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Somalide 
vaziyet 

Yı.•nanistan
da asabiyet 

1 
İtaJ~·aııla.nn ln~Ui:t. M>mali-

sinde ilerlemeleri ha.rb üzerin
de bir tesir la.pamazsa ela. ay
ni nım"affakiyeti Mısıra lı.arşı 
ihraz ederlerse meselenin ya
kın ~da 90k bü~'Ük bir ini
kas yapacağı uıubakkaktır. 

__ _J 

Vişi hükfımetinin münferid 
bir sulh yapmakla ne kadar bü
yük bir ha.ta i.şlemif} olduğu bu 
gibi hakikatlerin ortaya ~ıkma
eilc bUtUn bütün göze babyor. 
Şimali Af rikadaki, Suriyedelti, 
&malideki Fransız kuvvetleri
nin harbde devam etmemeleri 
li"ransaya hiç bir fayda temin 
etmemiştir. Halbuki bu kuvvet
ler a.navatandan hiç yardım is
temeden mevcud askerleri ve 
cephanelerile harbe devam ede
bilirlerdi ve devam etmeleri ana 
va.tanı kurtarmağn yarardı. Vişi 
hüki'ırncti Fransız imparatorlu
ğunun kuvvetlerini hesaba kat
ınamakla Fra.-ısanın kurtulma 
§anslannı da kendi elile baltala
ınış oluyor. Bugün Afrikada 
li"ransız ve İngiliz kuvvetleri 
ınüştereken hareket ederek İtal
Yamn tekmil müstcmlekelerini 
ele geçirselerdi, bu kıymetli bir 
h!hine teşkil ederdi. Fakat bu
gün Vişi hükumetinin hatasını 
ınüşahede ve izah etmekte ar
tık bir fayda yoktur. Daha ziya· 
de om şarkda lngilterenin va
ziyeti ne olacab'lDI dUşilnelim: 

Öyle anlaşılıyor ki İngiliz so
lnalisinde İngiliz kuvvetleri pek 
~dır. Bunların vazifelerini kah 
ramancn ifa edeceklerinde şüp
he yoktur. Fakat adedce birkaç 
ınisli faik ,.e iyi mücehhez her 
hangi bir düşman karşısında 
Yalnız knhrrunanlığın kU.fi gelme 
nıesi tnbiidir. İngiltcrcnin Soma
li sahillerini kaybetmesi harb 
üzerinde kat'i ve mühim bir te
sir icra etmiyeccği tahmin olu
nabilir. Her halde harbı Afrikn
nı.n hücra bir sahilinde neticele· 
tıecck değildir. Yalnız İngiltere 
ltaıya.nm Afrika müstemlekele
l'ini istila edebilseydi, İtalya çok 
~r bir mevkide kalırdı. Avru
Padaki nM:vkii pek sarsılırdı. 

İtalya hükumeti Somalideki mcv 
2ii ve ehemmiyetsiz bir muvaf
faltiyeti İtalya efkfın umumiye
sine karı;ıı istismar edecek ve 
lıalkc;l_'Ul daha çok fedakarbk 
Ve aabır ve metanet istemek 
i(}in bunu bir alet olarak kulla-) 
llacaktır. 

İtn.lyanlann İngiliz Somalisin
de ilerlemeleri harb üzerinde il 

R üaeyba CUWI YALÇIN 
(Sonu 3 Uncü u hlfede) 
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Löndrn, 16 (n.n.) - Hav:ı \' c ana 
vatan emniyet nezsrctleri tebliği: 

Dunkü hava muharebeleri ve düş
man han~ketinin sebebiyet verdiği 
zayiat hakkındn şimdi mufassal ra
porlar gelmiştir. 

Bu raporl:ıra nauıran, Croydon'da 
ynralılard:ın mtıda birkaı; da ölü 
vardır. 

Yine rnporlar düşmanın 169 bom
bardıman ve avcı yaynresinin inı

hn edildiğini göstcrmcldedfr. 

Düşman tayyarelerinin 153 ü av
cı tayyareleri, 11 i tayyare didi b«
taryaları ve biri bir projektör 
me\'Ziinin mitralyöz ateşile, ikisi de 
piyade atesilc di.lşürlümüştür, 

Tnyyarelerimizdcn 34 ü kayıbdır, 

Faknt pilotlardan 17 .si s:ıg ve sa -
limdir. 

Gece esnasında düşman faaliye
ti büyük bir sabada falrnt, daha u
fak mı\:ynsda gc:ıişlemiııtir, Şark 

kontluklarındn gen.iş bir arazi üze
rine atılan yangın bombaları işara 

değer hiçbir hasar ve zayiat verdir
mcmi~lerdir. 

Bir merkez şehrinde ev*e bnu 
[&onu :l Unoil •hifeoe] 

-
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lCnhirc, 16 ( :ı.a.) .:_ İngiliz J1ava 
kuvveti rl tebliği: 

1Diin in~iliz hava kuvvetleri t:ıy -
yareler! ıTl'8blus Garbde Bombaya 
karşı muvnflakiyetıc neticelenen bir 
hava hUcumu yapmışlardır. Limanda 
bulunrın birçok deniz tayyarelerine 
hasar verdırllmiştir. Bir petrol de
posund:-ı çıkorılan yangın tevessü e
derek deniz tayyareleri rıhtımına ka 
dar sirayet etmiş ve orasını ateşle
mi§ür. 

iki tayyare yanmıştır. Deniz tay
yarelerine mahsus bir petrol tankı 
infılak etmiştir. Diğer iki deni,: Uıy 
y:ıresl limanda batmıştır. 
Düşman tayyarelerinin hemen hep 

si has.ıra ut;rramıştır. Tayyareleriıni
zin lwpsi snlimen dön°müşlcrdir. 

IMendPriycye Hücüm 
tskenderiye, 16 (a.a.) - Dün ge

ce :rskcndcriye üzerine iki saat si.iren 
bir baskın y:ıpılmıştır. Bununla be
raber, bombardıman ve top sesleri 
fasıla1ı surette olmuş, denize birçok 
bombal:ır düşmi~tür. Şimdiye kadar 
ııhnnn raporlara göre nefsi schir ü
zerine hiçbi· bomba düşmemiştir. 

[Son• 3 UncU sahifede] 
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İtalyan tayyare 
fabrikalarına 

1 

yeni bir hücum 
Londrn, ıc (a.n.) - Hın·a neza

reti tebliğı: 

lngiliz havn ku\'VeUeri bombar
dıman tayyareleri dün gece İtalya ü
zerine hiıcumlarını tekrarlamışlar -
dlr. 

Torinoda Fi:ıt tayyare motörü !al• 
)"ikası ve l't1ilnnodaki Caproni 1ay
yare :fabrikası bombardıman edilmiş 
tir. Cenov:. civarında bir izabe fırı
nına da ısabet vaki olmustur. 

Beden t erbiyesi 
kanunu30 Ağustosta 
tatbika b_aşlanıyor 

Fransa açhk 
tehlikesile 
karşı karşıya 

Dumlupınar' da 
Yapılacak 
Merasim 

Cenevre, 16 (11.a.) - D. N. B. Ankara, 16 (a.a.) - 30 aı'.;'llE-
bildiriyor: tos znfeııpin 18 inci yıl dönü-

Cler.mont - F~~'dan bil- .mü münasebetile, D.omlupınarda, 
dirildiğine göre, bu şehirde bu- ı Meçhul AsK~r abıdesinde yap~
lunan hariciye nazın matbuat lacak merasını progrrunı tcsbıt 

mümessilleri huzurunda, işgal edilmiştir. 

albnda bulunan mıntnk::ının İn- Progrnm1n um\lml hatlarına 
giliz ablukası ile güçleşen iaşe- nazaran merasime Biiyük Millet 
sine aid beyanatta bulunmuş- Meclisi, Yckfı.Jetlcr, ınil.Ji tcşck-
tur. kiillcr Ye mÜe"'.;,SCSclcr milmessil-
Nazır demiştir ki: leri, demiryolu güzergahında bu 
- İngiltere hültümeti. arala- lunan vilayetler, Parti, Halkcvi 

nnda birçok yaralı askerler de ve umumi meclis adına seçilecek 
bulunan milyonlarca sivili açlık- zevattan mUreltkeb heyetler, 
tan öldürmeden evvel düşünme- Afyon, Konya, lzmir izcileri, İs
lidir. Şayet İngiltere, abluka- tanbul, Ankara yüksek olrul!arı 
nın Almanya üzerinde mücs::;ir talebe gruplan ile Kütahya, Af
bir netice vereceğini tahmin cdi- yon ve diğer cıvar vilayetler köy 
yorsa bu ümidi es:uısl7.dır. Çün· ve kasaba h::ı.lkı ile yine bu civar 
kü Almanyanın mukavemet. kuv halkmdan olup 1stikla1 Harbine 
\'eti müthiştir. i§tirak etmiş olan mücahitler ve 

Fransanın ithal edeceği veya askeri kıtaat if;tirak cyliyccck
etmek istiyeccği gıda maddeleri tir. 
sırf Fraru;ızlara tahsis cdile<.:ek- Meçhul asl~cr abidesinde yapı
tir. Almanya bu gıdn. maddele- laca.k olan bu merasime, çclcnk
riniıı yalnız sivil nhalinin ihti- !erin konmasını mütcakıb saat 

Başveki l 

dün lstan
bula geldi 

Dr. Refik Saydam'm bi
r aderi eski İçel mebusu 
Hakkı Ssvdam vefat ett.j 

Bru \'ekil istanbolda 
Başvekil Doktor Refik Say

dam dün sabahki Ankara cks
presilc §ehrimizc gelmiştir. Baş
vekil Haydarpaııa ganndn şeli
:imizdeki vekiller, mebuslaı· vali 
ıe belediye reisi Doktor Li'ıtfi 

tfıt·dar ve hususi dostları t.ara-
!Sonu 3 üncü sahifede] 

İzmir Fuarını 
Ticaret . vekili 

açacak 
-0--

lznıir fuarı 20 ağustosda Ti
caret Vekilinin bir nutkilc açı
lacaktır. 

Nazmi Topçuoğlu beraberle-
. rinde fuarda pavyonları bulun:ın 
sefirlerle birlikte bugün Anka
radaıı şehrimize gelecek \'C öğ
leden sonra ,·apurla İzmirc ha
reket edeceklerdir. 

Anltaradan alınan haberlere 
göre Yugoslav ticaret nazırının 
fuara gelcmiycceği anlaşılmış

tır. Yugoslav sefiri fuarın açıl
dığı gün İzmirde bulunacaktır. 
Diğ~r tarafdan dost Yuııanis

tanın iktı::>ad \'e iaşe nazırları d:ı. 
hükumetimizin misafiri olarak 
fuarı ziyarete geleceklerdir. 

İki gün ewel şchıimizc gelmiş 
olan Alınanlnnn fuar mümessili 
İznıirc bereket etmiştir. 

Gelsenkirchen, Reisholz petrol te
sisatına Lunen, ~en, Glııdbach ve 
Pusse:ldorf cebhanc fabrikalnn, 
Chmerich ve Hol<ında - Almanya 
hududund:ıkl antrepoları, 1lamm ve 
Soe6t iaşe depoları ve. Fransa, Ho
landa ve Almanynda muhtelif tay
y.-.re meya:mlnrı kuvvetli bornbnrdı

yacını karşıbmağa Jıasredilecc- 11.30 da başl:ın:ıcak ve sırasile -------------
[Sonu 3 ı.ıncil sahifede] [Sonu 3 üncü s:ıhifede] lf.ıdlLl*•••ll+±ll!"J• .. HER SABJ\H 

m:ııı tayyare :filolnrımız tarafından ,m ............ N..-.. .. f'IY't'or\'VVY\f\TY"fl'NV~""YVV"l'{YV"ır.._'l/"ı/V'V'v~v;;;> .. ,.,,,,."':;;v;_v, .......... oN....-vv.v., ..... ,. ....... W"°W.nrv"'~··· 
Son harb ve 
diplomatlar 

bombardıman edılmiş~eı"dir. SABAHTAN SABAHA: 
Holandad:ı Helderı doK havuzu 

ge\'e keşif devriyesine çıkan sahil j ı-.... -~~~,.-11111-.-""!~--.~~~~\~~;::;ı~~-1 muhafaza kuvvetlerine mensub bir Son hıırb y:ıtnız bazı hiikUmdar· 
ları, devlet reislerini tnc ve taht· 
t:ırından etmekle kalmadı bir hayli 
dip!omatları da işsiz bıraktı. 

tayyare t:ırn!ından bombardıman c
dilmiııtir. Bu tayyare düşmanın bir 
deniz tayyaresini duşürmü~ür. Bu 
harekata jştirDk eden tayyareleri -
miı.den üçü tislerinc dönmemişler

dir, 

Rumen - Macar 
görüşmeleri 
dün başladı 

Turun - Severin, D. N. B. bildirl
yor: 

Rumen - Macar müznkercleriııin 

ingiltere harbi 
ilk paraşütçüler 

indi ve yakalandı 
açılış celsesi hakkında aşai,rıctalti Alman paraşütçüleri 
karşılıklı tebliğ neşredilmiştir: 

Bugün saat 12 de Macar - Rumen hakkında izahat 
müzakerelerini yapmıya memur hc
yeUer bir açılış celsesi akdetrnck ü
zere topl:ınmışlardır. 

Celse, Bibfcsco müessesesi s:ırn -
yının büy\ık 541lonunda aktedilmlş

tir. 
Açılı:; nutuklarından ve müwkerc

lerin tam muvaffakiyctli bir neti -
ceye varması hakkında temennilt·r -
den ve alahlyetlerin teatisiod~n 

l!Qnra, B. Hory, Rumen heyeti rPlsi 
B, Valer Popa Macar tekııtleriıli 

N.::ısyonal • Sosyalizmın tepeden 
inme lıtilAsına uyraya.n ve sayısı 
dUzineye yaklaşan nıl!stakll ülke· 
ler nez:lindeki ecnebi devletlerin 
rc:ımi mume$Clllerlnln yanı seflrı 

keblrlerin, orta elçilerin, baıı kon· 
colo:ıların, sef:ıret mllst ~rlarının, 
l<nn~ilarları n sayıııı bir haylı ka
b:ırıktır. 

Şimdi bütün bu ::ev:ıt iş:lz, güç· 
~ aliz: kalrnııt:ırdır. Bu yekuna h:ır· 

bın ılflnı yüz:.:ndcn kendi memle
ketlerine dönmek ıztırıırında kal-

! mıt olıın muharib devletlere men· 
ı;ub cefaret heyet:erirıi de 111ve e· 
clccck olurs:ıl< çu Hatta yeni bir 
vıı:z:ift')'C tayin Umldiie istirahat k6· 
çcsinc çekilen işsiz guvai.ız diplo· 

1 matlıırın sayısı binleri bulur. 

Bu Cld '. !ilC hc:rlciye vek!lletlcrl 
emrindeki dlplomatlar yckOnu v&
zıfedıır mc:s.ektaılcrının iki üç mlı
lırıe bııll{j olııcal< ve tıpkı Cihan 

1 Hnrblnln sonunda Avr ıp.::ıyı ve A· 
tamamilc .. cvkif edildi~i Lontlra- mcrikayı k:ısıp kavurnn (l~slz 8 • 

dan bildir5lmcktcdir. mele buhranı) gibi ( V:ızl!c:lz dip· 

Bu on, on bcs gün ici.ndc AJ- tomat buhr:ını) ile kar;ııc~:ıc:ıfiız. 
ma.'llıtr t~.....:•tere'-·c karşı ycpyc- Barı dir,lomatt:ır akıllıırını na~· 

.u.ıt;u " ıa~ına te>plıır;;; lar d:ı netice itlb:ırıle 
ni bır taarrıız usulü kulla·ınıa- yine kendilerini i;siz Qiıcsliz bırıı-

•• ~i etmiştir. 

A ,1t1!{ !ugil~rc harbınin 

içindeyiz. Oıı, on beş t,ri.ia 
evvel b:ışlıyan Alınun ha.va ta
arruzu gittikçe şiddctknmiş, 

üç~r. h~~r ytiz tayyarclik lıü

cwn dalgaları halind~ inkişaf 

elmiş, nih:lyct bin tayyare ile 
ynpıl:ı.ıı evvelki günkü ta.arrt.17..da 
Almanlar meşhur pararıütçüle

rin<len de lı~Jf:ı.deye başlam4,.'tlar
dıl'. İngiltere UT.erine para§üt
lcrlc indirilen Alm:ı.n plloUann 

mıı;lar, nihayet gene t.ılımin O· J k:ıcak yeni yeni 115nı harolcrln U· 

lunduğu gibi paraşüt~illerdcıı is- 1 nünU alnııy;ı b:ık~lar". Rumen noktai nazarı ve Rumca 

:1 [Sonu 3 üncü uhifedc) [Sonu 2 ncl ıahlfcde] " A. Cemaleddio S~oğlu 
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,Yazan: A. CEMALEDDiN SARA.ÇOGLU 
46
Enosis .. nihayet Trabzona getirilmiş, 

halk bayram yapıyordu •• 
- 10---

tn detorbotun etrniından bir Meh-' tertibat alınmış ve gemilerin mu - 1
1 eClkblı 

IÜsın· c ne bır ip b:ığhınarak ken vnsalatı her dakika .sabırsızlıkla l,ck 
~ .. ~ ::aın,p dC'JUze :fırlattı ve ilı:uduı !k!mnelcte bultuunustu. :A.lincden son 
lllıl .. kar •rastnda her sanlye 1.e'Jare- ıra Ri:cye gelindi. 

ı:<ırp11ın;!n..~· bordıısrn:ı ~iddctle Rizede cEnosin c muhafız bi,. 
dat "-4.UU•cl::. uzerinc .ı:aldır.ın rru:ınga .ıni.ısclwh asker ı:ondcrl!di "" 1 
~1 dtılgalann a1tında kalıp bo- bu .suretle •uç gundenberı p..~cli 
t\ıı; tehlikelerine pervnsızca gö- giıııdutliı duşman vapurunda \'azık 
~!:ererek C!ntzc kayıp gıtmck u- gören başbahriye neicl"imbr nöbet 

tte bUlıın n Itt tekrar ycrıne sur- teslim ederek h· müddet i tirtıhnt 
11 nı;.ı\.ıffak oldu ve.. b:ıygın la- edebildiler. c&En<WP B.izcdc bir müd 
• ;az I ını ınuk:emmelen görmu. det k:ıldı. 
t t'lc!.e cemiye ulındı. Kapt:ın cLeonidı:ıs~ ile gcm!ı.n 

tıılrı C'ın m ne talih ız ki bu kah!"ll- ":!hitan 'e ıntire\tebatmın lcııray~çı
~ 'I' rk çocuğanuıı ı mi zikre- karılmnsı hakkında Ank::ıradQr emir 

~or, ve nncak onun, o ısımsiz 
'{!elmişti. Hamule i.&e Tnıbzorin bo

rnıııun fcdakiırlıgı knrşısmdtı 
J J öaltıl:ıcnk \c soıırn .ı:Enosı.s•ı\nı.asr:ı-
• hu ula cgılmek suretıle bu y.ı ~vl.edilecekb. Ha'lbutf cEnosis• 

">1 .. ıt mıcınııı memleket cfka- Rizcdcn emir nlınad n _vvcl ıkincı 
nı YCSindc lak etmiş olduğu bir f"mir nlınmıı; ve ;t>lculnrl::ı e~ir 
t \c ı..kr:ın hlı;lerme yn.rım 

• ' 'kaptan Leon.id:ıs c maiyeti zabi
' • tercuman olnbildlgımden tan ve efı: dı tekr..tr salıık \•rıpurkırı-

~ . Yine J.endıını b:ıhtıyar sayı- n:ı bindırildı Yl' l!Eno:;~ de Trııb.:on 

• • • 
~ı.. cEnosu;, \ c iki ı:u

uha lZ1 ba Uı, çıka. or&ı bo
.,, yukl War. Fııkat d:l., 

&al<ırın tatladı ı bu sahilde 1 
ır •K, csırlcrı yokuları ve ha

,, 1 tıkarıruık' imk:ınsız bır şcyd . 
1 ınotorb tun refakatındc bir 
ı<run y khı tı ı lfopad::ın görul-, 

lı c lıutuıı Hopalılç1r mcr.ıkfa ya-ı 
ko nıu topl nmı tı. 
~ le bıraz dııh.ı y::ıkla,,ıp da v:ı

-u. gondcrındc du ınan bandrası 
ıı t:E'l ilrntE Türk san ~ -

" lıır Qll3Jll'1ll vapurunun z:ıt tecül 
du u PJ'Ul ı bır şım ek surn
utun kasabayı dola "IUŞtl. İşte 

• dan yedı el talıaııc da atıldı. 
~· l:l 1 h ntılm:ı ı bir parol..ı 
{' ffop lıl:ırrn manası da şu ıdi: 
1 bir 'ıı ıta gondcı'"'lnlz!• Bu 
~Yı Yalnız Hopnlıl:ır değıl bu-

b <1dcniı.Jncr bllu- cı. 
\(j •11ıl.crın şıddetinc rn rıne.'l s:ı -

n bıı· t:ıknnın &Ur. ile gemılerc 
~ ,ru f:elme •e haşladı ı goriıldu. 

''>lb 
lı h OUJr U\'Drıleri Ank:-ırny:ı '" 

yolunu tuttu. 
fRAOZONDA 

Trabz(\'ltla esir duı:ımın gcm!si ile 
kchrnn:nıılan il>('k parlıık bir surcttcl 
k:ır.,ı:adılıır. But.un Tral.rwnlular sa
hil• topbnmış cEnosis> in ynkl:ıs171-
nı :;eyred.yprlardı. Vapur dcmırlerl 
;dcmırlem<'z gcınlnın et.rafını sayı

sız taka1nr, motörlcr, scındnlhlr s:ır
mış \"C anaJınd:ın denizci ve gemid 
olarak doğmuş Troh •onlular \.lılli 
hukümct bahrıye .. inln bu ilk şanlı 
ınuzafferiyelinl samimi bir hcyccnn 
\ e sc\•inçk l('S'idc koyulmuştu. 

m. tnrart:m halk bayram yapar
ken resmi makamlar da bu umumi 
sevince ıştirrktcn geri t'hırmuyordu. 

Sahilde demir uzcrındc y::ıt

makt:ı olan «Pre\•czc.• ambotu 
alay sancağıyle donablmı~tı. «F..no
si.,> in ;)'Okuları sahile, es·r gemi
ciler de cPrcvC?:c> ıttımbotunı:ı nakle
dilirken gcminın (150000) lırn kıy

meilnde olan hrunulcsl de buyuk faa
liyetle lı~.ıltılıyordu. 

V3ZİJe\ Avrupada harbj 
(Saınıaknled,=n ~ev.nm)U [Btı" tar::.fı 1 inci &ah fcde] 1 

b. tes· a aynı m ... 
ır ır yaparr;~r . 1 baS<ır yapılmıştı!". F..zcurr.le hru.:l.ah::ı-

vaffakiyeti i\Iıı:;ıd karşı ;ıhraz neler ve bir st dyom znrnr görmuş
cderlcrse uıescJnin yakın şark lcrc!ır. Bir fabrika d:ı ha{ r hıı ra 
..ıa çok Z>üyüJ bir inikcs yapa- ugnımırtır. Yaralılar ve bir ınlkfüır 
cagı FıuhaH-:aktır. Şaı ki Akde- d:ı olu 'nrdır. 
n©ı cem•' '=ısımlarında lngiliz lngıltercmn ccnul:u ~arki, cenubu 

garbi \ c şımali şarkismde ' c G lc-
1;.:tVVcllcıUıin mikdarı her ihti- sın cenubuna bombrılar atılın !'tır. 
male Jttl~ı koyacak derecede 1ngilteıenin cenubu garbisındc bir 
midir· Bu babda rnl:amdan bah- fabrikada hafif hnsar vardır. Bun
setrreYi mu••afık bulmuyoıuz. dan başka \'Ukun gelen haııat h;:f r
Meıcleyi daha ziyade umumi tır. Birka ki!ıiııin ynrı:ıland •ı ha -

b<'r 'erilm<>kteeır. 
b;itımdan düşünmek isteriz. 1 Humber mıntnknsın~ nvcı tayy.ı-
İtalyanın Mısın istilaya kalk- rc'ermuz b düşman boıı.b.:ırdım 1 

.aıası Mısır kuvvetlerinin de 1n- t..ıyy. rcsı:ıi bu sı;bnh erkenden cıu -
gilteı·e ile birlikte düşmana kar- ı;urmu lerdir. 
şı harekete gcçmcl ?ini icab e- Diinkü ffn.Yn Hiicumu 
deccktir. Mınır vatanperverleri- Lond a. 16 (a.n.) - lia 'e mı 

'atan emniyet nezııreU~ir.1 l tcb
nin bu vazifeyi ifada hiç tPrcd- lıg cdılmi tir: 

düd etmiycceklcrine cmımz. Dlin :ıl,ı;amki düsnı .. n hucuınl.ırı 
1 Çünkü dökecekleri kan İngiliz- hnkkınd.l nhn:m yeni raporlar d.ı - ı 

ler için değil, kendi vatanları m:ınm yillct>k zayiat 'TIUl. b d 1 

için olacaktır . .Mısırd lngilizle- Pl'k az muvaff kiyet elde ettis 1 

rin mağliibiyeti Mısınn h,tik15.- go tc~c t dir. 
C ydon b< lgcsinde, baz.ı biruil r 

li manasını ifade etmez, hal- hru. r.ı U!!ramı t.r. Bu ar. du b r la-ı 
yanın hakimiyeti demek olur. , a ta ta ııl.ası dn \:ardır. Çıkan 
Mısırlılann hoyle bir tehlike y. ~ınlar · rntlc s<ındtır.ılmJ lt r. 
karşısında vnzifclerinlıı 1 e oldu- Ne tayyare meyd mnd l cıddı hir-

ğunu bizzat kendileri herkesden ~~:1~
1:::r b~~~~,~~<'l:ral;~r ~~~1 

1~ 
iyi takdir ederler. bir kı 1 a~ ölmuştur. 1 

1talyanlar ln..-mz ve :M:ısır H:ı tings'de husuri ik metcuhlıır 
kuvvetlerine galelJ" ümidıle Mı- rnınt • ı a bombalar du u tı.ır. mr 
sıra bir hücum yapabilirler mi? u'u \ <' biri· ynralı \ aıd r. j 
Şjmdiyc kadar tcreddüd içinde r.o hester'de, cndustrı bu oin , h:ı-

s:ır.-. l gnın ı \ e lıazı evler h:ır:ıb ol
~mkit geçirmeleri nncn.k Mısıra m.ıstur. Fnk:ıt. olen yoktur. 
hücum etmekten fıciz oldukları Do ı... nı l sahıllcrınde lıı • .ı • 
manasına gelebilir. Fakat M'ım- k ı ölrnuı;t r. Bir rnikdı.>r d:ı J 1ı 1 
ırın işgalinden ltalynmn t.C'min vardır. ı 
edeceği istifade 0 kadar büyük- Scrahnm li n:ınında bir trf'nt' bom-

ba p:ı• çaları is:ıbct ctmi \'e bırkııç 
tür ki bu ~urda her .fedakar- e' yıkılın 5t ~. 
lı&rı göze almaması gcrcekten y rere'ın 
alol ermiyecek bir atalettir. d:ı hususi rnulk ve m:ıll::rda h r 
Bunun yalnız bir mana.c:;ı o!a.bi- vukı.ıa gelmı !sc de bu bill ede nl
lir ki o da tam ve kat'j bir aciz- r.ız bir tek ngır yaralı knyded. ruş-ı 
den ibarettir. Çünkü Mısın ele tirn:ıtı cenubunda Portland u erine 
geçirecek İtalyan kuvvetleri Fi- yapı1nn hücum tesirsiz krılınış yalnız 
Jistini ve Suriyeyi de tchdid ede- hafif ol'llnk üzere birJ>ııç kl i y ra
bilirler, İngilterenin yukın sark- laıuruştır. 
taki ı::aevkiine miihim bir darbe Gece yarısına kndnr rı1ınan nı.por-

arb okulunun 1 Afrikada harb n · · ? 
• t 1 b 1 • ~ [Bııt tarafı 1 inci sahifede] 1 ç 1 n • 

Yenı a e e erı Hıılyada bir mahal, 16 (a.n.) - 1- •• stanbul belediyesi Eminönü 
!ırly:ın ordulan umum1 karargahının meydanını yükseltirken mu· 

Anhaıa Hi (a.a.) - Bu sene 
harb ol uluna gclcıı yeni talebe
ler Zafer abidesine merasimle 
celenk koymuşlardır. Bu mera
simi rni.ıte:ıkıb tf.lcbelcr nrnsın
da.n ayrılan bir h(}yet, Ata.tür
kün Etnograf ya muzcsindcki 
muvakkat kabrinı zıyarct cde
rel< Ebedi Şefııı manevi huzur
ları onünde hürmct ve tazimle 
eğilmiştir. 

--»il~--

Y unanistanda 
asabiyet 

1 Ba§ tarafı 1 iru:l sahifede] 
göre, Yuııanı....taıun hclli itr<ıvazoru

mın bır 1Uılyan dcnızııliısı tarafın-

68 numaralı tcbligi: vakkat bir köpru yaptırmak 
fogıllz Somallsinde 'tanrruz h::ıre- jçin bir münakasa açtı. Hiç bir 

k:ıtımız hata tam bir fnkişnf halin- talib çıkmayınca bunu kendisi 
dedir. Zeilıı semasında bir düşman 
:ııtyyaresi aıcvltT icinde düşiırülmüş- yaptı. Gayet çabuk ve iyi bir: 
lur. şekilde yapılan bu köprü, vazi· 

COlholcia V"e Massaonah tayyare fesini mükemmel surette ifa 
meydanlarına dusınanın ynptıgı ıki etti. 
1hücum ehemmiyetsiz ha.sara sebc -
biye'\ vermiştir. Tebnlılar ve yerliler Düşünüyorum: Şayed açılan 
nnısında dört ölü ve 12 yaralı sa- münakasaya bir müteahhid gir-
y.ılmıştır. seydi, hem belediyenin bu işi 

Wıız.ire karşı yapılan hımı h::ırekiı- yapmak için sarfettiği paradan 
'tıınızdan birinde yerde ıkı du man daha fazla para alacaktı - zira 
tayyaresi tahrib cdilmi;ı bır 1nglliz mütcalıhıd mutlaka. bu işden 
ı:ıvcı tayyaresi dlişürülmilşt.ir. A\iCl 

tnyyarelcrimiziıı refakn4nde olarak olgun bir kar temin edecekti .. 
bomb:ırdıımın tayyarcleı·.nıız Halfar- hem de muvakkat köprü bu ka· 
Valt.e havn limanını bombardıman dar çabuk ve iyi yapılamıyacak
ctmi~ler hedeflerde yangınlar rıknr- tı. 
ını J:ırdır. !Ik .olan filolarımıw karşı dan b brıldıt!ın;ı hukmctmck m:ı.n-

tıkı olur. ltücumn geçmek nıyctini ızhar eden 
Bu hidisc ins:ııun zılıninde 

gayri ihtiyaı i yeni ufuklar açı
yor. Memleketimiz imara çok 
muhtaç ve mütemadıyen imar 
edilmektedir. Daha binlerce ki
lometre demiryolu. yüzlerce f b
rika, binleı cc köprü, on bınlercc 
kilometre yol yapmak me,.bun
yetindeyiz. Biıtün bu i ler, cari 
kanunlara tevfikan müteahhıd
lcre venlecek ve devlet, butçesın 
den bu işe milyarlar tahsis ede· 
cektir. işte yurdun lrnlkmması 
icın tahsis edilecek olan bu toil· 
yarların onda bır heı;abı e .1uz 
mi!yonlan da mütcahludn nn 
ceb"ne girecek, böylelikle hcnı 

isler i.} i yapılmıyacnk, hem de 
devJetiıı parası mahdud bir ztlm· 
reyi füzuli yere wııginlestu mel 
ten başka bir ife yaramamış o· 
lucakt.Jr. 

l\Iııhnrrır ililve edıyor: düşn.nn m·cı tayyareleri çek lmiş -
Dmı b:ıyram dolayısilc donntıl- lerdır. Tnyynrclcrimizin hepsi u lc

n1ış oldu ou için kruvnzörun yan1 ~ - ıinc ıjönmiı lerdir. 
Jıkla b<ı ka bir millete ınensul> ;oldu- Şımııh Afrikad:ı tayynrelcrımiz 

J."ukn - Maı-s:ı - Matruh d<.'m.ryol ı-ğunu zıınnetm rş olmnl~ iml .. :ınsız ol
duğuna göre. ta. rruzun ka den \•aki 
ol ıgwııı inanmak ıc ıbccler. Bu 'ta-~ 
arruzun Yunaı:i::tamı kar:,;ı bır yıl

d ı m h rbmc mukllddC'mc olup ol
mndıgı suale J'iyıktır. 

D.:ı.ly Expres.s g:ızctc:oi ıtnlyan -
Yunan mumısebetlerlne t:ıh .. is L'tlif,i 
başmnkalesinde söyle dıyoı: 

Mussol nı, Mıh\•er zıhnıyctinc ha:; 
olan surpriz. darbclcrındcn bıı il au
sızın Yuruınist::ınla ıhtıltif çık ırnuıy1 

muvafık ~ormustur. Bu dnrbc. 
zamanlnrda hassaten bcı ralt g ıruncn 
h .. ılynn - Yun:ın sema ında bır şim
şek urültusiı g.ıbı patlıımı tır. 

G:ızete, jki memleket nr41Slnda ce
çcn eylülde teati Wilen dostlulc ne-
1;ajla·ını ve Mussolıninin eçcn ma
yırta Yunan hıikOmetinc \•C'l".dığı 'Bal 
kanlarda sulh tcmın:ıtını şiındı D -
vud hocıınm k:ı1li hnklmıdıı ynpilnn 
protestoları h tıdatm !da ve yazı-1 
sın:ı şu suretle devam etmcktcthr · 

Bu retle Armıvudluk Jslıl:!Alim 
sönduren ayni tUıJya şimdı hudud
lar otesindeki Arn:ıvud mıllıyet.peı-

nu bombardıın:ın etm lerdır. 

Şiınnli İtalyanın b:.r mah iline d 
ın n ~eni bir hava hucumu ynom· -
:hı·. Atılan bomb:ılardi.ln bir k m. 
kırlnrn duşmuş ve İKİ ulu bes yaı a
J ı ı .. ıydcdilmisüı. 

J\fad:ii h:ıs:ır ehenımiyctsızdir. To• i 
\Oda'ki tayy:ır,e d.:ı • bat .. ry .. larırnız 
bır dil m:ııı tnyyaresı t:ıhnb edere!~ 
Ccrczolc - Della civarın::ı du urmuş
lcrdir. 

Erytr.xlc 'Mnssacona d du pın 

h;n; .ı, deniz ordularına .ı.d kı l l r 
boın~clınıon tay) arc fılol rımı .. t -
rofından bueuma ugr l r 'ı.! bı

ıı~:ır <Ç<>k h:ısar gormu ti.ır. 
13 A ustosta b:r duşm n bon b~ r

.clı um :f..lmu Kcuyad W Jll':l hucum 1 
ctmi de fak~t hedefınc hr m:ı-
dan pıı~kıırtiilmuştur. 

Somnlinin Vaziyeti 
Londra, 16 {a.a.) - Lef a

jansı bildiriyor: 

Niçin biz de bir imar vekaleti 
kurulmasın? 

Niçin büyi.ik inşaat devlctın 

maaşlı mühendisleri, devletin 
tc ebbüsü ve elile yapılmasın? 

~c. <lairesıno cFno s• ın zantı 
ı.ı çekilecek olan tclı;:rafn.unc 

11 
a:ıorlıırın metnını ha:ıırLamış -

ı. 

lar gundüz ccman 144 dQı;ınan t."ly
indirirler. Onun için mantı.kan yıırcs nin tnhrib edildigıni gö ter -

mcttar <'şya dıı r.Lımruk nntr<>ıxısumı Mısır üzerine bir ltnlyan hUcu- mektcdir. 
yerle tirildi. r "1 

Deri balyclcrı, AC'cm halıları; yn7J 
mnkinclcl'ı; bir nıutör. birçok ~nnlı 

inek ı;ıgır ve koyun kurrıl.ı;yonu malı
su,,. tcırafındaıı tcsc11um edildi. X-ıy-

!İngiliz somnlisindeki vn.ziyet 
lngiliz salahiyettar m:ı.hfiJlerin-I 
de endisc uyandırmaktadır. Bu 1 

verlığinin harnısi <>kır k o taya tı-
kıyor. malıfJeller~ maddi hatta str._ te-

Acab ttalynnlann Ellı l~rm·aı:o- 5ik bakımlardan ltaiynnl:ırın bu 
ı.iine taamız etmcle mm clmbı ne memlekete yaptıkları ileri hare
olabilir? :tnglltercnin unnn tan ketin ltnıyanlara ancak bir yük 
,·crdtgi gar;mtinin :ımeli uelıcclcrini o ınası muhtl"mcl bulunmasına 
denemek veyahud d,ı tngılız filosu-

Y.apıl:ıcak bir inşaatın proje
sini münakasaya çıkarılmadan 
E?'.'Vel nasıl olsa devlet mühen
disleri hazırlıyorlar. Bütün plan
larını yapıyorlar. Parayı da tak
sit taksit hükfunet derhal ödü
yor. O halde ne diye araya mü
te.ahhld adı verilen bir takım ta
lihlı, yorulmadan büyi.ı"K parn
lar kazanan adamlar sokulsun . 

'l' 
a ı:ernUerc ynld tığı zamnn bu 

t 
l .ı naıneler Ullulnın knpturıııı:ı tcs 
;ı edıldi .,.e Hopalıl. nn mescn·et 
ıı.._ ~· lcrı V(' cYa;;:ı:. sad;:ıl rı rırtısın-

~krar yola çıkıldı 
F: 
>.'.fi~ ile motorbotl r &ece \•c.ık-
<\ ltnc ıınanımı ,•:u'Clıln r. 1 

' lne -~:fü;:ısı tclgrufla keyfıy"t
~rtlar cdi\nm; eılduğund n 1 

[*) Bu mallardan biri ltalyan, di • 
ğeri de Amerikalı olan tacire ald o· 
lanlar brlli:hare tefrik eı'!ılerek kendi· 
lerine aynen ve ekıılkaiz iade cdllmlş 
ve Türk her şeyden evvel hakka la· 
pan centllmen bir insan otduaunu 
bir kere daha lsbııt eylemlftlr. 

(Sonu vaır) 

mu beklemek icab eder. Tnyyarelerimizden z:r si kayıptır, 
İngilizlerin ise Mısır ve Filis- :fakat bunların piloilarmdan sekizi 

tinde kendilerini lı:fı.fi derecede sağ ve salimdir. l 
emniyet altında gördiikJerj burn- Antil Adalanndaki F:ıı. :z 
l:ırdan İngiliz adalarına kuvvet Do::ıımması 
göndermelerinden anlaşılıyor. İn Nevyork, 16 (a.a.) - Nevyork Ti-1 

nun d kkatinı Mısırd;:ın ba m tarafa rıığmen İtalyan nüfuzunun elde 
çcvirınel~. edeceği muvaffakiyetin Roma 

Ayn su. le cevab verme 1 e talı,pn tarafından bu hususdaki muvaf
Tımes gazetesinin dıplorn tik ımth - f:tkiyet...cüzlikleri telafi eder, ha.t
l>ıri de :oylc diyor: ta alınan mütcad:lıd raporların 

ıncs gazetesine. göre Antillcs ad 1a
gilizle.r Süveyş kanalı iizeıinde ı rında Fr:uısız ,.e tngiliz makamları 
sağlam surette ycrleşmis bulun- arasında ccrcyan eden ınu1akcrel r 
dukça Somali muharebeleri ne neticesinde Gu;:ıdeloupe ve M::ıritı-) 

No. 12 7 Yazan: Sa.mi IlAUAYEI~ şekil alırsa alsın harbin umumi niquc'deki Fransız harb rıemilerı hak 

~----~-~:--=:"""':~='""::'."':'."":~":":'":'"-"=~3 kında bir anlaşma aktedllmistır. Bu 

Bunun sebebi belki de, sadece dcliılet ettiği Habeşistanda kay
Kol"fo adn. ını \'C Arn::ı\·udluga Cİ\'ar 
bolgeleri ıstemcden oncc Yon:ın h:ı- :nayan isyan i.izerindc teskin e-

~ K E tiı AL •1 Ç9 N U U --=== ve esaslı cereyanını hiç değişti- geınilerin sililhtruı t.ccrid cdılmck ü-
11. .... rcmcz. zere olduğu bildirilmektedir. 

So G-u-RE LER·ı Jlü~yin Cahid YAL{'IN Düşürülen Düşman ra~;arelcri 

küıncıtini ı.orkutm.ıklnn ıb rettir, dici bir tesir bile yapar mahi) et 
TiıneJ gazetesi b::ı nı.:ıkalesiııdc te addedilmesi \•ariddir. 
s:ıtırL:ın yazıyor· Somnlide vaziyet bu sabah 

e; li:ı.k~ın birbirine girmişti. 1 

~~ır bır şeye lrnnşmıyordı·. • 
~ l'ct, vali pasa i."e miıdahale 

~ t 
Vatı, şu ka:rarJ verdi : 
V l\t.'!'a atınız! .. 
t ttli, -Cazgırı cağırdı.. Ve, 
Ju: 

....... !'\ l 
.,. e yapacn.ksınız? l 

' Bilmem paşam .. Şa.<prdık. I 
t111' GürültU istemem .• Kur'an
~ d d' C: •· e ı. 

l\u ~gır memnun olmuştu .. 
~aı~ n atılırsa oı tadan gürültü 
g -leli llcaktı. Hakem heyetine 

• b ildtrcl i. 
, ~' Paşu, kura atınız diyor, 

ı. 

~ıvnnl:ır, kazan dibinde 
~ l"l~~ ?arlar. Müna;kaşa cdi • 

~ "<U't.11. Paşanın kararı Caz
"'l;,ktarafından şu suı·ctlc tebliğ 

""1du: 

~' Pehlivanlar .. güriilttiyü bı-
tn1;: ~-? - aed· -". " nura ataca.gız, ı. 

~ı.u :li~, tok söziiyle mukabele 

....... l7• 
~un dedi, bwıu be! . 

~ Vali paşa hazretleri.. dcdL 1 
1
Ço bunun üzerine: ....... Qo 1 

bi k aıa. .. Böyle yapalım ... 
--~lct Ye mukabele etti.. Kur'a 
f.!a. 1

• liakem heyeti huzurun
Çekildi. 

tı, 'l{,l"ura şöyle düştü .. Kntra.n
lll 0 <:a Y usufla1 Aliço Pamuk 

ll u ılc Filiz Nurullah Adalı 

ı:t 
~ kuru neticesinde en fena 
~en Yusufla Katrancı ol-

~~ .~nun eşi kendisin~ göre 
ll lıtı .. Adalıya göre Filiz nu-
a da · · şd' c·· . ıyı e ı .. 

l{r~ Utc<-ın yülcü füılrnncı ile "'\:al' . 
Usufa ltalmışu. 

1 

Atılan ikurı .ve neticesi her
kesi memnun etmemişti. Bilhas
sa., hakem heyctiııi, ağaları, bey
leri ve seyirdlcri düşünceye sev
ketmişt.i. 

Bazı pehlivanlara birer göm
lek aşağı güreşçi düştüğü halde 
bazı pehlivanlara en sertleri 
düşmüştü. 

Evvela hakem heyeti söylen
meğe koyuklu. Meydan cazgırı 

da gayrimemnnudu. Aliço ve 
emsali çarçabuk C.'.?lerini mey
dandan çıkaracaklnrdı. r~ 

(Sonu var) 

Rumanyaya mal ihraç 
eden tüccarlann 
nazar dikkatine 

S k d f . b Londra, 16 (a.a.) - 18 hazi-
Ö e e ecı ir ranile 13 ağustos arasında, yani 

Otomob.
11 

kazası 57 gün zarfında, İngiliz tayya-
rclerj ile tayyare dafi toplan 

[zmir (Hususi) _ Sökcde İngiltere veya !ngiliz sulan üze
rinde 543 den fazla düşman tay-

Yoran ile Akkoyunlu köyü ara- . d.. .. r."lerd.ir A · 
yaresı uşurm~ . ynı 

sında çok feci bir otomobil kazn- müddet zarfında 120 lngiliz tay
sı olmuş ve Akköy nahiyesi ınü-

yaresi zayi olmuştur. Zayiat 
dürü Osman Kozan ölmüş, Söke 

nisbeti lngilterenin lehine olmak 
lmymnkamt Yahya Ertekin ağır üzere dörde karşı biroir. Talim-
surettc ynralunmıştıı·. l li personel nazarı itibara nlınır

Hadisc hakkında yaptığım sa, vazıyet İngiltercnin çok daha 
tahkikat nel:icesini aynen bildiri-

lehindedir. Zira Almanyanın 
yorum: Evvelki gün lmzn dahi-
linde teftişe çıkmak iizc.r,e oto- t 543 yetişmiş pilottan mahrum 

1 
kalmasına mukabil düşürillen 

mobilini hazırlandıran Söke kay-
120 İngiliz pilotunun 21 tr.nesi 

makamı yanımı Akkoyunlu na- kurtulmuştur. Dundan manda, 
hiyc miidüriinü do alarak köy-

düşürülen Alman tayyarelerinin 
lcıi teftişe :lıaşlamL<rtır. Teftiş kısmı azamı bombardıman tay
sona erip de nahiye müdürünü' 

Elli ktuv:ız"runün 1ta11zın bııhı i- 11..ıondra.!a nazik olarak telılkl.i 
ycsi tar~ndan batınldığmda zcrı·c edilmekte ve İngiliz kU\'\ eUeri
kadaı· şiıbhe yoktur. Sundı b S}ı 
m""'ele :itı:ılyanın Yunanı uııı h:ikkın- Jıin Barbera üzerinde çekilccek-
daki fona munmc.1elcrmd(' ~e kor- leri ve oraya mahdud takviye 
kutma işinde nereye ı~adar gıd~.:-ğıj kıtaatı göndcıiletıileceği tahmin 
mcsclcsidır. eClilmcktc idi. 

Davud Hoca mcsc.le~ınc gelince, »ıı«-- 1 
bu meselede 11akik:ıten müncılı olaa R -M •• •• 
noktn hoca ikı :ıy e\'l:el l~aUedılmı~ umen acar gorUŞ• 
olduğu halde İtalyanların I> mdı lnt"· mel eri dün b l d 
seleye fc•kn15d~ b"ı a'lkn gösl.cr -i aş a ı 
mcktc olmalarıdır. Şurası kaydedll-1 [Baş tar:ıfı 1 inci sahifede] 
ınek icabcdcr ki, buyuk hamil k jl•ap-ı biıl:(ımcUnin teklifleri aynı sa'on
ttgı Viyanad:ın kovulmuş ve Duda- da ı 9 agu.slosta saat 10 da rıktcdılc-1 
pcştcdcn de t:ım ricat halimle bulun- C<'lt celsede bildirilecektir. 
muş olan Mussolmı §İmdi hıt şulı- Macar heyeti sa t 16 ek pr le 
hesiz BaUmnlnrda muml::.i.ın cılnn Turun - Sc\ <'ıinı terkcdcrek Bük -
butün nüfuzu tcmın k.ıygusundadır. r~..c hareket etn11 tir. 

General Met:ı~"Sasın Telgrafı Heyet saat 22 .de Bukreşe muva-
1 s:ıl .. t cdoock \ e Run1en hukümet ne 

Atina, 16 ( a.a.) - Atina a-ı Mııt'nr tcklifleı ini bilılırc-c ktir. 
jansı bildiriyor : Rumen Hcyetin:in llnrcketi 

B. Metaksııs. Belle kı u\·azö-J n ıkrcş, ıG (a.a.) - D. N. B. 1-
ırünün torpillendığini krala bil- ı diı iynı: yareleri, bir çokları da iki kişi-, 

Akkoyunluya bırn.kmak üzere lik avcı tayyareleıi idi. Kayba_ 
Y oı~andan hnrckctlerinden bir 

Ankara. 16 oi(a.a.~ - Ticaret müddet sonra lastiklerden biri lan İngiliz tayyarelerinin ise hep 
Vekaletindt..'"'11 bildirilmektedir: si avcı tayyareleri idi ve kısmı 

dirdikten sonra Tinos mu.kam- •ı M:ıc:ırlnr'la ~ pıl.ıcak muzc.kerel r: 
lnnna telgrafla aşağıdaki tali- kl:ırc edecek olan ;i nazırlard n, 

j Rı.ı l1en delcgaS,Yonu re:Si B. '•er 
matı vermiştir: 

1 - Rumanyaya mal ihraç 
ediımiş olup da bedelini henüz 1 
tahsil edememiş bulunan ihracat 1 
cılarımızm, 

a - Gönderdıklcri mnbn cin-
sini, mikdar1nı ihraç tarihini ve 
kıymeti ıle alacaklarını, 

b-Şimdiye kadar a'lacakla.n· 
m tahsil edemeyişlerinin sebe
bini, 

Müsbit evrak He birlikte 
17 /8 1940 ta.rıh inden itibaren 
en geç bir hafta içinde mıntaka
la.n Ticaret Müdürlüklerine bıl
dirmeleri lftzım gelmektedir. 

2 - Bu ı .. erc Rumenlerle ya
pılmakta olan müzakerelerde 
meı-zuu bahis alacakların tedi
yesini tesri etmek üzere ittihazı 
derpiş ooilen istisnai tedbirler
den ınczkiır bir haf talık müddet 
zarfında müracaat etmiycnlcrin 
istifade edomiycccklcri bildirilir. 

patlamış ve süratle gitmekte O· azamı tek kişilikti. Binaenaleyh, 
lan otomobil muvazenesini kay- Alman hava personeli zayiatını 
betnıiş;tir. Bu anda sahilde otuz 

1 layıki ile tahmin etmek için dii
metı e derinliğindeki uquruma 

Pop hareketinden <> ıce kr 1 K:ırol 
Ziya.retçilerin hakiki Elcnlerj t r [ından kı:ıtr..ıl cdı !.lŞLI'. :MııL"tl.at 

olmak itibarile teşı;ie ılıtiyaçl3.n u.:un si.ırmüştur. 
olmamakln beraber onlara ccsa- fü. en ddcr:a~yonu dun n 

yuvarlanan otomobil parca par-1 şürülen tayyare adedi olan 54.3 ü 
:ret verdiğinizden eminim. Kczıı t gcc \ .. ıut hareket etn is \ e bu 

Tururı - Sc\ crin'e u :ıs:ılJt et -
2.5 ile darbetmek icab eder ki, 

çn olmuştur. Nabiye müdürü öl- 1527 ki.silik bir yekün vcıir. 
mü2, kaymakam ağır yaralan-

dini :ılayın da ya:pılacağına c.mi- Jni tir. 
nim. Ziyaretçilerin avdeti hak
kmdn size süratlc cevab verece
ğim ve himayeleri için tcrtilı:ıt 

--»ıı«--
1nı.5tıı-. Müdüı ün cenazesi büyük • • 
bir matem içinde kal:lınlmıştır. Beden terbıyesı kanu-ı 
Müddeiumumi tahkikat yapmak 1 nu 30 Ağustosta 

ala.cağım. 

füı.şvl.:ril :Uetaksa.s derhal n
tadır. 1 

-· -ırn«- tatbika başlanıyor 
Fransa açlık tehlikesiı 

ŞJ ğıda ki ce\•a.b.ı n lmıstır : 
Sözleriniz inzibaUı hı:ılkn ho-

ile karşı karşıya 
[ Baı tarafı 1 inci c.ahlfcde] 

ğini temin etnıeğe funade olacak 
tır. 

Diğer tarnfdan, Fransız hül~iı 
mcti !ngiltercye lıus•ısi teminat 
teklif etmi~r. Buna rağnıen .ak
lıselimin sesi i,,.itilmezsc hiç kim
se Fransız hukumctini ,.e Frnn
.,adahi i.~gnl kuvvetlerini haklı 
olarak itham edemez. 

[ Bıış tnrafı ı inci cahifede] ımrlörlcrle tebliğ ecıilrniştir. Size 
çalışmalara başlanacaktır. tam itimadımız vardır. Verece-

14 a.ğustos 1940 da bölgede ğiniz her emri bütün kalbimi7lc1 
toplanan bir komisyon gençlik ifn edeceğiz. Alay snnt 11.30 da 
klüplerinin açılma töreni ile iki yapılmıştır. 

aylık çalışma programlarını tcs- ---------~-:mıı:ııcna:::ııııı 
bit etmiştir. Spor khibler! ile .ihtiyati spor-

Her mıntaknda gençlik klüp- !arı da yapan gen lik l liibl ri 
lcri doğrudan doğruya kaza be- şimdiye kadar oldu ~u ibi b. e· 
den terbiyesi teşkilatı başkanı o- ce tanzım olunan programlara 
lan kaza kaymn.Icam:ıığınn. bağlı göre faalıyetlerine devam ede -
olacaklardır. ceklerdir. 

--»il«--

l{ızılordu kurmay 
reisi değişti 

Moskova, 16 (a.a.) - Sıhhi 

sc.lx-blcrden dolayı vazifesinden 
affını ricn ettiği bildirilrn m • 
re al Pa.pocninin " rinc Kı:>'.11 r
du genel h-urmay n:i. li~in "'C

neral Meretskof ta) in edılm!ş
tir. 

Bu bahse yine devanı edece
ğim. 

MURAD SERTOGLU 
~~ 

Başvekil dUn lstanbula 
geldi 

LBaş tarafı 1 inci sah"fedc1 

fmdnn knrşıl:ınmıştır. Hüşveld

limız Acar motörile doğrucıı 
Galataya çıkmu lar ve otomobil
le Yenıköye gitmişlerdir. Bnşvc
kilimiz ev\ elki gün \•efnt eden 
knrdesi Hakkı Saydamın cena
ze mera-iminde bulunmak üzere 
f.Chrimize gelmişlerdir. 

Cenaze Merasimi 
:&tş\•ekil Doktar Refik Snyda

mm knrtl .... şi emekli oı du meıı
subla:mda.n Hakkı Snytlnm ev
velki gece vefat etmiştir. Mer
hum bir müddet evvel İçel me
bn 1uğu yapmıştır. En son vazi
fesi Osmanlı Bankası heyeti ida
re azalıgıdır. 

Hcldn Saydamın cenazesi bu
gün buyük mcrnsim!c saat 11 o 
Y mika) den kuldırılaeak \'C na
m zı Tc. 2vildye camiindc kılma
caktır. Merhum iç.in Asri mezar
lıl:d:ı bir medfen hazırlanmıştır. 

Baş\·ekilimiz Doktor Refik 
Saydama ve merhumun kederli 
aılesıne en derin taziyetlerimizi 
suna.ı· merhuma mağfiret t men
ni ederiz. 

D.ımlupmarda yapılacak 
merasim 

f8ııt tıırafı 1 inci Slh fedcl 
Ordu, Cumhuriyet Halk Pa.rtı:.i 
hafü, lıtanbul \'e Ankara ~ilk· 
sek okullar adına birer nutuk 
soylenecek Ye bunu da bır ,cçid 
re mi takib cyliyecektir. 

".Bundan başha, Zafer ve Ba -
kumandanlıl meydan muh ı be 
sinin yıldoniımü günü ol n 30 
ağustos gunu, yurdun her 
yerınJe ~ apıla.cnk ol:uı askeri 
merasim ve miJli tezahürattan 
mnr..da, Juılkevlerinde, halk od~
l:ırınd.ı parti merketl rinJe \', 
t mumı y rl rdc toplantıl.ır ~ a· 
pıl ".ık bn büyük gün kutlana· 
c:ılt ve :{ne bu münasebetle rad· 
~oda bir konferans verilect">.lrtit' 
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30 Ağustostadır 
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Ilindyağı nlınae.uk 

~~~~--~~~~--İ_n_h_i_s~a_rl_.a_r~U~·-~~~-·d_u_··_rl_lı~·ğ~lı-·n~d_e_n~~~~ lzmir Fuarında çekilmek üzere bir 

Zat er piyangosu terfih etmiştir Mı c: ı hcı ne kadar olursa olsun Ti.lrıc kodeksi evsafına uyguıı ol
mak u.cc c 23 •• gusto 1940 cuma günü saat 15.30 d::ı p:ız."1l"lıkla Hindyogı 

ruınaÇc1Kt.r. 
ı tcklıJcr • bcllı gu ı \ e sa:ıtte Kru ımpnşada bulunan komisyona mu-

roıca. ti c.7326> 

* * • 
Bir atlet motör alıruıcak 

6 - ı O b<'ygır ku\\ etinde S:msıpap bir adcd motor 23 agustos l 940 cu
•• t 1 G.30 da pazarlıkla alınacaktır. 

ın komı yona mür::ıc:ıatlan. 

:;; * <: 
Ilidon ~Jınacak 

ci32i> 

r vc rb"<ıdına uygun ve teklif edilecek mikd:ırda oımnk 

1940 cum :ı g inil s.·wt 17 de pazarlıkla bıdon alınacaktır. 
komisl ona muracaatları. c7S29> 

* $ * 
ıv. Mc .! t"b" d \·e mııd:ırd:ı h:ıdde pirinci ile !osfor bronz 

111,'ll tc 1940 cul"la gun.ı !i<l..ıt 16.45 de p.ızarlıkb alınac<ıktır. 
çubuk 

J t ıdllcrin komiı:yona murac<ıatları. c.7330> 

820 Kg. 
!:l A<I. 

400 Kg. 
4j0 Kg. 

200 Kg. 
150 Kg. 
30 Ton 

• • * 
K :ı~ ı:ı ~ tC>li 

Saç le\ hn 3660 X 2440 X 8 
Per~ n Çl\ :si 25 X 16 M/M 
l'er in çhisi 35 X 16 M/M' 
Cıvat.:ı maa somun 100 X 16 M/M 
Cı\ala ll'aa somun 120 X 16 M/M 
Soııukok 

Yukatıd.ı Cll'S ve mikdarı yazılı malzeme 21/Aı;ıı'..tos/ 940 Çar~am

ba gur.u a .. t lG. 30 da pazarlıkla alınac.aklır. 
twhat tııleh eden isteklilerin her gün 'lie eksiltmcge iştirak edecekle

rin de bcllı m 'e saatte Kac:ımpaş;1da bulunan komisyona milracaatl:ı-

n. (7331) 

• * • . 
f.Muhammen Kat'i 

Bedeli Teminatı 

3000 n trc eankurtaı· ... nlık 1323.00 198.45 
1500 Kılo maııt:ır ........ . 712.50 106.88 

2035.50 31)5.33 
1 - Mıkd:ı.r, cins, tahmin bedeli \'C kat'i teminnUarı yukarıö:ı ya

zılı iki kakm eşyanın 17 Ağustos 940 cumartesi gunu saat 12 de pa
za.ılıkla ek llUnesl yapılac<ıktır. 

2 - iııtekl ll'r işbu iki kalem t:ı;yad:ın her ikisi i~n veya yalnız bir 
kalemi ıçin teklıfte bulunabilirler. 

3 - Tal.b 'Ol:ıc:ıkların 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve yukarıda 
cinslcri hizasında yazılı J,at'i teminatlaıile birlikte Kasımpaş:ıda b~lunan 

komisyonn belli giln \'C saatte mürac:ı:ıtl:ırı. c7325, 

J 

f -
l 
1 

( 

.KEYf:'İNİZ ç 

BAHCE 
• ŞARABINl HER YERDE ARAVINIZ 

Ga l ata, Perşem b e P aza r 26 ·28 - Tel. 49020 

Cınsi 

Ycıngııı wnd ıımc fılcti 
, ••• ('(.'Ul ı 

Miktar ı 

2 kulem 
Yangın S. e lev. ı.ıını 8 > 
Yangın S. \ie le\azımı 3 > 
Gemici !encri 209 ııded 

Sedye 56 > 
Sıhhiyc ç:ıntatı 43 > 
1p \"C g('Çmc mcrdıvcn l!J > 
Yongın sön. levnzımı 2 kalem 
Ynngın sön. lr.vazımı fılcti 15 nded 
Yangın sun. lt'vazımı 7 kalem 
Gemicı feneri 171 nded 
Sedye 37 > 
Sıhhiye çant. ı 23 > 

Muhammen B. 
Lira Kr. 

Ji40 50 
1274 46 
2381 00 

313 50 
308 00 

1132 50 
228 50 

2188 00 
202 50 
175 41 
256 50 
203 00 
632 50 

% 7.5 teminatı 
Lira Kr. 

130 53 
05 &9 

178 64 
23 51 
23 10 
88 68 
17 13 

164 10 
15 18 
13 15 
l!) 23 
15 22 
47 43 

Eksll t n,nin 
şek il günü &ııtl 

Açık ek. 20/8/940 14 
> > > > 14.30 
> > > 

P:ızarlık » 
> > > 

.\çık l'k. l> 

Pnuırlık l> 

Açık ek. 27JR/940 
Paz;-rlık > 

> 
> 
) 

> 
> 

> > 
> l) 

> > 

> > 

> > > > 
Açık eksıl. > > 

15 
15.30 
16 
16.30 
16.45 
14 
14.30 
15 
15.30 
16 
16.30 

ı - Nümuııc, §:ırtn:ıme \'e müfredat listeleri mucibince yukarıda cins \ie mikmı-ları y;ızılı ynngın söndürme 
ete p:ı.sif korumn lc\•azımı hiuılarında gösterilen usulicrle s<ıt.ın alınacaktır. 

II - Muh:ımmen bedelleri, muvakkat teminaUan ck itme r.Un ve saatleri hizalarında yazılıdır. 

III - Eksiltme \"C pazaı·lık hizalarında yazılı gün \'C smıtlerde Kabat:ı,.<:ta lev.ızım ve ıııubayaat fiubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartn::ıme 'e müfredat listesi ııözü geçen şubeden p:ırasıı. rılınnbılccegj gibi "C-dyc nümunesl de gö
rülebilir. 

V - tsteklılcrin tayin olunan gUn \"C saatlerde ~ 7.5 gu\cnmc pnr:ıfarile birlikte ıne""..kür komisyona mU-
r:ıcaatları. c7123> 

1 - GENÇLİK 
2 - GÜZELLiK 

3 - SIHHAT 
tşte yüksek kremde aranan bu 

meziyetlerin hepsini size 

KREM PERTEV· 
temin edebilir. 

1 - K REM PERTI::.'V. Bir tuva
let mOırtahzarıdır. ince bir 
itina ve yapılışındaki husu
siyet i itibarile yUzdeki çi~i 

ve buruşuklukların teşek

külüne mimi olur. Deriyi 

genç ve ~ergin tutar. 

2 - KREM PERTEV: Bir güzel
lik vasıtasıdır. Genişlemiş 

mesomntı kıstırarak dldde

ki ptirtük \'C kabnrcıkları 

giderir. Çil ve lekeleri i:ı::ıle 

eder. Teni mat ve şeffaf bir 
hale getirir. 

3 - KRE:VI PERTEV: Bir cild de 
vns ıdır. Deri guddelerinin 

ifrazatını dUzeltir. Sivilce 
ve siyah noktaların tezahü-

• • • 
ı - Şal"lnamelcl"i mucıbince 29/Vll/940 t.-ırihinde iki aded s:ıç yuk 

deniz motorünün kapalı zar!l:ı yapılan eksiltme~ine t<:ılıb zuhur etmt:diğin
clen pazarlık usulilc cksı ltmeJe konmuştur. 

ll - Pazarlık 28/VIll/940 çarşamba günü s<ıat 16 da Kabataşla Leva
zım ve mübayaat ı,.-ubesindeki alım komisyonundn yoıpılacaktır. 

III - Şnrtnameler levazım şubesi vcznC8irıden ve lzmir, Ankara b:ıs

müdürlüklerinden f275 ve 184> kuruşa alınabilir. 

IV - Münnkrumya girecekler ş~trıamelenn .:9~ unı.:u maddelerinde ya
zılı takdiri kıyın eti ha\'i muayene raporları ve % 7 .5 gıivenme parnlarile 
birlikte tayin olunan gün 'e saatte mezkür komisyona mıirac:ıatıarı. 

(7313) 

ASKERİ FABRİKALAR SATIN ALMA KOMİSYONU iLANLARl 

Kırıkknlede ~aphnlacaı. int'&At. 
Keşif bedeli (18200) liril olan yukarıda y:;ı.ılı inı.;<ıot Askeri Fabriknlar 

umum ınCıdürlüo;U mcrlıez satın nlıııa komisyonuncn 2/9/940 tarihinde ı>n

zartcsi eUnü saat 11 de kopalı zarlln ihale cdilccckt lr. Şartnnıne 91 kuru~ 

ınukabiliııd•~ komisyondan verılir, TaUblcı in muvakkat teminat olan 1365 
li rayı h:l\'i teklif melttublannı mczkiıı· günde ~:l<•t 10 a kadar komisyo
na vermeleri ''e kendilerinin d e 2490 s:ıy ılı kanunun Z ve 3 maddele
rindeki vesaikte ırtuayycn gün ve snntte komüryona mtirnca:ıtıarı. (7374) . ... . 

170 ton Elektrolit Tutya ahna.caktu': 
Tahmin edilen bedeli (110.500) lira o.l ;;ıp 170 ton elcktı·ollt tutyn As

keri Fabriknlar Umum Mudi.ırlllğü Merkcz Satın alma komisyonunca 
1/10/940 pazartesi gilnii saat 15 de kııp:ılı zarlln ihale edılecekUr. Ş:ırt

name 5 Ura 53 kuruş mukabilinde komisyondan v<>rılir. Taliblerin muvak
kat teminat olan (6775) lirayı havi teklif mektubl:ırını mezktir günde sa
at 14 de kadar komisyonn vermeleri ve kendilerinin ele 2490 numaralı l 
kanunun 2 ve 3 maddeleril.:dcki \ es:ıiklc komisyo"ncu olın:ıdık larına ve bu 1 
işle alakadnr tüccurd:ın olduklarına dair Ticaret Odası \CSikasile mezkür 
gün ve saatte komisyona muraccıatıarı. (7373) 

Münakalat vekaleti İstanbul 
mıntaka liman ri_yasetinden: 

Denizcilere ilan 
1 - Arnavutköy Akıntıbumu ile Kandilli :ırasında kl)nmuş olan deniz 

altı kablosu tamir edilmek üzere kaldırıl:ıeaktır. 
2 - 19/8/1940 da başlanncak ve 15 gün kadar wrecek olıın tamir işi 

için kullanılacak dubada bcynelmllcl işaretler gece ve gunduz bulunacak
tır, Bu sahalardan geçecek gemilerin dubanın yakınından geçmemeleri \"C 

bu hizada sür'ntlerini k İnclcri bildirılir. (7408) 

Daktilo alınacak 
Beden terbiyesi lstanbul bölgesi baş· 
kanhğından : 

Bölgemizin ınilkcllc!iyet blirosu Jçin CO lira ücretle \'c imtihanla bir 
bayan veya bay mcmuı· alınacaktıı·. Aşagıdaki evsafı h:ıi7- istekl ı lerin sa
lı günü saat 12 ye kndnr hüsnühol vıırakası ve basit bir tercümeih al ve iki
~er fotoğrafla birlikte Taksim Sıra Serviler 57 numarada beden terl.ıiyçsi 

İstanbul bölgesi başkanlığına mur:ıcaııtları. 

ı - Tilrk olmak, 2 - Y:ışı 18 - 30 nrasındrı bu 
lunmak, 

3 - Orta mcktcb mezunu olmak, 4 - Fransızc:ı bilmek. 
(7461) 

1 

Türkiyenin her tarafında satılığa çı
karılmış olan bu fevkalade piyangoda 
mevcud 300 bin biletten 63,345 tanesi 
mutlaka ikramiye kazanacakhr. 

Tam biletler (2) liraya ve yarım bi
lt.tler (1) liraya satılmaktadır. Zafer pi
yal~osuna siz de bir bilet alarak işti
rak ~diniz. Vereceğiniz paralar ebedi 
Türk T.aferini temin edecek vasıtalar
dan birı olan Hava kuvvetlerimize sarf 
edilecektıı. 

GD ~A U TO_!i\ 
Zafer bayratcıma mahsus fevkalade 

Piya ... gonun pllru 
İkranıil t-nih roikda n 

İkramiye adedi Lira. 
İkramiye tutarı 

. Lira 

1 ~.000 
1 ).000 
1 10.000 
2 

10 
30 

300 
3000 

30000 
30000 

5.000 
2.000 
1.000 

JOO 
10 
s 
2 

60.000 
20.000 
10.000 
10.000 
20.000 
80.000 
30.000 
30.000 
90.000 
60.000 

İstanbul Maarif 
Müdürlüğünden: 

l\'Iaarif Vekilligi köy cnstitulcri içlıı nı;:ıgıda cins Ye mikdarı yazılı )-a
tak takımları pazarlıkla nlınac:ıktır. Muhammen bedeli 28900 lira 80 )<u
ruş \"C tcıninot 4335 lira 12 kuruştu r. istekliler bu yatak takımlnrmn ait 
§artnamcleri Maarif Mudlirhiğli Yardirektörliiğiiııde görebilirler. 

Pauırlığın 22 :ığustos 1940 perşembe gllnil caat 15 de yapılacağı iUO 
ol unur. 

Eıyanın cinai 

Battaniye kılıfı 
Yatnk çarşafı 

Yastık kılıfı 

Yastık yüzü 

Devlet 

Mı~~rı 

6000 
f.000 
3000 

60QO 

Beherinin 
fiyatı 

l< rç ıantin'. 

287 06 
143 53 
34 06 

34 06 

Demiryolları 

Yek ün 
Lira Kr. 

17223.60 
86ll.80 
1021.80 
2043.CO 

28900.80 

iıa!lları] 
Havaleli eşya tari fesi, mamul \ cgayri ımımül tütün, tö~ her ne

vi .signralnr, tazyik edilmiş ve edılmemlş pamuk ve kıl, kurutulmuş tuyliı 
deri ve post, çö,·eıı, yün, yapagı ve tırt ık nakliyatına aid olmak üzctf! 
:> enidcn tanzim ed ilmiştir. Yeni tari fe 1/9/940 tarihinden i tibaren tatbl" 
edilecektir. t.!'cretlerde şay:ını kayıd bir !ark yoktur. Fazla t:ı!silfıt için İS~ 
tasyonlara mur:ıc.ıat edilmelidir. (4702) (7450) 

lstanbul Defterdarhğından: 

Semti 

Beyoğlu 

Büyükçarşı 

Suıtanahmed 

Yen.krıpı 

Alibey köyü 

Balla limanı 

Nev" i No. 

Mahallesi Sokağı 

Azakkapı 

Hacı ama 
K.ılp:ık-

Yc ıııknpı D:.ıkkan 22 

Reiso~ı.ı 

çılarbaşı 

Tapu müdur
lüğü binasında 

Yalı Kumsal 
Silfıhdnrağa Silfılıdar-

Piresuyu 

ağn Paşa

ıın.rc çayırı 

Dutluk na
mile maruf 

> 

Ars:ı 

Arazi 

12 

Muha mmen Muva kk.a 
enelik icar teminal 

bedeli 
Li ra 

96 

63 

222 

60 
125 

135 

Lira Kr. 

7 50 

5 

20 

5 
10 

31 . 
rüne mfıni olur. Cild adale
sini besliyerek kuvvetlendi
rir. Kuru cildler için yağlı, 
ve yağlı cildler için yağsız 
hususi tup ve \'azoları var
dır. 

Z A Y 1 Yukarıdaki ynzılı gayı imcnkullerin satış kira arttıım:ısı on gün uza-
Nüfus kngıdımla sandalcılar ceml-1 cağımdan eskisinin hukmü yoktur. tılmıştır. !hale 29/8/040 per§embe gilnu s:ıııt 14 de Defterdarlık milli cın-

yetindcn aldığım elıliyetnamemi iki Hasköy Ay~zm;ı Sokak 43 liık mildürlüğüııdc mUtcşekkil kombyoncln :ıyrı ayrı yapılacaktır. T.ılible-
gundcnbcri kııybettlın. Yenisini nln-

1 
numarada Sam uel Gi: lyana k l rin yukarıda yazılı teminatla l•rımi..Jonrı murrıca:ıtıan. (742G) 

- Tcşckkur cderlm! Bana en gü- , 
zcl kızını zcvceli6 e veren böyle k:ı-, 
ymvalidcye mnlık olduğumdan do-
l:ı~ı cidden kendımi pek talıhli ad
dederim. 

M --, ı diği iki }.ırık masanın iızcrine uzat-~t b ı Beledı· ycsı· ı·Ia" oları J tığı kalınc:-; bir ot mindere yatıp u- s an u 

B. 1 h t. yuıııayı 111U\'aiık buldum. Madnm lo- r ~ -

ır Ça gıcının Seya a ı kııııt...ıcı bu fc\knlade yat:ıgı sureti üskudarcla Do<{ancıl:ırda yemden inşa edılen itfaiye g:;;'jınd;ı ynptı-
mahsus<ıdJ bcıuın için hnz.ırladıgını rılacak elektrik tesısa tı açık cksıltnıcye konulmu;ştur. K~f bedeli 11 ıll 
soyledıkçe knhkahalarl:ı l?tilcceğım Ilra 43 kuruş ve ilk teminatı 83 lıra 118 kuruştur. Şartname zabıt ve muıı

iiffl c ti M•' a 37 w i W Hd1R geliyordu. Karı ot minderin Uz.erine melfıt müdürlügU kaleminde gônih•c;ektir. ıhıılc 21/8/940 çarşamba günU s:ı
Ka.} ım r.lidcm ele pek çenebaz kn

dın ım ş. Hemen gzını açtı. 

- Kom umun kızıma sizin kadar 
nnl : bl> ı. vce bulduğuna ne kadar 1 ceğini ileri surdü, ben de: 
scvındim. lsmlnlz ncdır mosyö? - Adam sen de! Ne 1.ararı var? 

- Alfrcd Muller. Para :le rahatlık olmaz, ben kazanı-
- A!llan ne kadar cuzel isim! rım, dedim. Bu Jlıkırdılarım lokan-
- Evet herkes öyle söylilyor. tacı madamın bile hoşuna gitmiş ol-
- ŞilT'dıye kadar h.ç evlendiniz malı ki kütuk gibi cllerl ile yanak-

ını? tarımı okş:ımağa kalkıştı. Nişan mc-
- Asla madıım. Hatta hiç evlen- rasiminı icraya vakit olmadığından 

ınegc de nıyctim yok idi. Lfikln ma- hemen yarın sabah kôy rahibini ça
dam loknntncı mndmazel (Margot) u gırarak nikahımızın akdine karar ve-
0 kndnr methetti ki ağzımın ı<uyu rildl. İçimden ne kadar s;üluyor idim. 
aktı. Adeta ınadmazel ile cvlcnmcge Çünkü sabahleyin lokantacı yata
imrend m. Görüyorum ki yalan söy- ğından kalktığı vakit beni yerimde 
ıetnemişler. Madmazel (Margot) ha- bulamıyacak idi. Akşama kadar otur-
kikaten pek güzel •. • duk konuştuk. Kayınvnlirleın tlaha 1 

Bu sırada (Margot) a dlklrnt et- bugünden konu komşuya haber gön
üm, ben guzel dcdikce ·•rıtıyor, ya- dermiş, hepsini yıırm nikfıha daveti 
nıma bir karı- dJ!ı:ı ,ı.uı ıyo-du. En etmişti. Madam lokantacı: 
nıhayet k~ymv..ıl rleın ı ı!l.n cıhaı.ı, ı - Gördünüz mü mösyö Alfred 
Jklrarı olıı. d•gın :ı . n pl • \ e;c- Mi.ıllcr? Size ne büyük bir iyilik yaıı-1 

tını! Bir gUn sonra ge!m.ş olsaydınız 
(Mnrı;ot) u koc.aya ,·arnıış bulacak-
tınız. 

- Hiç zannetmem madam, çunkU 
köy delikanlıları jçcrisinde güzel 
(Margot) un desti izdi\·:ıcını talebe 
cesaret edecek derecede yakışıklı kim 
se yoktur. 

- A mösyö öyle demeyiniz! Civıır 
köylerden güzel delikanlılar geçseydi 
ne yapordınız? Sözun kıs.ıs ı size pek 
1.ıüyuk hizmet ettim. S z de bugUııkü 
ve bu akşamki yemek p:ır;ısın ı ver
dikten maada yarın clııvetlilcrinize 

b urada yemek yt.'Cliriı •tıi:r. olmaz mı? 
- Ne demek! Nıçin olmasın? Zaten 

burada bnşka lol>nntada yok değil 

ÇunkU burada tabiat sahibi mtl§
tcri bulunmuyor kı! Kırk yılda bir 
sizin gibi bir nazık centilmen uğrı
yacak do nefis yemeklerimizden yi
yecek. 

ayni cınsten bir yastık, bir de ktrU ot 14 de D:ıımi En< ıimende yapılacaktır. Tnliblcriıı ilk teminat makbuz ve
yorg:ın koyduktan onra: ya mektublan, ihale t.nrihiııden 3 gün evvel Fen işleri müdürlüğüne mil

- Gecen:z hayırlı olsun mosyö, racaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına aid ticnret odası vesikala' 
yarın zevceniz ile birlit•tc yatacağını- r1le ıhale günu muayyen saatte daimi encümende bulunmaları . (6986) 
zı unutm:ıyınız.. dedi. * * * 

- 'l'eşekkür edeı ıın m.ıdnm, de -
- Doğru Madrun! Hakkınız var. dim. Yatagn uwndtm. Uykuya cla-
Gcce geç vakte kndar oturduk. lac:ağım sırada lokant:.cı kadının k6y 

Kayın valdem güzel!.. Kızını alıp I rahibinin alessabah gckceğlnl söylc-
gitti. Ben de mııdam lokantacıya: diği aklımo gcldı. Şaycd rahıb gel-

- Artık yaUıcağım .. ded.m. meden uynnamazs:ı.m mecburi gti _ 
- Evet erken yatmal ısını7.. Rnhib veyi girccegimi :ınlatlım. Bu halde 

y<ırın alessabah gelir. sabaha kadar uyunınmak ve giinc~ 
Mc.~hur otelin! bir kottan ibaret doğınadnn tab.ınları kaldırmak daha 

olduğunu söylemiştim. Luk:ıntneı ile iyi olacaktı. Uyku da gözlerimden 
• "ı:ovcesi tı l,.ôh ııı .ı'rk:ısındaki ma- akıyor. Binaemıleyh uyumaı:nıığa ka

hud kapı ııereye çıkıyorsa orada ya- rar verdim. Yataktan kalktım . Göz 
tıyorlardı. kapal<l:ırıındaki :'lğrrlığı i:ı:nle etmek 

Cerrahpaşa, Haseki, Beyoğlu \"C Zührevi hastalıklar hasl.anelerflt! 
Zcynebkiımil dogumcvl ve sıhhi mücsscr;ıtın yıllık ihtiyacı lçin Iüzurıtll 
olan 239.8i5 kilo kesilmiş meşe 287.625 kilo :kesilmiş gürgen, 112.000 k iJO 
kesilmemiş gurgcn odunla, 12.200 kilo mangal komürü 2490 numnralı k:ı

nunuıı 40 ıncı mııddesinin .son fıkr:ısıııa göre paz:ırlıkln satın alınncnktır• 

Tahmin bedeli 10040 lira 50 kuruş \'e ıl k teminat ı 753 lira 4 kuruştur· 
Şartname zabıt ve mu:ımclat mtidurlüğti kn leminde görülccek t,ı·. 1h:ılt! 
2G/8/940 pazartesi günü saat 14 de Daimi· Encümende yap·ı ıacaktır. Talib
lerin ilk teminat makbuz veya ıncktubln rı ve 940 yılına aid Ticaret oct:ı

ı; ı ,·esiknl:ırlle iha le gUnil mu:ıyyen saatte Daimi Encümende buluıımal:ıtı-

( 74~ 

mi? Ertesi s •• bah c.orkenden e.wuşmnğa için gayet alçak bir sada il• t ürkü Tıb Fakültesi D~kanlığından 
- Ne gezer? Biz bill' 1.ıu meı.hur ı sureti ltatiyc'<le karar Verdiğimden s5ylemcr;e b:ı~lad.:n. Bir türlü :-<ıbah 

lokanuıyı açtığımıza pi m'ln olduk. modam lok. ntııcııı n yun.}. na getir- (Sonu var\ 
Fakültemize bağlı Diş tababeti mektebinde ikl aslstnnlık manhatdit• 

Arzu edenlerin mezkur mekt..-b miidiırlugıınP müracaat etmeleri. c737lt 


