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Hltlerln nutku 1 · -
1 

Harbin sebebi 
-,,__ 

l'azaıı. u·· · - . nseyın Cahid YALÇIN 

F ührer mutantan bir da
lar kor içinde tarihl nutuk
ı . ından birini daha irad etti 
ç•nde . Yaııadığuruz dakikan . 

eheınınıyeti ile m ···A- . '.° ·· u...,.,a.sıb bıı· 
numayı· o ·• da ' vucu getir bilm k 
için bütün b · · e e · 

atiblik maharetini 
:zaffer Şeflik prestijini kul'. 
tek dı. Ortaya §imdiye kadar 

rar edile edile ad!J-...;. 
ZUlar<l·~ in ..,,...,,.,, mev
Jı k ..._, ymetsiz delil ve mu-
a emelerden ınürekkeb man

tıksız ve insicamsız bir halita
~ başka bir §ey çıkaramadı 
ille kabahat ken~'-'-' d - ·ıd· ' ""· . """wın ~ ır. 
::v"llkü yapmak ;ot""'"' · ' IUz ~..........,. ış ya.-
. onun değil, dünyada hiç bi;· 

~n yapaıruyacağı bir mu~l-
r. 

ııı!;8anların hepsinden akıl ve 

11
.. ak:meyi kaldırmak, göz il-

• 

llııdekı hakikatleri tahrif et
:: iıııkaru var mıdır? Bütü" 
._ ar kabil olsa bile Bitlerin Hitkır bunda.o evvelki görüıımelerinden birinde Ciyano ile. beraber 
•tııdilllazi.ıı·. !~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
111 ını ortadan kaldır-

tınası, . kendi Ya?.dıklannı yok 
e esı kendi ' emelleri hakkın.la 
llleydana çık h . . 
rı- an altikatlen her-
:&lnı unutttırması asırdide bir 

an ırkçı ve m"teh kitim t!ebi tı u a e-
lan ~a • felı<efeyi tarih sayfa -
· n an Yırtması ın"-~'tin ·· iiür? wn" mu-

Hitlerin bu · · b lıi Alınan mazısı, u mezhe-

Bitlerin nutkunun 
dünyadaki akisler· 

feın nasyıınalizminin felseftrd ruhu ve tarihi meydanda 
lı ~kça. Hitıerin be!Ağat ma-
aıııti, liitlerin bugünkü şa.:ıaalı 

;'-ferinin eoşkımluğu ne kadar 
hia:ıla oluma olsun aciz kalmak, 
~ tesir yapamamak zaruridir. 

llit!er bitaraf dü!lfinenler dü
ttlnce ve duyduklarım m~hake. 
ille kabiliyetini haiz insanlar ü
:ııertnde hiçbir tesir yapamaml§, 
Cllll&nn kanaatini deği.~tiremc
llll§tir. 

Bir 
ve fitne 

Budape:;te, 20 (a.a.) - D. N. B.: 
Us Magyarsag B. HiUerin nut 

kundan bahsederken diyor ki: 
Bir (alibin, dün Ftihrerin yaptığı 

gibi sGz söylemesinin tarihte misah 
Yoktw:. 

Pester Lloyd diyor ki: 
Askert yükseldiğine ve kuvvetle 

İngiliz milletine s\llh elini uzattığın
dan dolayı, düny;ı, HJtıere te~kkür 
etmelidir. Ii:er Macar biliyor ki Al -
manya ve ltalya tarafından Avru
paya verilecek sulh, hik.im a.dil ve 
~erefli bir su1h olacaktır. 
Hitlerin nutku ve Amerika.n 

ga.zete.ıeri 
Nevyork, 20 cReuter>: 

Çjinkli sözlerinin samimi ol
madığına, tasVir ettiği hadisele
rin halrikate uymııdığına bizzat 
~ mazisi ve iınanı Şahid
tiı:. KarŞUDı7Aia dünya facia.sı
m iıalletmek için halis ve dü
rtlst sıırette mesai sarf eden bir 
161, bir insan, hisaeden, insaf 
tıılen, hakla adalet taruyan bir Londro, 20 (a.a.) - Iteuter: 
insan knlbi çarpmıyor. Bizi ken-j======================== === 

Newyork Herald Tribune gazet.ee~. 
Hitlerin nutkunu bir rjyakflrlık ve 

ili hakiki niyetleri hakkında al- Al R 
&.tmak istiyeıı, beşeriyet için manyanın usya 
Yeni Yeni feliket!er hazırlıyan 

ve kılıcına, yumruğunun kuvve- h kk d b 1 d• • 
=rm~a:::a::ca~a~~~ a ın a es e ığı 
cihangir insafsızlığı görüyoruz. • 1 • 1 ı 
Bugün dünya felaket ve matenı gız ı eme er 
~inde yüzüyorsa, yarın için da
ha ınüdhiş facialar hazırlanıyor-
8'.1 ın_ütefekkir ve hür beşeriye
~ vıcdanı bunun yegane mesu· 
lu Olarak HiUeri tanıyor. 

İnkar kabul etmez bu haki
:t:n karşısında Bitlerin sözleri 
erlbel'l~nıniş bir rol, jestleri he
Ba'b edılıniş bir manevra tesirini 
yapmamak kabil midir? Tari· 
hln ne garib bir cilvesidir ki bu 
~ihl facia Berlinde şimdi ~ar
ıamento rolünü oynıyan eski blı• 
opera salonunda cereyan edi
) llr!, 

. Hit!er en evvel bugünkü nar
hın sebebi Versay muahedeııa
~~i. olduğunu söyliyerek ken· 
disını m'.1Zl.Uın ınevkiinde gös
termek ıstiyoı-, zul\inı görmüş 
Alınan milletinin bak ve namu
ıııınu kurtaımak için uğraşan 
bir vatanperver görünmeğe ça
lı!}ıyoc. 

Btiıııeyiıt Oıı1ıii1 Y .ALÇIN 
(Sonu 3 üncu ra~fada) 

•• 
Uçüncü beş senelik plan 

Yazan : Hikmet llgrız 

- ı 
Rusyanın üçüncü beş seneliit 

sıııai proğramı tatbik için mali 
hazırlıklarda bulunduğunu a
jans haberlerinden öğrendik. 

Bu program haddi zatinde Rus 
milletinin refahiyle alakadar 
dahili bir teşebbüs gibi görü
lürse de dünyanın siyasi ve iktı· 
sadi müvazenesindeki mevkii 
bundan daha ehemmiyetlidir. 
Komşumuzun böyle bir prog

rama başlıyacağı sırada Alman
ların bu devleti gıcıklayacak 

vesikalar neşre başlaması pek 
manalı bir tesadüftür. 
Rusyanın be§ seneye talı.~im 

ettiği bu programlar içtim:ı.1 in,
lulabını luı!Mli bünyesinde yaşat

( Sonu 3 üncü şayfada) Stalin 

Madrid sokak larında 
lngiltere aleyhinde 
nümayi şler oluyor 

--0--

NE-\''Jl'Ol"h, 20 - }{itlerin d ünkü 
nutkuna, ingiltercnin siyası m ahfil
lerinde gi:>sterilen al:lk:asıılıktan son
ra Almnn hücumuna her fın it1tizar 
edilmekle<lir. 

Filhakika nutku yeni bir talon1 
h3diselerin talüb e:deceği süphesiz 
bulunuyor. Japonya yeni kur~lan ka
bine ile mihver devletlerine daha ya
k1n bir- vaziyet aldıkian başka İspan-

t8onu 3 üncM sayfada) 

i
l idare Veri 

N nrnoıımaniye, N o. &4 lstaııbul -
Telgmf: YENİ SABAH İstaııbuJ 

TELEFON: 20795 

Her Yerde 5 Kuruş 

görüştü 
~~----------------------~-

K c·ano ün 
maya a det etti 

İngiltere üz erinde dün 
akşam co·k şiddetli hava 

. - ' 
muharebeleri oldu 

Mareşal Petain Musso
lini ile görüşmek üzere 

Alplere gidecek 
Berlin, 20 (a.a.) - D. N. B.: 

Führer, bu sabah, İtalyan hari
ciye nazırı kont Cianoyu kabul 
etmiştir. Uzunca süren bu gö
rü.~me esnasında, Abnanya ha
riciye nazırı Von Ribbentrob 
ile İtalyanın Berlin büyük elçi-

si Dimo Alfieri, Alman başve

kaleti kançelaryası ı;efi Dr. Meis 
sner ve Almanyarun Roma bü
yük elçisi Von Mackenzen hazır 
bulunmuştur. 

Berlin, 20 (a.a.) - D.N .B.: 
(Sonu 3 üncü pyfada) 

====================================> 

Baltı k haritas 
da değişiyor 

İngiltereyi Akdeııizlleıı mllltn un etmek iç.in bugün yarııı lıiicuma 
uğraya.cağı söylenib llunuı "CobelüUarıl<,, • 

A lman propagruıcl:ı. nazm 1 
Göbels1 sonuncu mulııı.

rebenin İngiltereyi işgal için 

başlıya.cağını haber veı·di ve 
bıı muhıtrebede galih gelirlerııe 

{$cnu 2 inci ıayfad:ıı ) 

r 
Lozan gunu 
Merasimle 
Kutlulanacak 

23 Teınınuıun Lozan ~ulhunun 

imzalandığı gün o1nıası do l rı yısi\c 

her sene yapıldıgı gibi bn sene de 
Universitede büyül" merasını y:J
pılacakhr. ünivel"~i tc bu münase
beUe zengin bir program hazırla
nıuslur. Merasinı İstanbul Üni
versitesinin konferans salonuı'}(l.:ı 
;yapılacaktu._ O güne k ad :-ır doğu 

seyahatinden dönmesi muht.emel 
olan Vniven;ite Rektör i ı Ceınil Bil
sel Loz.an günü münaselıeUle Lo-

l zanın chcnuniyelini nnl at3n bir 
konferans verecektir. l~uııu tini
versit.e profe;örlerinirı ve talebclr
rin.in nutukları takib cdec:ektir. 
Konferans salonundaki ıncrasimi 

rnüteakıb talebeler. üniversite 
rektörünün, Rektör gelmediği tak
di rde Rektör vekilinin riyaseti al
bnda Taksim <lbidcsine gidettk bir 

çelenk koyacaklatdJr. 

--<>--
Roma, 20 (a.a.) - Slefani: 

Haftalık "Relazioni lııteına-
zionalc,, mecmuası, b:ışmakale· 

sinde bilhassa şöyle yazmakta
dır: 

"Balkan mC'ı:nlcketlerinin va
ziyetinde billı:tssa son Berllıı ve 
Münib görüşmclorin&n sonra 
bir gev§eklik hasıl olmua ve bu 
memlel<eilerin daha ~imdiden 
yeni bir ist.ik:ı.md rıld1ldıuı gö· 
rülmii§lüı·, Fakat heıılız bazı 
yerlerde ve billıa;.<;..ı ,. ?tgeftlav
yada MUn·er devldfoı'i.ı10 ve bil
hassa 1talyaya l."i'riı d~taııe 
addedilmi~·ecek b;u.ı lııu ·elr.etW 

(6ohu 3 üncü .. ı-f•d•) 



• 
YENİ SABAH Sayfa. 

~~~~~~~~~~"!'!!!!"!!"!'!!!!"!!~~~~~~~~~...._~~~"!""""'""~~~~~~"""'!"'-~~~~-"!!'-!!'!!"'~~~-~-~- --~~~~".:..,.~~ 

Balkan Hatıralarım 
'tazan e~TllM RUtU .&ALKAN 

( __ ş_e_h_i_r_v_e __ M_e_m __ ı_e_k __ e __ t_H __ a_b_e_r_l_e_r_i ___ ) S::A;;;:.:;:e. 
.,. 
Batembarğin karşllaştıöı müşkülat- Bulgar--Sırb 
muhar.ehn.si- Silvinitsa· mağlO.biyati- ilk Bulgar 

kabinesi nasıl teşekkül etli 
~~~~-7 ~~~~-

Bulgnislanın ilk tcşekkülUy
le beralier emaret ııren.sliğiu.e 

gctirilnllii olan Brerıs EaLem.bcr· 
gin 1879 nü:::ınımn 29 wıtlan 

188!t nisanının 21 ine kadar de· 
vam eden pr(!.mdi~i z:ı.marunda, 
Bulgaristunın ilk atıldığı siy.a
si macera, Sırblarla harbe tu
tuı;roası, Siltrinitt>a. muharebesi
dir. Eilhakika bu muharebeyi 
Bulg.arlar kazanmış. Sırblar 

mağlub olmuştu. Iı'akat unutul
mamalı ki bu zafer. Dulgnrista
ıun siyasi mukru.lilC.ratınd::ı ad(r 
ta korl·un~ bir mezar Myulli.sı 
şeklinde. oon zn.mnnlara kadar, 
hala tczah ü.rlerini gfü;termekto
dir. Sırlılar, kinci bir kavimdir. 
nu acıyı kat'iyen unutmadılar . 
Hfilfı. da unutmıyorlar. Bu yam, 
mümktin değil kapvnmadı. 

nilyordu. Bu zat, tama:miylc Rus 
imparatorluğu minnettan idi, 

Adliye ve Nafıa 
vekilleri dün 
AnkaFadan gel~i 

Belediye imar müdürlüğü taf .. 
siW plAnlaHm t amamltyor 

Eminönü 
r~eydanı 
TamamJanıy)lJr 

--o--

( ~ t ' 1 • . --y!Jd-İ ..~ot O<l"ı&ı I ••• ; ...... _-611 

bütün galibiy.otlt?.cin ~-
::.ini tonJ.a)J:abile.eekleriıU_r.J.d 
o zama.ı A.vı·upay:ı: iB~
ui:ı:anu vere;bileceklorini ~ 
Bu· yeni beyanat., _\..lın:ı.ıt~ 

resmi dilinde. bugüne kadJl.. 
1 

nan neticcleıfo nih~ zaf~rit 
lakudar olnuı.ctığmın ifa.de~ 

Bu harbin scbeb!eri mühim
dir. Aleksandr D:ıtembcrg, ida
rci hükumeti ele. :ıldı~ gün da
hili :va harici; halli milşkill, teh
likeli mcsclekrle kırsıla~rruş idi. 
Dahili idaresinde istiklal yoktu. 
Çiinkü Rus zabitleri ve askerle
ri Bulgaris!A'!nı puk tahliye et
mek istemiyorlradı. Bulgaristan 
emareti. TI.\rny.a. liimay~dc tiir 
küçük lıüktımetçik r-;;eklini mu
hafaza ediyordu. İtlnrei hi.ütu· 
met, her şulx-dc Rus imparator
luğu nüfuzund.'.l. idi. 

Prens Batcmberg yirmi iki 
yaşlannd.a., toeriibesiz öir genç· 
idi. Bulgaristana ycrle~n Rt.İs 
imparatorluğu ajruılo.rı Bulgar 
Solıı·:wyasındalti mebusları sa
ğa ve sola ayırmL~lar., mütema
diyen. yekiliğe.ri aley~ıine şid

detli coroyanlara scvJ>-edlyorlar· 
clı. İ<lnrei lıillulmeti ttıvdi· ede
cek, yetişmiş kimseler de mev
cud değildi. 
Başda Dedo Snnkof görü-

Sa.ukof, bir me.kteb hocası 

idi. Diplomasi mesleğine henüz 
rüsuh peyda ~ değildi Bu 
sebeblc (Devlet Adamı) bul· 
m.ak mü~i..ilitı .karşısında Ba
temberg Adeta ne yapacağını 
~idi. 

Sankofa ar1'adaşl.ık edebile.. 
cek, i<larei hilki.ımete ~1irilebi
leeek kimseler şu.n.W-dı; 

Besarabyalı meşhur batib ve 
avukat Grekof, hukuk dokto
ru Stoyilof, Zlşt.Oylu meş!ıur 

gazeteci Naçoviç, eski Rusya. 
talebesinden Karavelof. §alı: 
Slaveykof, Tırnovalı bir çoban 
çocıJb'u. olan İstambolof ortada. 
vardi. Bunları bir aray_a topla
mak, yek<l.iğerine kar§! ilitira.3 
ve muhascmeden vazgeçirmek, 
bir hükümet me.lranizması kur
m.a.k 18.zmıgeliyordu. .qıte •l:iu, .en 
.mühim bir zorluk idi: Bun& çare 
bulamıyordu. Bilhassa lstambo
lof hep küskün duruyordu. 

Dedo Sankofla bk arada beş 
dallika oturnuyorla.rdı. 

Batemberg ilk kabineyi Sto
yilof, Crekof, ve N3Al0viçten 
ilia.ı:et l:ii~ heyete teşkil ettir • 
di. Fakat harbiye nezareti
ne Pararuıof isminde bir Rus 
er kfiluharb zabitini getirdi. Ka.
binenin şekli şemaili artık 

anlaşılıyordu. Meclisi milli reis· 
liğine de Ded.o San.kof getiril
miş idi. 

Bu ilk hükUıneti.ıı ilk lmrak~ 
t.eri, tabii tamamiyJB Rtısotil 

idi. l§te•ou hükiımetüı teşekkü
liyle beraber kıyam.eller ][opm.a
ğıı.., Bhlga:ristanın istiklilini id
dia edenlerin feryadi göklere 
çıkmağa başlamış ..idi. 

(Sonu var) 

Çanakl<aJel~1erin Melımedçik 
abjdesini zi~aretleri 

Çanakkale (Hususi) - Geçen bü
~ yuk harbde '1\ırk rniUctinin en g\l-

• zidc evladları dünyaya pru·mak ısı.ı:

taoak bir kahnumınlıkhı döYtişerelc 

f·~hıt olan 55 bln Tiırk ı;ocugunun 

tnC?.:ırl<lrım ziynrct etmek mak5:adile 
Ye muntnzam bir Qrngrnm d&hili.nde 
Çanakkale halkevi köycüle1· ~ubesi. 
bir ziyaret gezisi tertib elti. 

Bu. gezi. Çanakkalelı.ler tir.erinde 
ı;·ok derin bir intiba bırtıkb. S:ıbah
leyiıı saat !I de· 500 kişilik bir k:ıfHe 
Maydos i~kelesinde .. şdıid olan ba
balarını, kardeşlerini, koc.:ılarını zi· 
yarat etmek için gözleri yı.ı;ıla bek.le.

ıiiy<ırllıı· .• H:u·ekct saati bildicildi. is-ı 
keleye 60 ı;cır tonluk ilç büyük mo
tör-y;m.a~"tı. Ve. bu motörler. birlbirl~ 
rlne bağlllnmı~Jardı: 500 ltl~ilik: ka
file motörlere bindi. Ve. Çtı.nakkale
dcn; hareket adilill. Bu smıda nando 
«Can«kkalo şelıiUeriııi.ıı .l:lucagH mar: 
şını çalıyor ve bu m:U-Ş<\ 500 k!!.;inin 
gür sesleri i§tlrak adC?'ek denizin Ü· 
zerinde .. Şehitlere biz geliyoı:U3 diye 
haber salıyor sanki. 

Tam saat 10 da Maydosa verıldı., 

oriı.dan yine muntazam bir suretle 
huırlanmış olan otobilslere binilerek 
hareket- edildi, Otobüsler hC?r ropra~ı 
şehit kani.le yui;;'rtlltnnş o1nn tepeler
den bfr kuş gibi uı;uyor ve esen riiz:. 
ı;fir kahrnm.anli:tnn !(an kokularıru 

bunml.ara bir gül kokusu gibi dolu
yor. Saat 12 de Mehmedc:ik fıbidesin
deyiz. 

Kahramanın abidesinde: Türle.iye Bü
yük Millet Meclisi 3f/7 /Na ymısııu 
t~yan çelenk. •• Bu 18 mllyan Tür -
kün çelengi .•• Abidenin et:ralı 500 
klş:iUk ka!!le ile çevrlldl. Çıt yok. 
Başlar öne eğik dudaklar sessiz kıptr
clıı.mıı.kta ..• Bu anda köydilü)ıc kolu 
reisi Tevfik 1leıi Mew~ AbKüısi
nin taşı. üzerine çµctl ve Ok' müddet 
sükılt ettikten sonra luçlı;ırıklaı-a ve 
göz. yaşlarına sahne olan şu hitabede 
bulundu: 

«Selfun aziz eehitıer, sclhı. bizim 
için toprağa gömülen sehitler, seam 
ÇanaJı:kale içinde aynalı çımrşı aman 
ben giai:yoruın d\4mıı.na k-- Sı.r

·ma., testi analar babalar ümidi kesti 
diyen buralara gelen ve toprağa gö
mülen şehitlerimiz, kardeşlerimiz bi
zim babalarımız .. Kalkınız biz gel -
dik, size geldik .• 

Arka.drıı,;lar nııırede;yiz d~elim. 

Sen.in baı;tı.gı:n toprak... albnd.iı düş

ıruuu boğmak içi..u Allah- .Allıili. •• diye 
!iehil olan Türk çocuğu var. Arka
da.şlar ~u gördüğünüz teQeler Tftr -
kün birer kabesidir. !şte 25 sene son
ra gelen kardeşlerimiz, metaı !arımız 
başında and iç~ deeinler ve biz 
de and jÇelim bunu tek:li1 ediyorum, 

Hep bir ağa.dan ~rk milleti uğ
runda ölen büyük şehit ve Büyük. 
Başbuğ Mustafa Kemal işidin, biz hu-. 
gi.\n nteT.arlarım~n üzerine Jtapnn
d.ık:. Gö:ı: ya11larım17Ja yemih ettik 
bir tek J;.ı,laua kadar hiç bir di.ış -

-'it-----

Dün sabah Adliye Vekili Fet.. 
hi Okyar. vo Nafıa Vekili A.J 
Fuad Cebesoy. Ankara.dan. §eh· 
rimize geliniştir. Vekiller Hay
darpaşa gannd& vali muavini 
Hüd:ıi Karataban, Cümhuriyet 
müddeiumumisi mkmet Ona~ ı 
vilayet vo adll1.e ileri geieıderi 
tarafından kaışdanmıştm Adli· 
ye Vekili Büyiiltaıdaya ~-

Her iki vekilimiroe şehrimiz
de bazı tedlrikat yapacaklar • 
dır. 

Muhtelif semtlerin planları Na
fia vekaletine g,önderilai 

İstanbul belediyesi im.ar mU
dürlüğü, şehrimizin muhtelif 
semtlerine aid imar. işleri üze · 
rinde çab.şmaktadır. Kadıköy -
Üsküd:ır, Üsküdar - Beykoz, A
zabkapı - Tophane, Ak.saray -
Topkapı, Beyazıd • Topkapı 
semtlerinin tafsilat pia.nlaı.ı 

hazırlaum.ış ve tasdik olunmak 

meşgul olmaktadır. Mcydarun 
ileride alacağı şekil imar mü
dürlüğü tarafından. lıazırlnıunış 
tır. . 

Üsküdar - Beykm: ailii.l yollt
na geli11ce, eskiden esasen ktii· 

men mevcut olan bu yol geni.ı;j· 

letilerek 20 • 25 metreye iblağ 
olun.makta.dır. 

Karaköy küpr.üsünün yükgel
tilme ameliyesi dün gece ta· 
mamlanm.ışbr. IWprii.nün Emin 
önü cihetindeki k<'nar ayağı 
evvela su doldıırubrak kısmen 

batırılmış ve üzeıine t:ıkozkr

yerleştirilmiştir. Su tahliye e
dilince duba yükı:;elmiş ve bu ~u· 
retle köprü 60 . santimetre yük
selerek Eminönü meydanının 

seviltesine çıkmıştır. 
Köprünün diizcltil.tncsi işi bu 

a.y nihayetine kadar tamamla
nacaktır. 

BELEt:Ji~EDS 

Muliasebe müdürlü
ğünde diin y;apılan 
müsabaka imtilianı 

1.foydarnla e::ıaslı kı.sımlar iıi-
üzere Nafıa Vekfiletine gönde· Burada- muhtelif amele grup- mal edilmiştir. Şimdilik kala.'1 
,.;ı .... ;.,,tir Aynca Cihangı·r Ş'"- lan "-alışmaktadır. fu:"aat esn1.1· 
.ı..un~ • • .....,. " - kısımlar tramvay hatlarının ge-
hane, Kasınıpaşa - Hasköy, mııı- sında Prostun bu. ınıutaka için 
tıkalanıun tafsilat plan.lim da hazırJadığı imar plaru da ehem· çeceği kısımlardır- ki buralarını 

tramvay idareı:ıi yapacaldır. Bu 
bir kaç güno kadar ikmal olu- miyetle naza.n itibar. alınmak-

işlct de a~ıslosun on beşine ka-
nacaktır. imar müdürlüğü Ka- tadır. Yol üzerinde ve v:ıpur is- dar ikmal olu.nacak liu suretb 

İstanbul belediyesi muhasebe dıköyde park haline getirilecek kelelerinde birer oa.hçeli mey- bir sonedenberi devam edoo 
müdürlüğüne alınacak yeni me 1 iskele meydanının vaziyetiyle de dan yapılacaktır. 
murlann müsabaka: imtihanları meydanın tanzim i!;ii neticelen-

düru saatc.10 <1& belediyede şehir:! 1 I KTlSAD 1 1 F'({JJJ..İ.SDE dirilecektir. 
meclisi salonunda yapılmıştır. . Belediye, ıneytla.nın ve Y.eııi 

İmtihan tahriri olmuş ve 48 Rumanyadan id.lial Beyaz zeliir. kaçak- camiin te11viri için de bir proje 
1 

genç iştirak elm.iftir. İştirak e· d .., . . lı:ı?..ırlamaktatlır. Bn projeye 
denler arasındA lise ve orta e ecegımız mallar Çılan yakalanili göre meydan ve c:ı.mi gizli 
mekteb mezun!an vardir. Bun Rumanyadan temmuz ayı Tophane ve civarmdzı., s:ıbık..ılı e- bir şekilde tenvir edilecektir. 
lardan mu:vaffak olanlar mu- içinde gelıfı.esi IAzı.mgelen malla- roin satıcılarmdan Reeebin crnln sat- »

11
« 

vııffakıyet d~ gö:re s.ı. nn vapurlara. yükletilmekt.e ol- maktu olduğunu haber alan emniyet Manifaturacıların 
kaçakçllı k l.Jü!'osu memudan Recebi ki . 

ra ile tayin ohmmak üzere alioa- duğu liaber alınmıştır. Bu mal- takib et.mi.}ler ve Salııı, Cemal ve V.erece etı 
ca.klardır. V.erileoek maaşlar ların kısmı a.zammı petrol ve Yuvakim isminde üç eroin müp~ela- b 1 :_ 
barem cetveli esas tutu.brak müştekatı teşkil etmektedir. Di- sına lıunları \•erirken yak-..d:lmış- eyanname~r 
tesbit olunacaktır. 1mtihan ne- ğer taraftan Rumenlere satıian l:u·dır. Bunlar eroin ç-.Jcerlerken me
ticeleri çarşamba giinii ilin o- tiftik ve yapağıları yükliyen murlar taraftndzın baskına uımını,,"-

lar ve ciinuüme:;bud halinde yaka -
lunacaktır~ Sulina şilebi dün akşam Kös· !anmışlardır. 

teneeye müteveccihen hareket Bunlardoln Yuvak.im clintleki eı·o
etmiştir. Rumenlere 2850 lira inleri derakab yutm.u, l.sc de hemen 
kıymetinde kitre gönde~ . Beyoğlu hastahanesina kaldırılarak Numaratai taallyatt 
ti midesi yıkanmış ve eroinler \ıkarılr. 

Vali muavim Balllk Nihad, Ticaret mUdOrO ınıştır. Sabıkalı Recebin üzeri ara -
yanında. mmmotaj kontrol narak bir kaç paket eroin meydana 

Anka"'aya gı"dı"yo" çıka.rılın.ış ve adli~ verilmi,~ii.r. 
heyeti olduğu halde şehir bari- ' ' "' 
cindeki semtlerin numerotaj va· İstanbul Mıntaka Ticaret Mü: filansiy:onda ölU olantk 
ziyetini tedJrik etm.Uıtir. Şehir dürü Avni Sökmen bugün An- Bulundu 
dahilindeki n~ta.j :~'eri ta- karaya gtderek iki üç gün hii. ~·i Aı.;malımescidde Nik.iti apartmanın 

~ da pansiyoner olarak oturan tünelde. 
mamen ikm_ı ..:ı--··""4-.·-. met merkezimitde kal~alctır. 

.. UUUUD<.UJ'""""· Yen.ispac kahvesinin td~re nıildürü 

istatistik umum müdllr- Ticaret müdüıii bu müddet zar- Htı.y;ri dün saat dokuza kadar kati-
~ fında İstanbulun ticari va.zi- vede otw:-muş ve tam dokuzda pansi-

IOl)llnUn lstanbul bürosu yeti ve ihtiyaçları hakkın fa ve- yonuna doğru yollıuıını~tır. Yarım 
!stat.istik Umum Müdürlüğü kfilete izahat; verecektir. saat sonra Cezml odasında ölü o-

Neşriyat Şubesi teşrinievveld~ •ıı-- larax bulunmuştur. Cesedin vüctl -
ıl alt tahrlri. iif h kin f h" } dünde havagazi ile zehirleııdiğine de-

yap ac n usa n- n ısar ar yaş üzüm Uılet eden bazı. l7lec görüldüğünden 
da propaganda yapmak üıııere ... 
Şehrimizde bir büro t.esis e ......... _ mubayaasına başlıyor keyfiyetin aydınli.ıııması ic;in cesed 

~ morga k.aldırılinışttr. 
tir. Bwbilro f~e. başlııml§:! İnhisarlar !da.resi şaraplik Bir cesed burundu 
tır. yaş üzüm mübayaa.sı için ha.- Dün öğleden sonra. Zlncirhkuyuda 

w zırlıklara başlamışµr. İzı:nird~ Kibar adında hiri.nl.n tuğla harma -
F r.ansa ve İspanya Burnova civarında.ki misket' nında bir cesed bulumm.ıştur. Cesedin 

limanlannda ı:.aıan bağbmnda yet.i§en üzümlerle üzerinde hüviyetini tesbit ettirecek 
iL şamblık ilzümler tamanıen sa• bir vesika bulıınamııdığmdan adlive 

mallanmız tın "'ı. ... -. • ..+. .. , İn.hisarlar İdare doktoı·u Enver Karanın gö:'lterdiği lü-
~....,, zuma binaen morga kaldu·ılmı.)~Ir. 40 

Harbin Akdeni72 sirayetindeı;, si Çeşme ve Urla mıntakaların • yaşlarında biruine aid olduğµ anla
evvel Fransa.ya yapılan ıniihln!. da yetiştirilen ana.sonları da ka- ı;alan cesedin bir clıl3yete kurban 

m.ıktarda ihracat hakkında şel:.- milen satın alacaktır. oldutu muhtemel görülmektedir. 

rimiz<lc yapılan troıokıer ilerıe~ ·)' 1 HA!i_K EV~ERl 
roektedir. Bu mallanıı mühim ~Radyo ProgPam-1 
bir kısm.ınnı iıgal altında bu· ' "' Pasjf korunma 
lunan Fransız Umanlan ilet.~ 2117/MO PAZAR konferamu · 

. • Dalga uzunluğu; 
panya limanlarma çıkarılın.ış o,. 1648 m. 182 Kc/s. 120 EW. 

duğu anJaşılımşbr. T.A.P. 31. 7 m. 9465 Kc/s. 20 KW. 
Vekalet bu hmıusta. teşebbil&- T.A.Q. 19.74 m. 15195 Kı:/s. 20 KW. 

ler yaparak tücczrlarmuzın z.ı.- 8.30 Program ve memleket saat 

ra.rdide olmalarma. meyd.ul ayarı. 
vermeyecektir. İspanyada.ki 8.35 Mfü..ik: GersChwinn ve trring 

Berlinden caz fantazlleri {Pi.) 
mallarımızın ~ bu meın.. 9.00 Ajatıs haberleri. 
lekett.eki ticaJ:ıllt a.taşelerim.z 9.10 Ev kadını • Yemek listesi. 
vasıt.asiyle tcsbit edilmek üzere. 9.30 Mü.z.ik: Marşlar (Pl.) 
dir. İşgal alttıv3a"ki Fransız li· 12.30 Program ve memleket saat 

m:ınlanndaki mallar için de ayarı. 
12.35 Müzik: Saz semaileri, 

Fransız hüküm.etiyle muhabere 
başlamıştır. 

12.50 Ajans haberleri. 

Şl~li Halkaviıtdan: 

23/7 /1940 salı gUoü saat 21 de 
halke.vimizde (pasif k-OJ:unma hak:
klnda bir konferans ve temsil şubc
nli.z tarafından da bir komedi temsil 
edilecektir. Herke1ı gelebilir. 

Kadıköy Halkev;nden: 
1 - 22/7 /940 pazartesi günü saat 

19 da Evimiz salonUD<l.a (pasif lrnrun
ma) mevzuunda ~üliim bir konfe -
rans verilecektir. 

2 - Herkes gelebilir. 

lozan gUnU 
Beyoğlu Halkevinden: 

Manifatura nevilerinin tesbıt 
edilen fiyatlar dahilinde satışla
rını temin edeıM kolayJıkla mü
r:ıkabe edilebilinesi için fiyat 
m.ürakabe komisyonu tarafın • 
dan perakendeci manifaturaeı • 
lardan alınmakta alan bey.anna· 
me müddeti dün akşam bitmiş,
tir. Dün akşama kadar manifa· 
turacılar birlikte bulıına.n mil-
rakebe komisyonunun öir mem.11 
runa beyannamelerini vermiş· 
lerdir. Bu tarihe kadar beyan
name vermeyonler tecziye edile
ceklerdir. 

Köflüıü himaye 
edecek bir tedtiir 

Kajseri (Hususi) - Sümerbank 
birlc;iik yün ipligı ve dokuma fabri
kaları müessc:;oleri :y:upagı ihtiyacının 
mutava:>sıt ellerden alınmasını me. -
n~erek doğrudan dnğruyıı miist.ahsil 
ve köylüden alınmasını eınretmiş ve 
yün alm işini. anllyan ekipleri mem,
lekeLio muhtelıC yel"lerinı.ı taksim et-~ 
ml.,:Lir. Bu ekılılt•r ka.:a ve köyleri 
dolaşpsak köylünün elindeki malı 

.fabrikal:ırın takdir eitl~i topt:ın fiyat 
la mülıay.aa ve dC'rhal par::ıs.ını da o 
dakikada tP.Sv.iye. etmek suretile bir 
takım koı:tıi::ıyo.m:ıı ve mut:.wassıtla -
tın kazancım köylülcdmiı.c bırak

mak surclile köylümiizün menfaati 
tarnin edilmektedir. 

Kayseri valisi Bny Şe.iik Soycr ı;u 
hadiseyi kırkım 7;11manınd11n evvel 
bi.iWn köylüye tamim etmek sure
tile köylti elindeRi yap;ıgıuın en u-
fak: mikdiı.rmı nıuhtek..ü· ve mu
tavassıt ellere düşürmekten Imrtaı:· -
rnıştır. 

Bn teşkilata lıaglı Bi.inyan kaz.ası 
Boylu mensucat r;-ıbrikast muha.<ıebe-

Propagımdn ımzır.ı !n~~ 
ye karşı hm;hd<aı değil. ımY it< 
renin işgalinden bah.;etnu.;t 
Harbi neticelendirecek olan ~ 
muharebenin ancak ve a1P"' 
Britanya adalarını iş~lden ill' 
ret olduğunu söylemiştir. 

O halde artık Almanya tllf" 
fmdan tali clerecede hareket1' 
beklememek lazımdır. Mııd~ 
ki bunea gayretler, bunca etil 
karlıklar ka l'i neticeyi turniI1 

6 

demiyecekti: neden bu 3(ln ~ 
harem ilk \':il son muh~be 
marn.ıştır? Yani neden ı~ 
ya bütün ı-.uv:vetini y.alnız ~ 
gilterenin işgaline hasr~tınc.ııa: 
tir datırıkı Umumi Har.bde 
duğ:u gibi kttvYotlerini da~uıı' 
ve harcaml§tır? Çünkü Holl8' 
da, Bdçika ve F.r:ınsa, mulıııı' 
heleri lııgilt0rcye hücumu llO' 
layla.ştır:ıcaktı. 

Bunlar yapılmadaıı !ng.i.lt~ 
ye hücınn c.dilcmc.uli. Hele 
Fransız ordusu mcvcud iken.~ 
giltereye saldırmak akıldan Dl' 

geçemezdi. 
On aylık lmrbi adım adını t1 

kib etm~. bfüii.n Y.enilikleri ~ 
mmış yüksek askeri mütchıı$' 
sıslar, İngiliz clonannıası rrıe' 
cud oldukça da böyle bir taa~ 
za imkan bulımu~or.lar. Fa.iP"' 
kimbilir.? 

Belki Almanya şimüi:,.~e ka~ 
gi.ılediği yeni. bir h3.rb v.nsı~f 
le otta.ya utılacakl. 

Ancak . .Fr.ansatlaki muh~ 
sona ereli bir ayı goçiy,or.; ful<I"' 
Almanları henüz ingiltcreye·1' 
arruz için yalnız dillerini kul.IJ" 
mışlar, en kiic:ük bir har.etcefl 
geçmemişlerdir. Bu.. sırada lıl" 
gilizlerin Brita11y.a; naalaı-J'S' 
b~ başa bir. halt: ııaune itOI 
duldan muhakkaktır. 

Birı tarafrlım da lngiliz TJJ.WI 
temlekclerine \f.e şah clıımarl.9' 
na karşı hareketler. hazırıaoı' 
yor. İspanyaya Ct}belütt.artlt':il" 
tenil.mektcdin !spanY.Ql ıı:uııı-' 
d:ıw generol Fmnka iki rnilfa' 
askerinin harekete. hazır oldt' 
ğunu söylüyor. Cabcfüttnrıit' 
lngillz to.P.rağı bir karı~ i"" 
rettir. Bur:ıvn omuz omU2.ruk# 
sa hi.le·bir .iki viiz bin ~ 
askeri yerleşe~ez. Binacnal~ 
2 milyon askere lüzum yo~ 
200 bin muharib yeter. Falıll""" 

Cebe.füttarık ~lnız kara~ 
yapılacak birı hareketle .zaptedV 
lebilir mi? Ml'Ltehassıslar·"•asılli' 
diy~rlar. 

(,?üııkü buraıı111 kararfa saı1'I 
yükook dağlar. ve kayaiarla tJ 
lı, sipsivri bir burundur. ~ 
dan, denizden va havadan~ 
ruz:la. belki dllş\irülür. Bu ı1I 
kuı-rvetten bin tanesi eksik rJI 
diıkça t3.filTl.tz bo§!a; gWehillr . .h* 
d~ni.zde !taly:an donanınasr ad 
ca.k kıyıdan kıyıy.n dolaşıbilcı;. 
ğ!no göro Britanya ada!~ 
yapılacak taarruza miiv:W oı-' 
rak İspanyaıun v.e ltnly~ 
Cebelüttanka liücumları }"""" 
muhtemeldir, ki bir nüıruı.yi~ 
ibaret kalacaktır. 

Bütii.ıı !i('hitkrin ayag;ı kalkmış, 

olduğU hi.s!ii henıen herkesin ynşıınm 
götleri ve sclftmlaşan başlarmdttn 

anlaşılJl'or~ Bu toprakibrJn bckr,.ileri 
olım 1,ı'ehitlerimirin HaşJarıııdan an
laşılıyor .• Bu toprakların bekçileri o- 1 
lan şehitlerimizin r:uhlı:ırı b:liJtı.rıınız 

üzetiLıde dolaşıyor vo seviniyorlar.,_ 

m .. n ~alim rnilbarek kanlaı;ınıila .'!!!!!'!-~~~!!'!!!!!"!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!! 
13.05 MUz.ik ~ Okuyan: Mustafa 

Catıar. 
Lozan gününün yıldöniimü müna

ııebetile 2•/r/940 çarşamba günü sa
at 18.30 da evimizin Tepebaşındaki 

merkez binasında bir toplantı yapı~ 
lacaktır. 

cisi yanında y;ıpağıdan anlıyan bir 
memurla K~teı:inin muhlelif kaza 
ve köyüne..giderek iki lcilbclan ilini-J 
hnye bulabildiği yiin ve yapaJıyı bu 
suretle satın almakta \'e bu yüzden 
köylümüzün Ciimhuriyet hi.ikümeli -
nin yüksek şefllmt ve diiJi.incclerin -
dMı dolayı kalbleri minnet ve şük • 
ranla dolarak hükumete karşı olan 
bağlıWtlart bir k::Lt dııha kuvvet , 
lenmektedir. 

11.N.EL.1 K.. 
a AYL.!K 
1 ~YLU( 
1 AYLIK 

TUrktye Ecınalıl 

1400. 15,.., VQO Kıw. 

760 • 1450 1 
400 1 800 • 
1tiO il" 800 • 

it TC..'AMUZ 19·l0 PAZAR 
14 Cemaıll.lt1ır 135' 

8 Rurnf Temımn: 1356 
au11e.1 20a AY' 19!0 - H-1zıı1-77'j 

OOA9f Oiile lldtJdf 
IJ.~ 'llil 8.U EZani 
5."8 ı.20 111.ıs Ya.ati 
AT~ Yaun imsak 
ı:!-00 ı.:'Hi 'T.00 Ezan? 
~O.tut 2.11.ıu s.~ı; vnarı 

~-- ;,;~~ i!ir'IKlf lillftı(ljq~ 9r• . -

sulanan bu toprağa bastırını)"acaı:ınu1 za ve bayrağımızın rengini soldunnı
yaca~.mızn yemin ediyor. and i~yo
ruz, aziz öl!ilcr ... > And içme m~
m.inden ~onra küçük bir mekt.epli kız 
Mehmedçik abide:iliıe çıktı; a!bYarak 
bir nutuk söyledL Bu nutuk 500 ki
şinin göz yaşlarile şehitlerimizin me
zarlarını suladı;.. 

Bwıu mütcakıb vatan çiçeklerin
den yapılmış halkevi oeiengt mera
simle konuldu. Ve gür sesle.r.imizle ... 
tsti.klil ugrımda ölen sehitıerimize 
1stiklftl marşımızı dtcyurduk; •• istik
lal marşmaan sonra Şoııenin matem. 
havası çalindt ve bunu müteaıab k~ 
file olduğu gibi lngilb; mezarlığına 

giderek biriın askerlebnWe dövüşe
rek sehit olan 1ngWz. m.eaıd.arma- da 
rnttaslmle çelaık kanda ft bando 
tanwndan Şopen.in mat.eıu havan 
çalındı. 

Ba mermı!m~r bıl)ılece sona erdtK-
• ten ll('lnra. Aziz ölOlerlnrl.dn rcthlan

na meaı:lan haşnıda mevlidi şerit 

olUındu. Ve dualar yapıfdı. Bir genç 
suliay Ç-1nekkala awharebe1eriniıı 

a~azii üzerinde ne selı:ilde cere:van et
tıilai anlattı. 

Ve akşam saat 20 de kıı!fie Ça.n.ak
k:ıleye muvasalat 611.. 500 kiş.i..lik :ra,... 
file namma Ana:farta koyünden Ha.
ı::an Dıığh, Kı.mı.kti1f!ndm Ömer'. oğlu 

Halil ve Melttned Ali Çevikel Milli 
Şefe su te1ıratı 1:ddller: 

«Bugün ha.Ikeri köycillOk kolıı .. 
nun tcrtib ettll1 r;chitlllderi rl,r~ 
ıreyahatine iştirak eden biz 500 kişi
lik ÇanaklnıleHJer 25 sene evvel ta
rihin en btiyük lı:ahramanlığ:ını ~ 
terere~ vatan uğrunda ölen 5!1 bili ;e.:; 
hidimiz.in mezarlaruıı gö~ yaşlarile 
gezdik. istirahati ruhları için mevlıld 
okultuk. Vatan vwüti.klAle olan ima
nımızı tazeledllc ve Mebmedcik Abi
desine hep bir ağu::dan şehitlerimize 

mezar}aım diipnana çl.ğnebneme« 

için son Tikk kahma kadar har~ 
ceğim.izl ve bu uiurd2 ~ 
söz verdik. Bu vesile ile vatau uğ
runda ve emrlnhde her zaman öl
mE>ğe haztt oldultımuzu tekrar eder 
mübarek elleriniz:dflıa minnetle i)pe
m> 

Çanakkaleliler vatım.icin ölen..kar
. dealeıi nln mezadanna ziyaret et:UJı;.. 
ıer;nd ... >n dDI:zyt serimnllted.i.r.ICr. 

'dtt' Aytat 1 

13.25/14.30 Müzik: Radyo salo.11 Ol'

kestrası {Viyolonsel Necib Aşkın ida
resinde) 

18.00 Program ve memleket saat 
ayarı. 

ıa.05 Müzik: Pazar çayı (Pl.) 
18.3(} Milzlk: Romanslar- (Pl.) 
18.45 Mü1lk: Radyo caz orkE'.strası 

(ıf.brahim Özgür idaresinde) 
Soprano Bedriye Tüzün'ün iştira. 

kile. 
19.30 Miizik: Tüı:l<üler. 
19.45 Memleket saat ayım ve a-

jans haberleri. 
20.00 Müzikt Fasıl heyeti. 
20.45 Konupna, 
21.00 Müzik. 
Çalamar: Hakin Derman, Şerif tç

n, Hamdt Tokay, Zühtü Ba:rdakoğlu, 
Okuyanlaı-: Mustafa Çağlar, Sa!l)'e 

Tokay. 
21.30 Müzik! tzablı blr opera (ca

valeria Rusticana). 
22.30 Memleket saat ayarı ve ajans 

haöerieri. 
2%:.4-5 Ajans spor 9el""risL 
23.QO M~ Cmand (Pl.) 
23..25/28.30 Yarınla pr~anı ve 

kapan11o 

ı - tstiklal Mar~ı. 
2 - Lozan zaferi hakkında konfe

rans (Doçent B. Ya~ Abadan ta
rafından.) 

3 - Konser: (Ev bürosu tarafı.n • 
dan) 

4 -He.rkes gelebilir. 
---ı»mı:~--

Ziraat müsteşarı yeni 
harman makinelerini 

tadkik ediyor 
Eskişehir, 20 (a.a.) - Zira.ıt 

müsteşari ve kombineler müdi.ı· 
rü buraya gelmişler ve yeni 
harman makinelerini U>dkik et
mek üzere vall.ile birlikte vil!
yet ziraat mıntakasına çıkmı~ 

lnr<lır. Yeni makineler faalivete 
gcçirilm~ir. Köylüler.imiı: bu 
makinelerden aldıkları netice . 
O.en çok memnundur. Vilayetimi 
ze verilı:n1ş oJaa.makinelel'in sa
yısı ellidir. 

Bir. adam kaza ile 
kendisini vurdu 

KOJ.an (Husu:;t Muhabirimizden)
Kozanın bir köylinde bir şahıs kaza 
neticesi kendiııi \'tırdıı ve öldürdü. 
Hfıdise şöyle olmuştur: 

Japonyadaı sıyasi 

bir so~gµncuJult 
Slıanhai, 20, (a.aJ - Diin ~· 

şanı tabnncal.ıı iki Japon, Nc.1'; 
Yor.k Times muhabiri Lfallct Y 
leend'in apar:bmanını bosmış.W'°' 
dır. Abend'e- hüoum edilmiş, ~ 
rak ve vesaiki alınmmtır. AJllfJ' 
rikan makam.lan lıll.d.isc.yi J~ 
pon htikumt?t.i. nczdi..~e l!r.oteS 
etmişlerdir. 

Ak~liuş~ı köyünden Ali ~lQ 17 
ya.}larındnki Mehmed, av tüieğilej 
ava gidiyor. Köye döıı<'rken köy k~ · 
peklerinden ikisi Mehmede aniyen 
hiicum ediyor. Mı>hın'-.'<iin öütün mil
daiaasma- rağmen ::m~k biri!'li kac'ır- 20 milyon dohıırhk öd' 
yoır. Diğm:i ısınnak i{'i:n muannidane: • • i f 
ırnır edi,yor. o sır.arla bu k·:ipe.kten mansız Barut sıpar f 
kur.tulamıy~a&ıı~r an.lıynn_ l\Iehmed V:-aşiıı~n, 2.0 (ıı,:.a.) _ 11'° 
oı_u~ızunda~ı av çı.te-•ııni agz.ı:nı bive nc7.aroti Doport de N~ 
d ~·ne (."e'.·:Tmek ı:uret!le cHpçi'?"..I& • ' • ~ k-e vwm.., """'""'"" tciJ'ı urs kunıp""J!$>Yl• dum. ~ 
dan dolu oldugımn ı..uıuttuğu ciitmin laB, barutu ımali ıçm 20 mılr, 
bir gö:di hcı· nasılsa poıtlıyor_. tüf 'dolarlık bir: mukavele a~~ 
i.r.·.n ı;ıkım saçınalar 1\.Itiımedin baca- mi!!tir. Bin kaç gün ewel baP""'". 
ğmt ağırca ya~lıyor. F:-ızla kan att- ye ne-Lareti. ayni kumpanya. ~ 
tığl••dan nll" gun sonra ölen Mehme- 25 mil d l LJ ~bit 
din öllımü etraiınd1l zubıtiı tııhkiknta ~n . o aı:;a ma o ar._ bit 
gid}m~ti1\ barutt'abrikası ~aaına. aıd 

mukavele imza etmişti,. 
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Harbin sebebi 
f Baımakaledcn devam l 

~·('t, 

Almanya ya 
akkın 

eve 

a e e ıgi. 

gizli e~ eller 
•• 

Uçüncü beş senelik plan 
Yazan : Hikmet Ilgaz 

mk 
du. 

{Ba1 tArah 1 n ı &ayfoda) 

ruretınd n d gmakta-

Malum oldugu uzerc CıhJ.n 

Harbinin onbrın doğru Rın -
ya.J.ı çık m ıhtıl.lllcı Çarın ~,u-

1-.utun \'e prens Livofun yeni 
hır ıdare i.<;temınuı b ına ge -
tirilnıebın · bcb olmuştu. 

1lemlek ti lmkkıud hususi 
bir me.f kiırey ve yıiksck bir ı 
müca ı~ı kalnliyetln m lik ol
duğu A1m111l~rca 

ı.cnın h ırb A ·ne 
hıtaraf bu km l 
etmesine ra -nı " Uman gizli 
polis tcskılatı ta .tfın lan , im::ı 
t kıb olunarak h rekatı brn -
sut ettirılmis ve h::ıtta hendisin
d n haberım: hayat ve sıhhati· 

nin korunmasına itin. olunmu~
tu. 

.ı: Iezkiır pren. in rei. ti -;i za -
mamnda bır türlii teskin olun:ı
mıyan bu ilıtiliıll•"rı ve fikir ihti
la lannı ela.ha ziyade büyüt
m k ve m cnı Rusy yı içerdt!n 
cürut~ k d ~tmak zamanının 
hüli'ıl ett1ğınc kani bulunan Al
manlar Lf'nini miisn.dere ederek 
bir trene koynıu. lar, vagonu 
miihiirl misi r, lokomotifin 
ınusluf,"\lDU rak Ru inkıüi
bının rehberin n başka bır 

yolcusu ve mu.stahdemi bulun
ınıyan bu treni so yalist Rus
::y a tarihine en büyük hizmeti 
yaptıkl,u ıncl m gafil olarnk sitı

mi tükcndıgi zaman durmak Ü· 

zc 'e Rus toprnğına snlıv nni · 
lerdi. 

Hnkikaten f.,('ninin H.usyay& 
avdeti Alnıanlaı ın tahmin etti
ği Ycçhilc ihtilalciler arasmda 
derin akisl r b tı. Parca par
cn, şuursuz kayııaşmalaı bu 
zatın clrufında taazzuv ve tc-
ekkül haı ı. Çarın idamı ve 

Çar aılcsınc mensub tekmil 
pr1.:ns 'IC ı1rcnseslerin bir saman
lık üsttind ki koy odasında bir 
manga askerin kapıdan içed 
sıktıgı kursunlarla ifn 1 Rın:ı
y~y: biisbütüıı katı.şbrdı., Bu
gun Sovyet ittıhadına dahn 
bulunan cı.inıhuı i.} etlcıin ba'Zı
~1 istiklal ılan ettı. Slav camiası 
uç buyuk pım:aya. bölundü. Si
b ryada anııral Kolçak, cenub
da general \ clrangd 'e garbi 
Rusyada Kı1.ıllar i nli verilen 
ihtihl.lcıl r hiıl,Unırnn oluyor -
du. 

hatlı 'l'urkıycyc, muzaffer Türk 
demokrat reJıını el" Rus:v ay L 

ın ilekabıl n mırın t ve su.<ra.ı 
ılc borçlanmıştı. Bugun Rı..ı; 

doı:>tlugunun kıymctı hakkımla 

Türkiyeden ara ır yükselC'n ı 

sc::slerde o fc!Rkcth gıinlcrin ha ı 

tıraiarın.l hürmetten başka hiç 
bır ı:;cbcb mc .. ·cud veya mcvz., 
bahis degıldır. Çünkü biz kıy

meti takdır olunduğu müddetce 
lıır fincan kahvenin kırk yıl h, · 
tırıoı bıll'n bir ınıllcliz. 

Bu suretle sosyalıst bir ı·~

jim altında Rus vahd tini temin 
eden s.-ıhsirtler bu m fkurerıin 
nazanyatına uygun kanunl.•r 
kabul ettiler. Bu meyanda s.!r
vet, mülki) et, ticaret haklart 
halktan ::ı.lın:ır:ık d vl te m:ı1 ·
dildi. llnıi i.ktısadın muk de
mesinde "para., formülünden 
evvel insanlar arasındaki ilk ti
caret usulü olarak zikre<lile:ı 
"laka.<>,, yaşayışı niza.mı olarak 
kabul edil 1i. 

Gene hcrkes kudreti dahilin· 
de olan istih.,alat:.ından ken'iisi· 
ne yetecek mıktnrını alakoya
cak müt b kisini devlete 'li erıb 

nld!gı makbuzla kendi istih al 
cd medıği t. ylcrı tedarik ede
cekti. 

Mesela ~ıftçi buğday ve mıınr 
\'erecek, buna mukabil sapanı· 
nın demirini, gümlegınm bezini, 
nyakkabı->ını, pt:'ncercsinin camı-, 
nı, tencere ve tabagını alacak 
b. Bir kunduracı, bir senede 
yapabileceği yüz çift ayakkabı
dan doksan dokuzunu hükumet 
nmbanna. teslim ederek o da zi
raat ve diğer san'alkarların ge
tirdiği ııc·yl"rden nıüstefid ola
caktı. 

Binnazariyc usul doğru iııt 
Fakat bu ::ın':!ak Ru c;yanın z:rat 
Ve ~ınai istihsalitı birbirine ır.iı 
s::ı.vi olmak şartiyle tatbik oluna 
bilirdi. He lbuki Rusya bir zıra
at memcI J,di idi. 

Dokuz ziirraa mukabil bir 
san'atkli.r vardı. San'at ehli 
zürraın ihtiyacım karşılayama. 

dı. Ellerinde.ki makbuzla mü
r::ı.caat eden çütçi köylüler sı

nai mamulat ambarlarını boş 

buldular. B'ttabi bir sene evv ... l 
aldı!!ı nı ıkbıızun onda binn~ 

sarf ~d mel m köylü ertesi sene 
cl.mcdi. Rusva.da dünya tarihiıı· 
de göriilmeıniş bir kıtlık l:xış

fadı ve bu kıtlıktan beş nrllyo11 
Biri eniz ve di;;eri kara za- adam öldü. Yani mcfkiıreni.ı 

biti olan bu dcgcrlı ikı kumruı- nazariyatı hayatın tatbikatına 
danın belki de meslek taassubla- usmadı. 
rı yüzünd n bİl"biıiyle anlaııa- Lenin ve mü~ileyhin kıy
mama 1 iıçiıncii &Tubwı .işini metli fikir nrkadaşlan bu hcaa
k?laylru brmış ve bunların birer bı yapmışlar ve böyle bir fa. •ıa 
hırcr ortadan k ldınlmasına .im- ihtimalini evvelden görmüşler -

di. Yalnız bunlar ümitlerini Abnn!l 
ynya bağlaınışfardı. Halbuki Al
manya sosyalistliğin dCeVU. Slav
lığın dfu;manı idi. Hangi rejim· 
de olursa olsun bu devletle dL'

vamlı ve samimi bir temas kabil 
de.'.: ildi. 

(Sonu yarına) 
mtanet 1LGAZ 

ihver devletleri 
Porlekize birer 
nota verdiler 

Pan Am ·kan kong
resi bugün açı ıyo 

p ris borsası tekrar 
açı!ıyor 

Vidı}·, 20 (a.a.J - Paris Soir 
·ne nazaı-aıı "Paris borsa

ı ~ .. kında tekrar açıl aktır, 

1 - R~ Tü~k B":yüklür8 
JI ··-·· 

L 
....,.,__a. ______ ..._ ___ m:ıa___________ "Buyük adamları, büyuk nıü- sLlihlarla "ya nanmsnm• .ıllj! 

• y ~ı 
le r y --+ rır,, dert r. Do nı- ta.kil ~aııartnı, . d 
dur; fakat buradaki · u lük olilrftm!,, diye dh-ettf, ıJ!ıil ... 
· yı büyükliıbrü değildır. Bir mil. millt S& tarihhıde ~ tlllıll&' 
1 ·n bü•:ük olm...'\Sı için, kırk, nie& meçhul kahramanlv-ta-. 

er 
az ril dün g··rü U e ı, yiı.z mi yonluk bır kutle1 rectt . 

tc. kil etmesi lfıı.ımgelmez. Sn- SiIA.h Yo~ ~bhantt yatr. ..,.,. 
ymın if e.dc ettiği şey k nı niyet, yok;· her b~,ğı bJ.Mıtr y~ 
büyilkl~ün ifade etti i şey ise hık ve ~faret sarmıı. Bu ıhaJılllr 
k yfiycttir ve her Z..1.man k y- bulunan bir milletin böyle Y"lf"l 
f ıyet kemmi ti y nm~ tır. E- yer ayaklanması düşmanlantl 
vct, hır nııl tın büyi.ık olması, tuhafına gitti: giıldtttt"r ve bil·; 
fıdY_1 n~n çok olmıı m ı değil, dikleri gibi oynamak istedUeıı. 
sccıycı uıe ba lıdır. · ciye ı , 1 fşte o ,-akit, bu ıra r&.Jl ~ 

( Ba,, tarafı 1 ıncı ay ada) rcynn eden bırinci buyük hÜ· 
F'ührenıı mu \mı . İtul- cumda 70 e yakııı Aln1na t.ay-

ya h ıcıye nazırı Kont Cı ınoyu yaresı bir d•'nız n ld kolunu 
l :ınrn 1 lyan büy k lçisi, bombardıma ı etm • t büs 
Alfıen okt lugu h lJe m balı ctmı.şlerdır. 50 den fazla t:ıyyn.-
kabul t..-n -?t ır. re <le og ı..•tfon sonı-n hır ccııub 

E rli.."l, - (a. .) - D "·J3.: lım nını bouı.bardım.a.n etmek 
B iyük Alman Pwt hı bbüsWı e 

sal Gol'ing ogled n n 1. Knrın 
hall nulik m w<l•" ..ı.lyo. ha-
rı ıye nazın Kont Cıı:ı.noyu ka
bul etmi.<ıtir. 

Cia.no taJyn.ya d ~nd i 
B~rlin, 20 { a.a.) - J{ont Ci

ano bu gc ... c sa.at 2 ı l<' ı't'faka
tindclti 2 v t il b rl k lı usi 
trenle İtalyaya harck"t ctmış
tir. 

Londra, 20 (Hu '> - • ülı-
r~n nutkun an sonra Almaıı 
tayyareleri lngıltcrey" taarruz-

Lonrlra, 20 (a.a.) - Bugün 
Alınan ta.yy1relerl !ııgiltcr nin 
c nubi garbi mmtak ı ·; rinde 
f lıy tt bulını.muşl:ır '\: bir 
mıktnı· bomb:ı. atnıı l:ırtl r. Bu 
sabah İngıltercnin cc:ıubı :.nr
ki mınt!ı.kru ında dü ma.n tayya
relerinden bir tanesi d · ürül • 
m ·· ve bu yy:ı.renin biri y -
r b olmak üzere d r1: 1 ı ılik 
mıirett 00.tı esir cdilmi ır ,. 

larını sıkla!=:tırını ln.rdır. Bu- ------=====-----
gün a.dedleri nisbet edılemiycn 
kuvvetli bir Alman h:n filosu 
ln7iltcre sahilleri üzermdcn u 
muş ve müte ddid yerlere bom· 
balar atm~lanlır. Bu tayyarc
lcrr~en 12 ta.nesi düşiirülmü)'ltiir. 
Bu gece tekrar Alman tayyare
leri İngilt re adalan tlzerı 1 hü
cum ctmislerdir. Dıi:iman tay
yareleriylc karşılasan tayyare • 
lerimizle düşman tayyare! ri · 
rasınd bir buçuk at siıren 
bir muharebe olmuş ve bir çok 
Alrn::ı.n tayyaresi dili tirtilmuş.· 
tür. 

Yakınş:ırktaki hava mulıa
rebcleri de lehimizde neticclen
lni"t r. Marsa Matrukla bir 1-
talynn tayyaresi düşürülmüş, 

müretcbatınd::ın beşi ölü blıi di
ri olaıak elde edilm~tir. 

Tobruk Britanya hava kuv -
veı leri tarafından bombardıınaı' 
edilmiştir. Şimali Afnkada N y 
dl" hava m ydanı bombardıman 
eellmiş ''e dört İtalyan tayya
rcsiylö bir hangar talırib edil • 

İtalyanla Yugoslav 
siyasetini beğen

mıyorlar 
(Baş tarafı 1 ıncl sayfada) 

gorülmektedır. Bu hal, yükselt 
muhfellerde siyasi b "r cemile
k . rlık yapıldığı kanaatini te• lid 
edebilir! rse dn yeni Avru. ni
zamını nJ.zarı itibara alınanın 

bu nıemtel<etlerin veya bu mem
leketin menllı.atleri iktızasından 
olduğu aşikiırdır. 

R mıı - B lin mih eri bazı 
mıntakalarJa d vrini y:ıpmı~ 

bir zihniyetin ve fikirlc.nn yaşa
n asına karşı mtlsamaha gö te-
rc.mez. 

Hitlerin nutkunun 
dünyadaki 

{ Baı tarafı 1 inci ıııyfada) 
G zeteler, Roosevelt.in: 

t. ı ıhın en mu hım ıntıhab 
fonlıın en muh n inUhab 

tarih i ·n t kkül bir tağmdau taşan mmt kuvveti 
k yfiyetti · yoluna koyaw, onu yukaek • 

Türk mılleti kcmmıyel n de eınelıne k:ıvuşturacak bilyilll! 
bUyUk i. de epeyc<' clnğınık bir adanı çıkıverdi : MUSTAFA'. 
hı:ı.ldc yaş maktadır. Bu ğı - KEM.AL. 
nıklık yii:z.iın 11 kemmiyPl kud· Halbuki yedikl ri sili :·uin eer
rcti gö tcrcmeae de ke) fiy ti- at•mliğinden birkaç yıl ö~ ~ili
ni her yerde, hele bizim ann kuup da bugün yenicı bil"('r ktıv 
yurdumuzda en iyi tebarüz et- vel olan milletler biiyh~ 
tiriyor. Bız, anayurd 'I'iirkleri mi oldu ? Onlar, zC'nginlıklerine,, 
azlığı~: f t nrtıyon17 l 28 kemmıy ti nnin k ıf çoklub'U
d 13 mılyan k!ld:ırkf>tl 1~3S el na. 1lunlf'.ruıc. san .. tıarın rnğı. 
16 milyonu ge tik: hugun 19 men yıl bir<'r !'!linci bek· 
mdyona. yaklaştlgımızı oyliy ·- le<lı.l~f". ı 

bıl "riz. Bu artışla kcmmi kıy- ı yru:ı 

metımizi de ~oluna koy ı;ı - tilf! . 
mız e şübh ) oktur. 'l'cln. r c- 'JThi: fırsn.t bek lem .. fı:-<ıatı 
dı>yim: Kcmmiyetçc azhk isel ı , ::;nı attı: çtlnkii k mmiyc-
d s iyec . i be.tın::ı lüzum ol- n kü •iik v fakat scciyyeten 
mıyacak kn.d:ır, bilyüğüı. r,·ı, u~iü; p k biiyükUi. 

1918 de Avıup:ı ''ffast , <Lun 'I'ürk o giın nasıl bliyukse bu-
öldii,, diye s vindi. Evet "Has- f'lln do o) ı büyiiktlir; cünkil 
ta adam öldü., fakat bu öl~n. ) nı::amak ırin olmcyi bilır. Pa
Türk milleti de.ğil, Osmanlı dev- rası yinP- ızdır; fakat cevheri 
!etiydi. O, çoktanb ri, bir ok soıı uz ur. Kendini, her kıme 
tedavilere rağmen, ölru ğc malı karşı olursa. olsun, koruyacak 
ki'tmdu, öldii; amma Türk mille k dnr kuvv tlıdır. Korku nedir 
ti ölmedi. Herke • onu la öldU bilmez. O, ölümden değil, ölüm 
sanarak, ana yurdu aralann la ondan korkar. 
pa) laşıruıgn, yahucl u uı. bun:ı. Türk, bir Mustafa 1\: mal d&-
peşkcş çckmcğc knlktılaı·. N ğil, daha birçok Mu lafa Ke .. 
oldu? mailer çıkaracak bir millettir, 

İstanbul la bile, i~gal ordusu- btmde. kendme sarsılmar. bir 
na, Mann ra) ı doldurnn agır rü'·cni 'nrdır. F..rkelrtir: Yalan 
Zlrhhlar::ı ragtnen yü binlerce söylemez, I·ar.uılık politika. yap. 
kişilik m~tinglt:'r lmnıkl · mil- ırELE. Ö1.ü gibi si>zil de doğrudur .. 
Jet, iç heyecanını bu mitingler- Ora ~l bağlanır; eimkU bir 
de cloktü. Fakat snd sözl , h _ı '' rdiği sözd n bir dal1a geri 
y :ınl ne olabilirdi? Dil m n dönmez. Dil! ene dosttur; dost
cimı leri altın a :ver y r ezıl n hığuııdan .. bhe edeni r, kcudi 
ana yur un içi en, lr kud içlerine b ksınlar, kusuru ken· 
retw bir milli hf'ycean b gos- dikrindc bulurlar. 

n ................. ı t rdi. Hem n garbd(', "nubda, Bununla beraber, Türk tem· m;ştir. 

Peten • lussoliıü !İle Görüseook 
nam. 20 (Hususi) - v chu:Um 

l -

d.ın teyıd ~ılmemcklc bernbcr y l 
mahfiller boy le bır tcŞ('l.ıl.ıu un k.ın 

dah l ele ol bıleceı;ı k na tinı ta ı -
m t. dırlar. 
1tul~ an fu-.misind('ft 145 Kisi 

Kurtuldu 
Londrn 20 (Hususi) - Bartul 

Colleone kruv nınu bn n 1 • l 
gemileri 1ngıltcrcnın Ege ck-w filo-

ı ı ensubdurlnr. Kru azurun u
r tcb tınd n caJt 145 1 curt -
rılab im Ur. Zıra bu ku t.anr. ame
liv i esn ı da.. 1tall n t •,:, r 
nın · ddetli at lcrl. cllger mutebaki 
11<' erlerin olUınilnu inta ctm ştir. 
İngiltere üzerirule bü.l;ik hava 

1 
muharebeleri 

Londra, 20 (a.a.) - H va 
ne.?..aretinin bir tebliğine nn~
r.ı.n, İngiltere cenubu şarki sa
hilleri açıkl nnda dün :} aznlan 
iki hava mulıarebesıne 120 Al
man :wcı bombardıman yyare 
si iştirak etmiştir. Öğleyin ec-

Balbk haritası da 
değişiyor 
(Baı tarafı 1 in 1 nyfııda) 

olmağa yfü:de doksan tmııftar
drr. 

Bu vaziyet dahilinde iiç kilçük 
Baltık devletinin yakında ~os

yalist Sovyet Cumhur·yctleri 
fed rasyonuna dahil olmalıırı 
beklenmektedir. Bu memleket
lerde halk caddeleı de nh ) 
yapmakta ve ellerinde , 
Molotof 'e \ oroşilof Wl r 

de Stalin k 

Ayni nı::ında blr ı;ıylık 
toryorn i& edilin .. ur 
bir ::ıyd!l 100 Jnıro d 

nudur 

J 

şımalde, şaz kta cebheler l unıl- kinlıdir; bu, dehisının ıcabıdır .. 
du; clleriud n sililhları ::ılınan Ona çarpanlar, ne kcmmiycilc
Türk halkı, babal::ı.nnd:ın k:ılnn rınc, ne siliı.hlarına güvenme • 
yntağanJan, palaları, çifteleri, Hdirler: sonra, granit bir kaya.
m:ırtinleri, saklıyabilclıklerl ya. çarpan Okyanus d::ı.lgalan gi-
mavzcrlerilc istilacılara kar ı bi, kırılırlar, yıkılırlar; nihayet 
dunnağa başladı. r.iıli:Orı bulurlar ve kayayı. yine 
Dilşman en modern sıla.hlar- dimdik ve vakur, karşılarında 

la mücehbe?. iken, Türk mil1eli, bulurlar. 
i te bu iptidai ve cebhane i az lfo:mı Nami DURU 

y - -::::========================================::::-
~ e - ( H A R B T E B L I G L E R I ) 
da- 1 "GtLlZ 11 \.\' Tl! .. lllJCl 
ın 

tchcvvuru, onu Avrupadaıı u -
mclt. için aldJ,gunız sarsılımız k rnrı

m zı anc:ık kuvvetlend rme t 'c 
tcşçı ctmekledir. 

İspanya mihver dev
letlerinin yanında 

(Baş tarafı 1 lnc:i sayfada) 

Loodra, 20 (a.a. - H va 
nezaretinin teblıği: 

Dün g , bombardıman tay
yarelerimiz Almanyanın şim. -
li gaı bi s lıilı ve Hollandanın 1 
şimal sahili boyunca elli ;man 
hava m y aıınıa. 'e d ı iz tay. 
yar 1 ri üslerme hiietırn <'lmı -
tir. 

Tayyarelcıimiz, Baltık dcnizı 

sahilınd Wt ·marda, Jfaınb ır r 

civarında. W cnsend r f da • 
Brcmende laj') arc i b kalarıru 
bombardıman ctm· lerdu-. Bre
m ·ıde Gt:'l cnkirc.hen'de benzir 

ır. 

'" uhi1 mitdafaa t yya
• I"dnden deniz Us: u ile 

l mam-

Alm n ha• a kuvvM:l rino 
men ub muharebe tan ::ıre fılo-
1 u, cenubı !ngilterede H Skoç 
ya.da f brilmlara, depol ra, li· 
m •tlara.. ilı~at dl lanna, 
topçu \e h va da.fi b:ıtaryalan 
m •\7.ilerine, ha\.-n. meyd Janru 

mııv:ı.ff::ı.kıyctli hücumlar yap
M"'lnrdır. lngilterenin ccnubua 
da hn.rb ve ticaret g~erine de 
ayn hlmımlnr y pılmıştır. 

Boı bin toniJ"to hacnıındc bir 
ticar t gemisi tam bir isabctk 
b tnw , iı kargo ile bir torpi
do nıtıhim h .. sara uğrnmL1tır. 

Evv<'lce bildirildiği gibi, Al· 
mruı M ı;ı.:hmidt avcı tayya· 
rclcrı truafından 12 ı JJ fınnt, 
ıkısı Spıtfirc ve bıri Hıırrıcanc 
olr.ıa.k m'1 on bc-s lr.gılı:& avcı 
t yy:ı.r"CSi ~ur lmüştiir. Al-
mau ta ')'at" ıe.rındt:n k:ıyıb 01-
lllJllll tır. lJ ı. ... .ı ~ ııt-

fire ~ruhl Bir 
İngilız ~n~ donanma ha-
v Ü ryalan tarafından 

du nrulnıu tur. 

Düşman t.anareleri, 19 • 20 
temmu~ gccPsi, ~imali ve garbi 
Almanya üzerine bombalar at
ınıslardır. Bir- çok sivil olmüş
tur. Bu hucumlar esnasında beş 
1ngıliz bombnrnıman tnyyaresi 
dw mii ur. BunJn.nn üçU da.fi 
top n tarafından ıkisi gec avcı 

·vnrcleıi tarafından Hdsi gece 
tay. rl tarafından dilşilrfil.. 
mti tür. 

Dün el • 'Wanın ka.yıbı 21 ye 
"km stır. Üç Alman tayyaresi. 
kayıpbr. 

Aln1an- Macar 
ticarot a ! şması 
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- Du k. dur çabuk meyus olıncıyı-
ııız .. 

- ikı d:ıkıka surmcz. 
- Yok cıınım .• 
- c.ur<'\:eks iz." Botner, Türk 

pclıln .ınının alt: ıd:ın kalkamtyeca'k. 
- JC. 1 ... r, kalkar .• c.turunuz hele!. 
- G r z. yı;ı 1':n ı;:uvendi&im 

knf" el oyunu ne olou!. ' 
- huı z.e so)lçııuşlım.. 1 
- l!otnC"r, bu O)Unu hasmı.na tat-

bik cd<.'mcdikten •oııra .. artık bir §ey 
yapam,ız bundan !;Onra .. dedi. 

Ve wz.u kesti •• muharrirın Ul\SİJ'CSİ 

U7'.Crine okluğu yere oturdu. ~vinri 
AmCTık;ıl !ar da heyecan ıçınde ıdı-ı 
ler. 

H , h ... mrna ne oyun yaptıy .• a 
gıtmı lı. Yu ;uC, ha ını 

altın. • iri l tan onr maglOb <.'tmek 
a7.ın le kt: , T'eden k vradı. Birden 
bırc ha ınını hll\al.ırıd•rdı. Ve )ıı>e 

bırd nbırc mC:>huı· cı lnturk:ı kurtka
panı o unu .u U.ktı. 

An c ıl • lılar, kurtk. panı oyunu 
ııc-dıı b lı ıyorhırdı. Oy\lnun Turkc;e 
i.c;ıni bile koı kun~tu. 

- Kuı tk panı!. 
Ne gu.rcl bır i ım ve ne guzel bir 

teşuıl •. Avrupalı ve Amcrık.ılı cu -
r oyunlarında bOyle güzel ve tam 
yermd" te bılıler yc.ktu. 

Ku tLıpanı oyunu cıdden bir ka
p:indı. Botner, hurkapaııı oyununa 
gıriı.t<". bo)lu bo)\Jn,ı mindere u
uındı Yl c ) .ıpı<tı. Elle:'"i ayakl:ırı 
kemC'ndc ı:ınnı,tı. Hıç bir t:ıra!u kı
pırdı)-..:ak tı..ıli kalmıımıştı. 

Yu ııf, hasmını h.'ll<ı h.:ılrlc bnsıyor 

ve cı.ıyordu. Gırtlakladı.. hasmını 

sırt ustu çcvırmek için zorlaımığn 
basl .. dı. 

Botncr, butun kuvv .. tHc hasmına 
Jıarşı komaııa ı;al1$ıyordu. 

Lfıkın mumkun dcgıldi. Cunku, 
hasını biıımnn ıdı. 

1 

Bolneı·. yııvas yavaş donmegc ha~
Jnmı tı. Döndu. Birdenbırc JX>na 
(kop~u) gec;.-11. Ve hrıldak gıbi knf11-

nın üzcrınde devrederek öbur tııra
fa k:ıçt.ı. Kurt.uldu. 

llotm·ı-, kopriı kurm~ıSJ sayeııiııde 

yhl(! kurtulm~tu. Yusuf, köpriıye 

•ar~ı koyanl<fmı~tı. 
Çüııku, kurtk.:ıp< nı oyununun icabı 

dolayıslle köpruyc karşı konaım.ulı. 
Yusuf. hasmmın üzerine tte çulla

~nzdı. Nitf'kim çullarıamadı. B-Ot
' 41y:ıga knlktı. Lfıkin, senıemle -

ıoi~ti. B11$1nı silkıp duruyorou. 
Muhn1Tir, mennjcrc dönerek: 
- Tel.rik ederim sizi .. dedi. 
Mc:nıı}er, derh:)l. 
- T~kldir ederimi 
B;.stınrı.ıstı. Bobı~nn köpn.iaü On\I 

Nısmırun elinden kurtarmtştı. Yoksa, 
:111zde yfü. ma:ılöbdu. 

Meııajf'r ~oyleniyordıı: 

- lkncl: dıılwı çabuk ımtfii'ıb oı.. 
ha iyi .. 
- Nede)? 

- Hiç ohnaır-<1a.. ezilmt'1. Cünk\i, 
Türk fonn h:.tlde eziyor .. dedi. 

Hakikaten Yusuf h:ısnıını ııezdir -
~f'n eı.iyordu. Boylr giderse Bot
nerde hal k .. lmıyac. ktı. 

:H-Otn<>rin vaz.iyeti dakik;ı geçukçe 
kötulcşiyın·du. Yusııfuıı );rmi doıki

kı;ılık ı:üreşi onu kıı ıp c~innişti. 
Ymmfun elenselcri, kurtkepanı, 

beyundurugu Ammlwh pehlivanı 

peat.iJe çevırmlşti. Saııllerce ıüreş 

7JIPl!ıı:ıgn alışmış olıın Botnes-, yirmi 
dakik. dıı ~ s:ıat ı:üres y .. pmış olan 
bir P< hlı\'ana donınustu. 

Bolnc•r, k<.takol oyunımrl:ın sonra 
tnm;ımilf! ümidini kesmişti. Vusufa 
:ot' oyun taktıysa hepsi ~ gitmiş
ti. 

Botncr, Yu.-.ura bir çapraz cbıha 

alnı.ıl i~·ıP fır.;at kolluyordu. Belkı 

bu ç:.pnız oyunile bir şey yap•ıbne
ttfini 7.:ınnedi._vordu. 
Amerikalı pehlh:;ın Yusufa evvelce 

bir çapraz tııl..ınışlı. Muv<ıtfak ola -
mamııılı. L.'1.kın, oyununu bir kere 
danı denemek istiyordu. 

tki pchli\'au, ayakb boğ~rken 

Botner, duşundu •unü mev kJi Uıtbikıı 
koydu. Birdenbire Yuııuf:ı girdi. Ve 
ı;ııprı;7.ı taHı. 

Botncrın bu seferki çapra2.1 çok 
mahirnne \e kuvvetlı idi. ümid veri

ci ~ekli ' ardı. 

Bu •unden itibaren eşyanızı oraya 
gotiırursunu:ı, hlzmet.ı;ilere dün ten
brtı etmieüm. Od:ınız.ı, sllip .Upürdu
ln", lazım ıeron eşyayı da yerleştir -
dil<'l". Bakalım, belk.i ileride size dah:ı 
iyi, dı:ıhn mıinasib bir hi2.met bul\I -
ru7~ 

Mikııcllıı da bir hırofdan: 

- P k iyı değil ınlyıı! Mfü;yö Al -ı 
f~l Mulleı " .. Tımı siz.c munaııib _bir 
hwnd. Hem bu ınunıost'bctlc ®ıma 
yanınııztl. bulunınıış olursunur. 

- Tcşc .kur c.'<lcrim m:ıdııuuel. 

Fakat kemıınımı da orn,.a götureyim 
mi? 

Mıkııell:ı maksndımı aılladı, 'ft göl 
dü: 

- Jlııy! Ha)! ... A·kşamları canıll11 
aılulırı;.1 biraz keman Çal:ırsınız. 

Ben k~rulı kendlme keman c;t\lacal< 
olduktan sonra neye y::ınırdı? Faknt 
ne ç:::.ı • madmazelln emri bu merkez· 
dedir. 

MuhııvercJniz. bir iki saat imtidad 
riti. Enişte: 

- riyen oonn çağırınız, dedi. 
1ki dakika sonra gayet Jusn boyN, 
~an tık :ıdam. · j. · 

Yazan: Sami KAUA YEL 

Fak;ıt Yusur, el.ıha ı; .. pr.Jz<ı girer 
gırmcz kuçuk bir doııu~lc hasıııını 

yanbaş dış çengeli ile bir çırpıda alta 
ıılı)ordu. 

Yu urun yrıptıı;ı oyun fc\·kal!ıılr. 

guz.cl bır oyundu. füı oywı en 7.iy:ıde 
ıılıtturkn knr:ıkucak gur<." inde kul -
lnnılırdı. 

Y~ırıbaş oyunu baz<ın dn ;>alı( uurc
şındc kulln01lu·. I..Akin, her p<".hllvno 
bu, oyunu t.ıtbık edemez. Karakucıık
çıbrın hemen hPpı;ı bu o)unu mii
kemm .... len tııtbık ederler: 

Yusu!un kolaylık.la çapı azdan kur
tulnrak iistc de hasmını altına alması 
h('rkcsi şaşırttı. 

Hele, Bolnerin memıjcri o.ldugu 
yeıdc dunımaz oldu, Sinır ıçinrlr 

idı. Na ıl olup dn pehlıvanı ıtlta ri~
muı,lu. Yusuf, ne ı;ckılıle bır oyun 
jl .ıpınışu. Bır tulu anlı) am<unıştı. 

rsonu v;ıırl 

At yarışları 
Ycırış ve u;ltıh encümeni hınıfından 

terlıb edilmekle ulan 1shmbul at ya
rışlannın ikindsi bugun Bakırkôy 

Velıefendi koşu yednde yııpılacnk
t.ır. Bugunkü yarışlanıı da geçen haf
tıık i kad11r guı.el ve ht!yecanlı o1o
c .. gı tahmin edı.lmektedlr. 

Yarl.§1 .. ra ogleden ı;;onra Stıal üı;cle 

bn lanacııkhr. 
Bırınci ko,u: l)(ırl ve ılolı:ı JUkorı 

yaşda halis kıın Arab ııl ve kıtJ"akla
ı ına ın<ıhswıtur. Gırecekler: Örnek, 
Vı.ır.ıl, Karalı.~. 

lkınci koıu: H~ndik~p. 

Oç yaşında yan.m kan lngiliz bty
l:ırına mah5Usdw-. Mükftfatı 345 llrn, 
mesafe.i 1400 metredir. 

iştirak edec·elr.ler: Mehlika, Taavir. 
Ncrınuın. Altmtop, ozen. 

üçUncG koıu: 
Bir defaıüı 2000 lirn kaz.aıuuamıı 

3 yaşında yerli saf kan tııgmz tny-
1:.rrnıı mahsus. MiilıtUat 3CJ5 lira me
safc 11100 01etre i;ti.rak edecekler: 
Fau;, Martı, Mis, Günıyıık. 

Dördüncü koıu: Yalova ko~usu, 
}I iç kotu kıı1.anmarnı5 iki ya.şmda 

t kllfı tnctliz tayL:ınna mahswı: 

Mfılu\fat iOO Hrn, mesafe 1000 metre. 
lt\ırak edecel.."1er: 

Roi, Umacı, Yeti§, Subutay, >.,fer. 
Betlnki kotu: Dört ve daha yukarı 

ya.da halis kan .A:rab at ve kısnık
lı.nnıı mah!UMiur. i,tirak ede«:kler: 
Vur;ıl, 1'nlü, Yükeel, Can, Yamıın. 

Bugünkü maç 
Bugünkil spor hareketleri içinde 

alaka toplıyan bir musabaknda Fe
neı·bahçe stadındaki tut.bol maç.ıdır. 

Mevsimin !utbole mili;aid olmayı
ıına rağmen bu sene millt kume llQll 

piyonıur.ınu bu;rlüt farkla almış olan 
ve taraftarı çok bulunan Jl'enerbahçe. 
nın oueön Dem1nıpor oy~rile 

takviyeli Anbra gücü takJ.ı.u.ı ile 
ka~l~ı bi\yük •ltka u1:uıdır
ını:ıtır. 

Jo'eoerbe~ stad.wm aı~a nıımen 
gele<-ek scylrcilsle bugün bir hayli 
kııl:ıbıılık ola ~ tahmin ed!lıııektc

clir. 
Fene!'bahçeliler sampiyonluk ma

çından sonra pek yerinde bir hanı
ketle futbol idmanlarını haflt\etmit
let ve btıstin katlamak istedikleri 
yıldönümleri içi.o fornrianıı.ı ba.flt id
manlarla muhafa:ı:4Q'a çabşmı.ılardı. 

Ecnebi Uıltım celbi imkAnsızlı.ğı 

karsısında takım bir mU.ddettenberi 
idınanlan tamamile bırokmış va:Q
yettedir. 

Ankıırıılılann ne vaziyette oldui~ 
nu bılmed.iğiJniz için bu nokta bak -
kında ancak moıçtan sonra bir fikre 
snhib olabılccegiz. 

Buiün saat 18 de ~y~ak olan 
maçın, top bC"Zglnligini bıraklJll§ olan 
oyuncular tarafmdan bira7. hev•le 
oynanacağını zannetmekteyi. 

KUrek yanfları 
Mevsimin ilk kürek yarışları bu -

glın Buyükderede aypılıealıctır. Bu
gunl:d ya~lar teş\ik mnh.iyetinde
dır. Bu sen denizcilik fruU.iyotj ev
ve-lden di.i.şünulere.lc iyi b~ 
bir pro::rama ilitiDad et.Uli clbetlc bu 

- M&yöyü Baba Tomun dairesine 

Ankarada yapılacak 
müsabakalar radyo 
ile neşredilemez mi? 

---o-
Bcdcn terbi) arı genel di:rektorlul;iı 

kurulduğu gundenberi spor devlet 
murakabc..-ı;iııe gırıııış l::ıulıınnınkta

dır. Artık g.ıy<' ne onun bunun zev
kinı tatrnın edecek o~ ı J.ırlr: " kıt 
çq;ıı ı ek n<' dr s 1ı dıyr: l,adaı t:ıtb.k 1 
e<lılıp Turk sptJunun 1'"1 ~ıııc::: ne mfı
oi olmuı; vcrimsız usull• re sadık 

kalmaktadır. tkı s•·ned• ııb"rı modern 
nwtodlara ı~tımıden m<>ml"k"tlc spo
ru y<'rl~1ırmeı:e uğaşıyoruz. 
Federa6yonhıra bırcr tf>knik müştı

vcre heycli y(lrdım cdıyor. Bm'.ı fc
dcıasyonlıırda mul.chassıs ve aıılre
ııurler çalışıyor. ihtisas klublcı i :..ç
mak 111erP bulunuyoruz. Daha gc -
çc-nlerd•· allı .ıv kurs gorc:rck ycti
S"ln P.it:itıı"W!fllcn mrmlr etin k~ bu
P<ıgıııa voll;ıdık. Btltun bunlar husnu 
niyet ve hıalıyet escrlcrıdır. 

ıı;tc· bız bu guzcl ve isabetli Wıre
keUuden cesan•t alıp umidvar olarak 
'Nirk sporunun kurtuluş ve sclfımet 
yolıındn IJerıledigıne kani olmokta -
yız. Bu arada aklımıza ~elen faydalı 
tedbırlerı, kabılı ı.atbıl· 1:t1relen ışaret. 
etmegı de vaz.i!c addedıyoruz. 

Beden terbiyesi mecburi sporları 
il~n et.rniş bulLınmakt.:ıdır. Bunların 
b:ısını'la aUc1ik sporlar gelm!'kledir. 
Atlct.wnd~ gôsteT"dlğimız terakki gua 
le .ıorülecek, ~ııe tutulacak luıd;.ır 
barizdir. 

ViUıyellere gımderdıgiınil egıtmen

ler de en çok :ıUctı:t.111 sporllc meşgul 
olmnkUı ve muhiUcrine ana sporu a-
ılamağ;ı. çalışmaktadırbır. Hu uğurda 
sarfedılen gayretlere ilAve cdılccck 
bir tedbir de nıdyodan :isijtade ~ek 
tir. Mcden.ıyeUn en buyuk vıısıtala -
:nndan biri olan radyo ıle neler te
min edilmiyor. A.merikRda spor h:ıre
Jce1lcrini yııymıık icin bir kaç r..dyo 
şirketi birden fanllye~ geçmekk:dır. 
Biz de bu iş:le &eri J.;alm110r, Anka
radu :yapılan bır çok rı~·l maçları
nı radyo ile dinlıyoruz. Bir çok ıe -

beblerle stad)'Q1lldn bulunamıyan spor 
severler için bu az nımet mıdlr? Ki
mimiz ba,şka bir ~iı'de, kimımi:z. her 
hangi bir ii du~ısıle sıttigiıniz u
:zak bir yerden n.uıça yeti~nek için 
vaktinde döncınlyecek va2i1ette bu
lunurıu, fakat radyo sayesinde ııev
dttimhı takunın niaçmdan yahud ar
kadllfUl>Wn rnü.aookasmdan haber 
dar olabiliriz. 

Butün bunlardan b~ r.ıdyooun 
biziaı için beska bir Juzumu da voır
dır: Biz J'Ukarıda si1yledigimiz gıbi 
mademki sporu y~k. bize lh.ım 
olan harekıetleri asılamak için çe~ 
yoruz. Konferarısdan, egitmerıin ~h
sf ı.ayrdinden çok dnha faz.la iş gö
rıebtlecek olan ract.1odan jstifade et
meliyoz. 

Pazar ıunu Ank4ıırad.A büyiık bir 
atıetllm Dm1Bbeltaat yapılaeaktlT. 

Me:suleteUn bir çok yerlerinden te
ma.yüz etmiş atletleı merkeızde ıop
lanxekl:ır ve tam bir kardeşlik baVG
aı içinde yarışacaklardır. 

Onları yakınları ahbabları merek 
edecekler ve her in sabırsuhkla ne 
yaptlhlıınn.ı öğrenmek iıtiyecclder

dir. Bunu bilmek iııliyen az olmadıiı 
libi, bi\tön gençli~n de bu vesile ile 
allk~r ohnaııı mUmkündür. ~:ı

Mlf\ b!.ziln de ıayemiz bu alAkayı te
ıntn etmek dqil midir? 

lhU,.arl spor olan futbolun ehem
miyetsiz maçlannı bile radyoda an
latırken ana ve mecburi apar olan 
aUeti:an harekeUeri.oi de unutmama
lıyıt:. Bahusus böyle bü;yük Meeting
ler olursa ... 

Füru.zan Tekil 

ıfuıkü yarışların zevkli \'e çok heye
canlı olacagı ümid edilmckledir. 

Evnke Yenikapıda ynpılacağı illin 
edilmiş iken buıunkü kürek yanS]arı 
Büyükdereye alnımışb.ı·. 

Müsabakalar Yenimahalle ile Bü
yökdtte araşıoda olacaktır. G11lat.asa
ray, Günee, Fencrbahc;e, Allınordu, 

Anadolu gibi lı:ürek sporilı: cocmmi -
ye1.li SUtttte all.kadar o1mu,ş klüb 
eWblcrinin bugi.ınku yarışları me -
rak.l:.ı bekleruncktedir. 

K.ad.ı.olıır arasındaki yaı~l .. rın da 
cazibesi büyüktüı. 

l'ENI SABAH 

TİYATROLAR. 1 ---
RAŞI o RIZA Tiyatroııu 

Halıde Pitkin ber:ıber 

21 Temmuı. p.uar gunü akşamı 

Gedıkpap A:zak balıc;esinde 

SURTOK 

Komedj 3 perde 

Çemberlitaş 1 
Sinemasında 

24 Temmuz çarşamba gununden 
1 ılibaren her gi.ın 

21 1'emmuz 1940 

Her yerde yerli 

E M 1 R ı 
tcRAŞ Bl~ 
b··'··-.... ·.lhı ~-'"' ı.u"'4~&VYoıı.- ~ 

yerli cılıhJ1an b1' 
~akhır knll1mt1lnkU 

nıfııın yr-ltıur. 

EM 1 R 
Traş Bıçaı~ıarı 

Sen~lerdt."fıbt'ı i nrr· 
kes tarafından :1<ul<1 
lan.ıbnnktn ve taki< 
dir t'dılmektedir • 
He vrıton~aşın Vtl"' 

zifesi, YERLl MALI· 
Ni TERCıH e:TMEit 

Motine ve suan-lerd sııı~ına pro
gramın;ı ıUıvt'ten p:ıhn•ti bıituıı 

duny;.ıda tanmını:ı 

ve IŞÇtLER!MiZi KOHUMAKTIR. EMiR ,.erli tras b~aklarını kullanı.nu, 

Fenni Hokkabaz 
Pro!.esör BOROSE ve Mi~ Okultlı· 
nın akıllara hoyrct vcrcıı csrnten
ı;iz h:ıriknlarl:ı dolu lcnısıllerıni 

görmenıı.i tavsiye «ierız. Duhu
liye tiynU:ırın.l zam yoktur. 

Z AYI 
325 senesinde Dar~c:a!akadan al

dığım şehadetnameyi kaybetmiş ol
duğwndan hükmü olmadığını ve ye
nisini alacağımı ilan eylerim. 

325 senesi Darüşşafaka mezunların
dan H2 numnral Kaba~lı 

Hasan Fehmi Aytuğ 

Aydın vilayeti daimi encümeninden: 
A:ydın memleket lıııstah::ıncsınin laboratuv.r ve eezabanesinde kulla

rulmak uıere 4600 llrn muhammen IuymeUi eczayı tıbbiyenin 11.steleri for
moli 1sUınbul ve .tzmir ve Aydın Sıhhat Mtidü.rlültlerile Aydın vilayet 
Dniml Encumen kaleminde mevcud olup istlyenlerin h~r gün bu makam
lara murataııtL-ı listeleri görmeleri. 

Talib olanların % 75 teminat akçelerilc 25/7/940 tarihli perşembe 
gunu saat 16 da Aydın vilay<.•t daimi enciımenine milrocaaiları il.An olu-
nur. •5718> 

SATIŞ İLANI 
lstanbul dördüncü icra memurluğundan: 

Emine ve Mehme<l Ali 'tarııflarından Vakıf Paralar id:ıreeinden 
23854 lkrM Nf>. ~le bort alınan paraya mukabil birind derecede .ipotek 
gö:rt.erilmıı olup bOTI:'un ôdcnnıemcsinden dolayı satılmasına karar verilen 
ve tamamuıa ehli vukuf Uırafınclan (406) lira kıyın.et takdir edllmitı olan 
Unkapanınd:ı Yavuu;ınan mahallesinin Leblebici sokağında 555 ada 4 par
sel ve 55, 57 kapı No. lı ahşab evin evsaf ve mesah:ısı <l§ağıda yazılıdır: 

Zemin kat: 55 No. lı kapıdan girilince zemini toprak bir antre üze
rinde t.<tht:ı ile böhmmuş bir oda, bahçede birer knUı sala~ iki oda ve 57 
No. Jı kapıdan g~ilm~e antrenin yanında bir odadır. 

Blri .. ci kat Bir Eofa üzerinde birinde yük ...,.e dolabı olan iki oda, 
aofada aabit yük ve ha)Adıın ibarettir. 

Uwuwni ey.afı: Bina aluJab ve enkaz halindedir. Zemin kat ı:ıenttre
lerinde dcınir paımakbk vardır. 

M...+wıaı: Umum ...Wası 99.50 metre murabbaı (.))up bundan fl.50 
metre rou1'8bbaı bina ve mutebakisi bahçe ire salaş iki odadır. 

Yukarıda hudud, evsaf ve mesahası 'azılı gayrimenkulün tamamı 
açık uttmmıya konmuştu!.". 

1 - Jşbu goyrimenkulUn arttırma şartıınmesi 22./7/fHO tarihinden 
itibaren 937/2ll2 No. ile i~anbul Dördüncti krn dairesinin rnuıtyyen mı
mara.smda herkeı;in gört•b1lnu,1li için açıktır. tlAnda yazılı olanl<ırd:ın fazla 

!-Devlet Demiryolları İlcinları] 
Erzurum - Sarıkaı:mş, Mudanya • Bursa, Sem~un, Çarşambo h1ttJ• rı hn

riç beynelmilel münruıcbeUecde satililn müşterel· biletlel' ve Avrupa h<ıtun

da ~yen Semplon sürat trenleri hariç olnlak ~re l>ü\i.ın ııebclı.eyc mahs~ 
D. D/101, halk ticaret bileUeri ıçin D. D/102, amele i~·in D.D/103, ~f'tıcke 

ve tzmir - Denizli D. D/104, Sirkeci - Edime - Kırklareli D. D/105, S•ır11" 

sun - Si'fa& D. D/106, Mersin • Mamure. İı>kenderun D. D/107 No. lı mın"" 
taka tarifeleri ihdas edllm~Ur. , · 

Bu tarifelerin tatbikine 16/8/H() tarihinden Hibaren oaşlanatnktıt. 
Meddh- tarihten itibaren D. D/1, 59, 15, 6'7, 71, 74, &4, 88, 97; 105, 110, l lli 
12S, 126, ıs•, 96, 116, lli, 130; 8'1; 73; No, ıu tarif.eler ıaırvedilmiı;tir. Yeni 
tarJ:lelere ~e ~dtye kadar gidıe se,rahaUcriııde tenzHAt y;ıpılmamış mın
takalnrda mühim mnrtarda tenzilat yapı.lmış ve uzun mesaff>lerde gidiş ,e 
yüz kilomeıtceden itibaren de gid~ - dunu~ tenzilat nisbetleri çog~ıltılmıştJr, 
Bu münaaebeUe bau mıntakal:ırda ve halk ti~t bileti iıcreUerindc ta
dilat y;,ıpıl!Jütiln'. Tarife prtlar.ına göre bin kilometreden fnzhı mes:ıfe jçio 
bilet alan yolcularla bilümum gidiş - dön~ yolı.:ularınr. ilk tevakkuf ede· 
cekleri .ista.syoau .Wmet istasyonunda bilet alırken, mtıtenkıben te"akJ-;ut 
edecekleri istasyonları da ilk tevakkuf ettikleri istasyondan hareket ederken 
tayin etmek ve tevakkuf edecekleri istasyonlarda bilctlerlni biri muvasnlfıtı 
mütea.krb digeri de hareket edecekleri gün olmak Uz.ere iki deta vize ettir
mek şartlarlle tevakkuf hakkı verilmiştir. Bu i3rtlara riayet •tmedl'n te\ ak
kuf edecek yolcuların tevakkuf eU.ür.leıi iN5yondan itiboren &;idiş 'cy:ı 

donüş iflaııyonuna kadar yeniden bilet alnıaları icab eder. 
Orup ve aile bileUeri katarın hareketinden on beş daklkn evvel tedatık 

edilmelidir. 
Anadolu Toros ve Semplon sürattrenlerine binmeden evvel bu tren eı c 

mahsus munzam ücreti biletini almıyan yolcuların bilet ve htılk tknret lıi• 
leUeri muteber tutuhru,yacakbr. Tam iicrelli halk bileti hAmllle:rinin 
meccanen nakledile<..>ek 30 kiloya kadar bagajları arasında kuımen veyn ta• 
mame.n niimunelik ticaret eşyası da bulunabilir. Demiryol yoku rt"hbcıleı ın• 
de eski tarifelere göre konulmuş olanticrct ve ı;artLar yeni tarifelerin mer'l
yete girdilinden ibberen btik\.ımsüzdür. 

Fazla tatmlAt j~n iata.syonlara mfuacaa\ edilebilir. 
••• 

Muharmnen bedeli 1710 lira olan 100 aded ve takriben 38 m~trc mi
klbı 6,00X0,25X0,25 eb'ad.ında Çam azmam (29/Vl940) pagrtesi günü 
saat (10,45) on kırk beşte Haydarpa'8da Qar binası dahilindeki koroiı:

yon tarafından açık eksiltme usulile satın alıneealı.tır. 

Bu ite ıirmek istiyenJerin (128) lira (~) kuruşluk muvakkat temi
Dat ve kanunwı tayın etiigi \'esnikle birlikte eksiltme (tlinıi s:ıatine kadar 
komisyona m\lracaatıan liı.ımdır. 

Bu lse aid 1'ar1mımeler komisyondan pal"Q61z olarak dat:ıtılmaktrıtlır. 

(5969) 
maJüınst aılmak isti.Yenler .i.şuu şertnnmeye ve 937/2&2 dooy.a No. sile me- .. ------ııiiiı _____________ llllllİ __ .... ____ .. 

n:ıuriYt!timiı.e müracaat etmelidlr. · 

2 - Arttırmaya iştirfık için yukarıda yaz.ılı kıymetin 
tisıde pey veya milli bir b•ınkanın teminat mektubu tevdi 
(madde 124) 

3 7 ,5 ni.sobe
edilccck tir, 

3 - ipotek sahıbı :..ılacaklılarln diğer alakadarların ve irüiak lıaklu 
sobtblennin gayrimenkul uı«indeki haklarını bwıu:orile faiz ve masrafa dair 
olan iddnılannı ifbu ilan tarihinden itibaren yirmi aun içinde cvr<.ıkı müs
bltelerite bfrükte memuılyetiınlı.e bildirmeleri icab eder. Aksi halde hak
ları Uıpı.ı sialli ile ~bit olmı;dıkça satış bedelinin pnyl3i'nasından hariç 
knlırlnr. 

4 - Gösetilen gunde arttırmaya i~irak edenleı arttırma şuı-tname
sini okumuş ve luı.umlu mal<ııo:ıl almış \'e bwıları tamamen kabul etmiş 
ad ve itibar olunurbr. 

5 - Gayrimenllul 22/8/940 tarihinde peı·~mbc ıunü saat 14 den 16 
ya kadar iııtıınbul Dördfıncu kra memurluğunda i.ıç defa ootımldıklan 
sonra t:n c;ok artbrana ıhale edilir. Ancak arttu·m.a bedeli muhammen kıy
metin % 75 ini bulmaz veya snt.J.ş isüyenin alacagına rüçhanı olan diğer 
alacaldılar bulunup da lıc..·del bunların bu gayrimenkul ile temin edibniş 

alocaklarının mecmuunc.Jau f<ıılaya çıkmazsa en ÇOk arltırnnın taahhüdü 
b:riri kabnak üzeoe arttıı m:ı 15 gün daha temdid edilerek 6/9/940 tarihin
de l"\111\a guni.ı saat H den 16 ya kadar İstanbul Dördüncii i<:ra memurlu
ğu odası~ arttırma bedeli satış izüyenin al:ıc;ı.ğına rüçhanı olan diğer 
alacaklıların bu Jt•ynrnC'flkUl ile temin edilmiı; alacakları mecmuundan 
Jaı.laya çık.mok şarl.ile en çok arttırana ihale edilir, Böyle bir bedel elde 
edilem~ ih::ıle )apılam.;n ve satış talebl dı.i&er. 

6 - Gayrimnekul kendisine ihale olunan kimSe derhal veya verifon 
mühlet içinde parayı venneu;e ihalekararı fesholunarak kendisinden evvel 
en yüksek teklifde bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle alm:ığa razı 

olurtıa ona. razı olmaz veya bulunmar..&a hemen on bet gün müddetle ar\.. 
tırmay:ı çıkaralıp en cuk arttıran.ı ihale edilir. 1ki ih.J.e arasındaki fark ve 
ıeçcn aunler için ":{, 5 den hesab olunacak faiz ve diğer zararlaı· ayrım 

hllkme hacel kalroakı.17.ın meınunyetimiz.ce alıcıdan ta~il olunur. 

(Madde 133) 

7 - Alıcı arltırmn bedeli haricinde olarak y;ı\nız tapu fer:ığ harcını 
yirmi senelik v&kıf t:ıviz bedr.lini \'e ihale karar puHarını \Clllıt'.) e mec
burdur. Mtıterakım vergiler, tenvirat ve taııı.ifat ve tcllftliye r~minden mli
tevellid b<>ledlye rusumu ve miıter11kim valu! karesi alıcıya aid olmayıp 
arttı.rma bedelinden wnzıl olunur. tı;bu gayrimenkul yukarıda göslerilen 
tnrlhde tsWıl>ul Döı·di.ıncu İ<.'ı:a nıemurluğu oda&ında ~u llftn ve ~osteri-
le.n artt.ıruıa şurtnamesi daiu!Ginde sa\llaeağl il~n olunur. (63G6) 

İnhisarlar U. Müdürlüvünden: 
Cinai 

Klasör 
J.lusannil 
Siyah kurturı kalem 
Kopyc > > 
Battal çi.2gili kü. 
K;.ılın makme > 
tnce > > 
Tezkcrelik kağıd 
Küçük karbon > 
Battal ı.ar! 
No. 7 zarf 
Takrirlik Larf 

Mikdırı 

ıooo aded 
10000 > 
20000 > 
20000 > 

JOO top 
2500 > 
3000 > 
2500 > 
1000 kutu 

30.000 aded 
80.000 > 
80.000 > 

No. 5 mektubluk :.ıad J00.000 > 
Zamk 2'000 ~,e 
htı.ımpa 200 aded 

Ekıilt"1e günü 

~0/VII/940 

> 
> 
> 
> 
> 

31/VII/940 
> 
> 
> 
> 
> 

ljVW/940 
> 
~ 

Sicim 4000 yumak > 
Yazı makine yağı 400 ısişe > 
Aiaç kalem sapı 500 a<led ~VlII/940 

Sarı kalem ucu 1300 > > 
Knmızı miirckkeb ' 200 ıişe > 
Sabit toz > 200 paket > 
KUçUk ı-.&~ npliye 1000 kulu > 
Büyük m;ı~ raptiye 500 > > 
Toplu ilnc 2500 > 3 jVllI/940 
Sünger kfı&ıdı 10.000 aded > 
Yazı maki.ne ıa~tiği 500 > > 

fekli 

~arlık 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

• 
> 

Saati 

14 
· H.30 

15 
15.30 
lG 
16 ~ G 
14 
H.38 
15 
15 s• 
16 
](1.38 
14 
l4 31 
15 
1~30 

16 
14 
H3G 
l!i 
15Sli 
](j 

lfl.311 
10 

lO 30 
ll 

I - Şartname ve nümuneleri mucilıiocc yukarda cins ve mikdarJarı 

yazılı kırtasiye levai.lDlı pazarlıkla satın ~lınacaktır, 

il - Pazarlık hizalarında yazılı gün ve saatlerde Kabalaşt.n J,evnıım 
ve Mübeya:ıt ~ubesindeki. alım komi.syonm:ıda yapılacaktır, 

111 - Şartname ve nümuııeler süzü g~ şubede t:örulcbilir. 
IV - 1steklilcrin pazarlık için tayin olunan ıün ve saatlerde teklil 

edecekleri liyat uz.erinden c;;,, '1.5 güvenme paralarlle ·birlikle mezkur ko-
misyona müracaatı.:: rı. (6006) 

Sahibi: Ahmed Cemaleddin SARACOGLU 
Netrlyat M\idürü: Macid ÇETiN Ba&ıldıGı yer (Veni Sabah Matbaası) 

götün.muz. 
- Peki eJ'el!ldim. 
- Adiyü madmazcl. 
- Amma yoptmız ha M09yö Al-

fred Mililer! Seyahate mi çıluyonıu
mız? AıByö diyecek bir scbeb yok
tur. lhtimol akşam yernekl•rinde be
raber bulununız. 

Bir çalgıcının seyahati 
15 

stirahl bardak ves.ıirc vardı. Sağ tn
ra!dak.i sabit dolab nazarı dikkatime 
ili:li.. Ayai:a kail.hm, dolabı :ıçtım. 

Ust güzü bo~ olduı,rıı halde alt gozun
de büyücek bir boh~a var idi. Bohça
yı dışarı çıkardım. Muhteviy:ılını mu 
ayene etmek iizeı e açtım. Rnlıa To
mun metrukatından u:ıun, bey:ız bir 
entari ile bir robdöşambr ve bir çift 
de işlemeli pantofla çıktı. Baba Tom 
hakikaten temiz bir :ıdnmmış. Şu üç 
parça eşyada ne bir leke, ııc hir kir 
ver idi. Saatlerce elbise i(·inde dur
maktan bizar ohıyoı·dlUn. Şu entari 
ile robdôşambrı ar~ma, !edikleri de 
ayaklarıma geçirmegi pek münasib 
buldum. Bizim köyde entari, terlik 
giymek adet olm:ımıştıl'. 

robdöşambrı liJ'dim. O kadar rahat
lık hissettim ki deme giisın! 

Pencereye yakın buluıııın bir ı,an.ı
pcye uzanarak duv. rl;ırı gıiı.den gl'
çiriı· iken goıuınc bır Uık\ im ilışti· 
Bugüne kadar hangi mc' simde, hnnı:i 
ayın hangi gününde bulundugunH1 

hatu·l:ım:ıga lüzum gürmeınişliıı . DL1 

vardan takvimi k:ıldırınanıışl:ır. 1311-
nun lıir gün için daha muteber ol -
dugunu zannettim. Halbuki yaı 1-ı 

ycı'i bir takvime tuzum var idı. :Frı
kat belki tedariki kııbil degildir, z:u1-
nllc kendi kendime bir to.kvim yap -

U:;ek Piyer beni şatonun bahl:(! -
sinden dı~arı çıkardık~n sonr.ı ğ 
tarafa dôndu., o zanıan Bııbcı Tonıuı:ı 

d.-ılresini gordum. Şatonuu bc.hçe du
varına muttasıl, bir kattan ibaret kU
çiık bir btınecik. Piyer elindeki anah
tar He kapıyı açtı. ft:'fll·i girdik. Hane
eiğin taksimatı dahl].ıycsi pek eüz.el 
idi. lki WW? kaı'iıbklı oda ile btlytl
cek bir solarıd•n ibaret. Pryer ar:lrn 
tııratcJn küçük bir kapı aö~rerek: 

- Bu kapı ptonun bahcesiııe açı
lır, işte anahtarı da buraclıı, ,ataya 
oradwı ai.ru çıtan;ınız dedi. 

OdaW'wu ~cın gtıÇirdim. Mad
mauı Jılikaella doğn.ı.w ;,ol arilada
eınn pek IÜ2el bir Jl'UVO bawı-lAmlş. 
tı. Zantn ı:üzıı'J hablıır lle tefriı e--
dilm i~ birine ir Mal 

takını~ diierine yazıhane ycrlc~ti -
rilmiatl. Ya.z.ıha.neııın ôııuııdrki san
d.ıUJ"eye oturarak ıırkıırnn yô&!!l:mdım, 
detin bir: 

- Ooohl. .• 
Qaktinı. 
Benim adam olmıy;;ıcağuna bük

-..den pederim 11mdi gelsin ~ otıu
nu &öraönl Bana bo7una haylaz çap
kın dedi. Halbukı ben ııc hoyln:ı: 

lıni:im, ne çapluıı! 
Yaz.ıbaaıenin ~nde gayet kalm 

bir defter ile miikt"mmel bir yazı ta
kımı dw-uyordu. Dd1eri aı;tıın, bir 
fak k87ıdhım tatKifif ettim meseli'ı: 

d.ahlre anı~. ru!ın yerden gel.ip 
ftlAn J'el'C ıttmişt.ir, iic kuruş resim 
abzoluı:unuıtur. ilh ... > B:üıa Tom on 
beş e 2arllnda defterin nnr.J\k o
tu;;ı, knk'~asmı doldurduıtuna na-

crivımnc\on :ıı. :ırnb4 

.ıı:cc;tiği arıl:ış ı lı~ urdu. 
Vaı.ıfemııı pek sade oldugunu der

lıııl :ınlaı.lım. Ak«.ıııa k.ıcl:ır ııenccre

nin onuııdc oturup kuyleıdcıı gelen 
arııbaları bckliyetegim, muayyen res. 
:ni alıp deftere kaydeyliyece&inı. Hal 
buki haftada bıı· ;.aral.ıa bile geçıni
yece&ıne enıinını. Bu tak.diı de sa- ı 
bahdan ak,ama ka<lRr bncnklarımı 

uzatıp yatmaktan ba~ka i~im yok. I 
Ben iı;c lılikaelliı ile enı~tesiııin ba
na münasib ı:oTdiiklcı i lıianeli guç 1 
bir iş :zannl'diyoı dam. Me&er yanıl-' 

ınışııD. Ne olursn olsun bu da blr 
hbm<.'t degil mi? Vakıa biraz temt?el 
hizmeti amma, Milrnell;ının dedı!P 
gibi? Şimdilik Baba T<ımun od~ıııda 
gıinleri saymııktan, ara su:ı kapının 

öııilnde gün~e k~ı yaslanıveı meJ.;
ten başka bir hizmet yok. Düşündüm 
taZlndım. Pede.r'Jmin tar~ında \ıot 

b'~una v<ıkit geçirmekten ise hiz -
1 

ııı<'ti haz.ıraıııı d:ıha muvafık buldum,, 
• Tarlnda ot biçmekten, hayv. nları su
laınaktıın pek sık1lırdım. Dcıt:rusu bu 
işleri de haftada yahud on gıinde bir 
defa gordüğlım hal.de yine bana ağır 
gelirdi. Şimdi iş değişti. Kılık kıya

fetim yetine geldi. Halis bir Mösyö 
Alfrcrl Müll"r oldum. B:ıbamın evin
de ya samanlıkta yahud tavan ar:ı
sıııda ya.Ld.rkcn şımdi lı~lı başıma 

bir ev· sahibi oldum. Her ne kadar 
şu kiiçucfü:; ev benim sayılamaz. ise 
de ömrüm oldukça içinde otur:ıca -''im ya? He-le o ceviz yaı.ih:ıne o ka-' 
yanın düzine kadar sHslu snndalye, 
Ma<İmaı.el Mıkaella pek t:ıbiat ~ahibi 
imi.§. Çünkü bu odaları o tefriş ettir
di. it odamda yazıhaneden m;ıada 

yarım düzine luıd.ır sil.<ılıl sandalye
bir orta maııa11J, üz.erjnde ıki Jfımba, 

Vakıa babam akşamları t'nt:ırisini 

giymedik~ rahat e<lcmeuli. Herkes 
babam kadar tabiat salıibl olaınaı. 

ki! E7cümle ben, binaenaleyh ~ato
dakilere karşı kendimi bütün biitiin 
yabani göstermemek için aklıma her 
iyi gelen ~yi yapnuığa karar ver -
dim. Hemen soyuıvnağa ba§lı.dım. 

Prmt:ılonurpu, setremi çıkarıp boh -
çay;ı yttle(ı-tirdikten sonra f\nl:ııiyi, 

• tım. li:v">'ela duvarın beyaz bir yc.>rlne 
ko~u mavj mürekkeb \C frj hurufat 
ile on· iki ayı şu ı;urelle: 

Kfınunuevvel 

K~nunus.ıni 

Şubat 
Mart 

Haziran 
Temmuz 
Agustos 
Eylül 

Nisan T~inicvvel 

Mnyıs T<'şrinis:mi 

Yazdıktan sonra en b:ışın:ı ııı50 
tarihi ve k.inunı.K-vvelin hi.uısınn ylr

r?ıi ıekiz rakamını koydum. 
(Sollu vır) 


