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~'illa 
Is 

~11 ?~dusumm baoo en 
· lt; 81lalu ı>roı~dasl

r ~ıulckete girmeden 

1 ° 1\lt1ınlekc.ti nifak lçin-
t.li\ıı • • • 
la... " ı~ndo, korku i~-
;akıyorlar. l~akat te
e Ve hİJ'lik vazifelerini ic
~ suretiyle asıl bu si
~ı tnuluncmet inıkfı
rııu ~ 1~cr buldulua.n za-

Beşiktaşın 

an 
--- :-~,.~~. '\ 

·hı· a la · Asker ailelerine yardım, Barbaros tUrbe-1 ıy ç rı . sinin tanzimi, l§ğımlarm kapahlması, hayat 
pahahh{jmm önlenmesi, birer istlhlAk koo
peratifi kurulması. 

. k.i ailalıla ınnda.faada 
t, l' t<>tluk çokıniyooekll'r· \. Beyoğlunun ihtiyaçları: Ekmek meselesinin halli, sokaklarda dola 

tan çocukların kurtarılması, elektriksiz 
ya.rJerin tenviri. 

1trıanıarın harb başlıya.
hdanberı ihraz ettikleri 

tl(:t ltıuvaffakıyetlcr ve za
~ ~lınan ordusu etrafında 
bi~ her yerinde uğultu-

'l'Uıı·· menkıbe yaratmıı? gibi 
Uyor. Alman orduları a· 

Cümlınr.rei,imiz lı:ımet lnön.ü ve Karadenlıio incisi giU..el Samsunun görünü~ü 

.~~ardaki devler gibi 
illa ç, hn.rikulade bir kuvve-
~ b1:k' rnuknvemct kabul et-
'ır düşnıan zannediliyor. 
'tı · l'Qdumınu, istihkak kest takdir hislerinden mah

lllıı !takınak, Alman askerlc
lıın lne.ziyetıer:ini inkar etmek 

1~ geçmez. Fakat en 

Reis·cumhurun 
yurd tedkikleri 

fedakarlıkları ve kah
k1a.rı nefes alıı, su içer, 

"U Y~r gibi gayet tabii bir 
~lınde icra etmeğc en u

~~ırlardanberi alışmış olan 
aaker beğendirmek bi -

Milli Şef T okaddaki tedkiklerıni 
bitirerek Samsunu şereflendirdi 

~~0l'ılur. Türkü hayrette bı- Samsun, 12 (a.n.) - Reisi- Samsun, 12 (a.a.) - Milli 
llıı ~ biı: kahramn:nlı{;"l Tür- cümhur 11/ 8/ 1910 pazar gü- Şefimiz Reisicümhur lsmet ln

nlmaz. Çünkü bu ne nü saat 15 de Sivastan hareket önü dün gece Hacıbayramda 
' b.U-.f\ik, müstesna., hiç gö- buyurmulaşr, Turhalda ve A- Samsun vali8i, belediye reisi, 
Otı~ş bir §ey olsa Türk ge- masyada kısa bir tevakkuftan C. H. Partisi, vilayet idare 

liıly tı tabii bulur ve kendisi sonra bugün saat 9 da Samsu- heyeti, Halkevi ve ticaret oda-
~~~a hiç bir şeyden, hiç bir 11t1. gelniişlerdir. (Sonu 3 üncü sayfada) 
'%dan korkmadığı gibi mu- -------------------------
' llleydanlarındn en im· r :_) 
ile,~ .kabramanlıklan, en sa- Avrupada harb ı r I Afrikada harb 
~ ~ ıç?~ gelme, en tabii bir \.__ _ :_) \.......: _ 
~ e fıJe çıkarmaktan geri • • • • 

~~· urnumi Hıırbdc ~u:k A 1man1 arın ltalyan ve ıngıhz 
~ tıun nasıl zor şartlar ıçın-

,~~tıhayran k.a.1ınacak ~uka- yeni hava külli kuvvetleri 'iht er arzetmış, en vahim va-

;.,~:~du:• m~~: akınları karşılaşıyor 
~l' e 1112anlann hatırnsında ----<>- -<>--
~~~aktır. Milli mücadelede KUtle halinde yapalan ltalyan kuvvetleri 
~~aa l'anıaıılığa ihtiyar kadın· yeni taarruzda 39 dUn Somalide 
~ ~ <iOCuklarn vanncıya ka- tayyare kaybettiler ilerliyemediler 
~İlltin millet sessizce, da- ---0--- ~ 
)\ ~l ' :reklam ve propaganda- Londro, 12 (a.a.) - Bahriye, hava Londra, 12 (a.a.) - İngiliz matbu-
~~ a getinncden en tabii bir ve dahill emniyet nezaret.Jul müş- atı bıgiliz somalisinde İ~lyan ileri 
~. ~halinde iştirak ebnişler- terek tebliği: hareketile meztruldurler. Fakat Daily 
~ Orku bilmemek, yılma • Bu sabah Kent kontlugu üzerinde Tclegraph gazetesinin •faşist serabu 
~~ Ve muharebe sahasında başlıyan düşman b:ıınbardlman t.-ıy- baıılığı altında neşrettiği başmakale
~~ bir ınlllet için üstünlük yarcleri hfü:urnları bl!Ahare Wight den anlaşıldığı veçhile fazla telfl:; 
~k.'lla.tn &dasıH ve Portsmouth'a genişlemiş göst.erllmektedfr. 
t:'~ ak Türke eedaclmdnn ve burada d~man kuvvetli tilolannı Dally Telegraph diyor ki: 

Hore Belicha 
diyor ki : 

' --0-

lngiltere 100 fırkahk 
bir kuvvet meydana 

getirmelidir 
' 

~~.:- .,. . bir. rniras ve asırlarca kullanmıştır. Tersane üzerine yapı- Somali"i terkedersek manevl nü-
;%" ıg " Eski Harbiye Nazın 
'\Ql'lt tinad eder bir baktır. lan hücum düşmana az muvaffakiyet lıız bahsinde zarar göreceğimizi açık- Horc Belicha 
~ill) adam muhakkak ki temin etmiştir. Tersane mııhallesi ça itirnf edelim. Şayed Mısırın mil-

İstanbul mebusları dünden 
itibaren İstanbul kazalarını do
la.~arak halkın dileklerini ve 
dertlerini dinlemeğe başlamış ~ 
lardır. Dün ilk toplantı Beşik

taşta saat 14.30 da Beşiktaş 

Ha&evi salonundn. yapılmı~r. 

Halkm dileklerini dinleyen me. 
buslanmız arasında İbrahim 
Alaeddin, Abidin Daver, Ali Ka
rni, Ziya Karamlirsel, Ahmed 
Şükrü Esmer, general Hakkı 

Şinasi, Bayan Fahire vardı. 
Toplantı açılır açılmaz mebus 

general Hakkı Şinasi, Beşiktaş 

Halk Partisi Başkanı Zühdü 
Çu bukçuoğlunn Bcşiktaştaki 

parti azalarının mıktarmı sor
du ve 1400 kişi cevabım aldı • 
Mcbuslanmız 65 bin nüfuslu bir 
kazada parti fızala.nnm ancak 
1400 kişi olmasına hayret et
tiler ve bunun arttırılması lü
zumunu ileri s\iı;ıiüler. Bu mık-

İstanbul mclmslan dün halkın cJileklerini dinll•rlrnn 

tarın asgari 20 bine çıkarılma· 
sını istediler. 

Beşikta§ halkının geçen sene 
mebualar:ımı?..a ifasını bildirdik
leri deriler arasında radyo rcs-

Liselere parasız alı
. nacak yatılı talebe 

• 
imtihan günlerini ve kabul ı 
şartlarını neşrediyoruz 1 

minin indirilmesi, Arnavutköy; 
de bir Hkmekteb inşası ve ıWr 
dertlerin bir sene zarfında yo. 
rine getirildiği görillm\iştür. 

Mebuslanmıza bu sene ynpı
lan dilekler arasında bilhassa 
şunlar na?.an dikkati celbet
mektcdir. Barbaros türbcsinin 
bir an evvel tnnzimi türbenin 
arka tcrnfında bulunan bir k~ 
evbı yıkılmasını, o civarda bu -
lunan ve açıkta nkan bir l~ 
mın lmpntılma:;ını, Akaretler 
caddesine bağlanan yolların ve 
.Akarctle.rden Maçkaya çıkan 

yolun inşasını, ilkmekteblcrde 
~alışını emekdar muallinı1crin 

(Sonu 3 ilnci.i uyfada) 

1 - 915 numaralı k:mwı mucibince ıı) Türk c:ılınak, (bu şart nüfus lıü- ------===='----
lise ve orta okullara parn5a yatılı vıyet cilzdanı dilekçeye b.-ığlanmok B 
olnrnk girecekler için :ıçılncak müsn- suretiyle tcvı;ik olunacaktır.) asra 
baka imtihnnın..ı gırmek istiycnlcrin b) Li.c ve orta okullar t:ılimatna-

knyıd mucmclesinc 1 ogustostan iti- mcsin.in her sını! ıçın iesbit ettil,1 yaş yoluyla ıı·caret . 
haren bnalnnacak ve 17 ağustos 1940 ıa bulunmnk (nüfus hüviyet c\izda-
Uı son verilecektir. nındaki k~dc gore.) 

2 - Talib olanlar 17 ni;rustos 1940 c) Bedence, ruhça hastn, metli, sa- Yapllan tetkikler mUslıel 
cumartesi giınü saat 13 e kadar bu- kat ve kusurlu olmamak (okullardan 
lundukları yerin lise mi.idürlUkleri- alınacak matbu orneğjnc ~öre imti- netice verdi 
ne, lise olmıy:ın yerlerde orta okul hanın ynpıldıgı yerin hastane sağlık 
mildurlüklerine ve orta okul bulun- kurulunca doldurulııcak roporl:ı tev
mnynn vil~yct merkezlerinde de ma- [ sik edılecektir. Röntgen olan yerler
arif müdürlüklerine birer dilekçe ile 1 ·de t.-ılıbln rııdyoaırnfisi de alınncnk
muracaat edeceklerdir. 1 tır. Snglık kurulu olmıynn yerlerde 

3 - Par.ısız yatılı olmak ist.iyen- okullardan alınacnk olan küçük kıt'a-
lcrln ~ §artlaı·ı Uışımal.-ırı l~znndır: (Sonu S ıincü sayf:ıda) 

SABAHTAN SABAHA: 

Yeni seyrüsefer 
li' fleği)d" kenarına bir kaç bomba atılmış ve dafaas1 plAnlarımız. için bu istildyn Londra, 12 (a.a..) - Bu aıt • 

~~){at 'l'ür~· kendisi aaker ve _____ <s-=o=n=u=3=1.i=· n=ci.ı=' =11=y=fa=d=a)======(S=o=n=u=3:......tin_c_u_aa_y_r_ad_•_> §am Devenportda söylediği biri 
~ltaatn~n olduğu içindir ki nutukta sabık harbiye nazın 
~et lllillctıerde gördüğü me- Fuar 20 ag" ustosta bu .. yu .. k Hore Belicha, mükemmel suret-

Yeni seyrüsefer talimatnamesine göre 
memurların imtihanı münasebetile 

bazı mülahazalar 

Akdeniz vaziyeti sebebiyle 
f:ekteyc uğramış olan ticari 
nakliyat ve faaliyetin Irak de
miryolu vasıtasiyle Basra kör
fezinden yapılması hakkında e
tüdler yapıldığını yazmıştık • . 
Antalya ambarı tarafından ı:. 

rak, Basra ve Hinclistanda tcd
kikat yapmak üzere gönclerikn. 
mümessilin etüdlcrjnc nid ilk 
rapor şehrimizdeki alik::ıdarla~ 

ra gclmiştir. R~por dün akşam 
Ticaret Vekaletine göndcriJmcy. 
tir. 

Bu rapora nazaran etüdler 
tamamen müsbet neticeler ver
miş ve bu hattan istifade ede
rek müstemlekeler, Şark, A
merika ve diğer rııemlekctlerJe 

~~te"e ~abiliyetleri teslim ~t- . · te teşkilatlanmış insafsız mil-
~~ hıç bir zaman tereddüd letleri mağlUb etmek için milli 

~et~;~~f~çe::!~: merasimle açılacak ~~~u::n5:u:d:~~ 
~~~eçlrınez. Zaten böyle bir lar alması 18.zımgeldiğini beyan 
hır g et ancak bizim ziyanımıza etmiştir. 
~~etteşkileder. İ§roböyle Ziyaretçiler bu sene Fuarda bir ---=(=So=nu=3=-ün-cü-sa-yfa_d•_> 
~il' halet içinde Alınan or-

tıı~ll ve silahını göz önünde çok sürprizlerle karşılaşacaklar 
~~et ~Onda bUyük bir kabi-
~ g~~ekle beraber bir fev· 
de bı~te, dünyayı dehşet için
~ad~ko.cak hiç bir furtünlüğe 
ltı~buı.· <ı1:rnediğhnizi söylemek 

.\) •Yetini duyarız. 
ılan~~tıYa. harbin başln.ngıcm
~cl ~.her Yerde çok kahir bir 
~\ffueu~ekliği sayesinde mu· 
' 

1
Yctler elde etmiştir. Al

~L - askerleri hem roktU hem 
. ~a.. ·ı· ... , ';j sı flhlan üstUndU. Bi· 
)~I(,) . eyh askerin şahsi mezi
~~ ~n<len~ f ıtrl knbiliyctlcr:iu
~n lllnnuylc miıstakil unsur -
~I .tesiriyle elde edilmiş z::ı -
~ erı nı"· ~ ın ustesna bir knhraman-
~lası~nlubesi tarzında dillerde 

• tnlak tamamen yanlış ve 
llUseyin Cn.hhl YALÇIN 

(Sonu a llncU eayfad~ 

.. ;ii' 

tzinıir ..,»J~Y.e reW ve sergi~ lfomitet;i ~ı 
.. ... . . . . -. . 

{Vazıeı 3 Unci.i aayfadaı 

Yunan-Arnavudluk 
hududunda bir 

hadise 
-:ııııc-

İtalyan dostu Davud 
hoca katledildi 

bu hadisenin iki mem
leket münasebetlerini 

! karıştıracaöı söyleniyor 
Roma, 12 (a.a.) - «Stefııni~ 

Son günlerde Amawdluğun şima
linde Yugoslavya hududunda mühim 
!Wdiselcr cereyan ettiğine ve nsayi~in 
temini için gönderilmiş olnn 1tnlynn 
zabitlerinin isyan eden Arnnvudlar 
t:ırafından katledildiğine dnir ecnebi 
prop:ıgnnd:ı te~kilfttı tarafından ya
;yllan haberin ta•amlle hayal rnah-

....... - -

(Sonu 3 üncü sayfa~) 

HER SABAH 

Milli Şefin seyahati 
Mılli Şc! 1sınet Jnönii birim~ gıin

dcnberi iç Anndoluda bil' tctl:ilt se
yahatine çıkmış bulunuyorlar. Her 
gittiklcı i yerde do~ı u.tnn do,'t'uya 
halkla ve kdylü ılc kınas etmeyi 
kendilerine şiar cclmmiş olan Milli 
Şef bu defa da ayni şekilde horeket 
cdıyor. Halkın ihtıynı;larmı onun 
ağzından dinliyor. 

Bclcdiyc memunı, lsveçde bir ilkmelctcl><?o çocnklarn se~TÜ· 

Halkın, Milli Şefini böyle, keneli 
derdini dtnler gordıikı;e hul.ümctc 
karşı beslediği cvgı ve ıl!mndınm 
bll' kat dalın art.ıçagı ve kııvvl'tlcnc
ccğl şüphesizdJI'. Dünyanın bulun
duğu harb vaziyeti içmclc halkın 
ihtıyaçlar1nı yııkından gor ınck ve 
icnbedcn en doflru tcdbırkı i ıttihll% 
ctınck içın bu ~ekıldc hareket -ct
ınck en doğru \'C hayırlı tıir vası-

sefrr .niza:mlannı izall ediyor ..• 

C addclerinin, tramvayla . j 
nnın, otomobil ve oto· 

büs güzergahlarının hali doln·' 
yısiylc bir seyrüsefer tc~kiliı.tı- 1 

mı. lstnnbul ka<far muhtaç hiç 
bir Avrupa şehri yoktur. Hal
buki A vruP,ada ile .YÜZ ~e ev-

vclinden seyrüsefer işlerinin 

tanzimi JÜ"Ülıülmüş, bir asır ev-
vel de bu iş bir belediye nizamı ta~~i!.i Şefin hr.r seyahatinde oldu-
halindc tatLik cdilmcğc başlan - t,'11 gıbı bu seyohatinrlcr. de m<'mlc-
mış iken lstanbulc1a ancak yir-1 ket i~ın hayırlı nctlcclcl' çıkacağı 
nti sene evevl, o da bir polisi- 1 :m.:lı::.kknktır. . w 

(Sonu 2 inci Gayfada) ~ A. Ceınaled<lın Sarn<:oda. 
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tDnlkan harbinden sonra IA.b
. aullııh Paşanın neşredilen hatı
ratında bu me.selclerdcn §Öyle 
bwetıılmcktcdir: 

(8 tdrazam P.a§8lllD. sorduğu 
suale knrşı Ilalkwı lıükiımetle

rlod ıı yalnız Bulgaristanla bi
le ~upılacak hnrbi başa çıka -
mcak bir orduy.ı malik olmadı
ğıın:ızı ve harb lruvvetlcrimi.zin 1 
peri.~ halini bir kaç sözle ar
~ttim ve Osmanlı ordusu, düş
mn.nı Çatalcada tevkif edebi
lirse büyilk muvaffakıyet adde- ı 

dcccğimı Hfı.vc eyledim. 
Mahmud Şevket Pnşa şunla

rı söyledi: Ordunun Balkan hü
kl'ımetlcriuc karşı ihzarı içm 
pek çok emekler sarfolundu. 
Fakat dahili ıhtifilller sarfedi
lcn himmeti nn semerelerini ı 
almağa mftni oldular. 324 dü
hulliı efradın terhisi Jle tle ordu 
mevcudu tenakus etti. Bu se
bcblcrlc ve Balkanlarda bir 
lıarb vulmu halinde ordu l'Ck 
zayıf olduğundan ltaıya jle har-, 
be devam kabil olaınıynca.kbr. j 

Halli pa, :ı da şu ifndelerde 
bulundu: Ordunun :zayıf oldu-ı 
ğu hakkındaki müşterek müta
leaları:ı. d ha vazıh ilaveler ya-, 
ı>arak bunlara taraftar görün
dii. Edirne kalesine henüz bir 
lıabbc crz..ik gönaerilemciif.Diva 
JU ınuhas.cbatın vize muamele
sine tabi olan mesarif lınscbiy-1 
le nıiib%·naUa pek çok güçlük
ler çekiliyor. J..cvazimat ııek 

noksan olub lstanbuldn. bir kat 
clbıse yoktur. Para verildiği 

Jınlde .hHc -günde bin kattan zi
yadesi yqptmlamıyor. Ordu 
dağnık olub memleketi müdafa
aya clveri!Jli bir ordudnun ancak 
1 - 1.5 n.y zar.f ında Rumelidc 
tahşıdine belki imkan vardır. 

l.ozruı murı.hedesi imzalandı. 
1 

l', i· t H.'ılkan har.bi de geri knl
mzd: 'u.karıdnki nıütalealnra 

rağmon sadrazamı 1877 Os
nı.:mh Rus harbinin facialarını 

id \. oyl<"mi,§ bir ma.reşnl ve üç 
mühim rüknü asker olan kabi
nenin fclfıketli neticeleri ayan 
görünen bir harbin önünü al
mak için ne gibi çarelere müra
caat veya ne gibi esbaba mebni 
bu hnrbi tc~viz eylediği bilinmek 
için hakikatlerin to.mamen inki
şafını beklemek lUzun gelecek
tir.) RnhmeUi Abdullah paşa! 

Müsterih ol! HU.la bekliyoruz. 
Umumi sef.crbcrliğimiz 18 ey

lül 1328 - 1 birinciteşrin 1912 
tarihinde ilim edilmi3 idi. 

Yaznn: 
Eıkl Ordu Kumıındıınlanndan 

Ali Ihsan Sabis 

5 
cu Pilevne fırkalarını manevra 
bahanesiyle bir ay cvvcl, eyliil 
iptidasında takviye ctmiŞler ve
yn seferber lı:ı.lc koymuşlardı. 

Bu ahval, dedikodu l<!klindc, 
.mebus:ın meclisi odalarnıdnıı, 

koridoilıınnii:ııı m::ılıallc knhve
Jer.ine kadar ltonuşulduğu ha.kle 
ne millet meclisinde ve ne de a
zrun ;arrunnd!l. bir hayli asker ge
neraller bulunan iiynn meclisin
de vatanın müdafııasmı ctrafiy
le düşünerek ·ve realitclc:ri ta-ı 
mamcn nnzan dikknte, diklcat 
bakl§lna nlnrak lıilkimıeti sor
guya çekecek, memleket müda
faası ~beblcrini hilkfunetc zor-1 
la temin ettirecek, yahud hrır

bin fı.kibcti muhakkak !claket 
ise Türk vatanını beyhude ye
re düşman ayakları altında cz
dimıenıck, Türk çocuklarının 

kanlarını boş yere akıtmamak 

ve ileride daha iyi hazırlamp 
kaybedileni tclıifi etmek üzere 
§İmdilik · i diplomasi yoluyla 
muvakkat bir hal tarzınn bağ 

layncak hiç bir teşebbüs y@ıl
mamıştır. Bilakis sokakla.rdn 
ve .gazetelerde müretteb kırb 

avazeleri göklere çıkıyordu. ı 
Bir yandan kabine yul..-a.rıda 1 

zikredilen miizakcrelcrlc ve 
evham içinde vakit geçirirken 
diğer taraftan Jıükumete mua
rız görünen 1ttihad ve Terakki 
mensublan hüklımeti harbe sok
mak için --palavra yapmaktan, 
patırdı koparmaktan geri dur
mıyorlardı. Milli şeref ve hay
siyet Balkanlilanii tazyiki kar
şısında boyun cğmcmcği icab 
ettirir; fakat kabul edilecek bir 
harbin neticesi lıakkında nz ve
ya çok hir muvaffakıyet ümidi 
de olmak lizlmdır. ~ dahili 
ve harici vaziyet, cebren kabul 
ettirilmek, imposer edilmek is
tenilen bir harbi kabul ~ttiğimiz 
takdirde neticenin mağlllbiyct 

ve feliket olacağı muhakkak 
gibi .göriinüyorsa o ızaman çok 
düşünmek Jizmıdır. DeVletiıı o 
zaman başında olan t1ahlli gaile
ler ve ordumuzun darmadş.f,'mk 

TEAIKlD 

bulunması hasebiyle, nlcyhimi
zc ittifak ctmi§ olan Bulgar, 
Sırb, J{aradnğ ve Yunan dev -
Jetlerinin hepsiyle birden mu
vaffakıyeUi bir harb icr3Sl milin 
Jtün dçğil idi. 

Buna karşı Makedonyayı kcn 
di haline bırakarak ve iıatta o 
havali kuvvetlerinden bir kıs
mını bile Trakynya ve .hiç ol
mazsa Gümülcüne tnraflarma 
çekerek Şarki Trakyada azami 
kuvvet toplamak ve bu kuvvet
ler toplımıneya ~kadar diploma
si faaliyeti göstererek, ve yük
sekten atıb tubnıynrak işi mü
zakere saflıamn döküp uzatmak 
ve vakit kazanmak icab ederdi. 
Hatta bu · için lüzum hasıl o
lw"Sa Ma.kcdonyarun muvaklm -
ten 1ahliyesine razı olınnk mü • 
nasib d~i. Makcdony:ınm 

taksimi için mıs.ıl olsa .Balkanlı 
müttefiklerin nrnlnrındn ihtfüı.

f a d~crl ~ikardı; çünkü 
scnclerdenbcri her birinin çete -
leri ayn ayn faaliyet göste
riyorlar ve .hatta nrnlaıındn mü
sademcler bile oluyordu. 

Bu esnada Bar.ki Trakyada 
to_plnlUD.l§ olacak milhim lruv -
vatlerimizle -Ilulgurlnnn üzeri
ne yüklenip evvela onlann hak
larmdan gelmek, sonra diğerle -
riyle hcsab görmek pek J<olay 
olurdu. Bu pliiııı yapabilmek 
için çok meharet göstermek, 
çok sabırlı ve tabrunınüllü ol
mak, dahilden ve haricdcn ge-. 
lecck tarizlere katlanmak, (dev
letin §Crefini, haysiyetini ihJiil 
ediyorsunuz; hainsiniz, kor
ltaksınız, çekilin l:öpekler) ve 
saire gibi patırdılara gogus 
germek, içeriden vaki olacak 
ihzyiklerin olebnşıla~ .gizlice 
çnğırıp orilann yatan ve hami
yet hislcrinc müracaat etmek, 
hasılı bidayette her türlü 
tahriklere, hakare.Uer.c .katlana
rak vatanın scliimelini temin ey
lemek li.zunaı. 

Devlet adamlarının vazifesi 
memleket scf'mcsini kayalara 
çarpmadan sciamet mahalline 
se\'kedebllnııilrtir. Demagoji 
yapmak, sol<ak ımtırdılarına, ga 
zetccilerin yaygaralarına., poli
tikacıların tahriklerine lrulak 
n.smak öeğlldir. 

(Aikası l'D.r) 
Eski Birinci ve Altınçı Ordu 
Kumandanı Emokll .General 

Ali İhsan &abis 

Rumelide bulunan kolorduln
nmızdan bir çok nizamiye ta
burları ve seti ate§li cebel ba
taryaları Yemene gönderilmiş 

idi. Yalnız Trakyadnki kolor -
dulnrdan tamam 47 tabur bu 
suretle Yemende bulunuyor -
du. Redfflcrin ve•ibtiyat cfra -
dının talim ve terbiyeleri hiç. 
yok idi. Arnavutluk vukuatı 

ha.qcbiyle lstanbuJ ve Trakya-! 
dan bazı kıtalar da Arnavutlu- 1 

ğa gönderilmiş ve henüz orada 
idiler. Bu suretle Trakyada 
toplanacak kuvvetlerimiz, se
fer Jllnnında düşünülmüş kuv
'-ctlcrdeıı Çök eksikti. Bulgar
lar, kendilerince mukarrer se
fcrbcrllk ;ve tecemniiilerini tesri 
edebilmek için Türk hududun
dan uzıikta olan dördüncü Şum
nu, beşinci Silistre ve dokuzun-

Divanı Lügat~ it -Türk 
tercemesi münasebetile 

, 

. ' Yenı Sabah 
AHONE BEDELi 

•!NEl.IK 
1 AV.l.~K 

1 AVl.1K 
1 AVl.IK 

TUYklye E.nehl 
1400 Krt- 2700 Ktt-, 
760 • 1450 • t 
400• aooa 1 
150 • :800 .» ' 

13 Ağuıtotı 1940 - '8Al.I ı 
8 1Rcc6b 1359 ı 

31 Rumi!Temmuz 1356 ' 

Cıün 246 !Ay: 8 1940 - H121r 1oot 

GUnq öOle ikindi ' 
9.6G 5.07 8.58 Ezani 

1 

6.416 l3.19 17.09 Vuati 
' 

Besim Atala~' ı tebrik emerken 
Yazan: ATIF rüZÜNER 

-.4- bir (lyncn, bir de he a hadleri sıra· 
sına koyarak tcrccme etmiştim, işte 

bu ikinci leramenin basttrılnıası için 
Vckfilcle mürocaat eltim. Dahası var 
h{ışiycdc de!tetleri dcnildiğı yolda 
ıslah için mcktub y:ız:ın kımdir ve 
nereye yıwlml$tır. Bu da busbutün 
rualsız bir sazdiir. 

-6-

Yıne (S8hile XXVH • satır 11) de 
bızim tercemcd~ yruılı.şlıklnr olmak 
uzcrc beş allı ınadde hiç bir misal 
ı:östemıeğc lüzum gorulmcdcn sayıl
dıktan sonra ~ylc denıyor: (Asıl biı
) ük ek.sik Divandn ôrnck olarak g -
tirilmiş bulunan B:Jvlar.ıu, eümlclcrin, 
beyltlerin, par"tAların anlmnlarında 
ynpılmıştır. Divan sahibi Kôşgarlı 

Mahmud bu örneklere m:ınn \erir· 
ken çok kere manayı kMı kısa kes
miş, kah uzatmış, klh da bi.ısbutun 
uz:ıklaştırmış, :söUin oz ıınl:ımını dc-
ğll, nnlaınlanması ger~cn şeklı yaz
mış. bizim .lla,y Atıf dn araııcnsında 
gördilğü bu UZ3klı. yakınlı, eksikli, 
artıklı anlalrilan bulduğu gibi alıp 
geçmiş, lııllbuki bu gibi yerlerde iki 
türlü terceme Jhımdı. Birincisi keli
me, snv, cümle, beyit, parça clbi şcy
ll'rin öz nnlan\lan yoz.ılmalı, ikincisi 
de nrabca iz:ıh1ar terccmc cdilmcll. 
Nitekim biz bu yoldu hareket eWk) 
diyorsunuz. Muellif Ktıı:gnrlı Mııh

ınudun bu yolda lza.hlıırı b:ızı beyit. 
tere mfıtihasıfdır ki ben de oylclerini 
iki türlü tettemc clmiştim; .fnkot siz 
- imuulacak zannllc • bir kere varı 
;yok. yoğu var göstcrıncğe nlycllen-

~~~~~~~-~a~~~~.~~~~~ ~enı seyrüsefer 
.Ünlrükl r ı' OKUYU_OU ~ ihmalkar doktor ceaıtar~f• 1 ıncı~~ 

• mfzin tesıebbUsüyle ttsis ~ 

Müsteşarının DiYOR Ki: hak~mdak! t~h- tiri920 cncsinde G~ 
tedkiUleri 5inemaıarda bete- k1kat bıttı m~kczine .m~sub bir~ 

--o--- diye nizamnamesi --~ mız oradaki izdihamın ö bK 
tatbik erlilmiy.OT mu'?• Aksarayd:ı Ynş:ır isminde muh:ıcir geçmek üzere yola çıJaJJJ§ Jıtl' Şchrimlzde bulun:ın Gümruklcr 

mnsteşarı Mahmud Nedim owJp dün 
lstnnbul Gümrükler başmudurluğuno 
gt-1crek lstanbul Gumrukkr Başmu

Bir okuyucumu m latiı: 
c- Balata clv:ı:ır b.r semtte otu-

dı.irü Hüsnunun de bulundugu ruyorttm. Geçcn.pııu.r gumı nkş:ımı 
bir komişyona riyaset etmış ve gum- ailece -sınCDl{lyo r,itmek. .Jst."Cillt. 
rük meseleleri etr:ıfmda ınu:z..,kcre- Bolatta hflleıı iki :sincrn;:ı v::rdır, 

ler yapılmıştır. ".Bu gorusmelcr csn;:ı- Qunlnrda.'1 blrl s:ıdcce y:ıflık, diğe
sındu bilbass:ı son znrn:ınlarda azal- ri i'"e hem y:Wık hem JqşWttır. Gi
m:ıkt:ı olan gıiınrük varidatı mevzuu 1 reccğimiı y:ızlık sin manın onilnil 
bahsolmus ve lıırrbin doiturdugu -za- lnzl:ıca knlııbfüık ganmce gışedcn 
rurcUer neticesinde :ılınm:ısı l.lzım- bilet olırkeniçcr!de) er olyp olm • 
gelen laırar ve formolitcler etr:ıfmd:ı dıgını sordum. cVan dediler ve 
göriışiılmiıstur. bilet kesillcr. Bilcticrimiz ikinci 

Digcr t:ır:ıfdan gumrüklcrde nlınan mevki idi. 

ve fakir bir vatandaşın hasta çocu· kimseden emir almadığı _...;t 
1 gunu, :ır.ıb:ls:mm kırık oldu !UDU llcrl de halka ve arabalara i.P~ 

ye surerek tcd:ıviye gitmiycn Fntlh vermiş ve bunun faydası gör ul'I 

Dclcdıyc .doktoru Sami h klruıdaltl rek seyrüsefer mcmuriııJıll"" 
truıkı'.nt nct.celenmiŞtir. T:ılıkikat ~ 
evra.!u Bel ... ıyc Sıhh:ıt İflerl Müdur· ve talimatnamC.leri ihdas 
lü üne. tcvdı olunma.,."tur. Sıhhat mü· muştur. . ti' 
durlu u, Sıhhat Vcltal tinden veri· Bu talimatname şehrin ib 
len emir \!zerine hazırlan:ın raporu yacına. kafi cevabı vernıedit 
Sıhh:ıt VcMletine gonderccektir. için yeni bir tadile uğranıJ§llf 

öğrcndı ,ımtze göre hazırlanan rn· İşte dün, seyrüsefer mcnıurl" 
porda doktorun !:lli;lu olduğu tesbit C(1i1' 
ve ilel"i &ırdügU :mazerctlcıin ş:ı.ynnı rı bu tadile göre imtihan 
kabul gorm nıjycccği tcb:ırili: ellirll· meğe ba..§lnnufjla.rdır. tste.ı~~ 
miştir. Dıgcr tar:ıfdan karllerimizc lun büyük, kalabalık yoııarıı:
bildiı"dlğimiz l!ibl doktor olen çocu· üç dört sene evvelki knrıŞlJ<lığlı 
/!tın dcfn ruhs:ltıycsinı de çok geç } ~ bit ıele yol a.gızlarırun gcçilınC.Z 
imz:U:ımı :tır. llu huımsd:ı. y:ıpıl:ın ııt 
ttıhkl .at d:ı doktorun höstcrcligi ltı· halde oluşu seyı·iisefcr mcıll ~ 
k:ıydiyı b!lrtz ol:.rak meydana çı • larmın tccıilbcleriyle bir Jı!I 
J.armu:tır. azalnuRtı. Yeni tadillerin sc~1fll 

y şnnn ÇOCUgun."I ynlaca.l: yer te• SCfcre biraz daha intizam \'C,.e' 

mtn etmek 'e c! tor temek uzcıi· ceğini umarız. Ancak bu iıô" 
ne murnc:ı:ıt etti~ Aks:ır.ıy polis ka- __ • 1.,r • 
rakolunda m:ıruz kaldı ı l.altaydane hamda, kar:ı§lklıf)nda, k~ 
muamele de bhltık olunmaktadır. d:ı, yollann t.ıkruımusmdn 
Bu hususdakl wlll.il:utı Patih k::ıy· lmı yüıi.ıınc acemili;:;inm :ıe bil' 
mn ::ımı btzzat yapmakt:ıdır. 

---ıınıa:---

muamele vergısin·n nylık bors~ fi· içeri girince gördük ki kala
ynUarına göre tahsil cdıldı •i soylen- bulıktnn jğne ntsan yere du;;miyc
mcktedir. Bu vaziyet hem tuccnr Ye cck. Oturacak yerler lllbnllc.'l dol
lıcm de devleti zarnrn so~oc:ık m:ı- mus, nytıkta durnnl:ır yolbrı im 
lıiyettedır. Çünkü harbin do rur.duğu patmış, bır yand:ın da bilet kcslli
znruretler neticesinde hariçte birçolt yor. Bu esnada sincmnmn rd:ınlla
mllletlerin pıır:ıları d:ı bir istıkrar n birinci mevldc s:ındıılyc 13 ıyor
temin edememekte ve oynmnaktadır. lıır, yollarn varıncıya kad:ı.r san· 
Bunun ~irlCTi rncmlcl<clım zd<' de d:ılye koyup halkı, sılo qJtı .ilde
görillmcktc-dir. Gümruklcr ecnebi p:ı- ta .istif edıyorfardı. Bir mUtd:ır" n
nll:ıra aid lnymeti her ayın bırinci dalyc de ıkinci mevkie vcrmclcnnl 
gfınundeki vD?.iyetc gorc nıı1.ıırı ıtıb=ı- söyledım. Dınliyen olmııdı. S.ncır.a 
ra alıyor ve blr oy milddcllc o .fiyotı s:ıhibine müracaat ettim, sincm::ı

C!:aS ittıhaz ediyor. Bu mudd t uır- nın atiab haddındcn f:W:ı dôldU· 
fmda tahakkuk cttirdigi paranın kıy- rulmnsının ve )' l11Jercc halkın, ÇO· 

meli yükselmişse tuccıır koz:ınıyor luk çocuğun ayakta bırııkılmosmııı 
devlet knybedıyor. Paranın kıymeti bcledıycı niz:ının;ımesinc ay tırı h:ı
düştüğü takdırde devlet ı.:ıznnıp t ıc- reket oldu ~nu söylcdım. Aldığım 
car zorara girmcktcdır. Dun:ı mam cev.:ıb şu oldu· Uiaydi canım te:re
olmıık için glimrükler bnşmlidurlü- ciye tere s:ıtmn!• Yuı.lercc halk a
ğUniln hiç olmazsa h:ıftadn bir Mer- yakta. Oturanlar da balık ist.ifl. 

ı Buğday 

yük dahli olduğunu itiraf ct;ıllc> 
Jftzımdır. Na.kil vasıtalnrı i'' 
limatnamelerlc yolun hangi ~· 
rafından Yene kadar sürv.Uc_gC' 
çcccklerini .öğrendikleri ıııJd0 
yay.a olanlnr bunu ancak t~' 
rübeleriyle öğrenebilirler. HBI' 
buki başka memleketkrin ili' ' 
mektchlcrindcn i.inivcrsitclcrill0 

kadar bütün çocuklarına sc)' • 
rüscf cr nizamları bir dcr.s ııalill' 
de gb terilmektedir. 

kez Bankasından nlncagı fiyaUnr uze
rlndcn muamele yapnmsı icab etmek 
tedir. 

Kucaktaki çocuklıırd:m tutunuz dıı 
boy boy her yasdn çocuklnr içeri 

doldurulmuş; belediye poli leri de 

ı fiyatlarına bek
lenen lanı . pıldı 

Gümnıklcr Basmtıchirluğündc bu bu hale bakıp ses çıkr.rmıyorlar. 

mesele tetkik edilmektedir. Hu hu- Soruyonım: Mademki oturacnk 
susda Merkez Bankrısılle tcmrısa ce- yer yoktur, niçin bilet l,c:füyor? 
t"ilccekUr. Ncclen birinci me\ kfo :snnd iye ve

:ım«---

Ticaret birlikle
~ınin faaliyeti 

genişliyor 

nliyor d:ı ikinôye verılmiyor? 
Gece on iki ya.,mdnn aşa[:ı ço

cuklar sincmnyn alınmaın:ık lA.zım
ken neden alınıyor? Her .stncm:ı
nın muayyen bir haddı ist.iobi ı 

vıırken niçin fazla bilet kesilıp faz 
ln hnlk dolduruluyor? &bit san· 
dalyclerden maada sanda.iye ltoY· 
mak yosak değil midir? Hu ynsa-

Ticaret Vcklılcli blrlıklcrin faali- ğa aldırış etmeyip birinci mcvlde 
yetini daha iyi lıir surette tanzim et-1 sandalye lcoymak, ikincıye koym:ı.
mek ve tcşkil!tUarmı genlşlelmck mak niçin? llalkı birinci bllet nl
için yemden bazı tc!dbirlcr olmak- mağo mecbur etmek için mP De· 
tadır. Birllklerin umumi k!lUbllğlnc lroiye nlzamnnme i daha sıkı bil' 
tayin edilen takas şirketi miıdurü alf1ka ile tatbik edilemez mi? .. • 
sallh vazifesine başlamış ve dün Okuyucumuzun şahidi Oldugu 
Mıntnka Tıcarct.Muduru Avniyi mn- lıAdiscnin, emsaline numune olacak 
kamında ziyaret ederek bldıklerin şekilde nazarı dikkate alınm~ 
fa:ıliycti h:ıkkında bazı iuıhııt nlmıs· sayın Vali ve Belediye ncisimizdcn 
tır. ı .n.·ca_cd_erız.._· ________ ...,_. 

Diln kcndisile görüşen bir muhıırri- .--------... -----·~ıı 
riınize Mıntaka Ticaret Müdilrii A\'nııl KISA HABERLER Silkmen aun birliklerin tcra Vekil- ... ______ ..., ______ _.: 

• lskenderun adetleri - lskendcrun 
şilep seferlerine dün bnşlı:ııunr~ır. 
İlk tefori Denizy6llannm Dunilu-
pınar vapuru ynpm,ıı;tır. 

leri tııraI:ından tasdik edilmiş olan 
statüsüniln muvakkat maddeleri mu
cibince birliklerin tcşckldlllerine ve 
inaliyetıerinc ıimk!\n vcnnt'k için kü
tibi umumlliklerln intıh:ıbı 11l:ıım ge
liyordu. Birliklerin bir tek umwni • Bir Rumen Petrolçllaü ,geldi - Ru-
kllUl>lik altına alınması ve~ıetçc men petrol şirketleri mümesslllc- ı 
ötedenberi m\lkllrrer bulunuyordu. rindcn Mös)'ö .Miıüi un Chri'lli-
Birliklcrin bir tara!dım surntlc st:ılu ze gelmiştir. 1 
hukümk-ri ıdahilinde teşckkiıl etme- S:yrllsefer memurlarının lmtlha· 
leri diğer tanıfdan dıı bu mC\'.kie lı- nı - Seyrusclcr memurlarının 
yakaUi birinin tayin edilmesi için imtlhımları yaıi talunı\ln:tme h• ı· 
zaman bırakılması du;ıunulduğu ıçın kilmlerine göre dun yapıbnı~ır. 
muvakla\ten umumi klıtiblik işleri • Kurbağa!ıdere - İ$tanbıH beleöi-
ııl ifııya memur eidilmişlim. Bu vozi- ycsı Kurbağalıdcrcnin temitlcnmc-
fem trımaınen muvakktıt ve fırızl ma- s1ni knratlnştırmıştır. Bu j~ oyrı-
hiycttc idi. Mınttıka ımudurlüğü nsıl lan tahsisat 5 bın lit:ıdır. 1 
vaziCeınin son znmıınlıırda ikUsab et- • Kanalizasyon lnıası - Bclcdıyc 
tiği vüs'at ve diğer tnrıırdan da bir- Vali konağı lt:ırşısmd:ıki çocuk 
lik işlcrinin_lnklşMı bir ~tibi uıııu- ~hı;-c.sin1n kanaLznsyonunu tanı<ım. 
ıninin tayinini zaruri kıhyordu. Tnkns lıımağa knrnr vcrntl$Ur. Jqşaatıı 

1

• 
şirketi mudürü bu vntl!eye lc'lyin yakında başlımııcaktır. 

Hukumctio, ~oyluyu terfıh maksa
dile bu d:ıy mübaya tını 20 r:ırn 
!:12la fıyathı yapm ga karar , ermesi 
ve bunu bır nydaflbcrı tatbik ttm l 
uzcr ne h:l: nbuld:ı da bıil;dny fiyat· 
farının bır mikd r y ksclm ı beklen 
mekte idı Nılekiın dun Ticaret Vc
kfılc.ti Topı'Ol: M hsullerl Ofüinc 
,ondcrdığı bır en ırlc bu unden ıti
btıren yurı'luşnk buı.dayın 5.75 yenne 
6.t:Q \'C s.crt buğduyın 5.5 yerine 6 
kur~dan ı;atılmıı.,ını bildirmiştir. 

Toprnk Mnhsulleri Ofi i bugimdcn 
itıb:ırcn satıı.Jarını bu yeni fıyaUnr 
üzerine yap:ıc •• ktıl'. Buğday fıyatla· 
Tın.-ı.: ynpıbn zammın eklll!!.k n:ı.rhı ü
zcrmdeki tesiılcri Bclcdiyc ihbsnd 
Mudurluı;u taraünd:ın tetkJk olun-
ınnkt dır. Ekmek ııurhı şehrimizde 

15 gundc bir bor adan almnn bu dny 
fıyatıarı cs:ıs tutularak tcsbit cdıl
m ktedir. Ve bu tcsbit i i yeni ya
pıldığınd: n d:ıha 15 .ı:un muddctlc 
ekmek fıyatı:ırındn eski narhın cari 
olınası muhtemcldır. 

Belediye djgcr tacafdan şchrimh
d ki bu ay stokunu ıtcSbit ctmcktı.:
dir. 

----J)•ııc---

.Lisans işleri suratla 
y~pıhyor 

Ecnebi memlok~tıere yapılac:ık li
sansa t.lıbı m:ıddelcrin ıbrac:ıtındn 
kôlaylık ve sur:ıt tt'Illin etmek çin 
İl'llllr ve Jsl.'.ınbuld:ı lisans bi.u·oıarı 
kuruldu ur.u yazmt$tık. Yer.i ekil 
şehrimizdeki ilir.ao:ıtcılan lcvkmdc 

Çünkü artık biiyük Rchirlcr· 
de mai etini temin etmek ııp,St 
bir hünerse, yürilnıcl• de ııi1 
ilimdir. Biz de bu ilmi, nrJl.Li 
bir iki sa.at mekteblcrde ve sof 
rüscfer memur:lan.mn dcJiUcti ' 
le talebeye öğretmek yapılıi11' 
yacak bir i.~ değildir. 

'Büyi.ikler gide .gele ve götf 
göre caddelerde yürümek il· 
miııi tecr.übc ile iktisab ecliyor· 
lnr ve yürümek acemiliği yU .' 
zünden cyriiscfcrı en çok i~kal 
edenler, kazalara sebcb oıaıılııt' 
hüçiiklcl'dir. 

• • • 
İstanbul, bund n yinni Lıf§ 

otuz ı::mıe evvel nüfusu bir n1ll· 
yonu g~tiği nınaıılar bu dere' 
cc ütckiı.sıf değildi. Nüfnsı.1 
yanya indiği halde üıınlcıill 
artnmı, n::ı.kıl va.sıtnkı.rı ÇQğtıl " 
mıFJ, işinden _çtkmca rlQğı'U eV'i· 
ne giden halle şimdi geç vaJciUC
re kad r dolaşmak, sincmalartL• 
hihçe ve gezme ycı lcrinc V"~ 
alıba.bl~nnn gidıb ~mek itıtı· 
vacını dııvmıya, imkanl3.ril'l1 

memnun ctmı lır, H tire yapıl:ıc k " ~·~ 

kat'ı satı!llar ıçııı 45 glln mUhMlc bulm1yn ba,şbmL'}tır. Bu ihliytl~ 
derhal 1 "ns "erılınçktcdır. Bu I'lüh- ve imk5n gittik~ ÇQğalacttk ' 
lct de tuccnro s:ıtı,,.ını yapma!. ıçin 1 ttr. Şimdiden ileriyi gürcı-ôlt 
kdfi gelmektedıı. S~}TÜScfer nizamları tesis c.t· 

Knt'i olm pn sa~lar ic;in de bir · 
onert islımz:ıç ~lel>n:ırn,..sı "crllm ~- mele uya.nıh biı belediye reisiııiJJ 
truır. Bunun ıcın de tucc::r:ı. bcs ın vnzifelcri bqşındndır. 
mlhlet \'erılmcktcdir. Bu ıniıc!dc.t U~hçet SAfü\. 
uırfuıd:ı t.ı.icc:ır cs::ı en n licclenmck 

uz~rc oıau 1:1u~ııberntı~ı teke:nmuı rRarlyo Rnognami:' 
e:ttırcrCk lrnt.J ıhr.acal u_:ınsı rumnk- '\..! !:) 
trı'dır. 

edilmiştir. Bunu btıgun bir scrkülcrlc ----------------------------

bi~~:~ m:ııı;:c bahşetmekte Demir muht01jır erı
11

----
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olduğu...geıı.iş salMıiyctler ycs.mdc Ci l 
ticrui faaliyeti istcnılen bir şekildeki 
sürntini iktis:ıb elmiş" b<ilunm:ıkladır. 

mişsiniz. Ne denir, fırça .sizin eliniz
dedir. Bunl:ır, bu sözler bımn aid
dir, ben ne ise ne der ı:ccerim: laknt 
miıellifdcn ne i.Sterdınız kı yalnız ba
zı beyitlere hasrcttigi o tiır!Q utılılaı ı 
kclimhlerdc, ;sa-Ylarda, cilın1clcrde, 

p:ırçalardn d:ı 7opbgını yazıyorsunuz. 

Jlüşfiııcmiyorsuııuz iti o :rold ki.izah
lar yolıı.ız beyUler'dc Olabllır, bnsl:a
larmdn olnımız. 

Sahile XXXVI • &lır 12 ile. (Ben 
ytılnız olsaydım, ôıl kuruınundtıki 

zengin kütüphaneden faydalanmasay 
dun, dil kurumu ;ıyl:isı Jccri ınde lıl"l' 
uman kcndılcrinden f ydalnndığun 
değerli nrkndnşlnrım \'e hele do •u 
tütkçesini ve rusç:ıyı çok iyi bılcıı 
kardeşim Bay Abdulkndir İnan ol
masaydı, otuz bca yıWanberi tUrkçe 1 

ile uğraşmnsnydım, bunl rı cverek 
özenerek ynpmas:ıydını bu .lradır iyi 
başaramazdım) diyct-sunuz, ne der e
niz, diyiniz meydnna koydUı,'Unuz, ve 
radyolar, gazetelerle ru n ed rck ıı:ıı-' 
kın kulaklaruu, gözler.mi doldurdu~ 
ğunuz bu tcrceme, bi.ıyuk mikyasda 
bir hata, savab ccdvelıne muh~br. 
Burada gösterdiğim ve .gustcrcc~im 
hntalar, ancak yiızc gelenleridir. Hep 
.sini 5'1YJP dukınek hem beni .sıltneak, 
hem sizi lüzı.ımund:ın 1'nzl:ı uzccek
tir. O kııdıı~ıruı bl,lgun Jçin lüzum 
görmüyor.un. Atıf TD:ıuncr 

Suçlulardan 
nakz karranı 

biri hak:kınaaki 
kabJI; i'.ğenin in 

eöildi cezasında 
Demir ihtıki'ırı y:ıptklarmdan do

layı mub:ılccmeleri ııcticcı'iı~de iki
şer sene sur.gün il·· 500 er :Ura para 
ccuısına mahkum edılen demir tile· 
c:ırlarınd:ın Garo ve 'Prodromosun 
hakkındaki mnhkcmc l::.nrannm 
Temyizcc nakz.Oltmdugunu 'c son 
defa da sE!kitlncl n!ılıyc cc.uının bu 
nakza uyulup uy:ıılm:ımnsı hakkında 
vcrcccil kararının da dunc- bırMul

dığım yazm~Wt. 

Dun dC\:ım rocn muh:lkemcde 
reis Cemil tarnf:ındnn okun:m alı

kcıne kararı bu ııakz hüku lcnnc 
bir ~çlu h:?.kkınd:ı uymu ve bir 
ruçlu hnk.kuid:ı d;:ı ...eski r..ıraruıd:ı. 

ısrar ~şlir. 

Bu kanım corc: 
Prodromos ndıridaki tuccarın tıl· 

dığı demiri Oaroönn :ıncak 3G ku· 
ruş:ı alıp iki lturus tic.ııı:CUn ..38'.:ku
mşa sot!Jğıı:.dan bu harekfüodc bJr 
ihtikar _görülcrncdi!ı ve burulan do
layı ,.nktiJe hakkınd.J vciihniş Obın 
mahkumiyet J:ararı bozularak bu 
defa beractinc.. kru:ar vcr.lldii:i dJ,ğcr 

ısrar 
.suçlu G:ıronun ı e :ız:ımi 25 J.uruş 

!iy.atb rıtılhırıın lcab cd!'n demiri 
Prôdetımosa :rn • uc:.uı :gıl.ıi pelı: J!~ 
biı' !ıyatl:ı satmış olduğu bUtün de
lail 'e şchad:ıt ıle sabıt olduğundan 
ve. bu harelreüıdc ihllktmn me\•c:u
dıyctı -ar ulundugundan Ml.
lun a 'crlln7J.1 o!an cez:ı k rarında 
idJıa m ;ruıille h~cti Mkimcnın 
ısrar e>lcdtgı teblig Olunmuştur. 

Dem r 1'.uccarı Baki :Beraet Etti 

Dcı ir f1yatlarmda lhtil ir ı:uçu 

llc zan 11Utnd1 b lunarllk mcvkuft'n 
muhakemesi yapılan demir t.uccnn 

>Baki Tez ın tLın yromci aSliyc 
cezLıdl ;ı:er.ulen d.'.l\'3 ncb 11\"Ukatı 

Necmi }::Ven tar.l!uidan mudafaıısı 
y:ıpılar.3k beraelı jttenmiştir. 

H li.im; y pıl:m ve JiUÇ tMAk.ki e
dil ıı sab b11hmıo; btlcdiyc mura
kab" komlşyonw1un fiy&Unrı tesbit 
brlhlnc tckaddwnunü naz:ı.rı itiba
ra nl:ırok bu talebi k1lb01 ve sutlu
nun bcractile tahliycsiııc karar ver
miştir. 

ııyarı. 

7.:l.> M1.12lk· Ilafü program (Pl.) 
8.UO AJans hııtıerlerı . 
8.10 EV k dı:u - Yrmek lı tc...ı· 
8.20/aM'.Mili:ik IfafiC musıkı pı'Of 

r2!1'.ınm c•.- ı (Ph) 
at lZ.30 l'n;ıgr ... r.ı \'.:! .memleket 

uyarı. 

12.3" Muz.ık : Mul!tclif $!trlalar (Pi.) 
l2.51J ı\pn htbctitııJ. 
13.~5 l\1üz1k. Pl~kı tb muhteJ•f 

ı;aı kıkır progr.amımn dcv.amı . 

13.20/14.00 Mutik Kar1şık,prqgrı.dl1 

Ul.00 Progı~ ve mcuıle1:ct ~t 
nyarı. 

13.0:; Muz.ı~:. ~b:ınd (PJ.) 
Hl.30 Çocuk s ati. 
ııco w:ı:1k Çocnkbr Jçin. 
19.15 Muuk. E'asıl heyeti. 
H>.45 Mcmlcl:ct_saat y:ıu ve ;ıj~ 

hııbcl'lcrı. 

20.00 :Mutlk: Çlftçınin Sjıitl. 
20.15 Konuşma (Çirtçmın sablil 
20 .30 w:ık: An kııı::ı ı-ztdyosu Jıı.l' 

ıne. ve s:ız h y ü. 
!d:ıre eden: Mesud Cemil. 
2Ll5 Serbest saat. 
21.30 Konuşma (Rtıc:!yo ,ı::ızctcsi) 
21.45 Muuk: Hlıt!yo s:ılon orkCS' 

trası. 

22.30 ..MeıtH l·et ııa l YUJ, ~ 
hnbeılcrj; ZlnınJ, Eshıım - T.ahvııAt. 
Kambiyo • Nukut Bol"sası cı;iyat.) 

22.45 J!.1uzik: ltadyo salon orke'~ 
tr:ıPı programının devamı. 

.23 00 J\luıdk· Cai:barid (Pl,) 
23:%S/.23l30 Yeruıii progulll .,. 

kapamş. 
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. ı; MÜCAHll 511RRhtDE 
lOJçüı< MOTO~'BOT~UZUN KAHRAMANllGl 

Alman silahı 
rea,makaleden devaml 

aldatıcı bir harekettir. Biz Al-
SON HABE:RLER 1 A vr:!:~:':~ ~ .. 

bunlar 1ııılr ~ atef verm 

man askcr.lerini ve Alman 
~ ................................ :llll.!IB3 ............................................ , dalaak:ınmdahafifhasara 

Yazan: A. CEMALEDDİN SARAçoaLu 

Snosis,, ıfÜZ binler.ce liralık hamulesile be
pılber 'rürldye Büyük M. Meclisi hükirmeti 
Whriyesi tarafından zaptedilmiş oluyordu. 

~~~~-7 ~~~~-

- Ben Türkiy.e Büyük Millet 
lllecliai ıtıitkbıeti .büuiyesine 
!llllıensub "Zabitlerden yüzbaşı tz
•t ıup-..ı. BfoııBebailel "Li.
f:Baye,, it.ilifnamesinin ahkimı
tına tevfikan bali ha.rilde bulun
ağumuz bir devletin bandırası
m taşıy.a.ıı "VapurUlluzu hükfune
~i met-baam. namına tevkif edi

:Y•nmı. 

'.Nitk -Mbiti, ıbu .sözleri tannan 
ıhir ses, vakur mir eda ile söyle -
:dikteu .aonra yOlculara döndü 
:ve: 

- .ı.tadamlar, .mösy.öler, rledi, 
bu dakikadan itibaren içinde bu-ı 
lunduğunuz bu vapur Türkiye 

::hükumetinin eline geçmiş bulu
mıyor. Meı:ak ve entiişe etmeyi
:niz: malınız v.e canırnz tahtı em
'Diyettedir. Verilecek emirlere,: 
ıitirazmz ;ta.at, ettikçe, bil' kıhnı
:za bıle lıalcl gelmez. ı .. akin şUTn· 
smı da unutımaymız .ki en ki.içlik, 
bir it.a<!lHizlik ve serkeşlik 'Eno
sıs , i ratl8Bİzin karanlık de
rh1:~k 1 ı ine .. u.ri.uü, ~·~bı.ıiı.·. Harb. 
.zamamnda ve harb mmtakasın
da bir di.t.')maıı vapurunda tevkif 
olu~ hatırdan çıkar

mayınız!. 

Türk zal>itiDin bu sözleri yol
cuların telaş ve heyecanlarını 

':bir hayli teskin -etti. 
AmiTlcrinin arkasında diın -

dik durmakta olan beş Türk 
babayiğidi emir bekler bir halde 
anki tunçtan birer heykeldiler. 

Yüzbaşı İzzet kaptan, yolcu
ları böylece teskin ettikten son-1 
:ra tekrar Leonidas kaptana dö
mrek: 

- Kaptan efendi, dedi,tayfa
larınızı güverte üzerinde topla

--,mtz ! .Yalnız çarkçılarla, !l.teş-

oaıer mnk'iledrUlen cayrimasııı -ı 
lar ... 

V l~ ar.kasmdn. -duran aslan ba
kışlı Türk gemic1lerine dönerek 1 
'IU emri verdi: 

- Ahmed onı..ı, yanına bir 
ıuefer al, makine kapurtasındaıı 
\kimsenin dışarı çıkmamasına 

.dikkat et .. -Kim itaat etmezse a
;teş ! .. 

süzdü. Sonra zabitleri işaret e
-dertik: 

- Geminin zabitleri sili.lıları-
m 'l1l ':8nüındelti masaya :bırak
sınlar ve kaptanlariyle birlikte 
-kaptan kamarasına .girsinler!. 
-emrini verdi. 

Bu emrin :öcrbal ve büyuk bir 
tehaliik.te icra :edildiğini söyle -
meğe hacet görmüyol"UZ. 

·~osis.. zabitanı :birbirlerile 
müsabaka edercesine tabanca
larını '.Tiirk zabitinin önünde 
durduğu hasır masanın üzerine 
bıraktılar ve 11üvarileri önde, 
başları eğik bir halde kaptan 
kamaruma kapandılar. 

İzzet Kaptan maiyetindeki 
neferlerden birisine -döndü: 

- Hasan! emııini verdi; kap
tan kamar.asıııa benden izinsiz 
kimse girip -çıkmıyacak ... 

Türk nefeıi kamaranın kapı
sına kadar i.leftedi ve orada çe
vik bir hareketle kasaturasını 

mavzerine geçirdikten s0nra nö 
betini beltlemeğe başladı. 

hzet b,ptan, bu sefer Ynnan 
lı tııjfaya döndü ve: 

- Arkamdan geliniz!. emrini 
verdi. 

Yunanlılar Türk zabitinin pe
şi sıra yüriidüler. ı.tüte\Jaki iltl 
neferim.iz ise en arkadan geliyor 
laTdı. İz•t l{Çtan "Enosis,, in 
esir tayfasını ve güverte yolcu
ları arasında askerlik ~nda 
bulunanları geminin baş amba
nna <hapsetti ve ambann başına 
da sil8.hb bir Türk neferi nö
betçi olarak bırakıldı. 

Bu suretle müsellih neferler
den birisi kaptan kamarası ya
nında, köprü üzerinde; diğeri 

makine kapurtasında; üçüncü
sü de baş ambs.rı ağzında mevki 
almıılar, lnet .:kaptan eda uE
nosis,, in kumandasını deruhde 
etmiş a.dunuyordu. 

Ahmed onbaşı dümene ge
çerek !ostnJmoluk vazifesini 
gi!)mıeğe başlamış, beşinci Türk 
bahriyelisi ise icab eden mahal
le göndeıilmek üzere ihtiyat ola
rak bırakılmıştı. 

zabitlerini kendi içimizde Reisicumhurun 
çok yakından gördük. Yanya- Afrjkada harb Fuar 20 ajustosta 
ııa harbettik. Fakat bütün d t dk.iki • 
dünya milletlerinden üstün ola- yur e erı 

(Baı; tarafı 1 inci aay.fada) ı J. 
müsaade edersek, her uerlediklel'i ki- a~ı BC&l\ 
foındre için İtalyanlar petrol ve cep- •Y 

bileceklerine dair hiç bir intıba (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
almadık. sı reisleri tarafından karşılan -

Bir -senedenberi Almanya 8.- mışlardır. 
deta. muharebe etmemiştir, de- Reisicümhuruınusun Samsu
nilebilir. Gerek galiblerin, ge- nu şereflendirecekleri haberi 
rek mağlfıblann verdikleri te- bütün muhitte büyük bir seviııç 
lefai: meydandadır. Şimdiki si- tevlid etmiştir. 
lalıların ne kadar öldürücü ol- Tokatta 
duğu da malfımdur. Bu şerait Tokat, 12 (a.a) - Milli Şef 
altında bir Türkün zihni alacağı İsmet İnönü saat 15,32 de Tur
tarzda ciddi muharebeler cere - hal istasyonuna muvasalat bu
yan etmiş olsaydı, telef at bu yurmuşlar ve :ali velöli İsmail 
kadarcık mı olurdu? Biz bir Hakkı Kayan, mebus Cemal 
Çanakkale muharebesinde bü- Kovalı, belediye reisi ve parti 

hane israf edecekler ve hava kuv
vetlerimiz İtalyanların güvondikleri 
ve yerine ekseriya yerusini ikame 
odemiyeceklcri Habeşistan ve Edtre
deki stoklaruu her gün biraz daha 
imha edec.:?klerdir. 

it.a.ıyan tebliği 
ltayada bir mahal, 12 (a.a) 

İtalyan umumi kann·gibının 64 :nu
maralı tebliği: 

İngiliz somalisinde kıtaatımız ileri 
hareketlerine devam ederek dUşmarr 
kuvayi killliyesile temasa girlŞmiş

lerdir, 

Yunan - Amavudluk 
tün bu zay.ia.tın hepsinden faz- başkanı ve diğer vilAyet erkanı hududunda bir hadise 
las1na göğüs gerdik. Yük::ıek, ve büyük bir halle kütlesi tara-
'·- ı.. A b 1 f d kn.--.ln--•..+• B"" ük (Baı tarafı 1 inci sayfada) 
ıuuıraman ve cengaver ir mi - ın an cw.~ ... r. uy sulü olduğu salahiyettar Roma mah-
let olduğu muhakkak bulunan Şef, vali vekilini, mebus Cemal fillerinde söylenmektedir. Duna mu
Fransızlar bile bizim kanaati- ile belediye ve parti ba.Şkaiilannı kabıl Arnavudluk topraklarırıd<ı, Ar-
ımizce bütün kabiliyetleriyle kabul buyurarak hasat ve zel- navud - Yunan hududu civarında 1 
harbetmemişlerdir. Bunun sır- zeleden hasar gören mınta- 'maru; ttalya~ taraftarlarından 4Ho-

·ı rid b ~ kal d · r 'şl . .. rind ca> \ unan aJanları tarafından kntle-
rını ı e e el et öğl'enecegiz • ar a ınşaaı. ı erı uze e dılmiştir. Ayni salfthiyettar Roma 
Binaenaleyh Fransa muharebe- istihzalarda bulunarak icabeden mahfillerinde bu haberin ttalyada 
si de Alman askerlerinin bari- direktifleri vermişler ve saat j derin bir heyecan te\ lid et.ığı fakat 
kulılde şahsi bir yüksekliğine 20.6 da Amasyaya mütevecci - sükunetle karşılandıJı kaydedılmek
delil teşkil edemez. Yalnız 1 hen hareket buyurmuşlardır. tedir. Bu münasebetle bu h<ldiscnin 
Flandrdadır ki ciddi muh~be-1 Saym Reisicümhurumuz Turha- Arnavud - Yunan hududunda vukua 1 

1 gelen ilk hıldise olmadığı tebarüz et-
lere şahid olduk. Fransız ve İn- j la muvasalat ve hareketlerin - tirilmektcdir. tık hMise 1923 sene-

,;giliz kuvvetleri orada hakikaten de halk tarafından coşkun te- sinde vuku bulmuş \'C itolya o zaman 
dövüştüler ıve çok faik Alman za.b.iirat ve "Yqa,, nidaları .ile Korfo'yu işgal etmekle mukabelede 
lruvvcl.leri karşısında intizam _ karşılanmışlardır. bulunmuştur. Bu gibi h8diseler ıle-

Amas
-d.. ridc tekerrür edemiyeC'ektir ve etme-

larını ~oetmeden dünyanın J- ı mesi de liızımdır. Çunkiı Armwud-
en hayret verici i>ir ric\at mu- Amasya, 12 (a.a.) - Reisi - lukda dost italyanın yanında yeni 1 
vaf.fakryetini ekle -ettiler. Al- cümhur ve Milli Şefimiz lsmet bir nizam teessüs etmiştir' Arnavud-ı 
"manlar bu muttefik kuvvetleri- İnönü, hususi trenleriyle saat luğa dolrnnmağ:ı cür"et edenler ital-ı 
nin mahvolmağa miıhkfım bu- 21 buçukta şehrimi7.e muvasa- yaya dokunmuş addedilcı.-ektır. 
lunduklarını evvelden ün et- lat buyurmuşlar, .istasyonda Roma, 12 (n.a.) - «Stcfani> Ga-

zette De L:ıusanne, Davud Hocanın 
.mek hatasına düşmü_şlerdi. Fa- vali, alay komutanı, belediye Yunan - Arnav1:1d hududu civarında 
kat sonra ellerindeki bütün reLSJ, parti 'l.e luılkevi reisle- katli iızerine iki memleket arasında 
faik vesaite rağmen onların leriyle, hükumet erkanı ve be- mühim blr ihtilaf çıkacağını yazınak
ric'atine mimi Olamayınca ses- lediye 8.zalrırı ve kesif bir halk tadır, 
!erini kestiler. Demek oluyor kütlesi tarpfmdan i&tikbal e- ----ô----
ki Almanlar karşılarında cid- dilmiflerd:r. Tok-voda innitter-a 
.Qi surette harıbet:mek :isteyen İstasyonda halk arasında 10 · J :1 
-Oniuılsrla karşılatmış olsalardı dakika kadar vali ile memle- J-., h• b•• ük 
netice çok değişebilirdi. ketin umumi vaziyeti hakkın- aıa..y ıne uy 

Alman kara kuvvetleri aded da görüştükten sonra coşkun h ı d 
ve.malzeme üstünlüğü itibariyle tezahüratla trenlerine binen teza ürat vapı 1 
;pek zaruri ve tabii olarak mu- Reisicümhurumuz Samsuna "J!JlÜ .J 
vaffaınyetler ikazambklan hal-. teveccihen hareket buyurmuş
de Alman llıavacıhğı muhakkak lardır. 
bulunan aded faikiyetine rağ- ---•ne 

men İngilizler karşısında mu- Her Belicha diyor -ki: 
vaffakıyetsizliğe mahkiım .kal- ( Baı tarafı 1 inci aahlfede) 

mış ;görünüyor. Alman deniz Kıta üzerine yapıla-cak mub-
lıuvvetleri ise aded üstünlüğü temel bir hücmnqan bahseden 
ülmıyan yerlerde Almanların Belicha, demiştir ki: 

Tokyo; 12 (a.a.) - İngiltereyi pro
testo için Tokyoda bir parkda yapılan 
muazzam bir tezahiıre iştirak eden
ler, bütün endişelerin hilafına olarak 
tnantere sefaretine yaklafınaja te+ 
~bbüs etmeden dctğılnuşlardır. 

tngiliz büyük elçisi B. Craıaie bir 
kaç gün istirahat ettiği say~eden: 

bugün Tokyo.ya dönecektir. 

*6ıdi iStihfaf edilen maglfıb Planlarımızı, düşmana, i§gal nın müdafaası endi§elcr.inin as
milletlerden fazla bir değer ettiği arazi üzerinde hücum et- kerlerimizi, .kat'i darbeyi indire_, 

.Lzmir, (HYSUi muhabirimiz
den;) - İzmir eaternasyonal fü
an 20 ajustos salı günü ııaat 
18 de bü~ merasimle oçıla.

,eaktır. lrfenteimcfo vekiller, ban
k-alar :Uinum müdürleri, fuar.unı
za i§tirak eden ecDebi devletle -
rin elçileri, konsoloslar, civar 
;vilayetler valileri ve kalabalık 
ha.llt bulunacaktır. Fuarın açıl

ma. merasimine davet edilen ze
vata 5000 davetiye yazılmış, 

gönderilmiştir. 

Bu seneki fuarda vıl8.yet ve 
bankalar p&viyonlarında, büyük 
sergi sar&yuıda bazı tadilat ya
pılmıştır. Bu arada eğlence va
sıtalamnın belhığu da ihmal e
dilmemiştir. 

Fuarda öyle bir mağar.a (la
birent) ha.miia:mnıştır ki içi, zi
yaretQiler için sürprizlerle do- 1 
ludur. Bu mağaraya girenlerin 
yılan, kurt, hat.ta aslan gibi 
v.ahşi hayvaı:ılarla karşılaşma

sı, heyecandan heyecana sü - ı 
rüklenmesi için yenilikler vücu
da getirilmiştir. Fuardaki (Alp 
tepesi) Kültürparkın en serin 
yeri haline getirihniştir. Bu te
pecıgın içinde muhtelif yollar 
a.ksi istikametlere uzanmakta, 
yer yer su akıntıları, derecik -
ler görülmektedir. Bu serin ve 
herkesin gözünden uzak Y~"raltı 
koridorlannda istirahat etmek 
isitiyen çiftler için kanapeler 
'YerleŞtirilmiştir. 

Belediy~ havagazi pavi -
~onunda halktan isteyenler 
için dul:>' tesisatı vticuda geti -
rilmiştir. Duş alanlardan üc
ret alınmıya.caktır. 

İngiltere p&Tiyonu, impara
torluğı_ın bütiln. ihtişamını gös
terecek şekilde tanzim edilmek-
tedir. Paviycmun duvarlarına 

dommyonlan ayn ayn tanzir 
eden tablolar. nsmolumna:ktadır. 
Bu paviyona yerleŞtirllecek eşya 
da hazırdır. Almarılar, Alman 
sanayiini propaganda maksa -
diyle bu .aeııeki fuanmıza işti •

1 rake karar vermişlerdir. Dev -
let pavi)'68:larında hümmalı 1 
hazırlıklar devam etmektedir. 1 

V,.arşova bUyDk elçimiz) 
geldi gösteremediklerini isbat ediyor. mek esası .iir.el'i.n.4en hamrlama- cek orduyu yaratmayı ihmal e- l 

Binaenaleyh göribreruz ki AI- ğa. mechnnız. decek kadar işgal etmi3ecdini Var,ova Büyük Elçimiz Cemal Hüs 
-man silahlarında dünyayı Ur- Harbi, ancak bu taı:zda hare- ümid etmek isterim. nü dün sahaltki ekspresle Vi iden 
liütecek hiç bir feüalidelik . .ket ettjğimiz takdlı:de memnu- Bu -proje 100 fırkalık bir kuv şehrimize .gehııiftir. Cemnl Hu:ınu bu 

llÜll Ankmaya ~ hükıinıe~ ız,1-
,oktur. Alman ordWarı ~ niyeti mucib JDr şekilde büıire- vet v.ücuda getirmek IB.zımgel- hat verecektir. Sefir>avdeti hakkında 

muşlardu. .üımın idaresine 
mobirbot hasara 1lfnyarak so 
batmıştır. 

Portsmoatb'un başka tarafl 
derniryolu ganna isabet 
muş ve garın birahanesi de d 
mak üzent bazı binalarda yan 
ınıştır. Yandm\anJar vardır, 
atılan 'boaıı.J.arııı lazlalığına n 
zayiat azdır. 

Kent ve Susiex kontlukları 
pılan hücumlar hakkında b 
alınan malümata nazaran Wigh 
sında kilise ve bazı C\•ler hasa 
ramış ve bir kaç kişi yaral 
Diğer muhtelif -noktalara da 

balar düşmi.Lş ve bazı lngilız 

kuvvetleri tayyare meydanları 
fif hasar olmuştur. Bir kaç ev 
susi binalara da isabetleı· va 
muştur. Bu ıruntakada yaralan 
bazıları ölmüş 4masına rUJ:,'Tll 

yiat nisbeti hafiftir. Miıdafaa 
lfıtımız her noktada şiddetle ka 
yarak düşmana yeni ve agır 

verdirmiş ve buna muk:ıbıl a7. z 
maruz kalmıştır. 

İngilizlerin mukabil hü 

Londra, 12 (a.a.) -
nezareti tebliği: 
Düşman tayyare mcyd 

dün yüksek irtifadan boı 
dıman edilmiştir. Dinar v 
en'de düşmanın işgal et 
bulunduğu tayyare meyd 
rına hücum edilımş ve 
tayyare meydanı hareket 
hasara uğrat.ılımştır. Gue 
hava limanı tekrar bomb 
man edilmiştir. 

Sahil muhafaza teşkil 

aid bir tayyare Fransu~ 

lerinde bir keşif uçuşu y 
esnada bir düşman avcı 

resini deni7.e düşürmüşt'" 

Dün gece bombardıma 
yarelerimizin hücum h 
petrol bulunan mahaller 
etmiştir. Dortmund sun' 
rol tesisatı şiddetle inf ıla 
miş ve Castrop Rauseel t 
tı ya.kılmıştır. Gelseııki 

~e Wannliclrel tesisatları 
detle bombardıman edilmi 
dir. Başka tayyareler de 
bourg petrol depolarına 
cum ederek yangınlar 
mıştır. 

Dueaeldorf, Wanne, 
Hattingen ve Dotrmund 
ri hedeflerine hücum 
Haınm ve Soest'e 
yarat yapılnaışqr. 
düi!llan tayyare meyd 
da bombardıman edilmişti 

Bu harekit esnasında ü 
y~remiz zayi olmuştur. 

Almanlar 39 tayyare 
laqbettilP-r 

Londra, 12 (a.a.) - Re 
bildirikliğıne göre bugün 
düşman tayyaresi imha edi 

lki mık ballriyelisi, topukları 
ücrinde :hızla dönerek makine 
dairesinin istikametinde uzak -
~ttlar. ...Bu müddet zarfında 
Leotıidas k lJt:ınm verdığı emir 
tlİf'ol ı me ' F.noeis,, in tayfası ve 
zatıl üll g:iwdenin bir tafa -
lfuıtı;ı ıuniflerdi. 1 

Bu suretle 1300 tonilato hac
mi istiabisindcki "Enosis,, isimli 
düşman vapuru yiz binlerce .li
raya varan kıymetli haınulesi
le Türkiye Biiyük Millet Mecli
si hükfur4('ti bahriyesi tarafm
dan zapt.edilmiş oluyordu. 

• • • 
Yolcular korkulacak bir ~ 

olmadığım ve Türalerin çok ki
bar ve centilmen ilıaanlar olda
ğunu görüp anlauqlar, endişe
leri zail olmuş ve birer birer ka
nınralanna çekilmŞlerc1i. 

aiedlerin yapyılmasma müsaid memiz m11htemelflir. Anavata- diğini göz -önünde tutmalıdır. da hiç bir ~Y 11Öylememiştır. 
geaiş.~abaiar~olamıyarak dari=====:::=========:=================================~==~==~==~==~=====~===================l 

::;:ki:=:;'. Liselere parasız alınacak yatılı taleb 
tir. 

Bir:ı .~ ~vvcl güverte yolcuları 
am.sıııQa. ab;. tw can bu adamlar, 
litndi ~ 'ltirk .bahriyelisi kl.rfl-
81:1lda tirtir titriyorlurdı. 

İzzet ..kepkn, karşısınQa.ki , 
düşman gemicticrini bir müGdet 1 ( Arlluı \.'8.r) 

İstanbUI halkının ~ıeb!Basra yoluyla iicaret 
uslmllllllld.an tliiekieri fee.9ar.afı 1 inci •)ifada) 

(Baı tarafı 1 inci sayfada) ticari faaliy~tin mümkün Oldu-
terfihi, asker aileler.llıe y.apılma-ı ğ:u an'ei11m1Ştır. 
sı 18.zımgelen yaı:dunlarm iyi Bundan başka şimdiye ka -
organize edilmeai, cami hade - mr !rakın muhtaç olduğu bir 
meierinin ım88!Jlanmn arttınl - çak maddelerin de memleke -
maaı, Dehrebehçıe camii havlu- timi..., :aıemin -edileBiJeceği an
sunun taminıi, laa.)t&t pah~- l~. Bu memleketin 
mn mümkün olduğu kadar ön- muhtaç olduğu yaş meyvala
lenmesi için her ımntakada birer nn b~ mmnleketlerden te
istihlik kooperatüi kurulması ınin edildiği görülmüştür. Zey
Nardı. Bu talehler memısları - tinyağı ~~ gönde
mız tarafından ehemmiyetle rilınektedir. Memleketimi~ 
diinlenerek noUar ahnmı§tır. alilrada:tiar btt maddeler üze-

'Toplantıda hazır bulunan rine deiiıat Irak piyasalarına 
Beşiktaş kaymakamı mebus - teklifte bulunacaklardır. 
lann bu hlm1ıl&taki .eazı sualle- ~!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!'!1!~1!!!!!!!!!!!!!1!!!!!11!!1!!1!1!1!!!!!' 

-vet ve sili.h üstiin.U4ğünü talili (Bat tarafı 1 inci .. yfada) 1 sından yukarıda c§artları taşıyanla.,. ı 
kaybederler. O zaman şahst daki raporlar doktoru tarafından 11m adlarını ve kUııyeleırini tesbit e• 

doldurula,caktır.) derek kendilerine Jotoğrnflı bir belr 
kahramanlık ve kabiliyet un- d) Fakir olmak, (bu madde, ör- ge ve bır de sıra numarası verecek .. 
wru tesir icra eder. neği okullarda bulunan «Fakirlik tir. 

:Ailman ordusunun bizce en mazbataları> alınıp ~tere, kö:r imtihana ancak bu fotoğr .. nı bel-
mıüdhiş silahı propagandasıdır. lü ise köy ihtiyar he-yetısine tasdik geyi gösterenler kabul edileceklerdir. 

ettirilmek aurefile tevsik edilecek- 9 - ilk okul mezunu olorak orta 
'Birımemlekete ;girmeden evvel tir.) okUl birinci sınıfa parası'l ynt•lı ol-
.o~eketi nifak içinde, gaflet e) ÇalışkanlığL sUAsı, ahlik ve mak üzel'e mwabakaya ginnek iı;ıirı 
içinde, ~ku içinde bıı:akıyor- Beciyesi, talebesi bul~ ekUl ta- talib olup kaydedilenlerin sayısı 17 
iar. Ta.!cat tesanüd ve birlik rafından tasdik edilrni:ı olmak, ağustos 1940 akŞamı Orta öğre~ 
vazifeterini icra -etmek suretiyle (Okullillda bulunan maıbu örne- Umum .Müdürlüğüne telle l>lldirile-
asıl bu slllha :kar§ı mukave- ğine göre talebenin alacağı iotQğ- ı:?ektir. 

raflı ve tasdikli cç~ ve 10 - Vekillikten &ônd.e.rilecek soru 1 
met..inıkamnı mWe'1er balduk- ahlAk belgesi• ile tevsik edilecek- zar.tıarı imtihan günü komısyo:ı ta-
lan zmnmvhr 'ki ailibla mu- tir.) rafından taliplerin ~nitnde tam saat 

1 
dafaada Aiğbir a>l'bik çekmiye- Yukandaki maddelerde göateı:ilen 9 da açılacaktır. Soralarm cevabi.arı 
ct:ık-lerdir. belgeler dilekçeye eklenmiş olacak bu imtihanlar için göndeı:ilmiş olan• 

Büse,W CJUld YALÇIN ve müracaat bu vesikalarla biı'likte k&ğıdlara yazılacaktır. 
yapdacaktır. l 1 - imtihan kağıdları mutıürlen

miyeceği gibi hiç bir sureUe de işa-Brr• '\'" rtnn-L 4 - Parasız yatılı olmak istiyen 
-~ -'51l1V nazırı talebenin sınıfta kalmıf veya bütün-

Ahnany~ gidiyor ıemeu olmaları gerektir. 
Belgrad, 12 (a.a.) _ Stefani 5 - Müsabaka imtihanları bütün 

.a,.jarıemda.n: 11mıfiar için şu tarihlerde ;yazılı ola
Tak yapıl&caktır: 

Beden terbiyesi nazın Dusand a) Türkçe - Edebiyat 4 eylül 1940 

reUenmiyecfktir. j 
12 - Mı.isabaka imtihanları töyle 

yapılacaktır: 

bir halde Gölqan Kkmekteb ço Panticb, Bitler gençliği zi- çarşamba (saat 9 da.) 
cUklanmn lnırtarıknası, askere mamdarları ile -miinasebetler b) Matematik 5 eylul 1940 perşem-
giden bazı kimselerin maaş - tesisi ma.ksadiyle bugünlerde be (saat 9 da.) 

belli olduktan .sonra, tesbtt edilmiş 
olan saatte-zarf ftis tarafından aç11a
<rak ve sorular komisyon azasından 

biri tarafından tahtaya yazılacaktır. 
(Orta birinci sınıf Matematik surul<ı
rı zarfı o.da tııltbla- öı~ıiııde açılacak 

:ve soruları iJıitiva eden kağıdlar dog-1 
ıstKa her talebeye ayrı ayrı bırer n-1 
ded dağıblaeaktır.) 

e) Talebeye dikte ettıdlccek sor.u j 
:çıkarsa tahwa yazılmayıp dogrud n 
ciGğruya talebeye yazdırılacaktır. I 

f) lCiğıdlarm her iki taraü cev ... b
Jaı:ı da dolup ta yeni bir kagıd lazım 
'OlUraa -ikinci bir kliıd verilecektir. 
~ talebenin birden fazla kagıdla
J11ımn biribirine lğnelenmesı geıekt r. 
"(0rta biriııci SUllf için Matcmntık 

inttlhanuıda un br kltğtd ~rihruye

cekfü.) 
I') lmtihan için tesbıt edilen mud

det biter bitmez kAğıdlar toplaııacak 
1 

ve sayılarak zarflara .konacaktı.ı. Zar! 1 
lıu:ı n mumlaaqJ mtibuAeıımesi gere«· 
tir. 

h) Jmt.ibmıa kaç talebenin gı.rdıği, 
aoru zar..flannuı mmwıında a lip a
çılmadıtı imtihanın nas l c.erey • et
tiğı bır masbata ile tesbıt olur l. k
.ttr. '(MaZbata örneği okullara goıııle
tilmi:ştır.) 

13 - tmtibanm sonunda· talcbenir. 

rine cevab ~. Bunu :mü
teakib mebUBlarumz Beşik -
taştaki toplantıya nihayet ver
mişler ve Beyoğiu Halk parli
sınm Unff!IW)S salonmıa gide
llek or.adaki t9P1antıyı ~lar 

lanmn '9wmai müeaseseler ta. .Almanya.p gidecektir. 6 - imtihan soruları her sınır için 
ayrı ayrı olmak ÜZe!'e Vekillikten ı ce\ ablan, talibi buiunmadıgı ı a-

rafından ~eritmemesi Dleselele- Rumen ticaret hey.eti gönderilecektir. b) orta okul birinci sın fa ıntıh çılmıyan aoru zatflanyle ber.:ıo1:ı 1.ı r 
rllı.i ileri sürmüşlerdir. Meb\uJ- bugüft ~or 7 - imtihan komisyonları: olan ilk okul meıuillaı na l\'lıF!I ıı; - ı..:ur ı;;inde konarak ınuhwleu ek. 

dır. !arımız halka bu .dertlerle ali- Yeniden ticari müzakerelerde bu- Her grupun imtihan lmınUı;yorıu o- tik imtihanı için ve· iıt<çt> .:> •rı ıt- reS"tnl taahhildlü olarak 0 guıı orta 1 
-

talebenin eeıim durwnu hakk 
kanaırtinl de yazac::ıkltr. {1.ı. 

nck.leri okullara gönden'•ıııştir 
15 - Yukarıdaki şnrtl,ır 

parasız yablı imtihanl:ınııı kuz 
ların adları gueıelerde ilan edıl 
tır. 

16 - Kazandıgı, okullara tel 
dilen talebeden bulundukları 
de aglık kurulu olmadıı:ı ıçm t 
raporlarla imtihanlaı <ı gı rnı ıs 

lar mufassal raporları sıhhat J, 
na doldurtacak, radyografı de 
racok ve sağlam olduğu an 
kabul -edildiği okula gıdecekti 

17 - Kazanan tale0e, nuo ı 
kullarda mevcud taahhQd ~( 

taı :am eUirerek ver.ildilderı ol 
beraberleriade götüreeelderclir. 

18 - Sailam olmadıgı içın 
herhangi bir sebeble gide-mı 

olan talebenin adı derh11I Ve 
bildırilecektir. 

19 - tmtillalıaların yapıla g 
ler aşatJda 1(österilı:n:, tir. 

20 - Bu tamim uyguıı ~ 
yerlere asılmak surehvl" ila•. 
cektir. 

MOES&ıF BiR iRTiHAL: 
Salonda -,hRMI Beyoğlu 

halkı a.ıt88Dla ıtehir meclisi a
zaınrı da bulunuyeatmı. Beyo.ğ-1 
lu mıntakasımn ileri sürdüğü 
şikayetler 'Şllnlartbr: 

kadar olacaıldarmı teınin emniş- lunnrnk üzere Ruman;yadan bir tica- kullarda okul müdürünün maarif mış olan soru kılğıdl3 l VPr,l~ l k hu ö,eı-ctim umum ınildurlüğtinc gonde
lercilir. :l!kmdan :eonı:a Beyoğ- ret heyeti.bugün limanımıza gelecek- dairelerinde maarif müdürünün re- ders için başka I.agıd venlmıy~e!\- TH~~k ve mr.hft üzerine parasız ya-

1 Sabık .AJıka!:a .Merkc7. Kuma 
~ •,ftM>ı...ı.:tı nih t tir. Heyet bu akşam Ankaraya hlll'e- iiıliği altında üç öiretmenden ıieşek- tir. j tllı tale»eye ahi ıeldıığu yazılacaktır. Emekli Albay Ahmed Nadir Al1 
~ ya aye ve- ket edecektir. Müzakerelere yarın kül edecektir. Lise ve «ta cıkul bulun c) Her blebc imtihan ka~ıd' ı ·ın- · {'l~'J? ~ evrllk oktı1lıia kalacaktır.) müpt«ti oldlolğu bastallktan it' 

Ekmek me&f'lMi, ekmeklerıin 
bozuk ve çiğ 1)1bnamntn önii

~-~Be=~' elektriksiz semt-! 

~. AnUkarada resmen başlanacaktır. mayan vilAyet merke!llerinde ilk okul dan birinin sağ koşesınd,.lr..i admı,1 J.; - 1'omİ87en t'eisi imtihan ka-, lamıyarak Panpltıda Past.ör F1 
Bcwti*kü itop1aafı Görüşmeler Bükreşde temas edil- öğretmenleri veya ilk öjretim mü- sıra numarasmı, i:nitihana girdi~i oku ğtdlariyle hhrlik\oe, talebenin adları, hastahanesinde vefat etmiştır. ( 

llebual&rısnız J>ugün Emin· miyen mevzular üzerinde cereyan e- fettişleri komisyonlara abnır. "J(Lomis- lun adını, ı:ın• hnı yıızdıltt::ın sonra J soyadJarı ve hai>a adlariyle geçbn zesi bugün saat 12.<15 de tne7'.ktit 

Öllii :ve·F.atih Hıdkft"lerinde ha• decek, ayni zamanda Rumenlere satı. yon reisi gerekli görörse koınisyo.ı komisyonun bakımı altuıda -kapRYJ:İ>I >tlurumhmm, erk-ek veya kız olduk- tahaneden k.alCL'nlarak TeşvikıJ 
lan yapak ve tiftik mikdarının !az- Azalarını çojaltal>ilir. yapıştıracalı:tır. larmı .gölderir ve ay;ni zamanda ıniinde namau. kılındıktan sonr 

sır IAduaar.ak-Alalkın düeklerini ~1=a-i~~~1~rdmaaı-===-uzer~-in_d~e~d~e::...Ro~·~··sm==eler=-ı,___8.,_-__.lm~tih==-anl~arrıı~11m;ı,:U~~Jgı~-Jtl~~;lliı:ı:m..:kQs:L=tiıWl..hl:~aleib:L;seıiW:wlita..ma.lallas:Jlis11!ltl--1:ı.:ızıt.ı:lı:ıa..l_;cikmıııı1a1ı:L.:mıı.:ılıcha35i.....-.ı... .... ~ 
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:Lıtc; bu devlerin arasında 
Katrancıyı devlerin devi olarak 
~aya.biliriz .. 

Filibch Karn Alımed, l{atı an
cıdm biraz hal'ifçcdir. Bu, dev· 
ler, hep Aliçonun elinden geç
mi ir. Ve hepsı de onu mngiüb 
edip sahneye ve meydana ha
Sim olmak hırsiyle mruiıl bulu
nuyorL-ırd1. 

Aliço, butün bu ihtiraslara, 
btitlin bu . ohrctlere, bütün bu 
babayıı,;ıtlerc tn.m yınnı altı sc
DC ccv ıb vo di. Onlarn m ydanı 
v rr cdi. Onlar da meydana sn· 
hıl olamadılar. 

AJı~o, yazmnkh tükenir hır 

m<?vcudiyet dcj;'lldır. 1lerı gide
rim ve yaz..ırım l<i, Alic:ıonun mc 
nnkıbı bin! ı cc ayfa tut tr. ı 

113.tt:ı Alı~onun mrnakıbi orta 
hallı hir devlet tnrihindcn yiık-ı 
sek zaferi ıe mnlıktir .. Bu !ık
rin ı, olmyuculanm, ne Alıçoya 
olan mcclübiyct me ve ne de 
Türkhigurnun bana v rdığı idea
Jc atfotmcmclidir. Ali~ hex va 
kit dediğim gibi başlı b uıa bn 
.alemdir. Heykeli dı! ilıp Ti.ırk 

gcndiğinc spor tims<1J verıle~ 

bılcc k bir '!ürk baba~ ıb'1tidır. 
lios Türkler ele spor namına, 

timsal olnhılrcelt ne bab ... yığit
]er ' ırdır . ııc·ler .. 
Oku~ a~ubrımı, bir çok keı e

Jer mcvzuumun hnricinc siıruk
lcmcğe mc(.bur oluyorum. 

Yazan: 

nıp durur1<en lfoca Yusufu 
ba§lı başına Amcrikaya götürüb 
güreştirdiğimc tahammül ede
memiştir. Olabilir .. Hatta, bazı 
okuyucularımdan aldığım melt -
toplar ela bunu gösterdi. 

Aliçoyu bırakıp Koca Yusuf· 
la Amerikayn gitmek, onun A
mcrıka meııakıbinden bahsct
mcJr biraz ganb gibi gôrtlmir. 

Fakat, Koca Yusufu anla
mak, ona derece vermek, sonra 
da zaman itibariyle A vrupaya 
gidememiş olan Aliço ile muka
yese yaı>mn.k zannedersem iyi 
bir tahlıl yazısıdır. 

Bakınız, Aliçonun karsuuncla 
bir çok pehtivtınJnrı sıraladlk • 
tan sonra her şeyi bitmiş bulu
yorwı1. 

Ve, benim otuz bu kadar e
nelık notlarım meyanında Alıço-1 
mın güreşleri bu kadardı. 1 

I.iı.kin geçen yn.zılanmdan bi· 
nnde aı'Zettigım gıbi Kavala.lı 

zade llsküdarlı İsmail Hakkı 
b y. notlarımın üzerine not koy
du Ve, Katrancı ile Filibelı Ka
ra Ahme<li sıraya koydu. 

Ben, Katrancı ile Aliçonun gü 
reş yapUklannı bilmiyordum. 
Ji'akat. Katrancı hakkında ma
lümatım vftsıdi. Notlanm vardı. 

Halbuki Katrancı rncğcrs A· 
lıçoyu meydanlardan çıkarmak 

isteyenlerin en zorlularından bi· 
risiyrniş. Benim bu mecburiyetim ynz.ı. 

larımı uzntmah kasdınden ziya
de heyecanımın vcrdıği teza • ı 
:ııurlerdir. ..-.. DOKTOR --•t 

YENİ SABAH 

• 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
Cinsi Miktarı 

Yangın söndlirme Mcti 
vo eczası 2 knleııı 
Yangm S. 'lie lcvnz.ımı 8 > 
Yangın S. ve lc\azımı 3 > 
Gemic ı feneri 209 aded 
Sedye 56 .> 
Sıhhiye çantası 43 > 
İp ve geçme merdiven l 9 » 
Ymıgın sön. levazımı 2 kalC'm 
Yangın son. levazımı tlletı ıs :ıded 

Yangın sön. le\ azımı 7 kalem 
Gemici fcn<'ri 171 ndcd 
Sedye 37 > 
Sıhhiye çant~ 23 > 

Muhammen B. 
Lira Kr. 

1740 50 
1274 46 
2381 96 

313 50 
308 00 

] 182 50 
228 50 

2188 00 
202 so 
175 41 
25G 51 
203 00 
632 50 

% 7,5 teminatı 
Lira Kr. 

130 5:! 
95 59 

17S 64 
23 51 
23 10 
88 68 
17 13 
ıG4 10 

H.i 18 
13 15 
10 23 
lfi 22 
47 43 

ıekll 

Açık ek. ' 
> > 
> > 

Pnz:ırlık 

> > 
Açık ek. 
Paz.ırlık 

.!kslltmenin 
'1Ünü saati 

26/8/940 l4 
> > 14.30 
> > 15 

> 
> 

> 
> 
> 
> 

Açık ek. 27/8/940 

15.30 
16 
Hl,30 
lG.45 
14 
14.30 
15 
15.30 
lG 
16.30 

Paznrlık 

> > 

> > 
> > 

AC"ık eksil. 

> > 
> > 
> > 
> > 
> > 

l - Numune, şaı·tmıın ve mu:.ccı:ıt 1 ı.elcn mucıbıııec yuk rıda ('ıns ve mıktarları yazılı yangın sondunne 
\'e pasif koruma levazımı hı:r.nlaı ındn göstcrılcn usullerle satın alınacaktır. 

il - Muhammen be kllc>ri, muvakkat tcmınatları eksiltme cun ve sa;ıtıcrı hizalarında yazılıllır, 

ur - Eksıltm~ ve pnznrlık hıznlannda yazılı gun ve saaUerde Kabatasta, ]c\ aum ve mub:ıyaat şulıcr:mdeki 
alım komisyonunda yo.pılncaktır. 

iV - Şartname \e muın.'Cl.ıt listesi soziı geçen şube< en parasız nlınabilecegi gıbi sedye nümuncsi de go
nıleb!Jir. 

V - ı teklilcnn tayin ohın<ın gün ve santlerde % 7.5 gü\cnme paralarile birlıkte mezklir komisyona mU-
rııcaatlıırı. c7123> 

14 Ağustos Çarşamba gUnU akşamı Har biyede 

Ü BA ES. D 
Bestekar SALAHADDiN PINAR'ın ;~,~,~·"~~~ktır. 

Ilu geceye saıı'a.tıcan seven biitun mu 'iki ü tadları i.~tirak edeceği gibi bilhru sa 

Bayan 
Üstad BIMEN 

UALLA • • 
ŞEN : Bestekar 

Kemani SADİ 
MUSTAFA NAFiZ de 

AYDA 
3 lira taksitle 

Bnyanlaro. mahsus 14 ny.ır altın saatlerin yeni modelleri gelml~tlr. Em
salı gibi 15 s~c tcmınatlıdır. Tnşrndan sıp:ırış etme!' istlyenlcre knt:ılog 
gonderilir. Saat deposu: l•tanbuldn Sirkecıde Lıman hanı sırnsında Yelkenci 
hıııuoda No. 8 

Askeri i k işleri 

Beyoijlu Yerli Aıkerllk ıubeılnden: 

Mesela; Aliço mcvzuunda oku Ç ~ p R U T P-llBi!mB?'.i:::l~:::mı:ısn ____ amamı:::m,_ _____ • 

yuculanmı Koca Yusufun Amc- Clldıye ve Zuhrevıye m teha&sl$ı E z A M ı• N 

Tıb fakult.csi 940 rnewnları 15 A· 
ğustos 1940 da Gülhane Tatbikat 
okulunda bulundunılııcaklıırından, 

bunlardan şubemize mensub olanln
nn yokl.'lmalo.rı yaptırılmak ve du
rumlnrı tesbit edilmek üzere 13 ağus. 
tos 1940 günü şubemize mutlak mü
racnııtlnrı ilAn olunur. 

~~,a güreş! rinc kadar gotüriı -ı B("yOğlu YcrU M:ıll:ır Paz.'lrı kıır-
rum.. şısında PosUı ı;ok:ığı koşcıılnde 

Belki, bir çok okuyucum, du- Meymenet np:•rtmanı. Tcl 43353 

Yüksek İktısat ve Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden · 

Mektebim z k:ılorıforlcrinde yakılm:ık \ızcrc yuz ton kriple rnllc.lcn 
.koınüru alınacaktır. Muhnmnıcn bedeli mcktcbdc mahalline teslim şarti· 

le 1()00 lırndır. Temınat nkç u İstanbul Yuksck mcktcblcr mur.nscbecıL· 

gıne yatırılır. Ek ltm 23/8/1940 t:ırıhı:ldr ı;.-ıat 14 de lsbnbul Yüksek ı 
Mektcblcr Muhascbccilıgınd" y;;pıl<;.cnktır. Şartname pazm tcsı ve perşembe 
gı.ınleri s:ınt 9 d:ın 12 ye k:ıdar ır.ck~plc- gorulebılır, (7159) 

Daktilo Aranıyor 
Rcsmt biı m~ıes ede ~n1~mnl: lı:r.ere ı t mnkııı ile ynz.'ln ve eski 

hnrUerc vtıkıf ık! daktılo bayana ihtiyaç "ıırdır. T<ılıbler.n posta 

wwrı • kutusu 170 (Topbn) rumuziylc muracmıtları. 

a rif cemiyeti 
Ankara Kız ve Erkek kollej
lerile B rsa Kız L·sesi ve 

• 

zmir Ege lisesi talebe 
kaydına başlamıştır 

Ücretler aşağıda yazılmıştır. 
ilk Orta Llte 

Gllndl.iz Yatılı Gtind uz Yatılı Gunduz 
Llr<1 Lir:ı Lira Llr:ı Lira 

Ankar:ı Kı:. ve Erkek 
J;ı i.!eJlcrı 

Bun::ı Kıı Lisesi 
ızırur Ege Li~l 

70 
00 
00 

240 
00 
00 

llO 
50 
60 

275 
185 
200 

130 
60 
85 

1''nzla bllgı cdinm k lsUycnlerin Mc>klt.>b müdurlu .forine 
(4499) (7170) 

sizden b:ı k.ı mus
terı yemek yerken lştıh ı .ırtac:ak 

bırı d ha "::ı~a hnlıer vcrın de onn 

1 

t:l ı e yemek ısmnrlıyayım. 

- Yok mösyo bız iki kışıyız. 
- O halde b:ına uç ki ılık peynır 

gltırinlz. 

- O nlı; ıı? 

- Bclkı yınc ı tıh.'ınız açılıt;l' -
ılrst.•., 

Lol.nnt cı bır z hıddd cttı 
U'ıkln affed ruz mo ye Sızc 

ucrctl<' vermiş oldugumu.ı: yemekte 
t:.z.m go uınüı: yok. Ben sue ç<ıı tkı 

ç• nı < rettım. Pt:k i tıhasız y -
.)ordunuz da ndctu eaıı.m sıkılmı -
lı, dedi. 

M dam lokanUıcı da wzc karı tı· 
öyle yn mö yo. Mcsellı? "Yu

murtü yemeğe beni siz dnvet et -
mı Lniz, eonrn biz obur yerine koy
n al istıyor unuz. 
Anladım ki, bunl. r çen ne de 

ı...uv\ etli ad. ml:ır. ı i u u nmak 

gelı.ın demek irtcmıştım. Yoksa ben 
birkaç kı,ı ııc b•rlıkte yemek yemeyı 
"t.'vcr.m. Anladınız mı? Şimdi uç 
kı ılık pe~n ı gctl tınız, bcr bcr ~ -
yeceğız, dcdın . 
Lokantacı d rhnl: 
- PekCll .. ! 
KUI'l!:I • 

- P<'k murıa::ıb, dediler. 

:EKZAMANIN ILACIDIR 

Yara ve ~ıbanlara luıllanılır. ller eczahane<lc kutusu 50 krtj. 

Lüleburgaz Belediyesi 
Reisliğinden: 

Lalcburgaz köpı ubaşı h, yvan panayırı bermutat 19 ntustos 940 pazar
tesi günü açılnrak üc gun devam ed cektir. P:ınnyıro geleçek tuccnr ve 
esnafın esbabı istirahatlerı temın edılmcktedir. 

Satılmak uzere getirılecck hayvanlarııı meı ub olduklıırı mohallın 

muhtanndnn nLıc:ıklıırı ilmühnberlcrc hayvıının kendi malı olduğu ve ma
halde bulaşık hayvan h:ıst:ılığı olınadıgımn muUıık suretle derct.-dilmesi ve 
böyle ilmubabcrı olmıynnların hayvanını sntmnıyacağı ıUln olunur. •7133> 

İstanbul Belediyesi İlinları 1 
Beyo~lunda Aynalıç<':;mc köşesinde in;ın edilecek taş istinad duvnrı 

ile Tozkopnran yolunun tnıız.Imi işi knpalıı zar.C usulile eksiltmeye konul· 
muştur. Keşif bedeli 36, 936 lırn 79 kuruş ve ilk temıruıtı 2770 liro. 25 
kuruştur. Mukn\'elc, ckEil~mc, Bayındırlık işleri genel, hususi ve knııl 
şartnameleri, proje keşi! hul~rnsıle buııo. mute!erri dii;er evrak 185 ltunııı 
muknbilinde Fen lşlcr1 Mudürlüğündcn verilecektir. 1halc 20/8/1940 salı 

1 

günü saat 15 de Daimi Encwnende ynpılneaktır. Tnliblerin ilk ter.ıınat 
ınnkbuz veya mektublnrı ve ihale tanhlnden tekiz giln evvel Fen işleri 
MüdurlUğunc muracaatla olacakları .Ccnni ehtıyet v 940 yılına nid Tıc<ıret 
Od:ısı vcsikalıırilc 2490 numaralı kaııun tari.Cntı çevresinde hoı.ı.r-

1 
ııyacakları teklif mektublnrmı ihale gunü ı;aat 14 de kadar Daimi Encu· ı 
mene vermeleri la:r.ımdır. (6777) 

Ordu Memleket Hastanesi 
Başhekimliğinden · 

Ordu memleket hnstnhnne~ı ıçın nyıln S5 lira ücretle aşağıdaki şnrUar 

• • • 
Kadı köy Yeril A skerlik fubealn · 

den: ı 
Bu sene üniversite Tıb Fakulte-

1 
sindm mezun olan tabib, diş tabibi.

1 
ccuıcı ve kimyagerlerin ve evvelce• 
ayni :fakülteden mezun ol up d:ı h~r 

hongi bir scbeble sevkedilmCJni,.. ol;ın 

kı:Kı hizmetliler hemen ı;cvkedilecck
lerindcn 14/8/1940 çal'Ş3mba gunu 
akşamına kadar (okuldan mezun ol-1 
duklnrına dnir vesika 2 fotof.rraf ve 
nufus cüzdanlıırilc) şubeye muracnat 
etmeleri, gelmiyenler hakkında tnki· 
batı kanuniye yapılacağı i~n olunur. 

Sağlığın loymetinl Uıkdir eden 
Bayanlo.ra Adet :zamıınJnnnda se
ve seve kullanacnğı mikropsuz, 
ufak, yumuşak ve sıhhi en birin
ci mnhrcm tuvalet be7.lcndir. 
En ince elbiseler altında bile 

belli olmaz. 

FEMIL ve BAGI 
Her eczanede kadın berberle· 
rinde ve tuvalet magııznlarıııda 
bulunur. 

TİYATROLAR 
dahilinde bir kadın ve bir erkek h~stab:ıkıcı alımıc:ıktır: ı 

l - Liıakal iki sene hast.ınclerde hastabakıeı olıırak çalışmış ve elinde 1 
bon~ervisi ol::ınl:ır, -------------

2 - Ameliyathanede çalışmış ve bir runcliy:ıth:ıncnln vazifesini ün 1 
edecek kabiliyette olanlar tercih cdılcçcktır. 

3 - Tamussıhha olduklarını lııldirir rapor ile hü .. milınl mnzbnwı, 

4 - Erkek hnstabııkıcı hizmeti lıllycslnl yupmıı; olması, 

5 - Tnliblcrin Ordu M :nlcket h:ıstnhancsı b.ı tnbabetim; mumcnat d-
rnel('l'i ılfln olunur. (7030) 

1 eya at 
yorum. Bu mukemmel! Lokant;ı Ul· 
nmı bittıktcn sonra k::dın: 

- D::ıho b.r şey ister mL~iniz? ... 
dedi. 

- Tcşekkur ederim, maaam cc-
n:ıbları. Artık knrnım doydu. 

- Biraz sucuk falan. 
- Mersi, mersi ... Bir şey istcm<'m, 
- Pcklııtı eski şarab \ or. 
- Omı da mı..r ·ı, midemi bozar. 

- Bıliıkıs mad ... ın 
\:lr. 

- Siz nerelViniz? 
- Ne y. p. enksınız? 
- Hıç sorJum. 
- Luzumu yok. 

d '.lh.ı \.ık tim 1 
ı 

- NereJıC gıd yo:-sunu:ı. 

- Seyahntc çıktım. 1 
- Burad.ı kalaydın.ız sızi evlen -

dinnek pek kolay ldı. 1 

RAŞ i D RIZA Tiyatrosu 
HALiDE PiŞKiN beraber 

13 Ağustos Salı günü akşamı 
J3ak ırk5y M llt iyııd l bahçeı;lnde 

YATAKLI VAGONLAR 
KONTRO LÖR Ü 
Vodvil 3 perde 

mcık istiyor. l{lmsı•yi bulnınıyor, ha
zır siz gelmişken bu kız.ı size alır 

1 
idık .. 

- Bu köyde erkek yok ınu? 
- Elbette var. 

- O halde komşunuzun kızı nrn-
dıgı kocayı n<' iç.n bulamıyor? 

- Kim bihr? Bulamıyor. 

- .Lfıkın madam eenablan, bu cc- 1 
"ab olmadı. Mcdhcttiğiııiz kadur 
guzcl bir kı7.ın araya araya bir kocn 
bulamaması biraz midemi bulnndı-
rıyor? 

- Yok mosyol Böyle 
niz. (Mnrgot) hakikaten 
bir kızdır. 

1 
soylcıneyl-

pek guı.cl 

- Şimdiye kadnr hiç kocaya var
K .. dın ılc bırnz cglcnm ıc ıstiyor- ı mamış mı? 

dum. Dedını kı: 
- Pek n:ızıksiıuz mo yo. 
- Ona Ciiıbhc ml var madam? 

Evli misiniz? - O halde bu koyılc krıl bı lıı ım, 

bcnı sız mı evlcndlrccckst ız > 

- FJ1.. rıo olur. lloyle lcr ıyi

dir? 

- Fakat mosyô, s:z lfıkırdıyı J><'k 
mü ıdilfıt ile anlıyo sunuz, ~lmdıye 
knd· r bir koca bulamadı d yorum, 
sız hnlii. evvelce kocnya varıp vormn· 
dıgım "oruyorsunuz. 

13 

Ağustosta dır 
Milli Piyango da İzmir Fua

rında çekilmek üzere bir za
fer piyangosu tertib etmiştir. 
Türkiyenin her tarafında sa
tılığa çıkarılmış olan bu fev
kalade piyangoda mevcud 
300 bin biletten 63,345 ta

m utlaka ikramiye ka-• 
nesı 

zanacaktır. 

Tam biletler ( 2) liraya ve 
yarım biletler ( 1 ) liraya sa
tılmaktadır. Zafer piyango
suna siz de bir bilet alarak 
iştirak ediniz. Vereceğiniz 
paralar ebedi Türk zaferini 
temin edecek vasıtalardan 
biri olan Hava kuvvetlerimi~ 
ze sarf edilecektir. 

Zafer bayramına mah
sus fevkalade piyan

gonun planı 

İkramiye adedi 
İkramiye nukdn.rı 

Ura 

İkramiye tutan 
Lira 

1 
1 
1 
2 

10 
30 

300 
3000 

30000 
30000 

63345 

60.000 
20.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1..00G 

100 
10 
3 
2 

Yekfın 

60.000 
20.000 
10.000 
10.000 
20.000 
30.000 
30.000 
30.000 
90.000 
60.000 

360.000 

• 
Denizli Orman Çevirge 

Müdürlüğünden : 
1 - D<?nlı.lmin Çh r1l kaı.ısmd.ıki Akdnğ Karanlıkdere orrnıınından 

c2U66> metre mıkdlJı d ikili cnm a acı kapalı uırl u.o;ulile ıırttırmaya çıkn· 

rılmıştır. 

2 - Arltımın IG/8/1940 tarıhiııe mUı:tıdif cuma gunü saat tam 15 te 
Dcnızli Orman Çcvı .. ge Mudurluğıı binasındaki komisyon huzurılc ola~ 

caktır. 

3 - Beher mcıre mikflb dikili ça,, nl;ocıııın rnuh::ımmen fiyntı •505ı 

kuruştur. 

4 - Muvakk;ıt temiıı:ıt c1123t liı n c37> kuruştur. 

5 - Tekli{ nıektulılaı ı 24!10 sayılı i<ıınun hükümlerine tevfikan ibal• 
vaktındcn bır saat evvel Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde veril· 
miş olması şarttır. 

G - Şnrtruımc, keşif evrakı •pli\n> \'C rnuk:ıvcle projelerini görmek is 
tiycn tnliblerin Denizli ve isUınbul Ormnıı çevirge müdürhiklerinc Anka· 
radn Orman Umum Mürlurlııgune mfırac:ıatları illin cılunur. (6807) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma 
ve Eksiltme Komisyonundan ~ 

I..cyli TılJ Talebe Yurdunun 300 takım pijaması nçık eksiltmeye l:onuı. 
mu;ıtur. 

· EksılLınc 2fi/8/J040 pazartcsı gunu sant 14 de Cağaloğlunda Sıhhat ' 
İçthrai Munv<'ııct nrndurlugü bi113snıdn kurulu komisyonda yapılacaktır. 

M:.ılıomnıc>n fiyat lJclıı r pijam::ı iı;ın 235 kutuşlur. 
Muv<ıkkot teminat 53 lırndır, 

1 tcklılcr ş:ırtmıme ve numuncsin ! herrıün komisyonda görebilirler. 
tsteklıler 1:140 yılı 'Ilc:ırt>t O la ı vcslkasil•' 2490. sayılı kanunda yn .. 

zıh vcs:knlar ve bu işe yeter muv:ıkkat teınlnat makbuz veya banka mek· 
tubu lle bırlikte bell{ ı:Un ve sn:ıttc komisyona gelmeleri. c7121 

ir n: 
- Canım ben size fena bir şey 

sos"lm~im. Hani peynir yfmcsmi 
öı.;retccck bir kişi doh:ı. wır~a o da 

lşı zntcn anlamıştım. N::ısıl olsa 
peyn,rc ort.-ık gıdecckler, nç kalmn
ınnk için llç ki ılik ısmııı lnmakt:ın 

ba kn ~nre yoktu. Mad:ım Jokant .. eı 
ırı bir kııgıd ıçeı ı ınde koc.ı bır p:ır 

ça )X'ynir get.r.p ortaya koydu. Ne 
pcyrurıdır? ~ıyc bnna svnn:ıyınız, 

çunku ne oldugunu ben de nnlıyn
ın .. dım. Yedim runma peynir miydi, 
yoks.ı tuza batırılmış çurı.lk maııtnr 
parçaları mıydı hfıla tayın edem.-

Bu taraflarda tesndu! ettigım ka
dınların kn!Ccsi de e\ li tle bekür 
meraklısı. Bır yabancıya c\ li m ın 

demekten m:ık ad ne? Bu d:ı ka
dın gc\·czeliği. Karıya cevnb vcrdım: 

- Çok Cılieen:ıb ıııız .. ıı nd ın. F, 
kat bann kJmi nlnca~: ııu:ı:" 

- Komşumuzun gayet guzel bır 1 
kızı \ar. Çoktan beri koc. va v..-ır -

- Affedersiniz, kaçıncı koca ara-===========-===================== 
dı •ını SO.) lcmemi~tiııiz. - Hayır beknrım madam. Sahibi : Ahmed Cemıleddln SARAÇOC.LU 

- Vah, Hıh! Vaktinız de geçiyor. (Dcvrum vnr) Ncıriyat Mlidurli: Macid ÇETi N Daaı ldıOı yer (Yeni Sabah rnatba111) 


