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Her Yerde 5 Kuruş 

Yunanistan Yunan • İtalyan 
ve it alya gerginliği 

~--LONDRAYAGÖRE 
ltalya Arnavudluk 

hadisesini bir 
bahana yapmak 
tasavvurundadır 

Yunanistan• bir t.ecavüz, 
İagttterenla yanlmmu ve Tlir
.. )'enln de müdahalesbıl intaç 
~pek qlk&rdır. Bu tak
tllıde Belken Yamnaduonn 
... ve eökiaunu muhafaza. 
........... lmJriptuıg dmıektir. 

, ... : .lltiae)'in Cabld-YALÇIN___. Bir Yunan gazete
sinin mutaleası 

--o--a irdenblre İtalyadan Yu
nanistan& karşı tehdid-

ler gelmeğe batladl. Mihver dev- Londra, 14 (a.a.) - Reuter 
letıeri - Yunanistanı İtalya ajansı bildiriyor: 

J- Arnawtluktaki isyanlar hak 
llbfuzuna ayırmış, yahud Roma 
Parlak müttefiki Seriinin Bal- kında Butler tarafından Avam 

.. kanlara doğru çok yayılmak is- ı Kamaraauıda verilen izahabn 
Uyen nüfuzunu Jnskamırak ken- az tafeilith olmasına ve vaıiye-
dlaine bir pay ayırmak hevesi _____ c1o_nu_a_u_nc_u_ .. _"'-'•-d•_ı ____ A.rna_,_"_u_&1v_ 1r1a __ Y_we_•_Wu. __ •_ad11duJMı ___ gtiBtemı ___ buffa ___ _ 

ile dtıpıUtttlr. Fakat §U sırada 

lruıver devletlerinin arasında 
~bir rekabete imkan olamı
)&cağı için daha ziyade birinci 
llkka ihtimal vermek icab edi-

Arnavudlukda 
~esele dünyanın ötedenberi Muhtelif unsurların hu· 
bl_ldiği kurt ile kuzu hiklyesin- • ti • Ad ti ı· 
~-=·~: susıye era, ~ e er 
~! ~ otuz seaedenberi ve nsau.lerı ' 
9'kavet haıeketleriyle köttt bir ~..., 
töhret kummq bir adam yap- ".:;jjjiiiii:iiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiii ___ iiiiiiii~iiiiiiii~ Bir bç ~ 
tığı binbil' fenahbn hiç gtlbhe -L' d harb beri Al'Davutıuja 
Biz o taraflarca pek tabii görU- wupa a dair P*t•lerde 'af 
leİ>i1ecek bir aksUlimeli netice- - rillm haberler dik-

Binde bazı Arnawtlar tarafın- 1 n g ·ı ı ·ız tauua kati ealibctir. Kral 
dan öldtirUlüyor. Fakat İtalyan ~,. Zogoııun maska 

hizmetindeki bu piti Romanın 1 • ita 1 tlre'ai .... ıı.t ci-
dilinde derhal Arnawt vatan- re erı ya vannda d6rt bel 
waerveri pl)eaini ihraz ediyor. bin ArnawduD 

Qnu öldiiren Arnawtlar da u··zerinde '9p18nfttwtt.&-
Yunan a~ı rütbesine terfi e- yaya k&l1I isyan• 
dlliyOi'. Btttt1n İtalyan matbu- ---o-- kir bir vuiJet al· 
atı bataeyalarmı YunanJstanı ltalya" tayyare fabrlkala- dJğı •1•11w~ -
bombardımana tahsis ediyor. rı bUyUk hae11ra- uOrad dır. 
Tehdidler yağdınyor. 1923 de ::Q : • Arnavutluğun 
Korfo adasının hiddete gelmiş Londnt, 14 (a.a.) - Buaün dola lima1 banından 
İtalyanlar tarafından nasıl ~ eeo.ubu sahilleri üzertncte Cft'eJQ ~ oı.un, ftalJanm. 

• ~,. den Pddetli hava muharebelerine aeo tahtı ~A. -..... edilmif olduğu hatır1aU&&y~ tanareoiD .ifW'ak eWji haber veril- • ....., W ....... 
Ve~ açık olaraJı denilmek ıs- ıpektedir. Jinc1e bulmw,n ce-
teniyor ld .ı.tYa Jmdırılacak Dornier tipinde bir düfman tana- nub dhetleriBden 
01ılrıi& :Jcfnaiıjstanı tedip et- resi sahil 7akınlarmda 4ieılıe dflılü- ollun gelenlerden , 
nıekten geri kaJmıyacaktır. Yal- riilmiiftür. MesserschMidt 109 Upln- edine bildi ğiM ' 
illi: İtalyan gueteleri Akdeniz- de. bir tanare de kara)'& dOterek maınmata söre 

• 7erde parçalaıunıetır. A.----·..ı•--
de bir İngiliz filosunun bugün HaltinlB'de atılan i.nfiWt bombala- re .ADl&vlll\&MU -----.... 
f"aaıtyette olduğunu ve İtalya n ne bir ev ywımıe ve bir kaçı ölen tamamiyle hali 111 r A r· 
donanmalliyle teeerrüf fırsab- müteaddid kimaeler yaralanmıetır. teyakkuz ve pJe. nevud 
lll dört g6lle beklediğini hatır- Hava kuvvetleri avcı tayyareleri mü- yandaıdlr. dilberi 
IUnaz gibi g&Unüyor. Onun temadi ta~ buluBmUflardu'. layuı eden -;ya _ _ __ , 
1..ı_ Şimdi7e kadar alman raporlara na-
.,,.u Korfonun gene igali teh- uran avcı tanarelerbniz tarafından illyUl edebileeek 
6li .Atinah doetlanmız Ur.erin- 'bulün 15 düpnan tanaresi imha e- Arnavudlarm en 

C.._lth) dıe bir telir yapmıyaeağı kana&- dilm1ftir. Avcı tanarelerimbdm 

dnde,iz. d6rdü üs1er1ne dönmemi,ıerdir. ------------------ --- -
Arnavadluk hududJan için- (loftu 1 UncO •Wlelle) 

dıe gene ArnavudJar tarafından ~ 0 
ölclttrWen Davud Hoca Roma- Afrikada harb 
IUD dediği cfbi hakikaten bir -
Arnavucl vatanperveri oJay - So 1. d 
dl, ı~ itcali altmd•lrf top- ma ı e 
rakJarda ona hayat halda olur 

IDU idi? Bir Arnavud vatanper- harb çok 
....... JWİ ancak ltalyu isti-
lbın& bqa Myall ederek Şimali • ti 
:r~~ ~: tıdde endi 
enaleJh ltalyaa gueteleri Da-
-1 Bocaya ne kadar yllbek lllJUkgayretlere ......... 
llaevkiJer verseler, mersiyeler o- ltalyanlar l erliyemlyorl•r 

Fırıncıların aralarında şirket yap
malarına müsaade etmek çok 
yanlaş ve zararlı bir harekettir 

kusa1ar bitaraf elkln umumi
)'e ODUD bir pki olduğu hak -
JancJa Atiucl•n gelen haberie
ı.daha siyade itimad eder. 

Davud Hocayı, Arnavudluk 
buctadıan dui1inde gene Ar
lıavudlar öldtırmtıeıene, Davud 
boca iBter bir Arnavud vatan -
ı-veri o1Bun, i8teı' bir pki ol
llUD hmcl•n YunanWan hil
kametine, ne mea'ullyet teret -
ttlb eder? Onu öldüren Arna
'fucllarm ellerine Yunan.istan 
IDı lliWl vermiftir! Niçin? Yu
»•Jrieıtvnn Arnavudluk içinde 
böyle lamla ftk'alar tertib et
llleei için Arnawdluk tberinde 
lılr emel ........ Ol'WDI 1-
ti)Jamia ellnden almaJı dUeb
~ M'i'1Celir. Blltlba ltaıyu 
auetılertalltteftkan bu ithaQıı 

=• ıza o.11111 YALÇIN 
~tlMA•lllhMJ 

Lcmdra, H (a.a.) - Bulün Lan
dnda, SomaJicleki vub'etln. iki IÜll 
llÜıeD hüeum ve mukabil hücumJar
dan 80ara c::lddl tıeılkk1 edilmek 1bım 
cekliii fakat valılm olmlıchlı ölre
nUmiftir. 
ı~anı.nn ~kında bir netice al

mak ümidi ile bütün kuvvetlerl71e 
taarruz etmekte oldukları qiklrdır. 
Snıi1iz Jotaları anudane mukavemet 
etmekte olup 7alnız bir noktada eski 
vui7et.i iade edemedikleri ölrenil
mlftlr. Sahilde küçük bir kol Berbe
ra'nın llO kilometre mesafesinde 
~ah mevkilne varmıştır. 

12 atwıtos taarruzuna dair abnan 
.... mdzı-1 ba1te*r o ıünkü hü
cumlarm ... bir Cephe üzerinde 
ve ~·bir ~tle ~pıldıtuu 1 

1 

termektedlr. ttab'alr ılQadell tank
]Wla ....,. ~ oı.raır hDew 
lllCl9ll ve ll1r, ilden tananJlr al
cakclen ~traQI& ve IMaba
ıarıa ~1itlnk etmiflerdlr. ee. 
1117111 ·~-~u~ tam bir •-

c•.u ı a..a • ..,..ı 

Bursa fırmcılannın aralarmda 
bir §irket JnırdukJannı, bu yüz
den tuarruf maksadiyle az 
ekmek çıkarttıldannı, her yer
de ekmek buhınamadığını kayd 
ediyor, üstelik gene tirket, 
mahalle bakkallarına. kinnz ek
mek 11Lttığından bakkallar da 
klr etmek için ek mek fiya.tuıa 
bir mıktar zamla narhın fevkin
de ubf yapmak mecburiyetin -
de kaldıklannı ve nihayet vere
siye ekmek aab.şlanmn da kalk
ması yüzünden fakir hallan ve 
igilerin milelrill mevkide kaldık
lanm ilive ediyordu. Biz de 
Buna belediyesinin nuan dik
katini celbederek bu gibi vazi
yetlere meydan verllmemeainl 

s.M l'lllllla A...ı temflnnl ettik. JJuru. belediye-
li bu yumuz Ur.erine bize bir 

7 Ağuato9 tarihli nW.-1 cetab a&ıderdi. Dttn aUtunJa
...ıa bir Buraa1mm nmıza pQirmie oldufumuz bu 

melııtuba çdrtı. Melrtul» iraW, [tonu 3 Uncu u"'fecle) 

Almanyaya mühim/· C h . . . " 
miktarda ecza um urreısımız 
sipariş edildi Ankaraya döndü 

Anlatma imzal•nır imza
lanmaz eczalar yola 

çıkarılacak 
--<>--

Türk - Alman ticaret anlaşması
nın bugünlerde Alman hükUnıetı ta
rafından taadilti beklenmektedir. An
la§ma musaddak surette Ankarada 
teati olunduktan sonra mer'iyete gi
recektir. Bu ana kadar karşılıklı o
barak mal mübadelesine bqlanmıya

Milli Şef Çorumda halkla temaslarda 
bulunarak ihtiyaçlarını tesbit ettiler 

caktır. 

Diier tarafdan Alman;yaya son ilin 
lerde mühim siparişler )'8pılmıştır. 

BiDıaasa eczayi tıbbiye üzerine olan 
bu siparişler Almanyada tamamen 
hazırlanmıştır. Anlaşma meri7ete 
girdikten sonra derhal yola çıkarıla
caktır. Alman anlapnası listelerinde 
bu memleketten 700 bin liralık ecza
>i tıb~e ve bir kils\1r miqon lira
hk kimyevi maddeler ithal edilecek
tir. Bu mikdarın 7ansma muadil ola
nk derecede bü)'iik siparifler veril
miftir. Bu sebeble harbi muteakıb 
memleketimizde hafif bir surette his
ıeclilmiş olan ecza 7okluiu tamamen 1 
oriadan kalkıruf bulunacaktır. Fiyat
ların da harbden evvelki vazi7e'e 
cın,mesi kuvvetle mubbmeldir. 

Ankara, l• (a.a.) - Orta 
Anadoluda yapbklan kısa bir 
seyahatten sonra Reisicüm -
hur ismet İnönü bugün sa
at 21 de hU8USİ trenleriyle 
vehrimize dönmüşlerdir. 

Milli Şef Ankara gannda 
Büyük lılDJ.et Meclisi Reisi 
Abdülhalik Renda, Bqvekil 
Doktor Refik Saydam, Ma
reeal Feni çakmak, vekiller, 
CUmhuriyet Balk Partisi Ge
nel sekreteri, Parti umumi 
idare heyeti izalan, mebus
lar, genel kurmay ile Milli 
Müdafaa Vekileti erkim, ve
k&ıetler müsteear ve müdtlrU 
umumileri, Ankara vali ve 
belediye reisi, merkez komu
tanı, emniyet müdürü ve ka-

labahk bir halle kütlesi tara
fmdan k~. 

Çorumda 

Çorum, 14 (a.a.) - Reisi -
cümhur lsmet İnönü bugün 
10,25 de vehrimir.clen ayni -
mJl].ar ve başta vali, mebus
lar, komutan, parti, Halkevi 
ve belediye erkim olmak üze
re bütUn Çorumlulann can • 
dan sevgi tezahüratiyle uğur
lanmışt.lardK'. 

Milli Şef hareketinden ön
ce viliyet ve hallcevine şeref 
ven:nişler ve Hallcevinde Ço
rum ve civar kazalar halkı ile 
görll3müeler ve Halkevi faa· 
liyeti etrafında izahat almış
lardır. 

lstanbul mebusları dün de 
Eyüblüleri dinlediler 

EyUblUler EyObde bir lise açılmastnı, EyOb. Rami -E,Ob, 
Edirnakapı yollarının yapllmasım ve fabrika i•çi

lerlnln him.,. edilnteltırini istediler 

Bagtba ı..o.dr&ya glreceklerlal illa .... .. ~ 
11ug1 IDlllllelletler ~ gönde .... o1mıya mecbar ett11s1e-I 

rlnl g&tertr kroki... 1 

A lman propaganda DUlrl· linci glhıU de Londra.da bulu- ! 
na atfedilen w bir kaç nacak, hatti nlhu hn.-Jat~

ay evvel ÇJkan beyanat& göre tır. 

Almanya mayısuı on befliıci Geçen eyl&ldıe han 1Jq1ar • 
gilnU Pariste, :Ağustosun on be- [loau a MI uh.lfe4eJ 

.... suruyor 
Dlllmlzde: •Devlet yuatı Oç ıon 

.Orer• diye bir halk tekerıem..ı 
vardır. 

Verilen bir kararı tatbik udectın-
4• -8._.rfltft 111 ... llllk Vt ihmali 
cattlandırınak '9111 """'• ıuurunun 
bulup ertaya atıverdlOI bu tekerle· 
me, sek ,OkOr mlvakaı taavlr eden 
ltlr hakikat olmaktan oık1nıttır. 
Artık görüyoruz ki devlet yautı 

Oç ıon delil, Uç ay •ttra da ayni 
fiddet " kat'lyetJe yilrtiyOp el· 
den bir y ... k olmakta devam edloe 
y .... 

M .. ıı beledlyemlzln ihtlklra u
pan bazı gazino ve .. ,... yerıeıı 

uhlblerlne kartı llftıtı ınOcadele-. 
nln ilk gUnlerlnde berwnıtad: 

- Adem •ndel. v ... k .UrM .ar .. 
ae Uç ılin aUrer-

Dlyenler belki bulunınuttur. Lı .. 
kin belelly• bUyUklerlnl• (fikri ta-ı 
klb) ve (kararda Mltat) kellınelerlle 

hOllu edebllecellınla eeolye bDtGn-. 
ıoıu karııenula: 

- •• y .. k bizim ltlldltlmlz ya .. 
uklardH d .. IH •.• 

N.tlceafne varıp it yapabllmelc 
itin mOtterlyl eoymaktan vu ıeo• 
IMk ll&ull •eldfil llakllaıtine ....... 
oa.lar tt1Nktlr. 

Beltdlyemlzi itin •I ltu allllkl 
cepta•lnden tebrik•..,.,. ....,.O&. 

A.C-.-............ 
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Şehir ve Memleket Haberleri ) SAGBAHT~ SAdBA~ 
r'------~---------·---------------------------~- en ye ogr 

Rumen garsonlar oKuYuou ' Hava modelcilik ilk adım 
DiYOR Ki: 

meS~IBSİ Peynir aarılan pis m0Sabak8SI 

Beklenen taarruzolmıyacakmı? Müddeiumumi vazi
yeti izah ediyor 

kJOıdlar 
--o-- Pazar günü Zincirli-

··Ahmed Cengiz., jmzasım k 1 k 
taşımakta olan bir okuyucu uyuda yapı aca 

--<>-

Ne Almanya ve na ltalya bugDnkU vaziyetlerini muhafaza 
va sadece deniz ve hava taarruzlarile iktifa etmeği dUşU
nemezlar. Almanya ve halya deniz nakliyatlndan mahrum 
kaldıkları için her ihtiyaçlarını hele ticaret mübadelele
rini demiryolile yapmak mecburiyetinde kalmışlardır • .J 

mektubu ile buna iliştirilmiş ---o-
ıstanbul MOddeiumumiliginden IU tık mckteb muallimleri için Gala-

mcktubu aldık: olan 1929 yılına aid 17 mayıs tasnray ıı esınde Türk hava kurumu 
CazeteniZin H/8/1940 gun ve 822 tarihli Milliyet gazetesinin 1 tarafından açılan cTayyarc modeld-

aayılı nushasının ıklncı snhi!esinin ve 8 inci sayfalarını gösteren lik kuraU> tedrıs devresini 17 atus-
• uncu sutunundn (Rumen g:ıı-.,on- yan yırtık ve pis bir gazete tos cumnrtcsı günu tamamlıyacaktır. 
1 r) (Cumhuriyet Müddc umumiliği yaprağı aldık. Bu okuyucu- Bu itibarla kursa iştirak eden 50 ka-
polıse yeru talımat ve eınırler verdı) muz mektubunda aynen şöy- d, r ilk mckteb muallimi arasında bir 
başlıklı yazı hakkında bcrveçhi l\ü mil abaka yapılacaktır. Musabaka 
hususun tavzıblue tuzum gôrulmuş- le diyor: için l'..incirlıkuyudaki talim meydanı 
tür: ''llişik gazete parçasını ba- intlhab ed ln · tir. 18 alustos pazar 

Bu un ıçin lngıltere kendi do
m nyo 1 n ~ e m atem lekeleri le bir
likte, Bntany ve trlanda ada1aruu 
ve b lh :ı Ş rkı Alrikadaki Mısır, 
Sud n, Kenya ı;e Somali arazısini, 

Yazan: 
lbkl Ordu Kumanclanlanndan 

Ali Ihsan Sabis 

Kanunen suç olan her !lll hakkın- na bir bakkal. içine ekmek, g mil ı.nat ıo da Zincirlik.uyu mey -

bılır. 

da bıtarun takibatta bulwıması va- peynir sararak verdi. Böyle daıunda yapıl cak bu milsabakny:ı 
zifesı ıcabındandır. Du l'disede ta- pis gazete pa11:alaıiyle san- her mu Ilım kendi 7nplıfı bir pli\-
kibata ıer,.memesi meydanda bir suç norle iştir k edecektir. 
eserı gurmemeslnden neş'et etmiştir. lan ekmek, peynir yenir mi? Aynca halk& kendı ynptıtı kendi 

Cebelultarıkı mudafaa iflerile meş- -------------

vemıete mecburdurlar. Serbest dö
viz tecb7eıd artık onlar için gayrı
mümkiln bir JWe gelmıştir •• daıile-

1 Şımalde lsveçe. ~kta Rusyaya 
ve cenubda Balkan devletlerine sa
tabıleceklerı malların bedeli, ora
lardan tedanlt ve celbine mecbur ol
dukları hanı maddelerı, hububat ve
saıreyı mübeyaa.ra l,ıfayet ediyor 
mu? Elnıb'or mu? Burası tedkike 

Turkiyede Türk \abnd:ışlarına Belediye ne fLlemdedir? Vazi- modell rle bu müs.abal.aya iştirake-
tahsıs edilen san'at ve hızmctler bak- fesi nedir? Bunlara bakmak dcbilecel Ur. Musabakada herkes ken auldur. Dı r taraftan uzun bir harb 

in h turlu haıırlıklann:ı devam 

n Britan78 ada-
1 nn , Al n ve taly nlaruı y:ırd m 

ti ıle bırli l İspa J ol rın 

ltıılynn kuv -
v ti r n n Suvey k lını zapt ve 

.ıeddct ek uzere M ıra ayni ::r.am:ında 
t< :ımız.I nrun m htemel oldufunu 
Te !ar biraz bafilleyıncc bu 
harekcUere bıışlıy bil leruu 7az-
111ti11k. 

Bugünlere kadal' beklenditf hald 
ehemmıyetli taarruz ve hrac t b
büaleriııın henuz vukua eelmemesl 
bırçoklarım hayrete dU1Urdu. llu 
meya da cllermd ılah, rnudafaa 
ı n beldeyenlerın sinir yorgwı1 ıı

na d ıçar olabılmelcrı de, ihtım:ıl ki, 
bu hayr t.c b b olmakta ve ne o-
l c b r n e el olsa diT- nler 
de bul akt:ıdır. fakat miltri ha-

u ve f na 4kıbeUcre mun
cer • ı . T ı ruz edecek taraflar 
b ınları duşun eğe meebardurlar. 
Bund n muteamun acele et - ı 
mcsı içuı ~ sebeb )'Oktur. O, ta
arruzun 1.am nını ve mahallini ken
di tay n cdec gı için müst.erihUr. 

Ceb lulbrıkta ve Afrlkada yapı
lacak ehemmiyetli hareketler içın 

mutlaka sı akların hııfi,,.,_.N bek 
lemek lAzımdır. Mevsimin en sıcak 
aylnnnda çöllerde hareket 6lum sa
çar. Sıcakların tahribatına mlni ol
mak, imkAn ve teknık dahiline he
nür. girmemiştir. Souia karp ta -
haffuı ve mulı:.avemet çareleri daha 
Z17adedir. 

Bu mutaleaya gore, !spanyanın, 

belkı bu ay ~çınde, harbe lirmai ve 
ondan sonra Cebeluttank'a karadan 
ve havadan taarruzlara baflanmuı 
muhtemeldır. Daha sonra Afrikada 1-
talyanın csaslı taarruz hareketleri
nin bo lı7acatı tahmin edWr. 

Bugunlerde ltaıyanlarua Somalide 
vesair yerlerde yaptıkları bazı hare
ketler henüz bü)'Uk taarnmm bq
langıcı defildfr. 

Ayni zamanda cleni.zaUIJıuile ve 1 
yeru ıb2ar edilen küçük bilcumbot
larll M nş deoizinde nMli7e kafi
!ele ır:P. sık sık taarruzlar yaµılıyor. 
Kı..~l{ tır torplto motörbotunda, hu
curnbotunda bir ''eya bir~ torpıl 
ve su bombul atacak baait terti
bat ile 6 - 10 kadar müreltebat var- ı 
dır. Bwllar ~ denJzlerde tor- J 
pıtolann hucum vazifelerini goren 
kuçük mot6rbollardır. Batmaları ve
ya kaçmalan her zaman kolay ve 
m kün olup babrmalan ihtimali 
de çok. kuvvetlidir. Bataıltlan zaman 
zayı t ehernnu,yetaizdir; JıılaDf deni
zinde Fransa lim:ınlaruıdan hareket 
le kafilelere tııarruı için dcni1.altı -
lanndan ve destroyerlerden daha el
veri lidırler. Azaınl iki saat içinde, 
adeta bır tayyare gibi, hareket edıp 
hucumdan sonra avdet edebılirlcr. 

Sur.ıtleri fevkaJAde zi;ırade olup sa
atte kırk beş milden fa.la 791*\ları 
vardır. 

Bundan başka Almanlann, Umıç 
hareketleri esnasında .kullanmak ü
ZCt"e ,ıaz bombaları lbzat etm1f ol
mala1'ı pek muhtemeldir. Bu bom
baların öldurucu ve )'8DglJl yapıcı 

bombalardan zi711c1e aıutacu. uaba 
tesir edıcı, muharibleri hareket -
ten alıkCJ7UCU. göıımekten ve dü
şwuneklen menedici, kesif duman 
yapıcı bomblım obmılan lbtimali 
çok kuvvetlıdir. Alman .kimya sana
;yünln bu hwıusta çok çahiblı zan
olunur. Ne derece,'e kadar mavaf
fak olduklannı ve ollıald9naJ an
cak vuku• ~ .......,...... • 
terecekUr. , 

Ne AlmaD7a, ve ne ltab'a buıün
.kQ vaziyetlerini m••fne ve sade
ce deniz ve bava taarrm:larile ik
tifa etlne7f dOPl""MP•e.r. Almanya 
ve ttaıya deniz ~tmdan malı -
nim kalcbltJan icin .ber illtbeclanm. 
bele ticmet mübede' k ı ini lıaıradu I 
Ye ~ ;ppmalr meebu -
~ ltalıqlanhr. °'*8 aak -
llyatın demirJ'oDari)e k:na calı pa
halıdır. lıluharib Ol'dalanft fbtb'açla
nm nakle s0ç Jdf8"l ec1ea demir
yol nakliyatına bir de ..,_Jeee ha
riçle mübadele ili ,..,....il için 

lileHUtler cı-. çok arlnulbr. Alınan 
3'11 ve .ttaqa llarictm tedlırilte mec
bur oldukları ham maddeleri, yağ
lan. hububatı. DUIÜB cwberlerinı, 
pamuk ve )'Unil, petrol ve benzıni 
ınübaıyaa için. bunlar makabUlnde, 
ya mamul maddeler, maldaeler, iliç 
wııalre satmala 'f'eJ'9 serbest d6Ylz 

muhtaçtır. 

:t tilA etmil olduklan memleket -
lcrın halkım idare etmek ve onlarla 
uğraşmak da QTICa b.r ldilfettir. 
Sekiz on _. bu guçlüklerle uı -
raşmak ve ... esnada muhtelif sebeb 
lcrle birtok za.yiat vermek yerine. 
bır defa et.emm(yeUi fedakflrhkl:ır 
y~p:ırak ve fada zayıatı göre alarak 
y pılacak taarruz ve ihraç barekel
lerıne te,ebblb etmek tercih edilir. 

İşte bu noktalan duşununce Al
manlarla ltaJ.Janların bu sonbaharda 
buyuk zayiatı cöze alarak tngıltcre)'e 
asker ihraç wıe Kısırı zaptetmek ha
reketlerine lelebbüs edeceklerine ve 
bundan vaz lllil:Dlb'ccek.leriuıe bük -
molunur. 

Yaz mevslmfnh\ sıcakların, umn 
gunlerln. barak h:ıv:ıların gcçmcs.ı 

bu hareketler için zararh değU, (ay
dabdır. J[urt dtmlanlı havayı sever. 
Uzun l'flCC!llr, si8li ve serin havalar 
gerek ihraç bareketı ve gerek Mı
sır seferi lçm daha elveıişlidir. 

tngillz .ajamlanmn verdllderi ma
lümata göre, Tnblusta (250.000) ve 
Habeşiaan ve dvmiannda {150.000) 

k11da 2126 ve bazı hukumlerıni de- ile mükellef değil midir? Be- di modelini uçuracaktır. Mus:ıbab 
ğ.i t.ıren 2420 sayılı k nunlardan 2126 lediyeden ve alakadarlardan esnasında en ıyi uçtuğu tesbit olun:ın 
sayılı kanunun bırıneı maddesinin A model sahibine Turk hava l.."'Ul'UJ?lu 
\'e B fıkralarında Türk v tand ın- soranın.,, tarafmdan ınukafat venlecekür. 
dmı g ynsının yanı ecnebılerın ya- Yeai Sabah - Biz de aynen Gawt:ısarny tayyare modelcilik 
p mcyacaklan b1zm tlcr tasrih ecLI- abjkwfarlarm dikkat nazarla- kursunda undıye kadar 200 model 
mı tır. Bu hizmetler ıırasında (Lo- nna koyuyoruz. yapılmıştır. 
k ntal:ır) yaz.ılı değ dir. Kanunda Dıxer tarnfdan Turk gençliğinin 

sarahat olmadık~ her ngi bir fiıli ,-1
-----------. havncılıga k:ırp alakasını • rtbrmak 

tef ır suretile suç telAkki etmeye de KISA HAB!'!:RLER 1 m:ıksadıle tayyare \'e pl5nor model-
i yo;ı:tur. Ve bu dan dolayı ta- - - c l ğınln meldeble de ı ecburl ders 
kibat yapılmaını tır. Aksi halde her * Emlninü meyUrıı - Eminöou ol r k kabul olunma ı için Maarif 
l ngı bır ~ah n hil Cı k nun takl- meydanındaki tramvay hnttlannın Vek !etine bir çok müı c:ı tlar 7a -
bata maruz kalması bi g yri kanu- bırıbirierine ballan.masa dün ruha- pılmıştır Bum raca:ıtlar kabul olun
nt ı;e mucs iC hlıdı l n uburuna yetlendirllalliUr. Meydan eylOlün dula takdirde her mekteb mualllmi-
S41bebıyct vcreceii ardır. haftasında scyrusefere nçılae tıl'. nl bu sahada yeti tirmek lazımgele-

Ve esasen bu kanunun tatbikine * CaMl Halaları _ Atikali pa a cektir. Bunun için de )Cnlden blr çok 
dair km Vekillen H tmce tanzim ne· Mabmudpııaa caınilertnln haliları kurslar açılacakbr. 
edılmlş olan talim enın 17 inci bundan bır müddet evvel yıkılmış- -»ııc-
m:ıdd ınde de lok t lar sarahaten lı. Bunlann halil y pılmllllla ı o ci- Balkanlar atletizm 
istisna edılmlştir. G k kanun ve var halkım müşkül vazıydte b1raktı- J 
gerekse t:ılimatnam bı 1IUÇ olarak ğından bu halaların yapılmnsı için müsabakalan stan-
tnkib cdılmlyen t!cn ı garsonlannm halk belediyeye muracaat etmiştir. b ld l k 
va7Jyetleri hakkında iz h edilense- u a yapı aca 

*Polonyalı MUltecller - Dun sa-
beblerden dolayı d er ıd rl makamat bahki ekspresle şehrJm ze 60 Polonya Geçen sene Atmada y pılan 10 un-
ar:ısında bır g6na ih f. tahaddüs "' cu Balkan oyunlaı·ı kona.esinde on m.ute<:isi gelmiştiT. Bu milltecilCF ı.ıeh -
etmcmlştir. Ve yapıl:ın muamele de rimlzde birkaç gün kaldıktan sonra bırinci oyuıılar ılc blrinc:i Balkan Jar 
mcmuriyetiınlzce kanuna uyaun gö- Polıon)oll lej7D11una fWhak etmek il- koşuswuın icrasına Tilrldyenın me
rulmüştür. J[eyfi,)'etin bu dairede zere Filiatıne tideceklerdir. Mülteci- mur cdildı i malumdur. 
tavz.ibcn neşrini nca ederim. lerln bepııi 11 _ 30 yas arasındaki Bır r l.'ı Balkan kır koşusunu mu -

lm11bul c. Müdclehımu111lel ıençlerden mürcltkebdir. vattalı:.ıyetıe ba :ırdıktan onra Turk 
Hlkmn Onat atletizm federa 7onu on blrln&i Bal-

k.işılik ttalpa kuvveUerı vardır. -ıMHıı•--
* MIJltepr gitti - Şehrimizde 

tetkiklerde bulunan MGnakal6t Ve- kan oyunlarını da yapınak için dfın-

~~a= ... ltalyan denizaltı- Almanyadan 
Buttm iM ~ere ve taarruz • 

::::::=. =h~: yapılacak ıdhalAt 
ES...~~~~= için yeni bir karar 
hllZlrlanaut bnı .kuvvetlerini de tn- ----o--
giliz SonıaJi1iae. Mısıra, Şab denizine Türk - Alınan ticaret anlBfllUW 
ve Akdeabe dıllru geUrtmektedlr. hük"UJlllerlııe g6re resmi ihtiy~lar 

7 Altl*lllla Avam kamarasında h:ıncınde tuccarJanmızm verecekleri 
!n«i1iz n-t.n dernışlerdir iti: (Al- aıpari&ler ve .Almanyadan yapılacak 
ıaaa1an lllilıııial etmek dolru delil- ithnl t için 7eu bazı kararlar alm
dir. .Fakat Almanlar nasıl bir taar- mıştlr. Alikadar makamların yapbk
nız ~ lr.-.a ederlerse etsinler, ları tetkikler neticesınde AlmaQa -
tncil~ bir surprlz kaşımıda bı- dan yaµılacak bu ithalibn harbin do
ralt~. İngiltere deniz- furduğu bazı zaruretler sebebile mem 
den ve ı.w 1 ı gelebilecek her tar- lc.tetimlze gelememesi ihtimali de 
1ii taarru:dll'a brJı hazırlanımf\ır), mevcud oldulu anlafllmı§Pr. Bu se-

MütlefiJrimiwkı bu defa l)'f ha7.IJ'- bcble AlmanY117a evvelce sıparişler
landıtuu ba u.delerden tabmln e- de bulunup mal ptirecelı:. olanlar bu 
debilirlz. il 1 lenel dilpnan taarruz- ithal tın mikdanm ve yeniden At
larına karp 1asillz mukavanetinl ve manyaya mal ısmarlıyacak qJanlar da 

kAleti Müate§:ırı Nakl Vekaletin da- ya vazlyetınln gergin olmasına rnğ
vetı ilzerine Ankaraya gümiştir. men her lilrlu tnreye baş wrmuş \"e 

Milstetardan baaka Ankarada ve- muvaffak olmu tur. 
kAlette vazife g&:en ve şehrimizde KoffifU ~larclan Bal.kan 
bulunan vekAlet erkAnı da Ankara- oyunlanna receklerlne dair muva
ya dorunu~lcrdir. fakat c v blan gelmiştir. Bu itıbarla 

m b:ıkal r birıncitcşrin ayının be* ihracat - Muhtelrf memleket- ~inci ve altıncı günleri Fenerbabçe 
lere 30 bin liralık ihracat muamelesi stadyomunda yapılacaktır. 
kaydedilmiştir. Bu ihracat arasında Ane<ık bu musabakalar Balkanlar 
lllac:aristana 20.000 aded hava kuru-

anısı aUet zm mus:lbakaları olacak, 
mu koyun del'isi, ham amyant. ts- bcr m.ıllet mılli formasile ıttirak et-
vi~ tuzlu koyun barsatJ, Yugos- tiğf halde puvan esuına istinad et
laV71t7a ham am,-ant s:Jtllnuştll'. mıy«e ctlr. Atletizm ferdi bır spor * Manifatura iti - FiJ'Dt tcro.t olduğu cıh lle asıl ehemmiyeti olan 
ve mürakabc komisyonu bu&ün Mın- ferdl bir ncıliklerdir. J'.luen bir mu
taka Tiraret Mütlilr.Hijüııde toplana- tabak t esası u7.erinden rakamları ta
rak manifatura fi,yaUarırun son \'e yin edilmekle olan puunlann tek -
knt'I şeklini tesbit edecek ve listeler nik bakımd:ın ehemmi~etl yoktur. 
bir kaç gune kadar i1An edilecektir. Balkanlar rası atletizm musııbaka 

* Yııa lplikler - Sumcrbank yün larıada m raton, Yunan diski. de -
iplikleri cilesinc teSbıl cdiJel 55 ku- katkın. 3000 metre flnzalı, on bin 
l'UI tb'aL bugun luıt'l olarak kabuJ ~ 4X400 bayrak ltolul:ın yolC -
edilecektir. tur. 

muvaffaJdJelinl vekayi ı&ıterecııektlr. malın mikdar ve nev'ini Jılıntaka Tı- ---------------------------

Eeld IUrlecl ve Altıncı 0,d• caret Mudurlüklerine evvelden ha- Flo rya plaı· ve gaz·ınolan ber vereceklerdir. Bu suretle ticari Ku••._N EmekU G•eral 
mnkamlanınız bu maJJarın biıtun si-

M ..... 8'119 parişlerın memlekete gelmesini kolay 
bir sarette kontrol Ye temin edec!ek-

Şımdllik Almanlar da Britanya •
dalarına ihraç hazırlıklanna devam 
etmekle beraber başka te:eebbllslerle 
hasımlarını oyalamak iatı7ecekler -
dir. MeııelA Britanya adalanna taar
nı1.a kftfi kuvvetten fazlasını başka 

eebhelere evkederek oralarda taar
ruz edecek gıbı tavırlar tUınmalıan ====---=====:11111--=-=-=======--===========:::aa:& 
muhtemeklır. Baskın teslrile muvar- lstanbul Valiliğinden Belediye bir alacak yüzünden 

hepsinin varidatına haciz koydu 
fak olmak için şaprtmaların envaı
na teeebbils edecklerdir. 

Esasen Bntanya adalaruıa baslan 
muı bek1eDen barebt, lbnç teteb
büslttkhr. Yolma bu adalara taarruz. 
ö&edentcrı havada ve denizde yapıl
makla olup ~ hb8olunacak 
derect.'\le de aı1mlfbr. Her &On ve 
her &Ke yüzlerce ta)'YU'e ekmlari
le bP.lll ba ı, !qüiz lilnanları, şehir-

Yeniden açalacak illı: ,.eıııı okuluna taı.ı. e4ll _. üzere lstimllldne 
karar venlen JtartaııA. Ralunanlar dvannda 7.abar "7cına mevkliade ~ 
Tikwılll Ahmed Esad variderine aıd EbiUbüca .._.. adile anılan mOlke 
bida7eten takdir olunan 5000 lıra bedelın artbnllDml hakkında 7llPt)an 
itiraz tetkik edilmiş ve bu yerin bedeli 5500 linlra llbnlmıştır. Mal sa
hiblerlnin takrir vererek istihkaklarını almaları. abi takdırde 1295 tarih
li kararnamenin 98 tarihli fıkra! mahsusuna ıe.tlkan bedeli banka,.a yatı
nlmak aureWe cebri tescil 78Ptınlac:ığı 13 Onri IUddqe tevfikan ilin 
olunur. c'l34Cb 

leri, nayl merkezleri, hava usleri Ü 
,.l'S&ın- 1.ıombardunan edilmektedir. niversite Rektörlüğünder-
Buna rnukabıl İngiliz tanarelerl de 1 

Tıb Fakütt.eshıde cttrolojb doeentlllf açıktır. "-zed1er1n yabancı dil 
aynı r.ıı Etle Alman sehirlerinl. sa- imt.ilumlan 2 birinciklna 1949 pazartesi gQnil 7lfllillacaktır. İ8tekliler:lb 
n "t ı erkezlerini 'I: e bava ilslerinl 

" sıhhat raporu, 5 fotolnıf. nOı. tezkeresı ömell w h(i'fi.1etiııi ~ 
b b rd ıruın etmelctedirJer. Bu es- fitlerile cflfla' tedris illeri kalemlndcn i!tenecekllr.> 15 llirind tepin lMO 
nad müh m ırukdarda tanare za- a'Qaınuıa .kadar BektllrlOle mür:acaatları. cc'l272» 

:yıatı da nrdır. Almanların bu a- ============================ 
kını , :.ıdetl bir müstahkem mev-
21 • ; YBde taarruzundan evvel topçu 
att.' k: yapılan tabrib iline benze -
mekt.fll r. 

iYeniSabah 

HNILIK 
1 AYLIK 
1 AVLIK 
t AVLIK 

Tlrtct,e ..... , 
1400 K .... l700 K .... 
7IO • 14IO • 
400 • llO • 
150 • IOI • 

15 Atvstoa 1940 - PERtEMBE 
10 Receb 1351 

2 Rumi Aiustoa 1351 
GIJn 248 Ay: 8 1940 - Hwr 102 , 

Ordu Memleket 

EMLAK almak veya satmak 
latiJenler için 

tir. 
----•ıc-

f hmalklr doktor hak
kında bJr izah 

Diln Fatih ka)'lll.ıkambğuıdan te
lefonla eoyle bir izah aldık. Bizzal 
kaymakam dedi ki: 

cDünku gazetenizde (Salı günü) bu 
mevzua aıd yazıların sonunda Aksa
ra7 karakolunda yapılan yolsuz mwa
mcleden doaayı kaymakamlıkça tah
kikat yapıldıgı yaz.ılnuştır. Fılh:ıkika 
doktor hakkında aahhiye müfettişleri 
tara!ından tahkikat yapılmakta ise de 
karakoldaki 7olııuz muameleden do-

İstanbul Belediyesi l!ontratolara istinaden mütcahhid 
Mehmed Uygundan alacağı paraya karphk olmak iiRre milte
ahllidi buhmduğu Florya plij ve gazinolan varidatına haciz 
konması içia beşinci iera dairesine müracaat etmiştir. 

Ancak bir üçneü şahıs çıkarak gaainolann Jrendjajge ai•
)'el::i ciheti ile böyle bir borçtan dolayı kendisinin zarar ve ziya
na uğrablamıyacağını ileri sürmüştür. 

Beşinci icra lıikimliği bu iddiayı tedkik eyllyerek reddetmiş 
ve haczin tatbikine karar vermiştir. 

layı kaymakamlıp ne bir şiktiyet ~~~~· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ı; aki olmllf, ne de kaynı amlıkta -

~~-=a::-~·Bö•-ta•- ARI ;;411lARDiSE•üYUA 
HALK EV LE RI NUN IUKOLARAK 6AR6WIJ,8U ILTiHABlA&Ut &iFASIHI TEMilUBfR 

Tıb Fakültesi Dekanlığından 
Fakultemize balb D1ş tababeti m ktebınde iki asistanlık munhaldir. 

Arzu edenlerin mezkUr melı:.teb mUdurl Une mur caat etmelerı. «7371> 

[Baı tarafı 1 inci aah1fed 

ken Rayi§tag Ualanna cebb4 
gitmek üsera veda eden il. 
ler 18 günde Polonyanın İ§İ 
tirileceğini de haber Ym'IDiRl:iJ 

Polonya filhakika on 
günde işgal edildi ve Paris 
yısın on beşinci günü d 
hatta on dördüncü günü AlR 
askerlerine kapılarım açb. l 
kat bugün Ağustosun on 
dir. Eğer bu satırlar in · 
derken Almanlar tozu dum 
katarak Londraya girmemi 
se ilk defa olarak Alman 
h:ıneti bo§a git.mi§, demek · 
Vakıa on beş gün evvel 

tere ctrafı:ıda ve üzerinde 
la.şan hava taarruzu §U 

beş. gündür, üçer beşer y· 
tayyare akınlariyle kıy 

günlerini andırır bir mahiyet 
mıştır. Hatta İngiliz gazete 
art.ık İngiltere muharebesi 
başladığını haber vermekt 
ler . .Fakat Alman tebliğleri 
bu taarııızlann bir işgalin 
asker ihracının kat'i hareke 
mahiyetinde neticeler verdil 
iddia <.:tnL) orlar. Bu taarnuj 
bugün y:ınn bir ihracın 
etmesi bekient:mez. Eğer 

manlnr günlerce, haftal 
fPddette taarruzlara d 
der, haftalar<'n her gün em 
mış tayyare'' rinin düşm 
göze :ılırlbrsa, sonra bu h 
taarruzlarını İngiliz harb 
manlarına t<'-;cih ederek 
tan fil,1sunu dıı kökünden 
sarlarsa o zamnn bir ihraç h 
ketinin n,m•affakıyeti 
bilir. 

lnbillere<1en p.elen haber) 
g'ire dakikada hir Alınan tay 
resi dfü;ınürtür. Bu rakam ı 

baliğah olmıyabilir. Çünkü 
beş yüz tayyarelik kafile 
hücum eden Almanlar, bu k 
büyük kuvvetleri İngiliz li 
lan üzerinde teksif ederken 
baskın yapamazlar. Geliş 
vaktinde haber alınır ve 1n 
a vcılan hazırlanırlar. 

Alman tayyar:.?lcrinin bu k' 
lerle taarruzuna mukabele 
İngilizler ayni derecede b · 
kuvvetleri çıkarnuya mecbııJ 
değildirler. İngiliz avcılannııı 
tında sahil ba.taryalan, 
toplar, gizli silihlann her 
üç beş tayyareye muadil · 

İngiltere harbinin ~~~ 
ması ihtimaline rağmen ku 
tinden emin olan İngiliz hl 
cılığı bir taraftan Adayı 
dafaa ederken bir taraftaıi 
Almanya üzerindeki uL111m1171 

nı eksiltmemiş, arttırJnıttır. 
nız evvelki gün İilgiliz tay 
leri Almanya ilzerinde on. 
üs bombalamıştır. 

Hülasa bugün Ağustosun 
be~ olduğu halde verilen 
tutulamruruştır. Bunu g 
doğru ilk adım saymak y 
değildir. 

Behçet 8A 

(Radyo Prograai 
15/, '11140 PERŞEMBE 

7.30 Program ve memleket 
ayarı. 

7 .35 Muzik; Hafif program ( 
8.00 Ajana bUerleri. 

a.ıo Ev 1rac11m - ,.emek r 
8.20/8.30 .Müzik: Hafif 

programının de\ aını. 
12.30 Prograın ve 

ayarı. 

12.SS Mu1.ik. 
12.~ Ajans baberferi. 
13.05 Jıl&aik: 

13.20/14 00 Müzik· Siasn:a 

ay rı. 

18.05 l\luzık· Konsertolar ( 
18.40 M zik: Radyo caz orlr. 

ııı (tbrahi özgür idaresinde ) 
19.10 Milzik. 
19.45 Memleket saat ayarı. 

jans habcrl ri. 
20.00 MUZik: Fasıl heyeti. 
20.30 Konuşma. 

20.45 k· Dmleyici dileltl 
21.15 Konu a (mhhat 
21.30 Y.onupa (Radyo pae 
21.'5 Muuk: Dil,y 

sFi No. 3. S ann. 
GllMf C)Ole lklltdl 
10.tl 5.09 8.51 Eu11f Emlak işleri Bürosu .... 

..... ...gı 
Rozel kadın orkcııtrası. dans mus bakalan. 22.30 Meml k t saat ayan • 

ı.ıe u.ıa 11.0I v.att 
•kfalli Yataı l .. k 

12.IO U2 1.81 Ezani 
H.OI 11.U UI Yautf 

Allm salim hususundaki teknik va hukuki İf· 
lerlni tam bir ihtısasla J•par. 

Galata BOJDk balrkll han No. 42 Tel: 4090"'tı ... 

~ 

stllwlR Yı 
.. nıDI upll&I• 
allll TIMIU1U.t 

ma al mı~ e elden tutabilirsiniz. haberlerı, z r at, esham - ta 

pazar M il" S d. kamb170 _ nukut borsaa (n,. •• 
ih:Ü ua G k~:ni a 1 12

•
45 

MUzi : Cuban4I (Pi. .. ______ lllilill••• 23.25/23.30 Yarml&l 
ve arkad~an ır~ı,.ınıa. 
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a 
'"'h [Baı tarafı 1 inci sahifede] linlik elbiseleri bile ltocalnrı ta-" enı · 
l'e 'Ytrniyetll kısmı ~~gosl~vya rafından ynptırılıı-. Bu_ kısım, 

lta tnan hu~udlan ıçındedir. yani Şimalı Arnavudlugun sa-
d lya daluldeki Arnavudlar- labeti diniyclcri ,pek kavidir. 
~~!ani Şimali Arnavutlukta - Arnavutlar, lisanca Geyga 
'da.ıı ıgalarla ccnubdaki Çnmlar- ve Toska olarak iki büyük kıs
tart!UŞkula.nıyor. ltalyan ta- ma nıünkasim iseler de bu iki 
iuk Davud Hoca, ıArnavud- kısmın hiç biri kendini bu isim
~0Praklnrında iki Arnavud le ayırmaz. Cümlesi "lşkiptnr,, 
lt ndan katledildiği sabit i- yani Anıavud ünvaniyle ütihar 
.:' lta1yan hükiımeti Yuna - ederler. 

::.ını mes'ul addediyor. Cenubi Arnavud!uğa gc1ince: 
lıaa· .. ~·~~· bu Daı.-;ud Hoca Ki halen 1taly1m tahtı istila ve 
y ı eJını vesile ittihaz ederek işgalindedir. 
11. ıınya, Preveze ve Çamlığı Ar- .Şimali !Arnavucllara yani 
b <lVUdluğa ilhak ettirmek, ve Geygalara ekser ahvalde mü
~llna benzer bir scbcb ihdas şabih iselerde bazt ahval ve 
la erek günün birinde Yugos- hareketleriyle tefrfü olunurlar. 
~a hududları içinde kalan Mesela "Basa,, ya daha az e
) a~'Utluğu ve hatta Dnlmaç- hemmiyct \'erirler. Daha az diıı 
~aYı L'jgaı etmek fikir ve müta- dardırlar. Hıristiyrı.nlıkt.an kcl.
g ası \'atid görülmekle b;;r::ıber ma bazı fıdct ve adaba lıfıla 
'lerek dahilde, gerek Yunan ve ıi::ıyct etmcl-.tedirlcr. 
~ eotılavya içinde kal::ın Ar- Bu kısım Aıııavudlar, odebi
ltı "Udlar her halde uslu dur- yatı millilerıac ötedenberi c-
1Yacaklardır. hcmmiyet verdikle.rmden Gey-

sa!.:ııavutıar çok zeki ve has- galaı dan daha müterakkı Ye 
G rla.r. mlınevvenlirlcr. Geygalar ika-

İtti ~en sene Yaki olan İtalyan dar müteassıb ve cahil olma
alk 1:taııu hararetli bir surette ma1arının bir sebebı bu olnıak
d ı. lıynn ve İtalyan propagan- la beraber Bektaşi tarik b da 
tt·· l1ı:ı kapılmış olan bir lnsım Toskalaı·ın tcnvirınc çok hiz -
~~erler, aldanmış, nldatll- met etmiştir. 
tc <ılnıaıarmdan dolayı ibugıin Toskular Bektaşi babalarına 
lı~~dc .nadim ve p· man biri karşı çok merbut ve hürmetkar 
~~ırler. İtalyanların Arna- dırlar. Yeminleri ekseriya "Pür 
l' Ut;a refah ve san.det geti - .kok Baba Ali,, yaııi Ali baba
\'~Ceklerinc Irnın·y ler. Refulı mıı başı için diye yemin edınce 

1 ~ adet şöyle duı un, her ı akan suların durıll1Sı icab eder 
~ biraz claha der.<ci sefalete Yemin dedim de hatırlac1ıın : 
u ar oluyorlar. Cenubi Arnavutlui;;un Tcpe-

ıta li.'J.ber aldığımıza göre Ar- delen, Erğcri, Dclvine, Hinıara 
<1 Vudlann yegane ,.c mukad- kısmındaki Arnavudlara ek
r es lPdusnıı teşkil eden koko - seriyetle "Ali Pnşa.,, miıslüma- · 
ŞJOS (Mısır unu) nun okkası nı derler ld hundan maksnd, 
1.!r~:l.idcn otuz kunışa çıkmış- meşhur "Tcpedelenli Alı Paşa,. 

.tı Zaten fakir olan halk. bunu 
~as.11 tcınin edeceğini düşünmek 
it clır. Bundan ba§ka elinden 
ll 
0Yunı.ı, öküzü de alınırsa Ar- 1 
avua çıldırmaz da ne yapar? 
ŞUbhesiz ki silô.ha sarılır ve, 

~ll~bi bir hükumet tarafından 
1 

r>~ ı bir himaye ve müzaheret 
<:>O .. 
~rurse yani kifafınefs edebi-
b· ek kadar bir mık.tar ekmek, 
lr avuç tütün ve cephanesi 
~in edilirse Arnavud uç sene, 
·~ sene hatta on sene mukavc
~ct ve clüQmanmı fena halde 
ı.ı· ::t 

aç esler. Arnavud mukave-
ltıeune clair bundan sonra ga
:t~rde bir çok havadise tc

duf edeceğimiz muhakkak 
ıııcıug~ - 'd ~ndan Arnavudluga aı 
lazı 1• -· ma umat vermegı muva-
tı){ bulduk. 

la Arnavutluk, bugün !talyan
~1n zapt ve işgalinde bulunan 

Jndan ibaret değildir. 
tli .Arnavutluğun şinıal kısmı ya
l'· tPek, Yakova, Metroviçe, 
bel'ı.trin, Piııiştinc, Kalkandelen, 
t bl\ler, Mann.stır ve saire Yu
:~aı yadadır, ki ccdadlarının 

lak \'e adetlerini ve bir de na
:: Ve haysiyetlerini nmhafa
~ a \'e "Bcsa,, tabir ettikleri 
" de Ve.ta lıususund3 bu Arna-
Udlar pe'k metindirler. 

i 1Cl~yetıerini, kabilelerini, a
~ erın.i ve hatta mücerred bir 
q··zlerıni nıüdafa ıiçin kanlarını 
l 
0kı:n~c her 'Zaman hazırd.ır
:q •• 

.i\ncak hayat1arını istihfaf et
~kte faila mübaleğa ettikleri 
tin 'Ç,'Ok defa ehemmıyetsiz bir 
~:y için aralarında sık sık vu
~rlar, Hezel ve hiffcti sev

~~er. Ciddiyete pek ziya.de 
lıa ldirler. Lcvendane tavır ve 

relcetıeıi kahramanane ,·azi-
~·eu . ' .. 
~ 

1 
et'i vardır. Ifadınlar.ı gu-

.ı e Ve ekseriyetle uzun boylu
"'Ur. 

zamanında kabulü islamiyet · 
eylemiş bulunmal:ırıdır. 

O havalide sekiz on sene bu
lundum. Bir çok ela dostlarım 

vardı. 

Bu zevatla esnayı sohbette, 
yemin ve tcmımı.t mukabili ola
rak istavroz işaretini yaptık -
larını bin1erce defa gördüm . 
Vaki olan ihtarıma: 

- Alışkanlık! •. 
Der ve itizar eylerlerdi. 
Bu kısım Aı·navutluktan ma

ada bir de Yunan hududlan 
içinde kalan "Çamlar., vardır. 

Çamlık, eski Yarıya vilaye-
tinin Preveze sa:ııcağiylc Yan
ya sancağının nısfı garbisini 
teşkil eder. 

Preveze, Aydonat, Filat, Mar
giliç; Çamlık kısmına dahildir. 
Çamlar da diğer Amavudlar gi
bi cesur, zeki, çok çalışkandır -
lar. 

Çamlar da Geygnlar kadar 
dindar, fakat daha mi.inev-v"er -
dir. Hasılı, Arnm'ltdlar, şeci, 

cesur, sözünde sebat etmekle 
tanınmış bir kavim olduklan 
halde eski zrunanlardan beri 
lisan. :ıhlfık ve adetlerini değiş 
tirmeyip daima akvnını müte
meddiııedcn ayrı, münferid ve 
ki.iç:ük ki.içlik birbirlerine ha
sım kabilelere ayrılmışlar ve 
hiç bir vakit birleşerek isbatı 

mevcudiyet edememişlerdir. 
İlam Meşrutiyetten sonra 

Arnavudlar hülyayı lcavmiyet
le bir istiklili muhayyel arka -
sında koştular duroular. 

Nihayet 1914 - 18 Umumi 
Harb neticesinde bir Amavud
luk hükumeti filemi ı·ücuda ge
lir gibi olmuşsa da bu ucubei hil
kat yirmi befJ sene bile yn.~ya
madı. 

Binaeııalev, eminim ki ltal -
yanlara hiç rahat yüzü gös
teı:miyeceklerdir, Ati yakındır .. 
Yaşayan göı ür .. Şevki l"Ji}ŞİM 

YENİ SABAH 
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Yunanistan s o N H A ~ ~ R L IE R 
ve italya "' ·-----., 
ileri suJ:e~;l'r~~01~i~~1y:;;:~;._ Avrupada h4rh!Yunan - İtalyan Afrikada harb 

[ 13 t f 1 ı 1 hlfedcı] 1 • ı• v • [Baı 'tarafı 1 1nei sahifede] 
le bir masaln iııanuc:ı.k l>ir kışi av ara 

1 
ne sa gergın ıgı rnhatle tasvir etmek heniız rnüşkül-

bile bulııllı;"""Z. '"u··· aııı"stan, 1_ Bir Günde i8 Tn.y:vare 
...... .ı. ... Londra, 14 (::ı.n.) _Dun 78 Alm::ın dür. Düşmanın mevzii bir muvaffa-

talya ile bir harbe girerek on- Uıyyarcslnin düşürulduğu resmen (Baı tarafı 1 inci sahifede] kiyct e.lde -etljği birinci hucum esna-
dan Arnavudluğu kısm n ve bildinlmektedir. Buna muknbil 13 tin henüzmüblıem bulunmnsıııa sındn mu!rez.elcrimizden biri yandan 

10 - ı 1 ·ı· matbu sık1ştınlmlŞ ve ~kilmeğe mecbur Ya tamamen a.lmayt düşünecek İngiliz avcısı kayb<'dilmışse de ragman, mese e ngı ız -
d k ed' kalın.ıştır. Faknt vaziyet muknbil bir 

kad .... l•uvvetli clcMldir. Yunan- pilot sağ ve salimdir. 3 ycırnlı ,·ar ır. atının dikkatini çekme ·t ır. 
..., ' r:.· 1 hücumla eski !haline irca edilmiştir . 

lı dostlarımızın biz hem alnl \•e 

1 

fal~·an tayyare fabrikalan Şimdilık anlaşılan cihet, 1- Biüıharc yapılan diğer hücumlar 
muhakeme! rinc itimad cderız, büyük ha.sara uğradı talyanın da Balk.anlann taksi - başlangıçta bir muvaffakiyet temin 
hem başka bir milletin toprak- Londra, 14 (a.a.) - Heuter: minde rolünü ifü etmek ve bu eder gibi görillrnüşse de neticede heri 
!arına göz <1il~miyeccklcrine c- •

1 

Bava nezareti tebliği: hususda Yunanistana karşı iarnfta ı>üskürtiilmüştür. 
m;ıı bulunuruz. 1ngiliz hava kuvvetleri büyük Arnavutluk meselesini kullan _ Duşınan yalnız bir tarafüı iyice 

b b dırn t nosu dah denne nüfuz etmiş ve ıki top znpte-onun l·,.ın· ~-'-:di oldug-umuz om ar an ayyure ı mak istediğidir. Gittikçe a 
:. ~l.Ull 1 - h d f dılmiŞtir. Bugün mczkUr derinliğin 

hadiseyi Y.unanistan tarafın - dün gece talyada askerı c e bariz olarak görülen cihet ise, kısmen azaltıldığı zanncdilmekt.edi,r. 
dan sebebiyet verilmiş ve ltaı-' lcre muvaffalnyelli bir hücum İtalya ile Almanya tarafından Vnz.iyetin ısl5.h cdilmedir;ı yegane 
ynya karşı bir husumet hissin- yapmıştır. Gelen ilk raporlar ihtiraslarının tatmini için bir şi- ııoktn bıırasıdır. 
den veya tccaviiz ta.s::ıvvurun- Milano ve Torinada tayyare kar addedilen Balkan mcmle - İngiliz :resmi tcbli~ 
dan ileri gelmiş bir vak'a değil, fabrikalarının büyük lınsara uğ- !tellerinin istildailerini ve bu is- Kahire 14 (a.a.) - Kn.hirede-
bil:iJtis llalyanın Yunanistan rndığını göstermektedirler. tiklfı.Ji muhafaza için mukave - iki 111,giliz umumi karargfilıının 
aleyhindeki haksız bazı niyetle - Bombardıman tayyareleri - met azimlerini teyide her za - resmi tebliği: 
rini örtmek için mahsus çıka- mizin hepsi salimen üslerine mandan ziyade ihtiyaçları oldu- Garb çölü: 13 ağustosta lıu-
nlmış bir vak'a mahiyetinde dönmüşlerdir. Sahillerimize ya- ğudur. dudwı 56 .kilometre içerisinde 
gorürtlz. kın yerde denize inmeğe mecbur Bir Yunan gazetesinin makulesi İtalyan topraklarında keşif müf 

İtalyanın deniz tarikiyle bu- olnn bir tayyarcmiz mtiretteba- Atına, l4 (a.a,) ' Estiyo gazetesi rezelerimiz arasında cereyan e-
.. y . .. hi b' ta tı hayattadır. başmakalesinde Yunan gnzctclcrınln den bir müsadem_ e neticesinde 

gun unanısmna ç ır ar- son seneler zarfında beynelmılel mc-
d b 1 t d · Uiğer mevkilere hücum d'u"oman mrı~-esı· pus·· kürt" uı· _ ruz a u unmıya cesarc c emı- 1n sclclcr hakkında munaka aıar yap - ..... ı.u.J.~ 

Londra, 14 (a.a.) - giliz ycceği şübhesiz ise de Arnavut- makfon içün .. b ettiklerini yazmal:- müştür. Bundan başka her şey 
Jul: yoluyla Karadan Yunnn hava nezareti tebliği: t::ıdır. sakindir. 
topraklarım tehdid ve istilaya Dün gece ltnlyn üzerine _ya- Makal<' buna ragıncn Stclnni rıjan-
kalkmnsı mümkündür. Mihver pıldığı evvelki tebliğlerde zikre- suun mnhud Davud Hocıı hfıdLcsi 

dilen hücumlardan mnada bu- hakkındnki ithamlarını kayıd ve 
<1.ev1etleri Balkanların mahsul- bunlnrı ı·eddettiktcn sonrLı şöyle de-
d t b. 'ftl'k · eün hava kuvvetleri bomb:ır -ar \'C mun azam ır çı l gı- ~ :vnm etmektedir: 

k d 1 · · ek dıınan tayyareleıjnden mürck-bi çalışarak en i erme yıyec · ~Hüklı.ınctin hareketi pek nadiren 
ve ham maddeler yetiştirmele- keb kuvvetli filolarımız De.<>Sa.n bu kad:ır kusursuz, dikkatli ve hatt!'ı 
Tine pek muhtaç oldduklan içın da ve Leipzigin şimalinde Bren dost ... ne olmu tur. Bunun içindir kı 
buralarda sulh ve sükfuıu mu- burg'da bulunan Junkers tuy - men ınJlcti Awup:ı ihüllümın bn-

. yare fabrikalan ve Lumm ve şınd:ın beri hukumetin takılı ettigi 
ha.fuzaya ehemmiyet veı,yor- kat'ı bitaraflık ve samimi dostluk 

·· ,...,~ "d ı A b Grevenbroich'deki cephane fab gibi görunıneKw ı ı er. ca a .sıyasctini tm:ımilc 1.::ıs\ib ctmi~r. 
b d · ti riknlan üzerine ve Ruhrda Ywıanistanı un an ıs sna c- Fakat bu siyasetin mıllı ;ıcrclın hu-

debilir:lcr mi? Çünkü Yunanis- muhtelif askeri hedefler, Al - dudlnrı iç'nde kdmr.sı Uızımilir. Bu 
tana bir tecavüz, lngilterenin l manyada, Hollandada, Belçika- scbebledir ki Elen milletı bahsi gc-

yardımını ve ri'ürkiyenin de mü :::;e::~::a~~;::.~·~:cp:ı; ~~; ı:~;~k~ı:1irıı:ıu:~u~~n ~~~~ 
dahalesini intaç edeceği pek ı böyle bir h::ıyrct lilmdi:> e kadar rnzı-

k • d B ı di d n- 11 lardır. Tayyarelerimizden biri aşi ar ır. u tat r e ı.u ~an yetin inki.,::ıfını sakin bir emniyetle 
Yarımadasının sulh ve sükunu- üssüne dönmemiştir. takib ccler: Yunnn milletinin nefsine 
ııu muhafaza edebilmesi imkan- --ırnc- itimadını asl::ı azaltamaz. Bilakis Yu-
sız deınektiı·. izm·ır beledı·ye nnnistnnın mutfak hnkkuın olan iti-

~ ınadı ve mesut hUkiımC't trırafından 
Eğer bu düşünce İtalyayı .idıtane bir surette tedvir edılen mcm 

Yunanistana tecavüzden men- re·ısı· Ankarada leket işleri Elen milletini daha o -
edebilecekse Romanın durup ı.•ukknnlı olmağa scvkctmcıttcdir. 

dururken l.>öyle bir mesele çı- Ankara, 14 (Hususi) - İzmir 1 Hnlk hiç scbebsı.z ortaya çıkarılan bu 
h "k d" ? A hfıdisenın ı:üraUe ve mantık d bilinde lrn.nnasının ı ·meti ne ır . r- be1~.::ı:ye reı·sı· Behçet Uz c:.-h-

1 "-'" '/:{'"' hallcdilccegine knni oldugu cıbi Yu-
nnvudlukta ta.lyaya karşı · rimize gelmiştir. Behçet Uz, 

No. 125 

Sudan: Gallabat mıntakasın

da ktsa bir müsademede bir za
bit ve 32 nefer zayi ettikten son 
ra düşman mütlafaa m.evzilcri 
arkasına çc.kilmi..stir. Zayiab -
mız altı kişidir. 

Somali : 13 ağustos, dnlıa sa
kin bir gün olarak geçmiştir. Ju
gnrgan mevzilerine yapılan düş 
man taarruzlan hız verilmeksi
zin ve muvaffakıyet elde edil -
mcksizin tekrar edilmiştir. Zeila 

1 
sahil boyu boyunca ilerliycn zırh 
lı otomobiller, tayyare, ve harb 
geınilerimiziıı ateşiyle lcarşılan-ı 
mışlardır . 

Filistin \•e Kenya: İş' ara de-. 
ğer bir hareket olmn.mıştır. l 
nrutislnnın hakkının ,.e dunıst uarc
J~e:tınin en ronunda tanma~aı;ına d::ı 

kam bulumn:ıktndır. Zıra Yunanıs
tanın durust hareketi A -.·rupanın bu 
J.ısmınd:ı su~hün idmnesindc. çok mu
cssir olmUŞtur.> 

Yazan: Sami KAl!Al'EL 1 memnuniyetsizlik hislerinin az Reisicümhur İsmet İnönüyü Ye 
~ok bir isyan şeklini aldığı yo- Başvekil Dr. Refik Saydamı 20 
lundaki haberlere bakıJJnca 1- ağustosta açılacak olan İzmir 
tı:ılyan resmi rnaha.filinin kendi 1 Iı'uarına davet edecektir. 

KEL ALiÇONUN _ 
SON GuRE LERı--efkarı uınumiycleı ini §<rı.şırtınak J<uann, Başvekil tarafından 

\'C dikkati başka bir tarafa çe- açılması nıümkiin olmadığı t.ak
virmek için bu lıadiscyi bir ted- dirde, Başvelül namına Ticaret 
bir olarak düşiinmü.5 olmalarına Veldli Nazmi Topçuoğlu tarafın
ihtimal verilebilir. li'akat her 
halde bu oyun tchlikclklir. Ve-
kayii dikkatle beldiyclim. 

Uüsoyin Cahid YAL{."'IN 

İstanbul mebusları 
dün de Eyüblüleri 

dinlediler 
[Baş tımıfı 1 lnci sahifede] 

leler mücssczeden hiı; bir ynrdım 

gl'rıııeınckleı.lırler. 

Askere giden "\'.atandn lann ailele
rine yapılım yardımlnnn urttınlm:ısı 
ve bu işin iyi organize edılıncsl, bu 
dilek üzerine knyımıkam Said Ali 
Yi.ıcel izahat vercr<'k dedi ki: 

«- 47 fabrika ınüme:;silile \'C hu
susi miic.sscsc .:;alıil>lcıile bu hususd::ı 
bir toplantı yaptık. Kcndılcrinden 

yardım 1alcb cUhn. Bir çok pora top
ladık. Bu pnra şimdi elimizdedir. Her 
asker aılesınc ayda 10 lira verece -
ğim,,. 

Bundan sonra digcr taleblere ge
çilmiştir. Kemcrburgnz köyünden 
bir -ı•atnnd:ı.s Eyup l:aza5lllln bü
yük bir k:ı.z::ı !'lın::ısı dakıy:ısilc ka
z::ıya baglı köylerden ceıecck talebe
ler için bir yurd yopılm::.ısını istemffi
tlr. nu taleb mebuslarımız tarnfın

dnn a1ftka ne karşılanmıştır. Diğer 

bir Eyııplii vnt:ında~ cb Rami - I~yüp 

ve Edlrnekııpı - Eyup yollarının _ya
pılınnsı için mebus"l:ırımız tarafından 
aliikadar mnkamlann nazarı dikkn -
t.nin cclbolunmıısını istemişlerdir. 

dan açılması muhtemeldir. 
-ııc--

Moskova elçimizin go
lişini Alman ajansı 

nasıl görüyor 
İstanbul, 14 (a.a.) - D. N. B. ajan-

sı bildiriyor: 1 
Türkiycnin Moskova buyuk elçisi 

B. Ali Haydar Aktay raporunu ver
mek üzere lrnra bir ziyaret iı;:in 15 
agustosda Anknrnya gelecektir. 1 

Gaz:ctecılik mahfillcrhıdc sefirin 
tmk:ıray:ı Türkiye ile Sovyetlcr bır
lii:1 ar.ısında d:ıhn iyi münasebetler 
imk!ı.nmı müzakere etmek üzcı·c ça
ğırıldığı blldlrilınektedir. 

Bu m:ıh!illerde beyan cdildi{:ine 
göre, karşılıklı münasebcUlcrın bu
günkü vaziyetinde sc!irin bu seynha
tine hususi bir clıemmiyL>t atfcdilınek 
icab eder. D::ıhusus ki Sovyetlcr l>ır
liğinin Ankara büyilk elçisi B. Tcren
ticl de bir aydan beri Tilrldycde d~
gildir. 

--ıtııc:--

Türk - Irak 
demiryollarında 
111üşterek tarif a 

. 
Üç günde ırntalıyndan Koso-

vn sahrasına gelen l>ir adamı 

tcdlcik etmek spor tarihinin va
zifelerinden biridir. 

Dördüncü Murad, doksan ltl
loluk bir gürzü Konya ovasın
da yüz bin kişilik ordu içinde 
yapılan bir müsabakada. alıb o
muzhyarak ve on beş adım gö
türüb savurarah birinci olmuş
tur. Dünya tarihi böyle bir re
kor kaydetmiyor. Eşi olmıyan 

bir ağırlık kaldınnadır. Halter 
tarihinde (ağırlık kaldırma) 

gelmiş, geçmiş .. hatta bugünkü 
olimpiyatlara kadar kaydolu
nan rekorla.r içinde bu ~cşidinc 
bu yüksekliğe erişenler görül
miyor. Bu rekor değil de nedir? 

Dördüncü Muradın, Gülhane
den atıp Bcyazıdda, meydana 
düşürdüğü okun taşı yeı:ind~ 

yok .. Fakat, sürnamelerde kay
dı var. 
Avcı Mehmedin, '!'una ağzın

dan atıp karşı tarafa diktiği o
kun, rekor taşı daha hfiln ora
larda dikili duruyor mu dersi-

• ? 
ı.ız. 

Fatii•ın ı:.ipn.hilerindcn Tilki 
Hu:stufa .t\1vıJsyaya on yedi gün 
de İstr.nbuld:ın gidip gelmiştir. 
Nasıl Ye ııe ile? Atla da olsa gi
di!· gelebilir rr.i ~ 

ba.ş güreşçi olduğunu haber al-' 
clığı zaman Filibeli Kara Alı

nıede sormuştu: 

- Abe Ahmed, Katrancı ba
şa güreşecekmiş be!. 

- Evet.. Batta, seninle gü
reş yapmak istiyor. . 

- Abe evvela seninle yapsın, 
ondan sonra düşünürüz. • 

Demişti.. Halbuki, Filibcli 
Knra Ahmed, l{atraııcı ile Sela
nikte bir güreş yapmışlı. Ve, 
dört saat güreştikten sonra bc-ı 
rabere kalmıştılar. 

Ji'ilibeli Kara Ahmed, cevab 
verdi: 

- Ali<;-0, biz boyumuzu ölç
tük. 

- Ne vakit? 
- Geçen ay .. 
- Nerede? 
- Selanilrte.. dedi. 
Aliço, Filibelinin Selanık gü

re~inden haberdar değildi. Bu, 
haberi alınca şaşırdı. Ve merak
la. sordu: 

- Sahih mi söylüyorsun? 
- Vallab! .• 
- Berabere mi kaldınız ? 
- Evet.. 
- Ulan Ahmed, yalan söylü-

yorsıın? 

- Vallah diyorum. 

~ ~a.nıusıarını muhafazada zi
h a~esiyle taassub gösterirler . 
va.ı,. . 
~iiı;.. eı namustan - velev pek 
~ ı olsun - inhiraf eden kız ve 

kadın en yakın akrabası ta
~fından gaddarnne bir surct

katıedi1· 

8ant<i __ ..... ..... ---~--~--: bilhassa çocuklar tarafından alın!Dası gay~t 

Ankarada bugünler
de müzakerelere 

başlanıyor 
Irru: ve Bıısra yolile haricl ticareti

mızin inkilja[ını temin etmek için ) ::ı
pıl an ctudlerin müsbct netice verdiği 
ni yazmıştık. IIükümetimız bu ctüd
lcri scr:i bır surette :fıliy:ıt sahasına 

koymak ic;ın tcşcbbuslerc geçmiştir. 

Dün alınan haberlere gorc İrak ve 
Turk dcmiryolları arasında m~tcrck 
bir tarife t::ıtbık edilmesi iç n bırkaç 
güne k::ıd:ır Ank::ır:ıd::ı müzaker~lcre 

başlanacaktır. 

Eşek biçen Mehmcd Paşa, 

bir iri Merzifon eşeğini bir 
kılıçta göğsünden kuyruk so
lrnmuna bir vuruşta cıkarırmış. 
Kılı lnlma biçer ve bir an için 
biçilen e~k canlı imiş gibi ol
duğu yerde dikili kalırmış.. Bu 
ne bilek? Bu ne meharet ve, 
kuvvet! Bu, rekor değil mi? 

Deyihce, Aliço düşündü.. Şa

ka değil Fihl>eli ile b.:!ı~·bc.re kal- 1 
ro:>:r bir mesele idi. Dernek Ali
conun başına bir bela daha lıa-1 
:.arl3mmş bulunuyordu . 

AJ"c;o, i.~in ciddi oldu~11nu gö
rün~c !i'ilibeliye hit.. hen: 

ır. 

ıll ~avud kadınları gayet ça-
tan ve hamnrattır. 

~~Vin içinde hakimi mutlaktır. 
<lir ekler evlerde misafir gibi
\> •• :Asalete ziyadesiyle dikkat 
~ e lbna ettiklerinden herkes ln
~·ernıek için kendi dereeele-

adam. ararlar. 
\;_ İ\.ızla.rına mal - i mcv:rustan 
~ ''E!nneleri .&det değildir. Ge-

Herkes 
kolay müessir bir müstahzardır.: 

Barsak Solucanlarına 
t 1 ~ l'd' Barsal< solucanlarının büyüklerde ve Küçüklerde 

l<ırt1 gaye csır ı ır. b 
5tbeb olacağı tehlik~ler ııoı önüne alınarak solucan_ ha~lalıklarında unu 

. kullıınmalan raydalıdır. 

Hekimleri~iz--; ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

:Kutusu 20 tturYştur •. 
'S•"' • Y'•tr ,.... "',.. ....... ,"'fl ,--~- - "~ ,,,,., 

Bu müzakerelerde trnkl::ı bir v::ıgon 
:ınl::ışınası da y:ı,püacalc bu suretle 
memleketimizden k:ılknn bir tren :ık
t:ınn:ısız olarak nynl tarüe üzerinden 
Bağdııda kadar gidecek aynı surcUc 
ırak \"agonları da bizlm memleketi
mize gelebilecektir. 

-- Ahmed, nasıl buldun bu 
kızanı be? 

- Vallah, çok iyi buldum A-
liı:,o ••• Aizzeler meyanına sokulan 

b -... h d (Sonu var) 
gn.rb şövalyeleri u Die me -----====-----
Paşadan, 

J{atrancı, Kırkpınarn gelme
den etrafta şuyu bulmustu. 
Katrancının namı bütün Rumeli 
ve İstanbuldn söyleniyordu . 

Hatta, Aliço Katrancının 

İTİZAR 
Yazımızın çokluğundan (Milli 
Mücadele senelerinde) tefri. 
kamızı kogamatbl· :.Sr di. 
leriz. 

Sayfa : S 

Bursa belediyesi
nin düştüğü hata 

[Bııı tarafı 1 inci sahifede] 
ccvabda belediye, Bursa :fırın 

cılannın filhakika ara1arında. 

bir şirket kurmuş olduklarını 
itiraf etmekle beraber Bursada:, 
bir elonek der.di olmadığım söy .. i 
lüyor ve fmncıla.rın aralannda 
pek ii.lii bir şirket kurabilecek .. ' 
!erini kaydediyordu. 

Bizim noktai naza.nmız bu: 
hususda Bursa belediyesinin 
naktai nazariyle taban tabana: 
zıd bulunmaktadır. 

Biz, bir şehirde fırıncılar & .. 

ralarında bir şirket kurmuşlarsa 
muhakkak surette orada bir 
ekmek buhranı çıkacağına kani 
bulunuyoruz. Vaziyet gayet va· 
zıhtır: 

Bir yerde ekmekçiler sirltot: 
yaparlar, aralarında uyuşudar
sa, her şeyden evvel şirketin 

menfaatini düşünecekleri tabii
dir. Elde ekmek kalmaması için 
mümkün mertebe az ekmek çı
karacaklar, hiçıbir zaman tam 
bir tevzi yapamıyacaklar, reka
bet mevzuu bahsolmadıı'.;'1 için 
ekmeklerin cinsine ve l:nlitesino 
gereği gibi itina cdemiyeccklcr
dir. Belediye de hergi.in bütün 
çıkan ekmekleri birer birer mu
ayene edemez. Arada sırada te
sadüf edeceği yolsuz hareketleri 
tecziye etse bile şirket bunu 
kolaylıkla ödeyebileceği ıçın 

ayni yolda devam etmekten yıl 
mıyacaktır. Bir fırıncı belediye
nin fırınını kapatmasından kor 
kar. Kesilecek cezayı nakdi 
doğrudan doğruya kendi cebin
den çıkacağı iç.in hile yapmak
tan, fena kalitede ekmek çıkar

maktan tevakki eder. Halbuki 
~irket olunca ceza mefhumu 
ortadan tamamiyle kalkmakta 
ve belediyenin kuvvei mi.icyyide
si !ca.lmamaktadır. 

Bundan başka bir semtin, bir 
mahallenin kalabalıklığı ve ek
mek ihtiyacı dalına mütehaı• -
vildir. Bunu ancak semt fırın
ları takdir ederek ihtiyaca tam 
telmbül edecek mıktarda ekmek 
çıkarabilir. Halbuki işe şirket 

vaz'ıycd edince ancak merkezi 
fırınlar çalışacağından kenar 
semtlerin ihtiyacına tıpabp ek
mek çıkarması ve bunları gene 
ihtiyaca tamam.iyle uygun o
lnrak icab eden mahallere sevk
etmesi imkansızdır. Bu da or
talıkta z:ımnn zaman ekmek 
buhranı tevlid eder. 

Yukarıdaki iki hadise 
kanda kaydettiğim iki hadise 
bu yolun ne kadar hatalı, ne ka
dar sakim olduğwıu isbata ka
fidir. 

Ayni §CY lstanbulda da za
man zaman hasıl olur. Bir sem
tin fırıncıları aralarında uyu
çurlar. Tecrübeler daima buza
manlar zarfında o semtlerde ek 
mck buhranı tahaddüs ettiğini 

göstermiştir. İstanbul belediye
si bu illetle, tifo hastalığı ile 
miicadele eder gibi mücadele 
etmiş ve neticede muvaffak ol
muş ve lstanbuldaki ekmek buh
ranı derdi tnrihe karı.r;ınıştır. 

Hem lstanbuldaki bazı semt 
fırıncıları bu anlaşmayı gizli 
yapmı§larken belediye iktJsad 
müdürlüğü derhal mudahale et
miştir. Halbuki Bursa beledi
yesi bu vaziyeti bildiğini açıkça 
kayderuyor ki bizi asıl hayrete 
düşüren aey de budur. 

Hayır sayın bay belediye re
isi! Notai nazarınız ynnlışbr. 

Türkiye Cümhuriydi yeni iktı
sadi bünyesini kurarken ilk ola
rak ~edik usulünü ortadan kal
dınnı!rtır. Her :cevi tröst ve 
Kartel sistemlerine açıkça 

muarızız. Bu usulün dalına halkı 
ve müstehliki zarara soktuğunu 
ve sadece şirket ortaklarını ko
layca zenginleştirdiğini biliyo-
ruz. 

Hele mevzuu bahsolnn şey 
halkın en mühinı ve en hayaü 
gıdası olan ekmek olursa vazi
yet büsbütün değişir ve vahim
leşir. Hatanızı anlayacağınızı ve 
derhnl tashih ederek bu gayri 
meşru şirketi feshettireceğinizi. 

Bursa fırınlarının gene eski hal 
!erinde calışmalannı temin ede
ceğinizi bütün Bursalılarla ]» 

rnber ümid eder \•e beklerim. 

MURAD SERTOGLU 
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1 
YURDDA SABAH I ' Yatılı - yatısız .. -ı IŞIK LiSESİ 
Trakyada harmanlar ANA _ İLK _ ORTA - LİSE (KIZ - ERKEK) 
Edime, (Hususi) - Trakyada har Nlpnta1ı Karakolu karşısında. Telefon: 80879 

moııl."lr yuufe elLiyi geçmiştir. Kü- ı _ TiirJıiycııın en eski hususi lisesidir. Lisan tedrisntı küçük 
çiıkler wmamen bitmiş, orta ve bil- sınıflarda uaşlar ve çok chern.miyet verilir. Kayıd i~ her gun mü-
yüklcrin .de Ağustos n.i nyctine kn- racoııt olunnbilır. Tarifname isteyinız. 
dar arkıısı alınnca,ktır. 2 _ Eski talebeni~ eylıilc kadar kayıdlarmı yemlemesi lı'ızımdır. 

Yazlık denıl"n mıSJr, susam, d::ırı, BBmmll 
nyçiç<'ği, keud.r ken,evir gıbi zengin 
mahsullerı ıs(' mevs m gozeUic::rclc 
kuauna kadar dev::ı,m edccektır. Bun 
ların hızmctı :u fo'kat surcklidir. Ve 
dah;:ı çogu kadıııl.ırın ışıdir. 

Son dort yıl tccrubclerındcn sonra 
Tra .yr. ıı;in o.ıhı Akala p.:muf,ru da
gıt lır.ı(.tır. 

Çorluda hasad işferi 
Cı· 1 ll ı 1 i) - Me\S rn icabı 

;ıf'< •nl ı • . •ı ~-. n df)gunıun 
aan ev\ c. 'c r;u s ı ı • ın.ından 1 
&onı ayn k:ıd:ır b ıtun z..raot cli'ıt ve 
"a ta 1 rı.,ı h:ırckC'te getirerek bug-ı 
d ; ı «ı • an a;}ırn1W. i~in biı;mek, 
t1JI la na - taşımak, harmoı;ı .·e pi -
yws .. ,ı;:ı. :ırzcdcbJ.rr.ek gılıl muhtcli! 
şc~. ilerde yGr{lt.nluk hissetmeden 
bu,> ılk bir gayretle çalışmaktadırlar. 
IJı.;bubattan başka ka' un, korpU7~ 
mısır, ıapısn, ayçiçeği \'e emsali 
maddeler bol ve berekeilidir. 

.· :" · ..... ~~'' ~ ... ~. ""' . , 

iTiZAR 

Yazıınız.ın fozlalıgından dolayı (Bir 
Çcılgıcının Scyahatı) te!rikamızı bı:-' 
gıın de koy.,madık. Okuyucularımız-
d;ın oı.ur dılcriz. 

Traş bıçaklarının satışıo/oSOye düşmüştür· 
( 'ünl<ii : 

POKER TRAŞ BIÇAKLARI 
ile evvelce 10 defa traş olunabilirken son tekemmülü sa
ye:Jinde şimdi rahat rahat 20 defa t.rar; olmak kabil oluyor. 

Kocaeli Vilayeti Varidad Müdürlüğü 
T:ıhm inl 

ağırlıgı 

Tonu 

35 
10 

Kll<>&u 

200 

100 

200 

400 

" 

Su sarnıcı 

«emir kazan aomu 
ve kazan parçası 
Yangın el tulumbas! 
Bir adoo hurda ame
lıyat masası 

Sanğe takaomctre 
maa sap 
Trnvers ahşab tarh 
çivisi 

Muv:ıkkat 

!ulunduğu Muhammen teminııt• 

yer kıymeti mlkdarı 

.(}liS doireS! ar- 8 ) 
kasında ) 

De!tcrdarlıkda 

> > 

(0cher kiloru 
20 kuruş) 

5 ) 
) 3.45 

30 ) 
) 

3 ) 
30 
80 

2.25 
6.00 

Lokomobil kühn istansyonda 1050 L. 78.75 
ipek fabrikası ka. Bahçecik nahiye 300 > 22.50 
;,;anı köhne merkezinde 

r TİYATROLAR 4333 > > > J<:oncn çiftliği 130 > 9.75 iti 15 > > > Yuvacık köyünde 450 > 26.75 

l 
yanında 

RAŞ 1 
O R 

1 
ZA Tiyatrosu Yukarıda mikdarları yazılı bulunan eski demir kozan ve de-

15 o.gu to"' r,ar~mbo gı.ınu akş:ımı , mir aksamı ve demir 1,;ivılcr dairede ınohfuz. bulunan şerait dairesJn-
Kadık,;y Süreyya bahçesınde de müz.;ıyedeye çıkarıtnış ve ihalesi de 2/9/1940 tarihine tesaduf eden 

A F A c A N pn:r.::ırtesı günu sant 16 dn Dc!terdarlıkuı müteşekkil komisyonda icrn 
K .. omedi 4 perde ___ cdılecı:ğinden talıb olanların yevmi mczkürda hazır bulunmaları ve şart-

DOKTOR mmıımn 
ÇIPRUT 

Cildıyc ve Zuhrevıye mlitchauısı 
Bcyoglu Ycrlı Mallar Pazarı kar
şısında P<Y~ sokagı köşesinde 
Meymenet apartrn.ıııı. Tel: 43a53 

İstanbul belediyesin- ~ 
1 

nomelcnn taleb vukuundo dcrhnl Dcrterdarlıkdan verileceği ilan olunur. 
(7092) 

-İsta.nbu\ Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satın Alma Komisyonundan 

1 - Merkczııni:ı: ve mulhnkntı müstahdemini için lGO çift nümunesi 
veçhtlc- fotin açık eksiltme ne yaptırılacaktır. Beher l:}!Unin tahmin be
ılclı c8oo~ kuruşt."ln tutarı «1280> :liradır. 

2 - Bu eksıltrrieye aid şartnameler merkez.imiz levazım memurluğun
dan p:ır~z alınır. 

YE!\T} SABAH 

1 Devlet Demiryolları tlcinları 
Muhammen bedeli 1410 lira olan motörlere mahsus 150 adcd silindir 

başlık contası, 150 takım iki dış ve bir ortadan mürckkeb cksoz contası 
ile 150 aded su santrfiıj contası şartnamesinde y'1Zllı vasıi!ara göre 23/8/ 
1940 cuma günü saat (10.30) on brn;ukdn Haydarpoşada Gar binası 
dahilindeki komisyon tarafından açıkcksilime usulilc satın alınacaktır. 1 

Du işe girmek istiycnlerın 105 lırn 75 kuruşluk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin cltıği vesaiklc birlikte eksiltme gunü saatine kadar komis
yona mürnc:mıUarı lazımdır. 

Bu işe aid şartn::ımcler komısyondan r,arasız ol:ırak dağıtılmaktadır. 

(7366) 

" o * 
D. D. Yolları 4 işletme mUdürlUğUnden 
İhalesi tehır edilen !140 mali senesi iı:indc şube 41 mmtaknsındaıı ihzar 

edilecek bal-ısta :ıid keşif bedeli ile kilometre mevkileri :ışağıdn yazılı 19000 
metre ıniktıb balast 26/8/1940 pazartesi günü ihnlesi ynpılmak üzere ye
niden kapalı zarf usulıle cksıltıneye konulmuljtur. 

Bu ışe girmek ıstiyenlerin li40 liralık ilk teminnt vermeleri ve kn
nunun tayin ettiği vcsıkal.ırılc tekli{ mektuplarını eksiltme gı.inü muay
yen olan snattcn bir saat evveline kJdnl' komisyon reisliğine venneleri 
lıizımdır. 

Postadaki olacak gecikmeler kobul olunmaz. 
Bu işe aid muk.:vele ve şartname projeleri 4 i~letme müdüriüğüuden 

Ankara ve Haydnrpaş.ı garından pnr:ısız olarak dağıtılmaktaEl.u" • 
Ocak Km. Miktar Keşif B. Muhammen B. 

365 + 850 
483 + 000 

M 3 K. lira 

4000 130 5200 
ı..sooo 120 18000 

* • • 
Muhammen bedeli (975) lira 01:111 1500 Kg. birinci nevi Kreolio l 

(23/8/1940) cuma günu saat ( 11) on birde Haydarpaşada Gar binası da- ı 

hilindeki komisyon tarafından ac;ıl< eksiltme usul.ile satın alınao:ak1.ır. 

Bu ~e girmek istlyenlerjn (73) lıra (13) kuruşluk muvakkat tenılnat 
ve kanununun tayin ettiği vcsaikle birlikte eksiltme günü 11aatine kadar 
komisyona müracaatları lfızımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondnn parasız olar:ık dağıtılmc.ıktatlır. 

.. (7050) 

• • * 
Eskişehir deposuna bir sene 2arlındn gelecek olan takriben 30.000 ton 

kömürün vagonlardan yere boşaltılmnı;ı ve ayni mikdar kömürün I 
yerden makine ve icabınd« vagonlara yükleme işi kapalı zarf usulilc 1 
31/8/:>40 tarihine müs:ıdif cumartesi giini.i saat 11 de 11. Paşa gar bln:ısı j 
dahilinde l inct işletme komisyonu tarafından ihalesi yapılacaktır. 

Muhammen bedel bir ton kömürün v:ıgond:ın yere indirilmesi 10 
kuruştur. Dir ton kömuriln yerden makine veya vagona yükletilmesi için 
idare elle müteharrik vinç tahsis ettiği takdirde 15 elektrikle müteharrik 
vinç verdiği 2aman 10 ve tahmil için idaremiz hiç bir vesait vermediği 
tnkdirde 20 kuruştur. 

Eksiltmeye girmek istıyenler kanunun tayin ettiği vesaik ve 675 lir:ı
. lık )TIUVakkat temin:ıUnrılc birlikte ihııle günü tekli! rnektublıırını saat 

10 :ı kııdar komisyonn ,;ermeleri lfizımdır. 

Bµ işe nld şnrtruımt ve mukavelename projeleri komsiyon ve F.ski-
şehir deposu taratın dan pMasız olarak verilir. (7131) 

D~NİZ LEVAZIM SA l iN ALMA KOMİSYONU f LlNLARI 

30 'AğUstostadır 
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· 

mutlaka ikramiye ka· • 
nesı 

zanacaktı r. 
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. -den: 1 

15/8/1940 pcrşt•mbc günü ~ab::ıhın
dan ıı.b.m.:n ekmcğın l.ilosuno ım ku
ruş otuz para nz.'lmi fiyat va:z~ildıgi 

3 - Eksiltme 3 eylıil l!J40 sah gunu sant 14 de Galntııdo Knramusfa- ._ __________________________ 
1239

_ 

fapo;rı sokağında mezk\)r sntm alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat parası «96> lirntiır. 

ıl!ın olunur. 1 
5 - Bu İ6C gireceklerin 1940 senesi Tico:ıret Odası vesikalarını ı;ös-

tc:meleri şarttır. ci368> 

!EramiiiiCiiim-yvAA'TTiıllLlı -:. vy A TiSi z - Ki z - ERK EK WA 

e • • 

AYRIYE L SELERI 
~arns:hanelmşında Horhor Caddesinde Tt•lefou : 20.)SO 

ANA iLK ORTA LiSE 
F..ski tolebc ıiı1 Eylulıın beşine kad<ır velılerıle beraber murncaat ed.!rck koyıdlarını yenılcmelcri lazımdır. 

Esıd ve yC'nı toılebenln kayıdları hergıın saat 10 - 17 ye kadar ynııılır. Biıtunlemelere 27 nl;ustostn başlana

caktır. Yabancı dıllcre ilk sın•flarc! ın ıtib::ıren bn i .• 11ır. c;on sııııfta fen şubesl de: vardır. 

T: leh ınef, tebi 1 ll'ı .. i Gfl"lıu, \ c otomobllile evlerine nakledilir. 

Sadı.kzade Ruşen Oğulları 
Yazıhanesi·nin nakli 

Şimdiye kadar Galatadn Muradiye h!lnında üçüncü katta Şilepçilik ve kerestecilik işlerile işti
gal c<lt•n SADIK7.u\DE RUŞr;N OGULLARI müessesesi yine Galatada Yeni Yolcu salo

nunun dördüncü katındaki daireyi mah.'3usaya nakletmiştir. 

1 - Donanma ihtiyacı için 43 aded muuteli! eb'adda lumboz camının 
16/8/1940 tarihine rastlıyan cum:ı günü snat 11 de Kasımpaşada bulunan 
deniz levazım satın almı:ı komisyonunda adi pazarlıkla eksiltmesi yapıla
caktır. 

2 - İsteklilerin belli gun \'e saatte meı.kQr komisyona müracaı:ıU~rı. 

• • • 
fJluhammen kat'i 

bedeli teminat 

3000 metre cankurtarnıılık bez 1323.00 198.45 
1500 kilo mantar ................... .. 712.50 106.88 

2035.50 305.33 

1 -- Mikdaı, eıns, whmin bedeli ve kat'i teminatları yukarıda ya1.ılı 
iki kalem eşyanın 17 ağustos 1940 cumartesi günu saat 12 de po.zarlı!da ck
siltm<'Si yapılacaktır. 

2 - 1stekliler işbu ikı kı:ılem eşyadnn her iki:;i için \·eya yalnız. bir 
kalemi içlıı teklifte bulunabilirler. 

3 - ralib olacakların 2490 sayılı kanunda yazılı vesika \'e yuknrıda 
cinsleri hizasında yazılı kat'i teminatlarilc birlikte Kasımpoşada bulunan 
komisyona belli gün ve saatte mür,1caatları, «7325• 

* • • 
Hindyağı a.lınacaJc 

Mikdarı her ne kadar olursa olsun Türk kod~si evsafına uygun ol
mak üzere 23 ağustos 1940 cuma giinü saat 15.30 da pazarlıkla Hlndyağı 
alınacaktır. 

1sleklılerin belll gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona mü-
racaatları. c732G• 

• • • 
Bir adet moför alınacak 

8 - 10 beygır kuvvetinde Sansipap bir :ıded motör 23 ağustos 1940 cu
ma günu saat 16.30 da pazarlıkla alınacaktır. 

İsteklilerin komisyona müracaatları. «7327> 

* • • 
10.000 kılo toz şeker 

250 > 3 katlı keten ipliği 

500 > Ağ ipliği 

Yukarıda ya1.ılı üç kalem şeker ve iplikler 16 aicuatos 19~ cuma günü 
saat 16 do pazarlıkla alınacaktır. 

İsteklilerin belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona mü-
racaatları. c7328> . . . ... 

Bidon aluıncak 
Mçvcua evsa! ve eb'adına uygun \'e teklif edilecek mikdarda olmak 

üzere 23 ağustos 1940 cunıa günü saat 17 de pazarlıkla bidon alınacaktır. 
İsteklilerin komisyonıı ır.ü:-_caatıarı. «7329> 

* * • 
Muhtelif eb'::ıd ve miktarda hadde pirinci ile fosfor bronz çubuk 23 

ağustos 1940 cuma günü saat 16.45 de pazarlıkla alınacaktır 
i staklilerin komisyona müracaatbrı. «7330) 

820 Kg. 
21 Ad. 

400 Kg. 
450 Kg. 
200 Kg. 
150 Kg. 

* * • 
Kayn:ık teli 
Sac; levha 3660X2440X8 
Perçin çivisi 25X1G mim 
Perçin çivi:.i 35X16 m/m 
Cival;ı maa somun 100X16 m/m 
Civatıı maa somun 120Xl6 m/m 

30 Ton Sömikok 
Yukonda cins ve mikdarı yazılı malzeme 21 ağustos 1940 çarşamba 

günü saat 16.30 da pazaı lıkla alınacaktır. 

Zafer bayramına mah-
su fevkal~de piyan· 

gonun planı 
ikramiye mık.dan lkram.iye tutarı 

İkramiye adedi Ura 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 

Ankara Valiliğinden : 
l - Ankara Kırşehir yolunun 13 + lOG-17 + 700 ilrıl'Ü kılomeırele 

araSlnda esaslı şose tamirat işi 22/8/1940 perljcmbe günü saat on beş blJ 
çukta ihalesi yapılınıık uzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konulınuşiu! 

2 - Keşif bedeli 51148 lira (99) kurulj olup bu mebllığın (21148 
lir:ı (99) kuruşun 940 mali yılı bütçesinden ve mütebaJ.rJ c30000> !ırası U4 
mali yılı bı.itçesiııden ödenecektir. 

3 - Muvakkat teminat 3809 lira 25 kuruştur. 

4 - isteklilerin teklif mektuplarııu, Ticaret Odası vesik:ısı V <' ınıı 
\'akkat teminat mektup veya mııkbu7.larını ve ihale gununden en az 8 ıU 
evvel Vilayete istida ile müracaat ederek bu iş için alacakları fenni ehlı 

• vc:;iknlarını yukarıda adı geçen günde saat 14.30 kadar Daimi enciJJllC 
Reisliğine vermekri. 

5 - Du işe aid §artname keşif ve diğer e\Takı Nafia Md. de her g\I 
görebilecekleri. ( 6955) ( 4314) 

Ankara Valiliğinden : 
l - Ankara Kır~hir yolunun 103+000-114 + 500 iinctl kilometrd 

leri arasında esaslı şose tamiri ve sınai imalit işi 22/8/1940 perşembe giltıf 
saat on be:t buçukta ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usulile eksııtıneY 
konulınuştw·. 

2 - Keşi! bedeli (53432) lira 58 kuruş olup bu mebl:igın 33432 Jir 
58 kuruşu 1940 mnU yılı bütçesinden ve mütebaki 20 bin lirası 1941 nııı ----==::::::=:::::=============:::;::::==:;::=============~ yılı bütçesinden ödenecektir. --P. T. T. umum müdürlüğünden : 3 - Muvakkat teminat 3921 lira 63 kuruşiur. 

izahat tnleb eden isteklilerin her gün ve eksiltmeye iştirak edecekle
rin de belli gün ve snatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları, 

c733h 

4 - ısteklilerln teklif mektuplarını, Ticaret Odası vesikan ve mıı 
l - tdarei merkez.iye kadrosunda iki yüz on lira ücreili iki eded (yük- vakkat teminat mektup veya makbu7Jarıru ve ihale gününden en az 8 g{i 

sek mimar veya yüksek mühendis) münhali vardır. evvel Vıliıyete istida ile müracaat ederek bu iş için alacakları fenni ehliycC 
2 - İht.'sns mevkii olarak kabul edilen bu münhallere Güzel Sanatlar vesikalarını yukarıda adı geçen günde saat on dört buçuğa kadar Daifllt 

Akademisi Yüksek Mimari şubesinden mezun 3656 sayılı barem konunu- encümen reisliğine vermeleri. 
nun 6 ıncı mnddesi mucibince devlet hizmetinden ayrılalı en az beş sene 5 _ Bu işe aid şartname keşif ve diğer evrakı Nafia Müdürlüğüntl• 
geçmiş bulunan tecrübeli mlmarlarm tayini matlub olduğundan bu ,·ası!- her gün görebilecekleri ilan olunur. (43l3/6956) 
ları ve 788 sayılı memurin knnununun 4 üncü maddesinde yazılı dii;:-er ====================================:::::::::::l 
şartları hniz bulunanların dilekçe ve evrakı müsbiteforHe birlikte P. T. Sahibi: Ahmed Cemaleddln SARAÇO~LU 
T . Umumi MüdUrlüğune müracaaUarı lüzumu llAn o1unur. (4346/6945) Neırlyat M UdürU: Macid ÇETiN Ba1ıldıöı yer (Yeni Sabah '!'•tbH••) 


