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Her Yerde 5 Kuruş 

~ munasebetile 
. ,, 

.. }~ki Almanvnnm ~etisür<li- ı 
~ bi • • 
'a " doktor H<K·h, olıime 

Y~n~n ge~ 1 Milli ş~f.Ankai 
mılerı yenı- raya avdet 

den taarru- buyurdular 
za uğradı 

--.">-

~(' Jrıtica<]el<' NU~ onlu. Fn
lrfj duktor KO('h'lan ~ani 
,~ düşiincn \C hur ~lı~m 
, 1atııarı Alman)n.dan ko-

, ... ~ Yelli rejim siımli insanları 
~·· . Old . olub da biraz daha. !azla 

\ltr....L • • 1 •fi 
~-··~ M:ın .eşı er yaıt-

"- ~inde dolat>ayor. l'e has· ' 
~ ~':tJeri esan·ti altına nl-

• • 'ı Vunan donanması 
matem tutuyor 

Ankara, 17 (P.,a.) - Rebi
ci.imhur t ... rnet inönii lmgi.iu 
saat 15,S.> de ot-0mobille Kır-
şehirden hanıl•ct ederek Bulıl 

ıi7R..ıinden Ankaraya saat 
20.:)0 de a\·dct buynnnuşlar

dır. 

t 
f • 

•çın kanlar tlökiıvor. 

~üscy;u Cahid. Y AI..çiı! j 
Ilı O stanbul sıne~alarındaıı 

olthn birinde Robcrt Koch'ıın 
bir tı e karşı sa,•a.şı adı altında 
tına ılın davetli Türk doktorla
l'a)[ ".? tcfikalaıına bedava oln
fıl'tıı goSterildi. Bu filmı Almon 
lir alarından biri hcdıye etmiş
İdi. ncıki bir propaganda filmi 
l> • ~Undan evvel de Fransızlar 
et ~tün hayatı hakkında tertib 
~~ oldukları bir fılmı !stnn
llıü a Yollanuşlardı. Güzide bir 
iwı~evver Türk zı.imrcsine çok 
~~ad li Son .a"\>ntpa ha.rbindo Ahnanlarun "kamnm:ısı~ imtt '~M ktı\TCfü1J'leJi :bbi: l~t~ ,, 
ı:itt . ~: ve hofi bir ka saat ge-

~ ligınden dolayı Alman fir- c_: :__) ~ ' T • . 
1 

k 1 d • • 
Pa 

1
lla teşekkür e?e~z. p~ Avrupada harb Afrikada harb 1 1 ca "e ve ,· ,· un 

~a~da nıutıakn kotu ve mu- - - __J 1/ 
~ı;ız bir tarzda olmak lazım • ·ı· ı Al · ·ı· d ~ d 
~t 02

; .• ~;:n:;:~~.t":!ı~~~ ln~l iZ _er m~nya ln~l iZ on_a~ması . Sa h gel i 
~gan~~!:e!~ır:ti:; ~:~ uzerınde genış Afrıka' dakı ltalyan • • • • 
~~d;:1';:::.:1:::~kk~;: mukabil hücumlara limanlarını bom- Vekll __ Fuarı _açma_k. ıçın 
~~:~~=b~:::un::: geçtiler bardıman etti bug_un ;zmıre gıdı~~~ .. 
~ huvıyeti arkasına saklanan Londr::ı,~ Hnva neza- Londra,~Reuter: 
~İlr: propagandasına teşek- rcti tcbliı;i: liahriye neuıreti ~liği: 
bu . rcunu ifa ettikten sonra tngillz hava kuv' etleri bom bardı- Deniz :filoları b:ı:ik.umandanının 
~ rtıUnasebetlc düşündükleri - man tayyare filoları tarııfırıdan dün verdiği bir raPorr. göre, kuınunda&1n-
ğı k~disin~ açık~a ~ildirm: - [Sonu 3 üncU sahifede] [Sonu s UncU uhifede) 

:e ~ır vaiif e tclakkı edenz. 
g u filnıin Türl:iyeye propa
bltılcla hlaksadiyle gönderildiği 
~akkaktır. Bu maksadın da 
bi • ~Yanın yetiştirdiği büyük I 
~ a.h~in yüksek bir ideal uğ-

dakı nıesaisini bize canlı bir 
~tte göstererek bu adamın 
~~~nı olan Almanya hakkında 
h abbet ve takdir biı;lt!ri u
~ırnıaktan ibaret ol:.ıc:ağı 
t\ı in edilebilir. Böyle bir ar· 
\> }'u Pek tabü meşru buluruz. 
~hundan dolayı Alman propa
\-llcl daJ;ını muaheze etmeği zerre 

Hakkı Saydamm cenazesi 
ı merasimle defnedildi 

Başvekil 
akşam 

Refik Saydam dün 
Ankaraya döndü 

20 ağustosu. bir nutukla :iz.mir en
tenıasyonal iuarını açacak olan Ti
c~t VekJli Nazmi •rop<;uiğlu dün 

Meclise iki 

mühim kanun 

'I a.r ak.lııım.dan geçirmeyiz • 
8ııı alnız Alınan propaganda-
1.arn tıı. çıkarmak istediği hedefin 
Ilı arnt'n aksi bir neticeye var
e::. ~lduğunu sö~ lemekle müte
fiJ ırız. Alman propagandası bu 
~ .. rnıe tahsil görmi~ münevver, 
taUksek bir TUrk zümresine hi
~··b ettiğini düşünmemi§tir. Bu 
h:;_r~ muhakeme kabiliyetini 
~ ?•r ve Almanyanın geçirdi
'ad 81Yasi ve sosyal tekamülleri 

'! l"' .h ·ıd· · ayı ası verı ı 

ıın adım takib etmiştir. 
l· O~un için doktor Koclı'un ö
:1;:u yenmek azmiyle sarfct
~ h_arikulflde mesaiyi seyre - Merlıum Hakkı S&:;t1amm cenaze :merasiminden bir görünüi 

~ hır Türk münevveri ancak Başvekil doktor Refik Sayd:ımın i=================::::::
~e düşünebilirdi: "Doktor nğabeyileri Hakkı Saydamın cen:ızf! 
t .h'un Almanyasını tekrar merasimi dün sabah saat 11 dl? 3S

,,:ı eti getiriniz. Ona hayran ve keri mernsimlc yapılmıştır. 
"Orst [Sonu 3 üncü a.ııhlfedel 
)b· olalım, onu bütün kalbi-
~le . ~lkışbyalım ! Biz Alman f:. 

1 ~ e~~ı sevmek ve takdir et- llYEN 
~ k ıçın böyle filmleri görme-

l . muhtaç değiliz. Alman mil- SABAH 
.etinin b"".,n'lrr w.. •. d we. . il •naa . u., un ugunu, eg nnı, -<>--
aer nıyete hizmetini, fikir, fel
li ... ~ ,.'! ilim sahasında ihraz et-
1-. gı n'IC'vkii bilir ve bundan doz: k"ndisinc hürmet ederiz 
id ten Nasyonal Sosyalizm ile 
1!tgınlığımızın bütün sırrı ve 
~~bide bu noktadadır. Çünkü 
llZıl~r bu büyük ve muhterem 
~tnanyuyı yıkmışlardır. Nazi
:tn bu san'at, felsefe ve ilim Al
~Yasının düşmanı gördüğü -

ııtl12lden dolayıdır ki kendilerine 
ııı ... 

Ugber bulunuyoruz. Onlar Al 
. . . il Ü8eyin Cahid 'Y Al.ÇlN 

(Sonu 3 i.incU Nhifede] 

Balkan memleketle
rine bir muharririni 

gönderiyor 
Balkanla.nn kanşb~ı bugün

lttde gazetemiz Balk:rn mese
lelerinde büyük ihtisası olduğu 
malfım olan Mahmud Necmed-
din Delionnanı Balk.anlara. gön
dermeğe karar vemü~tir. ı-·a -
kında kf'.ndisinin oradan gön-

1 ~::~meraklı röportajları 
~zda bulacal""'nız • Deliorman 

Askeri ceza ka-
nu nun da tadilat 

Betincl kol ve zararh 
propagandalara karşı 

tedbirler ahmyor 

Ankara, ,Hususi) - Askeri ceza 
kanunu ile usum muhakeme knnu
nunun bazı ınnddelcrmin dcğışUril
mesi ı~m hazırlanan ıl,i kanun Ja
yihası Meclise scvk ... dilnıiştiı. Bu 
l~yihalaı ın ınüst:ıccliyct knr<ırılc o -ı 
nümüzdeki toplantıda mü~ıl,crc c-
dilmeı;i muhtemeldir. 1 

Bu layihaiann hazırlanrnasmdaki 1 
ıııucib scbcblcr şöyle izah cdilınci~
tcdir. Karışık dunya vaziyeti içir ;c 
ı;ım derece arum prop:ıganda faali -
yl'Ucnlc beşinci kola Turkiyctlc yer 
olmamnkln beratcr muhtemel c~Jış
nı:ılnrı önlemek için elde bt:!un:ın 
konun hukumlcrı kafi göıiilmcmcktc 
ve bunların ı;;iddetlendirılmcslne lü
zıım göı;terilmckkdir. Bilh.1$ ;ı as
keri sırlara karşı ~·::pılncak hiym:.et 
fiillerine lrnrşı önlcyıri \'C kırı.:ı tıxl 

birlerin ;ılınması memleket mud. tan
sı noktas:ından çok mühım \ c -u TU

ri gönilmekte, askeri ccw lmnuı.u· 
nun 55, 56, 57, 58 ve 59 uncu mnd-

[ Sonu 3 iincü sat-.ıfede] 

s:ıbnh şchrimiıe gelmiştir. Vekil Hay 
dorpaşadan motörle Karaköy rıhtı -
mıııa ~·kınış ve onıdan hususi oto
mobille dof,Tu Yeniköyc giderek baş 
Yek;lin biraderinin cenaze merasi -
minde bulunmuştur. 

Ticaret Vt-kili bugün 1zmir vapu
rile 1zmırc gidecektir. 

Vekilin fuarın açılış günü söylive
ccii:i nutk:- husust bir ehemmiyet ve
rilıııckted:r. Nutkun iç ve dı$ Ucıı
rctımi1Jn son inkişafları hnkkm:ia 
esaslı mnlürnntı .htiva Cdeccı;i &;y
Jc:ı mrklcJır. 

SABAHTAN 
SABAHA 

Akdenizde kara 
bulutlar dolaşıyor 

ingiliz Amiralhöı Yunan 
Amiralhöana teessür

lerini bildirdi 
Atina, 17 {a.a.) - St~fani: 1 

Bahriye nezaretinin bir emriyle 
''Belli,, kıııvazörünün ziynı do-

BU,riik Millet Meclisi Reisi 
Abdülhalik Renda, Gt•nel Kur
mny B~ ~kanı Mareşal Fevzi 
~·rumıak, ,·eliiller, ciimhuri
yet halk ıııa.rtisi umum! kfıti
hi Fikri Tn:rer ve mebuslar 
Milli ti<'fi nn~mende karşıla
mı~anlıl'. Ankara \RIİ~i Mil

~a~s~ylc Yun~ı~ don.anma~ına Ji Şefiıni1..e Ankara , iJa) eti 
ıkı gun matem ılan edılcccktir. hududunda nıiilaki olmustur. 

Jnbriliz amirallığı teessürlerini ı L ~ ~ 
biJdin'li -- -- _ ......... 

umdra, 17 (a.a.) - Amiraı-ı Almanlar 
lılt birinci Lordu, Yunan bahri· 
ye nazırına şu telgrafı çekmiş- 1 

·---o---
tir: 

Dini Assomsption ba)Tnmı 

mii nsebetiylc yapılan törene 
iştirak etmekte olan Helli kru· 
vazörünüıı bir denizaltı gemisi 1 
tarafından batırılmı:;ı olmasını ı 
büyük bir teessürle haber nl -
dım, 1 

Amirallık ve lngiliz bahriye \ 
subayları namına, Yunan bah - ' 
riy~sine derin sempatimizi be· 
yan etmek isterim. 

[Sonu S Uncii aahıfedel 

Çamdağda l 
cjemir madeni 1

1 

b~u l 
Cevherin gayet iyi vasıf· ı 

lar taşıdıOı anlaşıldı 

Rumanyadan 
yeni taleblerde 

bulundular 
Bukrc , 17 (n.:ı,) O. N. B .• J 

bıldiriyör: 

Rumanyadaki Al nan ekalliyet g ·u 
pu şeflerinin konsC) i .a.z..'ISlodan ol n 
Roth \'C Schmidt, dun B.1şvckıli ti
ynrct ederek Alınrı:ı grupunun u
larını 'c en mu"'tacel ıstckleı·..t1ı bıl-
dıı-mişlerdir. Baş\ ckıl Gigurtu, hiı

l\,iun1;tin ömimıb:dcki h !ta ortab
rın.ı doğru bir karar \ creceginı \ .ı
dcyleınh~tir. 

Bulgar - Rumen görü~eleri 
Bukrcş, 17 { .... ) - Stefanı: 

12 Agustos ılnzartC!:l güniı Bulanr 
'c Rumen murahhas hcyctlerinın 

Krajova da bulus:ırnk tr-I mı:mlc1fot 
aranndn muallfıkta k:ılnn lnesde~eıi 
goruşeceklerl blldirilmc''tcdir. 

numen heyetine csı-ı Hariciye mus 
tcş:ırı scfır Alc:ırnndre Cretz.ianu ri 
ynsct edecektir. 

Ankarndan alınan haberlere ------:====----
göre Maden Tetkik ve Ara~- İngiliz ga::etccileri 
tırma Enstitüsü, Kocaeli' ilayetj Bulgaristandan 
dahilinde Çamdağda bir demir ı 
madeni cevheri daha bulmuş- çıkarılıyor 
tur. Bu demir cevheri rnv:rik Sofya, 17 (a.a.) - Stefani 
kadar olmamakla beraber Av- J Bulgar makaınl:m, Reuter a
rupanın bellibaşlı demir cevher 1 jansının muhabiri Lowell ile Pa· 
Jerine muadil, hatta ilstün va-l ris Soir, Temps gazetelerinin mu 
sıflar taşımaktadır. Cevher, Sa- habirlerinc ve Kanadalı gazc· 
karya nehri yakınındadır. 200 1 teci Stevns Scut':ı ikamet tez
tonluk ufak gemilerin Sakarya kereleri vermekten imtina ctmiş
üzerinde 60 kilometre mesafeye !erdir. 
kadar girebilmesi temin edile
cektir. Bunun icin tctkilder ya-

1 pılmaktadır. 

Yeni cevherin Karabük de-1 
mir ve çelik fabrikalarına de
niz yolu He nakledilmesi, çok 
lay ve ucuz olacaktır. 

Maden Tetkik \'e Arama Ens
titüsü, teknik planlannı hazır
ladıktan sonra, madenin işletil· 
mesini Etibankn dc\Tcdcccktir. 

HER SABAH 

Çanlara ot tıkayan 
bir karar 

Hükümetimiz nihayet nıuzır pro· 
pagandaya ve be9incı kola karşı 

tcdblrler almak mecburiyetini hı,. 

setti ve askeri cc:ı:a kanununun b~· 
zı maddelerlnl dcgigtiren bir 15yl· 
h::yı B\lyuk Mıllet Meclısine s~v· 

ketti. 
Bu ı.;ıdcce bir ihtiyat ve teyak

kuz te:lbıı idlr ve muhtemel mi;te· 
arrızın ekmeğine yaCj ve bal sürmek 
gayesini giöden sinsi bir faahyelln 
ocağına incir dikmek bakımından 

.Pek muslb ve yerinde alınmıf bir 
1-.arardır. 

Aziz yur:lurnuz bugün hamdolsun 
dlinyarıı n en cııllm, en 5a0r:te ve en 
rahat bir köşesidir. Kas:ıbalımız:, 

şchlrlımiz teyakkuzu elden bır:ık· 

m:ımıı ve ı;il;:.hını ya tarlasındaki 
afıaca, yahud da y:.:r.ıhancsindck> 

elbise çivisine aım ıı olmak §artile 
13 le ve gi.iclle menuldür. 

Bu böylt' olmakla beraber arasır;ı 
fısıl tı halinde kulaklara ı;arp:ır, 

ip•lz sapsız haberler ki • bu 
&u~ı.:rıda hu mOnasebetı&iz ve aillsız: 

Jecill.odularrlan mutcaddiı:I def:ı 

bahsetmlftik - hatU bazı gazttele· 
ı ln sutunlarınd:ı. nadiren de ol
ca, m:ıııtteessüf yer bulabilen za· 
hırde masum fakat bizım g:>zümıiz
den kaçmıyan bozguncu n1ahlyctte 
mlitalc;a ve tefsirler mıli.ııırek Türk 

Yuıı:.uı knl\·a:zörü , .• ha· 
topr~klarında ela bulanık suda ba· 

1ırı1dığt )-Pri gö~terlr harita lık ;ıvl:lma tccri.lbelerlne girir;lldiğl· 
U tnlya ile Yunanistan a- nı gösterıyordu. 
1 r:ı~ında bir ihtillif ('lk- Vurd lşlcrlnt!e t~mkinll tıa:ısasl· 

• ~ . • • yet!le maruf muhterem Refik Say. 
t.ı. nu 1htılafın sebebı bır hoca- d.ıım kabinesini btı pek yerinde ted· 
nuı lrntlindcn ıbarettir. Davud bırinden dolayı lçden gelen bir u
Hoca bınmde bir Arnanıdıın ' ~nlmiyetle tebrik ederiz. 

[Sonu 2 nci s.ııhlfede] A. Cemal <ldiu ·:ıraço·,,lu 



HAH t hi d•&.1&..::6.-"-
--)«3 , ç ....-~ -===========:_ auf Jıu.e veya öfkeye dayana- 1 

rak hallt ~- Bir millet 
\l!eya bir ordu istenildiği .gibi 
barb edems. Ancak ,.,alrildi -
ji kadar harbedebilir. Ordumm 
blpC1a olan kumandanlar da 

Yazan: 
Eakf .Gr.au ~ 

Ali 1hsan Sabis1 

mcak ellerinde olan ordunun -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;=-
~Pllblleceği surette harbetmek 
mecburiyetindedirler. Elinde 
c.;ürUk sopa olan bir kınnandan, 
~lik Kılıç ile yapılabilecek bir 
&rbeyi vurmağa loyam ederse, 
QÜl'Ük AOpamn derakab kınkk -
jım girerek hiılnma diifer. 

14te ~ ya'lnn miB&l: 
1 -&ikan ilan.inde bilhas-

• .ş.aıti 'l'rallyada oNUlllUZ -
çok ıll atıler meyanmda en mü-
hiın 'Glanik karargihı umumi -
nin, genel kurmay reisinin ha
talan ,.UZünden mağUib olmut 
ve Mkerimiz topunu, unala -
rını ve sairesini bırakarak pa
nik yapıp Çatalcaya kadar çe
kilmietir: çiinkü ullerimilrden, 
kıtalanmızdan yapamıyacaklan 
şeyler istenilmiştir. 

2 - İki sene sonra Cihan 
Harbinde gene .başkumandanın 
ve erkanı har11iye reiainin hata
sı yüzünden askerimizden, kı
talanımzdan, kışuı yolmz ve 
karlı bir iklimde Sankamış ta
am.mı iatenibniştir. Bqkuman
dan vekili, kendisine bu - a
ktbeti iyi olmıyacağım söyliyen 
üçüncü ordu kıımandanı mer
hum Hasan İzzet papmu tekli
fini reel :ve onun istifuuıı kahW 
ile bu ordunun kumar.dunu 
kend i demhde ederek uke -
rimizi koyun sürüsü gıöi taar
rur.a sevketmiş ve neticede üç 
kolordumuzun yansından faz
laıu .mahvolarak ric'a~ mecbur 

3 - Gene Cihan Ba?binde 
Süveyş Kanalına taam.urun iyi 

netice venniyeceği hakkında o ı 
MP'an 8miye ve havaliai kuman 
danı olan ordu kmnan+tnı Ha
lebli Zeki .Pap.mn ve sairleri
nin llÖrJ8riDe ve tekliflerine ku
lak asılmamış ve Mıaır fatihliği 
hülyasiyle bahriye nazın Ce
mal paşa dönlüncü ordu ku -
mandanı tayin olunarak çölde 

- gidib llir gelme şeklinde Ka
Mla mnuz yapılım§ ftmiibim 

-.,iatla riuat edilmİltİr- Bu -
Nkat de lminı devletimizin, bi-

-6-
• - Ayni -onlu, &Jllİ asker 1 

Kutölimarede dunıb mjjdafaa 

etmif, 1Je11e CU11111 wadiii !hal
de mevzilerini .ves•mJif ve düş
m&lll ileri ha.rellettm .-ıile Ku 
tülimareııin aukutunu tanin et 
miş: Bu da onun Jllll8bileceği 
,eylerden idi. 

ifer vaziyette. .alaınli 9i ted
kik ve mltnpkpşa il ı 11•, düş
ID8Dl ve keadi wdııi-a 1 iyiae 
dtifi:inerek aakerimizin ,...ıbi
leceği ,eyleriıı en Ws iijünü, 
en -Oellaretliaiai illt==k,, fakat 
hiç yapamıyacağı ,.eyleri taleb
de iBrar etmemek zuwidir. Sa
de )(ehmedciğia ve .. lpnnan 
da-eden sabitlerin bilglleri ~ ce
saretleri ki.fi değil, bir çok mu
hare9e ve mıldl va..,len da 
lizmıdır. Şarki Tralıı:jwla tep
lqacağmuz .bvfletlaiila .mü
him bir taamı .A ...... h11 de
nizaşırı geleneklerdi. &lbuki 
bunlan nakledıeeek llifi iereoe
de vapur olmadığı gibi sair va
sıtalar da ebik idi. 

Seferberliğin dıönlinea günü 
yani (22 eyliil .l.328=S/10l.912) 
tarihinde §ark erd&m lmnum
dam Atdullah Pm1a .-ı tahri
rat Ue nakliyattan şldJ!t!l etti: 

(Rumeli ljarlt onl ı• .mü
retteb olan kuvvetten 9 uncu 
ve beşinci nizamiye fJrkaları 

ile Bursa, tmüt, Ereli. Kasta
monu, Ssun-uı reılif Wan
nın bahrs mkli ikbm. ıetmek
tedir. Sefetheıliğin dördüncü 
gününe kadar haıi lmsit :Fır
kasının bakiyesi nüWJilmemi§ 
ve diğer fırkalardan da hiç bir 
ljeyin nakli kahil oltımumftır. 
Levaııın daireai sevkipt §U· 

'-ıinden aluaaa •ale•et• göre 
dün (21 eylW = 4: biri•cihwrin) 
umum nakliyat için elde takri
ben Deş vapur buhgwlgğu ve 

YENi SABAB 

(...__ş_e .... h._ir_v_e_Ma.:;,_e_m_le_k_e_t_H_a_b_e_r_le_r_i_,) -~:W-Y: 
Balkanlar ve roKuvuou ~ 1 Hariçten ıa .. ..,.11 .. 1~ 

M k A DiYOR Ki: 1 ·ık k 1 · ı·h katıine~.-·-er ezt Vrupa r -a 1 o u ım 1 a- biyet vererek ~1ID&ll paı•' 
~snaıın aa Jaiwww• . ._ sZ';:-

ife ticaretimiz kapanma saati mna 11infeltitecek tebtbine nalmea .... 
::1 11 

' noktada l8l'ar eai.Jorlar. 

l>unlardan iiı;iiniin Çanalı;kaJe- .0011 yeniden bazı idhallt 
de buhmub cliğer ikİBİDİD lstan- tnaddelerl gekli 

---0-
tnıldan hanoılret etmek üzere ol- Balkanlar ve merkezi Avrupa 
duğu anhjllhdfbr. Denis illik- memleketlerile ticari münasebetleri-

1 

liyatmm İm"MID1 temin etmek miz mllfttazam bir surette inkipf 1 

üzere baljka vaaıtaıar Mıdarik etmektedir. Memleketimizin muhtaç 
edilıneaikge ardwıun tecmnmii- olduju -bazı maddelerin bu memle
ünün tehlilrtııde bulwaduğu arz keUerden tem:n edilmesine başlan-

mı§br. Dün Çek)'adan bir vagon E
ve bunun memleket bak ve ma7e eva 1tal7adan 3 vqon kliıd 
menfaatlerini müdafaa emrinde- aelrniştir • 
ki fena tepjrjpjn CereceBi nazarı Dün Balkan memleketlerine 45 
aikkate abrwralr nereden vapur bin lira kı;ymetınde ihracat muame
ve saire tedariki icab edi,yorsa lesi ka,Ydedilmiftir. Satılan mallar 

arasında Çek7a7a 50 bin kilo keten 
hemen.temin -.e netiaeainin iş'ar tohumu. 30 bin aded batırsak takl-
buyuruıa- iltirham olunur.) mı, Bulgariatana 80 bin kilo pala -

Bu tahriratta babsolunan be· mut buliısaaı, Yunanistana 115 kilo 
şıncı ve 6Jılmznncu nizamiye kepek bWumnaktadır. 

fırkalan 1taıyanlara kaqı Ça-

1 
... 
1 

·:l...aL. • • 
~~kkaıe Boğazmı müdafaa aart YauaallAtn 
ıçın 11a,- ve GehDoluda 

idiler. Kela hmit redif fırkası alacag'"' 1 maccant 
da Çanakble redif flrkasiyle 
beraber C-nalrlrale tarafında ı .. 1 .. 1. .. 
idiler. Umumi eeferberlikten uuali1' 

"Sayın bay, 

Muhterem mebuslanmmn 
İstanbul halkı ile yakından 
temas ederek dertlerini dilile
aikleri bu günlerde değerli 

guıet.eniz vuıtaaiyle .a§ağı

daki ricada bulumna.yı mes-
1 

lek~ için fa)'dalı bul- f 

dum. MalUm olduğu veçhile ı 
İstanb.ıl 9Dllfı akpmlan 
dükkin kapama İ§İllde .iki 1 
kı8ma aynlnullardır. Yani ' 
yiyecek aatanlar aut 21 de 
diğerleri ise 19 da kapatıyor
lar. 

Halbuki bakkallar ~ alnız 

yiyecek satmakla kalmıyor

lar, her IOY satabiliyor ve sa
byorlar ve yiizde 25 kazanç 
veriyorlar. Diğer alelimwm 

Şehrimizde :r.ıtmda 
bir imtihan epeWcll1dtr 

Uk okul şahsdatnemmi alam17&n 
16 yaşından ~ı Nater.ılqJar .&Çin 
imilluınlar açıhnaaı kanaiqtırılml&

tır. 
Bu imtihanlara girip muvaffak o

lanlara ilk okUl diploması vedle -
cektir. Şehrimizde •mda 4N illl
ühanlara ~nacaktır. bntiblma -1r 
mek istiyenler birer istida ile Ma
arif mudurlilklerille münlcaat ede
ceklerdir. 

----•11•--
Fıkret günü 

Bü7ftk şair TevDk Fikretin 25 in
ci 7ıldonumü mtinaııebelile hazıda- ı 
nan ihtifal programı mucibince ya
rın saat 17 de Fikretin Eyübdeki e- 1 
bedi ihtifalihı başında toplanacak 
olan gençlik ve aevenleri tarafından 
çiçekler konac.alCtlr. FJJıcretin edebi 
bayatı ve eci75i, phsi,.eti etrafın
da nutuklar sö;olenecek bu ha8'as 
ve içli şairin batarası y&d ve tebcil I 
olunacaktır. Bu top'1antı7a ~k 1 
ve muneYverlerimizle gazeteciler ' e 

1 
edebiyat severler iJtirak edecekler
dir. Halkevi, genelik ve belediye na
mına birer billult kenulacak ve hi
tabeler irad edileaeldir. 

Bu iddiayı Aıs~ 
isy.aalar ta1db ~ aıeDiil ...... .-
yadan.bu .,.. 1• '11 --
mahiyeti ft:fÜDlUlil izah~ 
mi8 -olawWa ......... .2 2 ~ 
kayaaklardan ceı-ı.tıerW;r 
)'&lllll <>yle .. ~ - ~ 
değil, ~. iıatti ~ ~ 
wduıı ewi 1*lajm ..,. 

)JOr~ Bu ~ -:;-"'-...,,JK 
icinltaıyamn ~ 
tiim ktl~ 
bahMU!melllıedir. Bllııkaui ?<' 
neden lüzum cöriildü? -* 
Dln Arı:aaVHdluJrl:a bei, QB J/Mr 
başıbozuğu teöil .-ek ııJ!I' 
kuvveti olmamasma ihtioıal fr 
rilemez. Anıavudluk ~ 
beri isyan .içiade ~ Pt· 

memlekettir. Burada ~ 111 
devlet, hUs bir dakika .k~ 
emniyette görmemek 1~ 
Bunu bilen !taıyanlann Nı' 
vutlukta be§ altı fırka asterl'" 
ri muhakkak huır bulunq# 
du. evvel wrilmil olan terhis emri 

mucibiace •iki fırlmmn ter
hisine hn11e11Mij ve İzmit fırka
sının bmite midi için vapurlar 
gönderilmit idi. Bu ft!U?1fa u
mumi eeferberlik emri verilin
ce ayni vapm:larla İzmit fırka
sının Tekirdağına celbiae ça
ll§Jlm1p. .seferberliğin ille 
günlerinde ancak beşiaci ve do
kuzuncu niamiye fairalariyle 
İzmit 6lıbmlm Tt!itirdağına 
nakilleri babia aevmu olabilir
di. Diğer rMif fırblan driha 
henüz bulwıchstJarı malııaJde.ae
ferber o1mağ:ı çahşmakta idiler. 

Maarif Vetileti tarafından açılan 
le)'li meccani talebe lmtibanlarına 

:btanbuldan ~kadar 1500 kiti 
talib olmuştur. Dijer viliyetlerden 1 
de müracaat edenlerin mikdarı 2000 l 
kişiye baliğ olmaktadır. Vekaletin bu t 
sene leyli meccani olarak alacağı ta
lebe mlkdarı 2500 kişirur. lmtibana 
kadar yapılacak müracaatların mik
darı .JOOOO kifiye baliğ olacağı talı-

esnaf olan bizler ise hem yüz- · 
de 45 kuanç veriyor ve hem 
de saat 19 da - ki §ehrin en 
canlı ve ftlll•fın yegine iş 

yapabileceği bir saat de - ka

pabyoruz. Herkes itinde çı
pabyon.ız. Herkes ieiaden çı

tiği bir anda kapalı bulunu -
yoruz, 

Adriyatik ı'Mmiainill ai9 lfll 
giliz gemüeriaıe bqa kapa # 

Her Halkevi bü:Yük şairin yı.Wö- olduğu için .ıta\v.a Jaa dl • + 
ı nümü ınünwbetile u.Jantılar, mü- pek az dikkat aamfWlıe _,.,,. 

Dileğimiz şudur: 

Bakkallar şunu veya bunu 
satmasın demiyoruz, yalnız 
ya .umumiyetle 21 ae .kapan- . 

l 
samereler tertib edecek ve hatibler ı..., -ya ._.J.ı.;-t Sl8-DBbilir, 8" 
Fikretin hatırasını tebcllen edebi AA49f ----v0 "'..._ ----

havrıtı ve eserleri hakkında konfe- yanın Bari fü•anmdan A#fl#' 
ranat.ar vsccelderdir. vu.tluğa on, on .iki saatlik 111 

min olunmaktadır. 
--•mı-- malı veya hiç değilse bize 

Dahiliy.e vekiletinin bir saat daha açık bulunmak 
bir talebi müsaadesi verilmelidir. ,, 

ADLiYEDE 
Muhtekirlerin 
mahkemel81".1 

l .AJIMED Ankaı:adr bulunan belediye muha- , ____________ _. * E\ kiralannı aritmbld11rmdan 

sebe miidünr Muhtar Acar İstanbul 

1 
dolayı ıhtıkiiır suçu ile sekizinci as-

beledi751Dden -ekmek meselesi hak-il JUSA ffABERl..ER lae cezada muhakemeleıi yapılmak-
kında mufasaal hır rapor istem şür. ta olan Hmmt ve mıkariapnın dlin-
Bu raporda belediyenin şimdiye kü duruı;malannda konlratolann 

*Manifatura - Fiyat mürakabe 
kadar bu meaele hakkında ~ı ce1b ve tıedkiki için muhakeme u.-
etüdler ve modern ekmek fınnla- komis;,ıınu bugün toplanarak mani- 1 lik 'Cdildl. 
nnm t.Mi için hazırlanan projeler fatura fiıyatlarlnın tesbitinc devam 
büdirilec..Wdir. edecektir. 

--ltıHt-

deniz yolu vardır Jte har.be , 
meden evv.el A'l'DPUtluğa 111' 
yoldan mühim lwır.vetler fPlll"_ 
diğ.i de teabit ted.ilciijiBe P" 
yeniden ku:vv.et aev.ki .esr~ -
giz itir mahiyet ah)lor. Ana~ 
lukt.aki i:iıfenın haber verillll 
olduğuııdan daha geni§ oı.
ihtimali akla gelir. 

Bu Sll'Alama İtal~:.; 
nanistandan 4ngiliz · 
ııeddetmesini istediği bildirlf' 
yordu. Vakla ~...,..-;.ran .,,-

Halbuld~el kurmayca ya
Pılmll "*:rbeı:lk plblarında 
ve nakliyat cedvellerinde böyle 
deniz • ...,.. iCin -lıir çok va
purlar tahlıill edilmit ve iske
le ve JimapJarda siikQnetle bi-
nip -.. , , --,. • '4ı~•aC11 ... * K..,...a otur.arı WIPUf' - Ca

nakkalede karaya oturan ve knrtarı
Yunan bandrah ~ YaPUrunun 
ltugün .. IW! ....... , lMıldmı -

* Limon ihtikarı yaptıklarından 
dolayı muhalremoh:i ~ Yakup 
ve Kotonun şı+idleri dinlenme!; u
:ııere dunkü d~ .talik kararı 1 

veı:lldi. ıe - taleltt JIUerılu- :.-' 
dJjmı •ildirmi11e .Ge Gu. ıgi9' 

mektedir. • * "Demir borular - Karabük 

ae'111ıdJı1* • ·ı rl ,.._ flJ//le 
hesab otu ,..,, Şii halıle "'hak IUellllm• '9llıliift!ll 

* Mılli korumna kan.m•an neş
ri t.adhiıu.len ~ 3C:UZ paraya sat
ması ic:ıb edeıı limonları 4 kuruşa 1 
satµjı teshil edilen Qakkal Bekir, 
dullku muhakemeeitMle 36 lira ağır 
para cezasına mahkiım edılm:Ştir. 

yialar bile İtal)>a :ile YVlllf/l/İll' 

tan arasmdaki miinp r---
tahii ~ iılhar ; 

yada tsı fi iffi IRı ~ 
de yeniiıa pri'mrıe've duçar 
olacaktı. Çliıakti ae ._ -ım-Iar 
ve ne de bs TJUr a!1i1m :irkil> 
ve ilınç .........., Blı9N8ı1 idi. 

('d ~) 

1i9lcJ lthılllCi ve •ltlllcı onlu 
ka•r ı l :9IHICll a..ral ........ 

-4-

nm fabrikası danir berular lmalAtmı 
A~ art:ımnıtttt. Parike -4t0, 450, 500, 
•-lt*f&« 560, ?e 489 nıitimf!tre kutrundaki 
BııeJMıcis ı • 1 f ' fa mevkufen "°rular ..için sipariş etmektedir. 

m11bshME ı' dl1Pn11 7azmıfiık, * lneir WNltwutihwk - :Bu sene- 1 'PC:J4./ Q]lE' j 
JıJ111h#u n wnda, kendisinin ti incir meu•liıaikı :fitrat)ılıl"I ts - -

izdiV11Ç viıı1i1e jffal edilerek f8l'ef bıt edılerek Ticaret VekAletine bil- r - • pk• ı • 
ve IWDUlanUll llılmdar editdil:inı ve airilmiştir. ı.lil"'.if w 1 eri 
ayrıca maktulün 'lleadinden 500 li• * Gümrük ku•u - Gümrükler 
ra da para almJf elılujunu iddia ile Vekaleti memurlann mesleki bilgi- Bir •atrcl "V8 1lç 'İÇİCİ 
blttıdam müdafaa phidleri ....._._ Jerini arttırmak için 1 ~ide b-

ınektedir. :H* evw:Md ciin Ji# 
Y.uwı kr.uvaziiıriinün-oını1 .... 
totpille ktlrıhuam Alı •flllil# 
cie v.e YM11811iat.an etra'-* .. kanu:ılnk .WuJıutJarm de] Fi; --
ta @ldwjunu ~~;r. 

••ı•....-
daha yakfllandı melde ellırı 8'IÇlu H~ taleW karada bir kurs açmata karar ver- 'ıı:ih!k ..._. ._._ .... ._ 

u.riııae ADUra aln' eeaa mahkeme- miştir. ı'K~ ,gi.ın ilir a-.a laineaek 
al reiıdiii ı.tmW.ılcla bldıman 8u * ilk okullar - tık Okulların Haydarp"§3dan 'Osküdara .gıtmckte ıllU.AllWlR 
phidlerin ıstanbul ikinci aiır ce- tedrısatma 23 eyhUde bll.şlal'IKalnlr. 9laıı \leıtbl, Haua, i8r.aaim isminde T.ül'k: Ha\a K:urılnıu -..ıra.ıı" 
za mahkemesince binniyabe ifadele- * lstanbulda s:.ttftan "mertlba su- üç .kifm n bu S1ra8a .rsa·ar içmekte: fubesimien ıeDedt 'l1iidt iatık~ 
rinin altı:unalarını istcmiştjr. larının terkos suyu ile karışık ve oldukları Uıkudar polis ınerkezl me en muhim unsurlarından milli l • VIJt' 

zim admnuzuıı ınemt.baiyle, 
:vamtaiariyle _yapılabüec:ek ve 
devamlı bir surette beslenebile
cek-bir tarraz değil idi: 'başku
menften -.ekili ile erkim harbi
ye reisinin ordumuzdan yapa -
mı,.-cajı ~leri .istemelerinden 
ileri gelmijtir. 

Besim Afalay'1 tebrik ederken 
Yazan: ATIF TÜZÜNER 

Dun bu dava etrafında şahad::t- hatta illHn tammnen tel!lles ~ lllUllJııaııı ••fi dm ıtli-iil n yaka- cıhğımızm inkiştffı huauaunda s3ı1" 
lerine miraoaat :edilen phdllertn ~l~ 1ıındu6ıaı ,...a.n ieltiılJ ı.am.,ıar w -.ı I' ' d .__ halkmnssn lmnımtllllUZ8 m'ft a ..ı Y'" 
duruşmada ifadeleri ahmnll, bu a- ve ~ ~r. rı -...1lılııluldırrı ..._..0.VUf mim zlbnak için •üraoaıMlltrllllll theı" '
rada çok 'dik.iade şayan safhalar 117- ~e bu ...... _. iitifapaa a Wıki tabl8 da ~k hakların- arttemı ..-.ı bcu 'Hniz >Du .i-JI 
tstanbul ikinci atır cezada yapılan 1 ni olmK imere tedttir.ler aJnu.Pır. da tıahJdkaia baı' •ıfbr. sever, .üstün mhlu .uwııilrı '*-1..,. 
dınlannJ1$tır. * oe.+e·>erin ~rdeı .:faz- zl!sinl seve &e\-e ,yapabilmcler.inı 11""' 

iddia malıianuuı 1IP1 etmekte o- la lmdtıılu -ve huan ~ 89iklldle "81 lllAW mimen lıalkunızın kU'R'elli yardımlıl" 
lan miMWeiumumi muavinlerinden 9ozularalı: ,.oUuda müf*mr'lıarioi bo- Solak .5inan ll18hallelinde .22 nu- nnı Beyettmıaa 'btikltl caddesidl' 

4 - Fakat ayni ordu, ayni as.. 
br Çaıulkklilede dunıp müda
faa et:mi§ ve canını ventiği hal
de müdafaa mevzilerini ver

•emişür; çtinkü bu it ODUD ya-' 
••hlleeeii m ilm 
Dütmanı hücum ile dıeDir.ıe 
~; çünkü bu iş o
nun yapamwacağı ie idi. Kifi 
olmıyan ailib, eepbaae ve sair 
muhuebe vasıtalariyle itBtün 
adeclli, üstiin eilihh ve donan -
ması tarafından himaye gören 
diilmanı denize dökmek için 
verilen emirler, bizi muvaffakı
yetaiz taarruzlara sevketmiş, or 
tM.unuza çok pahalıya ıuietmit 
ft weticeaiz kalmışlardır. 

.ABOXB Bt1DEJJ 
:Tarklye .._., 

HN&LIK 1400 «,.. 2700 K,.. 
.. AVLIK 7IO • 1411 » 
1 A'tLIK 400 • e10 » 
1 AVLIK 160 • IOO • 

18 Ağustos 1940 - PAZAR 
13 Reeeb 1359 

5 Rumi Ağustos 1366 
Ciıl1n 231 Ay: 8 1940 - Hızır 105 

Giinet Öğle ikindi 
10 08 5.13 9.02 Ezani 
6.13 13.18 17.06 Vasati 

/Al<pm 
12 o 
20 04 

Yatsı 

1.41 
21.46 

Ezan· 

Vasat 

(0 adam bize çcık aı' dır) di
ye izah edi7orsuauz, bu ir.ahınızda
ki (ol bızge) tabirinde bir aarabct 
~lüyor zannederim iti siz bu (ol) 
kelimelerinin ikiRciaini ilaftt -sıfatı 
teılkkı bu7UftlllllpUDllZ. ik.iacisioın 

teldd edatı o1aMsı ild.inMJUnl hatırla
saydınız, bu tuhaf izaha lümm gor
mezdiniz .. zannederim. 

-26-
(Sahile 25 - satır 2) M: (otuz

lar hangi kelimede oluna olsun ela 
hartinı c~ ye -çeYirirler.) ~rsu
nuz. Burada da muellifin mühim bir 
kaydl unutularak k11h11m mana 
muhtel olmuştur; tünkü miWlü, (bu 
minada kuıı.mlan kelime'lede) ru
yor, sizin tercemeubdea Ojuzlar; 
ııcrede olursa olnln cb hartbu es> 
ye çevirirler) gibi bir nıılıla ;Clkıyor. 
Bu da zann9derim ki - t11ııirin1z v 
hile - müellifin iban8lııe eokluk 
bağlanmamaktan leri ıelrrül bir ha
tadır. (0 mana, sözün piişinilıen an
laşılır) demeyiniz, anhılılaNlseydi 

miıellif, o kaydı uave etmeie luzum 
görmezdi. Siz, tabii kendi fikrinizi 
yazmıyor, kitabı terceme ediyor u-
nuz. 

-21-
ve: 
(Sahife 25 - sata'r 13) ele: (Bu ı

fatların hepsi de filldm e*mıştır) 
diyorsunuz. Müellifin mabadı bu 
sıfatların fülden çıktılmt anlatmak 
deiıl. (Bir fiilden, yani ayni m&ddc
dcn yapllmışlır) demek idiJOr; onun 
iç n (vahid) kaydına lüzum goı -
miı ur, yazıl n terceme, bu mak
sadı nnlatmaz, degıl mi" 

- 2.7 -
n· t buyuru uz: 
( hifc 25 - tır 15) de· (fl 

fatıarın mevııufları sö,1lenmedi) di
,yorsunuz. Burada da müellifiıı lüzum 
görerek llAve ettiii bir U,de dikkat ı1 ed.lmemil ve lerceme ediJıneden ıe
çilmiş. MüeUU bir (Eyzan) kelimesi 
ila\ic ederek (Me\·sufiarı da söylen-ı 
rnedi) diyor, bu kayıddan fil anla
. ılır: Bu sıfatlar, kitabda zilaolun -
madığı gibi mevsutları da zikredil
memiştir. MOelllf sıfatları ,.azarken 
bu (zikrolwımadı.) .ıı&ünü .her sıfa
tın sonunda tekrar ettili halde siz, 
nıısılsa buna dikkat etmiyerek (as- j 
lında sıfat olarak tanınmadı) deyip 
geçüruz. l'.jer' (Zikroluıımadı sözü
nün miuaaı (..ıu.da öyle illlunma
tlı) demek be muelli! mevsuf hak
kında da a~ o tAbiri kullanıyor, 
burada niçin (Mlında mevsuf ola
rak tanınauıda) gibi bir rnlnm7a ham 
letmiyonunuz? Şimdi insaf buyuru
nuz. o gQzıeliln divana yazılacak ter 
ceme - siz sö~iniz - böyle mı o
lacaktı? 

-n-
Bir de: 

(Sahife 25 - satır 15): (Kuralın 

her yerde ~ecelini s&termek, 
bu kelimelerin halk tarafından ne 
yolda söylellllilinl bildirmek l -
çin - kurallar llÖ)"lenirken - iler"de 
bildirilecektir.) diyorsunuz, burada 
bir dıkkatsizlik var; müellif, burada 
(Mevsufun :yabıu. sel>ebler beyan e
dilirken zikredildiglr:i lügatlar :ıra

sında sö:Jlenmedi nı} anlatı7or. Ki
tabda söylenmemesinin sebebi, bu 
.... ı aUann o me\"SUJ'.:ı n:ıhsus olm:ıdı
gmı anlatmak, s 

vl nmesfnın " 
kerıneleri n > ı 1 

d rmcktir. 

Feridun, bılhaasa Naciyenin birinci ıı.altbklan p~r. Bıllıd\lıe maı:ada oturan 'T~ adındaki 61 No. ~f:ı IQ.a şu1Msiıdıe l;ôtll d& • 
ağır csa nUıhk9lesi :lllbıt kltibi eu şekilde Wi8iıleı!e :ımıbal .veril - kllllma JııiaWıille ""*"'8l8k başından ıukWür. 
bullmduju .bir sırada henüz evli ve ınem..ini aWaıdar ~ ~ Turan ,.ekalanmış, tahki- ...... ----------•) ... 
nikiıhlı aulunduiunu; hukuk mah- istemiatir. ata buluınupır. ( .... ,. Pn1gr.alnl 
kemmimle drillmelt.te ôlan botıın-ı-------~~~~::::---~----~--~--~~~----a-~----- - -
ma da\•asırun intac edilmem~ oldu-
tunu sijyhyerek suçlunun bir erke
ğin nikiahuala iken maktül doktor 
Mebtned Ali ıle nişanlanmr& olma
sını ve böyle bir suçun daha uhde
sinde bulwubğunu ileri silnniiftür. 

Naciyenin gôstcrdiii müdafaa şa
hidleri dun Jkinci agır cezada din
lenmişlerdir. .Banlardan bmııc:ai 
Naciyenin kabıle mektebindeki ar -

1 

kadaşlanndan olup şimdiki halde 
Emniyet .ınumnallt memuru Fahriye 
Öğüd :ıdındaki ;genç bayandır. Bu 
bayan hadiseyi aJmen yukand;;ı ol
duğu gibi .nlatmış ve: 

- Ben doktor.a para verd"ğini 

kendi agundan duydum. Çilnkiı bir 
.giın parasız kalıp ondan borç iste
miştim. Bana ~butun paramı dokto.· 
clımden çekti aldl. Olsaydı ver"rdim 
sanın diye ce\·ab \·ermişti. On -
dan dolayı biliyorum. Fakat mikdarı 
hakkında m:ılumatım yoktur. 
Demiştir. Bundan sonra annesi 

Zehra Ögud ile Şı lidc oturan Mual
lıi Urer e annesi Bedriye 'Ürer din
lenmi ler ' c hep l de nyni mevzuu 1 

ifade ctmışl rdır. Nişan merasJmin-1 
de de bulunan bu ahidlcr nişan ge-ı 
ce inı .:ıyncn tasvir ctm'şlerdir. 

NclıC:cd" ınuddeıumuml mua\ in! I 
Naciye un · m a ına y:ıpılan bo-
' nın ı t l m daki i t _ I 

da ile. h ı olriu 

Kendi ticaret mataJarı olan tini sezerek bir kazanç ve is
pastırma ve sucuktan gayri tisrnar hı~ ile 120 bin -kilo 80-
on iki bin kilo toz ~er .alarak ı ker depo ~ bir tiiccarın ha
fiyat attmaamı istismar ve '! eketinde mutlak bir fütikiı 

ihtiki.r yapmak suçiyle aeki- bulunacaı:;'1 ve rnaJıkemeninJMı 
zinci asliye ceza mahkemesin- husustaki .kanırıaa uyulması 

ce iki sene sürgün ve 500 Ji- icabedi:ceği iJeri aürülmüştür. 
ra ağır para cezasına mahkfun Heyeti umumiye tedkikiaden 
edilen Nikoli Seferoğlu geçen bu karar batmüddeiu
hakkındaki kararın Cümhuri- mumi~jn derkenar ve itiruı
yet m\iddeiuınumiliğince tnsvib na rağmen .oraca da nakz ve 
olunarak tasdiki için temyi~c dosya iade olunmuştur. 
gönderildiğini yazmışt1h. Esbabı nakz anısından bil-

Öğrendiğimize göre üçüncü hassa bakkal lstefonun dinJe
ce7.8.dan nakzen iade olunan bu nilmeın.iş olması başlıca nok
karar; baş müddeiumumilikçe san görülmektedir. 
esbabı nakziyeleri yerinde ve .Mfüld iumumilik dosyayı a
isabetli görülemiyerek heyeti idiyetine bin en sekizinci asliye 
umumiyeye havale olunmuş ve ceza mahk mcs·ne i e tmi -
sadece pastırma ve sucuk tica- tiı. Du l fta i in c ker ilıti-
rcti yapmakta iken ırf şeker ırun rüyetine s 
piyasasının yükselme hareke- ve n ıı ~ c l tır. 

------------------------------Jı 

11/.8/940 PAaAR 

aıo Program ve iR'elN•ket ~ 
;ıyarı. 

8.35 Mtizik: Hafit progr.am (Pl~ 
9.00 Ajans haberlerı. 
9.10 E · kadını - yemek li tesl. 
"9.!0/9:38 tılii7.tk: Ha'f.tf pro r~ 

deYmDı (Pi,) 

12.10 PıQllwı ve :memleke& .,JI 
~1. 

12.35 MiWk. 
12.50 Ajans h bel"leri. 
13.05 'M!nık: 'Ttirkfiler ve o,

havaları . 

ll.25/14• 1'..üzik: ·Badp ~ 
orkesbıaaı. 

18.00 P:q am \ e memleket ..aJ 
a) rı. 

18.05 Muzi!,: Poızar ç yı (Pi ) 
?8:30 Jlluzik: "Cıgıın rom n tarı 1'I. 
18.4-0 Müzik Ratbto c:ı o --

(İbrahim ÖZ8Üı" idaresiBdc) . 
16.ıo Muz.ik: 
19.45 Memleket saat yarı., ııe •• 

j:m ı berleri. 
20fl0 ~ı k: 
20.15 S z -eserleri. 
20. O Muılk. 
2(),45 Konı.ı,rna. 

21.00 Mil2lk · F 
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Meğer bu gemiden Türkün hiç uınulmadık rini yli<tılar. lımi, felsefeyi, san- gece l\l~~~~a~;·;~~i ı~~~~:e~~- reisi namzedi d:ıltı zır~~ı~!rta~:fı ~ .. c!z:.~~:::~~n fC5) ir İmar VekUlctinin ku-

l

hir surette müstefid o111ması ınukaddermiş... atı teılil ve esir eltiler. Bütün \";Jff:ıkiydlı ve geniş huwmiar ya- wı·ııı·enı·n nutkll müı-ckkeb İngiliz demz kUVH~.tlerl IQ) rulması hakkında dün 

Bir ınili:ldct sonra ~osiD mera-

l siml mahsusa ile Tilrkiy:e Buyuk 
:Mıllet Meclisi hükümetiııin bahrlyc
ı;iı~ resmen ıdhal cdıli)"OI' ve v:xpu-
ı·a cTr.ıbzon• ismi konulmu~ bulu
ıwyordu. 

Sabık "Enosis .. 'eyahut ''Trabzon,, 
bugün l'an Turk don:ınmas:ı maiye
tinde kömur gl!IlUSi \-azilesı gör -
tnektcdır. 

Gizli Define 
"No\'oro isk,, den ist:ınbula gidcr

ltcn muumioi iki Turk teknesi tn
rnfırul .. ıı inem:ı hlı.r.ıkalnruu gölgede 
bır:ık..ıcrık bır cesaret Ye atı!ganlık
hı z:ı.pdedilmi olıın •·Enosis,, in hihil
Ycsı burad bıtmi oluy-0r. 

'feı,:cr bu gemiden Tuı1aiıı hiç u
mulı .ıdı . bır sureUc d::ıh:ı miıst:ı-
:f .t olın ı mut •• ddcrmı:;, bnkınız na
sıl: 

Yunan gcmıdlel'inın, esir sıfatile, 
P e\ eze aınbotuna nakledilmeleri 

uzeı ınden ıkı !uçuk ay l.adar bir za-

r 

ııctı \1 .., • tC'n uçer yuz 
rt• r ı JtJ d:ıgıtmak surctiy-

1 l' kendU r .u. taiW etmışU. çünku ge-ı 
ıninın kıy netlı hamu~.ndcn ruruıda 
k.ı ınd..ı bı hayli clm:::s \•e pırlanta 
gıbı lu · eUır ta L:ı:da bulunmuştu. 

Hurb 'c::;ayıtı ı ına her ı;c~ in 
nıefkut buluntlu •u o sıralarda '!lc
ınul cdilmiycn bu netin buyiık. 

hır yardımı olmu \O kıymettar ta 
laı ablru-Jk top \ e tiiıek mermisi 
seklinde ~Uhedc du mana her gun 
iade edilmcı:.c lı:ışlanmışt •. 

cEnosıs ın csır zabıtan ve tı:ıy

f aı ı ı c irı h rb al r.ık c.Pre\•cze 
mıı. b tumuzda bulunuyorlardı. E-1 
sn en çak ağır bır ey olan hnrb e
snrct h.:ıyatı bayrlycde busbutun ~-ı 
lt:ıı ı \e uıhmetlldır. Çunkü bahrıyc
lı dcnızlerin m;u. ı enginlerine alış -, 
ınıştır. O c ı:ıerleruti Oky:ınuslor1n 
temız 'e snf lıavnslle şi irir. Giinkr
ce bazan haftal:ırcn siırcn scf· :de.r- ~ 
de goklc denizden b şko bir şey gor I 
ınc7. ama kcndmi o engin deni:rJcrc: 
nisbctlc min.mlni teknesinde uçsuz 
bucaksız bır hurrıyclJc ba;.ıbo ve 
!:erbc t gorm •c alışmıştır. 
Duşm.m tavfa da hnrb esiri ola

r.ık Pr<:>ırezc gıımbotumu:-.:ı n.-ıklc

dı ldıkten •. onra bu merareti ynkııı
dan h" 

«.Prevezc• deki dtişm:ın esirleri e
s:ırct b::ıy&iIDınnın drıh yınnincl gu
niı istikballccini pek karanlık gbr
megc başlıunışlar, bir ay sonrıı de
rin bil' y.ei&e kapılmışl::ır, ikinci ayın
da ise canlarınrlnn bezmişlerdi. Va
kıa Türk fıliccnaptır: esire hakaret 
etmez, \'e ona acır amma ne de ol~a 
esir, esirdır. Onu csnreti sıkar. 

İngilizlerin ellcı ine duşen Alman 
üscrası, Almanlara k:;iim olnn Fran 
sızlar, Rusların esir ettıl.lcri Türk
ler ayni bezginlıgi, hi etmediler 
mi?> 

c'.PrcvczN rı:ıınbr:;tundaki esirler :ı-
1":1 ında bulunan bılh:ıssa ser tayfa 
S:ılrn:lı Corcı,. pek lJıtkın blr hal
dedir. <:Enosıs• de ıken kufur ede 
ede l.ullandıl>ı Ywı nlı mürettebat 
ile şımdi omuz omuza ngnryeye git- j 
mcsi kcndl:oinin 11ek aı:ınnn gitmek
tedir. 

Tayfo, kerıdılcı mı bir zaınanl:ır ko
yu ıstibdndı altmdn ezerek çalış

tu-.an cer layfo.nuı imdi kcndılerıle 
mi sa\."t l,fr esir muameıı:-.s· gurmesinı 
:!ıı,.,.ıt bcll nı lcı', kendisine metelik 
b 1~ \•.<'.mıcz -0lmuşlardı. Hatt.ll hazan 
bn. b.; tCorci• ile Iay l.ıılc ediyor
l::ırdı. Bel'iki dP- bu hal k:ır:;;;sınd::ı 

:z.i\:nnadnn çıluyordu. Y .ı .. ını hnşını 

almı bir ariam olun Corcl• nm S:ı
J,ızın küçuk bır koyundcki cvccgi 
de -ık sıl rü.rasına gmnekte idi. 

I:saretuı yetini ıkirwı gWlÜ bar
ba C-0rci• tırtık duny.ıyı gömw7. ol
muştu. Ne y:ıpıp ynpuc:ık bu esaret 1 
h:ıyatından ı.-urtul.1cak, Snkızd:ıki 
port.:ıkal ng çlorile suslu evecginc bir 
an e\."V~l k~caktı. 

Alman milletiyle beraber bülüıı ı p!lmıştır. l3u hedefler anısında Boh- Trablus:;arbde Ilardia ne Fort - Ca- yazmış olduğum ynzının büyük 
m:meviuatıı da kcnclilcrlne usak lende bır benzin tasfiyehanesi, fona- ııuzzo')'U ve cıv.m:da bulunan diğer bı'r ala~ka uyandırdıımn1 go··r _ 

'.J, ~ .ElwooJ, dndlnn:ı~ 17 (n.a.) -·El"' "'--
yaptılnr. İlmi bile obJ'cktifliı?:i- d:ı Zeiss fabrikalıırı, Ansgsbourgda . :ıskcd Jıooeflcri bu sabah bomb:ır- dum.·· Bazı bii'yük' mu··ıeahhid .. 
- ~ Messerschmitt fabrikaları, W'C1ll:ırın wood'da ş(iylcndiğı ve bu vl"Silc tle dım.uı. e11ni lerdir. Bomb:ırdnnan cs-
ııi inkar ederek hükümcte tabi şimalinde Kollcgz tayyare depoları cumhu1Tcisliğıne nnm~cdliğin.n ko-

1 :ıuısmda hedeflerin 'tayini ıçın do- lerin ho una gitmemesinin ta .. 
tuttular. d nulm:ısını lmbul ettıı:ı nutokta n. bii olmasına ~!'iP-men bu hususda 

\ar ır. Wılkie czcumlc demi lir ki: nanm:ıya mcnsub tnyy.arelcr lwlla- --o-
Ev.et eski Alıuanyanın yctia- Bcrburgda Junkers mon'laj tcsiıla- :rnlmıe. "C bwılardan :ılınan ma!u- fı'ltı"rl"..;..,.; y.·----1.+.. dc""'m ""-. İngiltere ile munasebctledmiY.i a- = u.... ~J.tuu.4ı •.... ..-

tirdig-i bir doktor Koch, ölüme tına ve Frankfortta tayyare fabrika- mata :nru::ırnn &alvolar hedc.flerinc i- d -· o·· .. lim çıkça cnlcmeliyiz. ingiUz filamnuıı ccegun. uşune : 
kar$ı mücadele cdivordu. Fakat sına tekrar hücum edilmiştir. sabct etmişlerdir. Hük. ~ . kö .. ~·-

- ., nuhrda dcmiryollan, Almnnyndn ziyaı müdafaamızı son derece zayıf- Bu bombardım.:ıru mUteakıb iılo umet bir pru yapı.u-
doktor Koch'lan, yani hür dü- 1 

, c i""al altındakı· topraklarda bulu-! hıtnbilir. Çunku bu filo .. cnclence iAt- mak istiyor. Bunun bütün pilR-
"b 1 - d ltı.ılyan Uıyyarelerlııin bombardıma-

:JÜncıı ve hür çalışan vicdanla- n::ın tayyare meydanları bombnrdı - antıgi kontrolu altında bulun ura - nıru, e,.safuu ve maliyet Ciya-
k b · · n 'f"•n .,,. nına ı:nanız ltalmıı;sn da hasar ve zn-

rı Alınan~·ndan kovan yenı· re- mrın cdilm1··1erdir. r. iıtiın dikkntıınız.i •'ııst ııue .... p- tını hcs ... b et+:..,:ı:ı .. ten ~' il' ı b. kl · · · 1. • ---'- "' yınt yo1ı:tur. En nşagı iki duşman ... •YL""'-lA .. . d' . l I l d Butı.in bu harck~ta ilitirnk eden ıya ılıne igımız ıçııı uı:r:i ~wen 
Jım şun ı ınsan an nası o ııp a bırakmıstır. fngliz filo u Imybolur ~nıbnrdım:ın t.ıyyaresınin, 1r.gıliz 

sonra 
münakasa açıyor ve birisine iha· 
le ediyor. Bu şahıs ve yahud fir. 
ma da köprüyü yapıyor. Aynı 

zamanda büyiik de bir paro 
kazanıyor. Bazı işlerde mali -
yet fiyatının bile altında tek
lifler yapıldığı halde müteahhi
din ,gene bu işdcn büyük ~_nfa
atler temin etmesinin sebcbı, 

üzerinde dikkatle durulacak 
mevzulardan biridir. 100 liraya 
malolacak olan bir ~apıyı 80 
lir:ıya yapmağa t.alib olu.ak ve 
bunu yaptıktan sonra gene kiir 
etm •k çok gayri tabii ~ir işdu'. 
Bunun ta:haklmk etmesı ıçiıı ya
pılan işde her halde biı iA1'lt k· 
luk, bi:- eksiklik olması şarttır. 
Bu bozukluk veya cksiklık l>clki 
ılk zamanlardn nazarı dikkati 
cclbetmez. Faknt bu ııoksruı ile-

b. dnh f l .. 1d·· k · · tayyarelerimizden 3 il Oslerine dön - ~ b '··· u tn cl · t c ıraz a az a o .• urme ıçın veya zaptcdilirse, Atıonlik, yaş:ıyJş u·~ _,.,.ve eri yynr erı ara ın-

1 
meınişlerdlr. d :dii Id - --'l rd · l keşı.Oer yapmak }leşinde dola- tarzımıuı hasım bir '<le\'lel olan ıı\l- an .,."UI'U ugu g..,..u c en goru -

myor. Ve ba .. ~ka milleilcrj esa- s•- maıı,.vanın hiıkmu aıtınn girebHir. ınuş ur. 
Sahil muhııfnuı teşkil5.bna mensub ı l 

~f b.r Hudson tııyyarcsi ı.avaııger, 
re.ti altına almak için kanlar dö- I•'jordunda bir tayyare dfıfı gemisi- B. Wilkıe şunlan ilave e!mlifü: Arlen. 11 (a.:ı.) - Neşredilen bir 

ku
··yor. j Alman mutlnkıycl idııresıni bir j :tebliğde bıldicikliğinc göre tngiliz ne hücum ederek hasara ugratmıŞb.r. 

defa hem ticaret saluııunda hem de liavn kınrwit!C'ri Addcdch'i bomb:ır-
N al S l. k d' · Güneşin çıkmasını tnkıb eden 12 asyon osyn ızm en mıl harb snhasındn ma•lub eden ayni dıman emişlerdir. DU;ırn:ın tcccm - ' 

ı;aat z:ırfında bugün İngiltere :iızcri• ., 
sevdirmek istiyorsa bize ancak Amerikan prcnSiplcrine niru ederek. muleı:ı üzer.ine 'bn1 isabcller vaki ne hiçbir düşman hücumu ya,pılm:ı-
kcndi yaptıklanndan niimunc- 1'940 srncsınde vey:ı daha sanı~ in- ohım \e mıldiyat .sekteye ugrnmış-.._. mıştır. 

ler göstersin. Yıktığı, rcd ve in· ı İngiliz tayyarelerinin mukabil t8\b cdcceğı herhmıgi bir miiı:adc- tır. 
le<le B. Hıtlerı yenccc.ı;ız c ycndi- 1 .Tıgiga hava rneyd:ınıı o yapılan di-

kar ettiği, mahvettiği Alman- akmı 
gımiz zamnn da .'\nıedknlil:ıra oz ı:cr bir tc:arruz csrmsındu blrknr y:ın-

yadan deJ;'il ! Doktor Koch za- Eondra, 17 (a.a.) - Hava ncza- fan.da ve kendi ş:ırtlnrımızı ı:nbul cın ~ıkmıştu~. 
mnnında ve onu takib eden retmin tcblığı: ctmcgc mecbur ederek ~cııccc imtıt j Habc.şistandn D ·r ha,·ır meyda
devrecle Almanya kudsi bir ilim I Dü manm perşembe gunü tngilte- ,.:.dediyorum. l ıule wzı binalıı.r boınb::ırdın an cnil-

- k 'b' ·· .. k reye ynptığı 'taarruzlar esnasındaki Bundan sonra B. Wılkie, t;:ılim ... ., .. ocagına oşar gı ı yurur en, ...,.. mıştir. Duşınanın bir bombaı:dıı nn 
kayıb şimdi nihai olaralt tcsbıt edil- muş ve Amerıkayı miıdnfaay.:ı muit

bugün vicdanlnnn h iirriyetini miştır. 180 düşman 'tayyaresi muhal~ tcdir kil\'\ etler elde etmek i,.iıı ..,.._ t.1 va resi alevler içinde clenıze du ü-
. k~ ~.ı '11.l al S ı· ı "" ~- i nıln \L<il.ur. Butün İngiliz tayy:ırclcn 
ın aı• t..-uCn .nasyon osyn ızm kak olnrnk duşürillmüpliır. gfıııc demol...-ratik ....ı·lin seçıne sure- .: 

'"''""' 1 $öllımen uslerinc donrnü:;Ierdir. 
her türlü ilmi teşekkülün ve fel- Diinkü taarruzlar esnasında duşii- tile askere alma t:ırzı oldugumı b~ :ııııc--
sefenin kökünü kazımıştır. O riılen tayyare :ıdedi 75 dir. nusmnn yan ve iktı.x eli kalkınma programı 

b dün perşembe günkünden çok diıhn c•lıırak Hl.ıi eden Ncwrlc;ıb laınunu Hakkı s-aydr-mın şimdi halkı aç ırakarnk pot J _. 
nz tayyare kullanmı§, fakat maruz ı nu tenkid etmiş ve kcııaı dnlıili &ty3 U. 

yapmaktan başka bir şey dil- ı kaldığı .zayintın yüzde nisbcti ayni set.Jni izah etmiştir. • • 

şünmiyor. Ve bunu bir iftiharı derecede büyük olmuştur. • 1 :ııııc-- cenaze merasımı 
vosilesi telakki edecek kadar bü- Bizim dünkü zayiatımız 22 byya- A . k a f 1 ridc mutlaka k'.'ndini belli eder. 

tün nttlik kıymetlerini ayaklar 
1 ~:t~~;ll,:cl~k üb~a~~ar~i~~~ pi -, merı az. ~ -

nltma alıyor. Alınanyada bir d t e le 1 gıl 
. Dün gcı:c d~ş_nuının. tngiltcr.c iıze- es roy r rLın -

Lakin T.u .. kleriıı C'lıııden nasıl kur- iki asu·danberi pancermanist rınde fanlıyctinın hafı[ olmasına mu 

[Baş tarafı 1 inci sahifede] 

Ccna..--c :ıat 11 de Y nıkbydcln 
lti>ılktcn ~ldırılarak Tcşı; ı ,iye c:ı-

mıın,. geiırilmiş 'lie naınaz.ı orada 

Hfütumetin böyle bir teşebbiı
se girişmesinin serbest ıkbsadi 
hayatJ daraitacağı da mevzuu 
bahsolamaz. Çünkü büyük mü
teahhidler bugün çok mahdud 
kimselerdir. Ve bunlar hem 
çok ı:enginleşmişler, hem de a
ralarında mılasmışlnrdır. Yeni 
bir mteahhi"lin ortaya çıkına· 
sma imkan yoktur. Bır vatan
d~ seı·mayesini bu iş.:' yalıı mak 
istese onu ziyan cttırmck ve bu 
işdcn vazgecirtmek için derhal 
faaliyete geçerek i.<~ini daha u· 
cuza elinden almağa veya ken
disine ziyanına iş gördiirmcğe 

muvaffak olabilirler. Servetle-

tulmı.ılı? C•.!reyanı vardı. Fakat bunun ya- kabil bombardıman tayyarelerimiz - tereye verecek kılımnı tır. Mcr:ısımdc B;ı vekil Dr. 
Ka mnk!.. Evet .unın::ı mısıl ,.e nı sıra hür bir tcfokkur·· dün- den mürekkcb kuvvetli bir !ılo Al Rer: k !:ıaydıım, Rcisicumhuru t m ı-

nereye? 
T .ıbzonda dcmır uslunde yat:ın 

bir Tüı 1t gıımbcıtund uı nJsıl k:ıçılır? ı 
T11rklcrc yal\, ı ıp yokarnrak on

ları ncınd•rrnak istc.<ıc!.. Iluııa da 
imi.·,,, nı mıy• r<lu. DUşın.111 ken -
dıh ;ne fen ı mu .,.., le ct.r1ıyord11 

amma onlııı:ın kendısıııe acıyıp sa
Jn, crcceklcciııi ele pek nklı ulnııyordu. 

Bnrba ~orci tayfanın müstelııi 

bnkıı;lorı, knlbi yuhal ıı·ı ı:mısında 

her giin :ıngaryedeıı .. ngaryeyc ko
şark(!Il bunl:wt du unuyor. ~endı kt!n 
dine ıı· e15met r:ır.e:Ji, bıı kurtulu:; 
yolu a~yıp duı U.} ordu. 

(Sonu var) 

yası da vardı. Nasyonal Sosya- manyada mühim hcdeflr eüezrıUl N k 17 ( ) sı. .. r len RıynseUı.:uınbur kiılcıni m hsu 
manyada mühim hedefler iize:ıine evyor • a.a. - u.aa-

lizm bu fikir, san'at ve ilim an- · N k Tim tes" · ınüdunı. chrimize gelmi:? bulunan 
mu:ı.mffakiyeUi taarruzlardn bulun - nı: evyor es gnzc ının · l Al b t l\'[ • nf, Zir:ıat, 1ktıs;:ıd, Tıcar' t Ve-

nnesıy e manyanın ra 1 :ası- mu.,tur. Bu hususta tmn rııporl:ır he- ver:iıg· -i bir habere gör:c Reisi -" kıılerı, \.Lıli ve belediye reısı doktor 
lU lccsti ve yalnız top, tanı~. nüz gclıneıni.,,.e de Leipzıg yakinin- cu··mhur Roosevnlt, yt .. ılcsck (le- · ~; · ,.... - "' Lııtfi Kırdar, , m\·crsitc ı ckloıu Cc-
tayyarc tcksiriııc başladı. Dok· de kiıin Lleunn .su ile mutclıarrik niz m:ıhfillcrinin rnuhaiefctinc 

~;t ~~~~ b::utan.n ~:::eı:J~~ı~;~ :!~:~i:~~:i~~~~i~:i;~~~~h~- rağmenlntaleh edilen dcslroyer-

ınıl Brt:ıcl, EnıniYet rnilduru Mu;::ıf
fcı Ak ılın, İstanbul kumundiloı, eh 
.nmıtiic bulunan mcbus2 .. , kmu. n-

bit edilmiş bulunmaktaoır. lcrin giltcr.eye vedlcceğini 
şovada vntanlarını m;.ıd.ı.faa İki gün<k 255 A1maıı tayyanfii Churchille bildirnıiştir. danı r belediye, ''Llôyet 'e Jl'ırtı cr-
için dünyanın en büyük kahra- dfö:'iiPiiJdü --'llııcr-- ki.lnı çok kalabnlık bır hali .. k-U\le: ı 

ı -· l ··k~Aı k dın !J~ ·~ y ı h ~ı bulunmuştur. 
man ıgıy C Yll ·ı:>een a ve Londra, 17 (a.a.) - Dün ccmnn UDan gemı•terı• yeD .. l• ·· · b b - Cen zenin önünde Rci icumhur 'c çocuklat· uzcrme om a yagdır· 75 ,.e ev,•cllti gün de ıso Alman tay- d "' dı en taarruza Ugra Mlllı Şef İEtllet 1nonunün gondcr -
makla temeyyüz cdi.vorJar. ,, y.aresi düşürldügu ş-lmdi resmen bil- j dıldcı ı Qelenklc, Ba ;ı. ekıl Dr. Re-

İşte İstanbul sinemasında bu dirilmektedir. [Baş tarafı 1 inci sahifcde1 rik S. ydnmın Vektı.leUerin, İıstanbul 
be:iavtt doktor Koch filmini Haritayı a.çuıız Londra, 17 (a.a.) - :Yunnn 1 

No. 128 Ynuu: Sami KAU.AYEL .ooyrerl n Türk müne\'Verlerinin Londra, 17 (n.a.) - Yourkshircl'hududwıdan gelen bir 'habere; 
,-:ı:~=~--;--;~~;.:~~~;';-;'i:~-~~~ başka ti.i~lü düşiinmclerine post gazetesi ch:ıritayı açının baş- göre torpillenen Yunan gc- ı . K E L A L • ç Q N u N lıklı makalesinde, §Unları yaz.mok - . . "H 11· l 1 j 

beledı;yesuıın. p:ı.rtinin 'e ıncrhu -
ı 1un do tlarmın gönderciğ: 20 k, d .. r 
~clenk" •ımiı. 

ri çok yüksek oldugumb.n bu 
u "hırda ica.b ederse ufak bir· fe
dakarlık da yapabilirler. Bu, 
kendilerin'"' bir zarar \"ermez, 
fakat yeni müteahhidi muhvct
mcge kafidır. 1 ımlca.n yoktul'. Nasyonal Sos· tadır: 1 mısı ~ ı,, ( c yara .a - Te_.vikıye cruniinde cennzc n'.lm:ı-

s ON G
-U .. RE LE R-I . y~m Almnny.ayı sevdirmek Şimali ttnl.}'a iizcrindeki tngıliz nanları Tmos adaoından iP.ı.re- 7.ımn kıluunasını mute:ılub cr•nazc 

kıed b. k r·ı . v d j tı ri ınezarlıkt.. hn7Jrlnnan mcdfeni-için ~ki Almanya.dan, ortadan ha\•a kU\·vetlerfoin yapmış oidulda- ye na en ır a 1 cnın ugra ı-
v ne uhlr.ulerel· ebediyete terkolun - ı 

kaldırdığl Almanyadan mevzu rı akın. :ı\·cı p1loilnr1mızm her gun gı taarruza §Uhid olduklarım be •mır.tur. 

Netice itibari) le düşünülecek 
olul'sa, büyük tıı::d1.lıüd işlerinm 
hükimıct tarafmdırn <logrudrın 

doğruya yaptırılmasındakj bu
yük faydalar dcrnnl kmdıni 

belli eder. 

Geri kalımlar belki de altışar! 
suat gü~? yapbktan sonra be
rabere kalacaklardı. Bu suretle 
yine Alıço, baş olacah"tı. 

Maksad iyi pehlivanları biri
birlcrilc tutuşturmak ve bun
larııı kozl\lrım pay etmesi icab 
etli yordu. 

Hakem heyeti. cazgırı çağırdı. 
Reis bulunan Kn vasoğlu Koca 
İbrahim pchliv.an, cazgırın ku
lağına şunlan fısıldadı: 

- Baba, olmadı bu iş. 
- N yapalım usta? .. 
- Bu, güreşdcn netice alına-

ma.z .. 

fısılt.ıva 1·~ptlmı .. ın .. dı. Ne olu- CU'i'mck ıstırarında kalınakla gostermektc oldukları parlak y:ınır yan etmişlerdir. 
.,, ıuı. 9UU -~ lıkl t kr nd:ı ilhı w A"lerlıuınun ccn:ızesi bir tabur ;ıs-

yordu? kentli aleyhinde bir proprgan- rırm e arı. n re r. İki torp1donun refakatinde kcr, polıs ve deniz :ıskerleıi W,rafın-
.. Almanlann hır haftalık bn-yare 6 d 'b t , .ı... '-"'=ıe 

Aliço, olduğu yerden iri sesile da yapmışbr. myiab • vapur an 1 are oıan -uu Aaı.ı dıın taklb olıuunu tur. B:ı "e .. Jun z 
cazgıra seslendi: Hüseyin üahid YAl."'1'l' B h fta '· dk. Alm • yaralılardan maada adanın ma.- duıı .ık m Ank .. rnyn dönmtıJ rdu. 

~· u a zar.un a ı an zayıa- . . 
- Hey!. Balca be!. Ne mırıl- tı 477 tayyareye baliğ olmuştur. tn- nastır.mı .zıy.nret etmı alanlan Kcdcrlı bulunan BLIŞ\ekıl Dr. Rci k 

AHikadar makamların nazarı 
dıkkatini celbcderim. 

MURAD SERTOGLU danır dW"Ursunuz be?. ı s p o R ı gilız zayiatı 111 tayyare \e 42 pılot-ıda nakletmekteydi. ı · :ıydam..ı 'e :ıılcsine en de·ın tescl-
Cazgır, Aliçoya elıle işaret tan ibnrettir. Diğer cihetten Gitid adası iı \ tazıyetlcrimizi runar merhuma 

ediyordu. Fnkat, Aliço, tekrar O 1 İngiliz istilıbarat :cwrıııın nutku,açığmda uğradığı taarruz es-1 T:.mrıd n .ahmet dılcnz. Sir denison Ross'un 
ediyordu. Un gece yap~ an Londr~a ı~o (ıı.:> :-. Rcuter: nasında Frinton ismindeki 'Yu- .Başvekilin '.f~ kkiirii Türkiye hakkmda 

• 
1 

a Radyo nuş n ı:'tihb:ırnt nazın nan vapurunun yanına 6 bomlı i:tanbul. 17 (a.:ı.) - Bıı vekil Dr. 
-Abe, haydı be •• Hızımtz ka b k .. b k 

1 
Duff Coopcr, tngılterenin h~r -ıd .. c-·· b'ldiril lrt r Uelık ·;ıydam, kardeşi Hakkı Sny- konuşması 

çacak be' 0 S musa a a arı hangi bir Alman i.stil.ı te - uş ugu ı me .. e< ır. d •mın vefatı dolııyıcile telnrnf, ınck Lond..., 17 (a.n.) -Tanınmır; 
· .. · 1 ljebbüsüne karşı koymngn hıı _ Nevyork, 17 (.:ı.n.) - Deniz j Jccı- • ..., 

Alıço, nıhayet dayanamadı.. . z oldugunu lıeya NI k 1 _ ı le iştigal eden Martimc neglstcr ca- tub, çclc:mk gondcrmek, cenazede müstcşl'İk Sil' Dcnisou Ross, 
· thurı ~ m nd n l.ıerı ıhma! edılen ır n ere • n ı · · · bulurunaı- -suretli ı ı Sallana, sallana hakem heyett· k .. giliz halkının Alman hücuml:ırının zctesı, cenubı Amcukadcın ıAfrık;ıya • c ncı arını p:ıy :ış- bu gece saat 22.50 de ingilizce 

~ • .. .• .. büks ınus;.ih.ı o.ıllırı ıılluıyct durı gt:'- ( t ,kle lı Th t r•-rto 1 m k l.lt!unde bulunan dost! nn.ı, nin bulundugm yere yurüdu. Ka- 1 ı tesiri altında bulunmndıi:'1nı ve bu gı mc · 0 811 e 18 'e ~ po 1"' olarak "Türkiyenin kültürel in-ce lhılk sıucınası sa onlarında yapıl- T. ı· . l ·ı · · t ·ıı yuı dda~lıırına en der1.11 mınnct ,.e vasog-lu İbrahimc hitaben. hücuml:ırın dehşet saçacağına biitün ...r.ınan ıcaıe gemı erının orpı en- k' f 1 b' d k 
. dı. ı ·ı zl .. n knt'i . l ku tl ıniş oldukl,ırıııı Y ı1.maklndır. Thciıs şukr .. nlJrını :ırzdmc e Aıuıdolu A- ·ışa ı,, mevzu u ır ra yo o-

u ~. ol he' N fı "l k'l d Kem~1 Hu " . k ııgı' eıı azının vvc en - b uşması y p kt.ı - s"a ne uyar .. e - cı ı 0 
• • •1 cyıne :ırş1 d" -d·-· bcya e.t • . d . .,.. ki· , ~purund ın uır kişi ·e :Csftopolı J nsuıı memur uyunnu lardır. n a aca r. 

- Kura çektiler .. 
- Kuri ~ektiler 

;ıb:ındone ctmı,, 57 kiloda fsrnail Sc-
11 ıgını 11 mış ve eını;,.ır . . . I --======================== 

amma.. bir sıldaşır dm~rsuııuz be!. B Hitlcti kabul etmek için tama- ı;enıışındcıı de dokuz ki ıııın <0 au- .-:::::==== 
Ume .!.ayı hcsabılc, 61 kılodn Ynni . · . . ı.i bildinlınekledır • • 

Deyince, Ka•.'asoğlu açıkça ile &•liri berabere, 65 kiloda Mu _ n:ıte ıı::zır1;Z. Şayet ııımdı gelrr:ezse g -ıı•-· - !EYU y EN ı K o L EJ NEHARi §("ye yaramadı. 
- rurnyı bozamayız usta .. 
- Neden boznmıyacağız be?. 

Alla.hm emri değil y~. 
Diye söylendi. Cazgır haklı 

i1ı. Pchlivanlann bir kısmı ku-
rnyı bozmak istemezlerdi. 1 

Kavasoglu Koca !brnhim, nü
fuzlu bır pclıli\·:ındı. Sultan Azi-! 
zin eski bn,, pehlivanlarından! 
bir ihliy.trdı. Cazgırae son ve 
kat'i cmrutl verdi: 

- Olamaz.. Katrancı gibi 
Koca Yı:.suf ı;ibi, Filibeli Kara 
Ahmed gibi pehlivanları biribir
leril tutu turmalı.. 1Ik ağızcla 
bunlar biribirlerinc ne yapacak· 
larsa yapmalıdırlar. Sonra, bir 
gömlek aııağısile kozlarını pay 
edip başa kim hakim olaecak ise 
olmalıdır. Bu iş başka türlü 
olmnz dedi. 

C'n.zgır ccvab verdi: 

- Usta, in."..·n meselesini biz 
kovduk ortaya. Şimdı bunu na
sıl boza.biliriz. 

- B za gız. .dedi. 
P lılı\•anlur J,a n dıb nde bek 

rl 1 ı ·ıl-

C ım 

bir 

- Aliço; bu iş olmadı.. wflı.-r N.clunedı: ayı lıeS<ıbile galib. cıdd.~ ınkı:arn ufnyncrıgız. Mus - M ı· •k• -h· k - • 
- N :.len?. 72 lcilod:\ Hanıid ıle Hns:ın ber&bc- tev~nııı lA~ık old~ğu ~a~areUi ıstık' ec ıs: ı. 1 mu 1~ :ı- ERKEK uz ~ 

re, 61 ktloda Semih ile Anglns be- lmlı kendlsinke sad hılle~mızde yapa - nun layıhası verıldı / L K o R TA L ,. SE 
- Güre.'} denk diişmiyecek!. . . cağımız hak ın n tcmın:ıt \•erebıli - - -

raberc. 66 {,ı!odo Abdı Muhteşeme . [Baş tarafı 1 incı .sahcfede] 
-Abc, ltura oo~tin bel. sayı hes::tbıle galib . .:;ığır sıklette Adıl, rız. aftanın 1 delcr:nin tadih teklıf olunmak:l."ldır.. 
- Öyle amma, eşler biribirini Uyasa s;ıyı lıcsabile galib, 61 kilo- Geçen h Alman zafer har-

t 1 k d t n· r h ,. nu tadil tekliiı adliye enciımcııinde 
tutıııuyor.. dn da Abdı Ccvdetc ayı hesabıle ası 0 aca • yer c ngı ız zn er a.-, 

tası olduğunu bıtırlntan n:ızır, ı;öz- son ~eklini :ılmı.,,tır. Layihalard , 
galıb galmWerdır. b · ı ı ııı· Deyince, Aliço, bağtrarnk: lerine şu suretle devam l!tmiştir: 1 har hıyanet eri suç urı, m ı mıı -

- Abe, utanmaz tnlfiltllZ be?. Alman uıyiatına layik oldugu e.. dafaayn hiy<met suçları. rmlli mucl.ı 
fu'Jeksı"l,ada mu""hı"m h ly ı· crıncd - i . t . faa nleyhirıc diğer Jıaı"(•kctlcr, ınllli Kura bozulur mu be~. ıvı .. emm c ı ,. ıı:ım zi sız.e enıın 

edeı:im. Biz, yalnız düştüğunü gordı.i- muk;:ıvcmeli kınnak, mildnfaa v:ırı-
Diye söylenmeğc başladı. Ali- bir haydudluk l!ümüz •ku~hn"• 1 ölü olnr.ık hesab t.-ılnrını tahrıb gıbı suçlara ölüın ve 

çonuıı cşı 11 .. iliz Nurullah idi. Fi- Meksiko, 17 (a.a.) - Meksi· ettik. Fakat bir·çok )'nrnlı cku.for agır h:ıpıs ec~lan "erılmektedır. 

Tnk imde Sırn..,.er' ilerde YK'l"lii AÇILDI. 
l\fıillürii - Es'ki Şi<;li 'I'crn.ld\i Direkt.örü. ~ Ha..501 .. t Kırca 

Hususiyetleri: Y ABANCl DİLLER ôGRETİMTh1E gemş 
mıkyasta ehemmiyet vcrınch, sınıflarım az mevcudfa teşkil 
ederek talebesinin ça.lı<;ına ve inkişafı, sıhhat ve inzibatı il~ ya
landan aliıkadru· olmaktır. Mektebin denize nazır kaloriferli 
teneffiishaııcsi ve ji!!lnastikhanesi ,-ardır. Her gün saat (9J ile 
13) :ırasında talebe kayıt \C kabul olunur. Telefon: 41359 

liz, o vakitleri ince uzun bir de· konun tahminen 80 kilometre ci- dn yuv~la.:ını:ı dönmek ümidi olmak- Askeri mulıakc.,v• usulünc~ki 
11.kanlı ı·dı·. d b l S 'l'-=l" k'' ı' sı7Jn dönuş yoluna çıkmışlardır. tntlilat rl 11 vann a u unan. on .ı ıpe o- --ıtıı«-- Ceb . Kol ve Masıı Fotoğraf 

Yani, kura i inde Alıço karlı .. l 200 1 d d tı 1 s H d Askeri muhakeme usulu konunu- saatleri makınelerl 
yune tarŞl ıay U Un yap - il on ava 1• s il nuıı tadıli h kkın:la1'1 layUuı ~Irı- 6 AV VAdc G AY VADE 

bulunuyordu. Kuranın bozulmıı- gı hücum esnasmdn 14 ki!]i öl- rımı gore ise , kım ceı.a k:ınunund ı -.-.----• IAEC vantil.Atorlerl • 
Ocakları, Cezveleri 

4 AY VAdc 

masım isterdi. Bu ebcblc söy· 1 mü~ ve en nMğı elli kişi yara- Gördüğü büyük nliikayı, clin- yapılacak de ka :!er scbcbilc bu 
leniyordu. lanmışlır. deki tabı vasıtaları ile karşıla _ 1

1 

ı~ nuna ıla\e cdılcc"k yeni esruılı:ırtla 
bnhis mc\zuu ol n sucl rıo mnhi}ct 

- Kavasoğlu: Hayducllaı· evvela en miihim yamadığı içın (Son Havadis) 
1 1 ne 

- Aliço kurıı,yı bozaca~'1Z.. köylülenn evleri üzerine atıla · refikimiz sür'atli '!! modern 1 
_ Olrun..'1.z be!. r.ak bunlar.ı ailelcıiyle birlikte tcrtib ve tabı v:asıtaları temin ı 
- Başka türlü güreş olmaz.. katlet.misler, müteakiben de etmiştir. Bir ıki güne kadar hu 
_ Olmazsa, olmusıı1 be!. cvlcrıni yakmışlardır. 1 modern vasıtalarla tabedilccek 

1 
- Eşleri biz seçeceğiz. Yangın cvd:-ın eve sirayet e- olan (Son Havadis) beımutad 
- Evvelden ne seçmediniz de ede biitün biııahlrı tahrib c-I san.t altıda çıkacak VC' I'1iza -

be!. derken kcıdın ve çocuklar hakıki mcdd;n Nazifiıı b:-mıali:alc!eriııi 

- Oldu bir kere .. Boyie olaca- bir crhenncm icınde mnhvolmnk cok tululmuıı olan "Cin set Yu-
ğını hatırlamadık.. a ıdil 'r. I ydudlar köyü y ~- vası,, tefrikasını, En ri BU-

- PehhvanL.lr t ı.ızı ılnuu be 1 • m etmı 'riıı·. Fed ral kıtaat lt>ntl ve Şckfü Gündı.h.iin f ı~r. -
dedi. ranilerl 1 ı il günüa c:ı son harıd 'e 

($'Jn var) l1 , .i'i: L rlerini ne: r dce.el.tir . 

A\ıız:eler AEG Fırın·ı ı 
tarı • süpürgeleri 
4 • 6 AY VADE 

Havoıgazı ocakları 

Komur sobaları 

4 AY VAde ---11 
Liıkaor Radyoları 
ve hedıye!ık eşya 

O S M A N Ş A K A R ve Ş ki 
G .. latı nan talar c::ıddcsi 59-47 T 1. 42769. Bcyazıd, Onh er tc c. dı.ıe: l 

ilıEmr..i:i:!131•E No. 28 K:ıdıkoy, t kele cad. No. 3312 ••mm!ı&'!mil 



( •s;1Yrıa!~oıNm'ima!1N•E•Ş•R ... I Y•A T 1 
lz:ıhatlı Damga K anunu Rehberi 
İş Bunka 't Pul rnu!cttı ! Salim 

Erpul tar. fır.dan kokme alın::ın 
clzahlı Oarrga Kanunu R ehberi» in
ti r et ' •Ur Bu iayd, 1 kıt<ıbı bü
tun okun: i.ıl._•ımıza hararetle ta\·~ 

cd• • 

DOKTOR 
Çf PR UT 

kö e<:inde 
Tel 433:i3 

11:.miı=~~--RD~~a~I 
Aslan ve Esk"hisar 
mlit ehi ç imento vel 
su kirec · fabrikala
rı anonim şirketi n
den: 

'ar. 

İkinc· davetname
birinci ilan 

Ruznamei m üzakerat 
" - 1'}11 ıH.t ,ı, l ıh niz •• n amcsin 11 

ı u d,.,.~ tıec ı maddccıının tn- 1 

dıl. Mu. d e? be uıci m.ıddcn:.n 
;; ... kli h.ıLJ j - .-Şırkct n wcrma-ı 
ycsi bı.>h"ri l,. Tuı k l ı, ı kıy

meti itıb. rıye rdl'.' iki yu:ı: 

dok Jn sckız bin hı c .;cncdıne 
n•tınka<:er. bır milyon de ·t 
yü.ı: doksaı bın T-u k lirıı nd:m 
b. retti . H yd; u numi,> nin 

c kal \E: ır ıu ıt kanun yf.' 
d:ı rcsır.cic b.. crmayeyı tezyı

dl' safal".ıyc."lt ol:ıc-al:tır. ihraç 
• olumm hı "e .. encd:ıtı bcdcllerı 

YENİ SABAlI 

taınan11le tahsıl olunmadıkça
1

~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;~:;;:;;;;;;;;;,;;;-;;-~-;--;;-~;;~;-~;:;;;;;;;;;;~~~;;;;;;~~~~==::::::~~==~:=========;=~=======;==::====;~=;======;:=;~======~~==~:=:~~==~~=::~~~~~".:=:===:::~=:'.~~=:'.~~=:===~~~====. 
~~e;~~d~nY~:~:az.cr~i~: :~:~ 11 D l t D . il tl " ı Beyoğ lu akşam kız san'at okulu mübayaat Ordu Hastabakıcı Hemşireler Oku-
datı tabı \'e ihraç olunmadan ev e emıry·o arı 1J.a komisyonundan: luna Ait Bazı izahat Ve Okula evvel numuneleri Tıcnrct Ve- __________________ _ ....,,,_ ____ ••c;::::.=-·----
k:'.ılcUnc gondcrilip tasdik et- Muhrunmcn bedeli (975) lira ol:ııı 1500 K g. bir:nci nevi Krcolin ı - Kız enstitüsü ittihnz cciılccek ol:m Nişantaşınd:ıki Saidp:ı~ Kayıt Ve Kabul Şartları 
tir1lecektiı·.~ (23/8/1940) cuma gunü sn:ıt (11) on birde Haydarparnda Gar binası dn- konnğının tamiratı 1940 yılı eylülilnfın 2 nr-i pazartesi gümı saat 15 de 

Muaddel b<'Sinci ın:ıddenm hillrıdck{ komisyon tarafındnn nçık eksiltme usulıle satın alımıcaktır. ihale kılınmak üzere açık eks.ltmcye konulmuştur. 
t dıld 1 ğ k·ı 2 - ihale C""alol!lundal ı yiik~el~ mektebler binnsıncfa toplnıııın 

3 en .onra a :ıca ı şe ·ı - Bu ise girmek istiyen1erin (73) lir:ı (13) kuruşluk muvnkkııt teminat ..,. ~ 
Ş k ti S · b h · komisyon tarafından yapılncnktır. 

c. ır e n ermaycsı e crı yır· \'e kanunun tnyln ettiği vesaikle birlıktc eksıltmc gunu saatine kadar 
· b li kı t it b. · ı 3 - Keşıf bedeli 28-12.83 muvaltka1 t~ıninut 214 linıdır. 

mı eş rn · ynıe ı 1 :ırıyes.n komısyona müracaatları lfızımd ır. 
d ,.. cıı· dokuz ı.ı it · z l · 4 - Münakasaya iştirak edl!l:ekl!!rin mukavele, eksiltme bnyındıdıl' I 

" ı n a ı yu us- ı Bu işe Lid ~aı tnarneler komısyondan parm:ız olarnk d:ıgıtılmaktadır. 
se senedine munkascrn lıir mil- (

7
0SO) işleri genel, hususi ve fenni ;ınrtna'Tleleri proje ve keşif hulfısasılc buna 

yo:ı dört yuz doksan bln Turk ====================-============= müwfen.; diJer evrakın birer surctıcrlııi almak için pazartesi ve pcr-
1.rasından ıb:ırettir. Heyetı u- şembe guı>Jc-ri okul idnresine mw·acaat etm~leri ve ihale için tayin cdi-
mumiyenin eşkfıl \C ıı.cvzı.ıntı Münakalat vekaleti bul len t;un Ve! <:antte de ennz bir tanhhuttc 2000 lirnlık bu fŞ(? benzer İŞ yap-
kanuniye dairesınde bu serma- tıkl · .,'.\ dur İstanbul Nafia Mudurlüğünden almış oldukları vcsikayn 
yeyi tezyidt· snlahiyeti ol:icak- t k ı• 0 t• i "'tın .. en İstanbul viUıyetinc müral'nntla ckslltme tarihinden 8 gun evvel 
lır. Ihrnç olunnn'his:;e senc-da- mın a a ıman rıyase 1nu~n: alınmış ehliyet Ve 040 yılına ald ticart.1: odası vesiknlnr.lc gclmeleri. 

tı 1.ıccteııeri tan.amile tahsıl o- Denizcilere ilan <
7

:?
77

> 
lunınadıkc;::ı yenıden tezyidı ser 1 
maye n•u:ımelesi yapılamaz • 
Hısse senedau tobı \"e ıhraç o
lunmadan e\·vel numuneleri 
Tıcaret Vekfıletınc gonderılip 

tasdik ettirilecektir.• 
2 - Beheri beş lıra kıymeti itiba

riyesinde 298 000 hısse sem: li 
yerine ihraç olunncak beheri I 
yırml beş lira kıymeti it.b;:ın

ycsindc 59 600 hi e ı;encd nlıı, 

c kı hisse scncdatı sah.bkı ıle 

muc i.:. hisseleri eshnbına su
reti foyzii. 

Ticaret kanununun 385 inci 
maddesi mucibince hlssedarl::ıı elan 
bir hıssesi olnnın d:ıhı bu muuıı<e
rcyc iştirak ve rey ita etmeğc h-k
n \ardır \·e birden zJyade hisse i 
olan ze\ ::ıtı l reyleri hisseleri nLbe
tind teza) ud eder. 

l§bU lÇ1.madn hazır bulunmnk i -
t y<::ı ze\ :ıt, Tic:ırct 

3i l in.:1 madde.,ı mucı:,ml•e, içt, ı ..ı 

t:ırıhinden hır hafta evvel hl~scl nra 
irket mC'ı ez ine tcvd etmclidıı le:·. 
B:ınknlarn te\ di cdılccck hisse sc-1 

ı ed:ıtı m..,J,nbilinde ın:ıcak ınel;:

tublnr şirl~et merkezine tevditıt mn
hiyctind" olnrak kabul cdılcccktir. 

İstanbul, 17 A •ustos J940 
M ecllıi 1 da re 

Aslan ve Eskihisar 
müttehit çimento ve 
su kireci fabrikala-
rı anonim şirk~ti 
Hissedc:rların nazarı 

dikkatine 
Yukarı ılandnki hususatın milm

kun olduğu kadar yakin bir 7.'.lır.:ın 

da ıfa \"e intacı snyııı hısscdnrlar111 

ı"lenfnaU<"ri icabından olduğund n 
f<'vkoli el~ heyeti umumlye içtimnı- 1 
ıı:ı ıc:ıb<'tleri bılh;ıssa rlcn olunur. 

tstanbu1, 17 Agustos l!J40 
Meclisi i dare 

ZA\'t 
Kartal nüfus memurluğundnn al

rl.grın 11iı!us cuzdanımı zayi ettim. 
Yeni!iru &!"cagımdan eskisinin hık
mti olı 1. dıgı ilfın olunur. 

Pendık: Cam ı caddesi No. 6 da 
S?a doğum lu HulOsl o~lu 1 

Adnan Önal 

1 - Amavutköy Akıntıburnu ile Knndılli arnsınd;ı konrr.t?Ş olan deniz 
altı kablosu tamu· edlbııck üzere knldırıl-.c<aktır. 

2 - 19/8/1940 da bnşl;:ınacnk ve 15 gun ko:l;ır surece! ol.ın tamir ışi 

için kullanıli.ıcak dubndn beynelmilel işorctlcı- g1._cc \'C gunduz bulunacak
tır. Bu sahalardan geçe<:ck gemilerin dubanın yakınırıdtın ı;cçmemeleri ve 
bu hizada ııür'atlerini kesmeleri bildira:r. (7408) 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve r ünel 
Umurrı ~.1üdüı-lüğü .. den İşletmeleri 

1 - ldtm, ihtiy,ıcı iç n muhtclifatlı 159.750 ton miişckl~el demir 
k&palı mektubla tcklıf iRtemck suretilc ıxıtın nlınacaktır. 

2 - Muvakkat tC'ının'I. 3350 lıradır. 
3 - Tekliflerin' le\ ımdan parnsız tcdnı ık cclıl~ck ş:-> tn::ımcsindeki 

tnrifoto uygun olar. k Jtl/9/940 p;ız,wtesi gumı ı;,1at 17 ye kıı:.inr MI' ro lıa
knlında .ı 1 c-vozıın Müd~idtiğthıe n'z:-t mukrıoiliııd_ \'Crilınc

( 73 lC) 

Yüksek 
Fakültesi 

Ziraat Enstitüsü 
.t:\skeri 

Ka bul 
Kısmının 
Şartlan : 
" 

Vt.teriner 
Kaıt Ve 

1 - Ankarn YuK d. Zi nnt Eı tıtii;>ti \'ctı:riner Fa':iıltc_,,J Askcı-i 
kısmır.:ı bu )tl sivil t:•m deHeli 1 dcıacıı ıyı \C pek ıyı a.:ı: ... ::cdc mezun 
ol<ın \iC olgunluk imtıhrnlnmu \('mi" vln :ık şartılc t.ıielıe kabul edı
lccektlr. tstcklilcrın ,, n&ıd.ıki şartları haiz olmam lfızımJır: 

A) Ti.ıı l.ıyc Ciımhurlycü teb'. ından b:ılurın:ık, 
B) Ynı;ı Hl - 22 ol nk. (2? ınıbıldir.) 

C) B«tcn t"'Şc-kkullc1·l \ c sınh ti ordud;ı ve her ıl:liınde f.ıal hlzml·tc 1 
müsaıd olın:ık (Dıl n·k:"ıl etı ol.ınl r .ıJmm.ız.) 

D) l'u\-ır 'e lıarcl eti, o:ıhlı'ikı ku ursu.r. \ c ı eciyc.:;" s:: aın rılınak. 

E) Aile inin. lıic;lıir /ena hal 'e "iUlu eti olmaınrık. (L,;..ıı.ıın ıc;iıı de 
zabı:o \"e ık.ı"ı ib,.a~ etmek.) • 

2 - t tcklilcı in muıac&at i~t dal,rına şu ve il~ala.ı b~gh:ı1Jla11 lfi-

Gayri menkul sat?ş ilanı 
İstanbul Ehlniyet Sandığı müdürlüğünden: 

Mu}\.çınçnm . 25156 hesab No. sile sand ığımızdan nlclıgı ( fiOO) lirn
yu kıırşı 'l;irjnei derecede ipotek edip vndesindc borcunu verınedlgiııdcn 

lmkkırıda yapılan t.1kıb i.ızcrine :i202 No. lu knnuııun 46 ıncı ımıddesı
nin r.ıatufu 40 ırıt•ı maddeı>1ne güre ı-ır.tılınnsı icabeden Kartal, Kıırtal 
mahdlesı 1stll!.")IOn l!adde5ınde 203/30,32 numaralı dışı kfıgir içi :ıhşab bah
çeli o il' ev (lıl\12n _yoı;tahancnin işgal ettiği binndır) tnmıımı bir buçuk 
oy tnüddetlc açık arttu m:ıya konurnuştur. Sntış tapu sicıl knydın:ı göre ya
pılma:twdll', Aı;turmay girmek istiycn (250) hm pey akçel:il \erecektir. Milli 
banknlorımız<'lıfn birınin teminat mektubu dn kabul olunur. dırıkmış bütun 
vcrgilcı;Je .t>cled~c ıcsimleri ve vakıf icnresi ve taviz !}edeli ve ic1liılıye 
r usumu bon·lııy~ aitür. Arttırma şartnamesi 20/B/940 t;ırilııncten ıtıban•n 
tetkik dmck isteyenlere Sand ık Hukuk t~leri <:eı-visindc a<:ıl~' bu lun- ı' 
durul:ıcaktır. Topu sicıl kaydı ve sau- luıumlu izahat ta ş.ırtıııııncde ve 
taktb do~yncındn vnrc1ır. \rttırm:ıy.ı ı;irını!" olanlar. bunları tetkik ede
rek ~tılığ:ı çıknrıkn f'lyri menkul hakkında her şeyi öıw·nl'ıiş ad 
ve ıUbar olunur. Bırinc. arttırrrıı1 'i/10/940 tarihine rr.us:ıdıf paınrte,ı ı 
guniı c.ıgaloglundu k.ıin Sandığırnız:ıa ant 10 dan 12 ye lrnfü r yapılr
c. ktı . Mu\ a'>kat Jhnlc ) apılnbllır.c;i ı~ın teklif edilecek bedelin tc ·.ıhan 1 
alınma l icobcden gaJTim~nkulu miikellclıyctlcı-iyle Sandık nhı•; gm t.-ı
m~n en g~m 'ii oıır.as ı ş:ırttır. Al ~ı tnkdirde sun :ırttır.ıııııı tııuhhucıu ba
ki kalmalt rtlle 22/10/940 Uır ' !ııne ll'ti adı! salı ~ilnü nyn· nrnhalde ·w 
ayni ı;a::ıtta son artt:rn "'il yap lacal..i.ıı-. Ru nrttıımnda gnyr!me:ıkul ı•n 

çok arttırr>nın ü~tunde bırakılac:· 1 tır. llunoı.ırı tapu sıı·ılleriyle .ııJt! ı -
mıya11 alakadarlar ve irt !ak hakkı s. hiplerinin bu haklarını 'e husu
sile .fa17: ve ml?"..nr fc daır ld:imlarını ıl5n tarıhinden itıbaren 20 ı,.'ıın ir;ın· 
de e\'t'~kı ır>uo;bitclcrile b!'rnber dnırcmize bıldlrn•eleri l5zmıdır. Bu . u
rr:'.le İwklar.nı bıldirmcrn.ş olonlnrln h:-ı,:.:ı ·ı topu sirillcnlc- .~.bit ol
mıy.ınl:ır ı::ıtıs lıcdn\lnl'1. pıı~lr.şmlt~ncl n hr,riç knlırl:ır. D<ıha fal .. ın. -
lüm.ıt .ılın. k isteyenler n !138/l•ıos do yn NC1. sile Sr ndığımız Hukuı. 

!· lcri '"er' isine ll'Uri.lc::ınt clmclcn lu1.umu ıl.in olunur. 

* * * 1 

zıın~ır: ~ ... D ' ı:r K A m 'I 
A) Nuflls cıı:z.dnnı "'. n ı ddnk sureti. Frrnıyet S'lnchğı, ı::rındıktnn alınan gnyri menkulii ipo~.k go>1C'I'-
B) Sıhhatı h. kk.nd.• t. il' t C'Kkı.111: .. nsl.c i hastalırne rnporu ,.e rnek ısteyenlere nrnhı.ınminleriın!zln koymuş oldugu kıyınçün c 40 mı 

n~ı klır;ıdı. ı teco\ uz etmemek iızere lın1c b delinin yarısına l:ndnr borç \ cı rnt:k 
C) L l..c nıezunijct \'C olgunluk ,nhadl!tn:ınıcsi vcyıı t:ısclikli sureti. sun•ı•yle kuloylık go"tcn 1ekledir (G490) 
D ) Okul, alındığı tokdııde ·•kcrI kanun, ıhıaın ve talim[ıtları knbul '=:-- -=================== 

cttı&i hnkkı.ıd:ı V<'li inin ve krndıı-in;n nvleı·lıkteıı tcısdikl; to:ıhhi.id se-I ı" b 
nedi. Talebe okuldan lstıh ctır cı;: ıstcrse okulca tah'lk1 •.ık l.ltırılPCek S ta il U 
masrafları birden \ erır \"C bu da l.ı!ahhud senedine kaydcdılır. 

efterdarlığından : 
E) Sar'alı, uyurken (;ezen, '"10 ~li. b:ıyılmn ve çırpınmayn mOptcHi ol- Yilf.yct ııüfu müdürltiğ~ mahzeninde y:ıpılrıcak 1028 lırn 51 kur.ı~ 

madı ı hakkmd:ı , eliler nin noterlikten tasdıkli taalılıUdnamesi. (Bu ı;ıbl k<>şifJı tar11rnt \'e obit ra( inşası açık c-k iltmeye konulmuştur. Elısıltnıe 
hast:ılıklurdr>n l> ri ile ok..ıl ı ginneulen evvel mrl•'\l oldukları sonradnn 29/llı 940 ıı:-rrcmbe ı,iinU ı:;aııt 14 de Mım Eınlfık MUdurlüg.indc •oplnııa-
ıınl::ışılanl:ır okuldan çıkar ı.r ve okul masraOarı \elilerine cdet;Jir.ı cak olan · un.lsvC1n'ı~ l ~.,kt•r. Hu usi \iC !enni Ş\lrtnmı1c, ke;;.i! vCS..'1•r' 

3 - tstekl.ılcr buluııduk lıırı mnha1lcrdekı , !ikcı-lıl ş•ıbderine istida C\rat:ı Mılli Emlfık 4 uncü kafomln le görülebilir. l\luvakkııt tcmıı .. t 145 ! 
ile muracant edecekler ve şubelerince 2 nc:i mad ede t.ııld:rilen evrakı lk- lirad.ı·. 1 
mal e:tıktcn sonra, An_k~·"d,1 ~ııks~k Zir?ot E~stıtüsı.i VC't:rt~c: Faklıltcsi IslC'klılerm; mtıvi'kknt tem.nottan ~ı~da bu i.şeh benzer en ;\7. ıouc lira·! 
Askerl Talebe ı\ınlrlıgınc gondcrılecektır. Muracnnt mudaeti Eyll'ılun hl. i'1 y.ıptıkları.,:ı nair eksiltmt• taııhındı n il gıın CV\'el :ı'mını iılılet 

25 ine k:ıdard•r. Bu turihtcn sonr:ı mürncant knbul edilT.ez. \'C 040 ~ılınn nid Tirnret C'dası H'sik:ısı .ile b.rliktc eksiltme gunü mu 1 
4 - Qkula kıı;) ıd \'C knbul, şnhadctname dcrecelcrlnc \'e miıracaa! .. ı - nyycn s.ıntte 1 omtr;yona ınürncantlnrı. ı 7227) 

rnsınn göredir. tstc di adedi tamam olunca kayıd işleri kapanır ve ka- ---
bul cdılcnlcre mürnc:ı:ıt ettıklcı: Askerlik <.ub,,leı-i ile tcb! {!Jt ynpılır. Sahibi: A hmed cemaleddin SARAÇOG L U 

<i49G) (600) r~ eşrlyat M Udür ü: Macid ÇET iN B:aıldıııı Y'r (Yeni Saba h m:ıtbaası) 

1 - Hastabakıcı hemşire yetiştirmek üzere Ank:ırnda M. M. Vek:ileti ı 
t:mı!ından (Ordu hnst~br kıu hcm~ireler olaı1un:ı) bu sene de 38 tnlebe 1 
nlınocnktır. 

2 - 3433 sayılı kanun ınucıbince bu okuldan mezun olacaklar, memur ı 
olup tekatidiyc al;,cnklnrdır. 

3 - Mezun olaııl."lr ~.ltı . cnclik mecburi hizmetlerini ordu hastah:ıne
lcrlncle ynpac:ıklar; ondan "Onrn arzu ederlerse memleketteki bütlin sıhhi 1 

tesckkfıller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tohsıl müddeti uç tene olup, bu muddet içinde okurlara ayda beş 
1 

lir;t harçlık verllccclı:: ve iaşe Ye ilbasları tamomen okula aid ol:lcııktır. 

5 - Okuldan mezun ol:ııılar, b;:ırem kanununa gör e 20 lira asli mnnş- 1 

dun başlamak üzere mna!j .nlacııklar ve bu ın.ikc!nr gıttikçe çogal:ıcaktır. 1 

llu uıınnn dahi iaşe, giyd irme ve 1>a rındırmn orduyn aid ol:ıcnktır. 
6 Okul 15 Eylfıl 1940 da tedri~ntn ba lıync-akhr. 
7 - Okula knyıd ve kabul şartları şunlardır: 

a - Türkiye Cumhuri;yetl tebansmdan o~rı.ıık \ c Turk ırkından bu- ı 

lunmak. 
b - Sıhhati yerinde olmak \'e durumu her iklimde vazife gönneğeı. 

mlisaıd bulunmak (Bunu herhnngi bir hastahane heyeti raponı ile tevsikJ 
ettirmek ve evraka bn~lamak lfızımdıı·). 

c - Yaşı on altıdan :ışngı ve yirmi ikiden yukarı 
d - Kendisi, ana ve babası; Hfct ehlinden olmak 

tevsık ettirilerek evraka Lıağlanacaktır). 

• 
olmnınnk. 

(Bu vaziyet polirçe 

e - En az ortn okul tahlisini bitirmiş olmnk veyn bu dcreC'edc fahsil 
gördiiğiinü i~bat etmek (Tasdikname suretleri musaddak olarak eklene
cektir). 

' f - Evli veya nişanlı bulunmamnk (E\'\'ekc evlenip bosanaıılarla 
kocası ölııılis olnnlar kabul cdılır) (bunn aid ıpedc:ni hali bildırlr ıni~blt 
r.vrak kem eklenecektir). i 

3 - Sıhhi :ı:clıeblcr cl ı şındn okulu kcndiligiııden terkeltigi, y:ıhud ev- 1 
Iennıek surelile veya digcr inzibati sebeblcrle okuldan ('ıkarıldığı yahud 
altı ı:;enelik mecburi hizmetini y:ıpmadıgı vcyn tamamlamndıgı yahud sıhhi 
scbebler dışında okuldan C'lkarıldığı takdırtle t:ıhnkkuk ettirll~ek mektcb 

n'i" Tnflarını tamnmen Udiyc<:eğine \·e gö tcrdiğj vesiknların taınamcn doğru 
olduı;µn:ı dn·r noterden tasdikli ve kefilli bir taahhüdname vermek. 

8 - Bu cvrnk srhiblcrl okul a imt hnnsız olarak kabul edilecektir. 
9 - Altıııc ı madrkrleki evrakı t:ııı'ltıfnlıyanlar bunları Ankarudakiler 

M. :M. Vekiıl< ti .sıhhnl işlc-ri d:ıiresine, diğer \ ilfıyet merkezlerindekiler va
lilil.lcrine, lt:ız.ıdnk 1 lcr k:ıymak:ımlıkl:ırn t:ıkdim edecekler \ c bu yol ile 
M. M. V. sıhhat şleri d •• resine· yoll,ınacaktu·. MüracaaU:ınn 10 Eylul 
940 ela ı:onu alııımı!I ol:ıcn~.tır. 

10 - Taliblerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri aynl 
makııınlıır tarafında• kendilerine bildirilecekt:r. 

ı ı - Kabul cd.leceklerln okulun bulunduğu Ankaray:ı kadar ve sıh
hi mvnycne neticesi hııstnlıkları tebeyyün cdenlcı· memlt-ketlerine gidip gel
mek için surfectccekleri yol parası kendilerine -lticl olacak ve (M. M. V. sıh- { 
ııat i~lcri dairesi reisligi) ne hitaben yazacaklıın dilekçede bunu tasrih I 
edeceklerdir. (606 - 7154) ! 

DEHİZ lEVAIIM SAllN ALMA KOMİSYONU İlANlASI 1) 
10 Kilo lastik le\ h:ı M S/m. ıenişliginde 
3 Aded on kişilık yeınek m:ısusı 

• G > yemek ına .• ısı ic;in ~ıra, 

ı > scyynr kuzl.ne cson si;;tcm> 
7000 metre telefon teli «2.5 \·cya 3 hik' 
ıcoo nded izal!it3ı· cdemıri ile birlikte> 
Yııknrıda cins ve ınihdnrı yaz.ılı 6 knleın eşya ve ınulzeme*24 Ağustos·. 

940 cuma ı;iinü sa::ıt 16 d. p .. znr,hkla alınacaktır.· 
istcklilerln Kasımpn-:. d., bulunan komisyona miira~alları. (7472) 

"' • * 
ı - Tnhm!n olunrn bedeli J8R3R.02 liı'n olan 145 kı:ılem eczayı tıbbiye 

•n:ılzcmcsiniıı 22 At;usfo 94ı) t. ıfüine rastlıyan perşembe gtinü s:ınt 16.30 
dn ıı, z:ırlık ekt:iltme i npılr:cnı·tır. 

2 - llk tcrrin.ıt ınlkci .. ıı 1412.8.ı> liradır. Ş:ıı tn::ımesi \ e alınacnk 

olnn ceza Ye Wi!;hrın lu;tcı;i her gun komhıyondaıı u1ın::ıbilir. 

il - İstcklılcrin :!400 ı;.,~ ıl. k, •'Un !a yazılı \"e:;aikle biı likte belli• 
.ı:tin \"C snatte Ka~:mı u~(I .. bulun~n komıı:yona ınurnı•,-.tJ rı. (7338) 


