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TaarrUz 
arife 'nde 

t . 1 n ngıl~rc kuvvetli ve azim-
blr t.ıırctte Almanyarun kar
~ı~ıda durdukça ll'iihrc.r ha-

tekrar 
sta bula gelecekler 

r 
Meb'us a ımız 
alkla emaslar 

"-devam ediyor_,,{ 
~ Dtaksadla.nnı ifırt 'e 

IJaıı et1 rek dünya efkfın u
:lUniYesini kendi n.leyhinde 
~aklandınp da. lngilt:•'reye 
tı • farafta hiç olm.an;a ına
~ ve alılaki müttefikler 

llıtı. n ctmel' hat36ma düşe-

Milli Şef Samsundan sonra Çar
şamba ve Çoi-umu şereflendirdi 

Dün de Eminönü ve Fatih mınta
kasındaki halkı dinlediler 

\'.....___ J 
~llüse)•in Cahid YALÇIN 

n ondradan gelen tclgraf
}l(!~ lar Alman taarruzunun 
eQi }'akında beklendiğini temi!l 
Q Yorlar. Bu ihtimalden bu ka
i~r kat'iyetle bahsedebilmek 
d·~ ~gilizlerin elbette bir bil
~ leıı vardır. Zaten Führer'in g: SUlh taalTUZU bnkiki bjr 
~ h arzusundan ziyade lngil
:ruı.eye yakında yapılacak taar
b· Un şaşaasını arttırmak için 
'IJ.~~ mizansen teşkil ettiği düşü
ta~bilirdi. Onun için bu meh
lar a İngiltercye Almanlar 
~ afı.ndan esaslı bir taarruz 
t~~1lınasını ihtimal dnhilinrle 
eı~l'lnek pek hatalı bir düşünce 

<Unaz. 
di:Unun neticesi hakkında §in1-

cıı hüküm vermeğc kalk -

~' ~cak ~u hükmü v~re~ 
Jf~nın kalbındcki ten~cnnılen 
ttı~~erm.ekten başka bır kıy - j Ankara, 13 (Hususi) - Milli 
~et~ h:Uz ~l3:°1az. Muvaffa.kı • ı Şef İsmet lnörıü seyahatlerine 
d~ ıhtımalırun sek kuvvetlı ol- devam etmektedir. Çorum ve 

Merzifonu ziyaret ettikten son
ra Ankaraya avdet eder ek 

(Son u 3 µncü sa~fad~) 

la iluna inanmazlarsa Alnıan- 1 --------- - - 
! ttaarruza geçmezler. lngiliz- e: 01~ ı 
~r de bir Alman taarruzundan A vrupada harb Afrika-da harb ~ 
t'?r~salardı elbetteki başka _ __.,, 

b~rıu hareket ederlerdi. Çiinkü Almanların Somaı·ıde ıtarar kalabilmeğe, daha doğ-
ı:ıau mevcudiyet ve iatildalleri-

~ ~l~~~ =h"!.::~::ı~!: dünkü hava ilk italyan 
{t'iı:ın t avassut teşebbüslerine akı oları hezı· metı• tıgııterenin red cevabı verdiği 
lnUhakkaktır. Bu kadar kat'i 
~Urctte karşılaşan iki zıd kana- D ·· d 7 Al ~tl<ın hangisjnin doğr.u çıkaca- un e 5 man r hakkında objektif'bir müta- tayyaresi düşürüldü 
ea denneyen etmcği şu şerait 
aıt.uı.da ihtimalden hariç görü
.Yoruz. 
. Yalnız bugünkü Avrupa vn
~Yetinde 1ngilterenin sonuna 

ll.dar harbde devam etmek is
~lllesi öyle objektif bir vnkıa-
h
r ki bunun mevcudiyetini ve 

~ crnmiyetini inkara imkan f 0ktur. Bizlerin uzaktan İngil
:renin sonsuz membaları. bü
~Uk kuvvetleri hakkında haydi 
ayale kapılmamız mümkün ol

~Un, fnkat İngiltercnin mukad-

-1r-

Londra, 13 (n.a.) - Resmi tebliğ: 
Bugün 57 dUşman tayyaresi imha 

edılmi5tir . 
İngiliz tayyarelerinin Y.eni 

muvaff akıJetleri 
J..ondr::ı, 13 (a.n.) - Reuter: 
Hava nezareti istihbarat burosunun 

bildirdiğine nazaran Fortmun'da bir 
sınai petrol tasfiyehanesini bombar
diman eden bir İngiliz tayyaresinin 
mürettebatı bombardımanı mt\tenkıb 

vuku bulan infilakın son derece tJid-
( Sonu 3 üncü ıayfada) 

ltalyan kuvvetlerinin 
bir hücumu akim kaldı 

---0--

Kahire, 13 (a.a.) - İngiliz 
umumi karargahı tebliğı: 

Somali : Yugargan boğazını 
t utmakta olan kıta.atımıza kar
şı yapılan umumi taarruz hak
kında alınan haberlere nazaran 
alçaktan uçan tayyarelerin ke
sü yardımına ra~en bu taar
ruz. t opçumuzun ve portatif 
silahlarımızın ateşiyle dağıtıl • 

(Sonu 3 Uncü aayfada) 

Ctatı mcs'uliyetini yüklenmiş 
~lan askeri ve siyasi şeflerinin 
%·kendi imkan ve kabiliyetle
~ l ölçmemiş olduklaıını kolay 
~lay mümkün addebilir miyiz? 
~ gi}izlcr Almanlara muvaffa
~etle mukabele etmeyi değil, 
lı. mukabele ve müdafaalar so-

o MED1"'1fi 

lltıda tccavUzc g~bilccek ve 
~anyayı mağlub etmek yo-
1~u bulacak bir devrenin hülü-

u görmem de pek kuvvetli 
~rette ümid etmeselerdi, mev
;~d sulh ihtimallerini reddeder
"!t -· di? •uıy . 
. <;\inku bir anlaşma esnsı üze
~e iki a r ada sulh yapmak im-
anı Yok değildir. Fakat okuyu

(!Ularunızla b izim yanlış anlaş
~&.ınızn mahal bırakmamak iÇin 
]{~en ilave edelim ki bu müm-
~ gördüğümüz anlaşma ha

kik1 ve karşılıklı bir memnuni
~ct üzerine müstenid. iki tara-
ın da haklı ve adilane telakki 

tdccckleri bir anlaşma olmıya
taktır. Olsa olsa her iki tara
fın da daha iyisini, menfoatlcri
he daha uygununu göremedik
leri için bizzarure kabul etmek 
llıcvkiinde kaln.caklan bir mü -
tarcke uyuşması olabilir. 

H üseyin Calıitl YAl .çJN 
(Sonu 3 lincU ııayfada) 

• MAGOA\.A 
J 

İngiliz ~ınalisi ile ch·annı gösteren harita .. 

r 1 Ymıan lm.~'·ekili Metaksas 
1 ~ 

Yunan
~talyan 

gerginliği 
<>>----

_ ltalya~ dostu bir Arna-
. vudun katli bir 

mesel6 çıkardı 

italyanın tehdidi 
"Yunanlılar Korfonun 
işgalini unutmasınlar,, 

-----0-....---

Londra, 13 (a.n.) - İngiliz rad,10-
su bildiriyor: 

Sclilnlkdcn alınan habere göre, 

İstanbul mcousla.n dün lıalkı dlnJerken 

İstanbul mebuslan, dün öğ
leden sonra Eminönü ve Fntih 
mıntakasında toplanarak hal
kın dileklerini tesbit etmişler • 
dir. İlk toplantı Eminönü 
Halkevi içtima salonunda ya
pılnuştır. Toplantıda Eminönü 
kaymalfamı, Eminönü Halk 

partisi bn.~knnı ve 'ço* kalaba~ 
lık bir halk kütlesi bulunmuş.

tur. 
Eminönü mıntakası halkının 

mebuslanmızn bildirdiği dilek .. 
ler arasında §Unlar vardı: 

Tramvaylarda ameleler vo 
(Sonu 3 üncü sayfada) 

İtalyan askeri maknmatı Arnnvulln- ------=================-----

Bulgaristan 15 
sındı si1ah 

altına çağırdı 

rın isyanını tenkil etmekle me~gul 
bulunmaktadır. 

Exchange Telegrnm ajansına na
znrnn 5000 Arnnvud şimali Arnavud
lukta 3000 kişi de krnl Zoı;onun doğ
dugu yer olan Ma tin'in clvanndn tı:ı

Ekmek fiyatlarına 
h~şüd elmiş bulunmnktı:ıdır. 

(Sonu 3 Uncü aayfada) 
2 pa azame • • 

-0-

Bulgar .. Rumen mü
zakereleri müsbet 

bir şekilde ilerliyor 

Bursanın 
Ekmek meselesi 

Sebebi, hükumetin buğday 
fiyatlarına yaptığı zamdır 

\.. __ 
~-

Bursa. BeleruJe Reisi Sadık 
Tahsin Arsal im7Jlsiyle aşağı

dal<i mektubu aldık : 

7 - Ağustos 940 tarih ve 
815 sayılı gazetenizde intişar 

eden (Bursalıların büyük bir 
dertleri) başlıklı ve bir kariini
ze aid mektubu ve onu takıl> 
eden mütaleanızı dikkatle oku
dum. 

Kariinizin her halde hüsnü 
niyet ve samimiyetten mahrum 
ve her hangi bir maksadla yaz
dığı yazıyı gazetenize kadar 
intikal ettirmeğe muvaffak ol
duğunu öğrenmiş bulunuyo -
rum. Hakikat şudur : 

(Sonu 3 üncU sayfada) 

İstanbul belediyesi İktisad 1 
miidürlüğü toprak mahsulleri o- 1 

fi.siııin buğday fiyatlarına 20 -
30 para zam yapması üzerine 
ekmek narhına yapılacak zam
mı tcdkik etmiştir. İktısad mU
dürliiğünün piyasada yaptığı 

tedkikatn nazaran şehrimizde 
eski fiyatla alınmış ancak 2 
günlük buğday stoku bulun
duğundan ekmek narhına ya
rın sabahtan itibaren tatbik o
lunmak üzere 20 para zam ya- ı 
p1lması kararlaştırılmıştır. Bu 
hususda verilen karar dün 1 
daimi encUmen taı-nf ındnn ted
kik olunmuştur. 

Bu itibarla yarın sabahtan 
dl/VMW-t:;y;,,;;;f"<" ~ .,,._.....,.., ,, ,. , ,,,,.,,,,,,,...,..JJ.,. ; w 4 u w ww:rww•tw'f~W Wt'f'l'•••••••••~-'w•VY••••o •• • 1 

SABAHTAN SABAHA: I 

ingilterenin kalbin- ~ 
ilen vazgeçi 1 d i 

Bulga!' Ba.5'\·ekili Filot 

Sofya, 13 (a.a.) - D. ~- B. ujnnsı 
bildiriyor: 

1906 sınıfından ba;ılamak üzere 
şimdiye kadar askeri hiz.ınetıerini 
ynpmamış olaı:ı. 15 sırufa mensub ef
rad 1 eyliıldcn iUbnren 75 günlilk 
bir talim ve terbiye de\rresi yapmak 
l.izere askere davet edilmiştir. 

(Sonu 3 üncü ıayfada) 

ispanyanın 
harbe 

-

girmesi 
yakınmış 

-o--
Kopenhağ, 13 (a.a.) - Tas ajansı 

İngilterenin ciğerleri addedilen hii~·ill< Jimanlardaıı son defa 
tayyare hiicorn.brına ma.nı:t kalanlar 

bildiriyor: 
Bcrliııgske gnzetcsinin Lızbon mu- A rtık İngiltcreye bir ih

habiri İspanyanın askeri hazırlıklar rat; hareketi SJk sık 
yapmakta olmasından bahsederek tekrarlanan bir mevzu olmak • 
5unl:ırı )atmaktadır: tan çıkıyor. 1tnlyanlar, böyle 

1spanyol gemileri derhal l spa nyol b ' t at"n tas"V\'Ur e . . ır aarı-uzun z, c ·~ -
veya bıtaraf limıınlara hareket el- . . w. • • . • 

me emrini almışlardır. Telgraf ve tc- dılmedıgını, hıılbukı 1ııgıltercyc 
k!on muhabcratınn İspanyada şid- kalbinden değil de, ciğerlerinden 
dctli bir sansür konulmuştur. ispan- hücum etmek yolundnki adımın 
yanın sal~hiyettar mahafili tam bir çoktan atıldığını ileri sürüyor -
kclumiye! mu~arnuı etmektedirler. lar. İngiltcreniıı ciğerleri nefes 
}~akat mutcnddıd emareler İspanya- w • • • 

mn İtalyanın yanındıı harbe girınegc aldıgı limanlardır. Filhakıka 
(Sonu 3 Uncü sayfada) lngilteN kırk ilü imlyon nüfu-

1 

sunu bu limanlardan yapılan 

idhalat ile besler ve filhakika, 1 
bahusus cenub limanları iki 1 

haftadan beri büyük taarruzlara 1 
uğramıştır: Duvr, Sutempton, 
Plimut gibi cenub limanları üç, 1 
beş yüz Alınan t nyynr esinin 1 

ziyaretini kabul etmişler; bu 
limanlara girmek üzere olan va
pur kafileleri yüzii geçen düş
man tayyareleri tarafından· is-

( Sonu 2 inci sayfada) 

itibaren şehrimizde ekmek nar
hı 11,75 kuruştan tatbik oluna
caktır. Yapılan zam ynlnız ek
mek fiyatları için kabul olun
muştur. Francela imalinde kul
lanılan unlar serbest piynsa -
dan alındığından şimdilik fran
ccJii fiyatlarına hiç bir zam yn
pılmıyacnktır. 

Diğer taraftan buğday fi -
yatlarına zam yapılına::;ından 

sonra bile bugünkü ekmek 
narhını muhafaza etmek için 
Ticaret Vekfıletinin hazırladı -
ğı formül üzerine yapılan tec-

( Sonu a iincü sayfada) 

HER SABAH 

Türkün iç ve dış 
siyaseti 

-<r--

Türkiye Cümhuriyctl hilkOmcll
nin Avr upa harbi karsısındaki slyıı. 

seti ÇQk vazıh ve berraktır. HattJ , 
Doktor Refik Saydam kablnulnln 
polltlkasına teccııaüm ct mlv vüzuh· 
tur dıyeblllrlz: 
• Tilrklye Cümhurlyeti harb harl· 

eldir. 
• CUmhuriyet hükümctl harbcu 

değildir, ıttlfakına sadıktır, muay. 
yen ı;arih ve dilrüıt bir siyaset 
taklb etmektedir. 

• Maamaflh bütün ıulh ııeverllilincı 

rağmen bir tecavüze uğradığı tak
d irde de kanının ııon damla&ına 

kadar dövüımckten pervası yok
tur. 
Yani: Muhakkak ki harb lıteml

yor;.ı~. Lfıkin y ine muhakkak ki 
harbden de korkmuyoruz. 

Dahili ıiyaı:etlmlz bu kadar sade, 
bu derece vazıh ve açıktır. 

Harici ılyasetimize gelince: Muay. 
yen bir itt ifakımız vardır. O ltt i fıı ., 

kımıza sııdıkız. LAkin bu demek 
değild i r ki herhangi bir devletin 
dli§manıyız. Harici polltll<am ızı bir 
cümle ile hüllısa etmek lcııb ederse: 
«Her ,eyden evvel kendimizin , Tür
kün dostuyuz» dlycbillrlz. 

Du kııdıır ııçık bir vaziyet, bu de-. 
rece berrak bir ılyaact kar§ısında 

akan suların durması llzım gelir 
ve mel'un fısıltı propaganda&ının 

budalaca dcdikodu!.arınıı kulak 
verenlerin :ı;;affetlerlne .cidden şaıılır. 

A. Cenıalelldin Saraçoğlu 





YENİ SABAH --.,.,. : 1 
e ...... : ı::: -

SON HABERLER liiV~\911 
Yazan: A. CEMALEDDIN SARAQOGLU 

&o.a ,.N::lllarmdaıı Jıir Aınerikah: Almany=-~=·~i;k~ Avrupa harbi !Reisicumburtekrarl 
M .,. "-... tabi olduğu bir çok tahmin ve (B•ı tarafı 1 lftet •:srf•d•) İftl -"L••la , ..... .,.1. 
- ıneğer utz 1ütkleri çok yanlış hesablar doğru çıkmışsa da d_etli olduğunu ve sesinin yüksek ir- wanuu 9a tMiaA 

~ ... Iı:a.vormuşll'l'7 •• " oı·yordu. .... ...:-..L.. ........ ı.. 1 1 d im tıfada ve motörün gürültüsüne TBğ--· 911\7 - ·~ e.ı;-ı.uw::: ._.,Aı)'an iŞ an a O UŞ men :.ıuı .. u~ini .VÖyl~ıelerdir, (Bat tar.ta 1 ~I A)ffada) 

t B 
--..ı 1n ,... - .... _.. bir """ D'iİNM> kadar ._.._.,. 

---- B ur. U ac-.aa giliz mukave - Bir saat evvel dijer bir tayyare ~ b- ~~ 
metinin bu kadar esaslı bir .su- Misfiyehane üzerine bomba atmış ve İstanbulu gerentmdireeelderdir, 

~ ;taraftan Jıleamedçik~ ~i sok yanlı§ tanıyormu- rette tecelli etmesi birinci mev- büyük mavi bir alev fabrikadan yük-j Milli Şef Çcmımda 
izin .-_..,.ileri _ ... _,._ -'"- 1n aelmiftir. Ço le DUi.le.. aıw.u\UI. .... - "§UZ... ki tutar. gtlterc hem muka- nım, 13 (a.a..) - ReiBiciim-

föl'Glı •Nmiat we ateşçiler - Hakkınız var; amma ben vemet elli hem de · hikimi- Yanm saat süren bir bombardı - bur Milll a ... f' İsmet İnönü, bu-"-.nda . . • ruz . mandan JıGOra başka İngiliz tayya- ~ 
tıılL..:_ idtiaml mesai 1ıemin cDıe Tiitklerden değil ıu küc;ük ~etini muhafazaya kadir oldu, releri Wintersball'deki Klockuer pet- gün saat 1.7.50 de şehrimizi şe-
--W, olduğımftan "llrıoaiş,, in motorbottan bahaed~orıun ... hem İngilterenin iaşesini bap. . rol tasfi.yehanesini alevler içinde gör- reflen.dimıi81erdir. 
"'-ıneei ~ Bö11meğe beş- Böyle minimini bir teknenin ğin çıkardı, hem de az vakit içinde müşlerdir. V.ali, askeri komutan, &ıehriı 
~ve vapur saatie dokuz mil de bulunduğumuz kocaman ge- bava kuvvetler.inde bilbaeea Bu sabah erken Wanne Eickel'de mizde bulunan Büytık :Jlillet 

r bir..8liratle .. e;pıe baiJa- omVi aptıeıW:ıileeeğini birisi keyfiyet, teşebbüs ve cür'et ba-1 Kaurr_T:eıbsoffWarkepetrol tasfiye- Meclisi azalan, parti ve beledi-
~. söylese inanır mıydınız'? ktmından bu.'yük' bU'' us·· tilnlllk ıhanesının bombardımanından sonra ye reisleri tarafından .. n~.odf-ngiliz pilotlan mubt..illf yangınlann •UGJ"" 
~ sqtteHllıdCi mradıa, :AmerHsah güldü: kazandı. '.Almanyanm gece gün- çıktığını ve infilAklar olduğunu tör- hududunda karşılanan Cümhur 

bir lll.akinc arızası yiizündcn - Benim inanıp jnanma - düz bqtan aıııağıya maruz kal- müşlerdir. Yükselen kara duman bu- reisim~. tehir methalinden iti-
hlile Jathrııştc>lan "2., mımarah !lmltl!jmıuı bir ~ ~k. dığı bombardımenlar b~ er- !utları petrollerin ateş •ldl~ını ı&-1 baren aevgili tef1erini aelimla· 
lbatorbotun.ua da tamiratını bi- Görüyorsunuz ya! 'Bu inanıl - kinibatb~ ~in muhakkak ki 1 termeldedlr. 1 mak iizere çok i?rkenden güzer
~ ark.adaşına ıiWhaic ıeiın.id mıyacak ~ bir .hakikat oldu. pekıniJıaıl bir-~-- 'A. • ı Gelsenkirchendc Gelsenberg ben- gii.hı dolduran yı·rmi ı...... bin 'lıuıu ~!K~ • ynı zin petrol tasfiyehanesi uzerine 50 ~ 

nuyordu. İtalyan da giHdU ve: mmanda .ıfllman istilisı bütUn den fazla büyuk çapta bomba ve bir Çorum balkma ilaveten kaza w 
ibü.ınan vapurunu zapt için - Evet, dedj., bir hakikat .. )\vrupayı kaphJ.yınca Alman- çok yangın bombaları atllmış ve tn- köylerden gelen binlerce halkın 

Miılhaşı İzzet kaptan kuman - Artık bana Dundan amra biftai .yanın iqe llakmıından derdini giliz pilotları yangın çllttığını ve in- ' coşkun tealıünitı, YBt&. varoı. 
da.anda beş neferlik .bir manga "hamsi balığı bir baliJUU'l yu- l:büyütmekten başka liir netice fil5~ıar oldugunu müplaede etnüf -ı yüce şefimiz nidaları ve alkış • 
~...... ..,;,~il.rt ta ~ d. --ı.. l ~...,_,,_ __ ,_..._ Bir lerdır. la ında """*' "'~----..__,, e ~ - eo son- r mıı ..,, ~ sunM,;ilA o ursa ....... ~"'". ytldının ~- Pazar günü 65 :ı\l-n ta .... --ı rı aras t-• ... uuaaauw. şe-
1'1. iki motorbotumuz dü~ınan tereddüd etmeden: ne liDiid b$ğbyan Almanya lÇlll dü•"'rüldii >J 3-- 1ı ref .vermişlerdir. 
Rltlniaıimen ilıri ~ me1rc ka-I - E>tet! oevabmı ıvemceğim. 1ngi1Smııkavemeti ve inadı har- L ,.. Halk büyük bayram günle -
dar acılmışlar ve küçük toplan- ı Maliye mUtehassısınm yük- ili çok matmak tehdidini göa • ondra, 1'3 (a.a) - Pazar rindeıı birini y~. 
.111 1 günü İngiliz sahillerine yapılmış 

"Enoais" ıt tevoüı ederek ..sek sesle söylemiş .olduğu bu 1 termiş .\"C çok ümid .kıncı, yeis olan akınlar esnasında düşürU- Beiskiimbllftln im"'Mmdan 
~i almışlardı. cümle, Yunanblm- da de.bil 'Ol- .verici bir ufuk açmıŞtır. lngil - len Alman tayyarelerinin ade- ayrılıp 

•R9SİG" .İll muva.Ua.kıyetle 1 tluğu halele, diğer yolculan gül- tere için de Fransayı kaybet- di 65 dir. Filvaki pazar .günü Samsun, 13 (a.a.) - Reisi-
;:-eClıtdığmı-bildırcn parolayı~ 8lirmüştü... mek akıldan geçmiven miiessir cilmhur lsmet İnönU dün ak -. .,, gemilerin hava müdafaa topları 

L k:ı,pt.an !An alınca mdtor • • • • bir hakikat fıılkil etmiftir. tarafından düşürWmii§ olan 1 IJ8.In saat 22 de &maundan ay-
~ hath nizammı ter - O .~n, CJeden evvel: sekiz - işte böyle kaıı§aliitlı baya1 beş tayyareye, dü§ürWdüğüj rılınışlardır. Milli ;fjef buraya 
~. Küçük ıteknelerde mayi de y.uzbaşı İzzet k~tan vapu - sulmtlarına uğnl.pn iki düşma- gelişlerinde olduğu gibi aynhş-
'11lruk :fUla lliejlldi. !Bu lti .,, nnı meYkiini t86'in etti. Sonra. :ıım meydanda ~hr'Neeıılt evvelce bildirilen 

60 
tayyare - lannda da halkın sonsuz sevgi 

batta ihti311tt ve tasarrufla ha- yedekte bulunan "2., numaralı bir p pnbrtler va1'kea bat- ilin de Ul~ eclllmeai lazımdır. ve bağlılığmın ifadesi olan iç-
ltlket :.icU ellipmu. motft~bat "Enosis,, in hordasm- kalaraun,......_ tnlapnemelr ,...._ .n.mi Tellii ten ~üratla uğurle.nmı-+tr • 

b d ·met Betlin, ıa (a.a.) - Alman .orduları .,.. 
~una da .bir çare bulundu: a no IJlevkiini dlani.k .. 1.. için ott.ada mutlaka mühim bir iNtfkumandanlıjı tebllt edı)'Or: MiW şer ~ 

ller Yd mı:tt.ortıotun qm uman numarah motorbot ~ JLlm.ı •ebeb Olmak icab eder. Bu_.. 12 ajustos ıtinil Alman tayyare Samsun, 13 (a.a.) - Sam-
da ~yrcderek mayi mahruk dı. bi biz aıac&k" İıJlltiz llllilletiıDn ftloları lngllterenln cenub ve cenubu sunlular dündenberi Milli Şef-
lllrfetmemeleri için motorbot- (Devamı var) ilan-.ettiği batb w adalet pren - prkısindeki limanlaro ve tayyare leri ve sevgili ReieicUmhurlan 
'laıdan birisini zapto:lilmiş Yu- :aipleriae eiddt mııette ı.ğblı - ...,,.mnıarma taarruz etmişlerdir. 1smet İnönüyü aralannda gör-
llaıı vapurunu, topunun tehdidi Bursanın ekmek iıada~e alMI ıdera ~ A*eri Portwoüı limanı iiddeüe menin verdiği bü~11r ....ınnn ..... _ ---ı ~ edllmiş, ~elek- 3 ..... -·-

-.ıda bulundurm~ı için "E- meselesi •urette ffimcdwle gfiriirtiz. trik untra1i ile Vosper bahri tn19at iÇinde yqamalttadıl'lar. 
llolıis., in bordasında seyredecek Bitin Aımp.yı istifi etmW ~n 71kılmıştır. Rıhtım tesise- Mllll .Şefim.iz her tarafta hal-
.t;=__. ( Baı tar•fı 1 inci 11yfada) 
..,..:ri makinelerini durduraralt ı Bursada ekmek vaziyeti şim-' olaıı ~in de tau AVftllllV& tına ve entrepolara bombUar i1Det km coşkun tezahUrlerile karJ 
~osis,, e bag-laıuacak ve ye - nasd ..,..ıdiir dizen verece- ~Jtir • .Bu bücumlar esnuunla ce- 11Janma.ktadır. Mim Şef saat 
.l..:ıı. diye kadar berkesin memnu.ni ., _. reyan eııllll ~ &ava JllUlaarelle-
~e alınacaktı. yetini rnucib bir şekilde yürü- gıne dair ıwnt beyanatta bu· ler.illlle ~ '3 -di..,..... ~i j' 12 de Çarşambaya gitmiş ve 

'1Enosis,, in zaptından sonra müştür. Umumi vaziyet hiç bir lunnuunaaı gözden «&çm.ıyacak dilşürüJmuştür. öğle yemeğini orada yemifler -
llibün iN tertibat alınmış ve v.atandqı kaıu.6ı biikümlerine ikinci bir Objektif hakikattir. Manston, Canterbury, Hawkings ve dir. Çarşambada ve güzergih.: 
r.ıız ''l.. ___.. aotonot 1 rie.,et :etmek ~ 9rilet Führer kendisini seferi Jrazan - L)'ınpne tayyare meydanlannda pi-' ta halk Milli Şefimize kaPşı son-
clütman vana•rı•- Uç yüz met-/ mıa tel'Nr'<:t!Ue ·•eli ve tngü .. ~ lotıanouz bilhassa hangarları, tez - BUZ~ tezi.hürlen··~-•a.. r--- ~kil etmekten menetmemiş1 ..,, .. ı.c- .......... ........... ~·e· ..,..___....,, 
ıe~adıar "'- c-wt=-Mıncla Dl6V 1 reden artık hİ" bir pervası kal- a•-" w .._ı tahrilııe ve yak- ı--3· ki UA9 -.. 1 tir. Bura lflnacılan da böy• 'll mala muvaff*k olmuşlartlır. aıaııuır . 

. a~mış ve böytece ai.bah edil- le bir şirket kurmuşlardır. Fa• masaydı, Avrupa haritası üze- Manstonda bir tnglliz avcı tayyare Halkın milli şefine .karş1 ne 
aıilti. kat bu .iletin faaliyeti hiçbir riılde istediği gibi tasarruf et- filesu tam havalanacağı sırada ~- kadar iqtan bajlı bulundarwıw 111111.,of 

ŞAFAK SÖM KSW ... JVaktt balkırı ~hine olmamıı meldıe ni.çin pclkecelti'? :De- tıneıeriıa1zkı bulanına tijrmn11 ve bu çoşkun tezahürler çok can-
latesi .sabah henüz şafak \'e belediye mevzuatı dışına d• mek oluyor ki bili çekindiği vukua gelen muharebede Rurricane 1ı birer -yeni delil tefldl etmek~ 

liillUyordu. çıkmamıştır. En ufak aykırı bir bir şey Yardir. Bll'-feY ille aa- ~~ı-e~:-~= .b\vdi. 
A.rtık yeni bir hüviyete bü- 'hareket şübhmilıdir ki devlet cak cihan efkin umumiyesin " tir. Diger mubtelit mahallerde sekiz 1 Bulpris•&a• ...1.-iiiamilş alan .sabık "Enosis,, in teşkili.tnın en şiddetli tatbika· den iham OhtbDir. İngiltere iayyare dül\lrilbnü5t(ir. 1aftu. J: )olcuları 'bir gece evvel ş8ıbid üylıe karşılaşır. kuvvetli ve azimli bir s~tte Douvres yakınlarında tayyareleri- • iif 
~lam tJD~iç vak'anm lier vatandaşın memleketiJa ~ kaqıaında dur- mlz üti sabit balonu Y&Ianvlardar • ..... .ı ~:l~"L .... 11.-a ~ vündüz go"zi!Yle .' h dukça Fillırer -ııtakiki nut1rsad- Bu hücumu t.aldb eden bava m1iba- allltl MliUI alllll 

D er işi üzerinde şiüyct hak~ !l rebesinde düşman uç tayyare kaybet- "" 1 -1.A 
linnelt İÇİll. 'tlaacele giyinmit-I bulunduğu şübhemdir. Ancalıj arma H.fa :ve llin~erek dün- miştir ÇHH1111 
llr.. ~ koşmuşlardı. 1 bir memleketin he.)'8ti umumiy&. ~ :..e&in um~ıeainl badi ~·m 18rkltllda Ye ai;lklarda v.3 · Kara.denizin haşin yu"zü . aleylıilme e.yaklandınp da 1n- "faaljyette bulunan bombardıman ta.v- (B•ı tarafı 1 inci uhelelfede) 
....__ j sıni ve bilhassa ,,ehrin hayad 'it ·"'he ._ _ __,._ hi -reı---ı• kavveUl bir e ... ~•e mu- &n.., - adlpr V""-n 
-.h Meltemhiin nüv.aşizleri al-· ihtiyaçlarını alakaludıran bit gı ereyo r ıı.-uuUf. ·ç olma- ,,_ ...... ~ ...... .... '-1a SllliJli•'"'..-, hafii n..-..n_ sa JD1LHV1 ve ahllM mütt.ellk .. hafaza edilmekte olan bir gemi kafi- iSofya, 13 (a.a.> - Dün BtıJ.garis-

.._ o.&& ı---• mevzu hakkında l'Ytılacak ih· lesıne plke nalinde hücuml3T ,.ap- tam Bükretdeki .efbi ile Bllaau~ 
a.rmq '8ü. ~ dalgacıklar- barat veya yazılacak ,yazılana ler temin etmek hata11na dqe- ıruıJtır. T...,.a~ fiddetli bir >7awn haıici ab'asetinin .zimamdar-
1a~ gazete idarehanel8l'İllle esaslı mez. Bu da isbat ediyor ki ln- topçu ateşine, avcı tayyarelerine ve lan arasında dun ,.pdquf Mlı:.te• 

:&lh* «t..,.._ vapurunda dıer bir tahkika tabi ıtlfh*'uktaa .giltıere. AtmanJ8 nam'lllda ~ dafi topluma r.ajllten ceman meslar haltkınde hu •blıb 8ut>a;4 
..... i.r'.._1_ ~--da toplanmıa, tlltiıaz edffeeek, _...., ~u....-' 5.teO tan bamıi.nde ik.i tic:aMt..pnuai -~ olan baberlet. cenubi Dobri-

:.mu;c .-u~· ..,, sonra yazılmasının gene mem~ ~ """'!f"U&uırcr" B·.ı.......ü.6~ ....... _ ... 's; yüz- ------&-ıe t:U>VW> _ cek bir i.rnildir. İ§te çok :yakuı torpillenmışlerdir. Diler bir pmi de eerua _._ ... al --eabtin 
11....... ~~"" ~.,,-.- leket meınfaati nolttai warın 4 ~· l llti)'iilt bir mütekabil anl.uış zihni;,.e-
-.ı mitlMlıııııl aotorbota korku dan faydasını mubtennıı.gaze.ı olduğu Londradan haber veri- 13 atuatıos sece1i .Swemeıa ıve Car- ti dairesinde -ve tok samimi bir dost-
9re h~ .ı.Jııworlardı. .niz ..de teslim ederler. leA .Mmaıı ılıaarrmq, 5• ea8ilı ı1itt ~ıklarmda bazı gemiler Mnı _ luk havası içinde cereyan etmiş oı-

lıu ...a»bm111? ıNetice: Bursada...,.,.. buJs.ı iae,~llaw.,~e ~ iıardaDlln edllnıiiUr. Kezalik ayııil dtflanuU7id ~. 
l.300 tMl!Jk koskoca vann'l'IJ ranı .Yoırtur. Ekmekler, narh-i gelecektir. .. :Hwld>er DlaBU9ulda ~outb Siy~~ ınabafi~ B~ hü-ıı.... - .... --. ~ ~ ,~ civarına yerı-.o .. n-:~ '-"unan ta.,_! t«.ımet.inm bu neselewn bellil9e gi-

,..,. 1 •• ___ ... _~:Um •fel••· .... lewz·- -· ----v•..-a-~ -· .... ~~ "1 - .... _..... _..., - yare da!i baiaryaları Ue projfktör rwnıek ·~ Jabar etnıif ollllası-
tı? alar ..neti. ..halk .aleyh.ine faa. ~uplar uzeriııe de hınbaJıar atılmli- Dl mem~ kaydetmekte J111e üd 

YolcWar .arwnda l>uhmdu _ 1iyette bulunamm!lar. R1?1ftte!n ffcatıef tır. ı memleket .. .....,. miialııilldtel •ntti-
hnu, l"fkanda ~ Bu izahatımızm -matbuat ka- 13 ağustıuıs ıecesi tnıiliz ~"are- I pfm Wlüaaid Cllarirtı Uıawı .a.a.ak-
~ h d leri :fimall ve gel'bi Almanya tehir- tedirler. 

. :ıvnpmns, ıltaıyaa auawı.vecdiği.~kadapzuırak eyeti ün ~1di leri .üzenne bombalar atm~raa da ..... - Sumen fMıulan 
n.auıe müteha- tıliri)'lir W dik •aak 11uah81Jt111n ~ JIÜ... -~ ciıldi tWç bir banr Japgmaıruşlardır. ıBüln'.ef. 1.3 (a.a» -~ 

Afrika harbi 
(.8at tarafı 1 ı.ı ~) 

11111 :ve pilskiiriiilmti.ltür. Bir 
mahalde, düşman, mevzii bir 
iatifade elde etmipe de derhal 
mukabil hiimuna •maruz kal
llUfbr. Pi,yade ate§imizle bü
yük bir diipısuı bombardıman 

~ dQoürillmWjtür. 
Diğer eebbelerde if,!ara de

ğer bir hareket yoktur. 
kalyan re8lllİ tebQii 

ltalyada bir mahal, 13 (a.a.) 

- İtalyan ordllları umumi ka
rargi.lunnın 65 numar.alı tebliği: 
İ1agiliz Soma1isini müdafaa eden 
dil,pııan kıntvetlerinin kısmı 

küllisi Jle ilk müsademe saat 
13.ltl de \Wkubulmuştur. Kıta
tamnızın hu taamı.ıu dün birçok 
getin muharebelerle Adadleh 
mıotakasında ink$! ebniş ve 
mezkiır mahal iteal edilmiştir. 

Muhanme devam etmektedir. .... 
Yunan -ltalyan 

gerginliği 
(B•ı tarafı 1 hlcl Ayfada) 

Bir kabile reisi, tt.alyanlar tarafın
dan hayvaMtm tekAllfı hatbiye sure
tile toplanmnsma nihayet verilmesi 
ve Anlavudlann ltnlyan ordusuna 
hizmet etıneleriııe icbar edilnıemele
rl.)lakkında müialebatta bulunmuş

tıır. İtalyan ord1JSUnda hiımet etme
mek için dağa pkmalarını tavsiye e
den beyannaıne-.r te-nı ettikleri için 
me'ikul buluaan Amawd mıllı.yıet

tıJerinia ~i de &aleb edilmiş
tir. 
.ŞimdUe kadar 1tab'ao ve Arnavud 

Jann çaJ'PlfllUllanndan mutevelllt, 
1~ &naftada blü ve yaralı o
larak 4GO qi ıc.1'1edllmiıtir. 

Atin&. 18 (~) - Atina a
jansı .bildiriyor: 

Hazin bir liste 
Bayır, içkili gazino ve Jo. 

kmıtaJann tarifelerinden baııs.. 
deoek değilim. Bu mewu üzerin· 
de o kadar çok .vuı yazıl(b, "O 

kadar çdk anketler yçlldı, 'fi .. 
kirler mtltalea. -edMl ki bu blll>
da yeni bir eey ymım.arun ve 
söylemenin cidden imkin ve ih
timali kahnamıŞtır. Şimdiki 

halde belediye memurlannm 
ciddiyetle i§e vaz'ıyed ettikleri 
ve habr ve gönille bakmadan 
muhtekir gazino ve lokantacı • 
lan takib etmeğe başladıklan 
görülüyor. Gayretleri meşkür 
olsun. 

Ben sadece meraklı bir arka .. 
daşunın dün bana sunduğu ve 
kopyasını aynen aşağıya çıkar
dığım bir listeden bahsetmek is
tiyorum. Dün adliyede bir işi o
lan bu arkadaşım, asliye yedin
ci ceza mahkemesinin kapısına 

asılan listedeki feci iml8 ve telaf 
fuz hatalannı görünce dayana
mamış ve aynen kopya etmif. 
Yazı şudur: 

13. 8. 1940 
IsTanbyL Ashye yedinci Cızza 
mahkımısinı mahsıs myhakıme 

LisTesidir 

Bu facia kar§JSUlda ne diye
ceğimi bilmi)'Dl"Wn. Muhakkak 
ki bir, birinci sınıf talebesi böy
le bir imli ile yazı yazsa ikinci 
Bınıfa geçemez. Nerede kaldı ki 
İstanbul gibi mUne\'Ver bir mu
hitin yük • ..ek bir mahkcm".siniA 
.kapısındaki .resmi kKf;ıdda .hu 
kadar fahiş imli. hataları bulu· 
nabilsin ! En hafü tabiriyle "a· 
şın liilbalilik,, diye isimlendire
bileceğimiz bu gibi manaralara 
bir daha f8hid olmak istemwo • 
ruz. 

Bir Arnuut vatanper:veri
nin ~ Yunan ldanlan tara
fmllan katWAdiği hakkında 

Stefani ajamnıun Tirandan ver- MfJRAIJ SERTOÔLU 
diği haberlerin 1amamelı asılsız 1 !!!~~!!f!!:~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
olduğunu .beyana mezunuz. Meb'uslanmızın 

Bundan takriben iki ay ev- halkla temasları 
vel Yunan topraklarına girme-
ğe muvaffak olan iki Anıavut devam ediyor 
dethal teıvkif edilemk .isticvab (Baı t•rafı 1 lncı sayfada) 

edilmi'1ertiir. Bınüar bir kavga işçiler için tek bilet usulünün 
esnaaıaaa mefhur .bir şald olan ihdası, Kapalıçarşmm iman, 
ve ha3mı getirene Yunan hUkü- berber qıraldannın patronlar 
meti taraüadan 20 sene evvel tarafından iBti&marma niha~ 
mitklfat .d,dedilmjş bnlgnan verilmeai, meaatlıklann muha-
98.wd hocva öldürdüklerini fuası, ekalliyetlerin '.l'Urkge 
:blldirmielerdir. konuşmalannuı temini. eczacı 

YUIWl htikimeti tarafından kalfalarınıa çalışma zaman • 
richdikım 1lu .mükifat Davud laruwı tabdid.i. ecmuaelerin nö
....,_dnı Vwn aruisinde 1aet memelelerinia tamimi, kü. 
~ rbtiler-ft tdtjer adi çilk çoculdarm ainemalara ka· 
-SUC:lar sebebiyle ri.dedibnifti. bul olu"'DM!Mı, -elektrik hava 

Yunan hUldlımeti laltilleri tev gazi ve .ularJ.Clare8iniD tahlil&· 
kif ederek bnwi1 taklhrt yaptı- tında halka kolayhkiar göM.e-
Jlll&Jum ~- rilmesiniıı temini . 

25 teıpmımia Atmadaki 1tal- Mebuslar bu dileklerden her 
)'811 elçilWi ~unan Hariciye ne birini ayrı ayrı tesbtt -etmişler 
zamtiae plm'8k Aaıavutluk ve her biri not aJm..,... Bu ara
adli,.e nezuı8ti tarafmdan müc- da toplatula bamr Wunan B-
rimlerinadeai jgin mer-aaimi da- minöııü kayma1nmıından ba&ı 
in!Binde m6racaat vaki olacağı- meseleJ.er hakkında izahat aluı
m blldinıii§tir. llllcrim .Ama- mışb.r. 
wtlan tevkife devam eden Yu- Bunu milteakib &Dinönünde 
nan makamlatı halen bu talebe ki topbmtıya nlha.Jdt verllmif 
intizar etmektedirler. ve mebulanlmB ~h Halk • 

Şurası da kayda üyıktlrdd, evine gttmitlerdir. 
rnutad ifadelerle blmıe alın - FatJlı B.._m DUekleri 
DW} Olan 1Ullyaıı 1llGtam 'Daırud lıiçlana pahalthğına kaıııa 
hooanm .20 waedenheri Ama- "tedbirler alınma&J, Samatyada 
vutiukta yerle§llÜi olduğunu bir kız orta naeimıbi açalmaaı -
bildirmektedir. nm temini, mesarhklarda ıa

~ '8•mia 'illl'llUilcta dlmı .&: !tmla .-cbıi ıriat. Jtderim. ,. A11karada reniılen ticari müzake- Düşmaıun dunku mecmu kaybı n lf>re B•UMq,JID, Macar ve Rwnen 
laerikan deri tüccanna: ı YENİ SABAJI - :U.U. tı.e- nler APfllMk .olan Bum.en hvet.i .tanraredir. Bunlardan dördü Alman Milletleri anmada muellAk bir -Hü'iM: 

-'ilana -ne dendniz amm! IWiye <l'Diinia we?lebatııımu ay- .-mWbe ............ lfıeJıel :Galata topraklanndaki ta:YYare dafi batar- lltdanan ıneRlelerin '.1 - Bir~ı 11114 ~de-
119e aım!u. ı~:lk bı 1ı"81..ıaki mü ---·- Tica...ı Müdüril .>.W• tarafından dUşürillmliş. 12 si ,..,.... ....-n ..... , m "'1. - ..._ _ .. -Amerikalı bir.- 89Ve1 .-_ ta1eamızı vıwın ,~a.~. Avni Sakıwı. a-ı. «wısoJeebıJc ;yerde tabrib edilmiştir. Diğerleri de Olarak Kauıatlarda Slnaje J'alı!lftK...... Wr katil ...mu iHlhiatir. 

katçılığuı kaldırılmaal, ipizlere 
ie bulnomuı Tataı halktom 
en mlihjm dllıı*leri anamda • 
dır. 

h •- - .,,-- v-cw .erkaru Ne .ticari niı:ıleMler erkA- hava muharebelerinde ~ilf- IWn O!aaa CMYlüini .iatlluıb et11u1.. t -i&UUer ~uomalı delil. Ama-
id olduju ~ wk'amn ,C..atlamna 

20 
nından i>azıları tarafından karşılaa- tür. 1 tir. 4ılt1··~ bu tell.Wl --wddm. 

~ bBhusa o za-, ~· 'aut ve ü.pm elaltNlle ~ 1aa 24 .Alman ~yyaresi kayibdır. Amade o!ı:luju t87id edlhwfttedir. 9 - Dfflilıl'flec:a~&şlem· 
~ kadar biDbir poe ma•lı .para zam edildi .rıek.et ·~· .Mvzakereıece .bu- Şimal denizinde bir !:ek Alman Fransınta it( ahudi ve bafını ıetirene )'inni - evveı 
qoslinden olarak -ı .. ı., iri ve günden ıtibaren Aekarada baJlana- mayn tarayıcı gemıleri ile 11etı duş- -•-ua..a-&ıAıı nUiklM vllled"mt,... a-- (BU tar•fı 1 inci uyfad•) caktır 1 _....~,.. 1,. 4 1~ft1- --'- 1ar _._ __ ... __ 

lleiluslarmm yarın E.valt 
hallrınm dileklerini di~
lerdir. 

Bandr.mada :ticaret 
boraaa1 ._... lllr*'ı 1faliiçmi 1Dtv4e- · man motorbot arı arasında cereyan :cJeııene, lS (&.a) _ D~.: - ......,an ,._ana ı __.... en 

tiııde taha"'"n ettı·gı-· TUrklen'n ~~ .. :""-~- Dün -- """-· Bir eden muhattbe. Alman •lllhlannın • ~ az 20 ,._ --· 1 ı,._, 33.... ... ...... ....,_ .u ·-r- murahhas da evvelki gün ekspresle muvaffakiyetle neticelenmiştir. aJ8D8l-.amawnyor: Bu mıılAhaıalan ~rı da ilAvel Ankara 
18 

(H11BU&l) - BandırMa• 
•ııqikat halde çok kibar ve me- Ticaret Vek&letine gönderilmiş aehrimize gelm4$tit'. ••ac Fransız radyeAıwn ~ etmeliyiz: da bir ticaret borsası açibnası Here-tıealinsardar ~u giirmüe- tir. Bu raporda İktwad Mü. Heyete:aunwn-milll •nkasından İspanvanın harbe tiği bir habere g~. Marsftya- ı - Şdinin~aştnın köy köy do- ti Vekileee karar~r. 
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No. 124 Yazan: Sami KA.HAY.t.;L 

Ben, l{atra.'1Cl ile Koca Yu- de böyle değildir. Bu bir efsane-, 1 
·ufun Aliço huzurunda ve AH- bu bir palavra dcbril, bir realıtc
,onun müsaadesiyle yaınlan bir dir. 
~üreştcn bahscd<:'Cektim. Bakınız, Tfü;k spor tarihinde 

Meger, Katran,..ımn, Koca Yu- clycvm rekorları kınlmıyan ve 
mf gibi Aliço ile iddialı boğuş- kırılamıyacak olan bir stirü re
maları vannış.. kordmenlerden bahsedeyim. 

J{atrn.ncı ve Aliço güreşlerine Bunlar heyl~eli dikilecek ve c
;irerken bakınız ortaya ne gi- bcdiyete kadar muhafaza olu-
lİ yazılar çıktı. nacak babayiğitlerdir. I 
Eğer, okuyucularıma bu mu- Osmanlı 'l'ürklerinc aicl bu 

mycscleri yapmamış olursam, sporcuların yaptıkları, dünya 
lcvrin pdılivanlannı sıralaya - durdukça ltınlnmıyacnk olan re-
. oazlnr.. korları şunlar<lır: 

Sonra, kuvvet derecelerini Yıldırım Beyazıd, üç gün-
.ınlayamazlar. Bu scbcblc · me- de Ktitahy:ı.dan Kosova ::;ahra-
1akibi pç..JıJivanyan olan bu ya-, sına gelmiştir .. Neyle? Nasıl? .. 
Jlarım alelade bir roman şek - At ile ... Tayyare ile değil.. Bu 
tinde kalır. 1 rekoru h(·m ecnebi talihleri ve 

Aliçodan ve diğer pchliva.'l-! hem de 'l'Hrk tarihleri kaydedi
·r.rdan bahsederken, Aliço, hey- yor. Bu rekor değil mi? Amma, 

·•'i dikilecek bir pchlivandırt bize kalıı~a değil, değil mi? 
1 

:ıc:ni~tim. Bizler tarihimizi şöyle oku-ı 
Ve, yalnız Aliço değil, spor 1 yup geçiveriyoruz.. Üç günde 

~alı olabilcceh nice heykeli ! Kosova sahrasına gclmiıı i~tc o 
:1; 1·ılt•< r.!k babuyib'1tlerimiz var, 1 kadar .. Eğer, Yıldırım 13ey:ı.zid, 
de.:ım. bir A \'l'ltpalı, bir Amerikalı mil-

Evd, Türk t:ırihı babayiğit- Jetlere mensub ac1am olmuş ol
lcr wnhıclir. Türk tarihi spor-! saydı, d~rhal bu rekoru hakkııı-
cul.:.: t~_ıiiııdir. 

1 
ıla sa)falnr ynzılınlı. 

'l · r~ t\por t!'.rıhı bir BL.l•ri (Dcrnrnı var} 

Un... • ·~· ,A ı i" • AmC'rik:ı 1 . 
spor t •• rı: ı. t.ı" l°'ııı>ı· t-ı•11ı; o- TlYATROLA R --niinde bıı • f•Ct.ktur. 1 RAŞI u RIZ.A Tıyatrostt 

1 
lngılıucı· :.porlar!:ı bahası sa- 14 rıf,'1.!stı> Ç.uşamba g-Unu a'!'l:şamı 

yıMı~ hnldc Ti:rk sporculuğu O,kild;ır, ~:ıoı:ırbaıı, Hlile bahı;t"Sin~e 
n YATAKL I V AGONLA R 

önünde daha ycııı h:m.:ket!c ıımış · l<ONTROLöRU 

bir millettir. ====== 
}<~·et, lngilıl' ~pom di~ e dağ

qağaya \'<'rınış oldugumuz mev
zu ancak yetmiş, seksen senelik 
bir tarihtır. Hem, bu tnrih ne
dir? Fütbol tarihi dC>ğil mı? 

• Türk spor tarihi binl~rce se
neden haşlar .. Hele, roıı Osman- r~.J~ü~:~Mıiiilf!Mr!l;•Wla't~~:W 
h Türklerinin yedi yüz senelik 
tarihi, spor alemi için şayanı 
dikkat mcnakib!c doludur.· 

Fram;n, spor tnrihini ya.~at
ınnk, I•1·nnsız gençliğini hare -
ketleudirmck için tarihini karış

tm:Iı .• 
Jfocn Fı-an!"a, spor tarihinde 

191~ lsveç olimpiyadl:ırmda, 
koşucu olan Marsilyalı (.Tan Bo
en) i bulub heykelini dikebildi. 1 

940/1523 
Sult;ınnhmcd 3 üncli Sulh Hukuk 

Hfıklmllğindcn: 

Davacı ~ck.,rcl Ho~ın ve!;ili avukat 
H. Haynılloh tarnfındnn lst. Şch1.a
dcbıışı lG mart Şelı!dler coddesi 18 
No. lu h:ıncdc ınul~im Tahsin \•e :ıyni 
hanede Ll:•Jj aleyhler ne 940/1523 
No. ıu dosya ile açılan 023) lir:ı olo
calr davasının :ropılm:ıkt:ı olan mu
hakc:1ıe3iııde muddefalcyhlerdcıı ika
mdı:fıhı bulunmayan Lllt!iy,e 15 gun 

Pentatlon 
dereceleri 

1 
1 
1 
1 

Cumru tc~ı gunu F ncrb:ıhbahı;e f 
stndınd:ı y:ıpıla l f'cntatlon tst:ınbul 1 

lstanbul Defterdarhğından. 
'<luhıımmen Muv;ıkk.;ıt 

Nev'i mıkd:ırı to,, fiyatı teminat 
Ten Lira Lira 

-· Turk nntrasiti 303 21 ) 
) 

Marinl::ıve 73 17 ) 662 

Kriple 1'7 18 ) 

birincıhğı puvan vnz,yctlcrini bıldir- Defterdnrlık ıncrke7 dnıresile mııllınk mıldiı·iyet ve şunbatının !HO yılı 
mi,.tik. ı tanbul ntlctızm ajanlı!;ı ahi- Jhtiyneı içın yukarıda nev'i ve mikdarı yazılı komıirler hizalaı ında göste
ren bu müs:ıbakımın derece 'c pu- rilcn muhammen fiyntlnr iizerindcn ve mahallerme teslim edilmek şart.ile 
vanlarını ayrı ayrı tesbit ctınlşt:.r. kapalı zarfla bilmıinakasa müb:ıyan edikcd<fü. Ek->illme 26/8/1940 p:ı-

Evveke de bildirdıgimiz gibi pcn- znrtcsi günu s:ınt 15 de Mi!U Emlak Mudiirluğündc toplanarak ohm ko
tatlon birincıliginl r'encrbahçcli Mc- misyonda yapıl:ıc:ıklır. 1steklilcrin m·l~·:ıkk. t teminat m:ıkbuzu ve 940 yılı ı 
lih nimış ondan sonra sıra:>ilc Kule- Tic:ıret Od:ısı vesikasını muhtevi tcklifnamelcri11i mUhürlli zar! derunun
Jidcn Hayri, Fcncrbahçedcn Şc\•kct, da eksiltme gunii saat 14 de k:ıdar makbuz mukabilinde komisyon reisliğl-ı 
Kull'lıden Hayri, Fencrbahçcdcn t.tı;- ne tevdi etmeleri Uızımdır. Hususi şartname Milli Emltık Müdürlüğü 4 ün-
tek, Kurtutuşdan Atin'!oo, Fencrb:ıh- cü k:ılcminden alın::ılıilir. (7088) 

r;cdcn Sudi, Dcıuz subayı Tevfik ve===================:==:=================== 
lsUınbul lisesinden Şe\ ket derece 
almışlardır . 

Bu :ıtletlerin Pentatlon esn:ısında 

yaptıkları dereceler kendi rekorlar
dan dah:ı duşuktür. Yorgug. müsaba
ka yapmak mccburıyeti bu neticeyi 
vermişt.r. Tevfik 1500 metreye işti
rak etıncdıgindcn çok puv:ın kaybet
miştir. 

Dlğer t:ıra!dnn b:ızı uçüncü kate
gori nUeUcrirun puvnnları birinci sı
m!da müs:ıbaka yapanların çoğunun 
sr,vısındnn d:ılın iyidir. 

Derece ve puvanları ~c:ağıya sıralı
yoruz: 

Melih: Uzun 5.85, cirid 50.90, iki 
yfü: metre 23.4, disk 28.95, 1500 met
re 4.41.l topladığı puvnn: 3211.82. 

füıyri: Uzun 5.04, cirid 48, iki yüz 
m •tre 24.8, disk 38.17 bin beş yüz 
metre 5.53 topladığı puvnn: 2693.57 

Şevket: Uzun 5.90, clrid 45.17, 200 
metre 25.3, disk 24 bin beş yüz 5.09 
topladığı puvan 2502.9:'. 

Üçüncü kategori: 
Kaı·amalengo: Uzun 5.27, cirid 

38.25, iki yiiz metre 25.2, disk 28.30, 
1500 4.55. Topladığı puvan: 233.2.8!) 

Ç:ıroJlu: Uztın 6,40, cirid 28.10, iki 
yüz: metre 24.7, disk 22,80, 1.500 5.04, 
Topladığı puvan 2200.47. 

Emin: Uz:un 5.33, cirid 33.30, iki 
ytlz metre 25.l, disk 25, Lin beş yüz 
4.57. Topladıgı puv:ın 2167.92 

D A V ET 

lr;tnnbul Spor klilbli idare heye
tinden: 

J 5/8/940 J>(?rşeınhc gün il s:ıat 17 
d<• klüp lokalinde idare heyeti seçi· 
mi :yopılacnğından fevknH'ıde kongre
ye s:ıym ozanın teşrifleri rica olu -
nur. 

Bugünden itibaren 
Her gün sa:ıt 12 - 3 e kador 

Galatada Yolcu 
salonunda 

LiMAN LOKANTASINDA • • ~ v 

Çiğan orkestrası tara- Bır Jiomprıme hayat karşılıgıdır , 
.... fmdan konser- En sıkışık zıımanda size en büyük yardımcıdır. 

Amerika ve !ngillere de spor 
tarihini knrıştuırsa heykel hi 
dikecek bir kaç kaşif, bir kaç 

müddeUe ll:inen tebligat irrasına ve ======================= 
muhakemenin de 2/9/1940 tnrihlnc 

Knlori, gıd::ı, lezzet ve nefaset bnkunmdan tabnin edici mnhiyeU ve 
yüksek evsafı hai:r.cUr. 

sporcu bulur. - Bugünden itibaren 
Her akşam sant 8 - 10 arasında 

aksim Bahçesinde 

Çiğ an 

Biitüıı A \Tltp:ı, Amerika böy
ledir .. Fakat, Asyaya tft, Çin 
denizinden Avnıpanın batısına 

ve Atlns denizine kadar hakim 
olan Türklerin spor tarihi hiç 

müsadif pazartesi g\ıı.u snnt ona la
likın:ı mahkemece knrnr verilmiş ol
duğundnn yevm ve vakti mezkürd:ı 
bizzat veya bilvekfılc mahkemede 
hazır bulunulmadığı takdirde gıya

ben muhakemeye devam ve karar 
verlleceği ilanen teblig olunur, 

1 
orkestrasının 

1 İstanbul Vakıflar Direktörlüğü hanları , ._ ... büyük konseri 

--ı•s•w•n=-b•u•ı.-B·e•y•oı;••l·u-,··e·K-n•d•ık•ö•y-V•o•kı•f•lar-·id•o ... r•cl•e•n•.n•d•c-n•ıu•n•h"'a•l-·15-l-ira. 1 =======B= E==B= E==K======= 

asli m:ı:ışlı ıncmurıyetler için 22/8/1940 perşembe gunıi saat 13.5 dn Çem-

bcrliUı:;d:ı Valtıfi:ır Bnşmüdurlügı.irıde tahriri müsabaka imtihoııı yopıla- B El E O (' y E B AH Ç E S İ 
caktır. lsteklilel"in en az orto okuldaıı mezun \"e memurin k:ınununda ara-
nıl:ın C\':>a!ı haiz bulunmaları ve da~re doktorluğunca ynpılacnk ınuayene
krinde sıhhi arızaları olmamaları ve bu hususta \'erecekleri dılekçclcrinc 

a~a~ıd:ı yazılı vesikalnrı b:ıglamaları lazımdır. Dilckı;elcrle vesikalar 21 
Ağuslos 1940 akşamına k:ıdnr vcrilırJş bulunm:ılıdır. 

l - Z:ıTutaca musadclak hilsnülınl vanıkcısı. 
2 - Mektcb şehadetnamesi veya musadd:ık sureti. 
3 - Nl.fus hUviyet cüzdanı > > > 
4 - 6/9 cb'adında dört fotoğraf. 
:; ·- F.vvelce b:ı}k:ı bir yerde ç:ılışmı~ olanlıırın ayrılma sebeblerlni 

gosterır V(:sll:o. (7315) 

Uer gün 17 den itlb&ren 

Lantos orkestrası 
Mikrofon 9ımtörU 

Lilo Aleksandr 
Yeni varyete 

Mercimek, bezelya, buğdny vesair çorbalık komprimclerimlzi 
her yerde bulabilirsiniz. 

ÇAPAMARKA MOSTAHZARATI 
M. N U Ri ÇAPA Kurulu§ tarihi: 1915 

Ordu 
luna 

Hastabakıcı Hemşireler Oku
Ait Bazı izahat Ve Okula 
Kayıt Ve Kabul Şartları 

,1 - Hastabakıcı hem5ire yeti5tirmek üzere Ankar:ıda M. l\1'. Vekaleti 
tarafından (Ordu hasUıbakıcı hemşireler okuluna) bu sene de 38 talebe 
alııuıcaktır. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, memur 
olup teknüdiye alacnklordır. 

3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hastahane
lerinde yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi 
teşekküller kendilerine açık olacaktır. · 

4 - Tahsil müddeti uç sene olup, bu müddet içinde okurlara nydn beş 
lira h:ırc;iık verilecek ve iaşe ve ilbn.<>ları tamamen okula aid olrıcnktır. 

5 - Okııl<Uın mezun olanlar, barem kanununa gfüe 20 lira asli ma:ış
dan başlam:ık üzere maaş :ılacaklar ve bu mikdar gittikçe çoğalacakttr. 
Bu zaman dahi iaşe, giydirme ve barıııdırma orduya aid olacaktır. 

6 Okul 15 Eyıül ı 940 da tedrisata bnşlıyacaktır. 

\J 

gu tos 
Milli Piyango da İzmir F ua

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 ) lira ya 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 .Hav~ kuvvetlerimi: 
ze sarf edilecektir. 

Zafer bayramına mah
sus fevkalade piyan

gon~n planı 
İluarniye mıkdarı İkramiye tutarı 

İkramiye adedi Lira. Lira 

1 60.000 60.000 
1 20.000 20.000 
1 10.000 10.000 
2 5.000 10.000 

10 2.000 20.000 
30 1.000 30.000 

300 100 30.000 
3000 10 30.000 

30000 3 90.000 
30000 2 60.000 
63345 Yekun 360.000 

Ordu Memleket Hastanesi 
Başhekimliğinden . . 

lstanbul Defterdnrhğından · ANAPIYOJEN 7 - Okula kayıd ve kabul ~ırtlan şunlardır: Ordu memleket hnst<ıh:ınesi ıtin :ıyda 35 lirn iicretle a5agıdaki ış:ırtlar 

D<'ll<'rd:ırlık Merkez 1d:ır~-silc mülhnk müdiriyet ve şuab:ıtının 940 yılı Dr. İHSAN SAMİ 
iht y.ı ı i~H 73f>OO kilo sorolık kuru gurgcn odunu açık eksiltme ile mU- tstreptokok, 1stafilokok, pnömo-
'b:ıy" ı l•!ıııı., .,\dır. ı-;ı.s ltnw 26/8/1940 p:ıznrtcsi günu snat 14 de Milli Em- kok, koli, piyoslynnlklerlıı yap-
Uık Mu<hıluglmde toplanac:ık olan komisyonda ya.pılacaktır. Odunun ma-ı tığı çiban, :>ara, akıntı ve cild 
h:ıllerine te lım beher 250 kilosunun muhammen fıy:ıtı 375 kuruş ve mu- hast:ılıkl:ırın:ı karşı çok tesirli 
vakkat tcmın:ıtı 73 liradır. Ş:ırtnrmc Milll F.mlAk MiıdUrliiğu 4 üncü kn- 'llBiDmiil taze aşıdır. •••mi 
leminden :ılınabtlıı. tstcklilcr;n ck~ltıne gı.inu muayyen snatte mt:vokkat ====================== 
tcnılnatla i:omisyona ımırac;:ıntlnrı. -{7087) 

Muşamba alınacak 
.;;J 

Toprak mahsulleri Ofisi İstanbul 
şubesinden : 

ZAYİ 

12/8/ 1940 tarihinde evime giren 
meçhul bir hırsız ceketimin cebin
deki nil!us te-.ı:kereml, asker tezkere
mi ve 3 l - 39 senesine kad:ır yol pa
rosı makbuzlarımı d:ı beraber aldı
ğından yenilerini çık:ıracagım. Es
kilerinin hükmıı yoktur. 

B.ıll!t Kar:ıbaş mah:ıllesl Kayık 

iskelesi sokagı 15 numarada 

Knrş•lıklı p:ızarl•k suretile 8/8 eb'adınri:ı l 00 :ıdcd muşamba satın 

nlmacak veyn yeniden yaptırılacaktır. Pazarlığa iştirak edeceklerin nil- j 
muncleri ıle birlıktc 16/8/1940 cuma giınU saat 15 de Sirkecide Liman! 

hnnınd~ki şubemiz bınasınd:ı bulunmaları. (7278) ,-.------~-mll!'-~-'!!--

=ı:::-ı I Askerlik işleri 1 
Receb Gokalp 

1, _D_e_v_Ie_t_D_e_m_ir_y_o_Il_a_r_ı _i-=lci~ 0 ...... A•"""" ,,.,,;"""' 
,_ Hu yıl üniversite Tıb :Foküıtcsın-

Muhammen bedeli 53500 (Elli üç bin beş yüz} lirn olun muhtelif elck
trtklı isUı yon s:ı<ıtı ve teferruatı 26/9/1940 perşembe ırunil sa:ıt 15 de 
kap::ilı zarf usulti ile Anknradn idare binasında satın alınac:ıktır. 

nu ışe gırmck istıyenlcrın 3925 ('Oç bin dokuz yüz yinni beş) liralık 

muvakkat tcmin:ıt ile kanunun tayin t:llif:i vt>sik:ıl:ırı ve tekliflerini ayni 
gmı , c srat 14 de ka<L1r komisyon reto:liğine vermeleri lazımdır. 

ş .. rtr. n.cı~.- 250 (İki yur. cUı) kuruşa Ankara ve Hnydarp:ış:ı veznele-
nn1t' 1 .. 1.•ndır. (7143) 

den mezun ohın sivil talebclcrlnln 
yokl:ımnhrt yapılacak ve 15 nğustos 
1940 gıinünde Glilhnne Tatblknt Oku 
lµnd:ı h:ızır bulunocaltlardır. Şube

ın.zc bnğlı olanl<ırdon bu yıl Tıb fa
~Ultcsinden mezun ol:ınl:ırın yokln
mal::lrı ynpılmnk üzere tez li'lbcye 
ınüracaıı-tları il~n olunur. 

a - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak ve Türk ırkından bu- • dahilinde bir kadın ve bir erkek hasuıb:ıkıcı alınacaktır: 
lunmak. 

b - Sıhhati yerinde olmak ve durumu lıer iklimde vazife görrneğe 

müsaid bulunmak (Hunu herhangi bir hastahane heyeti raporu ile tevsik 
ettirmek ve evraka bağlamak lazımdır). 

e - Yaşı on altıd:ın aşağı ve yirmi ikiden yukarı olm:ım:ık. 
d - Kendisi, ana ve b:ıbası iffet ehlinden olmak (Du vaziyet polisçe 

tevsik ettirilerek evraka bağlanac:ıktır). 

e - En az orta okul tahlisini bitirmil$ olmak veya bu derecede tahsil 
gördüğünü lsbnt etmek (Tasdiknnme suretleri rnusaddak Olal'ak eklene
cektir). 

r - Evli vey:ı nışanlı bulunmamak (Evvelce evlenip boşan:ınlarla 

kocusı ölmüş ol:ınl:ır kabul edili!') (buna aid medeni lı:ıli bildirir mı.isbit 

evrak keza eklenecektir). 
g - Sıhhi sebebler dışında okulu kendilii;inden terkcttiği, yahud ev

lenmek sıırctile veya diğer inzibati sebeblerlc okuldıın c;ıkorıldığı yahud 
:ıltı senelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamaml:ıııııııiığı yalıud sıhhi 
sebebler dışında okuldan çıkarıldığı Uıkdirdc mhakkuk ettirllccek mektcb 
masraflarını tamamen ödiycceğlne ve gösterdiği vesikaların tamamen doğru 
olduğuna d:ıir noterden tasdikli ve kci'Hli bır tanhhüdname vermek. 

8 - Bu evrak s:ıhibleri okuln Jmtihımsız olnr:ık kabul edilecektir. 
9 - Altıncı m:ıddedeki evrakı tamaınlıyanlıır bunları Ankaradakilcr 

M. M. Vekdleli sıhhat işleri dairesine, diğer vlldyet merkezlerindekiler \'a
liliklerinc, k:ız:ıcL-ıkllcr kııymakamlıklar:ı t:ıkdim edecekler ve bu yol ılc 
M. M. V. sıhhat işleri dairesine ycltanacaktır. Mı.irncaatların 10 F:yltil 
!)40 da sonu alınmış ol:ıcaktır. 

ıo - Taliblcrin kabul edlldiklcri ve mektebe hareket etmeleri ayni 
makamlar tnrofındnn kendilerine bildirilecektir. 

l ı - K:ıbul edileceklerin okulun bulunduğu Ankaraya kodar ve sıh
hi mu:ıycnc neticesi hastalıklnrı tebeyyün t!dcnter memlckeUcriııc gidip ıtE-1-
mek için sar!edeccklerl yol parası kendilerlne aid olacak ve (M. M. \'. r;.h
h:ıt i~lcri d· ircsi rcisı:.:i) ne hitaben yauıcaklnrı dilekçede bunu tn:.:ıh 

cdcceklc:::dir, (606 - 'i 154) J 

ı - Lliakal iki sene hastanelerde hnı;lnbnkıcı ol:ır:ık ı;alışmı!J ve elinde 
bonservisi ol:ınlar, 

2 - Ameliyathanede çalııııııış ve bfr ameliyathanenin vazifesini ifa 
edecek kabiliyette olanlar tercıh edilcccktiı". 

3 - Tamüssıhhn olduklannı bildirir rnpor ile husnühal mazbat.'lsı, 1 

4 - Erkek hastabakıcı hizmeti !iliycsini y:ıpmış olımısı, 

5 - Talibleıfo Ordu Memleket hastahanesi ba~tababetine mürac:ıat et-
meleri illın olunur. (7030) j 1 

Beyoğlu akşam kız sanat okulu müba.. ' 
yeat komisyonundan: 

ı - Kız cnstitiisu ittihaz edilecek olan Nişant:ışındaki Said paşa 
kon:ığının t:ımiratı 1940 yılı (•ylülün a 2 inci pazal'tesl gümi s:ıat 15 do 
1!ıule kılınmak üzere :ıçtk eksiltmeye konulmuştur. 

2 - 1h:ıle C:ığ:ıloğlunda Yuks<.'k mcktcblcr binasında toplnııan ko... 
misyon t:ırafından y:ıpılac:ıktır. 

3 - Ke~if bedeli 2842,83 muvakkat teminat 214 liradır. 

4 - Mün:ık:ısaya i~tinık edcct'klerin mukavele, eksiltme bayındırlık ı 
işleri genel, hususi ve !enni şartn:ımderl proje ve kc,şif hülfısnsilc buna 
mUte!errl diğer evrakın birer suretlerini almak için pazartesi ve per
şembe giınlcı·i okul idaresine mürnCTJ::ıt etmeleri ve ihale için tayin 
edilen gün ve s::ıattc de en aı. bir t:ınhhüddc 2000 liralık bu işe l.ıenı.er 

iş yaptıklanm1 qair lstaııbul Nafia Müdtirtüğünden alınış ohlukları vesika
ya i5tin:ıd<'n lstaııbul \•il!iyctinc mür:ıcantla eksillme tnrllıindcn 8 gün ev• 
vel :ılırunış chlıyet ve !)40 yılına aid Tkoret Odası vesikal:ırıle gelmeleri. 

(7277) 

Sahibi: Ahmed Cemaledd!n SARAÇOGLU. / 

Nefrlyat MUdürü: Macid ÇETiN Basıldığı ye r (Yeni ~alJah mııtbaa11l l 


