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Yunan - İtalyan 
gerginliği 
zail oluyor 

Amerika 1 a·· •• kd b klf 
ALMANYAYA umru e e . 
BiR MUHTIRA yen 25 bin Çuval 

ltalya iki Yunan ge
misinin bombardı
manından dolayı 

tarziye verdi 

veRoı kahve ne olacak? 

Yunan gemHerinln ha· 
relcetlerl ltidran m•· 
kamlanna blldlrilecek 

Yunan hududu 18 (a.a.) 
•Janaı b~ 

Emin bir membadan öjrenilditine 
go~, iki Yunan barb &emiainın bom• 
bardıman edlldiilne dair verilen ha- '-"'--- .,._..a., ............._ a...1- :1.. 

ber hakkında ıtaJya Yunanlstana tar- •-r- ~ı-- .__ _. lftlu 

~e vermekle beraber ı.tikbelde bu ~ ~ Ll~....__......__u......, 
=.,.~:mm~l)ltC!::.•_:. Avrupada harb Afrikada harb 
Jer hakkında ltaJ,yan mUamabnın - -

~~~.:: DUn de 88 Somallde 
IUl'ette idame etmek ve biraraftıtı.nı 

=-'~-: ~= Alman - bDyDk harb-
etUj:i zannedilmektedj. Y-·:= .:.,~........ aresl ler cereyan 
•tına. 11 <• ... > - BJr talim dev- dU •• rU ld .. d. 

(lollU 1 URCU •hıte•J u u e ,,o 

'e are 

Amerikada harbe 
girmek propagan
dası yeniden şiddet 

kes betti 

YARIN FUARI AÇACAK OLAN
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VEKiLiN BEY A A 1 ................... 
--~ .... v .. ....... ,..... ..... 
... W'h 1 • ... • .... 

Evvelki ıün şebr m ze aehnl bu
lunan Ti aret Vekili Na.ani Topçuoi· 
1u dQn ababkl hmir posıül1e hinire 
mtlteveccıhen hareket etmlltlr. Vekil 
7UlD 'bü7llk merasimle -cıimuı ka· 
rarlaftırı)an lım1r entemaQonal !ua
rmm çlıf menah'nine ri7uet ede
cek ve bu münuebetle mühim blr 
nuıuk sö11i1ecektir. Set'ılnln açıhl 

saat IÜll Aat ıt o arak t.blt 
ohmmu,tur • .tımlr sqahati esnaam
da Ticaret Vekili Nazmi TopçUol1una 
bazı zevat refakat etmektedır. 

Vekil kmlre hareketinden evvel 
bir ~blUldellf ......... 
runımı mutalı•ıne maruz ~ 
18rdır. Bir Mat IClnn bh bava mu-

(hllU 1 UMU uhlfede) 

kari Rl8ktablerin dünkü büyük deniz 

•• • •• 1 b 1 

Maliyet fiyat.na binen zam müs
tehltkin cebinden çıkacaktır 
"Bundan 'bir müddet 

Bankala tarafmdan BrezUyad 
ürllmif ole kalmılnden 26 000 n 

i&l kalıva el an lilmrWt dePOhı-
ında beklemektedir 5 - 8 ~ .. 

beri ~a ~ w 
kah elei'e depo OcreU, banka ldsi 
ve SW1orta bedeli olarak kiloda 1 O 
kurup yakın bir zam b om • 
Gümrillderdeki bu kahve bedelle- ııka maddelerin t n 
r1 dolarla ödenecektir. Hukümet hasreWil dbetle bu kahve f
Mskez BanJraemdald dolar mev• aydanberl aGmrü leııde beklen)ek· 
c:Uduna lire bu ı-rqı m zaaıan tedir. il U7et bıbm)eJde 
~ tQl.n etlneraif olduiun- zammın yarın t17atma 
dan kahve birliii ~ mallara bir ili es tabii oldutundan ara ~-
,. fi7ata teBblt ederek aüın .. deki fark müstebWdn cet»lnden -
ten ~dır, kacllktır. Bu itibarla bu .nwııann 

Bubbi dolurdutu zaruretler '1 • dmriUderden bir b ewel 
aündeiı 'dtier ecilebl penları libt lliYMA7' dökülmesi ı ıe 
dolar ~ da ~. formalite bul ı beki 
Birlik buıtln tikle edUm dolar IJ'w dlr. 

nekmekder-
u..-.~--~~aı.Jll .. a ~,._.~••j bİı' ~ .... :.::ı-..~ 

İngiliz başvekili 
• 

---• HERSABA" 
Gene çok çocuklu 
ailelere yardıma 

dair 
• 

Melnıelarınustn d lekler 11 teü t 
lgln halkla temaa ettikleri ınallnı 
dur, 

M ilet Vekll er ..... ,,akl ta eb er 
.,...,... tok fOOVld• • le rele e ne 

~"""' l8tel de vat'. 
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lİ MÜCADELE SEIElERİllDE 
kÜ(.Ül( MOlORBO~UZUN l<Al-IRAMANllGl 

Muvaff akiyet 
Haftası 

r~ ... s_o_._N_H~A_!f3>_E_R_L_~_R_..,) fiil\!}:;1 
' 

Yazan: A. CEMALEDDIN SARAÇOllLU 
[ Baımakaleden de ~ıım ı 

man tayyareleri lngılt.erc üze
rine konfeti serpmiyorlar. Atı

lan bomb:ılar dü.,.<rt.iiklcri ~·erler
de elbette tahr~bat yapıyor. 

Fakat .bu .tahribatın lngiltcı enin 
mü.clafaa.ı;;ını zayıflatacak oır 

dereceye \'aramadığı filiynt i!e 1 

sabittir·. Bir kere Alınan teb
liğleri lhile tayyare hücumla -
nnda İngiliz donanma.s•na kar
şı bir muvaffakıyetten bahset
miyorlar, demek ki İngiliz bahri 
-kuı.·ı•eti bütün şevket ve aza
meti ile İngiliz adalarillı muha
faza <'tmckte ve denizler haki
miyetini elinde tutmaktadır. Al
man tayyarelerinin İngiliz harb 
sanayii ve tayyare sanayii üz_
rinde mahsfıs bir 28.rar ika et- ! 
rnediği de görülüyor. Çünkü İn
gilizlerin hava kuvvetlerinde 
ihiç bir gerileme eseri yoktur. 
Bilakis İngiliz tayyarelerinin 
günden güRe adedce de ilerle -

1 
mekte olduğu filiyat ile göze 1 
çarpıyor. Bu, ayıii zamanda 1n-

1 
gilizlcri dünyadan tecrid etmek 

~olwıdaki Alman abluka id:lia
sının bir hülyadan ibaret kal -
dığını meydana koyan bir delil

dir. 

/\vrupada harb Dobrice itilafı Afrikada harb Gürbllz gençler 
[Baş tarafı 1 lllCI .sa'hlfedel Bugu··n "ıınzalanıyor f8nş tarafı 1 inci ultlfede] yetiştirmenin 

.. n ıu dakikada sabık "Enosis" ve lahik 
"Trabzon" vapuru donanmamızda 

.. gemisi olarak '1azife görmektedir. 
------- 12 ----

~ ~ ani tınr Şimfe'lae zihfti • - .Ge1Ar de ~ı .. 
·;---.-... 'Esirlerin «Pt-eweze:t gambotunda 

lat ~ .aıular dıarcundu. Y1ldız- ~lderineleMeri gemi doktoru 
tftıtt 'rraın.onun bir göl sathı kadar bu ad:>m1ann ~"3\ancıktan hastalan-
...__ llllaı-ıada prl1tiasıyorlardL 'l'ftalaruıa, üb 'kilalvında yeri ol-
~·~ ba durcun sular uze - , mı7an f'aka'l da1.15511a denilen derdin 
' ......._ıı. kurfunı bir den:.z tazyiki llltında IMnbit" bahaneler uy
' Yarı .eibı 8eSSiz uyuyordu. U - turuşianna ç9ktall olışmıştı. 
lıa lfhrin ıııtkları .görlmuyor, da- 'Bınıaeaale-"' :ı:ardiyanm kendisine 
'llı.aklarda göklerin iızerinde nıır eaiıtentea <birisinm !hııııtalandığıru 
~iter çizgi halinde proJektör ı- r • ..- etmesi Türle 7.abltinin dudıık-

ı.. 'ıayal 'Aleyal .faıitcdıliyordu. larmlta 'baifif 'lrir trbcssı.m yaratmış-
~iliıderw aruıra :a.us limanları t\l. 
' ııt•a karakol eden harb 1:e- Bicer; sonra vardiya onde, Barba 
ı:ı.. -.e aid O\an bu uzak projek- ıCl)rci l\ı·kada kaınaray;a girdikleri 
~,.· 
~•lat'ı da ya'W :ış ya\ n~ sis1endı zaman )&U&tfaşı lja'kir: 
lbrı.ftu. _ Ne ır.ar lıitkı&lım Barba .. Neı·en 
,, ae•mik dıduı derin, daha ~yt'M'~ diye sordu. 

' lı, i 
ı-.. liı:ı .Ceı·C'ı gırmbOtun ba§ lkasa-
'ı cıltındakı wm-a kogu unun mi
...._rıı lontt>t•nmdan hen bu sakm 
ııı..q &e~,.oı·. hem -bu bc~ht:ın 
ltir kur.tuıacaguıı duşunı.yordu. 
~ dcııbiı'e Bat\Jn Gcn·t-. ıaldu~u. 
~ (! zıpladı 'c bu tun ku\ \ c-tıle ba-
41Q. nak ıc;m dudaklarını ı:;ıraı. 

~ rıa bır '!ıkit• -gclm-~tı. 

- Ben halita deniı . 
Hem bu CC\'.Jbl \•eriyor, lıem de 

goz ucdc ynnmillikı nefere bakıyordu. 
)..'\ıı:ba:µ bır ıi181'Cl el.\i VC vardiyan 

enn·• ~ralayar.1k 3..-uınaradan çık
'lı. 

it:a:Jyadu bir mahal. 18 ( a. 
lıarcbcsinden sonra duiiman pusk~r- • 
tdnmsttir. Şımal ~·e M:mş denızlerı ıs --o--- a.) -1taly=ı..n orduları karargi- Ç21r8SI 
tıkaınctine r.cat et.mışlerdır. Kent Macarlarla Rum6nler hının 71 numaralı tebliği: K uleli Askeri Maesinin Wr• 
kontluğu \'e Londranın ~cnuh il·mmu arasmdaki görllşmaler Somali'da ileri hareketine de- tİb ebaİj olduğu askeri 
.charmda lmmbalar ~tıldığı blldinlı-ı de bugün başlıyacak vam eden ve Giliadan hareket liseler deniz ila)'l'alllı dün bi-
yol'sa da şimdiye kac.nı· bu iıuswtsa Bu"krc~. 18 (a.a.) - Havas etmiş .bulunan bir kıtamız, Bul- "k bir affaki_..1 .. . ı.... ... -ı 
dair mufassal ınnlümat ahnınnmııı ır. 1 . yu muv 3"'..-;; --v-u.• 

li:ımps Hire mınt.ıkas nda da muh- bildiriyor: han isgal etmiştir. Diğer bir dı. Bu muvaffakiyeUerinden c!o-
telif hücumlara teşebbüs edilmııılir. l İyi haber alan bir membadan kıtamız, L:ıfa?:'Uk yakınına va- layı mekteb idaresini hararetle 
A\Ct tayyarelerimiz dUŞman \pyyıırc- Übrrenildiğinc göre Dobriccnin sıl olmuştur. tebpk ederken bu husuada ak
lcrile muharebeye tutu~muşlardıı·. terki ve nüfus mübadelesi hak- Maııderada Hind kıtaatınm hma gelen bir iki nOktaJa d& 
Ha,·a muharebesi devam etm~:dır. 1 kmdaki BulPar - Rumen an}au.. iuıvayi külliyesinden bir müfre- • tmek isti 

Atmanlarsn hava Fa)'-
1
. " ~ ak 

1 
k tlerim' . ifU'et e yorum: 

masının ·t:ann ioua e:lUN'PVi tt, bizim kar o uvve ızı r_.,,,.,,..nlerde J•nnn elçilig.inde 
I..on~·a, 18 (cı.a.) - Reut.cr J:ın- 1 ,, ~o ~ ~ 

sının hava işleri muh:urırl yıı::.ıyoı. tahmin edilmektedir. görür görmez kaçmışbr. Ber- Türk g&?.etecilerine verilen bir 
a temmuz taı'ihmdcn bugunt" 1tad:ar Bifkreş, 18 (a.a.~ - Havas beraya karşı yapılan harekata çayda Japon gaaetecilerile ge. 

Alman hava zay alı \-nsat.ısı gundc bildiriyor: iştirak eden tayyareleri.ınizden rüşürken mevzu spor balıaine 
61 tnyyarc ve yüz pılotkın fazlu oı-ı Turnn Sevcrindc Macar - biri dönmemiştir. intikal etti. Japon g~tecileri 
ıruııluı · Bu rakamlar sadece ıngılte- t Rumen delegasyonları arasında Bombardıman tayyarelerimiz milli Japon güreşi olan Jiu Jitma 
re iıı.cı·ine ynpılun hucumlaı csru-ısın- 1 dakı zayiatı göstcrınekl=<!ıı-. ingiU:zl pazartesi günü yapılacak içtimu derhal !taarruza geçerek, düş- nun Japon mekteblerinde mec· 
h~mı ımn-cUerinın sccc akınl;ırı cs-

1 
sırf merasime aia olacaktır. Bu marı gemilerinin yanlımına ko- buri ola.rak öğretildiğini söyle

n:ısındıı s;tir Alman tayy ırelerı d" merasimde Rumanya teklifleri- ~an dJşman tayyarelerine kar- diler ve meşru bir vücud maae-
dil üri.ılmuş \cyn yerde ınıha cdtl1ı1iı; ıni tevdi cdPcektir. Umumiyetle .şı .muharebeye girişmişlerdir. reti oknayan her talebenin lise-
'cyat.ud hasara ugr:ımışlır. Ifo· • dild. •· .. :o •• --. Duş" mamn Gloster Gladiaton den mezuD olabil--'· İ"in bu 
mi ;:darı da Avruı'·' sahıllen u ~ı· nde zanne ıgıne goııe ~1 o~ ,. 
ıngıliz dcniyden t.ımıfmdan ırJca\ c-ı teklifleri bazı arazinin ..Wke- .aisteminindcn yedi tayyaresi dü güç sporu mükemmel surette 
d ıını.tir. dilmesini, Rumanya ile Macans şürülmüştiır. İki düşman tay- aörenmiş olabilmesinin şart ot-

Btb ük Brıtnnyanın ımıhaftı~ası için tan arasında yapılması düşü - yarc.;irJn de düşmüş olması duğunu ilave ettiler. 
İııgilız1cr :;unde 'a ti olarak ıs avcı nülen büyük mıkyast.aki nü- ı muht.emel~r. Tayyarelerimiz - Bizde ise beden terbiyesi deni 
ka>bctrıı erdir. Almanya ~c şim:ıli f "b d ı · anıretinc tibil den üçii dönmem.iştir. ancak orta mekteb\erde mew-
1t::ıly::ı üzerine yaptlan hücumlarda us mu a e esı z j 
t•ıgıhzleı: gfüıdc vasati uç boınbardı-j tutmaktadırlar. Tahtc-!h:ıhirJcrimizden biri, 1 cuddur ve o da ihtiyaridir. Sia-
man tayyat"{';,ıle a .gari, mu ,.e esir -. --ırntt- Atlas Okyanw;unda İngilizle-ı temi bozuktur. Birçok yerlerde 

....... r>~r e'.Nc\ osisk ten h:ırckct et-
1 

~ ev el -geminin sintmesıı:ıe 
-...: gwA" çubult\arJ saklamı.c:tı. 

'leri c.valalı plakalarla ortülml.lf 
~ bu .gizlJ .hazineyi Tur!Jc1:1e ha
''erecek v.e bu suretle.! hf,rriyetim 

8~klı. 
~arına bakındı: eski aı kadaşlm'J 
'bit- uykuya dalmışlar. gürultulu 
" ltulati\a u7uyorlardı. Bıra:ı: öte-ı 
-- lt:ıpııuo onilnde e.sirlerı muh•Ca
'I, •llında .buhandurnn Turk nöbetçı
~~tura .takılı m:l\ lerini omu
~ llstnfi, ınuttand ndımlarla gidip 1 
-,.Oldu. j 

Barlıa Coıc1 'Ttn·k 7.::ıbtt.i ile yalnız 
kalt'ltğnn ı111on.ıncc kendisine biraz 
.dahıı <y&'kbıfonlc ncele acele bir 
seyler anla\mıya lhaşladı. Ellerile 
kcSUarilc bir to;ıkın\. hareketleı· yapı
yor, ınuh<1Uıbmı ikıı:ı etmek için bü
tun v.ırlığı ve ı;amiınıyt*tı ı\c çene ça
lıyordu. 

cPreveze• mn doktoru eski sertııy 
fanın ıfşaatını ehemmiyetli bulmu.-; 
olmalı kı onun dcı yüzu cıddılcşıni& 
ve b\ilüıı cıddiycti ile !kulıık kcsıle
ıek B;:ırb ıyı dinlemcge l>t•şlamıfitı. 

İşte Alman tayyarelerindcn 
bir tanesi bile düşürülmemiş 1 

olsa da :bombardımanlardan el
de edilen neticelerin harb üzc-1 
rinde müessir ..olmaktan uzak 
bulunm.a1an .inki.r kabul etmez 

olnr .. Jı: yinnı ıı~?t ı~:vbetmii\erdir. ıAmerıka Almany'!yaı rm dokuz bin ton hacmindeki .spor diye talebeye sadece soğuk 
Almanya menae akınlar bir muhbra verdi sanuç gemisini batırmıştır. ! İsv~ hareketleri gösterilir. Ha-
Londr.a • 18 (a.a.) Ha~~ 1 l Baş tarafı 1 inci sahifede ı •ıtı-- yatta lizım olacak ve bünyeye 

nezaretinin istihbarat servısı küınetıuin cumar~ gecea i>ir illUlı- y UDaD ltalyaD ger• j hakiki Sağlamlığı a§lİlyacak O• 

bildiriyor: tm \(.•rmcsine \CSile leşkil C~lmiştir. ginlig"' i zail oldu 1 lan güreş gibi, boks gibi, yüz-
DÜn gece yapılan akınlar es- Bu beyannamesinde Amerika -hü- j mek gibi, koşu gibi spor hare-

nasıı~da İngiliz tayyareleri Bren kumeli mülteci nakleden gemilerin { Ba~ tarafı 1 inci sahifede] ketleri hiç bir veçhile talım c-
burgdaki Ynnkcrs fabril.asile b:ıtır lnuyac;ığı hakkında ~lmanya 1·csine iştirak etmek '\"e manevralarda dilmez. 

ve dıgcr muharib d~leller t.arafan- bulunınıık üzere b!rkaç sınıf ihUya\ 

~ Caı:ci.. bir muddet -dahıı 
li~ ta.ıruyan arkadaşlannı seyret
t'ıltıt~ra kendi kendine mırıldantr 

...,-:_ Mut1akn tahliye ederler, diye 
~lldı 

\' 
ıı.e; Uyuyan arkndnstarı'lı h.ddetlı \ 
'4tıırı:~~'.. ~uı.düklen sour.ı bı-.ı.ııdasma f 

• • • 
~tesi sabah kalk boru u uın m<ı
' uıuıtulıırı hen~ ıhU:ı:r.zln::ını 
'-ıı betırıemietı ki, ~\·eze gnmbo
~n dOlt'\onı ,.mbaşı Şııkir bey1n 

arasının kapısı vuruldu. 
- Geı 

Wıı"tanık ~hreU ~atık ka~lı bab~ıyi.
., \lr Türk bahri,.d.ı clı sel nı 
ij~eunc1e. dimdık gunun sıhhi \"cl-

ttini rapor edıyoı : 1 

• • • 
Biraz 96fıra yuzbafı önde, esir 

er.tayfa arkada aPrcvezt? gambotu
nun suvari kamarasma gidildi ve 
vaZlyet suvarıyc de anlatıldı. ı 

Barba CW'.ci ıalan söylemcmi.iil. 
Artık Trabzon~ ismini almış o

lan Enoa&.i• m sıntinesindc, ch·nta-
bnnıış tlelnir lcııhalar altında bir 
haylı gunnq çllbukla altın meskü -
:kat oolwviı.ı. 
~rba CMCİ. Tuı ke 1c:arşı bir da-ı 

h, lah kullanmı) ac8':ına dai:- kcn 
d.i ınden soz almdıkan sonra, ihba
I'U\3 mük.Afat olariı1[ aerbeSt bıraktı. 

Ve Tuı'kıye Mı\~ Meclisi hüku
metme men8Ylt .ıki eunl.miot ınotor
botun zaptcttie.ı ıeBnosis~ \~uru bu 
uretle A:iocl b'r ..defa daha olnıak ı 
uz~rc Ank3ra hükömetınin hazinr.si
nc gumuş we altın yatım1ak suretile 1 

yal"dım dm1» tMu. ' 
:Bugun .tu 4*.ikada sııhllt c.Eno-

ıaP ~·e IMik crı at.oıı- \ apuru d()-1' 
nannlatNzdu -komw· gemılıgi ederek 1 
hayırlı hizm<Mer>iRe devam etmek- l 
edir. 

't; Gemide hıı t.t yok. yiazb;lşım.1 
Ilı IUı e&trlNden bıri ı ha tayım., 

~ 
au-rsa_n_ı_n=e=k=m=e~k_d_e_r--=-d----in--

-SON-

den yeni bir safha 
lıt: i B , 1 lncı wıhıtedc 1 
~"'" için r. . ...-.. vilayet maka
~ 2\ı tcmmm 1MO tarihin· 
~ fakat bir faydası 
-~-:-• istidanın suretini ga
.... ~ aönaeriyorum. Bursa· 
'~ dercJi üzer.inde !.laS

~et ~ pzetenizck bu 
"""~ dilerim. BW'!!a 
~Şirketinin tamamen 
~ Ql'81'1D& olarak teşekkül 
f~te bulunmasını caiz 
~ Wki umuma tereeınan "hu dilek Uarine insafa ge-... 
~ ım-et:i de ıudur: 
~~iden 1 ve 1.5 kuruş 
ti..~ lloksaniyle her tarafta ol

~ ~ memleket fınnlannda 
ı.~i çıkanlmakta o 
~nevi ve fakat temiz 
t.....~ , aralarlllda şirket 
;;:'eden uacu ve fınncılar ta
t... llldan belediye yariuniyle or

~ kaıdlnlmaa auretiyle her 
~ 1'a:1kuı tıiç bir makul se

~ \'e zaruret mevcud ~eğilken 1 
~ ileri ekmek yemegı.: ıuec
~ 'tutuımuı memleketimizin 

~tarafında görülmiycn bir 

~ ~ fa:ki!' tabakası araam

' 'ile nüfaauna göre g•i lde 
~ likine mecbur olduı;ıı üç 

beledİ)'eOe tnüsaade gös'terilme
Sl hayretie luqı1anacak ahval
dendir. ftalktn nafakası üze
rinde 'tu7ik icra eden her nevi 
ticaret ,f,ir iliükirdıt'. 1 

Bu wım,et kaqwnda gıda 
n1addıelerinia iılıp0da gelen ek 
mek jpad.e halk111 tebvini ihti
yacı mı, J"01kaa uncu veya fınn
ctiann :menRatleri mi müraccah 
göriilllle"k ı&zımg'?leeeğ"inin ta
ymi -beledirece eltemmiyeUe na
zarı dikkatte tutulmak lizım 
geleceğine .göre mevsimler Yel 
fiyatlar besab olunmaksızın al
tı .aydır müstakar bir halde de
vam eden memleketteki et fiyat 
lari)'le .beraber orta ve fakir 
sınıf l\a.lk1ın zarar ve müzaya
kasına ~t veren bu ha· 
lin önüne geçihnesi .menfaati u
mumiy~ namına merhamet ve 
bimmetlerinden lüzumlu ve hak
lı olarak beklenir. ,, 

Yeni s.t.11 - Bu husustaki 
mütaleamızı yann yaz.acağız. 

ispanya ve Filipin 
adaları 

Madric.i l8 ta.a.~ - lspanya
rua :Phüippias adaları üzerin -
<ie mul:i'8me1 -tasavvurları ol
duğuna dair deYeran eden ha
berler Madrid ıesmi mahfil
leri tarafmdan manasız telikkij 

cdi-r. l 
tTAZAR 

'\·ai'.ımu;ın roklqwndan (Kel Aliço-1 
uun son careıtleri) lefrikamızı ko
yamadık. Okuyueul:ıırımızdan ozur 
.dileriz. 

~ eknıek içia vereceği iazla 
~ a.n tasamıf edeceği beş 

~ul'Utla ~kmeğine k .. tık <ıl
~ fıı.ıutbnı arayan biı· C}ok va

~~lannuan ml!vcuiiyeti dü j 
,~. İjjBizliğin hü
~~ Birdilğü Bursada fırın
~ \'e)'a -bir kaç uncunun '-&ati lehine ve halkın ta ·j 

en zara.nna olan bu hale ••~M--lllıl""'lllll'W_,._I 

bir vakıa halinde karşımızda 

durmaktadır. Yalnız bu netice 
bile İngilizler için bugün büyük 
bir muyaffe.kıyettir. Ve yarın 

İQİll ~ kunretli bir galebe ü
mididir. 

Lloid George'un dün İngiliz 
gazetelerinden birinde intişar e
den ve Londra radyosu tara -
fından bildirilen makalesi bir 
haftalık tayyare muharebesinin 
lngiliz milletinde tevlid ettiği iti
madmefs, :nikbinlik ve azim ve 
metanet hisleri hakkında çok 
derin ıve kanaat ıverlci bir işaret 
teşkil ~yor. Hükümete karşı 

sözünü hiç esirgemeyen Lloid 

1 George'un bu yolda bir lisan 
kullanması çok -ehemmiyeti ha
bıdir. Ve Almanlar 1tıakında hiç 
de hayıı1ı değildir. 

Bu geçen hafta zarfında İn
gilizler yalnız böyle menfi bir 
muvaffakıyet kazanmakla kal
mamışlardır. İngiliz tayyarele
rinin hilcumtan §i<idetini \'e cid
di)'etini arttm~ııştır. Ti Norv~
tea. başlıyarak bütün Avrupa 
sahillerine ıve Abnaııya üzerle
rine kadar bomba yağdırmakla 
iktifa -et.miyerek 5000 metre
den Atp dağlannı aşan ve j. 
talyan sanayi mer~lerini ha
rabeye -çeviren lngiliz tayya
ftclleri cür'et ve maharetlerine 
bütün dünyayı hayran bırakı
Jorial', ,Görülüyor ki İngilizler 
Aimantann .daı'belerini fazlasi
le iade ediy.orlar. 

Bugün başlıy8.ll haftanın ııa

sıl geçeceğini ıbekliyelim. HU -
eumlann tekerrür etmesi, hatta 
daha .§iddet peyda etmesi el
zemdir. Tahmin edildiği gibi 
bunlar da geçen haftadan fazla 
bir şey temin etmeBse Almanya 
için harb talihinde artık bir dö
niim noktası başlamış s:ı.yıla • 
cakbr. -çünkü .Almanlar elle

ı·iaden ne geliyona hemen yaJ>
mak mevküodedirler. İıigiliz a
dalarmın lafla za.ptolunamıya -
cağını kendilerinin de takdir e
deceldeli tabüciir. 

ICdlıeyia Calli4 y ALÇ.iN 

Sovyet-Yugoslav ti
caret muahedesi 
Belgrad, 18 (a.a.) - D.N.B.: 

ajansı bildiriyor: 
YugoslaY kaynaklarından ve

rilen haberlere nazaran, iktı

sadi :Sovyet daimi murahhaslığı 
ile Yugoslav heyeti arasında ce
reyan etmekte olan müzakerat 
Sovyet Rusya.ya başlıca bakır 

kurşun ve .silisiycti hadid tesli
ma.tl.na mütedair bulunmakta-
dır. 

Yugoslavya da Sovyct Rus -
yadan, psmuk, kauçuk m:unula
b, parafin ve belki de otomobil 
mübayaa edeccl<tir. 

buna mücavir tecrübe ta:n•arc elan el, clce ,:crilmii olan termnata zabıt ve clnıdı ıl eyluldc siliıh altınal Tabii bundan askeri liseleri 
meydanında mühim ha.cıarat vu-ı Amerıironın riayet ettircocğınl btldır- da\ et edılecekür. istisna etmek lizımdtr. Bu IDÜ· 
kua getirmişlerdir. Dığer iki mehtedir. Americun Legıon cuma alt- Halkın teberrü&U kemmel müesseselerde cidden 
tayyarenin pilotları fabrikanın §affit, 'Finlıındiyadn Pctsamodan. A- AUna, ıs (a.a.) - Hukumet reisı kıymetli mwillimlerin nezareü 
ateş, er içinde olduğunu görmüş. merikaya mitte"o"eCcihen h:ırelket et- Hclli kı u ·azörünün bedelini ödemek altında bu nevi sporlar talebeye 

rriı:tir. Gem.ide İskandinavya ve Bnl- ı fü.cre ha1k tarafından yapılan teber-
ler ve bombaların~ henüz y~·ı tık memleketlerinden Amerika.>'t' dunJ 11iatı kabul etmiş ve bu mali yardı- tam manuile öğretilmektedir. 
mıyan bir kısmına ısabet ettigı- mcktc ola:-ı 900 e yakın Amerikalı mın yalmz devlet ibtiyaçarını karşı- Memleketimizin ÜÇ tarafı de
ni mü~ahede etmişlerdir. Diğer \-ardır. Cumart.csı akşamki iihW, A.- tamağa değıl batan kruvazörün yeri- niz olmak ve yurd içinde aayısaz 
bir pilot müdhiş bir infilik duy mcricnn Legion gemudnin iagiliz a-1 ne yenısini yaJlmağa da kafi geleceği- nehirler, göller bulunmak dola· 
muştur. daları ile Rona ve Wrath burnu M'll-i ni söyl~mi.ştır. yısile ytiT.meyi bilmenin vatan • 
1ena'da Zeiss fabrikalarında da smdan mukarrer yoldan gcı:tıği ve Bir. Vonaa gazetMiain mütaleasa l da.şiar için r.ck büyük ehemmi-

1 
mcsuliyetin gemiye aid olduğu tıak- A\lna 18 (a.a.) _ Es\ia gazetesi 

yangınlar çıkmıştır. Bir pilotu· kında. Alman. hükümtiti tara~~ndan başmak~lesinde diyor ki: yeli vardır. Her ne kadar tatbik 
muz messerschmidt 110 tipinde Amerika sefir ne "l erilen nota üzeri- MHn :facıa anında Elen miltetinin mevkiir.e gı.recek olan beden 
bir Alman tayyaresini alevler ı ne. hariciye nezareti lnrafınd• ya- mılll nıhu daha aydın olarak teuıhilr terhiye~i kanunu yüzmeyi mec
,içinde düşürdüğünü beyan et- l pılmı.ştır. etmektedir. Helli kruvazbru faciası, buri sporlar meyanına idhale 
miştir. Frankfurd'da bir demir Cum:ırtes1 akş:m:ıı y:ıpılaıı beyanat Yunanistanın istikbal hakkında cesa- etmişse de bunu mekteb spor 

hakkında izah<it .... ,"Cl'eft harici1e ne- ret veren hislerin izharına sebeb ol-
fabrikası ve tayyare depolan ve ·· 1 eğ ilib' programlarına koymak daha el-zareti n~mına soz soy em e sııı . ı-

1 
muştur. Her şeyden evvel murclteba-

kolle'de bir tayyare meydanı :vett:ır bir ~t: :n.ım~nyanın.~.can( tın hareketini tebarüz ettirmek mu-' verişli ve pratik bir it olur. BiE 
.ciddi hasara uğratılmlfbr. ı Lcgıon gemıs:nlh hıç btr ~uc:_una 'teh-1 naslb olur. Unı..-tınamalıdır lti, harb de Japonlar gihi milli sporumuz 

Bir smii beDzİll f abrtkam likesine maruz bulunmıyacapnı "'"1- halinde olrnıyan ve mılli \ e dini bir olan güreş ve yüzmeyi talebeye 
yakddı k~~~a .s~ah~u;n ~e ttııllllMlD ~811 bayrama sureti mahsusada iştirak e-ı mecburi bir ders olarak öğret -

et\iğını bıldırmışUr. den bir gemi bahis mevzuud~r. Bu- Öy 
Londra, 18 (a.a.) - Hava ne-, Bllihaıe yalnız :A.lman.ya "'1 Ulnt- nunla beraber Hellinin deniz erlerin- meliyiz. le ki bir talebe iİ8e 

zaretine mensub istihbarat ser- •· d :ı.ı ... • eye tAcebLr.· .... .....:..tir ' mezuniyet imtihanlanna gı·re-na... e~ırm .... uu:> ıı;;...... • de derlutl hM'b rollerini takınarak 
vislerinin bildirdiğine nazaran f Fakat Amerika bunu kant edemez. ıemiyi ve yaralıları kurtarmak için bilmek için yüzebilmeeli ve p
hava müdafaa toplarının pek Çü.nkı.i gemi içinıeıninbaşka yol Jlek- bütün gayretlerini sarfetmişlerdir., re.ş oyununun tekniğine vlktf 
şiddetli ateşlerine rağmen, İn· tur. Y.okular arasında NorNeç .,ren- GeRlinin kı:rtanlması imkAnsu: oldu- olmahdır. Bu tedbir gürbüz genç 

seşl Martha ve çG<.'Ukları ıve Amerika ~ 1- ..ç k u· •· 
gı'liz tayyareleri dün akı,am .,ap «U gbnı unce ta,,..ası ıyme 1 efya ... n ler yet ..... rebilmenin -..ı.ca ça-, sefirinin bayanı liarriman bulunmak · · ,., ı k t ~... UG9" 

mış Oldukl.ı.rı bir akın esnasın -ı' tkaçınna,ı dul'inmemı"?'ler a a gemı relerinden birid' tadtr. nin kabilı nakil sili'h ve aleUer1ni ır. 
da. Leuna sentetik benzin fabri- ım•-- .kuriarma7a himmet et.rniflenür. 1 llURAD SERTO(;LU 
kasıuın üzerine ynzıeroe bcm- Ticaret vekili dün ı-:aperos aemmnın zabit ve muret- '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

ha atmıya muvaffak Olm~r - lzmirc hareket etti tebattnın da bareketlerlni tebarüz et-' İngiliz başvekili yann 
dır. Tasfiyehanenin en mUhimJ tırmek. ,.erindedir. İçi ziyaretçilerle • • • h 
kısmının imtidat etmekte oldtı-1 {Baı tarafı .1 .iftci .Uifeıle) dolu olan bu cemi alevler i~de bat- harb V&ZtyetiDl iza 

haltkUlda şu beyanatta .Wlunmw,\Ur: ftlakta elan Helli;Je yaklaşarak onu d k 
ğu 2000 metrelik bir mesafe Ü- c- tzınir fuannı açmak -uzere4MI- (dunek. için AZ8ll1i ··~ı sarfet- e ece 
zerinde yan~n .zuhur e~ştir. j BÜR tunire eicilyorum. Bttkaç ..a1ı1n miıür. [Baı uraf• 1 leoi MhUede] 
Fabrikanm uzerinde kesıf du- S91U'a gene lst:.ınbula uôneceğinı . .Olf Ancak Helli kruvazörunun kuman- vaziyeti hakkında beyanatta 
man sütunlan çıklnJ§lır. 1 tkareUmizi b~ün -zaruretlerine danı üyaretçileri bir infilik tehlike- bulunacaktır. 

.. .___ __.
1 

......aa.;w uydurarak inkişat ettirmek tsM we- sinden s;,yanet etmek için çekilmesini .,_ 
~ ·~·· ·~ .... __ --· .._...,,~, ... __ ChurchHl bundan b,,.,,,ı,a ua· kllet 7eıru~.,, .. -.. ~..._. ......... "" ,..ap- eRIM'eUiii amandır ki Esperos yar- '"'5' ... 

Berlin, 18 (a._a.) - Al .•. man ordulacıl maktadır. Irak ve di0 er ı.:ark mcmte- gı'liz Somaliaindeki vaziyetten • .,, ılımdan sarlınazar t.1miştir. Yunan 
başkur:landaıılıgı teblıgı: «.ellerinde yapılan etüdler ha1ırJ1 ne- denizcileri işte böyledir. de bahsedecektir. Başvekilin, 

Bir denizaltı 32.300 tonluk düptan licele.t· verml§tir. Irak devlet ıiflRlir F..stia bu münasebetle YWlaıı mille- garb yarım küresindeki İngiliz 
ticaret gemileri batırdıfını hat.er yollannın bir :rmırantuısıru Uıı&Uftler- &inin Jimdiye kadar oldugu gibi gos-
vermiştir. Dün gündüz -Ye bılhassa 11 de Ankarada belcliy6l'UZ, Sunye .de- topraklarında Amerikanın de-
ağustos gecesi Alman ha.va kuvv.et- l ten!ıği birliği tebaruz ettirmekte niz ve hava üsleri tesis etmeai 

miryolları murahhası da Ankal'JIJ'• ve Hellliıin yerine başka bir kruva-
leri tngiltereye karşı istikşaf' >le iboı:n- eeJecek deviet demtryoUarı ka:kkınea zbr alınması için bir iane açılmasıt hakkında İngilizler ile Amerika 
bardıman uçuşllHl"a devam etmiş - iıçuzlu müşterek bir tarıfe h:ttırlıına-ıl h d ı.~~·...ı.:ı B ... •-tak arasında yapılmakta olan ko-
lerdir. 1ngiltere uzerinde ccnubda 1 ususun a """7•ca.u • ınc sasa ya-

cak.tu'. pılan teklif'den bahsctmcktcdır. nuşmalardan da bahsetmesi bek-
\'e merkezde gcnş bir daire ıcınde BALKANLARLA TICA•ETlMIZ HaUi bazı kimseler bu ianenin ikı 

d nl ı ta ---G lenmektedir. Düşman ışg' ali al· tayyare ıney a arıy e YYartı u.. &!kanlarla ticaretimiz gılnden gü- .kruvazör allftak içın çalqm:ısmı tek-
baıaryalarının ve projeklıörlerinan ne irucLc;af etmektedir. BalkaRlardan1 lif .ııtmişlerdir. Hclli ve Frixos iki e;; • tında bulunan yerlere deni.zaşa
müessir bir surette bombard.uftan e- yapılan bir çok teklifleri lelkik cdı- I «nıvazürlerdir. Yunnn bukümeünin rıdan gelen gıda ma1delerine 
dı'ldiT<'ı bildirilmektedir· 1 B 1 k tl " ..._ · _.,, -•-,. )'01'1lZ. u meme e erıe u-c:v.am cwoen tarzı hareketi milletinltinin • )'rudır. aid meselelerle de metgUI U1&· 

tngiliz limanlarına mayn döküıMe-' ti.cari mukaveleleri .bugünüa\ .ical.da- Başvekil B. Mctaksas halk tarafın- cağı za.ıınedilmektedir. Müza· 
sine devam edilmiştir. Aynt ~in- nna uygun bir şekilde yeniden mu- dan gösterilen bu tezahurattan mu- kereler Avam Kaıııarasırua 
giliz tayyareleri garbi ve merkezi Al- lalea edecek ve hazırlıyacağız. Ru- tehassis oldug-unu ve Yunan milleti-

Bel ·k · · d "· · celselerini talik etmek bususua manya ve çı a uzerm e UÇtıfuır menlerle Ankarada milzakerelere de- nin verdı.ği vergilerin Hellinin yerine 
yapmışlardır. Muhtelif mı>hallerde vam olw1maklaciar:. <;örüşmelerin bh' kravazôr alınması da dahil olmak daki nıznamesine uygun ola • 
ezcümle Dorthmundda bombalar mes menuu karşılıkh mübadelenin faz- ı üzere devletin bütün ihti,.açlannı rak -cereyan -edeceği Ye bütün 
kim mahallere düşerek 100 ltad:ır sa- lnlaştmbnasıdtr. Rumenler tMuıeni karşılıyacak vaziyette old~u be- gece devam edecektir. Lordlal' 
vılin yaralanmasına ve .ölmesine .e- bilhassa pamuk tal.eh etmektedir. Sa-1 yan etmiştir. Kamarasında salı günü Lord 
beb olmuşlardır. Bruxelle in merke- tılacak mikdar müzakereler netice-ı Yunan hukumeti Hcllinin yerine 
ztne vapılan bir hücum esnasında da sinde belli olacaktır. Buna mukabil Addion harbin takib ettiği sa· " daha buyiık ve daha kuvvetli bir ge-
halk aıasında kurbanlar vardır. Dört Ruınanyadan petrol alacatrz. 1 mi almak knranndadır. YunanisWn fahat hakkındaki müzakereyi 
kişi ölmüş ve !2 kişi yaralanmıştır.' SOVYETL'ERU! \ d.-ı işte böyledir. açacaktır. 
Hunlaı· arasında kadınlar ve tocuk- Sovyctler 1\ e şimal memlekctlerile D •• d l k 
far da \'urdır. Gece harekete geçen tıcaretimiz normal şekilöe de\•am e- etmesi ıçin luzumlu bulunan butun Un mO C UÇa 
:ı"cı tayyarelerimiz 18 agustos gecesı diyor. Finl:ındlya ve isveçle .so,.7eı tedbirler ahnnuştır. Fuanıt .. çılma t ••b • }d 
bir İngiliz tayyaresi diışurmiııslcrdir. transitinden ıstıfade etmek sureüle 1 merasiminden sonr.ı d~n elliler fuara CCrU esı yapı I 
Alınan tayyare dafı bataı·yaları da tical'i mübadele yapmak mumkün- girecekler ve yeni in a olunan pav- ( Baı tarafı 1 inci sahifede] 
diirt düşman tayyaresi düşurmw•ler- 1 di.ır. Halk ekmeği hakkındalti tctkı- ı > onlnrın açılmn mcr iminde hazır tiraldle biı juri huzurunda yapılmt,t 
,lir. Bir Alman tayyaresi ussuıte don- ı kut devam ediyoruz.> 1 bulunacaklardır. tır. Havmun [en.t ve ı-uzgirla olm:ısı· 
:ncınistir, lG a~stosta du!Jftltln 1.:ıyi- Diğer tarafdan serginin :ıcılış me-1 Yeni sc;ı1acak pa\yo.tl,ır arasında na ra,gmen yapıfan tecrubelet· muvaf-
cıh 89 dan 92 ye çıkmıştır. rasimlnde hazır bulunmak iızcı·c bazı Yugos.l:ı\ de\ let ;p:wyonu da \ rdıı-. fakiyctlı olmuşbrdır. Musabaka,·a ış-

Diişiiriilen tayyareler sınai ve ticari fırmaların müm~lle- T'.n:>oııuıı açılış merasi.nındc bulun-ı tır.ık eden 180 mt>del uç k fifa ında 
Lcndra, 18 (a.:ı.) - Hava nezareti a·ile scrgıyl ge:anck ı. t"yen bir çok ın. \, iuerc bır ı;ok mebu 1. r, ser ıl r ı uhtelıf tıplerdeıı bırincılı t '::ıza -

tebligi: kimsclf'!.' dunl-.ü posta ile ı1znlire ha- \ c k n ;oloslar hazır bulun ftakl ... ıdır. 1 nanlar şunl.ırdır· 
Saat 20 ye kaadr alınan raporlara ıcket el.rui§lerdir. l mırın devam edcı't' ı bir ,ylık Çubuk morlelınden Nu et Karaca. 

ııaz:ıran duşilrülen düşman tayyare- İzmir er.tcrnasyonnl !uanmn açılışı m·ıddct z rfında lıir mılyon k i t:ı- tı :ıri modtldt.n r~d Artı'• ı yas 
leriıı'n :ıd~di en nşagı BG yı bulmuş- merns:ını !l'uarın Loz:ın kapısıada ya- r:ıfı• d:ın ziyaret olun ca ı t h in r,dt>lındl 1\ ıı • 9laııvt' mc.delındea 
tur, ptlnc kbr. lyı bir ı:ekllde cere,.an cd hnektedlr. 1 .H.ım'\ Hu •ıt ı.ıcı. 
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Dünkü Atyarışları 

Denizcilere ilan 
İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: E 

tostad r 
At y~rışlarının sonuncusu dün 

öğlcdc>n sonra V<'licfendi çayı

nnd. oldukl.a kalabalık bir se- ı 

yiıı i kutlesi önünde yapılmış 

ve çok heye<'Jnh geçmi.,.tir. A- 'ı 
iman teknık \'C bahsi mü~terck 
neticdenm bıldiriyoruz: 

Birinci knı-11: (Hemlil\ap) \ 

l t c yr mıdaki haliskan amb 1 
erkEl. H' drnı taylara mahoustu. 
JJ<ramiyesi rno lira, mesU:csi 
1600 me re. Koşuya ik; tay gir
di. Birin •h lfjık. ikinciliği Se
vim alet•. Garıyaıı 205 kuru§ 
l <'t mı tır. 
ikhıd f•O'-ll : 

llr yanı d ki .} cıli ynrımkaıı 
in~i e"k k 'c dişi ta.} im u. 
m h u tu 1 ·rami.} esi 4 70 1iı a 
mc f "'· i O metre idi. Dört 
at1n istirah •tıgı bu koşuda, hi
rinrıliği I ren il"hmin Ş<'hna-

2.1, ıkim ih~ Karn Osmnnııı 1 
Tasviri aldıl . Hırincinin Gan
yanı 11 O, p'!i.S<>li 105, ikincinin 

11ıascsi Wfı ı.uruı; vermiF.tir. 1 
t dincii k<>bU: 

Hind~ aA• ahnacak 
Mıkdarı her ne knd.ır 

mak uzcrc 23 gu to., 11110 eum:ı gtınu , .ıt 
alınacalrtır. 

c\ • (ın.ı uygu 1 ol
p .... :ıı lıkl:"ı Hıııdyagı 

1steklilcnn bl ili etin 'c , .ıtt Ka ırı ,ı:. :ıu . o ılun.ın kom ryon.l mti-
rac, atları. 7326 

* "' :le 

A. ak p· k. yık ıskelesi eh arınd b. lt ı, ı .munci H.:mi! et torpıtt rnnuıı 
parçaknıırak ihm ı .ımeliycsıne buşlnn, ~ ı 'c bu i6 23/S/ 19~0 rn · t -

nunde11 ıtıbaren 20 gun devanı edcccgı ehe; le o eh ardan ill'< ete 
bin dıkkatli bulunmzıları ıh'm olunur. <74U5' 

Bir adet ıuotiir alıııacat. 
8 - 1 O be.) gıı: kll\ ctırıdc S n 'p, p b • dcı. 1940 1 

İstanbul Vakıflar Direktörli;ğü İlanları 
I _ _,, ___ _ 

ı. a uı u • t IG.30 d ı p rlıkla alma.:aktı • 
ı .. tc .1 'cnn l mı yon.:ı nnırac-::ı. Uaıı. 

* c: * 
Hidon almacak 

f \ c cb'adınrı uygun ve t<•i ! 
1940 cu m..ı gunu ı. t 17 de ı;.. 

1 ı d. ıd:ı olı :ık 

Mu1tclif C'b 0 .cl \Cm .taıcla h.ıddc pı.ı ı ıl • uı 'L ,ubuk 23 
n u to 1940 cu gı.m ı :ıt lG.15 de p. ki .• l ı ... Kt r. 

isla ltl,.ı·ln t n yona mur..ıc.n U rı. 

* ::: • 
820 Kg. K ;,n. ı... teli 

21 Ad. ~." le\ hu 36GO X 2Hf) X C 
400 Kg. P r~.n çn i 1 25 X Hi M/M 
450 Kg. J>cr in çhi 1 3j X lG 1\1/M 

:000 Kg. Cı\,ıt .. ın.ı.l somıın 100 X ıG M •,1 
150 Kg. Cn t.• ı 10 ı somun 120 X lG M l 
30 Ton Sömıkıık 

Yu arıda ciı \ c mıl,daı ı ) .. ızıl ır. .. .l.zc• c 21 L\nı t~/ 940 Ç.ıı m-
b.ı gunu aat 16. 30 da p:ı ... :ırlı la ,ılımı aktır. 

!zah.ıt t.ıteb cdcıı i~tc dilerin her gıin \ e ek ıltı ııq~· ı"lıı ak l'ıle c>kle
rin de belli gün 'c s.ınttc Knsmıpru;ad;ı buluı,, ı ~ ""' I") on;.ı ı>ıt rac.ı.ıUa-
ı·ı. ( 73:11) 

Kıymeti 

Lira Kr. 

C::!7 00 

l;.ı8 63 

5i7 

558 78 

321 

Pey parası 
Lira Kr. 

4i 03 

11 

43 35 

19 00 

} • g ı d.ı c~J,i 14 yc111 10 Ne. 1u 
1 ıl•»' 'c aı ı .... ı buluna ı h::ı 
t: ı • m•. (7117) 
• ,ılt, .• n ed Akb yıl-; rr h 11('< nac 
Kcr tec.ı rokagıııda e~Kı 11 yen 33 
. · . ıu \'C' tumnını 62.5 met· c mur.lb
l;, ı" ı .. ı ursa t~mıınıı. (5665) 
T. ht k. le Rtiskm11a-ın n • h:ıllc ııdC' 
P p.ı oglu hanı ıkmci k tt. 4 N lı.. 

od t ımımı. (49't4) 
Ll klı Eski Molla Kestel .}Cn Kc.m~ı • 
p. a ohallcsıııdc Fcthıbt•y l.ıadc-

ndc Taşhmı 2 incj kntt" 29 N<. lu 
od. t: mamı. (3001) 
Tahtakalc Dcınirtas 
Uzunçarşı caddcsiı;-de Yl·mı lı. nı 

i ndC' 1 \"c 2 No. lu oda t..ırn n ı 

(5906) 
Şclucmiııı Scyid Ömer matııı ııc~ır.de 
Huccct sokngında 1 No. lu evıı t. -
ıramı. (70Jl) ı 

Milr Piva 
lzmir Fuarn1da çekilmek üzere bir 

Zafer piyangosu tertib etmiştir 
T iirkiyenin her tarafında satılığa çı· 

karılmış olan bu fevkalade piyangoda 
mevcud 300 bin biletten 63,345 tanesi 
mutlaka ikramiye kazanacaktır. 

Tam biletler (2) liraya ve yarım bi· 
letler (1) liraya satılmaktadır. Zafer pi· 
yangosuna siz de bir bilet alarak işti· 
rak ediniz. Vereceğiniz paralar ebedi 
Türk zaferini temin edecek vasıtalar· 
dan biri olan Hava kuvvetlerimize sarf 
edilecektir. 

30AGUSTOS 
Dort 'e dahc yukarı yaştaki 

haliskan aı·._ b at \'C kısrakla

rına mchc:;u rJ • ikramiyesi 50fl 
lira, mesaf o: 3000 metre idi. 
Bu kosuya bPf'; arap atı işlirrık 
etmis -..-c bıı ıncihği Tomurcuk 
alını<'tır. 

l_D_e_vl_~_t _D_em_ir __ }'_ .. o_ll_a_rı_İI ..... a_nl_a_r_ı 1 
Yuk. rıcl. ~ ,Jı e"'Tllfık 15 gun muc!dctlc :ıçıl. arttırın;ıya çıı-r. rılrnıııtır. 

lluıles' 26/8/1940 paL:ırtesl ı;ümı :ıat 15 de yupılacnktır. istcklllcnn Çl•m
berhta ta i tr,nbul V. l;:ıfbr Ba;ınüdurltıgu M:ıhlUlat kalemıne gelmeler . 

(7210) 

Zafer bayramana mahsus fevkallde 
Piyangonun plAm 

ikramiyenin nükdan 
tkrami~ c adedi Ura 

ikm<:i ö nı>k gelıui~tir. Bi
rin<'ının g, nyanı 110, plasesi 
125, ikincıni. n!iist:si HiO kuru~ 

vcı mistir. ! 

J>ördürı"il koı.u: (l\laltt'J~· lio- ı 

Şll'"\l). 

İki ) ac.:ı" lalti ) erli halis kan 1 
lngilı crkd. ,. ' chf-li Uıylara 

mal " J:-1 • luı ıkr. miy~si l '100 li
ra, mc :..ı 1200 metr itil. 
Dört atın ı t ır. k ettiği bu ya-I 
nştn birhıc i ıg.,ı Fıkı et Atlının 

Um:ıcısı, il.ıncıliği Pr<'ns Hali
m.in Hum~ l Rtun 'u almıştır. 

Birineinıı. g:ınyaııı 5.80, pla
sesi, 2.05 il,ı inin plasesi 1 lira 
getirınıstiı'. 

B<-ı;hıci l•ı..._,u: ( Uzuıı rB) ır 

kosu u). 
o(' ve daha yukaı 1 y~taki '.ıf 

kan İngiliz at \ c kısrakl:ıı rnn 
mahsus olub ıkramiycsi 510 li
ra mesnfes· 2400 metre idi. Bu 
koşuya yedı at istirak etmiş \'C 

muva alatt, Romans birincili
ği, Dandiden aımı~tır. l~Of;ı'Unun 
ganyanı 160, oirincinin plasesi 
100, ikincimn plasesi 100, Uçün
cii gelen Yatg8:'1ı~ plasesi de I 
190 kuruş H:ımıştir. 

Üçüncü, dordüncü ve be .inci 
koşular üzerınde olan Ü<'lü bahis 
on yedi lir.ı. üd.ıncü ve dördün
cü koşulard olan ciftc b::ı his 
beş lira. so1 osunun bil'inci ve 
ikincisi üzerin e olan ikili bahis 
de üç lira lrn.zandırmı&tır. 

Askeı·i liseler su 
şenlikleri 

Asl:eri li c-lerin su sporları 

ienliklcri dün bii.} tik bir kala
balık huzurunda Kuleli Lisesi ö
nün::lc yapılmı~1ır. Orgeneral 
Fahreddin AJtav, İstanbul Ko
mutanı gen..,ral lc:hak Avni, 
general Zl'ki, general Cemil 
Tancrin httzır bulundugu müsa
bakalar cok zevkli olrouşt ur. 

İstiklal m:ırffinda.n E;onru as
keri liselı-r ı•nifettiı;;i J{uı may 
Albay Adıl t~ rafından bir söylev 
verilmiş, bundan som n gcq\t 1 
regmi yapılarak nıiısabakalara I 
"'C(_'.İlmİ.<;tiı. 

ı olMUYQı"1 bı Z 

d :ı ı yu -
da 

- Nn ıl ' gü-

o. o. 

Oc:ık 

Yolları 4 işletme müdUrlUğUnden: 

!'· a "at ~an p ... r 
Miktar 

M 3 

t t 41 ınıntak ı:,dan ilıwr 

z. ol. ı. k <h·t 
Kcşıf B. 

K. 

ıJ'Sagıcl a yıızı lı 

e< i ~ apıln , k l.z~re 

ve kaııı.ı

muoyycn 
lfızımdır. 

Mul':anııncn El . 
Lira 

Ankara Valiliğinden : 
1 

ı Anhuı a Kırşt:hir yolunun 13 100-17 t 700 üncü ltilomctrclerl ! 
arn,,.ınd:ı esa"lı !iO"e tamirat işi 22/8/1940 perşembe guni.ı saat on be: bu
çuk la ıhniesi ~npılmak üzere k.ıp:ılı zarf usıılilc eksUtmcye konulmuştur.

1
1 

'.! - K• şıf bedeli 51148 l!.rn (!19) kuı uş olup bu meblağın (21148) 
ı:ru (!J9) kuru.,un 940 m::ıli yılı butçc.,·noen \'C mtitebaki .-30000. J.ı.r;ı ı fl41 

mali yılı butçcsinden üdencccl•ti/ ı 
:l - Mu\', kk::ıt teminat 3809 lım 25 kuı uştur. 

4 - tsteklilenn teklif mcl.tupl::ır.nı, Tıc. ret Odası \"C ikası ve mı -
'\ nkkat teminat mc-ktup veya makbm:larını \ c ihale gününden en a:ı: 8 gün 
c\ vel VıJiıyete i<t' da ile mlinı.cant ederek lıu ıı; içın alııcokl:ııı fenni ı•hlıyet 1 

1 
1 
1 
2 

10 
30 

300 
:itJOO 

:iOOOO 
30<HH) 

60.000 
20.000 
10.000 
5.000 
2000 
l.CHIO 

100 
JO 
3 
2 

60.000 
20.000 
10.000 
I0.000 
20.000 
30.000 
30.000 
30.000 
90.000 
60.000 

36 
483 

850 
oco 

4000 130 5200 
\CSJkaluı mı y.ıkaı:dn adı ,geçen günde a. t 14.30 kadar Daimi cııcUmcn 

1 
Reısligır.c \'CTmclcri. 

ısooo 1~0 18000 

1 
5 - Bu ııiC ald ... :ırtnamc kc ıl \ c dıger C\ rakı Narın Md. de he gu•1 ..._ A A L o N 

* * • gi.ircbil~ccklC'ri. (6955) (4314) "'••••ı,..... 
j(lllU e:h uı ıı d..ı t k \ e ~·lt vu.•l olr • k t.zc ·c cemmı 58 ======================:.============:::;:-= 
ı . Mtı got(mı ol 11~ '-. \{/ ap. ~ u ulıle cksıltmeyc Saatlerinin 

Ankara Valiliğinden : 1 
l - Hu i• 1•: n ın. lı,ımmen bedeli 67.000 
2 - 1 te M r bu !~ aid 9a1 tn.ımc ı ıoj <. •• ı D. D. Yolları 

An ara \ c S r .c ı 'ezııel nnden 33~ J;:u u n u • bılı de ol tıılirler. 

3 Eksiltme 2/9/l!HU t:ıı ihıııe ra~tlıyrıı p. z rtc~ • .:i.mü ı;aat IG da: 
\nknrud. D. D. Yolları yol dJirc'!iııdc mcı J,ez 

1 c..ıhtır. 
4 - Ek itmeye giı clıılı 1ck I< n l t ki k ın tı.: ·ı r m• l.tupl .. rile b!ı·-

liktc a <ı 15ıda ) .ızılı teminat \ c \ c :ııkı a~ ll1 !;Ll 11 •• ' oı !Jr C' 1-:ıd. r koınis-
yo•1 ı ci lıgınc 'cı ır.eleri lizımdır. 

a 2490 No. lı k:mun alı!,amınn uyı;ı. ı 4üOO ıı .. ılıı mU\ .ıkkat teminat ı 

b Bu ı.:ıııunun trıylıı cttıği ve ikalt · 
e t tcklilc n emsali inşaattrın c-n • • 2.,000 1 

ı lU\ aff ltiye'lc bn , rmı:ı olduklarm.ı d.ıir 'C'.' ık. l •. 
t. ah'ılıdti 
7323ı> 

Muhnn men bedeli 53500 (Elli ur. hın be ytı.ı.) 1 r. ol..ın ınıır.tcli! <'lek
trlkli ısta )Ol ... ıtl \'e lekrruatı 26/0/1940 per cmbc gunu saat 15 de 
1,ap:.ılı z..ı f u ulu ile Anl·nrad:ı idare bin:- ınd.:ı satın alınııt.ü:tır . 

ı - Ankara Kır chlr yolunun 103 00~114 t 500 uncu kllomctre
lcri :ır:1~111da es;ıslı şose tamiri ve sınai iımıl.ıt işi 22/8/1940 P"J§Cmbc gunu 
~nat on be~ buçukta ihalesi yapılmak uzcH kap;ılı z.•ırf usulile eksiltı!'lcye 

konulmu tur. 
2 - Ke~ıı: bedeli (53432} lira 58 kuruş olup lıu mel>llığın 33432 lır. 

58 lruru u 1940 m::ıll yılı blitçcs•pdcrı \ c mlltcbakl 20 bin füası 1941 malı 
yılı bulçesinden odeııeccklir. 

3 - Murnkknt temınat 3921 lıra 63 lruıu.tur. 
4 - iste .lilcrio teklif mektuplarını, Ticaret Odası 'csıkaıa \ e mu

v:ıkkat teıninnt mektup vcy .. makbu2lnrır1 1 'e ihale gUnünden en az U ı,<i.in 
C\ \el Vılliyetc istida ile müracaat edercl. l.ıu iş ıcin :ılncakları fenni chlıyct 
\ eslkalorını y uknrıda adı geçen günde ,,, t on dört buçug:ı kad. ı· D. ın.i 
encumen rC'isiıgınc vermeleri. 

5 - Bu işe nid t<:ırtnamc keşif \ c dıgPr C'\ r ıkı Nofia 
her gun gurebileccklrri ıli\n olunur. (4313/6956) 

PIRLANTALI \C ELMASLI ı,.--eşid!Prj gclmlştir. 

SON YENi MODELLER ÇOK ZARIFTiR. 

Flyatları fevkallide uyt;undur. Bir defu gtiın•e•ıiz menfaalmiı. il:nbıdır. 

z. s A A T M A N 
SuH:mbrım:ım, Cnmulıaı;ı harı, ARLON _ dcposu. 

SAGLAM DiŞLER veAGIZ BAKiMi MUTLAKA 

RIDA DIS SUYU 
İLE TEMİN EDİLİR .MUSTAHZARIM MAYİ HALİNDE OLMASI DOlAYISİLE 

DiSETLERiN EN DERiH YERLERiNE GiREREK ANTISEPTIK TESiRttti YAPAR 
Bu ı c gı.nnck istiyenlrrin 3925 (Üç biıı duku yu yırmi beş) lirolık 

mu\ akk.ıt temııı. t. ile knn:.ıııw1 t. ;ın cttıgı \ esıkcıl. ı \ e tckliflerıni rıyni 

gun \C nat 14 de 1 adar ı.omi ;>on rcı lig ne \ennel rı lazımdır. 

Şaıtııatn(')er 250 (fki yüz elli) k uru a Ar l.nı. \ •' Haycı. rpa .ı 'eznelc-
r~ Türk Maarif cemiyeti•" r~::;;:---,,_,_-_,_...----;c-~ 

r nd~ in nkt dı . (7143) 

ırr~ı~:~akların1n satışıo/oSOye düşmüştür 

POKER TRAŞ BIÇAKLARI 
ile cvYclcc 10 defa tı-.ı~ olurı.ıbilirkı'n son tekemmülü sa
yesinde şimdi rahat rahat 20 defa tra • Jmak lmbil oluyor. 

Tramplen ,.e kuleden atlayıfi-1 
lnrdan sonra. liseleı ara.'iında 1 

yapılan lıayra.k yarışı yapılmır. 

\'C kınr:IZl takım birinci olmu~
tur. Bu dan sonra sıra ile el
bise ile allama \ c soyunma, sıı 
tla boğuşma, kurtarma Ye taşı

ma, elbiseli vüznı<', sıı altında 

yüzme ve tabak toplama, tr·chi
z:ıUn aUamalctr yapılmır; ve Fi-

lika, Şarpi ~ arışlarm•lan sonra 1 
su topu miisabakası ile prog
rama nilın~·et Yenlrniştir. 

Tenis müsabakaları 

lstaııbul ile Anknra arasında- 1 
ki tenis maçının Revanşı dün 
öğleden sonra 'l'arabyadaki 
kortla .. da yap1lmıs ve İstanbul 
7.3 gahb gelmışt.ir. 

Ankara Kız ve Erkek k.ollej
lerile Bursa Kız Lisesi ve 
İzmir Eg·e Lisesi talebe 
kaydına başlamıştır 

Ücretler aşağıda yazılmıştır. 

Anknra Kız; ve Eıkck 
kollejleri 
Bursa Kız Lise i 
fzmir Ege V•esi 

i ık Orta Lise 
tor.d üz Y:ıtılı Gıcndu.ı: Yatılı Gün düz 

Lira L ir;ı Lir" Lira Lira 

70 
00 
00 

240 
00 
00 

ı 10 
50 
60 

275 
185 
200 

130 30 
60 200 
85 220 

Fazla bılgı cdmmck ir.tiycnlcrin f kleb nni:iurluklerlnc 
( 4499) (7170) 

Ahmed Cen:a :cdd ır. "'~ RAÇO~ LU 
Nctriyat Mlidüru: Macid ÇETiN Basıldığı yer (Yeni Sabah matbaası) 

~':::l::::::~::::ı;~--~~=-~~~=-~~llİİİİillliİİllllmİİİ .. mm~::::;::::;~--~------m;~~~~~~n~.ı~ı~o~ı~u~n~d~c~n)k~a~ç~ıp~k~u~rl~u~l~«n~1~1~~.~c~.~~~1-
nı ~ıyordum. LAkin bile bık ele 

.op. ıle 1.cınıklcrlmi kııdırm::ıgn, 

bundan maada (Margut) u na ı tc,. air çalgıcı~!n seyahati 
&i?Jd&!Af&D& -

,? dıyoıdu. b.amdao bi vctlisi kadınlar: 

'oplundı1 r. 
, Jıl<"lcı tını, dcıken - Tı., t ! Ut<ınmaz çapkın! 

- Dah.ı ne> cıuruyor .. unuz? Çap-
kın l.aC'ıyor! Yokal:ıyınız. i 

D .}C IJ, •ırı Der deme" knpıl:ırd. ıı uzonan 
olu ..ı;:, nı!,:.ıh ba lul'ln rı:ıhıbleri cllcrı .. e bır>?r iri 

Ne ıyı! Pel, dı'l-

ı 0 1
• •. ı..apısı un 

tc ez alma 1a kuUanaı ıyac.Jçım 

tabii ıdi. Uzuıı c<ıddcnln mh:ıyetınc 
gl lmış ı-..ım. Ne t:ır:ı!a s. p;::c gımı 
t. yin cdccd. bir v:ıkiıtc buluı.madı
gıındr.ıı hemen solumu fl sadu cdf'll 

ine< bır yolu takibe lıaııhıdım. lle-1 
ı ıı 1<> · arkamdan hala ko uyorl. r, f'l-ı 
lcrı deki kalın sopaları hm at1 çe
\ ircı c" beni yakaladıkları t kdırdc 
knfn ı p::ıtlocnklarını zımnen onla
tıy 1 rdı. tyıcc tahmin ede .ı~ oı um. 
An :ı yarım s..ıatten dy:ıdc b oe~ -
giı· k. d:ır koştum. Nete im tutulı" u 
ol t. rafıma müziç bir s•meı ı ı oJ

mu tu. Dogruc;u köy dclıırn•tlı ru 
lmcaklarına kuv\·etıı, hem ın dcı i-ı 
mi lcr! Vücudum yorgunlukt.ın hur
dcl , oldugu h:ılcle cl'nn t ıbcıc ı 

' ı,cçmiyorl w, çekmış oldugu ko 
k'.I.} u k.ıfi gciı müyorlnrdı. tn c .) ol 
z ı ınden de epeyce me nfc •• tet

t ı ki önumc ga~·et gc111 b dc
ı C'rdi. 

(Sonu var) 

1940 

T.iş.BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
İKRAMİYE PLANI 

iKRAMiYELERi 

ı adet 2000 linılık 2000.-~ 
3 l 000 > 3000.- , 
6 , 500 :> 3000.- , 

12 > 250 > 3000.- , 
40 100 > 4000.- , 
75 , 

210 
50 > 
25 > 

3750.- , 
5250.- , 

Ke~ıdelcr: 1 Şub3t, rıı· yıs, 1 

Ağustos, 1 lkincite§rln • rıt:le· 

' rinde yapılacaktır. ........................ -...................................................... ~ 


