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1'ekzibden 
sonra 

Her yerde & 

ltalyanlar 
mukabil 

k111 aristanın yeni n17.anıa--, taarruza mı 
en \'azgCçmesi Bal- h 

,} i~ be.5]uı ~.akın.ulan azırlanıyor 
...,. ~tıti t.e<:ldl edı3 or. 

· Abnaıın.mn Bul~
Yoli.)Jc Arna\'utluktn 1-
~'1.lı imdooma koŞIJ12lğıı 
ıı.:._· llk niyeti obnadığnn gös
L:~ or, Yakınsa.rkm sulhımo 
it.~ ~n ihfuuaJJcrilen biri 
~arda l•ir Alman or

göriilmesidir. 

: Buı.eyin Ca.hid y AJ..('IN 

• 
Yunanlılar cebhenin 
her tar~fında ilerliyor 
lar. 6 ltalyan tayya

resi Yunanlıların 
eline geçti 
--o--

Y.unan matbuat nazırı 
Faşist tehdidlerine 

cevab veriyor 
-<>-

I,ondr:ı, 27 (a.n.) - Reuter ajan-

Dekazanof 
Berline 

giderken 
---·---

GÜVEN 
Sigorta Sosyelt~i 

HAYAT YAl61N NlKLIYAT KAZA 
Her de 5 kuruş Galata - Tel: 44969 - 40630 

•• • 
ORFI iDARE 
TATBİKAT 

ihtikar hadiselerinin 
askeri mahkemelerde 
görül1n:esi muhtemel 
Askeri mahkemeler şimdilik üç 
mıntakada faaliyete geçecek 

! A~d~nizde. ~ Belçika italyaya 
igenı bır denız ı · harb ilan etti 
lbarbi başladı 

Işık karartma İ 0 in
de yeni tedbir er 

İngilizler kaçan İtal
yan filosile 

Alman - İtalyan 
münasebetleri 

YAZAN: 1 
Hlkmct llj(U 

Gc~cnlcrdc Frnns.-ıy;;ı tı•klif cdi-
1-.:n ışbırlı.ı,;ı nw,.,ll~ınde Alııı.1n

l.ı la 1~11.ı; •• ı.ı .. r nı. • nd:ı bir ih
uır. r çıklıgını lı .. bcı· 't ımştık. 
Sinyor Mu olıni ' ıı ı.utl uııd.ı 

11 ;:ıl~ anııı Fı .ını;.ıchııı t.ıı .lıi t<tleh
lcri ııc ı ı.ıyt t ohıı ınaı.ını temenni 
etmek! bu mut.ılco..ınızı teyıd r.t
ti. Fıh k Mııresı>I Pdl'ııı'iıı Hit
lerlc> ımıl"k .. tıııcl:ııı S(ınr:;ı 'aı.iy<'l n 
henı.1. bul. n ı. •ckl ııı ınuh. fa.aı 

"'" 

- -·--
Belçika Kongosu d 
bu kararı kabul etti 

Seyrüsefer memurları gecP aaet
leri de vazife göreceklf1J1i;~: ııl) 

• .:yetinın bu 

S O FY A 
Üniversitesinde 

hadisel;r oldu 1 

1 • i 
Bulgar ajansı karışık- 1 

hklan tekzib ediyor 
-o-

OniversUe bu hadiseler 
yUzUnden muvakkaten 

kapandı - ·-
&.·flı a, 27 (n.a.) - Stefani :ıj .. n"ın-

d.ın: • 
:-.;lu il~ ınuııhcden nHsinin yıl do

l lımunun .• rıfe8indc uııivcrı.itcdc vu 
ku« gl'lc b.ızı 1 :'ıd -:eler dolııyı - ıle 

(Sc n u ~ay fa 3 sulun Qd~) 

1
Meclisi'n dünkü 
müzakereleri 

--1.>---
Zelzele dolayısile te
şekkül eden komite 

faaliyetini bitirdi 
- o -

Başvekil hariçten ve da
hilden yardıma koşan

lar a 1eşe1J Ur etti 

Mi t 
ııı b:ı 

r . t pl, ıı 11'. 

1 : lm ı. mu.r ,ıb Tıc;:ı-ı 
< 1>: ııg.ndcn ı Lf, cd n Aydın 

Soı1U &ah fa 3 sutı.n ı de) 

Işıkları söndiirmc dolayı~iylc 
§ehirde E mniyet Müdürlü~it 
tarafından alın; n t ertibat ol
dulrsa, mühimdir. 

Bu meyanda şoförler lıakkın
du da . iddetli takibat ve kont
roller yapılmH.Sı kararlaşt.ıı ıl
.m~tn·. 

Bilhas.<m. karanlığı bahane 
ederek yakın Inffiafelere gitmek 
isteme) C>n veya pazarlığa kalkı
f}arak bir takım müşkülat çık;ı
ran soförler bulunduğu yapılan 
şikaycllerlc anlaşılmış olduğmı-
dan E mniyl:t Miidürlüı;rü bu 1 
gibilerin plaka numaralarının 
derhal 6 ıncı şubeye bildirilme
sini biitün ,·atandaslardan lı:li:sa 

1 
ten rica n~ tavsıyc eylemekte
dir. Bu ihbar dob>TUdan doğru
ya 42514 numaraya t elefonla 
veya bu numarada mes'ul amit
bulunmadığı takdirde 42170 mı
m< raya telef onla yapılabilecek
tir. 

Emniyet miidi.irlüğünün di
ğer tedabir scıisı de şu suretle 
hiilasa1andınlmaktndır: 

ı - Sevrikefcr i§aret me
murları geceleri de vazite<le 
bulunacak ve füerlerinc beyaz 
musaınba ile, başlarına beyaz 1 
kılıflı serpuşlar giyeceklerdir. 

2 - Yeni teıtibat ile yolun :ı- 1 

'fan r apora 
çık veya kapalı olduğ J3 ı;;ütun 6da) 
veya lmınızı işaret 

(Sonu sahife 

Günün ~Jl'nlik 
--- FanteL a 

-
Kaybo 1 a J"i r 
Hambu g! 

--o---
YAZAN : 

A. N. K. 

Diin gawtcl<'J de Ha ı1İJU? gun 
yü?. biirot m ka~ıncı defa olarak 
İngiliz t.ayyareleıi tnıafmd:ın 
bombardıman edıldi•'ini oku
yunea. bundan Ut senC' evvel, 
biı Alman Trans, ti· ntiğinin gü
vertesinden, harikulade bir fılm 
gibi ı:>eyrcttıgim o l?ı:.ki. gü et, 
muhtcs"m Ham burgu hanı la
tlım. Cenubi Ameı ikadan <lo
nilyordum. Bir s. b.ıh krıranlı-

sonu ı;ııyfa 4 ı:ütun 1 de) 

SABAHTAN SABAHA: 

12Ada ve 
Habeşistan 

gibi .•• 
Bu gün bu yerler, 
hemen her tUrlU 

muvasaladan 
mahrumdur 

a t..'lly.ı~n hm-be hcsabsız ,ı:.irdi~J 8 nrtık ıyiden iyıyc anla,.~lıyor. 
Yolııı.% hcsabsız değil, hr.Ui ha

zırlıksız d~ Sa.i:clan solcbn ufrndı.-

Olunc 
düşecek 

yerler 

ANP-ARA 

iı muv:ıff kiyci.s.ızliklcr hnzırlıl .... ız
hğm delilidir. Harbin uuıyıp gitme... 
li ve liOflUnun daha uzun uım:ııa 

(Sonu sayfa 2 eütun 7 de), 



ı:ENI SABAH 

HALI
.DE. 1 1 nası P _iyi anla- Mekteblerin tatil roKuYuou ;ık sözler 1 Yazan • 

Yabancı memleketıervemil- ED B I şılmıyan bır haber I . 'd DIYORKI · 
}etler hakkında arada şahsi in- sa t . 
tibal:uımı kısaca yazdığım vaki~ Tefrika No.: 1 a eri yeni en a k 
olmuştur. Fakat onlar hakkın- Dün ajans telgrafları arasın- f b . "Çi mecra derhal 
da ciddi ve uzun bircseryazma-ı du. B.~rinci tnbındaki yanlışlık- ela Bükrcş m::ı.hreçeli !JÖyle bir e S 1 f Q 1 Un d U kapatılmah 
mayı adeta hayatımda bir kai- ları duzclt.:mek fırsatını buldum. haber okuduk: Rumanya bas- -o-
de haline sokmuştum. Batı dün- Baııa bu kitabda açık konuş- vekili general Antonesko gaze- • Yenikapı orta okulu talcbcsı na-
yasını İngiliz hars.i vasıtasiyle mak için cesaret veren fi.miller- tecilere beyanatta bulunarak M •f - d ·· ·· b mına ,;u şıka~ctnameyi aİdık: 
öğrendim, İngilterede bir hayli den biri de Hindlilerin siyasi, "Berlinde Hiilerlc görüştüm. aan m U U r U U Okulumuzun b3hçc dU\·arına bl· 
sene ~aşadım, hayatlarını, için- gayrisiyasi bütün hayali mcse- Ruı;nanya zafere doğru git.m~k- hususta İzahat verdi tişik lliğ.ım tertibatı bozulmuş \·c 
den tedkik etmek fırsabıu elde leleri çok serbest münakasa et- tedır. Humanya haklarını ıstilı- bu sureUe okulun mevcudu olan 
ettim. Buna rağmen onlar hak· meleri oldu. Onları dinledikten, sal edecektir • ., --•-- 500 kişinin 5 dakikalık tencUusu-
kındn bıle bir kitap yazarak bu Hindistanın görebildiğim şey - Şu bir kaç sabra sığan bir ~ sondurülmcsı \'C maske- ne mfıni olmakla beraber lideta 
kaideyi bozmadım. "Hind1;- !erini ciddyetle tcdkik ettikten, düzüne kelime karşısında derin leıunesi kararının tatbıkinden son· muhtelif istıkametlere dogru a~.an 
tana dair,, i yazmakla bu eski Britişmi.ızeumda uzun bir müd- bir hayrete düşmemek elden gel- ra mekteplerin daha erken tatil yap- mühim nehirler halini almıştır. 
~ ımdan ayrılıyorum. Sebeble- det Hındislaıı hakkında okuduk- miyor. Rumanyanın coğrafi \•a- malannı tcmuı edecek temaslarda Talebeler nrasında h:ısblık baş 
ri şudur: tan sonra bu kitabdn tesbit etti- ziycti ve komşuları maliım. Bu bulunnuık maksadıle Ankaraya giden göstermesi muhtemeldir. 12 gunlu, 

Birincisi: Hindistaıu kendi ğinı kanaatlere \"asıl oldum. memleketin kusa çevrilmesinde Maarif Mudünı Te-.fıJ, Kut şehnmizc bu i,şc daha bir sonuç verılme e 
ruh iklimime yabancı bulmadım. Bunlar herhangi Hindistan sc- amil olan komuşla.rdan Yaca - donmüştur. sıhhat noktai nauırından butün t.'l-
Bu, ~ırf benim ınüslüman ol- yahatinin, yahud herhangi Hind- ristan üçler paktına daha yeni Ankarada vcı l;m karara naza. !ebelerin hayatı tehi kedN!ir. 
ınıımoan ve Hiudistanda çok linin Hindistan hakkındaki fi- girdi, yani bizzat Rumanya ka- ran önurnuzdeki ay ba ınd n Hiba- Duna vcelc bir son~ 'erilmc :.Oi 
müslüman bulunmasından ileri kirlerine uymıvabilir. dar ınihvcrci. Bulgaristana ge- ren orta okul vf! llscleı'in ders saat- dıler alakııdnr rn:ıkamlcırın nazım 
gelmedi. 1ctimai bünycl?ri biz- "Hindistana dair,, in muharriri lince bu devletin mihverin pek leri şu şeklı alacnktır: dikkatıni cclbederim. 
den çok başka olan Hındulan bu kadar karışık ve zor bir me- lı:ırarctli bir muakkibi olduğu Yaz saatınin tatbiki dolayısile • • • 
da kcndı~e ynkm buldum. Ba- sele hakkında mutlak ve hakiki her halde Rumen hükumet rei- mektepler tcdnsata .. ant 9 da b:ı:r Açlk ınulıa.berc: 
nl C\ lerını açan. bu bam?aııka bir neticeye erdiğini iddia et- isinın de meçhulü değildir. lıyac:ıklardır. 15 dakikalık tcncfüıs-
tarzd. 'nı ı) an ın::>anları hıc ya- mcktcn QOk uzaktır. Su halde kala kala Sovyet ler 10 ve üçUnciı dcrsden onraki 
dır n ndım. Kitab "Mah G di Rusya komşusu kalıyor. Acaba. yarım saatlık tcneftü:; 15 dnlakaya 

B nun s~bcbini kendim de " . 1~ a~a an . " V" al H"U ı .. ..;;...+m, indirilmiştir. Bu suretle s:ı:ıt 13.30 
layıkı) le tahlil etmiş değilim Hı~d~vı:nı,, e daır ?lan b!lha.s- ~~·ı°s!.=r Ru~;~~ ~;;;;; kadar bütun dersleri tarmımlanmış 
'Talnız Hindı"staıı sn;ynhatinde

0 

sa. uçuncu kısımdakı tashihle - . la kt n· .ı '- d d 1 ve ıhkakı hak isti"knmetinı' Şar1· o ca ır. ger tarafdan O"le tatilı 
duydu•'um ·oıı man-.,.·ı h"ı,.lik ba- rın. en ° ayı (Mr. Mnhadev De- ' • "• komşusu taraf ... .;ı_ mı go-rmek saati de indır.ılnıi ve saat 2.45 de 
na onJ~ı hakkıııdo. açık .ve se~- saı) _'!;~e, H~rıcanlar hakkındaki tcdir? il.ıu;J. ·- mütaleaya g.rılcrek saat 3.45 de 
best b ı tarzda yazmak cesnrı!- "cr.~ıgı m:ılur_nattan dolayı pro- İf; böyle değilse, Milıvcrciler mektebleon t td yapmaları k:ırar-
tini ' rdı. f~:°~ .Mal~amye, Camia Univer- daha şimdiden birbirleriyle ara- J.aşt.ırılmı tır. 1 

lkin ı i · Eski aziz dostum dok- 51 esı ''e •~en müslümmılıır laı ında boğu..sacııklardır denv•k- Çift tedrisat y::ıpan ilk okulların 
tor En" rıye memleketini gez- f akkında muna~aşalarında:ı ~o tir tntil saatleri de bugün Maarif Mli-
dıkten onra intibalarımı yazma- ayı .dokt?.r Zakir -ye pro csor ·Muhakkak olan bir şey varsa durlüğilndc toplanacak bir konıı • 
yı vad"tmi•tim .. Falmt Hintlileıe Mucıbe:. ~ grcvı,, ve umum sayın Rumen b:uwekilinin bu yon tarafından tesbit olunacaktır. ı 
kaN"ı · ·U>.> ttiğim yakınlık, ve g?~c Hindıs:-SU h~ndaki ver- beyanatının Budapeşte, Sofya, y 1 
H"rd· m bu söze rağmen, eserin dıgı kıymeUı .malumat~n dol::ı.- ve _ oskovada olduf,'11 kadar eni açı an ortaokullar 
ortasınn gr>lince, iizerime almış Y.• Kameladcvıye teşckk~.cdc: Berlinde de ho:ı görülmiycccği- S:ı.nycrdc . ı;ıl cak o Uı okula ::ıid 
oldıığu 1 ın, cok, pek cok müş- ~m. ~undan b~. da ~l rı d' bütün hıızırlıkl.ır t mamlımınıştır. 
kül o. >ımu anlaclım: Eğer z~kre~_ıle~ ve c~ılmıyen, •. Hindu ı~rtbası mamur gaf diye Bu okul da p.ızart~i ı:umıııdcn ili. 
dokt r Ensilri sağ olaydı ihti- v~ M~luman bır çok mutefek- işte b ına derler. baren tedrisata ba hyac ktır. 
r.ı::ıl ond. n, ,·erdiiim sözü geri k~rlef!n. a.:a7md_n .memle~etler!- Digcr tarafdan Edımt>kııpı orta o-
almnK it in müısaade diliyecek- mn. dını, ıçtı~~· ıkt~sadı \'C:: SJ- A. Cemaleddin Sara.Qoğlu kulu da uç larak tedı i ta. b. lan-
tım. Fakat eserin birinci kısmı ~ası mcselelerını h?nımle m~a- mı.ıtır. 
bitmed n bird<>nbıre ()ldii Ölü- kaşa edenlere mınnettarl1t,aunı HA R B 
lere \-Cnlen sözden ku~tulus burn~a ~krar. c~m~k i5terim. 
yoktur. Bunun için e::.eı i, iyi kO. ~a~üı. !sıml.7rını .zık~t!Dedi_!<le-

m: J.,:; sonun kadar ya?.mayı mu- rmun ~ılc soyledıklennı dogru-
kmek. '- es bir borc bıldım. dan d_ogruya kendi ffa:I~Icriyle 

mek dolu h .. . •. . "Elb" . . yazdıgımı da burada ılave et-
-----•u, ~c.usu. . ı;unı:•. nın mek mecburiyetindeyim. 

R d (.1 Hmd,, ısmındeKı ese- n· d" . h a yo f •lizcesini okuduğum za- • I~. ısta~a aıd şa. ıs, yer Vl! 
___ ._ __ e 'aplığı <lerin tesir- san~ ısı~lerın. ~ıcccsıni (V. A. 

27/Xl/1940 YlÜı aslen Türk, fakat S1!1ıth ı!l .klası.~c olan ~ksf?rd 
8.no ı>.ı:ogı·aı11 \ e ından müslüınandı • Hınd tarıhme gol"e tesbıt ettim. 

ly:ırı. ..kında yazabilmek HALİDt~ }<;DiB 
8.03 Muw:: 11. hl " a.uını üğrcnmü, (Arka8l var) 
8.15 A .. , hı>bc.:'11 ılınini, içtimai ha-
8.30 Mu ı . pr t fesini bitaraf bir 

PJ.) dk etrni. ti. Alim ol-
8.45/9.00 E\ • ı11r san'atkfır ruhu ta-

·csi. .ı .... rikuı· de adamın o-
12.30 Prngr .. mır Hindıstanı icin yaz-

ıv:ın. tb, hala hiçbir yabancı-
12 aa Mı~ )esser olmı)an bir mu-
12.50 A aıuyettir. Hind! .. tanı gezer-
13.0!\en h r an "Elbiruni,, yi düşün-

am düm. Onu onunnu asırda o ka
dar i inden alakadar eden mem
leket lıeni de içimden kavradı. 
Onun bi~ sene e~ vel hala bugün 
gıpt.,. cdılecek bir fikir namusi
le yazdığı Hindistan dünyasını 
ben, a) ni lrndretle olmasa bile 
ayni ·:obje~tif,, bir görüşle ya.;. 
ı~ak ıst dım. 1n. allah müsteş
rıkler beni fazla cüret \"C küs
tahlık! ittiham etmezler. Bü
tün ılim dünyasında daima "üs
tad., ı mi taşıyncak olan bu da
hile aramdaki farkın büyüklü
ğünü ben herkesten fazl& id
rak edenlerdenim .. 

NOT: Bu eserin başlan, cBugür.kü 
Hindııtana l::mı altında (Tan) da 
nqredılm §!i. En mühim ve sorı kı· 
aır.ıl:arının turkçeslnl muellıf yeni 
bafd:ın gazetmnlz ıçln yazıyor. 1 _ ..... ____ _ 
Benzin tahdidatı 

Hususi otomobiller va 
motörler faaliyetten 

kaldırıldı 
-o--

VAZİYETİ 
Alman - İtalyan 

münasebetleri 
(Bq t.ırafı 1 inci sayfada) 

oldul;ır. Bizim param ln kılosu beş 
ku ·u Almanyaya satılan mı.sır.ı 
1 talyô!ll r dokuz .kuruş t.c liC ettık-

1 "ı hnlde nl:ıınndılıır. Yııp 1 n sıya i 
teşcbuı.ı.ı;lc , ncal.i r da lll!Jl\ r olma
d . B tun Rumen mısıı l:ırı yarı fiya
t Alın ny<1yu n kledildi. 

Dobruc:ı nıuko:tfotın:ı mukabil 
Bul., d r Ruscukta Al 1 nl rn bir 
lG \ t:rd lcr. llu 1: kc 1 ır. ntakaya 
ı c. l\.t> eUn sah bı olan Bu b"la 
be. a· er Alımnyanm mutte!i ·ı .tt.:.1-
:> ıl nn da ı:ı ı.csj ın ınnudur. 

Buraya her gün s:ındık • ndık bır 
şcyl r t:ısınıyor. Bunun ne oldu •u 
bizi111 kaclar 1talyanfarn da meçhul
dür. 

Yu an-İtalya ıhW..Hı bu ikı d~v· 
lc-t.n • rnsmdak1 sı,Ya i muru :.ebcün 
inkıt. ına sebcb oldu •u haMe Al-
man buyuk clç" i Atina huküml'tik 
do t.. il" ~nuna eb tle berdevamdır. 
Yunımu tm1d.ın ı::clcn bau haberlere 
b ;,ılı Goricenm zaptından en 
frrl ıı1~mı un olan evini \ c scfaret
h::ıne.} i Yumın bayrukbrilc domıt:ın 
yıne bu z:ıttır. 

A! nan.} ada halk :ırasında <1talyc1· 
yı :ırk ... nı~a yuk .ıldık• gıbi :µıyıalar 
dolşt:J.tı haber vcrıliyor. 

-»o«-

ihracat piyasasında 
canlılık 

İhracat faaliyctı son günlerde 
mühim nııktnrda nrtmaktadır. 
Düu muhtelif mcmıeketlere 400 
bin liralık mal satılnmıtır. Bun
ların içinde Şimal nı mleketleri
ne kilosu 3.5 kuruştan ı:.:erbest 
dövizle veril n mühim miktarda 
kepek bulunmaktadır. Almanya
ya 150 bin liralık tütün, lsvic:
reye mühim mıktnrda küçük 
baş hayvan derisi, Bulgarist a
na :zeytin, b lmumu, taze balık, 
Rumanyaya portakal göntlcril-
miştir. ... , 

--:ıtoc:--

Şirketi Hayriye va .. 
purundan denize 
düşen yolcu 

Şirketi Hayrıyenin 48 numa
ralı vapuru dün Boğazdan ls
tanbula geliı keu s o!cular arasın
da bulwıan Meliha i miııde bir 
kız denıze düşmü. tür. Vapur 
derhal durdurulmus ve kazaze
de kız kurtarılmıştır. 

-»Ocı--

Keradanizde fırtma 

İstanbul Dôı'duncu Vak t Hanı 
dordı.incü kat 28 numarada Bay 
Nafiz'e: 

ikinci defa olarak ~ormuş ol
duğunuz meseleyi biz de !kıncı 
dc!a olarak tahkik etlirdık. Po .. ta 
ve telgrafhanenin en s:ıl:ihiycttar 
şahısları ile gör~tuk. Bızc 'en· 
len CC\'abı uynen yaz.ıyor \ c bır de 
not ilavesini xaruri söruyoru . 

dst::ınbul Aksaı=ayn tel .ı!lar
da tek kelime olarak kabUl cd 1-
mekted!r. Çunku Kcl1ıı c niz:ı 1· 
namcsınin l!J uncu m .. ddcs'n n 
biruıci fıkrasının A be.ndınde: 

(Merkez fs:mıeri relıbcrı) nin 
birinci sütununda gi' terilen \'C bu 
suretle yazılan eyy \'C .-:ıbıt 

ınevrud ista yonl nnın ısımleri 

d. ima bir kel n e ol r::ık say:lır

lıır.) 

Denilmcktcdır. Bu };::ıydc öre 
ınesda· Konyn Er<'glisi, Kı;ırade

n· z Ereğlisi, Kony:ı Ak .ı. yı, 1 -
tanbul Aksarayı, Do<x Bcy:ı ıd \ e 
ilh.. gılıı isimler tek kcliruc • :ı
yılm:ıktadırl:rr. 

ele "kie ve yazısımı dıl.-: 
15Lımdır. 

SPOR: 

Lig açları 
lı:tanbuı Futbol AıanlıQındıın: 
FENER!3AHÇE STADI: 

(f'ıl.ıt.J nray • Bey oz 
F encrbahçc - Vc!.ı 

ŞEREF STADI: 
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B k• ..ı - Top • ıpı 
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An doluhısar - Run lıh :ı..ı· 
Anadolu . Beyleı beyi 
Hil l • Alen d.:ır 
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NOT: l\f::ı l;;ı ın b:ı liı na s: JUC • 

.. :ın!lcrin ilcrı alııım.ı uı.ı e<•J C' t '1-ı 
ziın ccl :ınıştir. 

1 Şehir Meclisinin 
dünkü toplantısın 
da verilen karar 

---·---
T eşdithane yeniden 

ihale olunuyor 
• 

1stanbul Şehir Meclisi diln reis ve· 
kilı Faruki Derelmin riyaseti albndn 
toplanarak ruznamede mC\ cud ıne· 
ekleri müzakere etmiştir. 

Teşt.ithanenin ışletilmesi hakkın· 
da •i encümen mıızbatası encümen 
namına Hamdi Rasim tarafından 

'eı ilen ız:ıh;.ıtt.aıı sonra kabul olun
mu.: tı.ır. Hamdi Rasim bu fznhatın
dn •reştithnn"nin ya bir ınuteahhidc
lın' nle olunarak vcyahud da bclc
dıye tarafından emaneten işletilme· 
sinin zarurl goruldügünu soylemi.ş 

\'C rntıtc:ıhhidc bu hususta salAhiyet 
\'Crılme ıni istemi tir. 

Bu talcb meclis tarafından kabul 
olunmu tur. 
Mutcakıbcn şehir orkestrasının fn

::ıliyctinc aıd mazbat lar da kabul 
olunm.u \ e zabıt.ai belediye tali -
matı an.esinin muhtelit cnciuncnden 
çık n bnzı maddeleri kabul oluna -
rak celseye nihayet vcnlmiştir. 

--»Otı-

Bir Yunan gemisi 
Çanakkalede 

karava oturdu 
"' 

Limanımızdan Yunanistana 
60 ton balık götürmekte olan 
Yunan bnndıralı l{efalos vapuı u 
Çanakkale eh arında karaya o
turmuştur. Geminin vaziyeti 
tehlikeli olmadığı için buradan 
hiç bir tahlisiye vapuru gönde -
rilmemir-;tir. Yalnız limanımız
da hulunan diğer bir Yunnn ba
lıkçı gemisi yarfum etmek için 
Çanakkaleye hareket etmistir. 

'*""""* 

Güreş Federasyonu· ı 
nun bir tavzihi 

Dir 1 ı ıı'n organiz tor!er tarafın -
dnn tcrtıb cdılen prof~yoncl curcş 

ı l. o :ıl..ı ının da.u ı ·Iı donış ol-1 
m ı dolu ı .ıc h. ,k .ı:ın ald tıl • 
m. kta oldu •und:ın kayet cd lmck
te ve bu i c Bıxicn Tcıbıycsı Gen('} 
D.ı ektor.u 'liııun • l · , da · ubcsı ta· 
ra ınd n el 1 onulm ı ı 1ctilmcktc
dir. 

eder s~Jgılnl'ırrr sunarım. 

11 im Köşesi .... ________ ,,_, __ .... __ __ 
! Yazan: 

!ı!!~ Salih urad U~dllak -
Keşifler, ihtiralar 

Telefonla resirt1 
nakli 

Her ihtirada olduğu gibi t~a:: 
icadı sıralarında bir takım h~ rdJ1S 
ler dillerde dolaşmıştır. Bunl~ tr' 
biri Amcrikayn hicret eden bit ue 
landalıya niddir. Haberlerin t~ 
gonderildil,'İni duya bu ırı:ııı e
uuıktaki kardeşine göndermek uı 
re bir çift papuçu telgraf tcUnC ~ 
mış! Bu hikayenin diger mcınlc~. 
lcrde bir lııkım adapt: syonları ' 
dır. 

. d~ll 
Maddenin clektrık zcrrclcrı der' 

ibaret oldugu anlUŞlhnca ın:ıd re!' 
clckulk cereyanlarına tahül ede el" 
uzaklnı·a gondcrmek !ikı·ı nkl;,t g ıt' 
mez mi? işte bu ı;:ıbi duşiınccler '-1' 
sımlcrin telefon hatlar.le uz ı.l 
condcrılmesinc yol nçm~Lır. 

Amerika muhcndi ler bırl • 
1928 mayısındaki toplantısınd:ı ,. 
rıkan telefon ve telgraf kuJl\~ rı~ıt 
sının ıkinc1 reisi Nev • York ıle et· 
Fransisko arasındaki (5300 ıcııon • 
re) tclcfon telılc yedi buı;ı.ık cbk f 
da gonderilmı \"e rötuş cdı~etıl 
bir !oto rafı ortaya l.oymuştu. 

• 1 ı1D 
Fotogrnfı çckil!'n bulun uJe J;. 

-şvhı lnnn; m:ınzanı, binal:ır, rn!I r· 
neler, .resimler, el yazıları .,,c P •ıJ 
mıık izlerinin- fotoğrıı:Cları, 1ı • _ 
renkli rl'Simler hı le ınüoa b ele~ r • 
lcrle lWlklara gorderilelnllr. ı ı; 
triklc gönderilen re im l\sJ 1.ı 

benzer. 
o~· 

Telle re.im naklınde ana rol: c-
nıyan şeyler sunlıırdır: ( ı) foto • 
lt> lrik scllul: (2) Radyo aınplıfı ; ... 
torları; (3) Elcktrık filtirc dsre r1 
ri; (4) Hıimil cereyanlar, Mç 1·,. 
basit bir ekildı--. if, de etmek ı 

!:ek yap lac. l: i sudur: 
1yctı 

A~ dınlık ve karartıları ı 1u:ı ı 
ıa11111ı 

Upde bir elektrik cereyanına . ce' 
etmek, bu karaktcrist k ek .trıl:: • 
rc.ıı :ııunı uzaklara natlcdccek el• r 
reyi temin etmek, bu devrenin el• ıc• 
ucund, ki münasib tertibntia ktııi' .• 
teri tik elektrik cercyanınd:ın or~ 
nalc bcnziycn aydınlık \'e karaı t: , 

~~1 c:e~o~ :;iço;;d~!~;~~ıd:O 
ıldir. 1 te telle rc:-Jm nı?k11~ 

bundan ıstıf, de edilir. Bunları 1Jit1; 
?iri~den ayırcl etmek hu"usu, ~ 
ı:ıınuzc yarıyan cihaz foto elekli' 
scllul "smini ,·erdiğimiz (elcktr 1' 

Ö U) d.ır. 
_.ı\-0 

Foto clc .trik -ellülü bir 1-zıu· 

Y•1lfın:ı (l.'lrnb::ı m:ı) benzer. M~ 
bir fark \Oarsa ellulde ,,:ılnlZ 1 

~ 1~· 
elektro 'ar. füıdvo \"alliarıncl c r 
trol:ı n nd ... dı 3: 4 hattiı 8 c ı.:;ıcl" 
çıkar. Selii.ll.dcki ele ttrol:ırd ll IJ • 
rine l •• 1i~ıle denir. 

ı· 
Scllülun 1 atodu omp-:.ılun iç Yl1 

mın bir kı mmı ı ... :ıplam ola l ro
t. ywn, Sodyum, P..ub dyum gibı ı, · 
le\ i bir ınaddcd~n ibare t .. B 
deler ziJaya rr.::ıruz bır, !:ılı·~ cıet;· 
1.ron :ıcşrcdcrlcr. Bu elektro 
sc.llulıin baglanmış olcl.ı.:u mı.ı 

devrede clcktrı :: cereyanı ıı; 
cd r. Bu ccı ey n n ı;idd_ ti l otod 
r,elen :t.ı) a şiddetilc muna., belir. J}ıJ 
h ldC' bu cıh:ıuı zi.,;a şu:ıını 'e 
t c ey nınn t:ıh\ il eden bir ne\ 1 

muhan ılc gib; bak:ıbıl'r:ı:. 

F..serin Türkçesi, İngilizcesin
deki bütün mes leleri ihtivs. ct
m.~kle b~rnber terceme değildir. 
Turkçesı a:,.Tıca kendi başına ya
z.!lmıstır. Türk okuyuct1la.rın a
lakadar olacakları meseleler 
nisoct<'n biraz aaha uzun onla
l~rı aliı.knd r etmiyen k~ımlar 
nısb< ı bir:ı.z daha kısadır. 
F:nzl ol. -nk 1D33 tenberi Hin
dıstan la bazı deği iklıklcr ol
muştuı ld, bunları da na.zan iti
bara n.ll) ·um, Türkcesinin ln
gilizc nin ikinci tabı)la be
raber nkmnsı da bence iyi ol-

Petrol \'e müştaklarının sar
fiyatını t.ahdid eden koordinas -
yon heyeti knruının filen tat
bikine dün akşam saat 24 den 
itibaren başlanmıştır. Eu iti
barin dün akşam saat 24 den iti
baren kararnamede istisna edi
len otomobillerle. doktorlara aid 
hustLc;i otomobiller çalışabile
ceklerdir. Doktdrlara aid husu
si otomobillerin camlarına dok
tor işareti konulmuştur. Diğer 
taraftıln hususi eşhasa aid bü
tün motosikletler seyrüsefer -
den menedilmiştir. Taksilerin 
vaziyetine gelince bu sabah sa
at 6 dan itib:ırcn tek numaralı 
taksiler· çalışacak ve yarın sa
bah saat 6 da da çift numaralı 
taksiler seyriisefore çıkacaklar
dır. 

Val.'.ıy1 haber ulan ltalya istihba· 
ratı bu fena zihniycU önlemek içın 
Mu myc Şimal dcniı.iuc tayyare 
'c dcnız:ılb gem ı göndcrnıcgı tcklıC 

elınl.$ ve bu tckl f kabul olunmuş. 
tur. 

Bu h:ıd .:eler ı;ö Lc.."1,) or kl Cıhan 

Harbmclen c\·vcı ıt }ya itt..Cakl miı
selle c d:ıh.J oldu!!U nalde harbdc tn. 

Karadeııiz<le Şimal fırtınası 
hiiküm süınıckt • olduğundan 
vapur seferlerinde bazı rötarlar 
vukua gelmiı:::tir. Kmadeniz hat
tnda Giint'ysu ve Antalya va
purlan bıı er gün rötar yapmak 
tadır. 

K=3ğıd geliyor 
Bugünlcı de Rumanyadan şeh

rinıızc mühim mıktaıdu matba ı 
kağıdı gel<?ecktir. Yeni anlaşın .. 
hükümler:ne göre ihracat faali
yeti başlamı tır. 

ı
r 30yıl hapis! 
Sevdiği kızı öldüren istepan· dar

ağ cın an yakayı güç kurtardı 

' 
h 

y ni Sabah' 
TUrklye !en .. I 

UNKLIK 
1 AYLIK 
1 AYl.IK 
1 AYl.IK 

1400 Krı. 2700 Kt-• 
750 > 14i0 • 
400 > 100 > 

1i0 • IOO > 

28 Sonteırin 1940 PERŞEMBE 
28 Şevvaı 1il59 

15 Rumi Sontevın 1356 
Gun 332 Ay 11: Yıl 940. Kacım21 

Güntt öOle ikindi 
2.19 7.19 9.46 Ezant 
7.02 12.01 14.29 Vaaatl 

Alqarn 

12.00 
lG.43 

Y11taı 

l.37 
18.20 

lmuk 
12,35 

5.18 

DiKKAT 

Ezani 
Vasatr 

.:Yeni Gabah• • glinderllen yHılar 
ve evrak nevedllıln edUmuln iade 
olunm•z vo bunların kaybolmalann
d•n dolayı hl' bir bleaullyet kabul 
edilmez. 

Kaptika W r için kararname
de hiç bir rahat olm:ıdığı için 
bunlar scyı u:.;cferde serbest bı-
rah.,lnıı.Jl:ırciır. ! 

De iz nıotörlui ı 
Denizde ferden menedilen 

motörlerin makineleri dün mın
tnkn Ilınan rei.,.liği memurları 
tarafından mühürlenrui!"jtir. Bwı 
ların adedi 100 geçmektedir.Yük 
ve saire nakledecek motörler iki 
partiye ayrılmışlardır. Bunlar 
bu sabahtan itibaren münavebe 
ile sefer yapacaklardır. 

HALKEVLERI 
Konferans ve temsil 
Eminönü H:ılkevındcn: 

1 - 30/!kinc.tcşrin/1940 cumarte
si gunü sant (14.30) da Evimizuı Ca
!aloğhıildakı ::ılonunda Dr. Hafız 
Cemal Lokmruıheldm (Çok y:ışa
mamn sırrı) mc\ZUUnda bir konfe
rans verecek \: e Temsil ~bcmiz • 
(Hlssci Şayın) piyesini tcmsıl edecek
tir. 

2 - l/Dirincikllnun/194-0 
giınu saat (14.30) da Temsil 
miz (Hissci Şayıa) piyc!:lni 
cdccel:tir. 

pazar 
(Ubc

temsil 

Girls kartlnrının bUromuzJ:m n
lınması rica olunur. 

n.. unutı ::ımı ! r. llakıkaten Al
.} yı yirmı sen ıztırab fçınd<' 

1 1\ r .ıı oımuli oLn Ver y muahro"
s . de İtalyanın hu;:; l buy01: olmuş
tur. 1t..ılya tngılizlcı le bırleşirkC'n ga
ı ıh bır dd :ıcla bulunmuştu. Güyn bi
ı ınci H beş harbinde ıtUfııkı mu ellC' 
sin ke?r.clis ne yardım ;tmemesl ın, •• 
l y !'le sebCb olmus ve ltalyan 
m· le• bunun intik:ımını olmaga nh· 
df'tmıstlr. llalbu ı hnrbe girmek için 
h~r ı t rafla y;ıpıl:ın ;t~ p::ıı:arlı 
\.C Al n nya miışkul uı:ı:iyeU- d tuk
c ! y, tın :ırilınlm:ısı bu bahaneyi 
cerl ctm e klifıdir. 

Yun n ltaıyn harbinde Almanya • 
nın p l vvjyctini biraz da bundn 
:ır<ımtılıdır. ----
İtalyada. kalan Türk 

malları 
Amerikadan mem.Jeketimize 

gelirken ltaıyruı - Yunnn har
binin baı;laması üzerine ltalya
:ya götürülmüş otan Türk mal· 
lurının memleketimize verilmesi 
için buradn. alii.kadarlıır Roma 
n.taşe!iğimizc 18.zım gelen mü
racruıtta bulunımışl:ırdır. Bu 
malların memleketimize ı;;etiril
nıesine çalışılaca.kt!r. 

--:ıott--

Örf" idare 
tatbikatı 

(Bai tarafı 1 lncı cayfııda) 

Ali Rıza Artunkal çalı malarına 
devam etmektedir. Örfi idare 
komutanının emrinde calısacal 
askeri mahkemekrin şimdilik 
İstanbul, Çorlu ve Çan kale
de olmak Ü7.cre üç mıntakn.da 
teşekkül C'd rek faaliy te geçe
ccgi haber alınmıı.tır. Diğer ta
raftan Ankaradan alınan ha -
berlerc göre örfi idare İstanbul, 
,.e diğer mıntakalarda. hadisa
tın sevkivle alınmasma lüzum 
görülmüs~ ihtiyati bir tedbirden 
başka bir şey degildir. Bu iti
barla örfi idare tatbikatından 
olmak üzere alınacak tedbirler 
vatandaslnrın her günkii hayat 
tarzlannı ve itiyadlarmı değiş
tirecek bir mahiyette bulunmı -
yacalrtır. Örfi idareden korka
cak kimseler varsa onlar da 
tahrikatçılar, casuslar, beşinci 
kol tnslaklan veya halk arasın
da zehirli fikirler neı_ıredenl r -
dir. 

Dun b'r'n"i a 1ır ce ada bir c
'ledcnber de\ a 1 eden bır cin y t 
d vası n hay tl;:ııcLr 1di 'c kuı J a 
baglıındı. 

Bu knrnra ,orc: Su~lu Yorgı o .. • 
lu An'!elos l t p. nıdi . C\ 1ckte 
oldugu genç. bir l.ızı olduı mel.le 
suçludur. Tarı l:ı ıııd:ı ta 

rıı'c Evre ıy nın C\ ıne gid o. 
radn bir takım reuılet çıt.arını ve 
adeta işi zorbalığa dökın t..ır. 

- Ya kızınızı bana vc-rir 'niz, 
y:ıhud onu öldunırilm. DiyC' tehdi
de başlamıştır. Bunun uzcrı e poli
se mliracaat cdilm!11 ve l p ı. ia , 
zabıtaca yak:ıl;.ıımu;; C kat ıı d n e 

serbest bırakllmı tu·. Bu t 
bilen suçlu hemen bir t 
darlk ederek Evrcnyaı.ın ç l tı ı 

fabrikanın yolunu tutll"u t ır. Geç 
vnkit fabrikadan çık n 

y nı:ıd.ı t!:ı ark. cb 1 rınd n ?.forikn 
oldu.,'ll h:tltlc e\ 'ne ı: lmckte iken 
l tep, n unl rlne çı mw \ c kız:ı 

ke dı ınc l::ıı;ma ını teklif etmış -
tır. 

nın \ azıyeti 'e ı~tı .. eli~ atı o u • 
~ ı: 

c k kısa, son derc-ce ~ b k b •!'CC 
hir harbe ın teh;;,m .il t.ılm ki · 
Halbuki İtalyanlar da şimd • d.i 
anlıyorlar ki :ingılterenin su h ıco
lay J,olay yere gelmi:reccktır. J.3 r 
ltalya g:ız tesi: 

clngılt0ı e c;okuz canlı b"r cjd~ 
bcnZiyor. B..ı cJde !erden b ril1• l• 

' d<ırlıyonız, !.ık:ıt o yine c·anlcını) 1• 

Diye ) .ı m kt. dır. 

cdıldıktcn sonra tng.I 
!ık olnrak nhnanuy 
du. tng.llU.er italy nı 1 
o k:ıcl::ır c.."nin 



artma işin
tedbirler • 

yenı -(eaı tarafı 1 inci sayfada) 

f>aterecek, memur yalnız bir 
~ye dokunmak suretiyle 
llareti 'ermı~ olacaktır. 

3 - Ana seyrüsefer yollan ile 
diğer ehemmiyetli yollarda pi
Yade kaldırımlarının bordürleri 
Ve yolun imtidadınca yol nıihveı i 
Ytnni santim eninde beyazlan
dırtlacaklardır. Virajlar da gi
diş ve dönüş istikametine göre 
beyaz okl rla gosterilecektir. 

4 - Yolların kenar veya is
tisna.en ortalannda bulunan 
·bulvarlarda - tramvay, telefon, 
telgraf direkleri ve ağaclar yer
den itibaı n bir adam boyunca 
lôvdeleri beyaza boyanacaktır. 

5 - 'Motörlü ve motörsüz na
kil vasıtalarının geceleri yakmak 
lllecburiyetin<ie bulundukları 
ferıerlenn son zamanlarda bü
)"Ük Avrupa şehirlerinde kabul 
edılmiş bır tıpte, ayni boy. ayni 
tekıl ve aynı renkte olarak yek
llasak olm ı k rarlaştırılmış Ye 
böyle bir tıp seçilmi.,tir. Yapı
lan teerlibeler de iyi netice Yer
nw 'e arara b glanmı tır. 

G - Ot ı.imbalannın cam -
ların , lt kı::ımla.rında bes mili
lrletr' nı ık e sekiz san ti -
ın trı.: t • nlu<unda bo~ ve par 
lak bir) r bt akılacak, ışık bu-
rad n ktır. 

7 Ot rn bıl eı· g.x-eleri her 
h:lngi b'r 1 ;1 .. 'lyn nrJ<lan ver
ın~mel • ı 111 a .ımi 20 kilomet
re sü · • L ~ J ukan çıkmıya
cakl r r. 

1'l'k karartma işlerlade 
;... r' ren noksanlar 

Birinci.kanunun birır:ci pazar 
gUnti ,\lıc mmdan itibaren "Ha
"- taa Tuılarına karşı ısıklann 
llön lı u rue ı ve karartılma ı 
baamna miu., hususi mes
kenler · :l kı~nın da. tatb.ki
Qe ba.; ıacaktır. Bu ıtibarla 
cum:ır ı gunü akşamından iti
baren e\ e de ı ıklann dışa.
taya ızn ması ıçin maskeleme 
tertıbatı tatbik oluna.ca.ktır. 
Diğer taıaftan vali muavini 

.Ahme l I nt, şimdiye kadar 
tatbıkatta tesbit on.ınan nok - ı 
sanları t sbit ederek bunlann 
onune gc< .. mesinin alikadaı lara 
tamim c ıi tir. Görülen nok
autlar un rdır: 

1 thane. Jokant , 
naağaz k hvehane, sınema, 
baı ,. ilkkfut sahıbl ri-
nın vit · mekanlaı ının üst 
taraflaı ı kap ak suretıylc 
\'e bazı e m ır.puUerine kır
ınızı, n \ ·, iyah 'e hatta ga
~ kigıdı asmak suretıyle gii--
Meclisin dünkü 
müzakereleri 

uoglunun yerme 
A a ınebusu 

oluı dugu-

C ecnebı dovız!er halinde 
un ın kuru uzcrinde Turk 
' ılmışl r. M ruı.:ıtıın da 

ıd • ~rı kalan 3.905.142 
ru tamamıle dahilden 

• 

ya maskeleme yaptıkları, 
2 - Bir çok esnafın came • 

kanlan açıktır. Bunların harice 
ışık verecek vaziyette mavi am
pul kullandıkları, 

3 - Kapılar açıldığı 1.a-
man dışarıya aydınlığın tama • 
men vurduğu Ye içerdcki lam
banın bu vaziyete göre maske
lenmediği, 

4 - Pµar yerlerindeki esna
fın kullanacağı koyu mavi ışık 
veren fenerlerin tamamen hava
ya karşı maskelenmesi, 

5 - Bir çok kahvelerin cam
larını kırmızı. beyaz veya açık 
renkli bezlerle perd~lediklel'i 
görülmüştür. Maskelemekten 
maksad harice kat'iyen ışık sız
dlrmamaktır. Kalın beyaz ve 
ya kalın koyu mavi bez veya 
kiğıd kullanmak daha elverişli
dir. 

6 - Biliımum sinemalann an
trelerinde bulunan liıribaların 
koyu renkH bezlerle dahi ka
panmış olsa iGerideki lambalaıın 
harice ziya vermiyecek şekılde 
maskelenmesi şarttır. 

7 - Maskeleme işinde siyah 
veya koyu mavi kalın bez veya 
kuyu mavi kalın kağıU kullanıl-
ması lazımdır. ı 

8 - Apartımanların, hanla
rın. ara yerlerinde bulunan hava 
ve aydınlık içinde bırakılmış bu-ı 
lunan boşluğa karşı olan pence
relerinin de maskelenmesi ve 
boşluklar üzerinde bulunan cam-1 ların da koyu mavi veya siyah 

1 
renge boyanması, 

9 -- S"yyar satıcıların lam
balaı ının ya tam men men'i ve 
ya bu lambalarm ha.vaya mas
kclendikten soıu a kullanılması, 

10 - Motorliı nakil vasıtala
rına aid karartmada yeknasak
lık temini, 

11 - Bütün ı,oförle: in umumi 
caddelerin haı-icindeki sokaklar
da projektörlerini kullandık
ları göriılmüştür. Bazı şoförler
de biiyük ampul kullanmakla be 
raber fener camlannı koyu ma
vi, yeşil, kınnızı. mor rmklerle 
boy->dıkları ve bir kısmı da kii
çük ampulleri maviye boyamak
la beraber karanlık başladık
tan sonra büyük limbaları mas 
ke..ı:üz olarak gözden kaçan so
kakl&rda yaktıkları görülmüş • 
tür. Nizamnameye tamnn::en 
muhalif olan bu hareketin sid
detle önlemnesini ve bütiiıı ve
saiti nakli)enin limbal.ıruıın 
havaya karşı tamamen maske
lenmesinin temin edilmesi la
zımdır. 

Belçika ltalyaya 
harb ilan etti 

( Baf tarafı 1 inci sayfada) 

tayyare iissü tesis ederek ln
IJiltereyi bombardıman etmek 
için buradan hav::ılnndıklarma 
aid deliller şimdi Be'dka hu
kiımetinin elinde bulunmakta -
dır. 

Bu tecavüzleri göz ônünde bu
lunduran Belçika hükumeti bu 
hareketlere karşılık yapmağa 
karar vermiştir. Belçika kendi- ı 
sini İtalya ile hali harbde nddct-
mektedir. t 

Belçika Kong~u 1 
Et,izabethviUe, 2.7 (a.a.) --ı 

Bel.;ıka 1congosu umumi \:alisi 
İngiltere ile sıkı bir işbirliği ya
parak sonuna kadar mücadeleye 
devam etmek hususunda bu 
nıüstemlekenin ittihaz ettiği ka
.lcararı teyid etmiştir. 

İt.al) anlar tecrid f'dildi 

ElizabeUıville, 27 (a.a.) -
Belçika kongosu umumi valis'. 
Belçika kongosunun İtalya iie 
h~. ~alinde. bulunduğunu bu
gun ılan etmıştir. Şübheli telflk
ki edilen bütün İtalyanlar Le
opoldville ve Eliza.bethville de 
tevkif cdimiştir. .. 

SAYFA 1 
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ET! Ti 7 

SON HABERLER ŞiMDiLiK 
BU KADAR sonra 

[ ••ımakaleden devam l •iiİİİİİİiİİiİİiiiiİiiİiİİiiiİİiİİiİiiİİiİiİiİiİiİiİiiİi~İiİiİiİiİiİiİiİiİiİiiiİİiİiiiİiiİİiiiİİiiİ~· 
Yalnız, bugüne vo kısa. bir is· • tikbaıc münhasır olmak üzere M a r e ş a I I T O R l N O ~------' ıienilebilir ki sefir hazretlerinin Rumanyada 64 Bı·r la"' u .. batı·ı,·k 

bu tekzibi Yakuışarktaki vazi-
yetin biraz sükun bulmasına B d ı • f k •JJ t • " hkQ 
hizmet ed('('ektir. Görülüyor ki a o g 1 o e rar Şl e - sıyası ma m Ajans okuyorum.: 

...... İngiliz tay}İareleri Tripoo 
liye hücum ederek .... ,, 

---·--<•----

Alman diplomasisi pek hoşlan-

~:ı;~~ı~i.:1::r::.~~~':1;: Arnavudlukta /e bombalandı kurşuna dizildi Makale okuyorum: 
" ...• Akdenizdeki ltaıy .... 

müstahkem mevkilerinden Tzi. 
poli'nin .... ,, 

da tasavvur etmiştir. Bu da • 1 
memnuniyete şayan bir terak-
ki eseriwr. Bu kadile eldıven Atin:ı. 27 (ıuı.) - B. B. c.: 
zaman ile eskidiği ve iGinden Son gelen h.ıbt-ı lcre go• e Arn3\'llt-
hakiki ve ~k bir dost eli mey- luk cepht> nd" It<ılyanl r mudafaa 
dana çıktıgı takdirde Alman hatlarını bir turlu duze!temıyorlı:ı . 
diplomasisi Yakınşaritta daha j Mare al B.ıd .:!ionun Alnnrntlu a 
müsbet neticelerle karfjılasabi- gıttlğı ogrcmlmektedır. Buııd ın ba -
lir. ka fa •~t parti ınin sekrew i Mutı'-

Bulgaristanın ~eni nizama nııı Arnuvutlug ı va ıl olduğu \ c 
idhalindcn vazgeçildiği Ye Bul- malum olmayan lııı yerde ta st 
garistanın buna U?tirak etmek p:ı.rtisi ilcrı geleni •rınr!en oli.ln Sta -
istemediği yolundaki Iınvadisler raeo t<ınıfından ı ·tıkbul eöıldıgı h ~-
de Yakınşarkıu vaziyetinde is- beri al nmı;ıtı~~~ 1

1 

tikrar temiıı edecek amillerden - - ~ ~ -
biri olabilir. Bulgnrist.ının QU Si· ı· talyanlar 
rada yeni niz.ama girmesi bilhas-
sa bize karşı bir tahrık mahiy~-
tini haiz olacaktı. Yeni nizam k b •ı .. 
denilen Alman kütlesi hudud- a J 

mu~ 

taarruza 
hazırlanıyor 

larımıza dayanacaktı ve temin 
ettiği mü1..aheretten sarhoş ola
cak Bulganstan belki de Yu
nanistanın vaziyetinden istifad~ 
arzusuna kendisini kaptıracaktı. 
Bu, bütün Yakın.şarkı ve Bal
kanları kaplayacak bir yangının 
başlangıcı demekti. Ya Sofyada, 
ya Berlindc, ya her iki payıtaht
ta birden esen bir akıl ve basiret 
riizgarı Yakınşarkın bu nok
tasındaki karanlık fırtına bu
lutlarını r;imdilik dağıttı. Bu is
tikbal için bir garanti değildir. 
Fakat öyle bir dakika içinde 
yasıyoruz ki bir günün emniyeti 
bile sulhun muhafazası namına 
kıymeti haizdir ve emniyet için
de geçecek bir günün bır kaç 
günlük emniyet daha doğurma
sı kabildir. Müşkülpeseııd ola
cak zama'Tıda değiliz. Hayırlı 
neticeler az ve muvakkat da ol
sa takdir ve tes\1k edilmelidir. 

Bulgaristaııın yeni nızanıa 
girmekten vazge<;mesi Balkanlar 
için başka bakımdan da bir ga
ranti teşkil ediyor. Çiinkti Al
manyanın Bulgaristan yolile Ar
navutlukta İtalyanın imdadına 
kuşmağa şimdilik niyt:ti olmadı
gıııı glısteriyol'. Yakıns.trkın suı-ı 
htmu tehdid eden ihtlmitllerden 
biri de Balkan l:ırda bir Alman 
ordusunun g(irülmesidır. Bugün 
ltalyanın imdadma gelecek or
dunun ya ın ne ~apacağı pek 
haklı bir sübhe uyandıra ağı gi
bi tabii \'C zaruri olarak bir ta· 
lom ihtilatlar tevlid etmesi dt? 
gözi'nünden uzak tutulamaz. Bu
günlük bu Alınan tehlikesi de 
varid görünmiyor. 

Binaenaleyh sefır von Pape
nin tekzibinden ve ona mütera
fik bulunan di~ hareketlerden 1 
sonra Balkanlar binnisbe daha 
sakin bir ha\!a içinde bulunuyor., 
Onun içın dostumuz von Papcn 
cenablanna: hofi geldin! diyebi
liriz. Hele bahscttiğı tekliften 
tayyarede cehinden düşünnü~ 
ve aklından d l cıkannış ise o 
zaman bu "hoş g 1 in,, i saminıi 
surette tcl<rar ed biliriz. 

H•yin Cahid YAL(.'IN -----
Dekazanof 

Beri ine 
giderken 

(B:ı, t;rafı 1 inci sııyfada) 

ren geniş olacağına şübhe et
mediğimiz bütün fa liyetlerinde 
takib etmek muvafık olur: 

Yetişmi~ adamlara o kadar 
muhtaç olan bir milletın gövde
sinden Dekazanof ayarındaki 
bir zat müstacel bir lüzum ve 
km vetli bir sebcb olmaksızın 
ayrılamaz. 

Alman - Rus dostluğu - ma
dem ki nazi - Sovyet do tlugun -
d.~m bahsedemiyeceğiz - büyük
tur, kuvvetlıdir. Cünkü Adolf 
Hitlerin Almanyası ile anrak bü 
} ilk ve kuvvetli dosth klar müm 
kündür. 

\·e · te bu husu..~a. bazı ha
yalcılar, daha !'limdiden nifak 
tohumu olarak telakki et ıltiE-.rı 
Bt jCT ristan, Berlin - Mo kova 
dostluğunun büyüklü ü ve sağ
Jaınl ının delil ni roormekte <Te-
cikmiyecektir. 

0 

F;n iyisi Balkan ıneselesilc 
hadıseler vukubulacak kadar v~ 
sarih bir !?Cyler yazmamıza im
kan oluncaya kadar şimdilik te
mas etmemektir. 

Akdenizin şarkında ' e garbm
da iki millet bekliyor.O iki millet 
ki, tarihi sırlarını hiç kimse as
la keşf etmemiştir. Şarktaki mil
letin, Türkiyenin derhal halli 
li.zım gelen mesele olduğunu 
her şey gösteriyor. Şimdilik sus
mak ve bakmak icab ediyor. De
kazanof Berlinc sür'atle hare • 
ket edecektir. Bazfm b m te
cessüsümüz fazla baKI ıya in
hisar eder. 

mı 

(Bat tarafı 1 inci .. yfada) 

nın 9 ki! metre kad ı iınalınde kiın 

Moka.ra şehri \ e ha' lı ıdir. r 

1 

Yugosla\ hududu cıv::ırında ccpı1e 
sakınd r. Fakat paz3rtesı b tun gıın 
topçu duello,,u yapılmıft r. Dün gun
dm: 32 İtalyan eri Yugo l:ı.v mak .. n
larına teslim olmu tardır. Bunların 

28 ı Arnavut, di erleri İtalyandır. ı 
Atına. :?7 (a.a.) - B. B. C.: 
Yunan resmi telılıgı: Yun nlıların 

Göı·iee mıntakıısında altı İtalyan 

tı yyarc inı el!eı ne g ırdıkleı·1 oy
lcn ektedır, Bu tebli e goıe Yunan 
Jıl r ılerleme c dev. m etmc!ktcd r
lcr. İtalyan tap·::ııel ri Ep ıd · 10 
J,oyu b~mb3rdı n ede ek Korfo ve 
Kefalonyada eh leı·e ll'lkum e• -
m1 lerdır. Hı b'r n kerı hedefe · a
bet vaki ohn mı tır. 

.1\t-ııa 27 (n •. ) Yun<ın muz.ıl-

fcriyetlerı şeretıne, At nanın kato -
!ık 'kıl e ınde dun dlnı bır • yııı ya
p•hııştır. 

Yunan nıatbullt nazınnJD nutku 
Atina, 27 (a.a.) - Atina a

jansı bildiriyor: 
J4"aşist tehdidlerine cevab ve

ren Yuncı. , matbuat n zırı Ni
kolodis radyoda a.~ıdaki nutku 
söylemi.,~ir: 

Yunan sılahlarının yazd ~ı 
destana ka şı ihanın duyduğu 
hayranlık ahengini yafnıır bir 
ses. yalancı bir • ,,,, gnyz ve 
nevmidiyle dolu bır se · bomıak
makta ve bu ahen~e muhalif 
yalnız o se.ı ışitilmekteclir. Bu 
ses İtalyan propag ndasnuu R
sidir. Fakat bu ses de fasist 
vicdanı gibi, Yunan gazabı ve 
ai.uıgülcri önünde titriyen İtal
ya ordusu gibi titremektedir. 
Yunan muzafferiyetlerine kar
şı ilk defa olarak ruhi biı aksül
amel hmmle getirmeğe çalışan 
ve bütün dünyanın Yunan mu
kavemetine verdiği manayı ha
leldaı· etmeğe uğraşan ,.c Yunan 
hükfımet reisınin, nüfuzu altına 
aldığı milletlerde en basit im;an
lık cıereflerini hice sayan mütc
arrız bır düşmana karşı Yuna
nistamn en nrukaddes seylcrini 
teslimdeıı imtina etmf'k suretile 
gösterdiği yüksek ruhu küçült
mek istiyen Mussolini olmuştur.• 

Fakat diktatör, dağlan yerin
den oyna~an ;.e maddi kaziyele
ri altüst eden mancvı amili u- · 
nuttuğundan, Yunan ruhunu an
lamadıgından ve Yunan gururu
na lilyık olduğu kıymeti verme
di~nden yerinde bir ceaaya 
mustahak olacak ve misli görül 
memış bir düşkünlüğe uğraya
caktır. 

Yunanlılar manevi bir kud
ret olarak yaşadıkla!'ınt ve ciha
nın hürmetini kazandıklarını 
zannetmekten hiçbir zaman fa
riğ olmamıı;l~rdn. 

ArnaYutluk daglanndn yazıl· 
masına devam edilen Yunan 
destanının böyle deıin bir ma
nası vatdır. 

Yunanistall. vatanımızın mu
kaddes topraklan, acaba han
gi büyük şair yeni kahramanlı
ğı terennüm edecektir. 

-»«-

Mısır Milli Müdafaa 
Nazın Kalb sekte

sinden öldü 
Kahire, 2i (a.a ) 

dafaa nazırı Yun 
sabah Kahirede•ı G 
trende k lb ~ ... , ....... ,nını>n 

Blikreş 27 (a.a.) D. N. B. ajan-
sının hususı mu b r b !diriyor: 

Tuna uzer nde ) se it 
zamn .. m nin tesp.tı iç n topl n: 
ko fera ın yarın Bukreşde me 
ne b ı y:ıcaaı temin edilmektedir • 

• 
İngiHz tayyareleri 

Berline de hücum ettiler --
Loııdra, 27 (a.a.) - Hava ne?.a-

ı etınin tcbli~: ı 

Lo dra, 27 (a.a.) - Reuter: 
A an stihbarat ajansına Bükı'l!l

den lıildırild gine gore Rumanyalı 64 
ı..ıy ı e\ ku bu sabah aat b rde 
leJyOnl't"ler ta·-afından Jilavy askeri 
hapı h n inde k\1f'1Una dızılmıştir. 

Kurııuna dızilenler arasında eski 
hali ekıl general A gesı nu ve e9ki 
emrııyet na ırı Marmescu da 'li ardır. 

•• 

Haritaya göz gezdiriyorum 
Gözüme diken gibi babyor: 

''Tripoli .. ,, 
Bu şehir Akdenizin ılık sa

hillerinde otuz sene evvel alçak
ça yapılan bir hücumla Türki
yeden gasbedilen Trablusgarb
tır. mu Türk demzcilerindea 
Turgut Reis orada yatar . 

i ııgılız ha a kuv' etlerıne menııub 
aı:ır boo b.,;d 11an tayyaı elerı, s.a - ı 

lıyı çar~ mbny. be iıyaıı dun gece 
Tcırıno :ı kerı fab. .al nna hnc:um 

eıını ıc dir. 
1 Veyga d F I Torıııo askeri f, brik. 1'11 ın:ı bun- n as su -

Büyük bir milletin şerefi 'N 
namusu için can veren yiğitle
rin kanları oranın kumlu top
raklarına karı~mışlır. Trablus 
tarihimWn parlak bir devrmio 
sembolüdür. Diınyaıun dort bu· 
cağına medeniyet taşıyan Türk· 
ler, büyuk medeni vazifelerini 
yaparlarken orasını da nura 
kavuşturmuşlardır. Tarıhimize, 
edebiyatımıza, an'auemize, ma
sallanmıza, destanlarımıza gi
ren bu tarihi beldenin ismini 
hic kim~ değiştirmek hakkına. 
malik değıldir. Tripoli değil, 
Trablusga1 btır. Ankara nasıl 
Angora değilse, İstanbul nasıl 
Constantinople değilse. lzrnir 
nasıl Smyrne değilse, Trablus
garb da ayni şekilde Tripoli de-

dan dôrt ece evvel de bır hucum • ı 
;)iaD lm tl. Bu sefer"ı ı ıncı hu um, tan 1 1 e görüştü 
hı aı 1 rı muhım ını ,tardn !azlal:ı" -
tırmı tır. 

gormuş-

mıştir. 

Lond ~ .. da btı taarruz 
kıı..au QSretJmek h: ne ıet -
niıı tebligine iutizar ed lmekt:edir. 

Sovyeı=-Amerikanl 
müzakerelerine 1 

tekrar başlarHyor 
• 

Bu vaziyet Sovyelterin 
3 ler paktına İftirak 
etmiyece§ine •lwlet 

tetik ki ediliyor 
-o--

Nevyork, 2i (a.a.) - Reuter: 
Associatet Press'in Vaşington 

muhabiri, iyi haber alan mem -
bllann verdiği ve Sovyetler Bır
liği büyük eJc;ilıi Uınaİıskinin bu 
hafta hariciye mü teşarı Wel-
lesle ~tekrar müzakerelere başlı
yacagı hakkındaki haberleri zık
ı'ederek diyor ki: 

Müzakerelere yeniden ba,ı;;la
nılması buı V ~"tingt n mahfil
lerinde SO\ ~etler Birliğinin mih
Yere iltihak etmiyeceğine bir a
li.met telıtkki olunmaktadır. 

Müzakerelerden imdiye ka-
da1· az bir netice alııunışsa da 
iki memleketin bunlardan d h~ 
müsbet neticeler istilısa.l etmek 
ümidinde olduğu zanDCdiJmekte
dir, 

Bayan, 

Nefes almak ~wn için el
zemdir. 

S..çlan•z da ıeııe fos eder. 

F.ık ıl, ruzı~;iiı \ e lı la her 
guıı m 11.ız kalan saçl;tnn:.ı:m 

üzrrıııde peyda oLın kesıl ;,:;1 , 

hava aıın.ıı...cuıa man.ı ohu. 

O hakk,Jerhal GIBBS Şam 
öııına muracaaı d ıııı . S.. . 

Jrıınızı parliiilır, ıe nı.Uer .,;c: 

canlandım. 

Franaada kUçOk bir erdu 
tetkil ediliyor 

--9--

Rahat, 27, (a.a.) - Havas: 
llükümetin Fransız afrika

sı umumi delegesi Genaral Wey
gaııd, dün rabat'da umumi vali 
Genaral Nogues ile ve muhtelif 
faslı şahsiyetlerle görüşmüs bi
lahere Fas Sultanını ?.iyaret et
miştir. 

SOFYA 
Oniversitesinde 
hadiseler oldu 

(Bat tarafı 1 lncı sayfada) 

Wlıv s tc ıki gun k palı k ..c k
tıı. ~ 

ğildir. 
Ecnebi ajanslar, ecnebi mu

harrirler, ecnebi haritalar, iste
dikleri kad r Tripoli yazabilirler. 
F .... ırnt Tüı k ajansı, Türk mu
harriri Ye Türk hari!".acısı bu 
şehrin ismini Trablus olarak 
yazmağa ve bu şekilde telaffuz 
ctmeğe mecburdur. Milli an'ane
Jeriınize, milli tarihimize karşa 
gösterilen bu liübelil'ğe kat•j 
olarak bir son \ermek liz&I" ' 

u buıu ı- MURAD SERTll 
-----====-·da et· 

Aja.D81n 18zihi. 
So1} a, 27 (a.a.) - Stefl\ni 

ajansı bildin yor: 
Bulgar ajansı bugün aşağıda

ki tekzibi neşretmiştır: 
Bulgaristanda karışıklıklar 

çıktıgına, hükumetin devrildi -
gi • ve örfi id re ilim clı du -
guna dair haricde ve bilhassa 
Bultı'eŞte ve Belgradda 1 a ılu
n.-ın haberler tamamiyl uydur
ma hr. 

Bulgaristanda vazi) et tama
miylc akindir. 

Bulgar - Sol) et göniı:ımeleri 
Sofya. 27 (a.a.) - SO\yct 

Harıc·:; .... lrnmllı;e. lıı?i umum ka
tibi S ·t.>eve diin yeniden Bul
gar h::ıricıyc nazın Popofla gö
rfümıüşttlr. 

Bft~1trisbult1t vallİy~tt 
:ı. 27 (a.a. Reıı e 

J 
"ve h& 

apon - Arre::~ bu 

Ü 
f.LD rapora m naser ıUtun lda) 

ra ı 

ı ek Z4l d r. 
En had gerginlik ayları 194 t 

" mart ve nisan olacaktır. Çunkli 
Amerika donanması o za nan 
hazır olacak \'e Japonyaya ı>et
rol gönderilmesi yasağı büyük 
ihtilaflar doğuracaktır. 

sclıneL oldular. 

Yeni Japon büyük elçisinin va. 
zifesine sene sonundan evvel 
ba lama acağı keyfiyeti .Jaoon 
• Amerıkan münasebetlerinde 
buhrnnın yakın te1i.kki ooilnıe
diğ"ni iısb&t eyler. 

--»«-
lsviçrade komüncst 
partisi lağvedildi 

Berne, 27 ( a.a.) - Fed ! a 1 
ınecm ls\i r kanunues i ı ·n 
102 inci \ c federal m : ·• n 
memkk tin h m~yesi 'e lı"ttıraf-
lıgın i hakkında. 30 • 
to tarilili ittihaz ctt · - i 
kaıarı ı · ü maddeleri'm ci· 
bince, k iın t p ti· 
sini 1 • ~ e karar vcrnı . 
tir. 

____. ............. 
Ustura üa yaralam19 

Sirkeci c Çatalca otel 
turan Remziyi K' ük M a 
paşada nabSğ Y us -~···~ .... 
da oturan Ilüaeyin bir km ga 
nunda ustu a il yaralamı ve 
yab.lanımştır. Yaralı hasta • 
haneye kala nlmıştır. Tahkika· 
ta devam olunmaktadır. 

Dikkatsiz binici 
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( lıı ttırafı 1 inci Nyfad• ) 

jmda, yalnız Arjantinin ~}ı 
dünyanın en yeni ve en zcgm lı
m anlarmdan biri olan Buenos -
Aireedcn kalkmış ,.e Hamburg -
Snd kumpanyasının Brc:1.ilya, 
Uruguay ve Arjantin kıyıları
• a işlettiği o yüzen biı· ~arşı, bir 
otel, bir şehir olan Cap Arcona 
Be bütün Atlfıntiği on sekiz 
günde a~arak nihayet gene bir 
sabah karanh{;rında Şimal De
nizin~ .Southempton'a varmı§
tık. 

Londraya bir saat mesafedc
Jri bu İngiliz limanında çok dur
madık. Kalktık ve Haınburga 
doğru yol almağa başladık. 
Ertesi sabah erkenden (Elbc) 
nehrinin ağzındaydık. Geminin 
kaptanı: 

"- Hamburga karadan ge
leııler, Ham burgu bilemezler; 
tı0kaklar arnsında kaybolarak 
şehri göremezler. Hamburgn 
tanımak. hele tadmak kin uzak 1 
denizlerden gelmek, onu ( l<.ilbe)
dcn görmek lazımdır!,, diyordu. 

Elbc nehri, Hcligol:md ada -
sından sonra K'ukshafende baı:ı
hyordu. Şimal Denizi burada 
nehre karışarak dar bir su .ı::c
di halinde saatlerce mmvor \'e 
Hamburg schrindc bit{yor,iu. 
Nehir o kadar sığ, o kadar girin
tili, çıkuıtılı idi ki 'il apurlaı ın 
dibe oturmaması için bütün yol 
boyunca i!'jar~tli f1amanuıralara, 

~id <,;e~id "Dikkat!,, ihlarlal'l
na tesadüf ohmuyordu. O koca 
geminin bu bir l:nnal kadar clar 
ve uzun nehri sığa oturmadan 
geçebilmesi hakikaten bU:> Uk 
marifetti. • 

Güverteye yaslmımııı. ı:nx
dcn itibaren gemiyi tel halatlar 
la burnundan çekip götüren iki 
römorkörün su iizerindc <'izdiği 
acayib 1Jkzakları merakla seyre 
dalını. tım. Hava açık, fakat El-

m. suvu camurlu gibi sarı 
·k~ek !'"'liktı.· ~·n_nl'atla.ntig~ı 
nck dolu • kcnclısıııı nc-~nn ng

"-yaıı \'t.: kah suya .. R _ __ .,.__fwa u<'nn yüzlcr-
ad yo . martılarla dolu 

1 

27/Xl/1940 , 

800 P Hamourgn kn-
. 1 oJn·mıı \ 1.. zl2 siiren hu 

ı,r.ırı. d .. 
8

,.., ... 1 • 11 1 r .ıasın a. goz. 
.u.. .mU;.J-. • 1 • . d b' 

8.15 A :ın lınbcrlr ı> gı en ır 

~ırarru j t. 
8.30 Mu ı . pı ' 

Pl.) r 
8.45/9.00 E\ l ıı 

P'"RŞEME:E 

t 

s:;ı:ıt ay ı, oj. I' hobeılcr'; Zır,, t, 
Esham - 'l'nh\ 11."ıt i<. , biyo - Nt:-1 
kut Bor1>al rı (r'ı~ .ıt), 2.2 45 Mu:ı.ıl : 1 
Dans muzı ı (Pi.), 23.2 23.30 Y. -
rınki p ·ı..ıgı al'1 \ e 1 prnı . 

... ~T DA R, vasıt:ısile tevzii Mıntakn 'l'ieru-et M .rlilrlül:Uncc k:ınırla$b.nlmı~tır. 
BEL GEVŞEKLlGt 2İ=t~~~;=~=~~~~~ee~~iden bildırmer. üttre Türb«f~ l'enlİyet mcrke- Teftiş heyeti reisliğinden 

ve zafiyeti umumiyeye kar~ı Te.Uış heyeti kadr06unda münhal müfettiş muavinllkleri için 2e jkJn.ı 
Hormona fr.'->rıka&lllın Açık eksiltme usulile inşaat ilanı ciklınun 1941 tarihinde musabako imtihanı yapılacaktır. 

GLANOQKRA TIN İmtihanda muvaffak okınlar 35 lira ~li moa§la müfetti~ muavinllgine 
Sıhhat ve İçtimai .Muavenet Vekaletinden tayin olunacaklardır. Mtlfet1iş muavinliğindc bilfiil çalışmak suretile b!t: 

Hahla rı çaredir terfi muddetini dolduranlar yapılr.cak ehliyet imtihanında mu\•affr.k olrlıık.-
l- Ank:ırtıdu lhımıımöııııııde yapılmakta olan Tıb F:ıltiıltC!i miı~temiliı- lan takdırclc me"·zwıt daire::'ind<' ıniinhııl mlif<'tti~ltklerc tayin olııııurl:ıı·. 

Her ec.uılıaı.cdc kutu•u 
200 kur~tur. 

Reçete ile s~ıtılır. •••~ 

tıııd:ın •959094.95> dokuz yuz ell, dokuz bin clot san dört lira doksan IJeş Aranılan ı.:ırtlar şunfardır: r.-teımırm kanununun 4 üncü mnddcs ni.rı 
kuruş kc;ıi! bcd 111 doğum ve ni aıye klinigi in~a<ıtının ikmali açık eksilt- (A, H, C, Y, Z) fıkralarıııd;ı y. zılı olanlara ilfı\ eten :ı :ığ·clakl şartları h:-ız 
meye konulmuştur. olrııcık Jazııııdır: 

toprak parçası üzerine serilmiş 
muazı;am bir limanın birbirine 
girmiş binbir cihaziylc karşıla.
şıp duruyordu. Tersaneler. vinç
ler, doklar, rıhtımlar, amfiteatr 
şeklinde sırnlanmrn tezgahlar 
ve bu tesisabn i)n\indeki dur
gun sular üzerine yaslnıımış, 
çatanalar, römorkörler. irili u
faklı mavnalar, sayısız şaman -
dıralar, insana, nıihaniki zihnP. 
tecessüs, merak, hayret \'eı·en 
dev nisbetli, korkunç bir maki
nenin parçalarını andırıyordu . 1 TiYATROLAR 1 ---

2 Eksıltme 5 lıırinci kanun 1940 J)er~~ml.>c gunıı ı:ıaRt 15 de Ankara- A) Si~ as~ı Bılgikr Okulund:ın veya Hukuk veya tktıı;at Fakültesinden 
da Sıhhat ve i<'umat Mua\ enet Vckaletinoe teşkil olunacak hucıust kom is- veyo Yük~ek iUısat , e Ticaret mcl.t.ebi gibi n1eslel:le olakalı yüksek mck· 
yonca y&pıl. c: ktır. tcpforin birinder \ cyn bunlara muadil derecedeki ecnebi mekteplerinden 

3 - 1-tıycnler eksiltme şartname i, genel ve fenni ı:ırtn:ımelt-r, mu- mezun c•lIT!:ık; B) inıtihanııi a~ıldıliı scnrnin 2 inl'ik&nunun ipt!dagnd:ı (ltu: 
km·ele proje:si, fiyat trıhlili, kc~ır 'e husurl şnrtlar cedvclı \'e 19 paıt·a yaşını geçmemiş olm:ıl.; C) sıhhi vaziyeti iklim tebeddüllerinc ve h<'r J'CVI 

avan proje plfınlarıııı 47 lira 95 ı...-uruş b~d mukabUimle Sıhhat Vek!ıleti yolculuk zahmet \ c mcyı:..katlcrine day:ınmaga müsait olmak; D) Yapılaca_k 

Vapur sabahtanheri boyuna 
yol aldığı halde Hamburg !i
mam bitmek bilmiyor ve ilerle
dikçe e."yanın cesametleri o nis
bettc artıp büyUyordu. Bir kö
mür hava.cıına sarılı göl'Üııen 
bu <>şya gerisinde isP, yamacla
rı Hiisleyen ye~illiklerde, Yillala-
rmııı pencerelerinden ınendil ı 
sallayan kumı al Alman kadın
larının ı;ıhhatli yapıları gö~ 
çarpıyordu. 

Nihayet saat iic:c doğru idi ki 
artık bir kaplıımhağ.ı itin \'C 

dikk. ti takınarak bu sefer bir 
çok gemilerin yattığı ac,ıl lima
na, Hamburguıı kendi:::ine var
rlık: Vapur dumanları içinde 
kaybolmuş koca bir havuzu, bu 
haYuzun etrafına yanaı:;mış, bir 
<:ok ~ilebler, gemiler. suların or
tasına doğru uzanmış depolar, 
viııder ve kenardaki rıhtımlal'ın 
üzc~indeıı aşarak ı:ıehre giden 
bir c;ok şimendiferler... Artık 
Ifamburgun kalbine \'armıştık . 
Diinyanın her Uırnfından. buldu
ğu hanı maddeyi alıp Almanya- 1 

ya gcHrcn ,.e o ham maddeyi isli.! I 
di'lcten sonra tekrar aldığı yerlı.>
rc gCitüren büyük Alınan saıı9.
) ;:nin kan damarları, iste bum
da toplanmıştı. 

Gümrük muamelesi uzun sür
medi: Almanlar Brezilva. Uru
guay ve Arjaıılinden ğelcn zen
gin eenublulara hususi•bir iti-

1 na göstermekte idiler. 

Zaten daha vapurda yolcula
ra, d<ıvizleıini mark ile değiştir
mel<'ri irin tiirlii kolaylıkları ih-
7.al etmekteydiler. 

Gümriiktcn cıkıp . chrin içi
ne da!ınca, her tarafla. ;:en~in 
kıtalar l:ı.. r~lış veriş eden }JÜ) ilk ı 
ticaret liınanl:ırınııı hur ada en 
güzel ~.ekillerini bulmufj imnr e
net 1eı ine rastladım: ltina gör
JılÜ~ kiic:ük göller. ye.c31lliklcr a
ı :ısında temiz, fe! ah caddeler, 
Oj ma. ta.~larln. yapılmış mnh-
lcl'}em C:\'ICr.. l 

Hamburg, ayni yol üzerinde j 
birk~t'gi Altonla beraber, iki 
milyon nüfüsh· bir medeniyet 
f'Chrinc li•yık biı· cehre göoter
mekte idi. 

• • • 
Hambıırga vaı ıı:ımın ertesi 

gUnii, in<li;im ote!in salonumla, 
bir cok Almanları, olurmu!';, CH· 

rareiıgiz bir ağızdan döl~ülen 
ma::h~ni bir ses dinler huldıım .. 
Eıııılar, heykeller gibi hiç kı
mıldamıyorlar, tepeden tırnağa , 
dikkat kesilmis bir alaka i!e yal- 1 

mz dinliyorlnrdı. 
Arkadaşım: 

"- Bitleri dinliyorlar! Bu
gün Rayiııtağda n<:ılma nutkunu 
söyliiyor!,, dedi. 

Otelden sokağa çıktım. Uii
yiik mağazaların bulunduğu bir 
cadclcyc gelmiştim ki ayni ma
deni ses, bu sefer kiişc başına 
konmus ı:ccarnan bir demir ho
ı·u icindcn tekrar kul:ıf;ıırun içi
ne gireli. Galiba halkın büyük bir 

w Şehir · tiyatrosu 
temsilleri 

Tepeb;ıı,ında Oram Kısmında 

28/l l/l!HO per cmbe gunıı ,ıkşamt 
.nat 20.30 dn 

A YAKTAKIMI ARASINDA 

lst iklif cııdd:alnde komedi kı mında 

28/11/ W4ll P<'.rşeınbe ~lıni.ı ;.kş:ımı 
saat 14 de 

O A O 1 

Her tarafa otobUs vardır 

Z AY 1 
NuCu.s t~zkcreınl zayi ettim. Ye

nisin! çıkıır,ıc.ıgımclcın e kisrniıı huk
mii yoktur. 

Bt!fİkta~: Sabahoıd:Hn Alptekin 

kısmı durup dinlemek mecbu
ı·iyetinde idi. Almanca bilmedi
ğim ic,in a rkadaşıına: 

- Aman başka tarafa nide
lim ! dedim ..ı·e istnsyoııa gddik. 
E'akat imkfını yok: .Ayni nııı<l<·
ııi feryacl. ayni nıülhiş hay
kırma, istasyonun ic:inde bU~
biitüıı akseden korkunl~ bir kam
çı gibi şaklayıp duruyorctu. 

Arkadaı:ıma: 

- Anı.m bimder, nı•rcye git
sek arkamı~lan geliyor. AllaJı 
a~kınn beni kurtar, bir tarafa 
sığınalım! eli) ecek oldum. 

Gülerek: 
- Heyhat.: Kurtulmak imkanı 

yoktur! cevabını Yer<lı.. dedim 
ya. bugüıı Hitlt!r senelik nut
kunu söylüyor. Alınaııy:ının her 
tarafıııa, sokaklarn, ishısyonla
ra, otdlcrc. hatır ve hayale ge
lecek ve ~clcnıiyt>cek her nokta
ya madeni bir ağız konmuştur .. 
Alman mılleli istese de isteme
se de, dinlemek n.ecbıırıyctiııdc-

tçtinıal Mua\'enet daıreslndeıı alabilecekleri ı:ıbi in,aata muUazi ve bir tahkikat netm:.'6inde sicil ve seciyesi ilibrırile meskğe alınm:ısın:ı mfini bir 
kısmı hnırlaııınış ol:ın t:ıtlıık:ıt projelerini dt> tetkik <'debilırler. h:ıli lıulunrr:adıgı r.nl:ı§ılm ı.: 

4 _ Muvakkot teminat f'l lkdarı c421l3.80> ktrk iki u:ıı yüz on üç lira E) Hiç hir suretle hapıhle mahk(ımiyeti bulunmam:ok. 

.seksen kuruştur. 1ır.t.h .. ı~ t;:.lib olanl .. rın 2&/Birincikftnun/U~40 tarihine kadar Ticare~ 
5 - Taliblcr aşngıci:ıki veııik:ıltın tcımin;,ıt makbuzl .. rile ber:ıbcr konıis- Yekıılcti Tefti' Heyl ti Ueislıgim~ ishda ile miirnc:ıat etmeleri ve istidal:ırilc 

yona tevdi etme~· mecburdurlar. birlıkte ·~drıd. ya:lılı vesaik ve ına!Umatı göndermeleri lfızımriır: 
A - Cari st•ıH·ye aıl 'ficnret Od;ısı vesjka"ı •Toılib~r ~irl.c! olıırs.ı ti "k tgah 

l - • Num' hüviyet cliı.d:ını (asıl veya tasdikli sure ) ve ı amc 
2490 sayılı k&nunun üçüncü nıdı'ldesinin A \ e E fıkralarında ~ :ı.11lı ve i- ~dı <-,i; 11 _ Tcrcumeihal lıill~s<ı<ı (Talibin kendi el ytız.ısile yaıılmı~ ol:ı· 
kalan:• cak .. ftmurivel.ıe bnlunnlllar miiddet ve sureli bi:ı:metlerinc dair resmi 

B - 250.000 lıradnn :ış.:ıgı olmam .. k üzere yaptı!lı bina işleı in:i iyi • · 
1 

tc 
\'esikal:ır1, nıııe<scs:ekrde bulunanlar oradan :ıl:ıcnkları bonservıs eri rnp • 

bnşmdığına dair iş salıipleı·inden •ılınmış \'Hik:ılur. decı>klcrd ı); ın - Askerlik vcsik:ısı; IV - Mektep şehııdetnnmesi vcyo. 
6 __ Ternin:ıt olarak nakit ve nar.it ın .. hiyetiııdt·ki evrak komisyonca tıısdiknaMesi; v _ Yuknrıda (C) fıkrasında yaıılı sıhhi şartı lmiz oldukln• 

kabul edlleıııiycc~i için hu koıbıl tP.m:ı :ıt vermek h.ti~ enlerin daha e\Tcl rınn d:ıir hiıklıınct t.~bıbi r.ıpoı u. • 
vekUletc murac:ı:ıtl:ı bunlarla al!ık:ılı mal sandıklarına yatırın .. l:ın ve kotııif- t t 

1 
kl dır• 

Tahblcr tahriri \'e şifahi ol:nok iizere iki imtihana tabi u u ::ıc:ı ar 
~·.,na makouzlarını tevdi etm.~lf<ri )[ız..ı.ıdır. c1 0880> 1, t • · d T ••· H •· na·s~ - Tnhrırl i ılı.ınl ... r Ank:ır.1d.ı ıe;ıre Vck;ılcli bın:ısın :ı eJ.US eyeiJ. 

Haydarpaşa Lisesi Müdürlüğünden 
lkinei tak<:it 1 'Rirlndkl'ınun 19'40 da b:ışl.ı ... Leyli t.oılcbenin 2:ım;.nın-

da t:ıksitlerini yatım1aları illin olunur. el 1136, 

Malatya Valiliğinden : 
1 - Eksiltnıt•yc konıılnn ış: 

Malatya • Ak~·:ıdag iltisak ycıluııun 1 +. 870 kilom"tn:sinden 3 .+ 027 
k.ilomct.ı·c trndaı· parke yol inşaatı 

2 - Bu i~e nlt evrak 
A - Kcşit' 

R - Sılsıleı fiyat 
C - :Fenni \'C hususi ~artnnrne 

D - Eksıltıne ~ rlııaıııcsı 
E - Mukavclen:ıınc 

3 - j.-in muhnmmcn keşif bedeli 540~2 lira 33 kuruştur. MuvnkJ.ıı.t 

teminat 3952 lira 62 kuruştur. e 
4 - Ekr-.ıltın<' 16/12/Hl40 tarihine r~stlıy:ın pazaı tesi guml s .. at 16 ela 

Malatya \"tliıyct daimi encümenine<' kaırnlı z;;ır! usulile ya1J1lac:ıktıı. 
5 - 2490 sayılı arttırma, ('). ıltme ve ih.ıic :ı.. .. nıınıı hııkumlcrı 1c gı,m• 

hazırl:ınını:;; teklif mektuplarının ıh:ılC" f:;;ıioiııden bit• s:ıat e\"\'t>lİl'e k<ıdıır 

villiy<'t daimi t>nciınıeninc m:ıkbuı ınııkabilınde te\'f1 e<lılml>sl ve :ı ınlrdc n 
üç gün c\Tel vilayet nafi:ı mfüliir!Ligunden ehliyet vesikası ::ılınnısm ına -
ruttur. 

fi - ihalenin bedelıııln 25000 \ırası 1»40 yılı hı.mı .. t iclnrf' biıı. ı-sinclcn. 

füfenccçk \ f' gf'ri lrnl:m ınikdarı da 1941 yı1ı iıükc'Simlcıı le \iye erlil~ı ektir. 
7 - Pı..ı hı ile gônderilec k tel tifnaınelerin mu.,y;yen muddet •. :ırfıııdn 

vürud ctmcı"!esj yiizundeıı Jn!.'!!Uliyct k:ıhul cclıln ez. 
p. - 1'', :zla tnt-;ılfıt nlmak i t:} enlerin '.ı:ı:1 et n:ıfia mudurliıgünc ınii-

racnntları Oün olunur. ..11003 cı 1228 

liginde \'c f t..nbulrk D > c.! nlu V. kır hanı üçüncü katta Ticaret Vt:kôlcti 
Tettış llı ye' . : lunund. ıcra edilecektir. 

T• hrıri 'ıntıh:ınl .. ıd:ı ın.ı\. fi.ık olanlarn şif.ıhi imtlh:;ırun m;ıhal ve ta• 
rıhi :ı~·ıı('n l;ıld rıleu ktir. 

lmtıhan programı: 
1 ıüı at ıln mdcn: istih .ıl, tedı.\ ül, inld.,am ve istihl:'..k bahisleri; 

Tk:ıri ı.~ ... bcl .. ıı: T •• k ıırı 1 n. lt ıı. ıp, bnsit ve mürekkeb faiz, iskontc, 
failli httahı ;;rik.; 

Ticari usı.ı1ü dclkric1e1 · Tic:ıri muh~ebe h<ıkkrnda 
mııl(.m:ıt; 

Jlı ncfo~cdr:n: (S:ıtılı "c lı:ıc.m meı::ıh:ıl:ırı) 

nazari ve rımcll 

Firı.ın" iln 'nılcıı: l~lı:.C, (Outçeııiıı ıh' .. rı, tnı;dıkl, tntbll:i -.:e kontrolü) ve 
vergıler (\ ct·ıri n:ız.ıri.} l'kri, ":ısıt.: lıvc \ a ıt.ısız vergiler) hakkında ı.ımu; 
mi m. liı l:ı': 

Hukul. ihmlc·ri :oumı ccindc: td:-o:-c hul:uku (vilôycller idarf!•j, Devlet 
Şürıısı, Meıı.unn, Mcmut.ıı Ml!?.akc.m:ıt kanunlaıı ılc 'ficoret VeıtalcU Te!i,• 
l:iliıt 'e wz:ıi!ıne dair ul:ın konun) Ceza hukuku (Ceza kanununun •F,saS
lar b.ı l l~lı birine, k't::bı ile ıkln i hit .b:ndc'l de\•lc idaresi ve fıınmenin 
itimaclı ak~hine işlenen suçl:ıra ve mal nl<'yhlndt>ki cüriiırılcre mute::ıJUlC 
huk.ımlcri},Ce7~'1 n uh:ıl.ı-mtlcri usulü hukuku (kanunun va7.ifc ve s:ılt'thiyet 
ballı le · il<ı t. hki!rnt ucıuH• "İı e mu enllik hbkünıleri). Ticoret Hukuku 
(Knr:l Tıo.ııct kanunu), Medeni Hukuk (Kıııııı•)U Medeni, (Başl:ın~ı«;) ve 
Bor ı:ı .. ~·:ınu•nınuı umumi lıi.ıl;ümlcı·ile icar, h .. anct, kefalet okitlerı ve 
muru•u z.,.n:aı hiikt"n•l ıi h:ı!{kında umumi malı"ırr:mt.); 

Cc• rrafy. d:ın: Ti. ··ki;:. ı nin tabii \'P iktıs:ı<.li Ct>grafy:m; 
I:::Cı < b1 <ııllerdcn: Pr .nsızc:ı, İngilizce, Alın.ım:a ve 1tnlyaıH:ad •• n bid. 

<IOS77) <7n4~) 

lf nhi;;;ı-;; U.-Müdürlüğündcn :I ~llWi!!'W=t "'*_,,.....'1!:!~".....,. ~ ---~~c:n&+Pamo .. ~~ w.:wırz::a 

Mı·Vlıtd mımune!cı muf' b ııcc 13 ı .. ılem !ırç:ı mülc.ıhhltli nam v. 

di~ Arnan! o haldı"' nereye ka- 1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 
çayım, ıı reye gıd<:'yim? de<lim . 

- J~yhııdc! Nereye kaçsan, 1 '------·-----·--------------

hruö<ıtJınj J 2 11. ;l •. atın :ılm. rr.ktır. 

:! P ... arlık C/12/1940 mma gümi s at 14 de Kabnt:ı~dn Levazım va 
Milb. ~ .1nt ·ıoro;.ındck" :ılım kor. ı ) 1uııdn yı..pılr.caktır. 

3 Numune aOZt. (!eC(ll ubedf' ~örülcbilı ·. 

nercy~ ~itsun o arkandan gelir Knraağ:>ç mücsscsatı M1mlc k. Jwı karn:smdıı lrfıin fıO ınımar:ılı bar ak-
\"C mutlaka seni bulur! Alın:m 

1 
hane iki sene muddetle kiraya \ edlınek üze!e 3çık orttırm:ıy.ı 1,onulınu• -

tet_ikilatı korkuıH tur!. tur. Scnelık muh.ımmen kira bedeli fıOOO lira Ye ilk temimıt m:kd.ııı 900 
liradır. Şartname Zabıt ve Munmel:ıt Mlidürlfü,'ii lrnh mindc r,iiı lifocckıir. 

Filvaki bu madeni sesten kur- ihale 5/12/1940 perşembe gumi s::ı"l 14 de Daımi Encümende y:ıµıl:ıc:ıktıı. 
tulmak imkanı yoktu. Talihlerin ilk tl'min:ıt makbuz V!'ya mektuııl:ırı VP. 94u yılın:ı uit Tic.m t 

~'iinkii dediği gibi, o gün Odası vesık:ıl;ırıl<' ihale glinii muayyen ımatlc Dailni Erıciimeııılc lıuluıı-
ııercyc giltimse, sokağa, kalı- malat·ı. (11027) 
veye. lokantaya, istaıc·)ona, 
mağazalara, şehıin lı::ııicindeki 
kırlara, yl:r altıııdaki metrolara, 
her yerde hep o madeni \'e mÜd· 
hiş ses peşimi takib etti. Bir 
matrak gibi "tak! tak! tak!,, bo
yuna kafama indi. 

• • 
Hamburgun yüz bilmem ka

cım.:ı defa olara)( bir daha bom
bardımanını okuyunca, her in
sanın, yıkılan bir medeniye; 
J1ar<~ası kar~ısında. duyacağı 
ıztırabı duy<ltım. "Kimbilil', e
ğer bu u<lam o kadar bağırma
saydı, bu !;ehir bc1ki bugi.in yı
kılr.11yacaktı !,, diye dfüsüniiyor
dum. 

A.N. K. 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden: 

Tiinel 

ı - Hurdn Bcrgnı:ın dirı;t•k Bcrgm:ın antre, Bcrgnı .. n T, ve Bcrgın:-ııı 

borularını bukmt•gc mahsus muhtelif bilyuklukte hurd;ı }) ı. • rtt•rnıa ıl,. 

satılııcaktlr. , 
2 - Arttırma 13/12/1940 rum:ı gumi ı;;:ıat l4 ele Mt-iı o H. •mnn 5 ine· 

katında y:ıpılilcnktır. 

3 - Muvııkk{lt ıemınat 150 lıradır. 

4 - İsteklilerin p:ırasız ol:ırak \ e:-ılmeklc olan pı tnaınelerı Jcv:ızıınd:l'ı 
almnl:ırı ve kanuni vesikalmı \"e nıu "?\ıkkat i<-miııatları 1lc ıl:in ı!<lılı ıı I 
gün o.;e snatlc koıni~yoncl:ı lı:ızır bulunın:ıl:.rı. cll216~ 1 

1 İstanbul Vakıflar Müdürlüğü lıanlan 1 

'4 - lsı,-.J.lılcrın ımz:ıı lık ıçin t:ıyin oluıınn giin \'c saatte teklif edecek
leri fı). t uzC'ı ıııden <"{ 7 .!i u\ C'1nıe mır. lariyle hiı·lıkte mczkür lrnınis) oııa 

nıuı. <.'.ıatlr.rı. ( ı l 1 uı \ 
·.=..:.~..:....:=..:==================~-:::;:::::;.-

A nkara bölge sanat okulu müdür
lüğünden: 

Okuluınuı., ~ ap l:ıcak bir imtilı<ın nt?ticesiııde kH;·~ınarılar aı'llSmd:ın 
tekıııl. reo;inı ogrctı •• ı:nlcri alıııacaltıır. 1 tekli! rin şartlal'l ö~rcnrnelt ~ere 

e'l gcç J5/ı2/1940 rl:ı bin.ot \'cy:ıhud i tid:ı ile okulumuza mıi•ac:ı:ıtl:ırı. 
(7902 - 11033) 

1 Devlet Demiryolları İlcinla:r 1 
..........ncs. ............................................ .. 

Muh mmen l;cdcli (1800) lira olan 2 oded hava kompresörü 10/12/940 
salı gu11 ı s; • ( 11) on b11 de IJ.ı) d:ırpail:ıd:ı g::ır bina:ıı dahilindeki koınl!ıyı..ı11 
tor:ıfmoan :ı~ık ek ill.mc usulılr cı:ıtın almacaktır. 

Bu .i.,c g.rmek ıslıyı•nlt>nıı ( 135) lirnlık muvakk::ıt teminat ve k nunun 
tayin etılgı \ c- , ik1e birlil,tc eksiltme guııU sa:ıtinc k:ıdar >:.omisyonn mm n· 
c.ırıtl:ırı liinmclıı·. 

Bu işe :ııt ~:ırtn:ımeler komısyonıfaıı parasız olar:ık d3ğıt.ılmnklnclır. 
(1115i.) 

İstanbul Vilayeti Daire Müdürlüğünden: 

Bir çalgıcının seyahati 
9 5 

Yıll:ırdnnhcr; tcvli;'.ei \'<ızı!esınc rtl.'ıkn gosicrıni:;ı•n ve :ıdresl ld:ırt·
mizcc mrılüm olmıy:ın (YoroJ kazası mulasnrrıfı .Salih Ef, ibni Nm 1aım1 
istaıılıuld:ı Eh·•:mzade mnhallesiııde bC'!! bob mutcchhılin odaları) v.ıl:fmı ı 
mütevelliyesi Neficenin ld:ıremize ınur. ca:ılJa vakfın~ nid muameleyi t:ıkıb 
ve hayır şartım ını ifa etmesi için ıllıııcn \ <:ıki leblitınta icabet ctmcdıg n
dcn kendLSine ılfııı t:ırıhintlcn ıtıb<ıren on beş gun ıl:ıhro ınıılılet \t'rılm.şlır. 

Bu mııddet z. rfırıd:ı da ı;elme<lıgi t, ' clırdc h. kkında k:ınııni nıu.ııı.de y;.11 ı-
l:ıeagı ıl tar mnkomın:ı k:ıiın olın:ık ll7.l <' ıl.ınen t"blıg t)lunur. ( ı 12f\8) 

l - \1ılfı~·et için· 257 - 2G3 odcd s:ındık yopt.mlac:ığından bu s:ı.ndık· 
l:ırın ıınali 8/11/1940 tm ılı.ııfü·n itib:ıren 21 gun müddetle nçık eksıltme• 
ye çık:ırılnııştır. 

2 - 5.ındıklar:n <!lı':ıdt 47 X 70 X 47 olncnktır. Malzemesi kuru, bud:.ık• 
sız ,-e lıe;> •. ı,;am tnht.ı-,•dır. 

3 - 1~ 1,. gl nu 29/11/ı:J40 cuma güni.idiir. 
4 - Tul bl<T c" 7 ,!j hcs. bile 135 liro tnU\ akk:ıt teminat :ıkç('!;inl 

mal ı;and.,ıı:m. ih:ıkd n ev\ el yat muş ola::oktır. 

dun-

r e. n" 
Dedi. Si l'dı ı ı ı l .. dım. Sab:ıl.tan 

ben s:ılo 1:ı gircnl,.:'in bu kuçu ;: de -
llklcrc ı l"!n ba 1 'ını sokup çıkor
dıkl:ırı mcydona çıktı. 
M~cr bunlar bilet a.lıyorl;ırını:i, 

1 
»idrihc: 

- Arkad:ı:i! Sen !IU ı·eınan tor
basını tut. Ben bilet olny•ın. Dediaı. 
~rih sordu: 

- Acaba bilet koç p:uadır? 
- Bilmem. J.o,nk:ıt lıeri!c ben bir 

lirn verir:m. 
Frldrih sozün1ü k~U: 
- Yok, yok! Sonro hcrü pnr:ı

mz olduğunu ruılarsa fazla p:ıra ko
ııan~ kalkısır. 

- Eo.; rl.l sornhın. şımı dışarı çıkar:ıyır.1 derken cnscmı İstanbul Ziraat Mektebi Satın alma 
- 8ord ıj!umuıo: nvkit de ac,. i ol- pencerenin keskin tarafına \'1.lı dum. 

dı.~ ıınuzu farkrdcr, yine fnıl:ı p:ıra Toi\:;:;dın sakırtısınn Fıidrih lrn.,tu: 
alır. - Ne oldu Alfrcd? 

- O hnlde benim fıkTim iyidir. De<ii. 
N. poli bur:ıy:ı uzakın, . 11.i ld~i bir - D:ıh.ı ne olnc:ık? Heri! s:urütım:ı 
lir:.d.m :-t!;a~ı giitmlill'ıt'7. yn'? bir tol .. t lnclirdı. 

-- Seıı biJirsln. Frıdrıhiıı mu:-\·cııeti ile ixışımı de-

Cin at 

Harid elbise 
l':ıltı..ı iınnli-

- Bık gı !ıUın yolc. Böyle ~:ıt-.. rız likt:?n C'ıkaıdım. kerideki herıfc: ycsi 

Komisyonundan: 
Miktarı Muhammen ilk teminatı 

bedeli 
Lira Kr. 

!JO t.-ıkıın 

37 a ded 
23 00 
8 00 

Lira Kr. 

177 45 

Eksıltmcn in 

Tarihi Sa;ıtl Şekli 

13/12/ 940 J4 Açık 

\'C sel.im. Posta arnb:ısı bıle bir kö:1- - Lfıkin mij yü bu n:ı• l 1!"u .. ıncle- tş :ıy:ıkkabısı 90 çift 
den bir koyc on beş m. rk olıyor. 1 d.r? (postal) 

7 50 50 62 13/12/940 14.30 Arık 

- Dogru üoğru. Dedıııı. ı tanbuı Zır. :ıt mel.tcblnin cins ıılikdarı l uk:u ıd:ı yazıh ihÜJ'n<.'l!lı'l 
Kesemi çıkordım. Llbi ~iden al- - N ~:l mu~mclc olacak. Siz.in gi- JS/12/1940 tarihine rasUıyon cuma cunii saat 14 de Bc:10• lu lstıkl.ıl cadd • 

mı~ ddugumuz yuz on ınorkd. n elli oıiere b~ ;k::ı muamele y. kı ı ::ız! si 349 numnrnda liseler mulmsebeeiliğindc toplıın:ıc.1k komisy<'ndo <lçık el.-
dort m:ırk kolmı tı. P. r. yı ıc!.ıre - Ben sana ~e y:>ptım, ne oldu? siltmesi yapılacaktır. 
ile kullanmaktan b:ı 1 • çare yol tu. - Daha ne ohocak! n.1.ını içeri fstcklileriıı bcll1 santtcn evvel muhasebe vczn~mc yatıra(.:ıl.ları ilk te-

E.lıroc bır lira :•ldım, b let m.ıh.11- fol:makta mana ne? minat makbuzu ve 1940 mali yılı Ticaret Od< ı \'C'"Jka ılc birJ'J:le ekınlt • 
linc yak la lım. Dur. cın kliçul. :> U\ :ır- - Bık~ alac::ıgım. sa tinde koınisyonn miırnenatları ve e\·saf ve t· rtnamderi hl'r gun adı ı;e { 
lak bır ııcncere vor idi. B:? ın ın lıu - San.ı bilet alma diyen \'or ıı ı·~ muhasebecilikle gurup öğrcnmC>lcri. el 1169 
deliktl'.'n ı;ığıp ı:ığmıy:ıca:;ını du .in- Haydi talıuk ol, tren hal'cl.et edecek, ====================================::-::= 
ır.cı.c ııaceı görmedim. mra~ eı.rıı~rek nc:eyı.. ~öecek :n:- Herşey taklid edilebilir amma 
b:ı• ımı mu,,küUlt ile clC'li!tten içeri - ital:;aya. "' 
soktum: -H:ıydi öyle ise çnhuk. BİR BUÇUK ASIRDANBERI .TEK 

- Ari.adaş biı.c iki bilC>t... Yukarıki iıncnditcr ıncın·.ı u cl.ı RAKiBİ ÇIKMA YAN MEŞHUR 
Demcgc \'akit kalmadı. lçc.riclel;i treni:t vakit \'C harekct'ne be da-

hcri!: 1 laka }t:ıldıgım söylemi idi. Hemen li- H c 
1 

B E. 'K • 
__ Seni çapkın seni! NcrcdC' ise r:ıyı uzattım. A 

kendin de içeri gjrccc~in? I - Bize 1!-.ly::ıy:ı iki bil t \ 
Diy<'re'r suratıma t:iddcllicc lıir Dedım. lkri.C k:ıhkoh:ı il ı!C 

tokat indırdi. Cnnıriıın acısındıııı ııc 1 baslodı. 
yrparo;:-uru &:lSII'Ölm. Birdcnh:rc b.:ı- '.A:rlmsı var) 

MamulAtr m üstesna 

5 Taliblerın ihale gilnti o!::ın 29/11/ 1940 cuma giinii snat 15 ele \'il[ı· 
yet bin.o ınc .ılı :ılım. sntım k, .nLy.:muna ve ,::.rtnamesini öğl'cnmek i~İil 

her ı;:Uıı \ ·1.ıyct daire muduı lüi,'iine müraca:ıtl:ııı. c105Gl> 

l~~-ENi_z _LE v_Az_iM ..... s_AT __ IN _Al _MA_K_OM_isY_oN_u _iL_AN_u_1ı _ı 
Miktarı Cınsı Tahmlıı ilk Eksiltme gii n ı ve ;utl 

bedeli Teminatı 

100.000 l:ilo K. J.o"a•ul~e 26170.00 1962.75 4/l:!/!J10 ç.ırıı:ırr.lnı J0.30 
95 000 k lo Tm; sel.er 36100.00 2707.50 ·l/12/94U > 12.00 
G0.000 1<.ı'k> Sad<'ynğı 9.J5~0.00 5979.50 •l/12/940 > 14.00 
26.000 kılı> Zeytinya"'ı 18301.40 l372.6l 4/12/9-10 > 15 00 
;.ıl.CvO l.ılo Sabun 25500 00 1912.50 4/12/!MO c 16.30 

l - Yukorıda ınikt.u·. cıııs, t.ah1ı1iıı bcd~ll, ilk tcmi'}allarile dı: ılt ııc 
flUn \ C 1'-~<1tlt:11 Y<>Zılı be$ kalem gıda ın,ıdde<·iııin hizalarında gÖ:.terıle.) {tV1l 

"c saatle dr kor.alı 7.arfl:ı d.siltmekri y. pıl:ıc, !dır. 
2 - Ş. rtn:ııne .. ıni gormek ve • lmrı.;: i tiyuıleriıı her giin komisyona ıru• 

rocnatln&J. 
a - Ek1>ıltmcyc gireceklerin 2490 sayılı konunun tarifatı dnh J:nue 1 :ı

z.:ı 1n•;ı al.lr.rı kapalı tcklıf ı tc!:tupldrını ek ilme raaUt!rindcn b ·rcr 
··~nt çvvcline kotlar Karımp:ışadn bulun:ın kom .. yon b<ışkanlı"m:ı m:ıkbUL 
ınu'-.ıbiliııde ,·crmeleı •. ıoa t-i 

Merkez Hl) l\ıtiidüı-lüğiinden: 
!falı le 112, ı:: N ı 

\hmed Uysal'ın t - .ı • 
Lı: lı 'lkr n de b r • , 

lu 1 :trpuz ı.:~rgis1ııin mü tcciri G.-vril Selı. > , ... 
ret dtiklcrinden ınumnilcyhtc ır:-tlubu olnn mu • 

• • ınur.ı<' ı ıtl!lrı, «112i!l> 

Sı:ıb;bi: A. Cem:ı S:rO?!;ofılu - Neşriyat MüdUrll: Macid Çetin 
B:ı.,ıl-fı :ı ~!' : tH. !l"'l<ir Cürıoytar ve Cemaleddln Sar:ıc ei5!u m:ıtbaasıl 


