar kadar d:IY'1fl .. 
rn:ıd ığınd:ın dolayı pla ': yuzlerır1111 

dnha ziyade sertleştirilmesine tıııUf11 
görüldü. 

Bundan sonra Amerikanın ıni.J1J 
ölçü dairesinde Ha!'lng taraf d,.s 
bu pliıkhırn krom tatbikinin m ankil11 

olup olmadığı üzerinde &,,er leı" ,... .. 
pıldı. Kroın pek se.'1: bir m.:ıd ·ndif· 
Bu madenlerle kapl:ın:ın pfakl..'lrıt' 
elmas veya safir gibi en sert nı:ıd· 
delerle zor çizildi6i görlildO. 

G<'rçi Buusen 18:>4 senesinde c ı1'-.. ,,, .. 
trikfo krom Jrnpl:ımak usulunu OJV 

mu a da ar dan yetmiş sı?ne gc('ıı
ccyc kadar krom geni!;; tatbık s~I "" 
uufaınamıştı. H.ırin~n rQ<3er lcri. b~ 
kı pl~ı yüzilnde ıxırlık '\ c sert bıt 
~thın tc nini için clektril:le l'.nPI 1 

.. 

m:ı :! cl"ye inin, bilh."lSS:i eleklr l 1' 
mahlul ın nııid te ı; c suhunt'tı ue 
geç rilen clektr:k cercy .. n "ddcti ı11. 
sıkı kontrole t..ıbi tutulması 1 zıımu
nu göwt.crdi. 

Bu etüdlerin rıetic-.· m:ıtb .. :ı rf'd 

Yaff ... kıyetle t"tbik edildi. 
Kı·om tab k:ı ile yapıl n ~:deıl::ıl 

nikel \'C ceH:: plakl:ı-a n'!Zlra cf~ 
lı:ı net. neticeler 't"eriyoı.-. B r ılt 
yuz üzerine bir mU.mctrcnL'? bı!\~e 
on ikisi (ynni 12 mikron) ı~ trrtlı .. 
ğındaki l~rom tabaka teşkil etn ... ıcte 
nikel yfü:.ün hayntı dört mislıııc "e 
yüzU .r.cr~lcştirilıniş çelik levh3 M .. 
yatının iki misli bir hayat tcrntn ~ 
dilıyar. Bu suretle kopye kI~ clcrıoı1' 
ndcdi azaltılmı oluyor. Ilu h tdC 
krom u..<;U]ü 'bir b:ıkımd::ın (para bl .. 

s01n usul) olm:ıklıı ~aber dı0er b:ı .. 
I.ımcbn (p:ı.rn g.:;tircn bir mul) cfu(· 

Şınıdi krom muhtelif fabriıarwr
lnrın dı t.kat n::ızarhmnı çek.1yor. !{rO 

mun b. lıca faidclcri şu L'lrdrr: 
( 1) SerUıl~ dt'rcccslnin yukseiC ot· 

m:ısından dolayı b:ıskı işlerinde ~ırrt 
balard:ı, pa!tal:ırd:ı Ye b:ızı n:..<k oe 
nksnmında kı.:11, nılır; (2) YllZllınl11 

parlak olu u \ c lelı;c tutm:ıyı ~ ılC 
yerlerde kullanılan reflck"törler { {<~ 
ler( ir;in rnu~ibür; (3) H.ı -.ı l! ırı 
nltınd:.\ p:ı l:ımn:ıdıgı dan doiu:rı o
tomohll r:ıdyatôr ~rrıan ı:u t""'1 .. 
satı, madeni mobilyelcr gibi bir f • 
lam işlerde nikel lc\:h:llar uz rırıc 
kaplanır. 

Kromla kapla."Tia iızcr;ııde y:ıpr!.>" 
r6 e" ler, \ ;ıktile ki:nya I:ıboratu;r.ır
lanna inh· ar ~n bu dene t>tı-
yuk ta bik sahx.a a k dır. --SABAHTAN SABAHA 

Mihver müdafaa 
halinde 

(Bat t:ı:-afı 1 ln:i sayfad:ıJ 
olmuş iken Yun:ın topra ;:lıırıııd dı.ı
rakl m~tı. İtal,l':ı o zaman Lı ıı- C 

Frans•zlann tiefiki idi \c Fcı:ın't!l 
e.;cr lt.;ilya:ıın imd dına ;ııc' ... sme.J ydı 
ttal:ıı a du .istil.l cdılen menfa tıcs- .. 
ıa uıa l:an olacaktı. Bun:.mb. lı .. 
rabcr istilfıdan kurtulan, Fra ıı 
buyuk y:ırdımını temin eden 1 1)'3 
o harbde de bir tarafdan Ru y:ı ı e 
çnrp~::n, diller t:ırafbn muh elıl 
crphclcrc ordu gö~rcn A vustıır -
ya - M:ıcaristnn ordularının kar .. 
smda tzon:.ı:ocb bir adım iled..,ycm
~ \'e haıbln sonunu boylc b b 
sizi k içinde id :ık eyliyerck ı u 
fiklcrlnin :ı;,ferind--ı hisscs nı 1 
tır. 

Şimdi Haly:mın karşısında ı.u 

cuk Yunan· L n var. Yu a 
hücum cd n ttaly:ı Gorlceyi d 
re'; ricat cd"y r 'e bir müd • b:J i 
ynpıyor. Fakat bu ricatin b ın 

ma benz:yen tarafları çaktı: . 

Bu vaziyette ı llhver i b -ı 

bir <Llrbc yem· tir. Bu dürb 
nz daha geni lcmcsi iht~~ı 
sında Almnny:t..'lln yardunı me :zııtl 
bahsolmakt.adır. Alnıanyanın M :ı
ri!;tnnı y:ınına alması Yugo: y y:ı 

hucum için olduğu gibi BulgarisW01 

da kandırması müınkund ir. Kil ülC 
Yunanist:ına devlerden birinin t r
ruzu yetmcdigi için biiyuk dev de 
hiicum edecek. Nereden , .c n'.lsı!? 
Dclkl Bulgarisumdan, belki Yugos
l:ı\•yndnn geçerek! 

lfavalıır Makcdonyada \ e Arı :ı -
vuUukta pek bozuk imiı;. it.al ':l or .. 
dulm'.ı gibi mihver siyaseti d o t.'I .. 

«Veni S.ıbıh> a g!Snderllen yuılır 
ve evrak nefl'edllern edltmealn lada 
oluı\lnaıc ve bunların kllybol'"aların
dan dcılı)'ı hiç bir nıMUllyet kabu1 
edllına. 

olrtehterln Tatil Saati 
Maarif ?Jıfclürlüğü mekteb 

talehelt>rlnin eı kenden evlerine 

Bu karar alındığı takdirde 
ders adedi ve saatleri hiç ek -

silmiyccck, yalnız ögl !eri ya~ 
rnlan mütalealar 1.a.! rılacaktır. 

enerjik bir takım olm:ı • itibarile Be- , Nihayet bir nralık çok fena rerek ı .-.ı sene bır y hapsine 
siktas karşısında kuvv li bir r:ıkib bir vaziyete clıişen, mel·tebsiz ve muhakem0 m:ı:oı ını öde _ 
sayılır. ve yersiz, yurd ·z k:ı ı lhs ru mesine karar yernu;, ·r. 

"----S'K:l3m3 ____ _,_,,,_, __________ ,,,_,~~,~-----..~--
> 

.1 raflarda g:ılib:ı bir bata·a p nııdı· 
BEHCET SAFA 



YAZAH.İiiGİLrZ BÜYÜK ELÇİSİ SİR NEVllE HENDERSON 

Bu ün ü 
Mü adelede 

Amerika 
r= 1"ÜRiı..ÇEYE ÇEVİREN 

1 L 1-lüseyin Cahid YALÇIN =.J 
[Baımakaleden devam] 

-45- le dirilmeyi artık yalnız 1ngı1te
renin gıı.lebesinden bekliyebilir
ler. Onlar şimdi bir "Bilsi badel
ıncvt,, c ümidlerini bağlamıslar
dır. Heniiz felaket ugururauna 
yavarlaıımaımş olan milletler de 
cll~rinden gelen tedbiri düşün -
mek -re istiklfillerini korumak 
vazifesine kendilerini hazırla -
malıdırlar .. 

Berline avdetimdcn biraz sou- ı 
:ta, hmıu tcrtib etmek için 
talimat aldım. Ribbentrop vn
sıtasue miiracaatta bulundum. 
liitıer derhal kabul etti. Keıı -
d.isinde hasıl olan ilk tesirin biz
zat Londı aya giderek yahud hiç 
?eğilse ) arı yola kadar giderek 
lhtiyar adamcağızı 2.ahm tten 
kurtarmak arzusu olduğunu ba
na söyledıler. Sonra, Mrs. Cham ı 
h<!r!ain'i de kocasına ıcfaka -
tine davet etmeyi düşünmüştü. 
Maaınafih mukabil tekliflerde 
bulunma.ğa Yakit yo tu. Ba.3Ve
kU, ayın on dör:dündc sabahleyin 
saat sekiz oluma Londrayı ter
kile dbrt t;a ı t sonra Münilı tay
Yare mcyılanına va ıl oldu. 

Bıı al;!'jaın evvel ben Berlin -
den tı {'nle hareket ederek M ii
ııilıe \asıl olmustum. Orada, sif
ıelerin t ... nzimi e makine ile 
:Ynzılına..,ı gibı baş konsolos Mr. 
Larnell ile kahvaltı zamanında 
a!~l.ı.c el krmı.rlaştırılac ık işler~ 
Vaı dı. İngiliz tayya ~ · eyahati 
tahmin cdılen ınüdd tt:ın daha 
çabuk yaptı. 'l'ayyare mcydam
ıı1 indiği 7.anıan ben ora\. ae
lelı ancak beş. on dakika olmuş
t~. Ne Mr. Ch mberl in, ne ·en 
dı ine re o.kat eden ~r Hora 
\y Lon daha '\'~el tnyy rey" 
bınıı:s et -,ıJı er. Se)tı.hatc mı
SJ.l t ... hrımmül cd bi1eceklcıini 
lliı ün k bir z .merak ediyor
dum. Buna h :::!'t yokmuş. Mr. 
Chambc bin gayet le rav tli ve 
tamamen sakin bir halde t::ıvv:ı
r'Cdcn d nrı <'ıktı. Bazı söiteri
~e ee abcıı: -"kuvv~Ui ve t .... -
ıan,ımillüyünı.,, dedi. Böyk ol
ına.sına d:ı ilı lıy::ıç \ ar~lı Çünkii 
0 ge ·c saat on bird .... yata ~n gir
dtği gib' arnb.ı, sımcndifer Y"' 

l YYart.' ill' en az on saatlik bir 
&C'yah t .faptı. Arada Ribben -
lı op ile \'eva başkalnri!e çok çol: 
~örüştiı: H tlcr ile lL~tın bir mü
l~katta lıulun lu. Ye nihayet ka
~ıncsine t.zun bir telgraf cekti. 
. lep.,, toplanırsa hemen pek nz 
~tirahat ile on altı saat süren 
it yorgunluk. Bu herkes için 

~cmmiyet.;b: bir i dA.;_;ıklir. 

l 
r. Ch~ nb<>rlain ise altmı.1 do· 

tuz ya.• ında ıdı. 
.Münilıte tayyar" meydanın -

dan otomobiile d0c"ruca ısta::.) o
tlu gıttik. Bırk c.; saat simendi
~r c~nhnlı )'<lptık. Bu sırad::ı 
C lınan ıniister1lC'ke lıgi reisi 

1 encrnl \on Epp gibi ileri ge
en bazı z tlcı le konusmala.r ol

du; Ribbentrop ile trende ye -
iek yendi. ö 'lede .• sonı a saat 

Ordu bir z geçerek Berchtes -
gaden 'C' \•asıl unca. l er yden 
fVVeI b ;01 içın al" • cele hazır
~klar yapılmış olan otele gittik. 
totöı kaı Inrln Berghof'n grtmek 
4<>.eı c y·ımi dakikaltlt kadar bir 
E>eyuhat içın tekrar yola çıkma· 
dan cvv, 1 bize ancak varını sa
lltlik bir dinlenme iınİci.ru l 'ltf
~'dilrnişt.ı. Berghof'da IliLlcr, e~ 
~f ında General Keitel ile pek 
~a~ınlarından diğer birka klı.i, 
lnUte, azı da.'.; ikametg· ıınm 
:Cdhaline kadar uzanan liüı:~ük 
k erdivenin bacnnda, Ba;ı ·ekili 

1 

abuı etti. 
i .Programdaki ilk madd çay 
h~1:._ Dağlar iizcrindc Salzburg'n 
~ı kabul salonunun büyük 
tı. .. ııceresi kar ısında ocağın ö
t Un<le b'r yarım dairede çay ik
~ edil 1. ötoden beriden yir -
~ l dakik k dar koııusuldtıklan 
1' nra ş:ın ölye Ba...~vekile müza-
~lcrınc b ~!ıyabi eceklerini 
~L~i_. Mutemed terciiman Dr. 
i~t ile ber .. ber ikisi de Hit-
1(!l1n yazı odasına gir<lıje.r. Diz
Uer kabul sn l unda oturduk ve 
n{ ~at l·onustuk. Hitlerin ~ahsi 
C'b

1
1Yet erkanı bizi beslemek ve 

r' lldirmek i~ ellerinden ge
Eı~11. Y ptıl:ı.r. Fakat rutubetli ve 
<: ı bir C) liil akşamı idi. Pcn
ı!;~en manzarayı se) retmek 
1:1.l(unı bile yoktu. Diğer faraf
~tı Süd t a.nı.zisinde l • isekr 
/\ Ulıı:ua geldiğin dair muttasıl 

. n matbuatının telgrafları 
~Yordu. Hatırlayorum, bir 
lh.,, ı<:5i. bir taraf t.D. Çek · nda.r -
~I~ bir müsademede kırk 
bijd a!1ın öldiirülmfü; olduğunu 
ıu ... ~tıyordu. Çekoslovakyada bu 
h~ ınüteaddid Jngiliz müşa -
~ tiuden biri meselede 'akıa
tıı· ~csb't için derhal gönderil
~İ.lu ti. Iialdkatte yalnız bir ki
çllt rı ölm" olduğunu meydana 
b tdı. O tarihte Alman mat -
~~tı.nın tnkih ettiği ve ondan 
ti ~ daıma takib etmekten ge
ltsu .. ~dığı müba!Rga ve tahrif 
ı:;~ı'db~un bu pek bariz bir mi-
-.q ır. 

be~tctş\rekil ile Hitler iç.in Rib -
~~p y, nlnnnda bulunmadan 
laca-.-. konuşmaları dalın iyi o· 
(!h:_"o'lnı d.. .._.. M 
~-~ uşunınu.-, .. uın. r . 
~ berlain'e Sır Horace Wil-

Yahud ben refakat etmiş ol-

saydım Ribbentrop da Hillcrin 
yanında. olaeaklı. Terlib böyle 
yapılmıştı. Fakat bu da fena 
oldu. Çünkü tercümanın muha
vereye dair aldığı notlar Rib -
bcntı·op'un himmctilc, normal 
usul hilafında, Bar.--vckile \'eıil -
mcdi. Bundan dolayı fazla zah
met ve sıkıntı ~ektiği gibi artık 
iki ki~i başbaşa konuşmayı da 
imkansl7. hale koydu. Ribben -

1 tropun miidalıalc:::ıi hiçbir zaman 
hayır temin etmediği ve ~ok ke
re bunun ~ ksini husule getirdiği 
için daima bu ise esef ettim. En 
son mülakatla, Sir Horacc Wil
son da hazır<lı. Bıızan ben de 
bulundum. Kirkpatrıck ise İngi
liz tercümanı sıfatıle hareket 
etti ve mülakatın notlarını aldı. 

Üç saat Sliı en bu ilk konu§ -
mada, Bitler U7Jaşma yolile 
sulhperveranc bir h· I çııresine 
ınııvafakat edebilmesi icin ve -
gane l3art mul,addcratı' bi;.zat 
v, yin prensi pinin ku.bıı!üııdcn i
baret olacugını sarih surette 
anlattı. Basvckil nihavct kendi 
hesabına bÜ prcnsipi kabul etli 
ve kabincsile istişnred<> bulun -
maya ve gerek kabinesinin gc -
rek Fransız \'C Çek hükumetle
rinin buna muvnf akatlarını is
tilısa.le ·alışınaga gayret etmc
ğe razı oldu. Hıtler de bu esas 
kabul olunduktan sonra çare ve 1 
va ıtaları münakasa ctmeğe ha-1 
zır olduğunu beyan etti ve nra-1 
larında kararlaşt1nlncak bir ta
rihte Mr. Chambert iıt ile tek - 1 
rar bull! mayı va.ıeyh:di. 1 

Bu karara tcvfıkan, Ba~vc -
kil ertesi sabah tayyare ile Lon 
drayn haı·ckel <'tti. Lorcl Run -
ciman istişare için Pragdan çağ-ı 
rılmtRtı. Fmn~ız Bnşvekili ile 
Moayo Bonnet l') Iülün 18 inci 
günü ic:in J..ondrayu davet edil
mi~lercii. Mr. Ncvill · Chamber-

1 lain pazarlığın bu kısmım hn -
lisanc icra etti. HaUit d:ı.lıa faz
lasını yaptı. Çünkii majestenin j 
hiiklımeti ile Fransız Iıiiki'ımeli, 
sulh davası namına ve bi1.zat; 
Çeko ·lov. kynnın hnyati menfa
atleri ıınınma, yalmz mukadde
ratı bizzat tayin hakkını vcrme
.ğ-0 degil nüfusun yiizde ellisin -
den fazlası Alman olan hemhu
clud Südet lıa\'alisinin 1-il.ffe~ini 
plebiscile olmadan Rcich 'e terk 1 
ctmeğt- de Çekoslovakya hükfı -
mctirıi ikna etnwk hususunda 1 
muvafık kaldılar. 

( ArlittSı var) 
----·~· ... ----

Bu mil!etleı· arasında bilhassa 
dikkati celbeden meml ket Bir
leşik Amerikadır, ilk günlerd~ 
Birleşik Amel'ikada cfkarıumu
ıniyenin büyük ekseriyeti alela
de bir Avrupa muharebesi kar
şısmd,ı kuldığını zannediyor ve 
Avrupalıların boguşmasına ıa. -
kayd kalıyordu. Harbin ba.ıılan-ı 
gıcınd. nbcri geçen on beş ay 
zarfında. Anıcrlkuda bu hususta 
çok esaslı bir değisiklik ve uya
ıııklıl: vukııa geldi. İngillerenin 1 
tehlikesi Amerikanın dr.. tehli -
kesi demek olduğu tal~dir edildi. 
Pııkat milli lıakimiyete miiste
nid devletlerde valnız devlet a
damlarının ve Şeflerin kanaat 1 
getinnel<'>ri kafi değildir. Halk 
kiitlesinin eI;sn...riyetinin de ka -ı 
naati lfı.zımd-r. 1. ·te Amcriknda 
husule geldiğinden bahsettiği - ı 
ıniz dcf:risikli k bu <'fkfmunıumi- 1 
yede vukua gelmiştir, gelmek -
tedir ve gelecektir. 

İlk günlerde Anıerikaua Av -
nıpa harbine iştirakten bahset
mek söyle dursun, ingillercye 
fazla bir temayül göstermek 'e 
ona bilvasıta vardımda bulun -
m tk bile wrdu. Fakat bugün 1 

An crikan gazetcll'rine bakınız. 
Jngılter('ye yapılan yardımın az 
olduğundan sık sık şikayet edi
liyor \•c hüki'mıet adetit sıl.ıştı-1 
nlıvor. Hoose\'cltin tekrar ciim
hurreisliğine intihabı Amerikan 1 

cfkanumumiyesinin Almanyaya 
kaı'fiı bir zafeı· cldc etmesinden 
bn~kn bir manayı haiz değildir. 
Çünki.i Roosevelt Amerikadn bir 
bayrak haline gelmişti. Ona rey 
vereııler İngiliz davası khinde 
rey vermiş oluyorlardı. Pilh:ı -
kika, bu intihab tahakkuk cttik
ll'n sonra Amerikan yardımı 
Uaha açık, daha geniş ve dahaı 
müdhiE> bir şekil almağa başla
dı. Şimdi lngiitcrenin geC'cn 
harbden kalnn borçlarının bagış
laıımasından, 1ngiltereye yeni 
krcdıler açılmasından \'e hat
tiı harbe iı::tirik edilmesinden 
bahsolunuyor. Bu nutuklar, bu 
makaleler Berlin göklerinde mu 
hakkak kı lngiliz tayynrc bom -
balarından daha korkunç vel - 1 

ve leler uyandırıyor. Alınanlar I 
gittikçe artan ve ciddilesen A -
ıncrikan y:ırdnnının korkusunu 
ve dehşet.mi unutturmak için 
yeni nizama. ,gönüllüler yazarak 

( Ba~ tarafı 1 inci sayfada) b"Ürültiıler ve şenlil:ler yapmak 
Ekselins ismet ınonü çnresini arıyorlar. F:ıl·at bu ted 

Milli Şef .Sovyet 
bayraınını tebrik elti 

Turkıye Relsıciımh~ıru birler lınkiki bomba gümbUrtü· ! 
Ankara lerini koota.ne fiscngi seslcrilc 

Buyuk Te .rlnicvvel ıhtıliılinııı 23 örtıneğe çalışmak kabilindendi~. 
lineu yıldöı umu ml n ebctıle \•aki Amerikan yaı dımı totnliter dev-
11 arctli tcbrikle•fo' l n ,.c teıncn- Jetleri uykusu?. bırakan bir teh
nıkr nizden dolayt sarrıimi teşekkiır- diıldir. 
leı imin kalıulunu ı ica cder.m. llliseyin CaJıid Y ALÇ T • 

KalinJn ~ 

Basv~l'il Ve lluriche ~el<lliııin B 1 d 
A.nkarn, 23 ~:~~iki~ Sovyct mllli u gar or nsunun 

bayrnmırnımae~ .. . ı B;ışveki!dok-! t eh" d·ıe e""· 
tor Re!ık Sayd. '' 'e H iciyc- \'c- 01 IS e İ c gı 
1-.ili D. SuJ,ru &ı aço~lu ile Sv\ yet il 

II 1 ko• seri 1 m el i re· j \'C •ta" n ed"ldı" 
hari iye komiscrı B. Mol ara ın- il 
d t brik e tc;:e kür tclgr:ı rı t :ıti 
cdılmisür. 

-»«--
Ocr t1i memurJar 

karc:rnamesi 
Ankara, 23 (Hususi) - Dai

mi ücr"'tli memurlara a "d karar 
namenin tatbik t1ekluıe aid izah
ııamc Malıye Vekaletince ha -
zırlanmıstır. 

Almanyadan gelecek 
lokomotifler yola çıkft 

Ankara, 23 (Hususi) - Son 
anla!)ma mucibin e Almanya -
dan gelecek l ·amotiflcrin bir 
kısmının yola çık rılchğı anla -
şılmı$tır. 

i ş umu müdUrlilğU 
lay;hası 

Ankara, 23 (Hususi) - Ti
caret Vckiletinı> merbut olarak 
teşkil edilecek ol:ııı iaşe umum 
müdürlüğü lüyih·ısı Heyeti Ve
kileye sevkedılmi,tir. 

-»«-

FranQ> mn yeni Suriye 
Komiseri 

Ceneue, 23 (a.n.) - Vicby
den D. N. B. ye bildirildiğine 
göre, Fransanın Suriye fc" ı-aıa
de Jcomi ·eri B. Puaux'mın yeri· 
ne eski Puris polis ınhdiirii B. 
Chinppe'ın tayin edıle<:egi Fran
sız siyasi mahfillerinde söylen -
mektedir, 

(Ba~ tarafı 1 inci tayfada) 

lim devresi ir.in gccenlcrde silih 
altına alın.mı ol:ı:ı askerler ter
his edileceklerdir. 

Sofyc1, 23 (n.a.) - Bulgar 
ajansı hilcliriyor: 

Bulgar kıtnatınııı Türkiye Ye 
Yunanistan hududlarmda güya 
yeni Wu :idatta bulunduğuna 
dair bazı e<'ncbi ajansları tara -
fından haberler işaa edilmek -
tedir. ı 

Bu haberlerin tumamile uy • 
durma oldugunn b yana me'Zu. ! 
nuz. ı 

Sofya, 23 (a.a.) - Bulgar ı 
ajansı bildiriyor: 

Bulgar hiıkumctiuin Yunnn 
lıiikCıınetine herhangi bir notn 
\ rmel\ ni~ tindı., olduğuna dair 
hazı cnehi ~uzetclerde cLl{an ha 
bt:r, fen biı fikrın mahsulüdür 
ve t ımrunen uydurmadır. 

--»«--
Gümrüğe gelen 

ilaçlar 
Ankm a, 23 <Hususi) ~ Bn

yer müessesesi yolda bulunan 
üç yüz bin liralık il5.,..brın güm
rükten cıknrılm::ısına müsaade 
edilmesi için Sıhhiye \ eJ,filetine 
müracaat etmiştir. 

Bundan b:ı~lta SPring fnbıi
knsının 56 bin ı alık ilacının 
gümı üğc geldifti n :ml ısılnıı§
t.ır. 

YENİ SABAH 

o E L 
Yunanlıların 1 Rumanyada 

ileri harekatı mihver bloku
İngilizler dün 7 
İtalyan tayyaresi 

düşürdüler 

Kehanet 
tecrübeleri 

deva1n ediyor 
(Baş tarafı 1 inci s;ıyfad;ı) 

marn hudud gerisine tardetnıiş-
lerdir. • 
Dü~man hava kuvvetlerinin 

rıiddetli mukabelesine rağnıen 
Yunan tayyareleri rical etmek
te olan düsman Jrnllannı mu -
vaf fakiyctle bombalamıştır. 

Dokuz gün devam eden Gori
ce etrafındaki muharebeler es
nasında, düşman hava kunetle· 
rinin f}iddelli mukabclelerine, 
mevzilerin tabiaten kuvvetli ol· 
masma ve kısmen beton ve di
kenli tellerle takviye cdilnfr~ 
buhınmalarına rağmen Yuuan 
kıtaatı mühim düşman kuvvet -
lerini yararak pnrlak bir zafer 
kazanmışlardır. 

Göricevi ınüdaf aa eden İtal -
yan km.'\:etlcri su kıtaattan mü
rekkelı bulunmakta idi: !kinci 
Triestino dağ fırkası, 29 uncu 
Piemonte fırkası, 49 uncu Pa.rm 
fırkası, 53 üncü Arenzo fırkru ı, 
Tomori Ye Tcorobos müstakil 
kıtalan, İtalyan siyah gömlekli
lerinin 109 ve 166 ncı fırkaları, 
dördüncü Bcrsaglicri alayı ve 
l 04 üncii ağır ınitral~ ôz taburu. 

Bütün bu kıtaat, bircok ağır 
top b taryaları ve mütcaddid 
tankl2rla takviye edilmiş bulu
nuyordu. Bu maharebc esnasın
da ele g~cn esir Vı.! malzeme 
henüz sayılmamıştır. 

Bütün Arnavudluk cebh sin
de h rbin bidavetindenb ri ele 
gegen esir ve malzeme mi}rdan. 
bfrçok subaya, binlerce askere. 
ağır ve hafif 80 topa, 55 t nk 
dfı.fi topum:, 300 roitralyöze, 20 
tnnka, 950 den fazla nakil vası
tasına, 1500 den fazla motosık
let ve bisiklete ve b;ıyük mik -
el.arda mühimmat, ocnzin, elbise 
vesair her nevi malzemeye ba
liğ olmaklauır. 

İtalyan Tankları İtalyan.lan 1 
Ta.kili Ediyor 

na girdi 
---o--

Bedin, 23 (a.a.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Almanya. ltnıya ve Japonya 
arasında 27 eylül 9!10 tarihinde 
akdolunan üçlü pakta Ruman -
yanın iltihak ettiğini mübeyyin 
bir protokol bir taraftan Al -
manya hariciye nazın B. von 
Ribbentrop, ltalyn hariciye ne
zareti siyasi daire reisi B. Butti 
\'C Japonyanın Berlin büyük el
çisi B. Kurusu ve diğer ta.inf
tan da Ramanya Ba§vekili geııe
ıı:ıl Antoncsko tarafından bu -
gün imzalnnmı.stJr. 

Protokolün metni şudur: 
Bir taraf tan Alman, 1 tal yan 

ve Jnpon hü.kümetleri ve diğer 
ta:rafüın Rumen hükümeti aza
ları a ğıds bulunan murahhas 
lal'l clelaletile şu lıususatı mü -
Aa.had" ederler. 

Madd 1 - Almanya, İtalya 
ve Japonya arasında 27 eylül 
940 da imzalanan üc,: devlet pak· 
tına Rnmanya ifübak eder. 

!adde 2 - Üçlü paktın 4 ün
cii maddesinde a~rıllş edilen 
mü terek teknik komisyonlar 
Rumanvanın menfaatlerini ala
kad r ~ n mcselerle meşgul ol
duğu takdirde Rumanya mümcs 
silleri de içtimalara iştirak et •

1 
meğt! davet o!unurlar. 

Mn.dde S - Üçlü paktın met
ni işbu protokola zeyl o)arak 
bırleştirilıı~tir. j 

Eu protokol n.lm:ınca, italyan
ca, japonca, rumence tanzim c
dılmi§ olup bu metinlerin her 
biri muteberdir. İşbu protokol 
imzası gününden meriyete girer. 

Sın:ı Si°' akynda 
Londra 23 (ıı.n.) - Alm:ın rad

yo unun bıldird~l!le gi.ıre, Slo\-nk
ya b \'ckıll doktor Tukn bcgun Al
m:ın hükümetinin d etl iı erine 
Bel'lıııe hareket ctmi~t..ır. 

P.oma 23 (Stef:mi): 
Bulg r baş'\: ekili ile h:r.ic ye nazı

rı p:ı.,. ::tesı günu So!y d n h:ırek t 

ederek Berlinc gideccklcrdır. 

Yazımın serlevhasını aizin do 
(B•ş tarafı 1 inci s:ıyfada) pek beğenmiyeceğinizi tahmiD. 

ediyol'llm. Fakat daha mfu:ıaei
tcıeniıı cenubu ı;arkisi iızerlnc uç a- bini bulamadığımdan dolayı hoş 
kın yapmışlardır. Kuçiik b.r teşck- goreceğınizi ümid ediyorum. 
küI çok yiıksektcıı uçnı ak Londrn Bu yazımda tecrübe edeceğim 
mmtnkasına kadar girmiştir, Sundi- kehanet, son günler zarfında 
ye kadar pek az bcnıba atıld gı ha- fevkıı.lade bir aktüalite kıymeti 
ber alınmıştır. Londranııı cenubt kesbeden Balkanlar meselesinin 
banliyösiınde Ye Taymls m:uısabıncıa ne şekilde inkişaf cd ce<Yi hak
bir chirdc evlere bazı hasarlar ol - kında olacaktır. Senelerdenberi 
mu tur. ögrenild'"inc göre insanc:ı Balkan işlerini daima cok y:ıkm
zaylat d:ı pek ozdır. S.ıat 17.30 a ka- dan takib etmek fırs tını bul -
da.. gelen ı aporlara ıınzaran bugün 
bglcym Mnn.- denizi iızcriııdc 7 1tal

ynn ve bir Alman bn J d \şuıiil
mUŞtm·. B~dan b ~a öğleden nr 

Londray:ı yakfa ırkcn de lkı Al nan 
• \"el tayyaresi d:ıha d;.ı ı::ulmu'jt r. 

Amerikalı Tnyya- ·rer İngiliz 
Odusnmı Göniillii az1lıyoıiaı· 

Vaşington, 23 (a.a.) - Am~
rikaWar. lngiliz Jıavn kuv\•etleri
ne gönüllü kaydolunan v tan -
daşlnrıııdan dı>layı, bunlar l·ay
dedilmck jçin Amerika kanunlı· 
rını ihlB.l etınis olmakla bcra -
bcr, bü;ük b'r gurur du)uyor
lar.. 

Bugün Amerika Hariciye N -
?.a:reti de hunlarla iftihar duy -
duğunu beyan etme.ct:edır. 

Du tayyarecilerin birçok ko.· 
numı i l:ll ettikleri nşik~rdır. 

Bunların !~adaya g"çmelerı 
ve gönüllü ka)doluumaları ka-
nunsU2 olmasaydı bile muhare
be nuntııkasına gccmek \'C mu-
harebe nuntakhsm~ giren bir 
mulrnrlb devlet vapuruna bin -
mek suretllc bitaraflık kanunu
nu ihlal etmi. lerdir. 

Hariciye Nezareti erkanından 
biri hariciye ne?.arctinin lıcr -
halde bu F.eylcre öyle ehemmi -
yet vermediğini söylemi~"tir. 

Anıeri.lmda Harb Cereyanı 

mus olm::ırn bana bu cesareti 
vermektedir. Onun için yapaca
ğım tahminlerin .tşrığı yukarı 
doğru ol rak çık cağını z nne
dıyorunı: 

Sun.l 1 - Bulganstan Yuna.
ni.">taııı arkasından vurmak için 
ru keri bir harek t yaı' cak mı
dır? 

Cevab - Ne müstakil bır 
Bulgar cı kaıııharbiye::.i böyle 
bir sergüzeşte gir ı ll'ek korarı
nı verır, ne d 0 Btılgar köylüsü 
,.e ;~çisi harb etmek ister .• fu
lüm oldugu uze• e Bulgaristan 
bir zıraat ın~mleketidır. H lkın 
buyük ekseriyetı çiftçidır. Ve 
Bulgar· tanın :W) a 'Ve İta.1-
.}. ı1e do:stluğu, ona Alman ve 
ltaly n zal ir p :ır rıı.ı aç -
n· tır. İngiliz abluk3.Sol, Bulu.ır 
ma ·~!leruı hazır para ödıyen 
pek çok mü crıler temin "t -
mı lir. \·e ımdı ele tarlal rı 
sürml"k zam nı gelmi"l bulun -
m:ı.ktadır. ("rt lec •k sen nin malı 
sulunu elde C'tınek ic'n Bulgar 
k ıylu unün tüfeğmi bırak1p s ı
pamnı ele alması ıhtıza C( er. 
B laar ı ci L"le elıncc, l ornu -
nıst ~reyctnlann cok Jerın kis
ler buLiu:ru bu kiitle csa en 
h rbın aleyhin u. 

Bulgar erlmruharb.i) ·~ne gc
lınce. büylc bir h1rckcte teves
sül edildiği takdiı de Yugoslav -
Yun:ı.n \'C Türk kuvvetlerinden 

Ne\ york, 23 ( .a.) - Dun Amet"i- mürekk b muazzam bir kütle 
kanın, Allaha şuln etm • i n h r · ile Caı pışm!lnın göze alınması Atina, 23 ( a.n.) - Göriceden 

ricat etmekte olan İfalyanlar. 
Göricedeki ltn.Iynn fırkalarını 
tnkviye için Pogradet'e gönderil
miş \'C YwınrJılar tnrafınd n ~~~~~~~.,_~~~~~ 

ic b ettiğini h rhalde hesaba 
lt tar. Di0 er do Uar ( ! ) imdada 
Yt. ti incı) e kadar Bulga.ristanın 
belki de asırlarCJ. kal ·ınamıya
c k kadar ağır bır darbe yeme
si <ıok muhtcmcldir. Durup du
r rk n netle i me kük bir harl> 
icın biıtlm Bulgar sanayımi tah
rib e~l~ ek, mahsul:iunı ınahve
dc{'ek ve yüz binlerce Bulgar cv

zaptcdilmış buluna nt:ı.nkbrı 
kullanmakta olan Yunan lntna
tı tarafından taltib edilmişlerdir. 

Cebhcden gelen son ha.herle -
re göre Arırn.vudlU::.0-Un bütün 
ceııubcı şarki bölgesinde §İmdi 
Yunanlılar tamamen hakim bu
lunmaktadır. Bu suretle 1tal -
yanların Selinlk üzerine h 
hangi bir taarruz t~ebbüsü ber
tnrnf edilmiştir. Bu mınt.altada 
Yunan kıtantı Arnavudlıık ara
zisine en az sekiz kilometre de
rinliğinde girmiş bulıınmnkta -
dır. 

General Metaks:ısın Nutku 
Atın:ı, 23 (a.a.) - Reuter: 
Yunan basvekili general Mclak

sa radyoda roylecliği bir nutu · ta 

lerin •Zı \ e umrukfa:ıın ı sıkcılın : 
J,<alblerimizl zırhlıyalım, b1 tün kU\ -
\ et.ınıi le s:ı ~:ılım. Mucndele uzun 
\"e tin olııc.ıktu-. Yu!umu7. ı·olay 

cıln ı)a ktır. F:ık t bulün güçhı ·-
1~ı ~cnect'giz, b 'in tmlıkeleıı at
lata ll ı:z.. 

Yalnız kendi memlekctuniz için 
dc.,ıl, ayni ?.amanda ctiı,:cı· Balknn 
mc le!tetleri için de, Aııı:ı\·uU:ı~u ... 
kurtulusu, için de hm-b cdıyoruz. l'.fa
nası hududl:ınmızı asan, Balkanlar,ı 
aşan, hattiı A vrup:ı kıt:ısım nş:ın bı.r 
d;n·a u.;runda dO\ iı;.üyo uz. 
Tanrıya şu :redcliın ki, Yunanista

nı bir defa dnh:ı lıurıiyct için ön 
s [b bir m .. c:ıh t yap ı ır. 

Nevyo 1 Po t .uetes· 
ya akbd11': 

Erkim umumıycnin in ıltercyc 
yardım hakkınd.ıki ı nırı oyle b 

m tcbeyc -.: ardı k., bu .u lng:.lt" - ı · dmın k mm dök k b:1· ka
n·n yanmda harbe gı.rmcK i in do<>- rıırı hiçb?r valanpcı ~·er Bulgar 

b gıbl tf.' \ erm. z. 
Bin n le; h Bulgarlstanın 

ken 1i iste;;ıı böyl bir harekete 
U>\·esı ül etm ·ne imkan yok
tuı·. Buna te,·es ül ettiği anda 

olm ıdır. Bu teessuru, Alm ı. rın hi ter _fülüd tm d n yerece _ 
ı~ tere uzeı ine attı ı bomba! r h - ı:'1miz hükiım, Bul ari tanın i . 
sule gctiı n sür. Coventrynın \ h - tıklalini lrnybetti i, Bulgar er
yane bombnıdımanı, ln ııt cJe k ı kunı ıarbiy inm şinci kol ta-
topycküıı yardıma muhulif ol n rafın lan esir edıldiği, yahud Ga-
d silip supurmi.ı u·r. tın almnus oldugudur. Bu da 

bilhassa dcıruştir ki: --------------------------
ancak daha eV\el Bulgaıist.ana, 
Ruınaııyay olduğu gıbi Alman 
kıt ]arının girmesi, bütün mem
leket mekanizmasını eline al -
ro ı, Bulgar nazırlarını ve er
kfuııharbiycsini kendi emı i al
tına koynıasile kabildir. 

- Gaddar \ e ahl' ksız bir duşm<ııı. rw Mı ır s· :m erhk 8kminin en b .. yül- 2 ~"Jldı2!1 
hnyota butün ı .. ı~metıni ı;eıen ye
gi!ne şeyi, hı.irrıyct, istil.liI Hı na
musu, bu en kıymeUi mal mızı el -
nuzdcn almak için bize hiç yokt n 
t.."l:ırnız ettı. BütUn Yunani ;hın tek 
bir adaın gibı, iı nılmıyacak bir b.-:-
likle oynğa kulkh \ e kralın «s'la tı 

sarll., emrine koştu. nk yuk, hudud 
boyundaki cesur askerlenmizm o
muılarına yul,lendi. Bunl:ırın kah
rnmanc.:ı muko\•cn eti bızc 'akıt ka
z:ındırdı 'e miisellah Jru, \ elierim.Lı. 

topfamn:ısın:ı lml< .. n \ erdı. Dah S.."'

ferberJık dcuım cdeı-ken mu\ ... f!J
kiyctler b:ışladı 'e sonra da de\ m 
cttı. 

Kara ve lınva kuvveUerlmiz Y n;,

nlst ın adını cbed yen " :rene t dı -
yacak ol::ın kahr, munlık hareketle -
rinde b'ribir yle rcJ.·ab~t etmişler -
dır. 

Geçen gı..n tt .. ly:ın dıl.tat.öriı nutuk 
ylcd 'ı vakit sözlen Yun:ıulıla · 

hakkında luddet \ e kın Jlc dolup t -
sıyordu Yun n ordusunun bu k daı: 

ııuı·atlc ono cevab \ crcce · ni du.ı · 
ı em tı. B , oyle bır et''\ b ol uş

tu kı, asla ı.nutmı~c:ıl:tıI". Yuıı:ın· -
l:ır, ne Sant ros::ıyı, ne Garlb:ıl ı 

ne de Yunanistan için kanJ;:ırını d -
n üs ol n diger ttalya11brı unut: -
yorlıır. Geçen rd:ı h '1Tlyet \"C -

t ld.'.ıl ıçin çarpısırl en Jtılyn u n-
da k nl rmı d n b"r ç k Y ı a 
lıyl dl Yunımlıla.· 

Yunanlılar Mu l n 
deı lcr. Çilnku Mu 1 nı Yun nı 

Ab<İüı~~b'ın 
yeg&nc rakibi 

ABDÜLGANl ESSEYlD 

Aşkın Gözyasları filminin 
unutulm z baş mu anniyesi 

NECAT ALİ 

Gözler 'kama.stıncı el korlar r sında fe, kalüde &uretfo 
cnnlanclırdıkları 

[v 
Türkçe söifü arap~a şarlnb şah serimle 

TAKSİM Sinemasında 
osusan hinl roe seyircileri g~&.r şe teshir etmcMedir. 

Seanslar: 11 • 1.30 - 3.30 - 5.30 ve 8 de. 

ipek - Lale - l\ıielek - Saray .. Sümer -
Taksim - Sakarya - Alkazar - Asri 

Şık - Yıldız - Şark 
Sinemaları DirektÖi IUklerlnden : 

BugUnden itibaren cinema gösterme saatle
rimizi aşağıd"'f i şekildo değiştirdiğimiz arzolunur 

Her gün sn .. t: 11 - 1.30 - 3. 30 - 5.30 ve 8 de 

Görünüş göre imdıki lı ldc 
·Bulgar siya ti, bılhas..c;a ltal -
yan - Yun m h-ıı b•nin 'nki fın, 
bı.:klemek. bu miı det zarund!I. 
b:rt kım bloder y parak, par -
la.mentod:ı nutuk! ır söyliycre!:, 
y erelcı e kuleler n rede -
re~, Bcrlind .. , mihver pakt-ını•. 
i tih k •tiğine- d ir \•esikalaı 
·mzalı k 'akit kazanmaktır. 
Bulgan t Akd ·.,,le mnh -
rcç eld etm • · a ak Yu-
ıı nlıl talya ı ında mağ 
lubiv ri ne i 1" Bulgaris--
t. içın 1 c.1 hali li-
lebılir. 1t 1 · unan ha M 
ba!<ladığı · n 'l r n 
ı>~k parl olan bt: ımıd b 
}l'!k zayıf "c ııe j hır lı 
dir. 

faaır.af"h k ihtimal da-
lı tinde olmakla. ' ralx-r Bu!;?;nr-
1 nn yati.lım vild rine bel b:ığ
lı.} arak ve kendi kuv\ etlerıııe 
gÜ\ enere!t bir rgüzeştc k di 
karar:.arile atılma! rı da miını
kündı.ir. 

Sual 2 - Yun lalJ.a bir ta-
nrruza uğrıya nudn 7 

İk:nci u ) rın te\ ab \er-
meğe ç:ıW "a~ım. 

MURAD SERTOGLU 

boyunduruk altımı koym.ık istıyor. ~l~!IE;::;;:ı!:t..'.:~=:::onıJi!m:m:m~:eımı~!!i:~llS~:c;:3!!111mm:ım~cı:!~~i:DliEB~~m:~~!Ei:~ 
Çun u Mu olini )' :ian t:ının IJ 
h.ısını açl ı h rb g..,y ; y:ıp 

tır. 

Mu- olinıyi temin C'de ı-

b:.Iunuyorıa 

b r mıl 

u l&de ve Enf s • ar • ser 
A 

Filmi ) arn nbr: JIEDY LAMA U~ ROUERT TAl'I,OR 
lılB~:l'l:ii:i:iaS~};..; Bugün scan..,l ... r: Saat 11 - 1.. - :ol RO - 5.30 ve 8 de. 



SAYFA : 4 

nf ·dare anuııu ister Ce misin 
aca i b fikirler~ 

1 Devlet De~iry-olla;ı tici lar;] 
(Bat tarafı 1 inci uy fada) \ 

örfi idıırenin hudııd ve:rıı muddeti 
iherinde ) pıhıc.ak deg•-.-ıkliklc de 
~i .suretle ilfın "dılır. 

Madde 2 o •, ıd:ırc ;ıltın;ı alı -
nım yerlerde umumi cmniyd ve 
a5a)ışc ta:ıllüı;; eden \e lem Vckil
lerı ,!r,ı ~tıııce t.: y n ve tc bit olunıın 
z:lbıta saı:ıhı) c. ve \ azıfoleri askeri 
r.uık:ımlıır ,nuk:ıl eder. Bu mak. m
lıır kendılcrinc ınukoıl eden s:ılfılılytc 
ve Hl7lfület c ınutcallık k. r ... ı-Iarı \ u 
emirlc>.r~ m. h. ır 7.ab.t.üsı m. rife' le 
icra «.tt.irir. 

IKll'\C'l KISIM 
Örfi i(l. rcıün \', 7.İfe 

Yt• Salühi.' t·fü·ri 
M:dde 3 - örfı ıd. ıc. ıUn ı almr.n 

yerlL"l'OC, ~ kcr ıd 1 c • ı;ı i j • .:ılı 

fevk;ıl5dc ted 1 len ıltihaz \'C t. t
bika ıml.'..lııyetla ·ılır. 

l - Gc.ruk t>k lüzum lİ erin 

mek; 

\. ıt.ıl .. ı ını 
mc et -

II - fC" lekcun inzıbal ve "" ni
yetim ıhl. 1 etmrk ud rıle s bık:ıl 

olanı ı ı \ e cmn :> etı unun iye ııcz. -
ret! altmd. buluırnpları \ e orri ıda
re altın:ı • lımın ) crlcrd(' mua) ye., 
bir tk:ımetı:ahı olnı ) anı. rı ve şup
helı ol 1 • · hım ek ı orfi ıd:ıı c 
rmnt:ık.ı .no çık.ıı .n.ık; 

III Tı.irt Cı 7a k. nuııunun 189 
uncu rr. dd,.~ı rit ) J ılı olan c:ılfı'\ı -
larl.ı lct \ t' np 1. nele 111 \ c din:ımit, 
boı,"U ı ı; ..... ben b. H' buna mun a ıl 
!IL~tı nıul ı ıl c nıc:\ ddı ınfıl.ı iye 
ve ınu t:ı 1,., c hun1 .. rın ihz.., · '.:C 

ımnlınc ),ıı.~.ı 

tes1ın için c ır1" \ e c : \ c bun
ları .u. yıı opl.ıı • k, 
ıv - G.ı.ttc, , t •P 'ı.; ai · m t

bu:ıl. rın t.ıı 

ten ıU1:ı linı 

t. nı
fınd:m ittıh~z \ e tcblıı., c>c1ı1en cmir
leı i \ c u:.n (l tcdbırlcrı ta
kıb \ c icrn cıı. lK. 

OÇUNCU KISır.• 

l, J~ ~ K t LA T 
.,adde 4 - Oriı ıd ... rc :ıltm:ı :ılı

nan Ji erlerde b J.aı un hul.umlcı .ni 
tatbık etmt> • Le e haz..ırda Genel -
kurmay B:ı k. nı ve cferde Başl.o -
mutanlık t. .,fından en :ız kolordu 
komutanlı• ı ~ pmı b:ı· konut. n, 
örli idare köm t. nı olm. k tizcı e sc
çilerck Mıllı lud:ıfa:ı Vckalctınce 

tayin muamele• yapılır. Bu komu
tanın refakatır:c ltı umu kadar ubay 
ve askeı i .. cm h. kim \ e memur \'e
rilir. 

Madde 5 - urfı id. re mahkeme
leri ;,şagıdn :3. ıılı E-Ckılde teşckkiıl 

ed<'l'. 
I - orii ıd. r koı ufanlığı rcfa -

kntınde ;:ısl-.crı muh. kt mc usulü ka
nununun Sl in<' ce 35 inci maddele
rine teo,; Cık. n lt< umu kadar nskc i 
mnhkcme tcşkıl olunu . Bu mahke
mele· topl. ndı • rı m. h. Hin ismini 
tnsıı lar. 

11 - Öıfı ıcı.1rc mııhkeınclcrin'n 
:ısıl \ c yede . o Kcı i "e askeri ndli 
h5kimlc i, z ... c ı. ılpleri ve diger 
memur \en u ~hdtmlc1i Millı Mtl
daföa Vckılı t..ıroıf ndan intıh:ıb 'e 
tayin olunur. A ke ı aoli hakimler 
bunl.ı dan bılf 1 Ml.imlık ctmi o
lnnl.,r aı-asımJ,, • seçılir. 

III - Mu.stacd \C z .. rurl hallerde 
örf'i idare n .ılıKtm leri teessü edin
ceye kad. r rn. il .• Jh hakim ı;e Cilm
huriy<:t Muddc mıımılcri a~kcri adli 
hiıkimin '> nzıfc: mi gorürlcr. 

DÖRDÜNCÜ KiSi M 

Örfi itlan"' Mahkemelerinin 
V a ı. i f t' 1 e r i 

Madde G - Orfı ıdarc altına alımın 

}erlerde , gul. kı fulleri işli;, enler 
ve bu iıi11cıe i tııak edenler örh ida
re komut.mı tarafınd.ın t:ılcb edıldl
ill t<ıkdirde sıf,ıt. o.;c memuriyetleri ne 
olursa okun or ı ıdare mahkemc1e
dnde muhaKeme olunurlar. Teşrii 
masuniyete ait Teşkılfıh &asiye htl

kümlcri mnh!uzdur. 
I - Tiirk Ceza kanununun ikinci 

k.ttabmm binnci babının birinci, ikin 
c:i ve dordun u !asıllarında yazılı 
Devletin şahsiyetme karşı cünimler; 

lI - Türk C<:z.'l Kanununun ikinci 
kltabuun beşinct babııun birinci fas
lında ya2.1lı suç ışlcmete t .. hrik fiille
rile 1kincl f, s.ıld.ı yazılı curum ikaı 
lc;in cemiyet. tc kıl etmek suçl.-rı; 

lll - Tutk Ceza Kunununun ikin
tl kilııbının altıncı babının ikinci 
raslında yaıılı Devlete nlt muhür, 
:irung:ı veaair nli'ımetlcrin tnklidl 
hakkındaki su~lıu-; 

lV - Tuı 11: tC7.a Kanununun ıkin
<'i kit:ıbının 7 incı babında yaz.ılı fun
meııJn ı:cl!imeti aleyhindeki .suçlar; 

V - Turk Ceza kanununun i};'n
ci J,itabının ıo uncu bnbının ıkinci 
f::slında ydzılı yaı:m , .) ol kesme, o
d<ı'll J,aldırma suçları; 

\"T - Tur!i Ceza Iüını.m<l! u l 79, 
180, 186, 234, 235, 23G, 241, 242, 248; 
2~, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 2G4· 1 

3JG 317 hıcı ınaddelcrinclc y. _ılı suç- ı 
l~r; 

VII - A keıi Ceza K. nur.unun 
75, 93, 94, 95, 96° mcı modd lerıl 146 

::.;!dclcrın,n 

n.m :, t. le, de A ı.cri id:ırc uırar 

d .. ı tt h:ı.. cdı1en t.edoi• lcrc k ı ı 

haı<rct edenler ,c tmirleıc ıtd. l~ ı
Jik ı:<rt.<:ı enler \ c h ı\ iJc ıc d i 
hil:ıfı b. ı..,k:ıt bcyaııatU! bulun nl:ır 
hak ,ı d.ı Turk Ceza k. ı ununun 5:?G 
\ e ı28 ine i maddelt inôc .) • z1 lı cc
zal. r u misli arttırıltır .. k hukr. C1l.ı
nur. 

Madde 8 - Örli id re ılı rır ı icab 
ettiı "n • lı\•:ılc tallı'.'ık eden fııllerı 

orlı d .... cnin ilanından 'el i )(mı. 1 

oJnrılaıJ:ı or!İ idare 1 hkC'.'T)cs:İnJll 

v z.'ıycd etUgi her lıangı bir uçla 
ırtii...ıtı olup bu mıntal.. h. ricindc 
işleı•cn suslar dn birleştirilrnck su
l'<'tılc o, tı idare mrhkemele inclc go
rüh r. 

BEŞiNCi KISIM 

t sule Aid HiiJ.;uuler 
Madde 9 - Örfi ida•c altın. :ılı

nan m.ıhallcrdc teskil olumın Askcrı 
mııhkemelcrdc Asl.cn M ıha! eme 
U ulu K::mımınun 250, 256 mtı mı d 
de h ı.umleri h rıç olm .. h uzcı c c
!eı be lige :ut hukumler tdtbık olu
ru . 

Madde 10 - Bu ?c:ınun(:ı yazılı 

.su~ l ·dan dol:ıyı Generalle \ c A
mır.ıllcrlc Umumi Mufcttı le.-, \.<'
kili ,·e J,:ıJ m:ık.ın l:ır, har.ımleı \ c 
mülldcium.unilcr aleyhine,., t. kıh. t. 
yap labıln~J kin her b'r in mcı -
.:.ıp olclu~u idnrcye r;uıe MiJlı Mı.
d:ıı. :ı. VC'y:ı Dahilıye \ey, Acıliyc 

Vek l'nin izninı :ılm:ık c::u ttır. 
İKİNCi BAR 

llıırh llalindf' H:ı.mkfıt 
~1ınhılmlarııulıı Tafüik 
J~i e<:ek Tak~ iriler 

Madde 11 - H nb h. l l'd orf 
ıu 

(Baı; tarııfı 1 tn::I aayf::ı!a) 
zere gelip İstanbula yerlcşmiı:ıti. 
Bu zat, uzun boylu, ince y~pılı, 
kırmızı yÜ7.lü, kalın kumral kaş
lı, koyu mavi göziii, klasik İs
k,cyalı tipinin ta kcndiı,;iydi. 
Sjyah ve iri lüleli, kullanıla 
xuJh::nıJa eskimi§, u~u bir yıı
nm ay şeldinde kıvrıl.!n ~t,'1r bir 
pipo, daimi surette Pğ'Zının hö:e 
f'incle durmakta, sert bir kerpiç 
pan:asını andıran ba.31nı <lu -
manL'lra MIPrak yüzi'nün cnnlı 
lıir uzvıı gibi yanmakta ve kim 
bilır, b<>1ki gC'Celeri de onunla 
beraber yat.makta idi. BLı adam 
bakısı, konuşuşu, duruşu ve 
hel<' b«,are hahkları anlaf;ılmaz 
bir inJd ,.e israr ile mutlaka tu
tusu itil.ıarile hakil.nten c~iz, 
acayib hır numara idi. 

Uc glin süren avlanma er.na -
smdn rnister Ceymis ile bütün 
konuşı.rmmız yalnız balıklara 
aid 1.ıe-:; on cümleden ibaret kal
mıştı. Anlaşılıyordu ki bu zatın 
hayatmda balıktan başka düşü
necek ne elerdi, ne gailesi, ne 
de ıne. gı>Jcsi vardı. 

r'akat seyahatimizin son ak
şamı lk gündenberi kitabdan 
bafi alamadığımı nihayet fark
etmis ul, cak ki, her nasılsa me
rak ederek: 

- 01.uduğunuz nedir? 
Diye sormak JCıtfunu göster

di. Okuduğum ldtab Walter 
Scott'un meşhur İvanhoc'si idi. 
İvanhoc adını duyunca, Mister 
Ccvmis: · 

.:_ Görüyorsunuz ya... Yeni 
değil, İngiJizll"r doğduldarı gün· 
den beri f'ı nnmzlarm kahrını 
çckmiı=dcrdir ! dedi. 

Filvaki iv,ınhoe İngilizi düş
mruı zulmünden kuıtaran temsi
li bir kahı am:ın örneği idi. Wal
teı Scott'mı harikulılde eseri, 
lngilteı c>yi istila ve işgal eden 
ve İngiliz köylü ve burjuva saf
larını en ağır \'ergiler ve tazyik
leı altında zen Norman asılza
cl"'lerinı• \'e deı cbeylerine karşı 
masalları andırıl' kahramanlık 
macera lan yaRıynn 'c müstevli
ye karsı yer yer isyıı.nlar çıka
ran milli bir hareketi, İYanhoc
nin Rahsmda, 11üriizsüz hir sann
un inanılma·1 güzclhgile canlan
dırmıs gibiydi. 

- Paknt, diye il: ve etti, asıl 
miidiı·~ lvanhoe Çörrildir. Baııı
na ate yağm.uru yaj;dığı halde 
dislerini sıkan ve Cermen gırt- \ 
lağım bı~kmıyan Çörçil: Ya -
zık ki Waltcr Scott onu gör -
medi!. 

Muhammen bedeli (1800) lira o!:ın 2 :ı<lecl hnva xı nıprcsörü 1/12/940 
sulı gunu . :ıt. (11) on birde Hayd<.rpa'jr.da gar binıısı drıhllındcki l•ı.nnir.yon 
tarafından a~ık eksiltme u·:.ı'ilc ., tın alıııacaktır. 

Bu i.,e gırmek istiycnlcıin (135) lırnlık mU\.ıkt\nt teminat ve kanunun 
U!yin ettigi 'e.saikle birlikte ek,,iltmc günü sııntinc kcıuor komisyona müra
caatları lazımdır, 

Bu i~c ait li:ırtn:ımeler ko:n;r.yımdnn para• ız. o1tır~k dıığılılmaktaclır. 

(11151) 

ıaliye V ekale İli den: 
1 - 1933 ve ikln"i s r:ı 193 ı Tur~· borcu talı\ illerinin A kont<>njanına 

aid 25 Te.,;ımi ani 1940 t:ırıh ndc ', cıcs1 hulül c-decelt kuponların Türk lirasi
lc provh:yonlaıı 1 ta"lbtılrJa O·munlı B:-nkııo;ı n z.dındc tesis cdılmiştir. 

Bu kontenjan için tcdiye. o,;c tıansfer tarzı tc>..sbit olunmak üzere alaka
dar makamlar nezü.nde lazım gelen teşebbüslere girişilmi!jtir. 

2 - 1933 Türk bo cu whvillerının 25 Tcşrıni"nnı 1940 tnrihinoe v!'ıôe
si gelecek ol::ın C k ::ıtcnjanı kuponlarının ted ~ c i için mukt::ız.i. tertibat 
alınmıştır. 

Hfı1ı1illcrce ınnl(ınrnt Jıasıl <.'C!ılmek uz.ere ilan o umır. (11183) 

aliye Vekaletinden: 
o/o 7,5 Faizli 1933 ve 1934 Türk borcu B. 
l(ontenjanı tahvilleri hamillerine tediye ilanı 

1 - 1933 Türk borcu tah\ılk~inin her üç tran~ına :ıit 25 Tcsrinisani 1940 
t.ıksiti ic'iıı Türkıycde Ankarn ve ıst:ınbııl piyas:ılaımdn tr;:ınış farkı gözclıl

mcksizin beher kupon mukabili 0,734G doların Tiırk lirası ile tutarı, Ji ani T .L. 
0,9547 Tlirl~ lirası, tediye edıl~egi ilan olunur, 

Türk lirasını ruıtık isbu mcbl.iğ mevzuu bnlıis U:kelt için knfl surcU1> 
tayin c(lilmi•tir. Beş senem. müruru z.<ıman müdde\."nc k:ıdar bu "\Ödeye aıt 
kuponlıır ıçin 0.9547 Turk 1i cı ı tcdıye edilecektir. 

Her fiç tranş için Tilrkiyedc tediye ile miikeHcf mJCSS('seler iUnl:-ı dır: 

An karada: 
T. C. Merkez Bankası 
Osmanlı Baııknsı 

lstanbuldıı: 

T. C. Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 

l>oyçebanl. 
Tediyeye nit pro\·~yonlar tcsi<' cdılmiştir. 
2 - 1934 ikinci sıra 'fıırk bon u t.ıhvillerlnin 25 Teşrinisani 19~ taksıt.ı 

için İstanbul piyıı asında beher kupon mukalııli Jfr. F. 18.75 Fronsız fr<ın"ı
ıun Turk lirası ile tutıırı T. L. 0.5558 Ti.ırk lir:-rı tediye edilecektir. Bu 
mebliıi; k:ıt'i sur~ttc t. yln edılml. olup beş senelik müruru zaman müdde
tine J.::ıdı.ır bu \ iıdcyc ait kupo.ıl:ır !~in 0.5558 Türk lirası öden«-cktir. 

Tediye ımicssc.scleı i şunlardır: 

T. C. Merkez Bank:ısı 
Osmanlı Bmık:ısı (llUM) 

Fiat I\1ürakabe komisyonundan: 
35 numaralı ılan - AmpulsiJz ve pli.siz ch.•ktrik cep fenerlerinin fopf:ın 

satışında azami <'.'l:ır, k ~ 15 pcral cnuccilere de a:;7ıcn % 15 klır h::ıddi ka
bul ed lrvıişUr. Bunn nauıran bu nevi cı>b .fenerleri ırnç elılen geı;cm:c r.ec. in 
müstehlıf·e • z..ımi ol :ı:. toı t .. ncmm m::liyctlnc ıı:.ı •. :ır:ın % 30 J::irla s:ıtıla

caktır. 

Ccb fenerlerine mahsu ampullerin A"rupa m 1ı olanlar pcı·nkC'nde 
:ızpıni olnrak on, b:ışl:, rnemlekctl .... rden gelmiş oL-ın ampuller :ız. mi bes 
kuruşa atılnc. ı-tır. Cep i'encı 1crındc kullanılan pillere gelince: Yı.ssı pıllc

ıin düzinesi toptan azami 23ü, pc • lıende azami beher tmc i 25 kurusa 
Standard pillerin ehiz.inesi 167. pernltcndc tanesi :ızami 17.!i kuruşa, B. Ly 
denilen ve çift ltl'llıtnılan kuçu r ıııllcrin rlüzincsi tufıtın 120, peıakende be
her çiftı 27,5 kurusa yerli inrc yıwar1n1. piller pernkendc bcheı· tan<>sl :ıuı-

mi 10 kuruşa ımtil:ıcaktır. <11142, ::!ıj ctlc-rın , c mah. lli .ı <Jyı n cın- Tam bu cümleyi bitirmişti ki 
ni) c \ e him:ıyı; i i in bu h:ırckat :Mister Ceymis oltasının geril-
mın t • lu ında bulunm:ıl. n u iz ı:ci- eliğini duby.du,. laf~., bıraktı, ıpi yare için, kaç bomba atarsa at· ıı ı 
rul ı)en ı.ım deri bu rrıı t: k. ı. ~ - çekti ~l hı: s;.narı.:ı dtuttbu. Bu, sın nihayet dii§mek tabiidir. Hal, TİYATROLAR 
dan "ık:ır~aroa \c bıı h ..... 't mın - mumaı c;>• ~m uç gun en eri ya- b J • b' · 'd b' Al ·-- ------------' ~ ·u ., ~ kal .3 - l 0 · · · -0 u u ır sınan , ır mau tay-
ta • ı. rın:ı g.ir ıcı:ı çıl • aı;. menet -

1 
audtgı oCubz. yde mcd·ı fstın~rı o- yarecisiııdcn daha akıllı olduğu Şehir 

re(' c \ c bu mıntak:ı.lara Munak:ılat kU) Oclh u. e ıknl end c <:rı_ni çı- için, denizin altında keşfi en güç 
"· ı• lnnnm girip çıkmcu .nı t. hdid ·~r .~· yapra ·ar an l.ıırındcki kovuklara gizlenir, boyuna yer tiyatrosu 
etm<'Ee s:ıl~hiyetlidir. çı~gı:Pı13in 8

1 
lbf na ,bri·r çizgCei dalıa değiştirir ve (giilerek) çok de- temsilleri 

Madde 12 - liarb h. "ı ıle, t· ·,c:bı't r_e tı, u re ter ıı' ıster ymi - f d k t - k " ~ · · ·a 1 · 1. 1 a a zo ayı yu acagma zo anın 
cdılmiş olan h~rel.at m•nt.ıkal. rınd , sın sınnrı cete esıyc ı · ucunda1d yemi kapıp giderek 
• ltınu m~ddcnin blı:;ncı bcnö ndr. 37 nci sinari<l on bes kilo balıkçıyı bir maskara da ede -
ya2.1lı fiilleri i&liycııler \C bu fıillere kadar ;vnrdı. Ve Mıster Ccvmis bilir. 
işfrak ed nlcr amiri .-dli t. rufınd n sert eırpmışlada ağzını zokadan l\fü~ler Ceymis susmu5tu. Göz 
talcb cdıldi!;t tnkdirde a kcri nah- kurtarmağa çalu;an hayvanı di- leri yine suların içine dalmış, 
kc>mclercle muhakeme oluı u. l:ı ·. zinin altına alıp hareketsizl~ti- yüzü yine gerilmişti. 

Hu hallerde dahi 10 uncu n mide rirkcn bu sefer şu cüıiıleyi bu- Arkadaşım kulağına eğilc\i: 
huk ımlcrl mahfuzdur. yurdu: - Hazret galiba bir sina -

·o:s tADl>ELER - llilir misiniz ki bir İngiliz rid daha tutuyor! dedi. Filvaki 
Madde 13 - A cıgıda y.ız.ılı k.1 - i~in bir sinaıid tutmak bir Al- bu sefer otuz sekizinci sinarid 

nu'll:ırl.ı bunlarn muteCcrı ı hukum- man tnyyarcsi düşüı mckten da- zokayı yutmuştu. 
lcr mU4;adır. ha zor bir şeydir? Çünl<ii bir Misler Ceymis, üç gün zarfın-

]) 20 eylül 1293 t. rlhli ld d orii- Spitfire avcısı, bir Alman tnyya- da hemen hemen hiç veya çok 
lC kararımmesılc bunun 20 haziran resinin ne znman geleceğini, na- az konuşmuş olmaklığımızdan 
1325 tarıhli zeyli, sıl diişiirilk.'Ceğiııi kulağında \'e pek memnun kalmış olacak ki, 

11) 16 eylül 1335 tnrihli ici. rc-i ör- elinde taşıclığı fı.letlerle bilir. ayrılırken: 
Jiye ı~nr .. rnnmesilc buna rnlizejycl 24 Bu marifet artık sır olmaktan - Beraber pek iyi vakit ge -
tcşrlni'i.ıni 1335 tarihli kr.r:ırnamc, çıkan bir hcsab ve makine işi - çirdık. Eğer yarın bizim eve 

Tepcba,ında Dram kısmında 
24/11/1940 Pazar gündüz 

s:ıat 15.30 da 
A YAK TAK i Mi A RASINDA 

24/11/1940 Pazar günii <ıkf:ımı 
scıat 20.30 da 

A YAK TAKiMi ARASINDA 

latiklAI caddesinde Komedi kıamında 
24/11/194.0 P;mır gündüz • 

SaAt 15 .30 ela 
DA D 1 

24/11/1940 Paz:ır günü akşamı 
E:ıat 20.30 da 

DA O 1 

Her tarafa otobUs vardır 

Acele satıhk kereste 
Acele satılık kereste kısmen hic; 

III) Divanı h:ıı·bı ör!ilc>re muha\ _ <lir. Diişün ki üç bin metre irti- gelirseniz, yine iyi vakitler ge
ul ccraımin heyeU tahklki:>c bulun- fadan attığınız bir bombayı üç ('.iririz, dedi ve bizi villasında 
m.ıyan yerlerde 6111 eti tahkıkl h:ık- bin metre asağıdaki bir su fı- kokteyl içmeğe davet etli. 
kınclnki 10 ağusto .• 1331 t. rıhli ka _ çısının Yeya gemi bacasının içi- Arkadaı;ım: l ullanılınamıs kısmen de az kull:ınıl-
nunu mu\•akk:ıt, ne clüsürmek imkanı icad edilen - Mister Ccymis delışetii bir mış (35) metre mikabı kadardır. 

aletlerlt' yüzde yüz bir isabetle kokteylcidir, öyle bir kokteyl Müracat yeri. 
l\') ıd rci orfiye mıntnk .. ı. ıııdu artık kabıldiı·. Binaenaleyh Lon- yapar ki bir kadehte insanı 

ınllc ek} •l dh•anı hıırblc · tarnfın - dradaki atcs barajının ,.e Hurıi sarho1j edebilir!,, dedi. Cen·alıpaşa hast.rılıtıncsi }X'liklinik 
d.1n \ crılccck id:ım k:ırarl rının su- t b k i · ganckrin arasına dü~en bir tay A. N. K. inşa:ı e ç sı 
retı ic>r:ısın:ı dair 3J mıırt. 13411.aih ----------- --- ------ - ------------------ ------- 
\'C 595 numar.ılı knrıun, 

V) Divanı h.1rbi örfi hul:urr.leri -
,. 6 

nin kabili temyiz. olmnd•lim::t dair ı h e 

!~~: .. :,;,~;.:":.:.~.~=:~:'":·: r ça gıcının seya atı 
lerdc her JTCVi kutubü rcs.ıil ve ev- 1 91 
rrıl: ile matbuatı mevkute ve gayri lh~:;ı;:ı1!61i:?.:::ı:::mmmmmaıı•••••IEIE1i• 
me\kutcye mutcd:ıir 5 şubat 1335 ta- Ne .. öylü~orsun? Dtln aldığı - giymiş oltlugumuz kar:ııılıkc;n ma -
rihll kararname, mı;: clb c bu'.!Un eskir mi be? D~- halle göturdlı: 

VII) Vakti seferde icr:ı:ıt.ı hUkiı - mck kı en bize eski mal verınis - - Fcrdiııand ınösyôlerc yardım d 
mete karşı gelenler için ciheti as- s:n. soyunacaklnr. 
keriyecc ittihaz olunacal: tcd:ılıire - Öyle cey mi olur? Mö:yö )na- Dedi. Çırak: 
müteallik 14 mayıs 1331 tarihli k:ı- ğ:ızam gayet muteberdir. Hiç öyle - Başka clbire mi nlaeal:1:ır? 
nunu muvakkat, şey yapmayız. Dt:di, ben: 

Mııdde 14 _ Bu kanunun krm.ına - Doğru! Mağazanı2.1n lt!barını - Sen karışma, gel yardım et. 
tcra Vekilleri Heyeti memurdur. çoktan anli.ldıl .. y:ı. Ne ise dünden Dedim, soyunınamız beş oıı dakika 

23
; 511940 bugunc ı.adnr pantalonl:ırıınızdrn sürdü. iki arkada:l don gömlek ıle 

---H- ikiı;cr düğme koptu. kıılmış lelik. Dükkancı ev\'ela benim 
- O bir :;ey değil mö yö. pantalonu ele aldı. Paçnk.rını mua-

DAVET 
l&tanbuı C. M üddelumumlllğindcn: 
1kinci :ı.ğırccza mahkemesi zab1t 

kfı t.ıblcı inden olup cöstcrdigi :ıdrc:
dc bı.ılunrunııyan Sal~hnddin Yara
tır'ın t:ırthi ilfuıdan itibaren üç gun 
zarfındn .t\dliyc- encümenine mur.:ı

c:ıat ct.'1lccliği takdirde müstafi nddo
lunacacııun gazetenizle ilfınırıı dile
rtm. 

- öyle zannederim. Şimdi elbi- yene etikten sonra: 
seyi geri alncak mısın? Onu söyle. - Voh vah mösyö! Elbiseyi pek 

. Lükln ben ne yapayım? Kulla- hoyrnt kullanmıı;sınız, bakınız dız-
nılm:ız. leri kıvrılmış, paçaları aşınmış, otc-

- _ Kullanılmnz ne demek" Nasıl sinde berisinde lekeler hasıl olmuş, 
\'erdiniz jsc öyle duruyor, hı"" bir ta- parn etmez ki. 
r.ıfında bir şey yok. Diyordu. Ben: 

- O halde şu tarafa eliniz de el- - Arkadaş sen ne :;üyluyorsun? 
b' en.izi muayene cdey.m Neresi nşınmış? Neresi lckclcnmic:? 

Herü bizi bir p,tin evci c>llıi: cmizl Biz de ahırda yatmadık ~ n; Vı;ı- -

mının en mükemmel bir otcı:ncıe 
yattık. 

Dcdiın. 

- Doğru ama mösyö, galiba el
bise ile yat.ını§sınız: Çünku baksa
nıza :ırkaclaşınızın elbiscs· pamuk 
tozu içerisinde. V:ızılt, yazık kıy • 
metinden ne kadar dü~müştlir. 

- Uzat rn alacak mısmız? Yok
sa elitler başka rlükkt'ıııcıyn sat.arız. 

- Biraz durunuz b:ıka!ım. 
Herif yine muaycl'cyc d:ıldı, ydc

gin ynknsı yağlandığını, ş. pkanın 

atlası kirleııdigini, ceketin ceh ugız
ları bozulduğunu bahane edip du
ruyordu. En nihayet hcıif. 

- Size bfr ı;.cy .söyliyeyim. Görii -
yoı·sunuz ki clb:seyi harnb etmişsi
niz. Kime giHiirseniz beŞ p r.1 ver
mez. Fakat siz iyi adamlara bcn7.i
yorsıınuz, i~inizi görebilirim, 

{A:rka~1 ' 'n r ) 

ldarenti;-cc .vveloc lstanbulrla yapıl:ın memul'iyet ımtilıanında kA~nsa-ı 
ların imtihana gimıe için aldıkları ııra nım1:ıraı;ile lsimlcırl aşağıya yazılmJt-t 
br. Al!lkadarların imtihana girerken iuraz ettıkleı i ves;.iklc birlıkte ~ 
şubemize müraca:ılları lümmu bildirilir, cll13?> 

1 mtihana girme 
Sıra No. 1 S M 1 

15 Filn·et Ergüden 
115 Ali Kaymaz 

7 Halidun HiYel 
11 Rana Onural 
35 1. Hakkı Ergör 
83 l'ahsin GençaJp 

133 Rahmi Baturalp 
~7 Bul'ak Kutluk 

139 Füru7.a~ Alkan 
3 İhsan İlhan 

53 Neriman Kora~ 
101 Nazım Aytuna 
113 Bekir Topaloğlu 
193 1rı:ıadi Yücel 
197 Tarık Dal 

2 Malike Kabaşoğlu 
205 Ali Çetinkaya 
213 Kemal Dilekhan 
39 Güzin Alkava 
91 Mürvet özğen 

J3S Naci Öndersev 
140 M. Ali Saygılıoğlu 
J81 Ruhi Ebuboğlu 
232 Kemal ner 

7-1 Füruzan $aldamlı 
75 Kfı.mran Güııver 

129 Ahme<l Scvigen 
17 Kemaleddin Tok 
18 Fethi lkiok 
24 Emiı! Ali Tetik 
43 Leman Durukan 

109 İhsan Topaloğlu 
157 Zekeriya Tansel 
240 Melih:>.. Soysever 
42 M überra Bafjargil 
77 Miizeyyen Oluş 
21 Celaleddin Yurtseven 
!J7 Hamdi Derinöz 

118 Ali Nazima Siyavuş 
'19 Necib Er 

107 C.e\'at ~eme 
4 Hacer Uıal 

2!) Nezihe }(;zisoy 
w },fiic'ellfı. Ünver 
:32 .Ali Suzan 
66 Nru-.miye tşman 

262 Mehmecl Taner 
89 Asaf: Giizeke 

130 N afi Gürlrnt 
175 Tevfik Sencer 
191 Muazzez Denizoğlu 

sı En\'er Alpagot 
215 Rabri Gökkaua 
78 Sa.lfıhaddin Gürkurt 
30 Sadrettin Özdoğu 

290 Kamil Tekin 
57 M\ıanuncr 

61 Miine\'Ycr Caşın 
125 Arşi Hasırcıoğhı 
141 ~cms:ı Çamhbclde 
1 2 T<.:Yfik Türktekin 
54 Nafia Şimşek 
62 l\azıın Mutlu 

230 Mıızaffer h;gül 
145 Ziya f:ağan 

79 M:ıkfure A rlun 

136 Faika Hepgül 
128 1\izrııncudin Alpagut 
117 f~a bahacldin Ağunsoy 

6.1 Samı M11sluoğlu 
85 Syad Uygur 

178 M ch1 hat Birsen 
19!> Salfihaddin Destal 
246 Ct:vat Uçar 

26 1.sınail Uyf':ıl 
33 Ülfet Çağlaı· 
44 I lakkı T ezel 
68 Ziya Bıınıinhan 

:ı 11 R ('fik Yığıncr 
:152 Salahaddin Caııkaytar 
163 Rıd\·an I<:rgüncl 

166 Mustafa Alnkandan 
190 Sabahat Kahya 
195 Bah addin Uygaç 
201 Mehnıed Yücel 

DENİZ LEYAZIM SATIN ALMA r.OMİSYONU iLlNURJ 
50.000 kilo Nohut... 9050.00 768.7ıi ~/12/940 Pazartesi 14 de 
47.000 kilo Zeytin 12220.00 916.50 2/I:?/940 Paznrtesi 15.30 

1 - Yukarıda cin~ mikdar, tcıhınin bed~li ilk teminatlarile ek!!iltr~ 
gün ''e sa:ıt.lcri yazılı iki kalem eul:ı ınadrlcsi hizı.ılarıııda gösterilen 1 .. rih"' 
lcrde kapalı wrU;ı el;slltmeleri yapılacaktır. 

2 - Şartnoınelerini gi;rmek ve alma!: ist.iyenlerin her gun komis3 °°" 
müracaatları. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 .sayılı kanunun tarifalı d<1hllindc tııs

zırlıyucaklıırı k .. palı teklif mektuplaırm belli giın ve sa::tlcrden birer s:ıııt 
evveli.ne kadar Kasımpaş::d;ı bulunan koıııi~yon başkanlığına makbuz u11"" 
kabilinde vermeleri. ( ı 0843) 

1 İstanbul Belediyesi İlinları ] 
3710 sayılı belediye istimlak kanununa tevfikan istimtnkinin umuırlf 

meııfaaUerc uygunlu&.'U tasdH: edilip mezklıı· k:ıııunuıı 8 inci maddesi mud ... 
bincc (2800) lirn kıyıtıet tnkdir edilmi> ol:ın Eıninön{ınde Çelebioglu AJ.1 .. 
eddin mah.ıllcsiııln Mısırç-:ırşısı derunüncle Att.ıriyc sokagında kadas1n·nu1' 
384 üncü rıdıısmda 114 parsel ve ellki yeni ı k:ıpı Nıı, lu üstünde oda ı :ır'" 

kasında ardiyebi ve altında bodrumu olan kargir duJ..kıının tapudan .ıJın:ı r> 
t:ısanuf kaydında 45/320 hissesine s:ıhib Fı.ıiz oğlu Mrhıııed Rifate bu kı>"" 
met tcblig edilmek istenilmiş i.te de iknmctgahı tcsbit eclilemccli11i wbıt.ıcıı 
yapılan tahkikattan anhışıJmış olmakla bu kanunun !O unc·u maddesinin t:ıt
biki znrurl göriıldı.iğOnöen ve icab eden U!blig varak:ıl:ırının h:ıritnsilc t-.ir"' 
liktc birer niishasının bu dükkana dig.er nü. hasının alt oldugu bclccliyc dai .. 
resine ve 3 Uncü nüshasının da umuma mahsus mahalle 20 şer gün nnıd"' 
detle talik edildigi ilan olunur. (11174) 

Haydarpaşa Lisesi Müdürlüğünden 
1kinci tal~s1t ı B rı ık5nun 1940 da b~ l:.ır. Leyli t.ılebcnin znmnnUJ"' 

d:ı tnksitl~riııi yatum.ılnrı ilfııı olunur. 411136~ 

Sahibi: A, Cemaleddln Saraçojlu - Ne:riyat MüdürU: Macid Çetin 
Basıldığı yer: (H. Bel:lr Cüraoylar ve Cemaledd ln Saracol!lu mntb:ı:ı$11 


