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Yunanistanın 
m·sali 

--, 
1ngiliz gnrn.nü inin mevcu-

' diyeti d Yunani tanın bu a.
kiffin-. hnreketinc inzimnın e
'Uııce Roma, Da\-nd hocanın 
ruhun.~ bir f atihn. okuyup i~i 
tatlı~ a hağlamalc ~buriye
tind"' kaldı. ~ .. alm.t roman 
tdrikalanmla. oldui;ru gi!Ji bu 
iş içbı de fırsat. çılcıın;a, ''ına
badi nr,, tliyelıilirlz. 

i'azan: H ü l in ahid Y AI~n! i 
~ ost ve müttefik Yuna- 1 
lb::/J uist .. nın son zamanlarda 
nı:ıı uz kcldıgı hfıdiseleri derin 
bir c ef v~ tee~sürle takib edi
Yoruz. Bu mUnascbctle Yunan 
~illeti büyük bir vakar ve cid· r 
diyet içinde sükunetini muhafa
za etmek suretiyle tebril:e şa

Yan bir siyasi olgunluk eseri 
göstermiştir. 

İhtim:ılki Yunnnistana yapı
lan garib, manasız ve pek hclı:
Slz tecavüzlerin büyük bir he
YCCaıı ve galeyan fırtınası ko
Paracağı , bu yüzden memleket-
te bir mesele çıkacağı \'e Yu -
llanist::ın işlerine müdahale için 
bir fırsat lleydn. olacağı ümid 
edilmisti. Yunan hükUmet Ye 
lllilletinin müttefikan muhafa-
7.a. ettikleri soğukkıııılılık bu 
hcsablc'ı.n boşa. çıkarmıştır. 

-
MillA 

r 
-0--

Cumhurreisimiz dün 
memleketine dönen 
Fransız bUyUk elçi-
sini kabul buyurdu 
Ankara, 19 (a.a.) - Reisi

cümhur lsmet İnönü bugün 
saat 22 de hususi trenle ls-
tanbula hareket 'etmişlerdir. 

Milli Şef, garda B. M. 
Meclisi reisi Abdülhalik Ren-
Jn, Başvekil Dr. Refik Say
dam, Genel Kurmay Baş

kanı Fevzi Çakmak, vekil
ler, parti genel sekreteri ve 
pıırti umumi idare hfıyeti a
zaları, mebuslar, genel kur
may, MiJli Müdafaa Vekaleti 
erkanı, vekiıletler müsl~ar 

ve müdürii umumileri, Anka
ra valisi ve belediye reisi ile 
merkez komutam ve enıniyet 
müdürü tarufmdan uğurJan~ 

ınıştır. 

Milli Şef, Mashlgli~i kabul 
eUi 

Ankara, 19 ( a.a.) - Rei
sicümhur hazretleri bugün 
saat 16 da memleketine avdet 
etmekte olan Fransa büyük 
elçisi Massigliyi kabul bu
yurm uşlıırdır. 

Türk-Yunan 
dostluğu 

---o---
Yunan gazeteleri Türk 
matbuatmm neşriyatı
na hararetle mukabefe 

ediyorlar 
-o-

Yunan gazotcleri ve '1'ü.rk 
dostlUb'\I 

Atina, 19 (a.ıı.) - Atina a
jansı bildiriyor: 

Bu buhranlı günlerde Yu
nanistan ve Yuna.n hükiimetine 
karşı bütün Türk ınatbuatııım 
izhar ettiği dostane ve anla -
yışlı tarzı hareket hakkında 

gazeteler heyecanlı mcmnuni -
yetlerini ifade etmektedirler. 

[Sonu a Uncü .. hifede] 

: 

ROOSC\'Cit 

Amerika ve Harb 
--o--

(!vrup~a har0 
ing· ·zıerin 

·t lya a 

1 
hav~ akını 

Hitler Berlinden 
ayrılarak Garb ceb
hesi ne ha raket etti 

--0-

Londra, 19 (a.a.) - Hava nezareti 
tebliği: 

Dün gece bombardıman tayyarele
rimiz tekrar Mılruıo ve Torinoda bu
lunan İtalyan tayyare fabıikalarıru 
bombardım:ın etmişlerdir. 

A • k K d • Başka tayyarelerimiz de Blldrheinm er ı a.. ana a iŞ fclden de Alominyum fabrikalarına, 

birliği Kanadada 

büyük memnuni

yet uya·ndırdı 

Alman İsviçre hududu civarında 

Waldshut kimyevi maddeler fnbıika
Jarma hücunı etmişlerdi r. Bu fabri
kaların bin::ıfarma tam isabeUer kay
dedilmiş ve yak.ılmıslardır. 

Frciburg ve Mulhouse civarında 

Hazoheim tayyare fabrikalarına mü
him hasar ika edllrni~1.lr. 

Ottawa. 19 (a.a.) - Kanada ve A- Sahil müdafaa teşkilatına mensub 
merikanın müdafaası için daimi bir tayyarelerimiz projektörlerin kesif 
kom:syon ihdası karnn Knnadada [Sonu 3 üncU sahifede) 
memnuniyeUe karşılanmı;>tır. Bu ted-
birin, harb tehlikesinin bütün dun-~ • ı 
yayı tchdid ettiğinin sarih bir şc!til- Af rıkada harb 
de anlaşılnu!i olmnsını gösterdiği zan- _ _J 
nediJmektcdir. Ve bu tedbirde teca-
v'iize karş~ 1?1ancvi b'.r cnyret ve ak- •• n g •. , •. z 1 er 
sülAmcl görulmcktcdir. 

Ameıilul. - Kanada anlaşması 
Nevyork, 19 (a.a.) - Amerika ile 

Kanada nrasında yapılım miidafna 
anlaşması hakkında mütalca y-üriıten 
Herald Tribüne gazetesi, mütecaviz 
milletler garb yurım kürcıılne girecek 
olurlarsa, Amerikaıun lrnllarıoı lnığlı 
yarak duı·mıyacağı B. RoosevelUn 
dünynya bir defa daha ihtar ettiğini,, 
yazmaktadır. 

New York Times şunları yazıyol': 
•Bir ço'k resm1 muahedclerden ve 

bilkuvve dahn ehemmiyetli olan bu 
taahhüd Amerikanın sulh halinde bu
lunmnsilc bcnıber filen harbde bulu
nan bir memleketle fili bir birliği 

kuvveUeudirmcsi dol:ıyısile fevkalade 
bir mahiyet rumnktadır.> 

Associated Pre'iS muhabiri de di
yor iti: 

tB. Rooscvelün yakınlannd:ın bazı 
Jtimııelet" anlaşmayı Amerika hükll
metinin Kanadayı Monroc doktrinin 
hami kanadları altına koymak niyet 
ve azminde oldutu ~kUnde t(-!sir 
etıuiflerdir. 

Anlaşmanın bu kadar büyük ve 
muayyen ve tedafüi askeri bir ittifa
kı istihdaf edip ebııcdiği henüz ifşa 
edilrnemiştlı-. 

[Sonu 3 Uncü aahifede) 

Somaliyi 
tahl iye etti 

Somaliyi istila ltal
yanlara pek paha

hya mal oldu 
-0--

Londra, 19 (a.a.) - Resmi tebliğ: 
Somali muvoffnkiyetle tahliye e

clilıniştir. Mukaddcııın kaybedilen iki 
topdan maada butun toplar irkfıb e
dilmiştir. Malzeme, gıda maddeleri 
ve tedtiz.atııı bir kısmı da tahliye 
edilmiş geriye kalan kısım imha edil
miştir. Yar:ılılaı· da tahliye olunmuş
lardır. İtalyan zııyiatı bilhassa karn 
gömlekliler cüzütamlnrı ar.ısında ve 
İngiliz zayiatile nisbe1. edilemJyecck 
dereçede afırdır. 

Müttefiklerin soınalideki iptidai 
tedbirleri sıkı bir Fransız ve tnglllz 
işbirliği esaı;m:ı istinad etmekte idi. 

b • .. 
gun 

e açı ıyo 
Sergiyi açacak olan Ticaret Vekili Nazmi 
_Topcuoğlu mübim bir nutuk sö~q/igecek 

lzmir Enie~yonal l'uanndan blr görilırii .. 

İzmir, 19 (Y~ni Sabah) -h- saat 18 de fuann Lozan kapısı kamülü anlatacak, memlekete 
mir enternaa)f.ınnl fuarı yaım önünde bulunacak, merasime yapbğı büyük faydaları izah 

1 büytil: mtJra~iı:..k açılacaktır. 1.stikıaı marşiyle başlanacak, [Sonu 3 üncü uhlfede) 

Funu bn yıl, hükumetimiz na- sonra belediye reisi Dr. Behçet 
mına TiC<lret VekHimiz B. Naz- Uz tarafından bir nutuk söylene
mi Topçuoğlu ~caktır .. Hazır- cektir. Dr. Behset Uz, hınir 
lanan programa göre 20 Ağus- enternasyonal fuarının şimdiye 
tos salı günü beş bin davetli kadar geçirdiği istihale ve te-

_ .. Borsanın ekmek 
. 

derdi münasebetile 
Bursa belediyesinin süratle akl ı 

selime avdetini bekliyoruz 
Dibkü nüshamızda Bursalı 

bir kariimizin mektubtmu neş.
(retmiştik. (1. Tekin) adla .mek
tub sahibi Bursanın ekmek der
di hakkında yaptığımız neşri

yattan ilham alarak kendisi ta
rafından 20 temmuz 1940 tari
hinde Bursa vilayetine verilen 

bir iatidanın suretini bilclfriyul'
du. 

Bu istidada Bursalı kariimiz, 
Burşa uncu ve fırıncılarının be
lediyenin müsaadesi ile kurmuş 
oldukları ~rketin halkın ta
mruniyle aleyhinde bir teşe1tkül 

[Sonu 3 üncü sahifede] 

işlerine nihayet 
veri len Rumen 

garsonları 
Galatada yeni yapılmı§ olan 

büyük yolcu salonunda çalış
mak üzere getirtilmiş olan 6 Ru
men garsonunun vazifelerine 
dün nihayet verilmiş ve yerleri
ne Türk garsonları nJınmır;tır. 

Rumanyadan mütehassıs olarak 
getirilmis olan bu garsonlar 
hakkında yapılan tahkikat mUs 
bet netice vermemiş ve buulal'ln 
.salonda geçen hizmetleri de be
ğcnilmemi§ii.r. 

MUteluiss1s l<aydiyle getiı ilen 
bu gar.son lnrın servisi geçik -
tirdikleri de naz:ıı ı itibara alın
mış Ye Limanlar Umum .Mü
dürlüğü vazifelerine nihayet 
vermiı,tir. Bugünden itibaren 
saJondn Türk garsonlaı ı çalış
tııılacaktır. 

Yunan hükumetinin ba§ın

da birdenbire patlayan bu fır
tınanın sır ve hikmetine akıl er
clirrnek pek kabil değildir. Du
tuıl dururken Arnavutluk hu
ÖUdları dahilinde bir adamın 
_gene Arnavudlar tarafından 

katli üzerine Roma matbuatı 
Yunanistnnn karşı ateş püskür
nıcğc ba.sladıl:ır. Bu hücumların 
tarabetinden mütevellid hay -
ret zail olmamışlum dini bir 
bayram münasebetiyle Yuna
llistanııı bir çok yerlerinden 
geJnıiş ziynret~ilerin gözleri ö
nU.,de Tinos Adasında Helli 
kruvazörü güya meçhul bir 
denizaltı gemisi tarafından tor
Pillendi ve battı. Tecaviizler bu 
kadarla da kalmadı. Yunan 
harb gemileri bu dcf a açıktan 
açığa İtalyan tayyareleri tara 
fından bombardıman edildi. Ge
ne ecnebi tayyarelerinin Yuna
nistanda. bazı askeri fabrika
lara. bomba attıklarına dair de 
ortada haberler dolaştı. '' Fikret ihtifali 

Bu plfuıa nazaran Fıansızlar bütun 
vaziyet.in mihveri olan CibuUde sag 
cenahı tutacaklal'dı. Fransız hükt\me
tinin yeni muhasamat vaz.i,yetine i~tt
rake Ani olarak nihayet vermesi ü- ~">'Y'<M;.,;,.,,..~,:-;:;.,..,..,.,;:::;;; .. ;-::~;;;;::;::;, ';';,.:;ı: .. ı;:,.:ıı:ı;,.~,;:ı;ıı.,.cı;ı.w:;w;r;;;ııc~w;~ .. :ı:ıı .. ;ıı;;:,;;ı, .ıı;ç.ı,rııı; .. ı;ı;,.;;-; .. ~;ı;ıı..,.;ıııı,;i;,.ı;ıı .. ıı;ıı;,.1Vı:,,ır;;,.;;ı,.~.;;; .. ;:ı, ;ıı;;;.,:;;x;:;;; .. ;;:;,.;;;.,;;:.,;;,;;,,;;-;:, .. • 

HER SABAH [Sonu 3 üncü eahlfede) SABAHTAN SABAHA: 
Bu vak'aJar Yunanistana kar- ' ' §1 bir suikast huzırlanınış oldu

ğu kanaatini veriyordu. Halbu
ki Yunanistan hiç bir hareketi.
le böyle bir düşmanlığı tahrik 
etmiş değildi. ortadaki buhra -
ııın başlangıcındanberi Yunan 
devleti bitaraflığını ilin etmi§ 
bulunuyor. Harb harici bir va
ziyet alınış değil, trun m8.nasilc 
hıtaraf lmlım§tır. Bütün ef'al 
\1e harekatında bu bitaraflık 
Prensipine daima riayet etmi§
tir. Yunanistan ile İtalya ara
sında nümayişti bir surette ilan 
edilen bir takım dostluk telgraf 
ları bile t.c:ıti olunmuştu. 

Dün şair Tevfik Fikrefi n kabrinde 
bir merasim yapıld ı 

Rumen - Macar 
müzakereleri 

-o-

• .... 'Jacarlar 13 vilayet is· 
tiyorlar Rumenler 4 

vilayet veriyorlar 

Fakat i§tc sabit oluyor ki 
kornşu ve dost devletin bu dü
liist hareketi hiç bir fayda te
lUin ctmcmiITT:ir. Yunanistana 
ilişmeyi mü~asib görmedikleri 
lllüddetçc onu mhnt bıraktılar . 
};'akat kararlaşmış plflnları mu- , 
cibince artık Yunanistana taar
r-uz sırası gelince bir Davud ho
ca bahanesiyle Yunanistana. 
kabahatler atf etmeğe kalktılar 
Ve sulh znmanındo. bir harb ge
lllisini batıracak kadar ileri git
Uler. 

Çok zor )fıkırdı nnlar ve göz
leri önilndeki vak'aları bile gör
lllcktcn ii.ciz kalır kimseler bu 
Yunan dersinden de ibret almaz
laraa ve Mihver devletlerinin 
ıtıcsleklerinc hfilu akır erdirınez
lenıe dimyet ve muhakemele-

Jlüseyin Oahid YALÇIN 
[.._. a Uncu Hhlfede] 

Diııı yapı~ merasimden bir intiba 

Tevfik Fikretin ölümiiniin da roliinü izah eden bir çok 
25 ind yılddönüıpü dün saat. konfeı-anslar vm-ilmiştir. Ay-

-0--

Bükreş, 10 (n.n.) - Reutcr bilcliri-
1or: 

Transilvonyanın biiyiık bir k1sını
nın terki hakkındaki Macar talebine 
Rumanyanın cevabı bu sabah Turnu 
Severinde Rumen murahhaslnn tarn
.fmclım Mncaı· dclcgosyonuna tevdi 
edilmi~Ur. 

Bu merasimi mlıtl'akıb, Macarlruın 
bükümcterile isti§are edebilmeleri 
için murahhaslar hemen celseyi sa;ıt 
17 ye kadar tatil et.ınişlerilir. 
Z~ııncdildii;ine göre Macarlar 'l'ran

silv:ınyadn 13 vi16yet istcınektcdirleı'. 
Rumcnler'in ise nüfus ınilbadelt.>sioın, 
her türlıi lıal suretlerinin esasını leş- ' 

kil etm,.siııdc ısroır eltikler.i bilinmek j 
t.cdir. 1 Bur.dan maodn Rumenler dört vilfı-
yct tf>rlr:etmeyi tekli( etmişlerdir. 

Bunl:rr, &ılunnrc, Salaj, lliher \'e 
Araddır. Du son vilfıyeUn ismini Uı
şıytııı şehit· bu teklife dahil değildir, 

17 de Eyüp Halkevinde mera- nca kız ve erkek talebeler ta
simle anılmıştır: Merasimde E- rafından F'ikrctin şiiı·Ierind.cn r 
yüb kaymak~ı ~ Ali 1 parçalar olrnnmuııtur. Ilunlar 1 
Yilcel, Eyüb ka~~f· parti reisi, f arasında "Mai dı:!niz,, ve "Mil- ı 
Eyüb Hallrnvi reisi bul.unffiUŞ lct ııarkısı,, şiirleri hazır bu-
ve merasim gayet az ô.nOfik 50 .Junanlar tarafın<lan şiddetle :ıı- 1 

Hadiseler --, 

G azeteler 

ve insanlar yi bulan Hulk kiitlesi w:i"afın- tc.ı.~!anmışlardır. 1 
dan takib olunmuştur. "' '!!Jl ... ~ferasimi mütf'akib 'fevfik 

Eyüb Halkevincle yaP:ı · . ijı1.. Eytlbdeki mezarlı&'l-
merasimde Tevfik Fikretin ha- tilr Halkevinin hazırladı-
yntını anlatan Ye ecl.!biyatımız- ı4f!' bir çc!c~ komılm~tur. 

Y a.?.an: En sari Rüfo.nd 
lkbıei Sayf anmda. 

salah Sulh • 
eserı ve 

Bugün açılacak olan İzmir fuarı bizim, sanki 
hiç harbe girmiyecekmişiz gibi sakin ve 

dikkatli gayretimizin mahsulüdür. 

B izim parolı.mız şudur : 
Yarın harbe girecekmi

şiz gibi harbe hazırlanmak, hiç 
harbe girmiyecckmişiz gibi sulh 
w ::;aliıh mesaimize, ileri ham
Jeieriınize devam etmek. 

Bu ikinci gayrctimiıin bir 
semeresi ve bir delili, bu . sene 
de İzmir Fuarını asabilnıi;i ol-

İstaııbnhı hmlıe bağlıyan bu
gün küşad resmi yapıl.arok ola.n 

yol 'e lzmir Fuarının 
umumi görünüıiü 

manmihr. Bn fuar, bir milletler 
arası fuarıdır. En çok Türk e
serleri teşhir olunmakla bera -
bcr diğer bir c;ok milletlerin ı;a
nayi eserleri de bu fuarda teş
hh• olunur. 

l:.\ı seneki fuaruı hususiyetle
rinden ibiıi bir senedenbcri yan 
yana görünmez olan İngiliz, 
Alman, Fr:ınsız ve !Uıly:ııı b:ıy
ral<lannı bir araya toplrunak ve 
burJurı ateş hattında değil, sa-

[Sonu 2 ncl Hhlfcde) 

Esnafın 

odun 
insafı ve 
fiyatl 

Hesnb ını, kitabını bilen eski lı

tan!Jullu odununu, kömürünü ldraz 
mevsiminde alır; odunluğunu; kö
mürlüğünü doldurur; ferih ve fOhur 
kııı beklerdi. 

Bu çabuk davranııın sebebi mah
rukatı ucu:ı: tedarik etmekti. 

Vııkıa kiraz mevsimı geçt1 ııınnıa 

herhalde zemherlre de olrn·ıı de
ğiliz. Ha lbukı odunun çekh.ı sim
d iden (550) kurup satılıyormuş. 

Demek oluyor ki bu gidi.le kışın 
odunun çekicini yed i, sekiz yl.lz ku
ruıdan aşagıya alam ıyacayız. 

Belediye kömür derdine bu ııeno 
pekAlli çare buldu§unu &!iyıtıyor ve 
bu iddiaya inanmamak için de or
tada bir aebeb yoktur. Zira ueçen 
seneki kömür butıranındi!n f:lı şid 

deti! bir tarzda bahseden -veni s .. -
batı» olmuıtu. Lakin ıu noktayı iti
raf ve tesl imi mesleki dürfö:timlz: 
amirdir ki, bu neşriyatıınızı belediye 
büyUk bir hliıınü niyetle karşıl:ımıı; 

ve kömü r buhranını önlemek ıçin 
elınden gelen bütün gayrctı csl r
gemem i ıtir. 

Kömürcüyü yola getiren lktıs:ıd 

Mlidirlyeti oduncuyu da yola geti
reb ilir. Belediye lktısad MlldurlU
iıünden bu mesele ile yakından a la".1 
kadar olmasını rica edeceği:. 

lstonbullu ıimdiye kadar Afjusto• 
ortasında (550) kur:ıfa odun a lmadı. 

Odun tacirinin i ııufı tükenml150 
ıayın belediye relslm lzdekl hüıınti 

nlyet ve gı 11 ügıpız mesai bereketin
den eminiz. 

Llkln gönül istiyor ki belediye 
her lıde esnafın baıında elinde değ
nek muba:ıııırlık etmesin ve hUsnU 
niyet hav:ıaı biraz d;ı esnaf cinctln• 
den essln. 

A. Cenıaleddiıı ~<lbrlu 



Say.fn. : 2 

Eğer bu hava hücumları lngiliz milletini tedhiş ederek 
sulha mecbur etmek maksadile yapıhyorsa bunda hata 
ediliyor. Çünkü asırlardanberi şeref ve haşmetle yaşa
mış olan lngiliz imparatorluğu bu mücadele esnasında 
mahvolacaksa gene tarihi mevcudiyet ve asaletine layık 

bir şeref ve kahramanhkla ölmeğe azmetmiştir. 
Almanlar bundan hiç şUbhe etmemelidir. 

\.. r '----~-----------
l\1ih \er de\•letlt>rlnin h:ırbi cıu - ı YAZAN : 1 

\"afi;:.wyeU bitırmek için Britanya H k 
udabrma t::ı::ırruz- etmesi mecburi- i met Ilgaz 
yeti üzerinde munakaşa olurunıyan 
l1ir h:ıkık t m hiyctıni nlmı~r. Yal- J 
mz, bl.4 ta:ırruzun zı:ımımı, vasıtaları. 
şel.li kaı~ki du~cclcr tehalüf 

en mühim 
unu 1ngıltcrt'ye tamnız mt'Se-

1,. t itil etUginc bhe olunamaz. 
JI h ide İtalya mukadderatını teh
like) e okmadan oncc Alınanyanın 
lng Here hakkındatı tasavvurlarını 
,.c b nlarm tatb abilıycUni öğ

renr. "l. luzumunu hissetmiştir. Bu 
muz ı.ered tatmın edilmeseydi tn
gııtercyı mağlub etmek aczi karşı

sınd:ı bu çctm ihtılMa dahil olmn
m:ıyı daha ıhtıyatkür bulurdu. Fa
kııt J uıly&ı orduların harita üzerinde 
pann m yuruduğu suhuletle tah
rik Niilcmıyecegl!ti, nazari sahada 
pck c ızıb 'e ı.ullanıslı görülen pliın
larm tatbıkntta zuhur edecek müs-

ı 

kulftt oııunde çok defa ifias edebi- ı 
lece ını nazarı ıtibara almamakla 
lı:ıt;ı e nişe bcnzıyor. 

bir ljey söylcnencz. Yalnız Her Hit-ı 
lcr bugune kadar yaptığı bütün i:r 
lerde Alman tarihine? derin blr b&ı,:
lılık: goslernıiştlr. 1918 mütarekesi -1 
nin imzalandığı vagonu :ıyni yere 

1 
gclirtcrek, müzcdı!II o zruııana aid 
mefruşatı çıknrtar:ık, yirml iki se
ne evvel galibin oturduğu iskemleye 
bu dc!a da kendi kumoından1:ırını o-ı 
turtup Fransız - Alman mütareke
sini ,imza ettirdiğine yakılır-..a in
giltercye taarruz gününü de ahval 
ve şcrnit müsaid oldukça yine tarihi 
bir hadisenin yıldöuümündc intihnb 1 

dmesi beklenebilir. j 
On beş a[.'UStosta 1ngı11.erenin sul

h:ı mecbur edileceğinin ilin edilme
si taıımızun dört ıığustosta başlıya
cağını ima ediyordu. Çünkü yirmi 
allı sene evvel mükerrer rica ve is-

1 tırh:ıma rağn1cn !ugi:ıtere eyni gun-

de Almanyaya ilam h::ır~ ve 
neticede mıığlübiyctine SC?bcb olmu:; 
tu. Anlaşılan hazırlıkl:ır zam:ınmdıı 

bitirilemedi vey:ı yeniden zuhur e
den mü:;küllcre ç<ıre bulmak, ku -
mandanlnr :ır:ısuıd:ıki nokta.i mızar 
ıhtilit!ım 1.zııle etmek istilayı tehir 
etti. Nazilerin bilmediğimiz diğer bir 
milli b:ıyrnmı yoksa bundm sonraki 
tarihi gün yirmi sekız ağustostur. 

Cihan harbinin ilk büyiık deniz 7.a

fcri lngiliz.ler tara!ınt'bn 28 Ağustos 
1914 de ka7.:ınılmıstı. Her sene tngiliı. 
deniz mahfillcrincc • kutlulnnan bu 
za!cr gününG imp:ır.ıtorluk tarihinin 
Jrabusu ile birl tirmek arzusu da 
gösterılebilir. Binaenaleyh şiddet ve 
kesafet haddinin en yüksek nokta~ 
sına doğru yükselen bu h:ıva hücum 
ları mnksadsız dc~ildir. 

Şu sırada hiç olmazsa kısa bir 
müddet için Ccbelüttıırıktaki İngi

liz donanmasını ann volan müd:ıfaa
sı için celbctmek lüzumunu tngifü
lerin takdir ettiğine eminiz. Çünkfl 
vazıyet oldukça ciddidir. 

HiKMET ILGAZ 

İn"'•'tcreye tııarruz nasıl başlıya
cak c nasıl idame ettirilecektir. Bu
nu bil voruz. 
Fı il l n ınaj!lübıyetinden sonra 

d.ur, ın lıır hal alan muhabere vazi
yeti Almanl;ırın hava hücumlarını 

nrttırmalarilc tekrar dıkkaU celbe- ı 
den bir afhaya girdi. Evvelce beş 
on t:ıyyare ıle yapılan bu akınları 
bir ikı gun C\ ,·eı bırkaç yüz tayyare 
ile yopılmngn başladı. Bugün iki üç 
bin t.. yynrc ılc yapılıyor. Yarın bu 
-ımil;d;.ır belki de beş on bine çıka
cakt . 

Fatih Halkevinin Faaliyeti 

E{!er bu h:ı,·a hucumları İngiliz 

mil!eLni tedhiş ederek sulha. mecbur 
etmek maksadıle ~ apılıyorsa bunda 
h;;ta cdıl yor. Çunku asırl:ırdanberi 
şercl \ c ha metle yaş;ımış olıın !n
ciliz iınparatorlugu bu mucadelc cs
n:ı mda ınahvolacaks:ı yine tarihi 
me,·cudiyet \.·c asaletine llyik bir 
şeref ,.e knhramanlıkln ölmeğe az
metmiştir. Almanlar bundan hiç 
~bhe etmemelidir. 

Yol, eJer bu tanrruzlnr İngiltere
yi istıl5 planının bir mukaddimesi 
jse bunlardan beklenen maksad şu 
oLıbllır: 

Fatih Hnlkevinde gelecclı hafta 1 

basiamak uzcre çok mühim bir tcşeb-! 
biısünı.i haber nldık. Falih Hnlkevi 
temsil şubesi dört gün dcvnm etmek 
üzere bir (Tnrihl Türk Tcmaş:ısı 

hartası) hazırlamış ve bu h:ıfaty<ı 
26 ağustos :pazartesi gününden itiba
rC?n başlamağa knnır ve~. Mem
leketin kültür ve sanat hayabnd:ı 
tetkik, tetebbü ve bllgilcrile an nl
mış, sanat sevcrliklcrile tanınmış şah 
siyetlerin hemen hepsinin ayn ayrı 
davetleri bulunduklon bu sanat ha
reketlerinin uımnnt progrnmı ŞU şe
kilde tasnif edilmiştir: 

26 Ağustos p:ızartesi günu saat 21 
de (Tarıht Türk temaşasından: Med
dah) 

27 ağustos salı günQ ı;aat 21 de 
(Tarihi Turk tcmaş:ısından: Karagöz) 

28 ağustos ç:ırsamba günü sant 21 
de (Tarih! Türk tcm~dan: 

Kukln), 

29 ağustos perşembe günü saat 
18 de (Tarihi 'l'ilrk temaşasından: 
Orta oyunu). 

Her ı::ünkfi programın başında bir 
konu,.'ITTla yapılacak ve işin tarihl kıy. 
meti chemmiyctı ve &anatkli.rların 

hususiyeti ile tnrihl ~ anla
tı1Dcrıkt1r. 

Bu sanat şubelerinin bugün hayat-

ta kalmış son san'atkArlarının oyna
tıp oynıyacaklıır.ı bu gecelerde eski 
t:ırihi hususiyetleri aynen irae cdilc
cclc eski kostümler ve nksesüvnrlarla 
bu hafta tam t:ırihl evsafını ramlğ 

bulun:ıcoklır. 

Meddahı son meddah sıın::ılkArı Knn 
tarcı Kadri, Kar.ıgöz Bay Se!cr ldeh
mcd, kuklayı B::ıy Hayri iızcrlcrlne 

alını:; \'e orta oyunu kodro .. u şu :ıa
natkfırlardan mfirekkcb bulunm~

tur. Asım babo, Kemal bab:ı, Kemal 
Aşkı, lsman Dünbüllü, Ressam Mu
az:z.ez, Kantarcı K:ıdrl, Sc!cr Meh
ıned, Kilçük Asun, Zenne Cevdet, 
füıyri, Siyrct, Ahmet Güldürür. 

Bu müsamereler Fııtih Halkcvinde 
yapılıruş mikrofon tcsis.ıtı ile Fatih 
pa!'h,na konulan dört hop:ırlörle park 
ta \'"CrllecckUr. Tarihi tcm:ışa haya
tımızı canh ve gözle görülür, pano
ramik bir sekildc frae edecek olan bu 
haftanın çok büyük bir kıymet ve 
ehemmiyeti olaca[.'! aşikardır. Şehri
mizde yakın diğer h:ılkevlcrinden bu 
h:ı!tayı taıdb etmek üzere bir çok zi
yaretçinin de gclcct'ği öi:'ttnllmiştlr. 

Fatih llalkcvinln bahçesinde yapıla
cak bu s:ınat gecelerinin davct.iyclcir 
tevzi edilmeğc bo51anı:ıµş1.ır. 

Fatıh Halkevinin bu çok mühim te
sebbiısünden dolayı tebrik eder ve 
ınu\·:ıffaldyeUerini dileriz.. 

YENi SABAH 

!{adı!'öy va rOKUYUCU 
DİYOR Ki: · · s <üdar imar plan-, 

ıarı tamamlandı 
Üsküdar mcyd<!m 

asfaltlanaçak 
Üsküdar meydanının asfalt

lanması için İstanbul belediyesi 
heyeti fenniyesi müdürlüğü ted 
kikat yapmış ve ihale için lü
zumlu olan lteşifnameleri ha
zırlamıştır. Meydanın asfalt o
larak inşan.tına meydana aid 1 
istimlak muameleleri ikmal olu
nur olllllillaz başlanacaktır. 

Diğer Lnraf tan belediye imar 
müdürlüğü tarafından hazırla

nan Kadıköy ve Üsküdar imar 
planları buakşam Ankaraya biz
zat belediye imar müdürii Hüs
nü tarafından götürülecektir. 

--ıtıı«-

Ru maı1 ya dan 
alacakh olan 

tacirler 

Bafralıların Vakıtlar 
umum mUdOıiUğün

dan bir ricası 
Ecdadımızın luı.nu hamiyeti ile 

yoğurulan bu \'atana dit~d kleri ve 
ya~omalarım temin ıçin Bafra çar
şısının en kıymeUı ycrlcrındi? hu
kumet kan:: nda kfırgır 'e beton 
olarak yaptıkları hamom, otel, 
kııhvc ve biıtün dukkfmlann satıl-
masına b:- -lıyan \'akıUar mcrr.un.. 

nun ı::azctclcrdcki iliınlarının ,·er
diğı derin ocıfan yuksek mnkar ıı
nıza arzcdiyoruz. 

Vakıflar knnunu masrafını idare 
ctm,ycn yerlerin sııtılınasını cmrc
cııyor. Halbuki bugun kaza ir;ıtbr 
cvkafının getirdigı masnrlfin ikı 

mislidir. Ecdad&mız bu şerefli 

yerleri satmak için de&il tlb,
cielerini yaşatmak için yurdu -
muza hediye etmiştir. Bunlar sa
tılırsa ecdadunızın adları ve sanları 
ve bu kıymetli abideleri yok olmaz 
mı? Daha doğrusu unutulmaz mı? 

Bu satış işinin hcmt'n durdurul
masına cmır verilerek mcmlekC?ti-
mizin vakıflar şcrclindcn mahrum 
bırakılmamasının teminine tavas
sut buyurulmasıru kıymettar \'e 

halkçı gnzctenizdcn rica ederiz. 

~(aptan ve çarkç~ 
in1tihanında 
kazananlar 

Muvaffak olanların isim
lerim neşrediyoruz 
Kaptan ve çarksılar için ev

velce açılmış olan terfi imtihanı 
evrakı Münak:ı!at Vek5.lcti ta
rafından tedkik edilmiş kaza
nanların isimleriyle şahadetna
mcleri dün bildirilmiştir. lmti
handa kazananlar 16 kişiden 

ibarettir ve §Ulllandr: 
1 inci sınıf baş kaptanlığa 

terfi edenler: Zeki Urruıos, Ne
zihi Arda, Seyfi Gezer, Nuroo
tlin Yılmaz. 

Birinci sınıf ikinci kaptanlı
ğa terfi edenİer de ımnlardır: 

Celnleddin Tolbaz, Neşet En
gin, Zeki 1.şzer. 

Birinci sınıf üçüncii kaptan
lığa terfi edenler: Ahmed Zir, 
İhsan Tansu, Em·er Tangör. 

2 inci sınıf baş kaptan.lığa 

terfi edenler: Süreyya Bek. 
Birinci sıwf makinistliğe tcr-

Ruma.nyaya geçen seneki an-, fi edenler: Nureddin Üğet. 
!aşmayı mütcakib mal gönde- .__,_ __ M,_e.h...,m•e•d-K•oç•a•k ___ _. 2 inci sınıf makinistliğe terfi 

rib de b~dellerini alamı yan ta- f r------------ı edenler~ Ekrem Söylemez, ü
cirlcrin vaziyetleri Ankarada KISA HABERLER çüncü sınıf makinistliğe terfi 

Ahmed Hüsnü Şener Ali Türker 

bu defaki görüşmelerde bir ııe- '------------- edenler. Hakkt Saitan, İhsan 
ticeye bağlanacağı haber alın - * Yeşilköy tayyare meydanı nme- Toksoy, 'fahsin Bahaıiıı'. 

lC?Sinden Mustafa, arkndnşının ceket --:ıııı«--
mıştır. Bu itibarla alacaklı ta- ve elbıselerini çaldığından dun Hl 1 • • 
lceirlaeırampaaa~~: :v:~ ;~~~ gun hapse mnhküm cdilı~istir. Köftecı ve pıyazcı-* Yalovada Al.ye md depodan 
teleriyle birlikte derhal Mm- 250 liralık bir elbise balycsıni çala- ı k t ı k 
taka Ticaret müdürlüklerine rak istwbulda satmakta iken yakn- ar apa 1 aca mı 
bildireceklerdir. Dundan başka lanan İbrahim dun tc\ki! cdilmiştır. 

gönderdikleri malın, cinsi, mık- * 5 adcd mayo ılc 350 kuruş ç:ıl-ı 
nınktan suçlu Ahmed Rcfık ve ar

tar, ve ihrac tarifinin de verile- kadaşı Nuri dl.in sorrıu lUikımligıııce 
cek malümata ı15.vc.si icab et - tevkif edilmişlerdir. 

mektedir. * Ramazanı yaralnmnkln suçlu j 
--»11«- Mehmed oğlu Ali; nçtığı yaranın c-

Kar aya oturan Yunan hcınmiyetsizllğine bınacm tcvı. nncl 

ıd • kanunu bir scbeb gbrülemiyerek mu. 
vapuru ge 1 hakemesinin gayri ın('vkuf yapılrı nsıı 

Hbdıstandan yiiklediği çu- için serbest bırakılmıştır, 

val ve kanaviçeleri Süvey§ yo- * Yeni Silrd Valisi - Sürd vali· J 
luyla lstanbula getirirken Çn- liğine tayin olunan Ltanbul \ali mu-

avini Halük Nıhnd pcrşmıbe günü 
nakkale civarında karaya otu- şehrimizden hareket edecektir. 1 

Fakır İfÇİ ve amelenin lhtlyıaçları· 
nı karşılamakta olan köfteci, pıyazcı 
gibi küçük lokantalımn kapatılacagı 
hakkında bir akşam gazetesinin ver· 
diği haber bu kabil esnafı son de· 

recede telAıa dütlirmuştür. 
Resmi makamt:ırd:ın da kendi ti· 

cari vaziyetlerini ve bunun ne ola· 
cıığını sıırd1ıkları görülmektedir. 

Yaptığımız tahkikata göre, böyle 
bir resmi karar ve tasavvur mevcud 
olmayıp piyazcı ve koftecllerln ka· 
patılması keyrtyeti sadece lokanta· 
cılar cemlyetinin tasavvur ettikleri 
bir lftir. Binaenaleyh bu kabil esna-
fın tel:l§ı yersiz ve asılsızdır. 

--:ıııı«--

ran 7000 tonluk Kaliantis va- Bay Halükun yerine tayin olunan 
puru dün Çanakknleden lima- Beyoğlu kaymakamı Ahmed de ayni 
nınııza gelmiştir. Vapurun al - gün yeni vazücsine ba:,lıyacakuı·. 
tında iki metre gC!llİŞliğindc bir * Fenerbahçe - lstanbul beledi- Otomobil yedek par
yara mevcuttur. Bu delik çi- yesi Fencrbahçenin istınılfıkl içln !ıı-

liyete gcçmi5tir. Fenerb:ıhçe.için ay- çalarının fiyat 
mento ile kapatılmıştır. Gemi - rıca hazırlanon imar plfım da tatbik(1 

nin hamulesi bugiin boşaltıla - olunacnktır. tesbit İşi 
caktır. Yunan vapuru limanı- * Odun meselesi - L1tenbu1 bele- F' ürak' be k 
mızda hawza çekilerek tamir diyesi odun ve kömür ınesC?lesinl fot- ~ ıyat m a omisyonu, 
edildikten sonra Yunanistana kik ederek bu hususda lıır raPQr ha- dün toplanarak otomobil yedek 

zırlomıştır. Rapor k~mur mcsclcsı ı' malzemesi fiyatlarını tesbit için 
hakkında bir karar vermesi talebile parça. sat.anların teşkil ettiği 

fiyat mürakabe komisyonuna veril - 1 komitenin hazırladığı listeyi 

dönecektir. 

Bakır şilebi geldi 
!znıire giderken Midilli ch·:ırında 

karnya oturup kurtnnlnn Bakır ııi
lebi dün bir tahllsiye \'npuru yede
ğinden :tzmirden İstanbul limanına 
getirilmiştir. Sosyete sficp vapuru 
derhal tamir ettiree<?ktir. Fakat lıalen 
ha\'lızbr:da bo3 yer olmadığı lçln ge
mi bir müddet bekliyced .. 'tir. 

miştir. --ım«-- 1 tetkik etmiştir. 

H b b "h ı Otomobil parçaları ınodrl, u u at ı· racat marka, siklet itibariyle gayet 
• mütenevvi olduğund::ın komite 

birlı"g._ı. kuruldu mesaisini tamamen ikmnl etme-
miştir. l<"'iyn.t mürakabe komis-

Polonya ve Fransa harekfıtında 
oldu •u cıbi hasmın hava kuvvcUe
rini !'! nd1rmck ve !stilli csruısında 

bunun tt" irinden kurtulmaktır. Bit
tabl tı giliz donanmasının istiltıdan 
e\"Vcl 7.uyıat vermesi şayanı arzu de
gıldır. Dalın 7.iyade cenubi !ngiltcrc
ye te\'cih edilen bu taarruzlar, tn -
r,iliz don nmasını cC?nub sahillerden 
U7.ak~tırarok lstiUiya müsaid bir 
Yaziyet temin etır.clc maksadını is
iihda! cd billr. 

1 HADİSELER, GAZETELER ve İNSANLAR 1 
Şimdiye kadar zahire komite- yonu yedek aksam hakkındaki 

si tartiından idare edilen llUbu· fiyat tcsbitini gelecek toplantı
ba.t ihracat ve satışJ:ırı Vekruc- da ikmal edecektir. 
tin tensibi w.erinc yeni bir şe - Diğer taraftan fiyat tesbiti 
kilde idare edilecektir. Bu mak- isi ile ihtikfLr vak'al:ırının bir 
sadla bir hububat ihmcat birliği an evvel neticelendirilmesi için 
kurulmuş ve başına toprak malı- komisyon bundnn sonra dalın 
stilleri ofis müdürü Nuri Top- sık toplanmağa karar vermi~ -

Şurası muhakkak ki İngiltereyi 

lhı \'a ) olılC? istila etmek imk{ınsız
dır. Kırk elli tonluk tnnklttra, on 
on be tonluı: ağır toplam, zırhlı va
sıtalara l.aruıd takıp uçurnııılc müm
kun dci;ild r. Bu gibi asri V<!Saitt<?n 

malLrum olan bir ordudan da mu
vaff kiyet beklemek hayal olur. 
Ge<;ı •4 imanlar Avnıpada ynptıklıın 
Ju bl rde pnrnşilt kıtalanndan c;ok
ç:ı ifade ettiler. Fakat bu kuv
\ eUcr celıh den taarruz eden Alman 
ord unun ancak i!iini kolaylaştırn
bilcli. Yoks:l doğrudan doğruya bir 
ülkeyi Z4lptelmek, bir orduyu m:ıh
,·etmck hususunda kullanılmodı. Bi
nocualeylı fngiltercyc bir taamız vu 
ku bul .. t':ıksn bu taarruz h<!r halde 
denlz uzcrlnden geleccldir. 

T ::ı!Tllu.ın zam:ını hakkında k:ıt'I 

'\ 
Yeııi Sabah 
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Dün Son Postanın «Resimli m&ka· ••---- Y a z 8 n : ----:• 
le» o nde bir «Kıymet ölçiisüıt ne 
rastlııdık. Bu arkadaf. 1870 Frarısız • 
Alman harbinde Sedan meydan mu Ensari Bülend 
harebesinde Fransız ordusunun mağ- .,--------------•• 
lublyetl kabule mecbur kaldığı ant 
hatıriaıarak diyor ki: 
«- Belli batlı kumandanlar baı· 

kumandanlığı deruhde etmek istemi· 
yorlardı. Zira Dmld yoktu. Kuman· 
danlığı kabul eden general ergeç or· 
dusunu teslime mecbur Mlacaktı. 

Bunun için hiç bir general adını bir 
tarihi zillete karıftırmak istemiyor· 
du. O zaman imparator üçüncü Na· 
poleon Bonapart, ordu kumandanlı· 
ğını bizzat deruhde etmekten çekin· 
medl.ıt 

Yani, «Galib ıuırwısında Fransa• na. 
mına eğllecek bir bat. Fransa namı· 
na mağlQblyeU kabul edecek bir H• 

keri tcref bulunamayınca, imparator, 
tarih kar~ıaında bütün mesutiyetlerl 
kabul etml§, ve kendi belindeki kılıcı 
çıkarıp galibin çizmeleri önüne koy· 
mu§ ve bir millet namına dupnan Ö· 

nünde ei:jllmek azabını kendi taçlı 

baıına yüklemiştir. 

Acaba Sorı Posta, bu hareketi blı.e 
niçin paha biçilmez bir fevkaladelik 
ol:ırak gösteriyor? Son ayların hA • 
dlselerl içinde marepl Petainln oy· 
nadığı rol ile 1870 harbinin neticesi 
arasında bir benzerlik bulunduğunu 
izah etmek için mlf 

Eğer bu böyle lec • 1<i boylc cldu· 
ğunu anlamamak için pek toy olmak 
lliz:ımdır - cıSon Postaft bizi ikna ede· 
mem ştir. Zira üçüncü Napoleonun 
1870 deki jesti umumi bir tasvibin 
ifadesi· idi; 1870 de Fr~u .. aya mağ
IOblyet mukadderdi ve Franaıı mağ· 
lüb olmUFU· 1940 da vaziyet bam· 

hıı~'<.ıdır. Mareş:ıl Pe1:aln'ln ealr Fran 
sası karşısında bir hür Fr.ıınsa, mare· 
ıal Pet:ııinln kar.Jısında bir general 
De Gaulle vardır. Bir vatanperver ki 
~ıymctine paha biçilemez fnaan nü· 
munelerinden birj olarak Türkiye 
efkirıumumlyeainc gösterilecek tip, 
ancak bu olabll1r. 

• • • 
Toprak sergisi başka 

şeydir marabalık 

o da başka ... 
Yine "Son Posta>, dünkü sayısın· 

da bize Muhiddin Birgenin kalemile 
çöyle buyuruyor: 

«Toprajiın ve toprak üstünde 
toprakla yapmanın ne luıdar bü
yük bir kıymeti ol:lugunu Fran. 
sızlar, bllhaaa her taraf dan kcn • 
dilerlnl korkunç bir açlığın tehdid 
ettiğini gördükleri uman anla· 
makla, ezeli bir hakikatin yeniden 
keşfinde biraz gcclkmlılerdir. Fa. 
ı:at geç de olsa anlamak iyi fCY· 

dir llh ... • 
M uhlddin Birgenin bu fddiasın:ıı 

iştirak etmelimlylz? Sanırım ki Son 
Posta baımuharrlr.n• hoklı bulmaklıı, 
yani Fransız mlflet.nln dün de bu~ 
gün olduğu kadar topra§a baAlı ol· 
muı bulunduğunu ınkl!r etmekle biı· 
yük bir hakaızlık etmiş oluruz. Her 
Franıız her zamanı hem maddi ma· 
nııılle • yani çiftçi olarak - hem de 
m-.ınevi manaaı ile • yani vatansever 

olarak • toprağa candan bağlı olmuı· 
tur. Franıa vatanda§ları . arasında 
toprakdan uzak yaşamış olanlar, top· 
rakdan urak yaıamağa mahkQm ol· 
muı bulunanlardır. Yani topraksız 

kalmıı veya topraklarını eller-inden 
çık.armağa mecbur olmu9 bulunan • 
lardır. 

Bugünkü Fransada uTopra!ja dö· 
nDşıt e gelince bununla toprak aev· 
gisi arasında dağlar- kadar fark var· 
dır. Bugünkü Franaanın topraklıı uğ. 
ra§masın:a verilecek tek ad vardır: 

M:ırabalık.-

Funk pl~nına göre sabanına sarı
lan Bulgar, mııreıaı Görlngln t::.vel· 
yesine uygun patates yetııtıren Lehli, 
ve Alman çiftliği halini alacak bir 
Rumanya gibi topr.akla ul)raşmak bl· 
zim anladığımız manadı:ı bir «toprak-1 
la ugraımnk> de{jlldir. Ve bunıın ı 
içindir ki Muhiddın Birgen n «Top-

1 
rak v~ köy çevgislı> kınasından blı: 

onun çıkardığı ıu hisseyi benlmslye-
1 meyiz: 

«Türkiye, toprağı unutmamış O· I 
lan memleketlerden b rldlr. Bu 
v:ıtanın büyuk bir nı..fus kütlesi 
bütün hayatı ile toprıığa ba:ılıdır. 
Bir.im aramızd;ı a:Tcpra!ja avdet!» 
propagandasına IOzuın yoktur. 
Çunkü biz ondan ayrılmadık onu 
tcrketmedik.» I 

Evet ... Biz toprakdıın ayrılmadık, 

;ıyrılmıyııeağız da. Toprağımızı ter· 1 
!~etmedik, ctmiyeceğlz de... Llıkln 

bizden Funk pl5nına güre buöday, 1 

Lehlinin işlediği tarzda çıılıprnk pa · 
tatcs yetiştirmek istenirse evvela cıu. 
mü acze alırız. Ölümü ve hatt.l top· 
rakı:ız k;ılmak tallhalzllğlnl oöı:e alı· 

rız. Amma Marabalı(jı? Aı;lıı ... 
Ensari Bülnnd 

rak tayin edilmiştir. tir. 

r-Sahte diploma 
........................................ 

Maarif Vekaletinin mühErünü 
taklid etmek isteyen genç 

dün sorguya çekildi 
lstanbul ceza evinde nbıka tet· dir• cevabını verdim, O zamıın 

klkine memur ücretli ınilstahdem bana «bunun kolay olduğunu ve 
iken Maarif VekAletlne ald resmi §imdiye kadar kaç defa dıı yapmıı 
mUhrü taklid ve sahte mckteb dip· olduğunu» söyledi. Bunun fı;in de 
lomasını hazırlamak s:ı· ' tevkif benden 40 lira ir>ted • Bu paranın 
edilen Hasan oğlu Said Cank;ıt dün yarısını verdim. Fakat aradan on 
blrıncl sulh cezada sopg.ıy:ı çekil- gun kadar geçtiği halde bir ıeyler 
ml;;t r. Said Cankatın ifadesine oö- yapmadı. O zam:ın paramı geri Is· 
re bu harekette kendisi çon derece· teyfncc Mıgırdıç; beni sahte mühür 
de mas:ımdur ve sırf başkalarının yaptırımak istiyor diye tevkif et· 
yaptıtjı tC§Vlklere kapılmı'1ır. tırdı. 

Anlattıklarına r;:Sre b:ı sahte mü· Diyen suçlunun tahklk:ı~ evra· 
hür ve mckteb vc~lkacı ı;öyle ha· kında ise; kendisinin Maarif Vck4-
zırlanacakmıı;: !etine orta okul lmtlhanlarına gir· 

- Ben çlnkogr:ıf Mıgırdıçı dııha mek için verd.ğl latidaya cevalıcn 
askerliğim :uımanında t;:nıdım. Son gelen resmi evraktaki mühurü ke-
defa ona kend imzamı yaptırmak slp Mıı:ıırdıça gC:ti:irdüğü ve eı!ni 

ve resmini büytıltmek lç:n oıtmlştlm. yaptırmak lstetllğl yazılıydı. 1 
Bir çok hoı; bcıden sonra lıana ı.ılş Fakat sorgu haklmlilil bu suc!u 
bulup bulmadığımı, şimdiki lt1mln hakkında suçun mı hal ndc olanık 
beni .memnun cdernlycce!jln, daha kaldığı dereceye göre tevkife ma· j 
yükEek bir memurluk bulmamı» hal olmadıi:jı karı::rile Said Cankııtı j 
so-up ııöylüyordu. Ben de ona «tah· tahliye v~ evrakı miidd~lumumiilğe ıı 
silim daha fazlasına müsald değil· iade elti. 

'------------------------------~~- ~ 

20 Ağustos ıo.ro 

SABAHTA SABAHA 

Sulh ve salah· 
• 

eserı 
[Bat tarafı 1 &&MI ..-tıffeCll] 

nayı sahasında ve sulh yolunda' 
karşı kar§lya bwuşturmak ol· 
muştur. Son günlere kadar bU 
muhasım devletlerin malları fU· · 
_ a yetişmemişti. Fakat 1ngi .. 

lizler birdenbire paviyonlarını 
dolduruvermişlerdir. Karadan 
ve Tuna yolundan istifadeyi 
düşünen Alman ve İtalyanlar 
da kısmen iştirak edebilecek • 
!erdir. İngiliz imparatorluğu, 
fuarda ayrı bir pa.viyon isgal et• 
mektcdir. 

Bugün Ticaret Vekilimizin, 
ikbsadi kalkınmamız hakkın• 
daki bir nutkuyla açılacak olan 
fuara Alman ve Amerikalı 
mümessilleı· gittiği gibi Yunan 
iktısad nazırının da gideceği 

haber \'crilmcktedir. 
Bütün Türklerin fuarı zi

yaret edebilmeleri için Deniz· 
yollarında ve Demiryollannda 
bir çok kolaylıklar yapılını§ttr. 
Seferler çoğaltılmıştır. 

Bu suretle bir çok Türkfu 
olduğu gibi nakil Yasıtalan 
müşkiiliıtma, Akdeniz yolumn 
rahatça işleyememesine rağmen 
bazı ecnebi ticaret adumlnnmn 
ziyaret edecekleri Fuar, lıcm 
dahili, hem harici ticaretimizin 
inkişafına hizmet edecektir, ki 
zaten gayesi de budur. Harici 
ticaret.imiz bir senedenberi, he
le İtalyanın harbe girdiği lın· 
zirandanbcri gerilemektedir. Bu 
nun ccbcbi yolların tamamiyle 
veya kısmen muattal bulunma
sı, ynhud askeri nakliyat ile 
dolu bulunmasıdır. Tunruı ve 
Balkanlar ise Orta A vrupaya, 
daha çok askeri iht.iyaçlar
için ma.lzc.me yetiştirmekle yük
lüdür. 

Bizim için uzak ve pahalı 

olmasına rağmen Basra yolun
dan istifade mümkün olub ol
madığını ara..stırmak lılı.ımdı . 
Bir jki hafta evvel memurlar 
göndererek bu hususu tedkik 
eden İktısad V:ckili nrtık Bas
ra yolundan istifade edebileceği
mizi söylüyor. Ncvy:orktan 
Basraya bir posta ancak iki ay
da gclebilmek-tedir. Ayni yol, 
İngiltere için de bu kadar uzak 
olmakla beraber tabii bu bir 
imkandır ve tabii bu yoldan is
tifade olunacaktır. 

Bugün dL~ ticaretimiz sa.rsıl· 
mış olmakla beraber Avrupa
nın dörtte üçünde bütün hay.at, 
iktısadi, zirai, ticari teşekkül -
!er yerinden oynamışllr. Bun
lar daha senelerce bizim YC

rebileceğimiz her şeye can ata
caklar, her vasıtaya ve her na
kil yollarına başvurarak ya
kında ne bulurlarsa onu almak 
mecburiyetinde kalacaklardır. 

1.zmir fu:ın, bugünün değil, 
yannın ticari, iktısa1i inkişafın· 
d:ı mühim bir amil olmak kabi
liyetindedir. 

Bch('et SAFA 

(!iadyo Program~) 
20/8/194-0 GALi 

'1..30 Proğram, \'e menilekc...:t ~at n-
ynrı 

7.35 .Muzik: H.a!if program (Pl.) 
8.00 Aj.:ınıı hnbcrleri 
8.10 E .... • kadını - Yemek listesi 
8.20/8.30 .Murik: Hafı! pro.,ramm 

de\·::ıntı (Pl.) 
12.30 Pı-ogrrun, 'ce mcın!c!:ct saat 

nyan 
12.3:i Muzik: l'.1uhte1if ~rkılar 

12.50 Ajcıns haberleri 
13.05 Muzik: Pliıklarla muhtelif ;ıar 

kılar programının de\·amı 

13.20/14.00 Muzık: Rina KetU, Ti
no Rossi vcs:ıfrcnin p!Lkları. 

18.00 Program, Ye m<.'mlcket s:ı.:ıt 

rı~arı 

18.05 Müzik: c:ız mu .. i!li (Pl.) 
18~0 Çocuk saat 
lD 15 Müzik: !'asıl ht'J"CU 
10.45 cmlcket ~an~ ayıırı, \'c ajans 

haberleri 
20.00 Müzik: Çiftclnln sa::ıt.i 
20.15 Konuşma (Çatciui:ı raııti) 
20.30 Mı.izik: Ank r::ı r:ıdy.osu kuıne 

ı::cs ve saz heyeti 
tdare eden: Mesud Cemil. 
21.15 Serbest saat. 
21.30 K0nusmn (Radyo gazetesi) 
21.45 'MüLil~ R.ıdyo salon orkcst-

22.30 Mcm1e tct sa.~ a; rı, Ajmı 

haber'c·. i; Zirnat, E l• !ll - Taln·ilSt. 
KnmbıJ .ı - Nukut Borsası (Fiy--t.) 

22 45 Muzı.ı,: Rndyo salon arl.cslr:ı
f.1 progrıımının c1e\•amı. 

23.00 Müzik: Caz!Jımd (Pl.) 
23.25/23.30 Y •• rınki proGI'am ve 

k_o;ı;n:a. 



l1u 4lic.o, kabadayılığa sürmüyor 
l · ~uorta itiraz etmek istemi-
110l'du. Haysiyet meselesi yapı
JOl'du. 

Soıı 11., korktu derlerdi. 
ka l'iiııayet kura e§lcri ortadan 

tı. 

dı~ço, söylene söylene kazan 
·"IGe geldi. Bütün pehlivanlar 
11
l ı Yüzünü anladılar. 

huvanlar arasında dediko-
la ladı. Bir gömlek a§<'lğı o-
n ehleivanlar memnundu. 
~ nkü, devler biribirlcnlc tu
flıak tsa meydanın onlara kal-

1htiınali çoktu. 
la lkınci derecede olan pchlivan
t ~ uvi hasım1arını yorgun ola

, lıyacaklardı. Bu scbeble 
ıı. r kuranın bozulmasına ta

t'aftarw. 

l ~iha.~ et, J{avasoğlu olduğu 
ı kalktı. Vali paşanın hu
n gelerek: 

........ Paşam, bu iş olmaz dedi. 
l{ \ lı pa e, hayr t etmişti. 
t i.lt atılmıştı. Eşler tutulmuş

B bir hak oyunu idi. Her-
1 hin güvenmeliydi. 

~ mukabele etti: 
........ Neden pehlivan? 

e ........ Pa nm, eşler zayıf dü.'itü. 
1 rı d1 tnm kuvvetle eş bul
.. nu s beble ba. pchlivan

j' 11 tic cini Ulrnak haklı olmı
ct k .. 

- Ne gibi?. 
\' - Me .1. Ifatrnncı ile Koca 
d f eş ol u. Alicoya rakibler 

u .. Bundan bir netıce alm:ık 
lir. 

h D Ycrek me cleyi pehlivanlık 
ilnından p ya iz h etti. 

~ P , mc eleyi k. vrnmıştı. 
1 \ i birib' erile tutı turmak 
~rnclı. Biraz ~ngı sayılanları 

b:rıbirle-ril tutuştunna.1ı idi. 
~ : Ra,·a ogluna şu enıri 

ı· 

- Pehlivan, söylediklerin doğ 
· Bildiğin gibi hareket eyle .. 

~ce; ı~ vaso lu: 

Y nz!ln: Sa.mi IiARA 1ı."EL 

- Paşam, bildiğim gibi de 
e§leri bağdaştırayun mı? dedi. 

Pa§a: 
- Evet, evet.. emrediyorum 

sana .. 
- İtiraz eden olursa .. 
- Kim itiraz ederse meyd:ın- . 

dan atınız .. 
- Ba§ üstüne paşam .. 
Diyerek ayrıldı. Fakat. kazan 

dibinde de pehlivanlar bıribir

lcrine girmiŞi. :Münaka.'1!1. deh· 
§etli idi. 

H:avasoğlu Koca İbrahim ka
zan dibine geldi. Pehlivanlara 
hitaben: 

- Pclılivanlar .. pasanın emri 
vardır .. l\:urayı bozuyoruz dedi. 
Kavasoğlunun bu süzlcrj bir 

gömlek u gı ol n pehlivanları 

sevindirdi. Ortada bir iki ki§i 1 

itirazcı ı~almıştı. 

I\'.oc:ı Yusuf, cssizdi. Fakat 
Katrancı çenehazdı. İleri atıklı 
ve bağırdı: 

- Do~dur be!. Yine Koca 
Yusuflu tulu§uruz be!. 

l{atrancı, Koca Yusufu tut
mak istemiyordu. Eğer, Koca 
Yusufu vermezlerse Aliço ile 
ve ~ ahud Adalı ve :Fili beli ile 
tutuşmak kararında idi. 

l{ocıı Yusuf, sessiz olduğu 
i<'in Katrancıya cevab verme
di. Yalnız, fısıldar gibi söylen-

1 
di: 

- Abc, peki be! Kim itiraz 1 
elli be!. 

Fakat görülüyor ki, umu
miyet itıbariylc pehlivanlar kur
anın aleyhinde idi. Hiç kimse 
boyun'luruğa gelmek istemiyor-

du. 1 
Hele. hir gömlek aşağı olan 

pehlivanlar dev cü.c;selcrin elin
de bir haIT'Jecle yenilıb ortadan 
çıkacakları için bunların kura 
hi işl rme gelmcmısti . 
Nıhayet, Aliço i§e müdahale 

etti ve Cazgıra hitaben: ı 
(Sonu var) 

"!Jg_NKID -5- 1 

t>ivanı Lügat - it - Türk 1 

tercemesi münasebetile 
Besim Ata1ay'ı tebrik ederken 

~azan: A!IF TÜZÜNER 
Sız, tcrcemed bu tnlılle- ı 

mı de ( zıkrolunmodı) ~ne 

!t ıs n.z. D~ unulmc -

mı" 
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tır l) de: (Mastar 
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Dıkk. t buyurulsuu: 

(Sah fc 27 - dn: (Onun 
S i ı ı edır o ündeki kaf harlı 

g yıl'da ı f,'C\ nlmı tır) diyerek bu- I 
rnda dn muellifin bır koydını terce-, 
m ye idh 1 etmegc Juzum gôrme
mışsıniz ır. lbukı 1 zıındı; mitellıf, 

(Bu turlu kaf hru::Cmın gaymdnıı dn 
çc\:r.ıldıgı olur dıy.or ve bu mnl"'n· 
dı anlııtınak için bn (eyzan) kelı

me ı ilave cd yor ınz tcrccmcnızdc 

o kclımccı c hiC' chcmmıyet \crmi
;yerck çıp gıdıyorsunuz, mue.llı!m 

m k ıd dn nrndn 1-. ylıoluyor. 

- 32 -

S vın bılgin, u uuı ttım, belkı 

[ Dıışmııkaledcn devam] 
rincle :ı hakikntcn ümid kesmek 
icab eder. Bir kere .daha sabit o
luyor ki Mihver devletlerine 
k:ır~ı bitaraf lmlmakla, dürüst 
ve dost bir..siyaset taldb etmek
le, onlann camnı sıkacak her 
türlü hareketten müctcnib 

1

. 
davranmakla 'hiç bir fayda te
min coilmiyor. Onların evvelden 
verilmiH bir karadnrı. evvelden 
tayin cclilmi~ -bir hedefleri ı;:ar -
dır. H1ç bir miilahazaya ehem
miyet ve kıymet vermeden, fır
~at hulduk<,;a, o kararları file 
koyuyorlnı'. Ve lıedcllerjne doğ
ru yürüyorlar. Kuvvetli olursa
nız, kendinizi silfilı ile müdafaa
ya kabiliyet gö.steril'seniz ancak 
o zaman hayatınız1 kurtarabilir
siniz. 

Bu hakikat Danimarkada, 
Norvcçde, Hollandada, Belçi
kadn, Rumanyada mükerreren 
güze cn.r.pt.ı. Avru11aıun istilfı.sı 
tamamlandıkça artık zahiri ba
haneler altında maksadı sakla
mağu bile lüzum ı~örmeyor
lar, simdı Jliç bir sebeb olmadan 
gelip Yunnu hükümotinin haı b 
gemisini balırıyorlnr. 

Son luibcrler ~unun lıarb ge
milerinin bombardıman edilme
sinden dolayı İtıılyn tarafından 
tarziye verildiğini bildirdileı. Bu j 
havudu; :doğnı ise Yunanistan 
üzerindeki Jtnlyan tehdidi şim
diki halde akamete uğramı de
mektir. Bunu Yunanistanın 

takib ettiği akilane siyasetin 
semeresi addcderlz. Anlaşılıyor
ki W.mıaııistanı korkutmak ve 
İngiltere.nin verdiği garantiyi 
redde sevkcyle:nek istiyorlardı. 
Fakat :Y.ıınanistan lıükumeti 

Rumany_a.nm misalinden r,üb
hcsiz ki ders almıfSlı, çünkü da
ha evvelce Rumanya.yı da teh· 
did ettiler ve İngiliz gnranti
sinden vazgeçirdiler. Ondan 
sonra da rahat rahnt ameliyat 
masasının üzerine yatırdılar. 

Azalarını parçalamağa başladı -
lar. 

General Metaksas bu oyuna 
gclmcfü. :ringiliz gnr.antisini red
detmek gibi mfınasız bir hataya 
clü§medi. Ayni -zamanda memle
ketin uğradıtı <·ok çirkin ve za
limnn tecavüze !karşı şiddetli 

nümnyişlcrden ve aksiiJamcller
dc-n de •iatimıb :etti. Çünkü mem
lekett<' hir galeyan, tecavüz e
den düşman dC\rlet:ın tebaasına 
karşı taşkınlıklar tamiri im
.kanıJız ıhi'ldisclerin tevalisine se
bebiyet •verebilirdi. ~unan hü
kiımett. bunlara <la mnlı:ıl bırak-j 
mallı. lngiliz garantisinin mev- 1 
cudiyeti e Yunanitttanın bu 
a.kiffi.nc hareketine inzimam e-j 
dinc.e Roma.. Davud hocauın 

ruhuna bir atiha okuyup jşi 

tatlıya bağlamıilt mecburiyetin
de kaldı. • a1mt l"oman tcl'dka
lannfüı. olduğu gibi bu iş icin de 
fırsat çıkarsa, "mabadi var,, 
diyebilinz. 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

t nınrnıyan ma t rlar uzcrmc 
dıyorsunuz, g:ırıbdır ki bundan 

ltı fatlar hakkınd ki nakamtı 
d da tekrar cd .> r unuz, çok 
ederim, lutf n oylcyıniz, bu 
kelımclcr, sizce m tnr olarak 
n nuş da ba ka bır ndla mı 

• tır? Öyle i e bundan sonra-

de bll,}llıızı o ·ıtıyoı:um, :unmn şu dn -----;====-----

tırda nı~in (ma tarlar, iki tilr-
J dıyo unuz.? Bu kelimelere 

::ıııtnr deniyor, hem de m::ıs
ınmıyor, Ö.}lc mı? bunlar bır 
nla ıbnıyor, bu kelim lerc 

· dıycn, kım, m tar olnrnk 
ıyan kim? A! buyurunuz, bana 

ınastnı· diyen müellif, mas-
! ak t nımıynn el , bu Z<ı\ allı 
n mOtcrcımi olan ym Bcs ın 

1 Ydır; müellif; (m tnı· .ıkı tur
ni 1 ltnbda m ı \ e mUzari 

hkte oylenmı ötcl, oy le I 
e miluırl ne b rlıkte oylen
r) diyor; onun ıçın (bu ne\ i 

tları öyle u r tmiyec gını, 
1,ı pek luzumlul ı ı ola) füyor; 
- bllmcm na ıl oluyor ela _il 
(ma tar olarak tanınmamış) 

nı çıknn.> orsunuz" 
-30-

~ ı : 

e 27 - satır 3 ) de de tuhaf 

dıkknte tl er bn eydir: 

(Sahife :?7 - ..nt ı 20) de: (Kltab
dn soylcncn '1/C İJylenmıycn şeyler 

üzerine soz) clıyor unuz, burnda an 
milcllliın ınuh.m bıı· kaydını dıil -

mucll Un hem o b.ıhı lcrdclti, hem 
bur dukı mak adı tarmımilc ihlıil 

ediliyor. 
(Sonu \'nr) 

GUmrUk milsteşarmm 
tetkikleri 

Bir muddettcnberi 6Chrımizde 

bulunan Cumruk H' lnlıısaı 1 tr Veki
li Mahmud Nedu ı dun ı l nbul Güm 
rüklcr B mudurl unde meşgul ol
mu tur. Mustcş:ır b r knç gim dalı. 

şehrimızdc kalar~k tctıe.iklcrınc de-

Sunnct Oüğunu :Tehiri 
Kızıl:\Y' Fatih karasına b:;iJlı Unka

panı ;.tJUbesı.nden: 

Urlkapam -)eh ~ Niy<ızi ılk mckteb I 
ittisa1ındekı liımta1zndelere aicl bah
çede Iıikiı:, yoks\il 1:0cuklıır men!an
tine 2US/ HJ~O tarihinde ynpılm:ısı 

nıusammenı olo.n .simnctt clüguniı !cv
k:iifü.lc m:ızcrcl .doleyısile 7 /9/J940 
cumart.csinc tehir edRnıiş cıldugun -
d.uı mulilercı 'Kızducılorımızın 

yevmı mcZklııd ı cemiyetimizi §er.ef
lend mclerını rica ederiz. 

" Son Havadis ,, 
G\iuliik siyasi gaUte.; görclii

ğii biıy:uk ırnğlıeli k~dayabil

ınek iı;fo mbı ve tertfü \a ıta
l&rım modcm1estirmr.ğe mecbur 
lml:mW pek ~nllmlfa nestl)atına 
devama hııHlıyacal,hr. 

Fiyatı her yerde 60 
paradır 

" ON HJ\:VADi .. her al,şa.m 
saat altıda çıkar. Güııün butün 
haberlerini ve en 1";011 haberleri
ni \'erir. s~ hah :\'e ö "le ga.zc -
tclerindeki f"ıkir ynzılar.mııı teıı-
1.idli laill!isalarını -yapar. 

Başmuharı iri : 
Nizamed.din Nazif 

YENİ SABAH 

Avrupada 

dımnn et nı lcrd!r. 
Tayyarelcı imızın hcps.i üslerine 

donmüşlerdır. 

Almanların dünkü Y.n)ia.tı 
Londra, 19 (n.a.) - I1a n nezare

tinin tebliğ : 
Dunku h:ıvn muharebeler. luıklon

da lınnn mütemmim rap r .ıra ı::ö· 

re, dun 141 duşman t:ı~,,ar i dı·şu

nılmuşttir. 

Bunlardan 126 sı t 

13 u t::ı,)"J11re dalı rot. mız '\;(' 
ıkı tanesı de bır proJck ekıpirniz 
t rnfınd, n Uıhrıb cd lm ştir. 

22 a\ cı tııyynrcsi u:yi cttLk, fakat 
10 pılotumuz dır. 

Hitfor umumi kara.rgilıa gitti 
Bern, 19 (n.n.) - Besler Nachr!lı

tcn r.azete ının Berlindeki muhabiri 
B. Hıtlerın gurb cephesinde .ı umumi 
)<nrargahn ,gitmek uzcrc Bcrlimlen 
ayrıldıgııu bıldinnektcd:r. 

--»ııa:--

Türk Yunan 
dostluğu 

[ B11ş tarafı 1 inci sahifede] 

l{athimerini gazetesi, tabii 
dostluk hislerinden ve iki mem
leketi birl~ tiren ittifak bağla
rından Hham alan bu tarzı ha· 
rcketin T.ürk Yunan çözül
mez bagının en güzel ve en be
liğ bir delilidir. 

Proia diyor ki: 
Son günlerde Türk mntbuatı 

tarfmdan gösterilen hararetli 
sempati bilhassa tebarüz etti • 
rilmelidir. Bir cok defa kendi
liğinden izhar ettiği Yunn.nista
na olan dostluğuna sadık ka· 
lnıı Türk matbuatı Yunan ru
hunda derin bir akis tevlid eden 
Yunan milletine karşı alaka ve 
sempatilerini göstermek için bu 
fırsatı lmç.:"lllamıştır. 

Eleftron Vima gazetesi de, 
Yunan efkarı umumiyesının 

Türk matbuatındaki makalele
ri hakiki bir heyecan ve tcs
liyetle takib ettiğini, çünkü bu 
makalelerin Ttirk milletinin sa
mimi hislerini ifade ettiğini yaz 
maktadır. Bu vesile, iki mille
tin bağlarının müteaddid ve 
kendiliğinden gelen tezahüra -
tından biı i ayni zamanda da iki 
memlekdi birleştiren sağlam 

dostluğun delilidir. Bunlar sa
dece yazılmış bir muahede de
ğil, fakat bihassa ve daha çok 
mütekabil menfaatlerinin \'e kcn 
dilerine mukadder mü".lterek a
kibetin anlaşmasında tezahür et 
mekledir . 

İşte bunun igindir ki iki mil
let müttehid bulunmakla müf
tehir 'e yekdiğerlerinin :sevinç 
'e iztırabmı payla§tnak azmin 
dedirler. 
lngili:ı: ga7.et:ele.ri nıe diyorlıır? 
Londra, 19 (a.a.) - ttaly ı _ Yu

nan ihtıl!ı!ı hakkı lda mutalea yııru
tcn Time ga,etcsi bu ihtiiatıo dog
rud.ın do !l'Uy;t ttal) an dq>lomasıs:nin 
ant. j ı aksnUariylc ihdas ıCclildiğini 
yazar.ık şunlnrı iH'ıve etmektcdh': 

Yunan hukCımctinın hattı harekeY 
her n ktadnn dunist \ e ımkanları 
d .. hılındc azimkı rone olrr.u:;tur. 

Yummistanm kuvYctsiz ve dostsuz 
olmaktan uzak bulundugu bu znm .. n
dn Av:rupanm cenubu "arl smde h:ır
bın patladı •mı gurmegi hiç bir mıh
\ er dcvletının istemediği mulı tk.,k

tır. 
Tlmcs yaz.ısına atı suretle deva:ı 

clmeı, •rdır. 

B, Jknr1ar, aralarındaki Mı lafı ken 
dılerı ln11etmcli, birleşmeli, kU\"> etli 
olmalı \1.' dünyny::ı a:.imkfır hir ima 

o tetmelıdırkr. Sahte do l Bnl-
kanlnrı nyırmak, korkutmnk \ e istis
mar etmek ist kcn hnkiltı dostl ırı 
onlnrı miıttehid ve kuv~vctli gormek 
istemcktcd rler. 
Avrupnnın muhtelıf cenubu şarki 

ele\ letlcı i nra~ınd ki mu nkcrclcr 
hakkında da Tim , bu mu ~erın 
;}eni \C belki de bu h ft k ti bir 
'"afruı~n ·rcccgini ynzmakt dır. 

--»il«--

Amerika ve harb 

Afrikada ha b 
[Baş tarafı 1 inci &ahıfede) 

zerin~ yeni ve vahim bir vazıyet do·
muş bulundu. :Mütterık kuv..:cllerden 

Fin başvekilinin 
dikkate şayan 

bir nutku 
~ 

Hel inki, 19 ( .n.) - D. N. B. A
jansı bıldiriyor: 

1 j: arısından :fazlası muattal b r hale 
gecıncc hnsıl olan fcvkaldc "nzıyctin 
ônune gccmck için derhal en filı ted· 
bırlcr almak ıazım geldi. Mulıtelıf 

hal suretler le knrşıhı,.c:tık. 
Başvekıl B. Rytı, bul!iın radyo ılc 

\ crdigı bır nutu ta, şarktaki buyuk 
i·cmşu ile muııaseb tın t • azun bul
masının, Fınl ndıyru n ı.alkınması 

için esaslı bir \ nzıfc te:;kil ettifıru 

bey n ctn r. 
B. Ryti, Sovyet Rusyn ile aktcdıl

mı olıın sulh muahedennmcsınc Fin
landiya Uıraf dan kat'ı bir surette 
nayet cdılccet:iru beyan cbniştir, Bu
mın ıcind r kı, So\'YCtlcr tarafından ' 
Rus ku mınm ıkmal cdıld •ı bildirilen 
Sall:ı dcmıryolunwı in :;ı amclıyclc

rinc bilii fasıl. d' ::::n edeccgız. 
Bn vekil so lcr.ne şoylc de\-am 

et ırriŞtir: 
Fmlandıya hükfuncü, Potsa.'tlodn 

dnimı bir SO\:yct konsoloslugu ile r 
dcvl"tler ı.o uklannın ihdası 

i in muznkcrel de b unmaktadır. , 

mış 'c oiierınc 
miştir : 

C p:O.cye ıt i olan bır tok km
scnin .ısabı uzcrmdC> lınrbin ynpmı 

oldu u tc:irler, cmleket dahılindc 
cin yet ~akalar m o alil ıştır. Mcm. 

Somaliyi emniyette bulundurmaya 
klıfı kuvvet evkedebilirdik. F.akat 
bu sureUe lınreket mühim iht yalların 
buı ada kullnrulm:ısmı intaç <.'dccck
ti. Bu suretle daha mühim harb snh
nelcnnckkı ihtıyatı:ırımız znyıfl mı 

olacnkb. Zaman fınllli de ciddı surette 
goz önünde bulundurmalı id·. Binaen 
nlcyh bu ;plitn teessüfle bır tarnia 
bırakıldL D.ğer bir hal suret dt! hiç 
mukavemet etmeksizin derh::ıl tahliye 
leli. Bu ekıl harb etmeden 1ngılız 
toprnldarını tcrkctmck ma nı ta
şıy c:ıkb. Ayni zamanda da duşman 
teliıf etmesi güç insan ve malzeme 
husu und:ı zayiı:ıt "erdirme': fırsatını 
k. :ıra~ktık. 

Uçuncu hol surcl.i de ufak l u <'t
lcnmizlc orada ı. k ve çe lme • 
gaynknblli ıçtinab <>lunc ya d r 
duşmana n mi :znyı t 'erdırme ıdı. 

tlçuncu ık kabil idi "e ııimdı oma
linin tırlıliy · de muı; fUıkıy le bı
t rıldi. Ordumuz çek · bul du 
Toplnnmız cı;" clce zayı cdılen Hti.si 
must.csnn ol::ırnk hcpsı ırkab cdildı 

M. Izcme, yıyccekler ve teçhiz t kıs
men t::ıhlıyc edildi. Kalanlar d ımha 

olundu. Y ralılarımız ın ıza Clkanl
dı. Iı giliz deniz \ e h \ a kuH etlen 

k1 bir surette iş b rliğ } p:;ın Rho
dcsı 1ı Hındli, Afrikalı \'e Somalili 
1,ıt:ı t endılcrine tevdi cdılcn \ zı

fc~ ı, l c 1dilerinden ad.Wcc çok fa!.k 
b duşmıınn kıırşı muharebe cdeı ek 
t l.cüre değer bir mclıaret \ cesaret
le ,{a ettilq. 

lckcl drıhilindc, normal z. manda \ u- ·-----====-----
1,ubulınasm.ı ihlımnl olmıyan düşu~- 1· '7mı·r Fuarı bugün 
ccsızce hareketler olmu tur. Hep mız L 
az çok yni vaziyette bulundu ~muz • ı ı O 
-cih tlc umum huzurun mına fcd ı- merasım e açı ıy r 
kür! kl r yap r k, dcrın bır nnl Y1 

o erip mu ku ta ı kQJ: a 
ve Fuıl<ındıy:ıyı hur '\le usbkıl bir 
devlet olarak y tm:ığa çalı Jıll-

yız. 

Bursanın 
ekmek derdi 
münasebeti le 

r Baf tarafı 1 inci uhifede] 

1 Bai tarafı 1 inci sahifede] 

edecek, fuarımıza iştirak eden 
devletlerle ekspo7.anlara teşek
kür eyleyecektir. Sonra Tica
ret \'ekilimiz B. Nazıni Topçu
oğlu bir nutuk irad edecek ve 
makasla kordeliyı kesecek, bü
tün da"> etliler, fuara, girecekler
dir. Evvela devlet paviyonları 
açılacak ve gezilecek, sonra 
hususi paviyonlar ve sergi sara
:ındaki stando vitrinler görü-
k~ctir. 

olduğunu kn.ydcdiyor ve şirke- l<'\ıarıınız, bu yıl geçen yılla-
ün tr-essüsii ile ortadan kaldın-

ra nazaran daha mütekamil ve 

8oyfa : S 

Yanlış zihniyet 

B ursal.ılann bir ekmek 
derdi \~. Gazetemiz .. 

deki ne§riyatl takib edenler bu
nun safhalarını bildikleri açın 

ayni şeyleri sütunumda da tek 
rarlıyacak değilim. Sadece yan
lış bir zihniyete işaret edeceğim: 
Bursalı Bay (l Tekin) Bur

sa vilayet makamına verdiği 

istidarun sonunda " ... bu ha
lin önüne geçilmesi menfaati 
umumiye namına merhamet 
ve himmetlerinden haklı ola .. 
rak beklenir.,, demektedir. İş
te benim işaret etmek istedığim 
yanlıs zihniyet. bu talebdeki 
(merhamet) kelimesidir. 

Valiler ol un kaymakamlar 
olsun, nahiye müdürleri olsun 
cümhuriyet devrinin bu idare 
ndamlariyle Osmanlı hüklıme

tinin (mültezimleri) arasında 

hic bir mifüasebet yoktur. \ali
lerin, kaymakamların, nahiye 
müdürlerinin \'e diğer her tür
lü memurların esas vazifesi 
halka hizmet, halkın meRru 
ihtiyaçlarını \•e tnleblcrini yeri
ne getirmekten ibarettir. Bır 

vatandaş herhangi bir memur
dan merhamet dilenmez. Eğ r 
bu şey makul ve kanuna uygun 
ısc bunu o memurdan taleb eder. 
Memur bu istenen şeyi yapma
ğa mecburdur. 'l'aleb edilen şey 
kanuna uygun değilse, bunu 
esbabı mucibcsini zikretmek 
sartiyle nazikane reddc:ler. 

Cüınhuriyet devrinin bu bü
yük ınkılabımn halk tarafından 
hala layıkiyle anlaşılmamış ol
duğu Bursalı (İ. Tekin) in is
tidasmdan anlaşılmaktadır 

Bazı dairelerde memurların da 
hizmet.le rnUkeUef olduklaıı cs
habı mesalihe dürüşt muamele
de bulundukları da zaman za
man yapılan şikayetlerden bel
li olmaktadır. Rejimın ruhu
na tamamiyle muhalif ol n bu 
gibi hareketlere kat'i olarak 
bir son verilmesini isteriz. lsti
dalardan rica ve istirham keli
meleri kalkmalı, halka, mecbur 
oid'Uğu nazik muameleyi yap
mıyan memurlar §i<.ldetle ceza
landırılmalıdırlar. lan ikinci nevi halk ekmeğinin 

yeniden cıkarılmasım istiyordu. müı:erakki bir eser o!murtur. MURAD SERTOGLU 

Bu suretle Bursada teşekkül 
eden bu şirketin yeni bir yan
hş hareketi .:ırtaya cıkmış bu
lunmaktadır. Bursa gibi halkı 
fakir, çiftçisi cok bir yerde 
ikinci nevi ucuz ekmek bulun
maması hakikaten şaşılacak 

bir şeydir. 
Ekmeklerin birinci nevi ismi 

altında daha ı ahalı satılması 

bütün ekmeklerin :ıyni cins un
dan imali şiibbe yol~ lti Bursa
da kurulan uncu \ e fırıncılar 

.sirkeli hesabına nıiikcm.mel 
bir şeydir. 

lnsanların ekmek ihtiyacı mu 
ayyen ve z ruriilir. Ekmek fi
yatının yükselmesi, cli.mek istih
Hikini azaltmaz. Binaenaleyh 
Bursa ckmckçilil: şirketi bu sa
yede her ay bi.iyük kazancına 
<>n binlerce lira ila\ c eder. Var
sın fakir halk günde tedariki
ne mecbur olduğu bcı altı kilo 
ekmekten tasarruf edebileceği 
dört teş kurusln k"' tık alacağı
na bunu alnmasm. Pahalı ek
mek yüzünden katıksız kalan 
bu zavallıların midelerinin istı-
rabını belediyen'n m·• aad He 
teşekkül eden; unculuk ve fı
rıncılık sirkctinin b~htiy~r vel 
kazancı bol riklcri h · et -
mezlcr. 

Hüklımetimizin verdiği ehemmi------====-----
yet sayesinde fuar, büyük in- Sovyetlerin havacBık 
kişafa mazhar olmu~ bulunmak- gunÜ 
tadır. 

Bu seneki fuar..ı. yedi ecnebi Moskova, 19 (a.a.) - Tass a-
dcvlet istirnk etmektedir. jan ı bildiriyor: 

Fuarın devam ctti~i müddet
çe İzmirdc mühim spor temas
ları yapılacaktır. Beden Terbi
yesi Genel Direktörlüğü tara
fmdan hazırlanan zengin prog
rama göre Türkiyenin en kuv
vetli gürc.sıçileri, fuardaki açık 

hava tiyatrosunda karşılaşacak
lardır. Güreşlere Ankara, İs
tanbul, İzmir, Kocaeli, Balıke
sir bölgeleri yedişer siklet üze-[ 
rinden tam takımlaı·Ja iştirak 

cyleyeceklerdir. Çorum bölge • 
sinden Mehıned Ali Demirka
ya ve Hasıın Hüseyin Yenerle, 
Ragıb Tetik ve !cel bölgesinden 
milli takım güreşçilerimizden 

meşhur Mersinli Ahmed, Yalı· 
ya Kalkan da müsabakalaı a gi
ı cceldcrdir. Serbest giireş mü
sa.bakalan 7 ve 8 ey!Ulde yapı
lacıi!ctır. 

6, 7 \•e 8 eylül günleri külti.ir 
parkta tenis klübü kortların • 
da 'l'ürkiycnin en heyecanlı te
nis müsabakaları yapılacaktır . 
Müsabakalara Ankara, !stan • 
bul \'C İzmirin en meşhur tenis
çileri iştirak edecektir. Müsa

Sovyetler Birliği dün hava· 
cılık gününü tes'id etmiştir. 

Moskova hava meydanında 
yapılan büyük hava g\;çidındc 
Stnlin ve silah arkndnşları ha
zır bulunmuşlardır. 

Öl Um 
Sırkccide m('Şhur Bahçeli lok nta 

ahılıı Ali Rı7d'l Arda tutulduğu ha.;
talıkt:ın kuı tulnmıyarnk dun gece 
olmu tur. 

Cenazesi bugun ikındi uzeri Şch
rcmuıindc Pazar tekkesi okı gınd ki 
C\ ındcn kaldırılnrıık namnzı kılıııdık

tnn onra Merkezcfendldckı aıl knb
nstı.ınınn gomuleecktir. 

:vlC\ 15 rahmet Cl liye. 

• • • 
VEFAT 

ı tan bul Tıcarct 'e S ... rı. yi Od ı 
mcclı ı aza ınd n deri \ e kosc
le ıuccan Osman Nuri Arı • nın 
v;:ılidesi Altın Top ırnndura ınuesscse 
sı ah bi Srıbn Mcrgen 'c Basrı ~·

genın teyzcicn &yan N ıme Ü mu
gulsııın ~.!!at ctmı~ür. Ccn:ız bu
gun Ak rny, KüçuklanJ: Asuı bey 
oknk 36 numaı lı cvındrn t 12 

de ı. ldırılnrak n mnzı Ak r:ı.l Va
lide cam ünde kılındıkt:ın oma E;\ up 
te le abrislanuıa dcftıedıl 1 tir. 

Kederli aılesıııe tazıyetlcrİITlİZl ı;u
ı arız. 

Biz Bursa belediyesinin :ıklı 

se!imindcn \ c Burs ,·ali ınin 
hassasiyetind n eminiz. B nun 
içiııdır ki lm y. nlu· yolcıan rir
atJe dönüleceğine '> Bursalı

ların ekmek ytizünd çekmek 
te oldukları ıstırabın niluı.ye
te ereceğinden ümid\ z. \·:ı

bakalar tek erkek, çift erkek,.,...~~""""!'"""!""~~~~~~~ 

~iyetin ibir an cvv 1 
sini be-.kleriz .. 

tek l~:ıdm ve muhtelit olarak 
yapılacaktır. Fwu· y.üzme mü
sah:ıkaları 14 ve 15 eylül gün
lerinde Karşıyaka yüzme ha
\'ltzuııda yapılacaktır. Yüzme 
müsabakalarına .Ankara, İz
mir. Kocaeli, Bursa, Balıkesir, 

Muğla, Ant:ı.Jya v:e Hatay böl
~erinin birinci derecedeki yüz 
geçleri i tirak edecektir. 

İstanbul futbol muhtelit 
takunının iuar me\·siminde lz. 1 

mire getirtilmesi ıic-in teşeb

- büste bulunulmu tur. Atinnnın 
- mcshur Panati.naikos futbol ta-

lcımı da. fuar mevsiminde İzmi
c.k ve müsabaka •a mnk 

için Altay 'c Altınordu klüb
lerine müracaat ve teklifte bu
lurunuştur. Döviz temini müm
kün olursa bu takım da lzmire 
gellrtileccktir. 

İngilizlerin bir cemilesi 
Londra, 19 (n.a.) - İzmir 

fu::ı.rmın açılrnnsı mün:ı.scbctile 
müstemlekeler nazın Lord 
Llyod ile Amery 20 Ağusto ta 
saat 18.10 da radyoda Türk 
hükümctine \C fuar tertib h~yc
tine hitaben muvaffakıyet t -
menr.isinde bulunacaklardır. 

Her iki nazır da Türkçe ko-
nu. caklardır_ Mevce tullcri 
21 32 ve 19.60 metredir. 



BPO Dr. IHSAN SAMI 
Gonokok At••• 
~ ,;e iht.ilAUarına 

'irek ıampiyonası ~~ t~~aı::u;~::: 
Bölge 1dlrek pmpiyoD881 pa- -===~besl=~N~o~. ~1~13~. ==== ar güllü öğleden sonra Yenı !!il! 

'fi ile Samatya arasında yapı
aaktır. Birinci t$ilı:de Güne
n, ikincide Galatasarayın bi
nci geldiklerine bakılırsa, mev
DIİn en btiyük kürek hadisesi 
an bu h ftaki yarışlar Gala -
ı.Bara) ıl Gunc arasında bü
Jt bi çek mıeye sahn ol ak-
r. 
>ell Cftlon mUsabakası 
lst mpıyon-

ju c a ve c martesi gün-
ri saat bcşde Kadıkoy stadın
ı yapı aktır. 

nı bölge merkezine gönderme
leri ve bu listeleri doldurarak 
en geç Ağustos 1940 nihayeti
ne kadar yeniden muayene e
dilmiş hüviyet cUzdanlariyle be
raber bölge merkezine tevdi et
melcrı lüzumu tebliğ olunur. 

KHlb murahluıslanm dalet 
İstanbul Futbol Ajanlığından: 
1940 - 41 yılı Bölgemiz fut

Dr. Ihsan Sami 
bol birincilik müsabakalarına ~--
Eylül 940 pazar günü başlana- öksürük şurubu 
caktır. Kura çekmek üzere bi-
iinci kümeyi teşkil eden isim- a e kızamık öksürukleri 
leri aşağıda yazılı klüblerin tesirli il tır. Herkes 

1 Liseler Alım 

Cınıl 

Dershane sırası 

Mii<darı 

Aded 

350 

Yazı tahta ı 17 

Sabm Komisyonu 
Başkanlığından : 

Beherinin T. F. ilk temlnatt 
Lira Lıra Kr. 

H ) 
) 380 25 

10 ) 

Yeni açıl cak Uskudar 4 ıcu 'c Beyogl - ınt.'J orta okulun ihtiyacı 
olan yukarıda cınsı, mıkdaı ı, beheri in tahmiı fiyatı ve ılk teminatı yn
zılı eı;yalarının 2 Eylül 1940 pnzarte i günu , at 15 de kapnlı zarf usulile 
eksıltmesı yapılacaktır. 

Ek lt ıe Ec;>o l tst ,,.)al dde No. 349 d Lıseler Alım 

mısyonunda yap 1 caktır. 
1steklıler en az 3000 liralık bu gı ışler yaptıklaı ına daır resmı daiı e

lcrden alacakları belge ve 1940 yılı Tıcaret Oda"ı vesıkasıle ılk temınat 

makbuzlarını havı 2491) sayılı kanunun tarıfai daırcsınde !ı zırlıy ... cakları 
kapalı zartı nnı yukarıda soz,. ge1;en atten bı saat evveline kadar ko-
misyon ı·eı Jıgıne m kbuz mukııbılind venneler . ı 

Teminat yntırmak, şartname \:e numunelerı gormek istiyenlerın Gala-
tasaray 1i es nde komisyon katıbliii.ne muracaatıarı. (7380) 

DENİZ LEVAZIM SA 11~ ALMA IOMİSYOIU İLİILl~I 

ZAFIEA 
30 AAustostadır 

Milli PiJangO 
lzmir Fuarında çekilmek Uzere bir 

af er piyangosu tertib etmişi' 
Türkiyenin her tarafında sablığa çı· 

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

Bu mu b k ya · tırak etmek 
ley nler, yan uniı hakem 
yetine mtır.\caat der k isJm-

ök uı 'c nere.. da lıııı, bo ,_ 1 
23 8 940 cuma günü saat 18 de kullannb br. _______________ ..., _________ .,.. 

bölge r.1erkezine birer murah - •1111!1•••••••••• 
Tam biletler (2) liraya ve yarım bi· 

Jetler (1) liraya sablıııaktachr. 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. 

rini k ydettireceklerdir. Bırin-
ve u üncü kategon atletleri

! açık oJ n Dek tl n müsa -
lı:ası her P.iln beş müsabaka 
pmak retı le bitır lttE"ktir. 

ha göndermeleri tebliğ olunur. 
Altıntug -~ - Beykoz 

- Beyoğluspor- Fenerbahce -
GaJatasara.y - latanbulspor - Sü
leymaniye -Topko.pı - Vefa. 

ZAYi - Büyukada ilk okulundan 
1939 yılında aldığım diplomayı kay
bettım. Yenı mi alacağımdan eskisi
nın hükmü yoktur. 

Bilyilkada: Donanma aokatı No. 11 
HAie AOlar 

JUühlrrin nazarı dllıkadnc ------------------------

10 
3 
6 
1 

7000 
1000 

Kilo ldstik levha 50 S/m. ıeniGliğbıdc 
Aded on kişilik yemek moısası 

> yemek masası içın sıra, 

> seyy r kuzine cson S:..tem> 
metre telefon teli c2.5 veya 3 lük 
aded izalftt&- «demiri ile bırlıkte> 

Yukarıda cins ve mıkdarı yazılı 6 kalem c ya v 
940 cuma gumi saat 18 da pazarlıkla alınacaktır. 

tsteklilerın Kasımpaş;adu bulunan komisyona muraceatları. (7472) 
Bed<'n Trrh) t İstanbul Böl- ı 1. } B } d • 1 
~ ~ n 

1

11
:
1 

td:~in ıkıoci _ stanbu e e iyesi ilanları 1 - Tahmin olunan bedeli :a:.02 ~ olnn 145 k .. lem eczayı tıbbiye 
addt: r n A f kr malz.emesinln 22 Ağustos 940 tarihine rastlıyan perşembe günü aaat 16.30

1 

30A6USTOS 
Zafer bayram1na mahsus fevkalade 

Belediyeye aid motörlü \ esai in yıllık ht y ı iç•n alınacak 258, 462 da pazarlık eksıltmesi yapılacaktır. 

ilbl r·n litıe benzin kapalı zarf usulile ek ltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 2 _ İlk teminat mikdarı l4l2.8!i liradl Şartnamesi ve aluıacak 
1 tbcı" 61'115 lira 50 kuru \e Jll-: teminatı .ı490 lira 78 kuruştur. Şartname Zabıt olan ecza ve llçlann listesi her gün komlQondan a'HnpbiUr. ! 

• • \ Muam l:lt MilJüılilğü kaleminde g rülecekt r. tbale 31/8/1940 cumartesı 
ır t 

1 gumı saat 12 de daimi encümende ya:>ılacakt r. Taliblerfa Jlk teminat mak- 3 - tsıeklilenn 2490 sayılı kanunda yaaılı 'IM!Baikle birlHde belli 1 
çeceklen mUs b ~ ıün ve saatte Kasımpafada bulunan komlQona mür1Kl8tları. ('1138) 

ız eya • ektublnrı ve :l40 "!' hlkl aid Tıcaret Odası vesikalarfle 2490 nu-
ren listeleri almak üzere sa- maralı kannnun tarifatı ~vreslnde huırlıyacakları teklır mektuplarını ' • • 
biyettar birer murabba ları-1 hale günü saat ıı e kadar daimi ene- cne \·ermderı IAzımdır. (7199) Mannara 0SIJÜ. Bahri K. Sata_... K...ı.y011aDC1lla: 

YATILI - YA TiSiZ - KIZ - ERKt::K 
Taİtıminl Fl)\atl Tutarı 

Kuruı Chıal 

Piyangonun pllnı 
İktuniyellllD mlkclan 

ikramiye .-n Ura 
l 80.000 
1 20.000 
1 10.000 
2 5.000 

•• 2.000 

60.000 ··-10.000 
ıe.ooe 

HAYRİYE LiSELERi Bulgur 76000 H 
Çay 340 500 

lO&IO 
1700 
2400 
H'l5 
2220 

ao ı.ooo 

- l,00 S080 10 

··-88.880 
30.000 ... 

ANA 
B&k tal 

--....,._ -. 

Cıadde@iwle Telefon : 206SO 

ORTA LiSE 

dakFilm 

limndır. 

baslana-

Mercimek 15000 141 
Beyaz peynir 3500 45 
Sabun IOOO 37 

1 - Yuk!U"lda cinş ve mıkdan Yazılı ~ kalftll 1; Jecelt 
pazarbkla satın alınacaktır. 

maddelert t 
-2 - Paurııtı • ~ lNe P&ııe9"be lilnQ. saat H de izmttte .,._,. 

aahe' bınöidakt JtcıiniarQn tılnasmda :J8P)ıicaktJ • 
3 - lfbu maddeler bir ve,a Qn asrı müteahhidlere ihale ...,Ueee

.;nden teminaUan, ihale:Yi mdteakıb 9rr 115 nisbetindP. derhal al1DjlıClllmr. ı 
4 - tsteklilerm kanunun istedlil ve.alkle birlikıe mua)'181 sOn ve 

saatte komisyon başknnlıima müraeaaUan. -('1513) 

• • • 
ı aded 6 volUuk tenvir batacya akihnlitörü 
SO aded mavi ampul 10 • 15 'allrtk 
100.000 kilo odun. 
11 kalem bando malzemesi. 
IOO kilo fosfor d6 kalQum 
Yukarıda cins ve miktarlaı·ı yazılı be kalem eşya ve ma1"em"" 28 ngus

tos 1940 çarşamba günü saat 16 da paıarhkla alınacakür. 
bteklilerin Kasımpaşada bulunan komiQona müracaatlar. c"l4'13, 

... s 
30008 2 ....,. __ _ 
esMü l'rıkill 

·-6f) .OQ(l 

lstanbul Limanı SahH Sıhhiye Merkezı 
Satın Alma Komisyonundan 

l - Mer).;ezimiz ve mUlluıkatı müstahdemini içb1 180 çift 
veçbile ft>\ır açık ebiltme iJe yaptırılacaktır. Bebeı· çiftinin tahmın be
deli «80Cb k , \ıitan tutarı «1280> liradtr. 

2 - a. ek8iltme7e ald şartnameler merkezimiz levazım ınemurlujun• 
dan pe •• abeır. 

3 - Eksiltme 3 eıl61 lffO salı ıünil saat H de Galatada Karamusta• 
1apafa eokaimda mak1lr satın alma komiayonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat parası 16 liradır. 

5 - Bu işe gıreccklerin 1940 sene · Ticaret Odaaı \ esikalann 
termelerı tarttır. 7368> 

1 ASKERi FABBIWR SATl!I Al.il& lDlisMı ILAIURI l tnhisarlar U. Müdürlü" "nden: 
KBUkalecle ~ IBr•*.,. l - Şattnameıerl mueiblnl;e 29/~/9'&0 \aribinde iki aded saç ~ 

Ketif bedeli ( ıaGO) Ura olan :yukarıda 7a&1lı iDtaat Aakerl i'abrikalar 1 deniz qaotık0ntl1l bPall um. yapl]an eblltme.ane taHt zuhur eııtıedijl,n 
umum mQdürliltü merkeZ satın alma komtsıwıunca 2191940 tarlbiDde p - ' den P• zarbk usulile ekdltmeye konmUf\ur. 
zarteai &ünü aaat ıı de kapeh zarfla ihale edlJ«eldir. Şartn<tme 91 kur\ıi il - Pazarlık 28/\'IJJ/HO ÇU'llUllba gunu saat 18 tla Kabatqta ~ .. 
mukabilinde konıls7cndan veriUr. Taliblertn .....nat teminat Olan 13'5 P ve mübQaaı ~ ahin komiqonunda 7:t?llaeKW. 
lirayı havi teklif mektublannı mezkür tonde mt JO a kadar komisyo- m - Şatıı:ameler levazım pıbeai veznesinden ve lmrir, ~kara ~ 
na v~eleri ve kendilerinin de 2490 uyıb ununun 2 ve 3 niacldele- pıüdürliklerinden c2'l5 ve 114> kurufll ahnabillr. 
rindeki vesaikle muayyen ıun ve saatte komısyoııa müracaaUarı. (73'1•0 lV - Münaka1&7a lireeekler ~~ «9> uncu madclelerınde 1a• 

• • • ıııJı takdiri kıymeti havi muayene raporiarı ve S 'l .a l(ivenme paral r'/f!
birllkıe • 0 •iA olunan .. n... ve saatte mezkür ,.~~-ona müracaatlart. 110 toa ~ Tutya eh ıeaktlr: ~ ..... _. ... J 

(7318) 

Tahmin edilen bedeli (110.500) Uta oJm i'lG ton elekkolit tui;J'a As- -------------------lm!ll-.---• .... ı .1 
teri Fabrikalar Umum Müdürlillil ili.kez Sa\la alma kornis)oonunca 1 b t 

1 

] 

1/10/940 pazartesi IÜJlÜ saat 15 de bPl]ı zarfla iba)e edilecektir. Şart- Devlet Demiryolları anları 
name 5 Ura 53 kUl'U§ mukabilinde komisJondas •erilir. Talihlerin muvak- _ 
kat teminat olan (8775) lirayı bavl teklif mektublannı meskür lilnde sa· ~ p 
at H de kadar komis100a vermeleri ve JrencHlsialn de 2490 numaralı Kaklwehlr deposuna bir aene zarfında ıelecek olan takriben 30.000 toO 
kanunun 2 ve 3 maddelerind~i vesailde ~ olmadıldanna ve bu kömürQn vaıonlardan :vere boplbln'l8sı ve ayni mikdar kömüribl 
itle alAkadar tüccardan olduklarına dalı• Ticaret Odası veslkasile mezkür yerden makine ve icabında vqonlara yükleme ili kapalı zarf uauliJt 
SOn ve saatte komisyona milracaatıarı. (73'13) 31/8/940 tarihine mllsadtf cumartesi günü •ıat 11 de H. Pqa ıar bind 

• • • dahilinde 1 ind illetme komiiyonu tarafmdan ihalesi 7apılacaktır. 

18 kalem demir malMIM ahaaeak 
Tahmin bedeli (20507) lira 55 kurut olan 16 kalem demir malzeme 

Askeri Fabri alar Umum Mildürlüü llerkez Sabnalma komlsyonunca 
4/10/1940 cuma ıüniı saat 15 te kapab zarfla ihale edll~ktir. Şartname 
parasız olarak komisyondan o,;erllir. Talihlerin muvakkat temiat olan (1538) 
lira (7) kuru u havi teklif mektuplarını meüür &ünde saat H de kadar 
komisyona vermelerı ve kendileriıınln de 2480 numarah kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına w bu ille a"lr""ar tile· 
cardan olduklarına dair Ticaret Odası vesikaaile mezk6r gQn ve ••tte ko-
misyona müracaattan. 7463) 

6ahibı: Ahmed Cemalcddln 8ARAÇOGLU 

Muhammen bedel bir ton kömürün vagondan yf!l'e indirilmesi ıt 
ırilruftur. Bir ton k6mür0n 7erden makine veya vqona yükletilmesi içlO 
idare elle müteharrik vinç taba1I eUlii takdirde 15 elektrikle mütebwTUl 
'\i inç v~i zaman 10 ve tabmll için idaremiz biç bir vesait vmnedıtl 
takdirde 20 ıwru,tur. 

Eksiltmeye glrmek iatiyenler kanunun tayin ett.ili vesaik ve 875 lirs• 
bk muvakkat temhıatlarlle birlikte ihale günü teklif mektublannı saat 
10 a kadar komiqona vennelerl llzıır.dır. 

Bu ıte aid ~e ve mukavelename projeleri lt0DW70n ve 'Eski~ 
şehir depom Qarafından param olarak verilir. (7131) 

~ 

Neplyat MOdih'U: M .. ld -ÇETiN a...ld .. ı yer (Yeel löah matHM.) 
-:;:~=:;~::=::~~~~::~_.İİİİİİmİİİmİİİİİİİİİmmiiillil ... iliillliilliiliiiiii!İİİİİİİİİİİİİİİİliİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİIİİİIİİİİİİİlii;~~=~~~~=:;~::~~== 1 - Milli Saraylardan Anadoluhısar daKı ICOçilksu ko kuniln hari ı fa· Ülıffine pek çok hiddet etti: Hemen: marat ve yatlı hoy&silf! bahçesi eb Ja dası demir kapı ve pannaklıklarıl 

Bir çalgıcının seyahati 
39 

yordu. 
Arkadap cevab verdi: 
- Evet evet! Çapkın herif bu tara

fa kaçtı. A!l fU seneriyi bir el.fa ele 
ceçlnek dayaktan kemiklerini kırar 
idik. 

Ben bu lAkırdılen lllttikçe korkum 
dan tfr tir titriyordum. Herifler beni 
bulaak olurlar ise ıslak vtkud ile 
sopa ;yemelt ne kadar fenadlr! Bet 
dakika zarfında bQtlln delikanlılar, 

dütGn davetlisi ltadınJar dere kenan
na toplanmıf}ardl. Artlk bt'r kafadan 
bi ses çıldyOl'du. Bu mada k.adlfı· 
lard:ı:ı biri su Gıei:lade JUVarlanan 
ppkamı ıördG: 

- Ah ..• Çapkın J(1» ~ ka şr..a 
leçt1M$! Bakmıa ppltaa bile wya 
dÜfll Ui dedi. \ 
Klldınm tu mataleadmiıuhınmll.?lna 

~k çok ~ ndiın. Çünkü dilerlt"ri de 
benim u y Uıı:e geçtıtitne Jı.anut 

getlrece Ult dere 1ı.e-

naı-ındıı du &a lüz ıonn.iy«ek· 
lcr, ben d ı ihdyari f'lbiseil 
bar yod ıı, ·~ ısus opa darbelerin· 
den kurtulac k idiın. 

Likin il benim iatedllim ılbi ol
madı. Köy delikanlıJarından biri der
hal kndtnm n rtaıeasuıı cerhetti· 

- H;l)'lr hayır! Bu kuweW akıntı ... 
cin yu ".ek karşıya l~'U"ıek mümkiln 
mü .•• Çapkın mııU:ık bir d.-.ute ıır
mlııtir. 

Dt>dl. Lolr.antacı m m hepsinden 
z·. ade ba _ ·• Ar kQmvall-
d•"1'1 n k ın d iıttJlfyordu. 
Ru ~a kayKU~r·Jen bfıf: 

- Caıu 1 Blr!mh lff)Y\Ulabm su:va 1 
Jirelim. Sebildeki eahlaklaıı an7ahm, 

dedi. 
Artık benim ne bale ıeldijimi hiç 

sormayınız. Herifler beni sudan çı
kardıktan sonra kim bilir ne kadar 
d6Yeceklerdl? Köy rahibi gayet iyi 
bir adam olmalı ki: 

- Çocuklar, bırakınız &U çapkını! 
EWtı ile kalsın. Kwmız (Margot) 
için koca mı :vok'> 

Dedi. Kayınvalide hemen söze a
tıldı: 

- 67leya ı ö7lqal B4!nim lı:~ 
köyOn lcerlainde bir tanedir. Alı.il 

için söylqinizl Köyde <Marıet) ka
dar lfi.zel bir kız var mı? Zaten ben 
1mlmı o haylaz berile vereeek cMill
dim yaı. Hep bu işlere sebebiyet ve
ren madam (Frold) dm. 

Madam (l'rold) lokaQtacının zev
e:eti idi. ICQJOvaltdemlıt acın sözleri 

- Neden ben sebebiyet vermlı keza yatlı boya tamiratı açık ekstltmeye konulmuttur. 
olayını? Sen'n kwna gayet yakıJıklı ı' 2 - Yapılat.•ak tamiı'atın tahmını b ıd<"li 4293 lira 9 kurufbır. 
bir koca buldum. Fakat otlan kısa- 3 - Bu tamirata mııtealilK bn in. ı k~it cedveli ile ~rtnamelerin birel 
cık bo)rlu, boncuk a.:uzlu <Margot) u

1 
suretleri Dolmabnlu,:ed .MılU Sar111lar MvJurluğil kaleminden ahnabılir. 

&örünce bejeıunedı, kaçtı gıtU, asıl 4 - Eksiltme Ajuııtosun yimıi sekizlocı ı; rşamba ıünil aaat on belte 
ben sizin ~eden yemek ve ya-! Milli Saraylnr Müd\lrJ(ll.ü binasmd.ı 7apılaı:akbr. 
tak parasını kaybetUm, dedi. lki 

1 
5 - Muvakkat teminat 322 liradtr. Bu paranın mal sandılma yatırılll' 

kadın münazaai liaanİ3'ede devam 1 makbuzunun ekııiltmeı :n yapdaC3jı saat on bete kadar e1cailtme beyeı.
tde ede ciddi bir kavga koptu. Ka- verı~ bulunman lhımdır. 
1ın valdem madam (Ferold) a hO· 6 - Ekslltme'l'e girecek olanlar Ticaret Odasına kqıtlı bulunacakld 
cum ederek aaemı bafmı yolmain,' \'e ~dıye kadar bafka 7erlerde 78Ptıklan tamirat ve inşaat illerine dair 
diJ"'1 de ldlUUı: llbı ell•.rile muha •

1

. ~lde ett lde i veş.ikal:lrla bu vesikaları göstermek suretile llil11 SarayW 
cimin suratın:ı wnnaga ba~adı. ~n Mi tl ._'1 dan eksilt o ailnünden evvel a;ynca alacaklan fenni iktid9t' 
bulundujum mahalden bu komedya- ş<.-h&dt-tn W ve teın' ıat paruı m•buzunu mU811'8a .. te kadar 9' 
11 ~or, fakat ele seçmemek slitme hey •I e tevdi ~:t"klerdir. c7182> 

için sWmeie cesaret edemiyordum. - -- - --::.-================== 
Erkek ve Jıadınlarm müdahalesi ü- Ç • k • d 
zerine 1ı:av •a bertaraf edildi. Yine emışgeze te seyyar Jan arma•~•• 
bl&lm meeele 1N!'7dana ı:ıktı. En ni- . 
bQ7et delikaıdılardan iklı i: Tabur ihtıyacı için kapalı znrlla 120000 kilo ekmek ahnacaktır. ..,.. 

_Bu kadar kalabalıja hacet yok! hammen t..ıtarı lHOO, ilk teminatı ıno liradır. 
Si& k~c avdlrt MiDiz. Wa- IMK'ada EqU meal 10/9/1940 ah l(laQ aat on birde ~- tabUI"' 
bekledz.. Çjıiplla herif meydana çı- rarg hında toplanacak satm olma k~nwı4a Jajltlacakbr. 
karsa ~hal yakahyarak l(izelce latcklilnin teklif mektuplanlll ihale sa.atınden bir Alit ...ı lıt..ı:~ 
d6vdiikt.en sour.a ~e r.etirlr, alzel l'Olla vernı15 'l<eJıı &öııdermiı olmlllan lkuriclır. 
teslim ederiz, dediler. Bu ile ald ,artnaınesi Çenatl&Sekte tabUr ve ~ lımQP~ 

ca.nu v•) de sörillebilir. ('l-ISt) 


