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Her Yerde 5 Kuruş 

izmir Fuarı büyük 
merasimle açıldı 
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Ticaret Vekili bu müna-
sebetle mllhim bir 

nutuk söyledi 
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Fuarından bir ~()riiniıA ve Tiea.ret \ekili Nazmi Toıl~uoğlu 

1 mir 20 (l!usu ") - Onuncu L'!l

t,,nı. ") onnl lzmir lu:ırınuı , çılı n c
racın J buguıı a. t 10 de !u. rın T..o
zan kapısında buyü;c mer ımle y. -
pılmı tı • 

'mır münascbetilc butun chlı· do
nat lmı tır. Fı.ı nn kapısıııd.ıRi cı d 

nuyo u. 
Arılı n eı.ı m nele T icaret Vckıli

mi;:. N'. • ı! Topçuoglu, tzınir \ alM, 
[So~ u 3 üncü sahıfcde) 

müesseselerinde vazife dcruhde 
JXIcmezlcr. Ancak hisseli olduk
ları kooperatif şirketlerde idare 
meclisi azalığı ve hesab müfet
tişliği yapa.bilirler. 

Buyuk Millet 
Meclisi bugün 

toplanıyor 
Anko.m, 20 (Hususi) - Ya

rın tbugün) aaat 10 da Parti 
grubu, öğleden sonra saat 14.
de Bilyük Millet Meclisi topla
nacaktır. 

Dun ikinci Ağırcezada meşhuden 
muhakeme edilerek tevkif olundu 

Büyük Millet Meclisinin ruz
namesindt~ bazı devlet alacak -
lannın tahsili gureti, zelzele • 
den zarar görenlere yardım, 

[Scnu S üncii .. hifedel 

Utin "'nbı:h K:ıdıköyündc Acıb:ıdcm 

1

. Yııpıl:ın 1..'.lhkik:ıb ı:orc Acıb:ııkın

dc ı;ok fecl bir cinayet olmuş ve suç- de Guler sokağında 30 numaralı o-
lu yakalımarnl. adliyeye \ erilmiştir. [Sonu 3 üncü Nhifede) 

yanın Knı ndcniz iizerind ki bii- [Sonu 2 ncl s;ıh ı fcde] 

·'UJI PfU v.ıaıu.:>.ı.:lA 1ap3Ct !PJIUU 
nun liyihalannın ikinci müza
kereleri, Bolu mebusu Lütfinin 
tekaüd kanununa ek layihaları 

vardır. 

Öğrendiğime göre, meclis bıı 
toplantısında gelecek celseyi üç 
haft:ı :-;onraya talik edecektir. 

HER SABAH 

Muhtelit tedrisat, 
ideal gazete 
ye bir şaka 

---<>--

Yeni çıkan bir rdiklmlz ilk sayı
ıında ideal gazeten n cvufını uyar· 
ken birinci veya ik inci vaaıf olarak: 

- OkYyucu bilhı11a her habırlne 
inanacaOı bir gaute lıter, demlftl. 

Halbuki o refikimiz yine ilk sa
;-111nın birinci aayfıaır.da çifte ıü· 
tun üo.erine: 

• Muhtelit t edrlut bu aene kaldı· 
rıhyor:t hıvıd lıini de veriyordu. 

T ürk o'kuyucuıu anlatılan yeni 
lnUpr eden arl-:adaıınHııla cia ideal 
gazeteye maattee11ilf kıvufamadı. 

Zira tahkik ettik, Ankara dan sor
ıtuk ve ISjrendlk ki: Bu hıber aa ı 
ve eıudan tamamllc Arldir ve mutt
tellt tedrlutm kald ı rı lmaıı mevzuu 
aıattlı: bıle olmamı.t: r. 

Yeni arkada:;ım ızdıın bu tuhlhl
mizi mazur görmesini r lca ederken. 
aırf bir ınulekdı:5 aziz tl§i olarak, 
keıtdlılne badema büyli k silylonee-

' 

mealni de hallı:ane tavsiye el•ecefilz. 
A. C .:!.!ıleddin ~ğlu 



ASKER • ) SABAHTAN SABAHA 

Bazı harb anekdotları Yazan: 

Eski Ordu 
Kumandan
larından 

_..._._,,__,z-=:oozıız:::zo:m=~------r ___ e_r_ı _ Sahih değiştirmiş 
Gıda maddeleri 1r°Ktıv_uc~ ' !Eminönü Unkapanı olan toprak: 

ft. . d 1 D I y o R K I: 1 h . ı· 1 A ~ • 

Karargahı umumimizin keskin zekaiarmdan çıkan ce
vab İzzet Paşa evvelA ordunun ileride toplanmaamı ve 
sonra faik düşman kuvvetlerinin taarruzu karşısında 

bir ric'at hareketile harbe başlamayı mı tensib etmiş
tir. 28 sene evvel vukua gelen hataları ve bu babda 
neşredilmiş olan muhtelif hattralardaki vesikaları ve 
planları tedkik ederek ayni hata!arm tekerrür etme-

Ali Ihsan 

SABiS 

ite .. ışı_n en . a ınan Edirn~kapı _ Eyu.·b ı s~ asının ıs ım a- 1.1obrıce 
muhım netıceler yolu ihmal mı kıne başlanıyor ten biriı::ş~~~ı~:;~.sa~:~:! 

---o---
tstanbul beledıyc i Sı11hat İşleri 

Mltdürlugu ı;elıu· dahilınd<. gıda mad
delerinın LE:f,ış 'c kon olune ehem
mi> etle dev.um etmektedir. Son bir 
ay zarfır.dn Sıhh:ıt Müdurli.:gü ınü
fetti kri tarafmd n alın"n ve tahlıl 

edilecek ? Yunanlı olan Dobrice , Bulgar, 
lstmıbul bcll!<liycsi Eminönü mey- Bizanslı, Türk, sonra Rumen, 

d:ınınm inşmıtını a •. mal etmiştir. Be- sonra tekrar Bulgar, ve dediği
lcdiye bundan sonra Emiııü - Unka- miz muahede ile gene Rumen <tl
pam saha ının istimlakine başlıya- muştu. Şimdi bir kere daha Bul
caklır. Dunun için Belediyeler Ban-

Naili Erler ı:nw .. ik bir oku.ru
cumuzd:ın nld J.mız mektu.bda de
niyor lj. 
«B~lediyem zitı, l:ıt:ınbulun bir

çok s mtl,.rinde ı.o.zuk veya hiç 
kaldır:ı:;ı olmıyaıı yo!ları yapm:ık 

hususı.ında l;üyük b r siiratle ve 
geniş rnikyash faallycte g~ece

gine da · r çıkzn havadisi gazete
lerde okuClum. Hangi yolların ya-

k:ısıncian bir sene kadar evYel yapı- garların eline geçiyor. Bıı suret-

mesi için ibret almak lazımdır. olunmak üzere kimyahnveye gön -
denlen 1448 nün unenin tahlil rapor-

lan b{!ş mılyon liralık istikrazdan le Dobriceye Balkanların Al-
3 milyon lirası sarfolunacaklır. Yapı- sas - Loreni demek mümkün
lacal< ıstimlaklcr için husu::;I bir plan dür. MalUm.dur, kt ahalisinin 
ha7.1rlanmıştıı-. nu plana nazaran ıs- yarısı Fransız, yanı;ı Alman 
tiınlfıkleri tamamlandıktan sonra be-

-8- ları Sıhhnt Mtidı.ı lıısunc onderil -
mi~tir. Bu nümuııelerden ;>ıılmz 193 
tanesi bozuk c;ıkını Ur. Bu r .. p.orlara Seferberlik islerinde bu kadar 

güçlüklerin baş göstermesi üze
rine Şark ordusu kumandanı 

(Kıtaların muayyen zaman zar
fmda seferberliklerini ikmal ede-
meyince buna balalmaksıiıiı 

nakliyat cedYelleri mucibince 
seYklerimi yoksa seferbcrliklcri
nı ikmal ej lemelerinc intizar o
lunması mı lUzım geleceğini) 

5 10 912 tarihinde karargahı u
mumiden sordu. 

Buna. karargahı umumimizin 
ke kin zekalarından çıkan ce
''ab şu oldu: l 'l'eehhüre sebe
biyet verenier haklnnda sonra 
kanuni muamele yapılmak üze
re kıtalarm baliğ oldukları mcv
cu<lla nakliyat ve yürüyüş ccd
velleri ahk5mına tabi olarak 
sevk ve ta.h. idleri lazımdır. ) 

Bu gülüne emir seferberliği 

kamilen karm::ıkan.şık ederek 
hiç bir intanın tamamen sefer
ber olma ına imkan bırakma
mı~ ve bir çok kıtalar yarı 

mevcud.la. ve eksilt nakliye va
sıtalariylc harekete mecblH" 
kalarak muharebe ve hareket 
kıymetleri çok azalmıştır. Bu 
h. l tecemmüü tesri değil, bila
kis tehir ctmiBl;ir. 

Halbuki tccem.mü mıntakası

mn ahvalin ic.-ı blarma göre da
ha geriye alınabileceği harekatı 
harbiye lciyihasında dahi nazarı 
dikkate alınmış idi. Bu layiha
nın altmcı fa~lında şöyle yuzılı 

idi: 

(Şa.yed taın::uncıı tecemmUü
mlizden evYcl düşman taa.rr'"'z 
<.-decek olursa ve mukavemet ih
timali kclmawa Alupyc civarın
da Telanderes: ve yahud "Ka
rışuraıı,, cihctlerinde keşfolu

nacak bir mevzi gerisine kadar 
<:ekilerek tedafüi muharebe Ye
rilir.) Bu fık1·a gösteriyor ki 
daha gerilerde Lüleburgazın 

garb ,-eya §ark sırtlarında ilk 
muharebenin verilmesi ve şu 
halde bu sırtlar gerisinde mese
la t Vize - Karıştıran) ''eya 
(Pınarhisar - Lüleburgaz) hat
larında tecemmü yapılması dü
şünülmüştür. 

Fa':at öyle ga.rib düşünülmüş 
V" yazılmış ki, bunu okuyan ba
sit kafalar Şark ordusunun ev
vela (Iürklareli - Hasköy) hat
tında t~cemmii edeceğini ,.e şa
yed bu tecemmü bilinmeden 
evvel düşman taarruz ederse ve 
mukavemet ihtimali de kal
mazsa o zaman ricat ediıcrek 

(Kan.ştıran) sırtlarında yeni
den keşfolunacak bir m~vzi ü
zerinde nmdafaa muharebesi 
yapılacağını anlarlar. 

Halbuki bu layihayı dil.sünüp 
yazarı genel kurmay reisinin 
?..ilminde tasavvur ettiği şey 

her halde böyle bir ağır hata 
değ ildir; Çiinkii Şark ordu
muz, evvela (Kırklareli - Has
köy) hattında topla.nmağa ba~
Ja.,ın; tccemmü bitmeden evvel 
dfuım:ııı taarruza geçsin; bu ta
arruza taraf1mızdan mukave-

Yeni Sabah 
ABONE BEDEL! 

TUrklye Ecnebi 
IENELIK 
8 AYLIK 
8 AYLIK 
1 AYLIK 

1400 Krt- 2700 Kf'1. 
760 • 1450 • 
400 • 
150 • 

800 • 
800 • 
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16 Receb 1359 

Gün 

Gunet 
10 ı:; 

G.IG 

8 Rumi Ağustos 1356 
234 Ay: 1940 - Hızır 158 

()Uıe ikindi 
5.17 9.04 Ezani 

13.18 17.04 V~sati 

Yatsı 

1.40 
21.41 

lmaak 
8.24 
4.24 

Ezani 
Vasati 

met ihtimali kalmasın. Yani 
dü.sman taarnız edince ııark or, 
dumuz muharebeye ba~la~ın; 

muharebe esnasında meydana 
çıkan ahval mukavemetimiz ih
timali olmadığını güstersl.n; an
cak o zaman muharebeyi kese
rek ta yet:mlıj kilometre gerideki 
Karıştıran sırtlarına kadar dü.:ı
mruı karşısında ricat edilsin. Ve 
oracla yeniden bir müdafaa mev
zii keşfedilerek bu tahkim o
lunsun. Ondan sonra düşmana 
(buyurun burada görüşelim; 
çarpı.şalım; en•elkini saymara) 
demek kabilinden mukavemete
dilsin. Bu kadar bayağı ve ip
tidai bir fikir ve pl§.n İzzet pa
şaya isnad edilemez. Eğer böy
le olursa dLlıa harbin ilk gün
lerinde düşman karşısında mu
vaffakıyetsiz bir muharebe ka
bul edilmiş ve sonra ricat edile-ı 
rek ikinci bir mevzide yeniden 
mukavemet çaresi aı-a.nroış de
mek olur. (Kırklareli - Hasköy) 
hattında teccmmii edecek kuv
vetler Şark ordusunun asıl Jrnv
vctl<:>ridir. Banlar setir kıta.lan 
değildir; s~tir kıtaları ordu sü-

telakki ederdi; ve bızzat ordu 
mensublanmn bile maneviyatı 
bozulurdu. Şark ordusunun esa
sen dört niz.amiyc kolordu.su 
\'3.rdı. Diğer üç kolorddu henüz 
hayaldi. Bwıla.nn ne zaman te
ı:;ekkiıl cdcoekleri ve nereye ge-

nazaran: 1 pılac•gı hakkında bir de liste gö- lediye bu geniş sı:ıhaıun lıutun yol- ol:..n bu iki vilayet de kah Al-
larını y;;ıpacak ve bunu müteakıb yol man, kah Fransız olmuştur. 
güzergl'ıhma isabet eden ı;;:thalann 1914. harbine kadar Almandı. 
kaz.andıl .. l;ın ehemmiyeti ııazan itl- 1918 de Fransızlara gecti; şirn
bara alarak tesbit olunac-<1.k fıyatıar- di gene Almanların elindedir , 

241 çavdar ıırıu ntimunesinden 2ı, zı.ime ıliş!ı. Belediyemizın lr>tanbul 
126 ekmek numunesinden 27. 73 su yollarının tamiri ve bilhassa uzun 

den 21 12'l meşr •bat numunesinden k•lmış yoli.ırın yapılması husu-
nüınunesindcn 9. 1 ... 7 ı-ut nümunesin- ısenelerdır iıtc kaldırımsız bir halde 

ı:;, 211' un numune.:::inden 24, 37 kon- ı;unda geniş olçude faaliyetine hız 
scrvc nümunesinden. bozuk çıkmış- 'vermesi lııtanbuıı_uıarı ne kadar 
tır. Gene ıs çıkc.ılata ve ıı salça nü- memnun et6e yer dır. Bu memnu· 
muneslnden hepsı ıyı çıl,mıştır. ] nıyetlmizden mı.itevellid te~kkür 

la arsaları sata:~;~ Maamafih Dobrice, İsviçre 

lib tecemmü edecekleri belli 
değildi. Şimdilik bilinen bir 
şey varsa o da on beşinci kolor
dunun Çanakkalcde kalması, 

on altıncı ve on yedinci kolordu
ların da pek geç nakledilebile -

1 
cekleri ve biınların ahvale göre 
belki Çerkesköy, Pavli köy gi
bi istasyonlarda şimendifer -
den indirilecekleridir. 

Şu halde dü!;imanla ilk mey
dan muhnrcbcsi dört ni
zamiye kolonldusiyle yapılacak 
idi. Bunlan da böyle pek ileri
de toplamak. sonra düşman kar
şısında ricatia işe başlatmak, 

hiç keşif ve tedkik edilmemiş 

I{arıştıron veya Tclandcresi sırt
iarında, böyle bir ricatten son
ra, kat'i meydan muharebesini 
kabule mecbur etmek tamamen 
fena bir hareket, ağır bir hata 
olacakb. 

varisi, ve ya ileri karakollar gibi Ilu işlerin ve hareketlerin sa
kuvveUcrin vazifeleri düşma • 1 dece harita iizerin ... le, nazari dü
na mukavemet etmek olmadı-/ şüncelerle tanzimi kafi değildir. 
ğından bunlar uzaktan düşma-

Sıhhat i.')leri mudurl gu b,,zuk bu- borcumuzu ifa ederken birkaç ı;a .. 
lunan ınüe .. sescle hakknda takib:ıt tırla çok mühim bir noktayı ha· 

yapılmalt uzcrc Bcled ye r·yasetine 
müracaat elmiş ve bu hu'al da ha7.ır
l:ınan raporlıırı Sıhh:ıt Vekaletine 
göndctmişlir. 

---ıtıııı:---

Balkanlara yapılan 

tırlatmak istiyorum: 
Yapılacak yollara aid listede E-

dirnekapı • Eyup yolu hakkında 

bir kayde tesadüf etmedim. Sürla
rın iç taro.fmdan Egrikapı tariklje 
Eyüple Edırııekarııyı blribirine bağ 
lıyan bu yol un ne kadar işlek ve 

ihracat mühim bır yol oldugunu burada 

B ık 1 1 • • A uzun uzadıya tebarüz ettirmeğe a an ar ve mer,;:ezı nvrup:ıya 

.hr d tın t di n· h 1 btlmem ILlZUrn var mıdır? Bu yol 
ı acat ~vaın e e. e r. un mu -
·'ü etl ,,., · ı· :ıl k "h uoahtan gece yarısına kadar dur--"" mcmlc ere ,.... o n ır ı • ı - .. 

lm t eo-tıl ll mad.:ın işler ve akpm sabah yuz· 
ı.ıcat yapı ış ır. ~ an m ar ara- ~ 

d 
· d R yt· lıi lerce ve yü:ıderca ışçi ve halk bu stn a en uya " u .anyayn ze n . . 

1\" • t h d b kır k'tr yoldan gel p geeer. üstıelık, &ey· 
,;:ıcarıs ana ur a a , ı e var- • . . 

d 
yahların aık sık zıyaret ettıklerl 

~ . 
D.ğ ta fd •,, · kılla r· tı Kariye camııne de pek yakındır. 

ı er ra an .;e<-ı n ıya 

· d · ··k l ~'-ted S Bugün bu mühim yolda tek k;ıl· 
ı;ıun en ı;:une yıı se nı= ır. on 
birlta" giln z.ıırf da bu ııfhllar 6I ku- dırım taşı yoktur. Yarın tozdan, 
ruşa çıkmıştır. H • uki iki ay ev- hele kııın bir bataklık halini alan 
\'el tiyntlar 5o 1-u us i.ızerinde •idi. çamat"dan geçilmez bır haldedir. 
Alak::ıdarlar keçi kıl• ~nekiıliısyonunu Hem de, elektrik direkleri mev-
önlemek için bazı lüzumlu tedbirler cud o!du0u halde lıu yora, birkaç 
alacaktır. lamba takılmaı;ı c.!ahi daima ih-

--ım«--- mal edilmiş oldugıındıın z'firi ka

Bir temenni 
Hilmi Zıya Ülken'e 

ranlıktır. Buroıı;ı ale1.ide bir yol 
değil, i)71ek bir caddedir. l!rtanbu
lun kıyısında bucağında yollar 
yapılmak ı.izere faaliyete geçilir
ken, Edırnekapı - Eyüp yolunun 

Hiç olmazsa bir kaç defa büyük 
nı oyalarlar; açılıp yayılmağa, erkanı .harbiye seyahati yapa- nılrnıyorsam bu ınlinasebetle kolos
kuvvctlerini inkişaf ettirmeğe, rak bunlann arazi üzerinde ted- sal bir yanlı!ilığın tash ihine müsaa- 1 
göster.neğe mecbur ederler; ek- denizi r:ca edeceğim. 1 kiki, yolların ve mevzilerin de 

Tasviri Efkarın 16 agustos 1940 ta
rlhli nü ;hasında Türk şehri adlı ya
zınıT.ı istifade ile okudum. Eğer ya- ihmal edilmesi veyıı. unutulması 

cidden acıklı bir şey olur.» 
Okuyucumuzun dikkate değer 

mektubuna alakarl ıı· makamlnnn 
seriya top ate.siyle iktifa eyler- Fatih zamanında Türkistandan bil- dikkat mızarlarını cclbederiz. 

bu meyanda iyice k~fcdilmcsi, bassa Fcıtibin daV't'.tile fslrınbula ge- •·--------------• ler. Nihayet düşmanın d..:.ha ı· h ub•"" ılın I" ' 
ısa a m ~· yap ası u- len ,.e Osküdardn bizzat Fatih tara- TUrkiyeye gelecek hay-

fazla yaklaşmasına meydan zumlu ::ıeylerin Iayıkiyle tayin f.ı.ndan istikbal edilen alim Semer- d dd 
vermeden muharebeyi kcsib ge-•r

1 

ve tesbit olunm::ı~ı, harita veya! kandde uıug Bey müessesesinde rn-ı vanlar hu u a mua-
ri <;ekilirler.: falmt Sark ordu- 1 1- sıdlık ve müderrislik ede:ı AH Kuş- yene edilecek - ·· ... krokilerinin yaptırı ması azım-
sunun asıl kuvvetleri, henüz ~udur ki Muhammediye ve Fethiyye --o--
(Kırklarcl.i - Hasköy) hattında dır. namındaki riyazi eserlerile meşhur- Türkiyeye gelecek hayvanların sıh-1 

Eski birinci ve ııftıncı ordu dur. Sizin bahsettiğiniz N11kiddm ra- hl mwıyeııe:::ı bundan sonra hududrla 
teccmmü ederken düşman kuv- G ı K d · ıı· ı kumandanı emekli enera sıd ise Ali uşçu an yuz e ı sene yapılacaktır. 'Şimdiye kadar hariçten 
vetlerinin taarruzu üzerine, ora- Ali İhsan Sabi.o; sonra yani üçüncü Munıd zamanın- gelen ha,r.r:mlar tidccekleri ,·ilayet-
da muharebeye ba.~ladıktan son 1 da (980) istanbula gelmistir. ıerde mu.:ıycneye tabi tutulmakta idi. 
rar mukavemet ihtimali olmadı- Bu naçiz mutalc::nn fusvib huyu- Fakat bu sebebdcn memlekete bazı 
ğını görerek Şark ordusunun Sel inik, Belgrad V9 rnlduğu takdırde büyük Türk riya- bulaşık hayv:m hastalıkhmnın ı:ir:ı-

Kağıd tasarrufu 

Dahiliye Vekaleti yeni 
bir iamim gönderdi 

D:ıhiliye Vekfüeti istm1bul Yiliıye
tine ve belediyesine yeııi biı· tamim 
ı:öndermi~1.ir. Vekalet bu tamiminde 
devairde yap lacı:ık kiıgıd tasarrt:!una 
~ızami dcree!'de dikkat ve itina gös
terilmesini istemr.ktedir. Yapılacak 

ki\.ğıd t:ısaıTufu % 40 11isbetinde o

lacaktır. Vekalet bu tasarrufun tenıin 1 
o1un::ıbı1ınesi için bazı direktifler de 
vcrmek1.ooiı-. Bunlara n:.ıwran: kısa 

yazılar i<:in biiyük kagıcllar kull:mıl
mıyacak, liizumundan fazla uret Çl

karılmıy~cak. müsveddeler ınu::.tamel 
ı,:Jgıdlara yazılac-ak \"C daktilolnrıı 

lüzumundan ftızfa kagıd \'enlmiyecek 

iir. 

, __ K_ıs_A_H_A_B_E_R_L_E_R_ .. ı 
* Ke:se Kağıdları - D::ıhiliye Ve

kak i Bek-diyeyc gönderdıgi bir tıı-1 
nıiınrlc yazılı ka[~ıdlarm ı.csc kagıdı l 
ol:ır:ık k..ıllanılnrnsının menolunma-
.sına rağm"n \"Ckiılete k .. dar akseden 
şikayetlerden bu i11e ınüsamah:ı gös
terildigi ncliecsine vanldıgını .Oildi
reıı, men kararının ehemmiyetle t:ıt
bikini istcm!şlir. 

* Ahşab mıntakalarda - Ahşab 

mııılakal::ırd:ı bazı keresteciler tara-
Iınd::ın açılnn enlmz sergilerinin yan
gın tehlikesi arzcttiği gürulıncktedir. 
Belediye knymakamlardıuı bu ser
gileri t<'tkik ederek bu hususda be-

1 lediye riy:ısefne bir rapor vermele-

rini istemiştir. 1 
*Odun Meselesi - Odun \e odun 

kömrı li hakkında yapılan tetkikat 
tamnmlannıışlır. Bu iki madde için 
asgm i tnri!e tatbik oluııaeaktı.r. 

ı Vl·yana Se"g:lerı· ziyccisi Elharzemi'nin ICıgartme muh- yet etti~i nnl.'.ışıldığındnn yuk<mdaki muharebeyi kesmesi ve düşman • • v • b" 
tcrii oldugu hakkmd:ıki geçmış ır 

1 
karar ver~lıniştir. lır. 

karşısında ricatı demek, mu- Sonbaharda açılacak olan Selanik, iddianızın da bu vesile ile düzeltil -
1
-------------------------------

-Jı: Sürpagobda ~ Sürpagobda be
lediye tar:ıfından yapılması mukar- 1 
rı-r yiir.ıne pi~ti henüz bir tasan·ur 
lwliııdeclir. Projeleri hnzırl,ınınaınq-

vaffakıyel:si.zhğe uğramak de- Bclgrad, ve Viyana sergilerine inlıi- mesini temenni ederim. Bu yanlışlar ç • ke bı' r ha rtendazl 
1 
k ·----:-... 

mekti. .sarlıır idaresinin şimdiden mamulat bilmcdiı;inizden değil, dikkat etme- r- ır 1 n ' 
\'e bilhass:ı muhtelif mc~eli yaprak diğinizden ileri geliyor. Yazılarını:w 

Herkes işin iç yüzünü bilme- 'tütün nümuneicn gund!'receği h:ıuer dikkat ediniz. Den yine sfai gözetli- ----------------------

yle~~~İ~~~;;t, ~~ETELER v~.,İ~SANLA~]A. Genç Musevi delikanlısına laf 'atan 
_ ·=- adam, polise da rüşvet teklif etmiş .. 

Alhnlara, cevherlere üslubu hami:liye ve manhksızlığa dair 
Tasviri Efkar dün, ilk sahlfesinin 

&On iki si..ıtu.nu altında, Borsa haber- ••---- y a Z a n : 
le;ini verirken necien Hamldiye, Re· 
,adiye gibi kelimeler kullanmakta 
oldugıınu izııh için altın nevileri et

Ensari Bülend 
rafında ban fikirler vererek meçhul ••---------------;. 
bir muarıza §Öyle blr tehdid sa vuru· 
yordu: 

<CHaklkat bu kadar basit oldu~u 

halele bunu da tezvır vesilesı ittıhaz 
etmek biraz ifrata varmaktır. Bizım, 
çok defa okunmağa değmiyen müna
sebetsizliklere sükut ettiğimı7.~ ha· 
kıp da sarsaklığı ileriye goturmeme• 
!erini tavsiye ederiz.ıt 

Eifer meçhul ve malum muarızları 
tarafından yapılan tenkidlcr, Borsa 
sütunundaki Hamidiye ve Re§adiye 
kelimelerine inhisar etmlt olsaydı, 
Tıısviri Efk.Sr bu mukabelesinde sa
dece haklı olurdu ve bu satırlar üze
rinde durmak manası-"aşırdı. Fakat 
as:I ltıraz.;ı :ığrıyan cihet1 maruf mu- ' 
harriri Ebüzziya zade Velidin bitarzı 
kadim cevherler savururken kvllan
makta ısrar edegeldlgi üslü bu Hamidi 
'blduğu içindir ki Tasviri Efkarın ver
digı ~u fırsatı fevtetmeğe '{Junlümüz 
razı olmuyor. 

Fcıraza dün, altın nevilerin! t.:ıııı lıir 

borsacı vukufu ile ızah eden yazı:;ın
dan iki karış ötede «Maarif işlerinde 
ıslahata doğru• başlıklı y;ızı 1°40 111-

cı yıl Türk gazet.ciliğinde «Üslübu 
Ham1diıt ye milkellef bir misal ola
rak gösterllebtıir. Şôyla ki: 

1 - eMaariflmiz sersemle;miştir» 
gibi asla yerinde olnı ıyac:ık bir 1 iitıl 
iddiayı suya sabuna dokunmadan or
taya ııtabiimek için Baltacıoğlı.i ls
ın:ıll Hakkının, kimbilir nasıl bir 
mvkııddeme ile nasıl bir tez icin, nasıl 
bir metin içınde aBizde on yedi sene· 
dir m arif kcnd nl bulamadı» demi§ 

olmasını istismar etmek ve bunu bir 
takım esaalann cür'etk:irane tağyiri
ne besmele ııibi kull:ınmak. 

2 - Maarlfımizin umumi gidişin
den yani «Ana prensip le. indenıt, 
mekteblerden, ders programlarından, 
irntihan §ekillelrinden büyük küçük 
ana, baba, kadın, erkek, muallim, 
talebe, vatand~ vekil herkesin şl

kiiyetçl olduğunu ıddia etmek ve 
bL•nu kendinden başka kimcede'.ı bir 
vekalet almadan 18 milyon Ti.ırk nıı
mına cihana ilin edebilmek. 

3 - Memleketın ana yasası e&klsl 
gibi yerli yerinde dururken, mevzu
ata hükümet.n, meclisin ve halkın 

t:ını bir rliıyeti, cevglsi ve bağlılığı 
meydanda iken mnarifden gayri ne 
kad;ır idare ıubesi varsa hepsinde 
bır çok tadilat ve ıslahat y;;:pılmış 

olduğunu söylıyebllmek._ Ve yapı

lan boı meçhul tadilat ve cıslahatı> ın 
umumi tasvibe mal<run oldugunu 
ıddia edip muhtelit tedrisat gibi «um -
ki:ıı ve yardif'cktör kelimesi gibi «sat
h"» yeııllikle::-in ormda:ı kaldmlması

nı <:maarife ~vud ıslahab suretinde 
aksettirmek ve ilaahırlhl •.. 

Hani nerdeyu \JU Maarif Vekdle
tinl «Maarif nez.arelı celllesi• haline 
sokup vekllc de fes glydırdik mi tadi. 
lııt ve ıslafuıt tıımamlanmış oluvere
cek, .• 

Muhter.em baı;muharrlrin, masu
mane bir eda ile telkine kalkı;tıkları 
h8yle bir ctadıl ve ıslah:ıı ın bu mem · 
lekette kaduı, erkek, baba, ana, ço· 
euk, hoca, v:ıtandaş ve vekil her~ 

tarafından «umumi bir taavlbıt e uğ
rıyacağını, 20 yıl lnkılab yapdıktan 

sonra, hiç de kapalı olmayan cümle
lerle bize telkine kalkıtma!arı cevab-

1 aız bırakılamaz bir cür'et nüm:.ıne

ııidir ve işte bunun içindir ki Tasviri 
Efkllr her gün «münasebetsizlik• &u
retinde göstermege yeltendiöı muka
belelere maruz kalır. Bunların bir ta. 
kım münasebetsizliklerle bir takım 
esa&lara ve hakikatlere tam bir mü· 
nasebet ve intibak ifade ettiklerini 
bize her gün bizzat Tasviri Efkar izah 
ed-.r. 

Bir d~ şu açık muhabereye 
ba.ktn ••• 

Tasviri Efklrın dünkü sayısında 
ikinci uyfanın altıncı sütununda açık 
muhabere batlıöı altında şu cümle· 
leri de okuduk: 

[ 1: C. Y. belli değil, 2: itham bi,· 
rivayettir. mgerleri yalan] 

Tasviri Efkar tahrir heyetinin vJc
danına müracaat <.:d~riz: 

«Bu muhaberenin açık olan tara
fı neresidir? Ve e&rarengiz bir mu
haberenin bundan b;:şka yazılış tarzı 
olur mu? 

• • • 
Sonra bu gazete hakk n alemdarlı

i;ını iddia eder. 
Halk gazetesınln «iş ve işçi arıyan

lar:» sütununa makas basıp kendi &ll
tunlarına geçirmekte tereddüd et -
mcz. 

Bir rnüubaka resmi basar, «Ara
yınız. Bunda 7 tane m-ntık&ızlık var
ciır» der, ararsınız içınden en .ız 14 
mantıktızlık çıkar. 

H:ıngi bir·nden bahısedetlml Hami
diye altının n ismini defi stlremez:ıe
nlz gazetenizin bu hamidoınc us!Cıbu· 
DU ıla mı cıegişt remezsinlz?. 

Ensa.ri RWe.wl 

__ _.. ........ __ _ 
Dün sekizinci a ... liye ceza mahke

mesinde çirkin blr horiıC'ııd3zJılr Ye 

polise ruşvet tcklıfı gıbı bir düvaya 
bakıldı. 

Cünnu me~hud .,ur••tile ınahke!ne
ye intıkal eden bu hfıdise şahidlcri 
ve tutulan zabıU ırına göre ı;ii.t le 
olmu~tur. 

«Görund' YassLtl!pede 21 mıı•1::ı
ralı C\'de otur,uı ve ha·dm•at lık 

yapan Fan tk Atar ismindel~ı F:ıhıs 

bir kaç gundiır; Babra!ı caddc.:>inde 
J 29 nunuıı ad.::ı misnfıı-elen bul un
maktadır. 

En·elki gece saat 21 bu uk ,.ad
delenndc Ankara caddesindeki il
yac ııı kalnchunesiııe {!irerek ornda 
oyun oynamakt;:ı olnn bir kcıç rrıu
SC\"i dclık nlısımı «l.ıtkatii dikkntH 
bakttkton sonra camcıkamn önüne 
oturup hı• kahve içınet:c lnışlanıış
tır. 

Daim:ı b:ıktıgı bu t:C!lçlerden K::ı
palıçar.şıda Teı-z·1CJ sokugında 37 
num:ırada terzi le'. ozım:ılı r .:tim. kl,L 
muşta~il 18 yaµn;ı daki Mı o ı Dım 
soran aat 23 e tlogıu oyı.;., lnr,nı 

bitire.ı ek eve ıtmcl, uz,,re aı l·ad, ı.
lnrındm1 aynlıp kal!\ eden 

- Birlikte ç.kar ve gc:r.criz olınaı 
mı? .• Bu gece eğ~cııiriz, zevı~ ederiz. 
mukabelesinde bulununca l\li~on: 

- Peki .. haydi gic.:liııı, diye E
minöntlndcki noktny:ı dogru onu 
gögsünden tutıırak götürmü~ ve nö
bette bulunan 461 yaka ııwnanılı 

polis memuru Nizamcddin Dumana 
teslim ile şikayette bulunınuştul'. 

f'olis memuru bu işde şahid olan
lan so .. mu., \'C onları da almak üzere 
Uyanın kahvesine dönmüşlerdir. Bu 
rımd::ı poli"C "'•kulan F;;ıruk kolıle 

dürtcrck ve p()lisi ikaz ederek a\ -
cuııa p:u:.:ı tutuştllı-m::ık istemiş ,·e 
ıneınur yalnız nlmamakla iktifa et
ınişt:r. 

Tnın lmh\·eye girecekleri <:ırada 

bu ısrarı pek zorlu yapıl .. n :E'arukun 
uz::ıttıgı para valisin ::ıv ucuna yine 
r;innE'yince de yere düşr.ıuş ve polis 
o zaman etrafdakilere göstenrck: 

- Bakınız bu adam bana para 
te lif ediyor. Rüşvet vermek ist:yor
du ı;ah'd o ıınuz, demiştir. 

Du vak'~ya da şahid olan Mişon 
"" nrk:ıduşları suçlu ile birlikte ka
ıakola götürülerek 7.abıt tutulmuş 

\e diin sekizinci asU}e ceza mahke
ınesiırn .sev kolu nmuştıır. 
Yapılan dunışmada şahidler \ e 

delillf''"i az \'e noksan bul::ın idd'a 
ınaı,amı suçlumın beraetini Lteıniş 
Le de ı iyaset m:ık:unını i gnl et -
melde olıın B::ıy Cemil \•ak':ı;rı l:ı

ınam:ıe tcsbil eden delil \ e şahiri
le.rin 1 u usu tin t<ım bır l:ana. l 
haı: ıl ettirecek mahiyette o1dugunıı 
ta~ıih ile surlunun pollic rü ... vct 
.-ermek te.,cbl ü i.ir>de bulunmasın

dan dol. :vı ı ny \ e hnrfıendıızlı.kt:ın 
15 Gün ki ceman 45 gün hap ·ne \e 
16 lira GO kuru., :ı •ır p:ıı :ı ccn ı 

ödeı ıcsine kar:ır \'crıni;·tiı'. 

kadar bir memlekettir. Bulgar
larla Rumenler arasındaki pa
zarlık bu topraJın parçalanacak 
mıktarı üzerind~ cereyan edi
yor. Rumenler ta.bii mümkün 
olduğu kadar az vermek istiyor
lar. Bulgarlar ise ellerine fırsat 
geçmis ve Almanlar tarafından 
müzaheret görmÜ§ iken hiç 
kan dökmeden mümkün olduğu 
kadar büyük bir parç.l kopar
mak emelindedtrleı. 

Hatırlardadır ki Almanya 
Fransayı yere sordikten ve 
Sovyet Rusy:.ı H.umımya ile ko
zunu payla!itllct:ln sonra Bul
gar ve Macarlar, Ruman~adan 

alac:ıkl:ırını istcmiye başlamış
lar ve o zaman Rumanyn silaha 
sar;.lmca Bulgar ve ~faca.r na
zırları Almanyaya çağnlrruştL. 

Almanya bir çoit sebebler dola
yısiylc bu h:ırbdc Balkanların 

k1vtlcırulanmasıru istemiyor. 
Bu kıvılcımın bacayı sarması ve 
Alman menfaa Llcrini halek)(.r 
etmesi ihtimali çoktur. O zaman 
hem Bulgarlara, hem Macar
lara m~eleyi sulh yoliyle hal
letmeleri, Rumenlere de komşu

. lariyle :ınla.şması ve hatta onla
rın ta!cblerini kale alması tav
siye edildi. İşt.e bu tavsiye üzeri
ne Rumenler bir taraftan Bul
garlar ve bir b.raftan da Macar
larla müzakerey~ oturdular. Bul 
garlarla müzakere ilerlemiş, fa
kat Macarlarla bir çok müşkü
lata uğramıştır. Macarlar bü
tün Transilvanyayı ve Bukovi
nanın geri kalan kısmını isti -
yorlar. Vakıa bunlar Rumanya
ya Cihan Harbinden sonra ge
çen topraklardı. Fakat Ruman
ya bugünkü \•arlığını bu yerle
re medyundur. Trmısilvanya bir 
albu deposu ks.dar kıymetlidir. 

Avrı.ıpnuın esaslı haritası, 

henüz ortada bu haritayı l'.ize
cek büyük bir galıb mevcu<l de
ğilken tayin edilemez. Rumanya 
bunu biliyor. Fakat şu da var, 
ki riza ile tcrkedilen toprağı ge
riye almak ve bir emrivakii de
ğiştirmek de kolay olına;ı:. Ve 
bundan dolayıdır ki iki cami a
rasında kalmış binamaza benzi
yor: Elindekini, avucundakini 
bırakmak mı, yoksa Mihver 
devletlerini giicendirmek mi!. 

UehçetSAFA 

~adyo Program!) 
21/8/1940 ÇARŞAMBA 

7.30 l'rogr;.un ve 1ueınlckel 
;:ıy::ırı 

8.00 Ajans hauerlerl 

sa;.ıt 

8.10 Ev h:ıdml - Yemek fütcsi. 
8.20/B.30 Muzik· lfofif programın 

devamı ( Pl.) 
12.30 Program, ve memleket saat 

:ıyarı 

12.50 Ajans hıiberlcri 
13.20/l!l.OO Muzik· R:ıdyo salon or

kestrası 

18.00 PrLıgri.lm. ve meınlel:ct .saat 
::ıyr.ırı 

Hl.05 'l\'1uzik: Caz müzigi (PL) 

19.15 Konusma (Dış politika hadi
selerı) 

l 9.15 Memleket sooıt ;ıyurı, ve ;ıjans 
habederi 

20.00 Miizık: 
20.30 Muzik: Şan resitali - Umur 

D;.ıha Pms lMtlnno Kon.c:en:atuva
rınd:m mezun Naı.ı<ıliten şarkılı;r ve 
i pan.) ol ıı.elodilcri. 

20.50 Muzık: i .t.:.ınbul Me ire ve 
l'Ieht<ıp alemleı:indcn örneklr>ı". 

21.30 Kontı~m L (Radyo gazetesı) 
21.50 Mıızık· Balet müziği (Pl.} 
22.30 Memleket saat ayan, • .wııs 

haberleri: :Zu-aat, E lı:un - 'l'ahv'tat, 
Kambiyo - Nuk Borsnsı (Fi_yal). 

23.25/23.30 Yarmki program v~ 

kapanı:. 
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S p O R l l_A_sk_s_r_lik_iş_ıe_r_i _.1
1 ŞUBEYE DAVET 

Jalatasaray bir BntranÖr Beşikta§ A:ıkerlik ş.ıbeılnden: 
getiriyor Şubemizde kayıdlı 314 dogumlu 

Bu sene futbol şubesinde bü- emeklı plyade usteğmcni 332 - H ka-

r 1. ·· - k yıd numnrnh Ahmed Şe'liki oğlu Ab- Ana, ilk, orta ve lise sınıfları ıı:in eski talebenin kayıtlarını tecdide ve yeniden takbc k::sdın:- başlanmıştır. 
~ük na ıyct gostermege arar lillbaki Kıvanç; 299 doğumlu lc\ıız.ım 

~ d · did Bütünleme ımUhanlıın 27 Agu"tostan itibaren b:.u;lıyacr.ktır. !stiyenlerc tarıfn::ımc gönderilir. Telefon: 36 - 210 \ ermış ve bu ugur a film en binbaşısı 321 - 49 knyıd numaralı Ali 
esaslı çalışmalara başlamış bu- oglu Sabri Kıldacı, 333 dogumlu le- 1111•••• .. •••ı:::ll:•lillmArnavutköy - Çiftesaraylareaa;44 ?' 

Eski Ft>yziati 

Ağustostadır 

Pi 
'unan G~a~sarnylı~r~~ ve \aumt~mmi4~39kQıtuum~~ı p~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1) metli bir antrenör getirtmek Kı:ı ım oğlu Seyfeddin Yataı;.ın Ata lnhı• sarlaı 
acele şubemize ınUraca::ıtıan, ciıne-

.rzusundndırlar. jhkleri takdırde IO'i'G sayılı kanunun 
u. Müdürlüğünd .. n 

lzmir Fuarın~a çekilmek üzere bir 

Cinsi Miktarı Muhammen 6. Ekalftmenln Sarı kırmızılılnr halen Yu - ın:ıddc>i m;ıh;.a, u mucibince hakl.ı -
~o~lavyada bulunmakta olan biri rınd kanuni muamelenin tnlbıı. edi
Avu turyalı antrenörle temas lcc<>gi ilfın olunur. 

hali.ııdedirler. Çok değerli oldu- , Tl.YATROLAR I' 
~l söylenen bu antrenörle uyu-

Yangın söndilrme uleti 
,.e ccznsı :? luılem 

Lira Kr. 

1740 50 
1274 4G 
2381 !)G 

~~ 7.5 temln;ıtı 
Lira Kr. 

l::o 53 
95 5!} 

Açık ek. 

o ünü saati 

2G/8/940 14 

Zat er piyangosu tertib etmişti 
1 Türkiyenin her tarafında sablığa çı· 

karılmış olan bu -fevkalade piyangod~ 
mevcud 300 bin. biletten 63,345 tanesı 
mutlaka ikramiye kazanacaktır. 

1ulcluğu takdirde Galatasaray 
takımının bu sene büyük bir 
vaı lık olacağı söylenmekte -
Jir. 

KUrek yarışı 

RAŞiD RIZA Tiyatrosu 

HALiDE PiŞKiN beraber 

21 Agu:;.tos çarşamba gunu k~amı 

OskUdar Doğancılar Aypıırkta 
YATAKLI VAGONLAR 

KONTROLÖRÜ 
Vodvil 3 perde 

Yangın S. ve levazımı & 
Yangın S. ve le\·azımı 3 
Gemici !eneri 20!1 aclc:I 
Sedye 50 > 
Sıhhiye ç:ıntası 43 > 
fp ve geçme merdi\ en 19 > 
Yangın sön. le\ aZllT'ı 2 kalem 
Yangın sön. lcv::ı.zımı aleti 15 ~dcd 

Yangın son. le\ azımı 7 k ... Iem, 
Gemici reneı-i 171 • cled 
Sedye 37 > 

313 50 
• 308 o> 
l 182 50 
228 50 

2188 00 
202 50 
175 41 
256 
203 

178 64 
23 51 
23 10 
88 68 
17 13 
ıG4 10 
15 rn 
13 15 
19 23 
15 2~ 

> > 
Pnzarlık 

> > 
'.Açık ek. 

> 
> 
> 
> 

Pazarlı t~ > 
A!:lk ek. 27)8/940 
Pauırlıl(: 

> ,. > 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
:ı> 

Jı 

Bcyoglu Halkevi uzun mesa
feli bir kürek yan . .;ı. t~rtib et
'lli. tiı. Alakadar kl\İb murah-, 
hasları bu lıusuta gôrfüşrr. · sler -~~r.JI Sıhhiye çant ... sı 23 632 

50 
00 
50 47 43 

> > 
Açık ck.ı;il. 

14.30 
15 
15.30 
16 
IG.30 
16.45 
14 
14.30 
15 
15.30 
16 
16.30 

\·c ) arışın esaslarını tcsbıt et
mege başlamışlardır. 

Mü abaka Beykoz i!e S2ray
burun ı arasınd'l. yapllacak Ye 

l - Nl\munc, şartname \ e ı ufrcd::ıt listeleri mucıbincc yukarıda cins ve mıktarlnrı y • .ı.ılı yar:gm öndürme 
\·c pa ıf korumn lcv ... zurı hiz. 1 rmda gusterılen usullerle saun alınacaktır. 

II - MuhulT'mcn bcdellı..rı, n •nakkat temin::ıtlı'ı ı d.~ıltme gün ve saatleri hizal:trında Y• z.ılıdır. 
111 - Eksiltme \ e paz.arlH hlznlarınd~ ya:tılı ı;,ın \ e .ıutlcrde Kabat~'1a lcv ... ...ım ve mub.;}. rıt subctindeki 

alım komi....yonunda yapılacak. r. 

be en zarfında en çok kaza· 11111111111111 nan takıı:.c.a. güzel bir §İld \•c- 1 
rilccekf ı·. Her zaman olduğu 
gibi bu yarışın da Galatasarny 
ile Günefi arasında sıkı bir ~c
ldsmc halinde ccreynn edeceği 

ıv - Şartn:ıme ve rr!.I. en •• mk-ı ozu r.eç n .... beden parasız almabilecegi gıbi sedye numune::.i de gö
nH e lı ili ı·. 

V - isteklılcrın t::ıyın olur."11 gu.n \e s • ..ıtlerde % i.5 ı;üvcnme paralarile bnlikte mc;uı;ür koııü•yona mil-
racaatları. •7123:> 

muhakkuk~r.A v • T ,lf r~~!:~aklarının sabşıo/oSOye düşmüştür 
Fat h Gençler Birliginden: 

KlubuMuzun tehır <'dilen lG/G/940 POKER TRAŞ BIÇAKLARI 
t rJılı n lrnlade toplantı ı nız. m-
ı. Il"e • h .amınca "ı' eriyet ""' "ud 
1 ı dıc,.ınd.lll 21/8/940 t ribli ç.s-

b, guıw nk'jamı aat 21.30 da 
F<ıt n Hcılkc\ ı salı.:munda yarıl c.ık-. 
tı ... 

Bursada bir 
otomobil kazası 

)ün Alhparmakta beş 
.:işinin yaralanmasile 
ıeticelenen bir oto-
nobil ~~ oldu ~ 

Bursa (Husu:.i) - Cu.ııarte;;i al ş:ı- ! 
ını saat 17.30 da Altıpannak caddc
indc l.ıüy.füı: bir ıJtomobil k:ı... ı •>l- I 
muştur. , 

Burı;:ı Anadolu garajına rut ve Dc
:nirci Mchınedin idare ettı~i 5'1 Bur-

ile evvelce 10 defa traş olunabilirken son tekemmülü 
yesinde simdi rahat rahat 20 defa traş olmak kabil oluyor. 

• 
VA KiT, . N A K İ T 1· i R ! .. 
5 porsiyonl.Jk bir komprime ile (Su ve ateşten gayri hariçten 
hiç bir madde ilave etmeyi düşünmeksizin) 15 kuruş mukabi
linde 15 dakika gibi kısa biı zamanda zengin ve iştihalı bir 60f

ra hazırlayabilir.siniz. 
.M:ıruf Ye meşhur lokantalarımızda dnhi bu <lerece r.eiis 

bir ~orbayı lv.l.' zam:ın bulamazsınız, 

• * 
i§ln nev'i Ketif bedell % 7.5 teminatı 

Lira Kr. -----Niksar '~ Erb:ıa
da ah'la'o lJnruka 
im;:ıatı. 

Reııadıycde uh
şab baraka in
şa::ıtı. 

44983.84. 

5114.40 ' 

Lira Kr. 

3373.78 

383.58 

l:ksıttıne şekil 

15 

'.!. vk cksııtınc :ıa 

ı - Keşif m tn:ımc ve pliinlnrı mucibince id:ın.mizın yulrnı ıdn yaz.ılı 
mahallerde ~ aptırneagı on dört nded ahsab baralmnm ınşaatı kapalı zarfı 

\ e açık cksıltme usullerile eksiltmeye konmuştur. 1 
il - Ke~if bedclleı-i, muvakkat teminatları, clı:siltıııc şc.:.:ı \e s:ıatleri 

hizalarında ynz.ılıdır, l 
HI - J::ksiltme 5/IX/1940 perşembe giimı hiz.alamıda y, 7Jll t;ıntıerde 

İstanbul da K. b. l~~a le\ a7.ım \·c mübaynat ~ubesindcki .ılım komisYonun
d y:ıpılac.ıkUr. 

IV ~ Eı baa \ c Niksnrda yap:lacuk olun inşaat. ;,!d Ş<Jrtn:ımc levazım 

şubesi 'czncsiııden ve iz.mir, Anknrn, Tokat başmUdurtukle-l'lnden 224 kuru
şrı ve Reş.'ldiyede yapıtncnk inşaatn aid olanı da mczküı şube Hz.ncsinden 
'e Toknt başıniıdurlügündcn 26 kuruşa alınabilir. 

V - K:ıpalı znr! münakasnsın:ı giıeccklerın şnnnamclı:rinin F fıkra

sında yaz.ılı diliyet \'esikasile kapalı Cıyat tekli( mektuplarını Ye lbnuni 
\ esalklc ~o 7 .5 ı,:ü,·ennıe parası makbuz \'cya banka teminnt mektubunu 
ihti\'a edecek k;ıp:ılı z.ar!larını ihale glinii eksiltme saatinden bir saııt evve
line saat «14 de kadar ıneı.k(ır komisyon başkanlığına makbuz mulrn
bilinde vermeleri liız.ımdır. 

VI - Gerek knpalı zarf ve gerek açık nltsillnlt':lC cırtKeklerin ya7.ılı 

gün ve saatleıdc yukarıda adı gcı;~ıı koınisyon:ı. milrac&~tlııı ı füin olunur. 
(7476) 

ASKERi FABHiKALAR SATIN ALMA KOMiSYONU illNLARI 1 
Muhtelif eh-ata l'e somunlarla. ~arık \'e kapak zinıcirleıiııden 

ibaret 14 kalem matı.eme 

Tahmin cdfü•11 bedeli (5922) Hm 50 kuruş olan muhtclıt civata 'e ı;o

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

30AGUSTOS 
Zafer bayramma mahsus fevkalade 

Piyangonun plam 
İkrami)'enin milidnrr lkr.uwye tut.arı 

.tkrami~ e adedi Jjra, 
,._i__ 60.000 

1 20.000 
1 10.000 
2 

10 
30 

300 
3000 

30000 
~ 

'ı 1 

, . , 

5.000 
2.000 
1.000 

100 
10 

3 
2 

Demiryolları 

Lira 

60.000 
• 20.000 

10.000 
10.IH)O 
20.000 
30.000 
30.000 
30.000 
90.000, 
60.000 

Ko:ır::ıbük istasyonu civaı ind:ı tek ve çift odalı olmak iizere ccmıın ~ 
adcd işçi lojm:ım inşa:ıtı göturü ol::ırnk \'t' knpah zarf usulilc eksilt.nıd 
konulmuı;tuı·. ' "' 

1 - Hu işlerin muhammen bedeli 67.0üO liradıı·. 
2 - istekliler bu işe nid şartname proje ves:ıir evı·akı D. D. )"oUJtf 

'Ankara \'c Sirkeci \·eınelcrlııclen 335 kuruş muknbilindc ahıbilirler. 
3 - Eksiltme 2/9/1940 tarihine rasılıymı pazartesi günli saat 16 d> 

Ankar:ıda D. D. Yolları yol d:ıiresindc merkez birinci komisyonunca yııP1' 
lac:aktır. ' 

4 - ' Eksiltmeye girebilmek için islcklil"ı in teklir mektuplal'ilc bit': 
lik1e :ı5a"ıda yazılı teminat \ c \'esaiki ;,yni gün saat on bese kadar k',. 
yon J'eifliğine vermeleri lfızımdır. 

:ı 2490 No. lı kanun ahk:imma uygun 4GOO liralık munıkb.: • 
b Bu kanunun tayin ettiği vesikalar 
c _ İsteklilerin emsali in,;ınttan en az 25'-000 liralık bir taahlnid 

mu\aUakiyetle baş:ıı·mıı; olduklarına dair vcı;iknlar. d60!b 

n plak.alı kaptıkaçtı, dün ak :;ın1 ü -
Hl Altm:ırın:ık caddesinden stadyomu 
du~ru g,deı l;cn birdenbire onünc 
Cwnulılı..ızıl{ kö) ünde l Mustafa Top
çu odmd:ı birisi çıkıyol'!' Bu Mustafa 
oto:nobıJi cürünec şaşıyor ve otomo
bılin Uz.erine doğru kosuyor. Şoför 

fren l apmışda d:ı :ıdmneagız yanılı 

ol<iuı;ı.mdan zabıta ınemurlaı ı tarafm 
dnn dcrhnl hastah:meye kaldırılıyoı·. 

munlnrla çarık 'e kapak zincirlerinden ibaret 14 kalem malzeme Arkeri. ı·---------------1---------------1 

Tnm 'liol,nrun zuhur ettigi nndn o
rr.d:m r,cçınektc olan Sefer oı;lu H«k
ltf, Mchmed kızı I-Hirmüz, otomobil
de bulunan tamirci ibralı im \ e .,.o
för Mehmcd de muhtelif yerlerinden 
hafı( surette yaralanıyorlar. Bunlar 
da ted::ıvi edilmek uz.eı·e memleket 
ha tah.-ıncsmc kaldırılmı~lardı... 1 

Bad; .. c.}i ınüteakıb mUddcıumumi 
muavinlerinden Fehmi ne Ferit, po
lis kısmı adli reisi Şevki, IJelcdiye 
ımıklnc mühendisi Vrıhit \ e •cyrU
sefci' memurları \aka yerine gelr. -
rek, m .. lı.ıllinde tnhkiknt yapın: ,lar
dır, 

Mudch:iuınwnilcıiml;ı: dün ak~m 
h:ısUiluıneyc giderek yaralıl:ırm i!a-ı 
rlclc!'tnl almı,lardır. 

- - -
O A V E T 

C. Müddeiumumll1ginden:" 

1zmir !'I.~ mua~ ini 7004 •icil aplı 

Hnnd::ınm memunyeUn fo1. Bilinci tct
J· J; bur" uı a müracaatı. 

Büyi.ik yanlım ve ıayfü:.sı aşikar olan çorbalık sebze komprl
melcrinıizin ı:enelercc nefaset ve tazeliğiru muhafaza ettiğine 

§.'l~id olacaksınız. 

ÇAPAMARKA 
Merdmek, Bezelya, Nohud \'e ~ir hububat sehı.e ve ~r 
komprimelerini kilerin.i;ı<lc bulundurmayı ilımal etme~'iniz • 

Yedek erzak: Tasarruf edilmiş servet 
gibidir. 
manda 

Bilhassa dar ve sıkışık bir za
kıymeti daha çok takdir edilir. 

Aileler için olduğu ka.dar yolcular ve sporcular için de her za. 
nıan ve heı· yerde sıcak bir yemek temini kabildir. Bakkallan
ııızdan 50 gramlık bir komprimeyi 9, 100 gramlık bir kompri
meyi 35 kuru~tan alabilirsiniz. 
BEŞİKTAŞ : ~'APAMARKA Tarihi tesisi: 1915 

Sahibi: Ahmed Cemaleddin SARAÇOC. LU 
Neırlyııt MüdürU: Macid ÇETiN Basıld ığı y er (Yeni Sabah matbaaeı) 

Bunu müteakib iki deliknnlmın kışırsın ha? dıyerek yakama snrıldı. 

Fabrikalar Umum Mildi.lrlüğii merkez. satın alına komisyonuncn 2/10/1!)10 
çarşamba günü sa. i 15 de kapalı zarfln ihale edilecektir. Şartname p;ırasız 

olarak komisyondan \'erilir. Taliblel'in muvakkat temınat olan (444) lira (19) 
kuruşu havi tekli! mektuplarım mezkur günde saat 14 i!e lıad:ır koınh•yona 
vermeleri \'e kendilcrın;n de 2490 numaralı kanunun !? \C 3. maddelerindeki 
vesaikle komisyoncu olmadıl•larınn ve bu işle alülrnd:ır tiıccardnn olduklanna 
dair Ticaret Odarı vcsikasile mezkCıı· gün ve s::ıatt.c -kombyon:ı miır:ıcaat-
ları. (74G~) 

• • • 
Kmldmlede yapttmlM.ak inşaat 

Tahmin edilen ( 45.000) lirıı olan yukıırıda ya:>.ılı intaat Askeri Fabrika
lar Umum Mudurlügü merkez satınnlma koıni•yonuncn 5/9/1940 perşembe 
günU saat 15 de k<ıpalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 2 lir;ı 25 kuruş 

mukabilinde komisyondan verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan 3375 
lirayı havi tekli( mektuplarını mezkür günde saat H de !tadar komisyona 
vermeleri ve kendılcrini nde 2490 numaralı kanunun :! \ e 3. maddt.1lerinde 
yazılı vcsaikle muayyen gün ve saa~~e komisyona mt.iraca::ıtları. { 7552) 

... * * 
1 ahmlıı ediıcn bedeli 1379.20 lira olan 80 ton odun Asker.i I:'abrikalar 

Tophane Satınalm:ı komisyonunca 6/9/1940 cuma günü saat 14 de pazar
lıkhı ihaleı edilecektir. !steklileıin muvakkat teminatı Qlan 103.5 lirarnn 
herhangi bir nıal müdürliiğüne yatırarak :ılııı:akları makbuzla birlikte mez
kur gün \'e saatte komisyonda bulunmaları. Şartnomesi her gün koınis-
:>onda gı.irülebilir. ~7609t 

lstanbul Valiliğinden 
Çucukları kurtarma yurdu marangoz \ e demirhane ~t'fli~tleri açıktıı", 

Şimdilik 40 kar lirn ucret verilecektir. Sanat okulundan mezun olanların 
belgelerile Maarif Mlidurlüğüne müracaaUarı. c76Iıa 

fikri tas\•ib edildi, Kalab:ılık köyün Şu lıeliyeyl kendi kendime davet 
Jolunu tuttuğu sırada ben: etmiştim. Yemeği Yt.'<iikten wrya lo-

- ıı.ı l,iııl 'ile nJ.sıl oba uğra~:ı- knnt01ılan çıkıp gitseydim Hyahud 
lıll . · nındam l~kantacının medhetti"ı' gu-u ım. o 

DılC "C\iniyordum. Li.ıkin bir sn-ı zel! (l\'hırgot) Ue i7.rlivncn kıılkı~y
nttrın :ıiynde boğazıma kadar su içe- dı:n, başıma bu l.>elıi gelmiyccckU. 
ri ıııde rlura dura kemiklerin', butün DOgrusu ya ben pek budalayım ya
~ uı.:udum buz kesilmişti. Şiındi nö- hud aklım iyiyi fenayı farkcdccek 
bet b<;klı) en iki ltöylunün önünde•1 derecede mükemmel değil. Artık iş 
s.ı\ u m k iı;ill lıir tedbir duşünüyor işden geçti. Day:ıksız kurlulmaııın 
<lum. llıı;>:lc vnlcilte a.danım aklına imkiiııı yok. 

, 
l __ B_i_r _ça_l_gı_ci~0ın ~eyahati 

hli,lıir ırnrnazlık gelmiyor. Dclıkan- lkincl delikanlı da ;ırk;ıdaşına yc
lıl.ır d••ı l'nin kcn::ıı ma olurar ... k çu- tişti. Beni süriıkliye &Urükliye su -
buk1armı yaktılcır, 5aklıındıgım ça- dan dışnrı çıkardılar. Delikanlılar

lınııl içerisinde bir hışırtı işittim. dan biı'i nrkad:ışına: 

~ıloın yahud keı·tenkele zannilc su- - Haydi dayağa b:ışlıyalıın, dedi. 
d:m ::ıy:ığ:ı l:alktıın. Derhal iki deli- öteki herif sopayı kaldırmağa 

kanlı başımı gördı.i, biri: da\ randığı sırada: 
- i:,;te herif burada, dedi. Dclikan r- Rieu ecieriın biraz durunu;: .. dc-

lılaı· beni görür göı111ez, suyn ~tıl-J dim. 
drLır. Yüze yüze yanunn geldiler. - N~ söyliyeçeksin? 
H rıflerin benden güçlU kuvvetli 1 - Beni niçin dövüyorsunuz? 
oldukları ::ışikar idi. Döne d<inc da- - Ut:ınm:ız. herif! Sen bir yaban 
yak yiyeceğim şübhe izdi. cı. olduğun h:ılde köyümUzün kızlan 

Delıl·nnlının biri: ile nasıl cgleniyorsun? 
- Seni utanmaz serseri _ nl! Kö- - Af:fcdersiniz.! Ben öyle bir ku-

yümu-un kızları 1~ eglenmeı e kal-
1 

surdn bulunmadım. 

- Ya seni niçin kov:ılad1lar? (Mar 
got) un vuldesi niçin feryad ediyor? 
(Mnrgut) u almak için söz vem1iş
sin. Hatt;i rahib bile gelmişti, 

- Yoook! Siz işin doğrusunu bll
miyoı·sunuz. 

- H:ıydi bir yalan uydur bakalım! 
Çabuk söyle dayak yi~eksin! 

lki delikanlının dayak ntmaga pek 
hevesk!ı· oldukları hnllerinden an -
laşılıyordu. Hele bir tane:;i dışlc -
ıiııi gıı:ırd:ıtıp sop:ıyı hav;:da don
dürdükc;e korkumdan gözlerim ka -
rarıyor, başıın di.ınüyordu. Ht!nıen: 

- Bakınız dogrusunu söyliyeylm, 
dedim. Madam (Ferold) köyümüzde 
gayet gUzcl bir kız \'ar. Eğc.r e·ıl,.n
mek fikrinde isen onu sana alıverc
l!m, dedi. Ben de: Hayır ben cvlcıı
miye~eğim. ~b.!nı S.'ltoda z.ı..,.ıgince 

bir ar«bacı var. E\•lenecek, güzel bir 
kız arıyordu. Ben kızı gördükten 
sonra arabacıya haber veririm. Mad
mazel Margutu g<'lir, buradan tılırız, 

dedim. Madam (Ferold) bun:ı mu
vafakat etti. (Margot) un valdesini 1 
~ağırdı. Kadın beni görür görmez: 

- Yook! Ben arabacı falan iste
mem. Güzel kızc:ığızımı şu gUzel 
mösyöden başka kimseye vemıem, 
dedi. Latife ediyorlar zannile hiç Sei 

çıkarmadım, guldürn. Halbuki (Mar 
got} un valdesi derhal kiiy rahibine, 
konuya komşu~ a haber gönderi verin 
ce :ıklım b:ışım:ı geldi. Rica ettim, 
yalvardım, yakardım kimse kulak 
:ısınıyordu. Ben ne bileyim? Bir 
ynbancıya zorla kız \'ermeyi daha 
yeni gördüm. Benim ııatoda bir ni
şonlun olduğundan e\ lt!nemczdim. 

Kndınlnrın elinden kurtulnınıyaca - ı 
ğımı anlayın~a tabanları kaldı!'ıp 

kaçınaga başladım. Alt tarafını siz' 
billrsinız. 

Ben bu yatanları uyduruncaya 
kadnr alınınadon boşalmıstı. Deli
kaıılılaı.- bir müddet beni süı..dükten 
sonra: 

- Arkadaş! Diz OO;} le ynlanl:ırı yu 
tanlardan degiliz. Şimdi senin ke -
miklerini kıracogız. Fakat sen ele 
delikanlısın, haline acıyoruz. Bir 
snrtla seni koyuveririz. 

Beni koyvereccklerlni duyunca se
vincimden zıplamağa başladım. Fa
kat şartının ~en ibaret oldugunu 
.sornıamıştım. 

- Pekaı..a. ı;CJt:.ıa, ne şart derme
yan ederseniz kabul cdccet:im, de -
dim. 

DENİZ LEVAZIM SlllN ALMA KOMİSYOtnl İLlNLARI 

Marmara 'Üssü Bahri K. Satınalnuı Koı.ıisyonundaıı : 

Cinai Kilosu 
Tahmini Fiyatı 

Kuru§ 
Tutarı 

Bulgur 76000 14 10640 
Çay 340 500 1700 
Mercimek: 15000 16 :?400 
Beyaz peynir 35<!0 45 1575 
Sabun 6001) 37 2220 

mnddcıe11 ı - Yukarıda cins ve mil:dorı yazılı beş kalem )iyecek 
p::ızarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlıgı :!2 Ab'UStos 1940 Per5emi.ıe günü saat 14 de tzmitte 'fe~ 
sane lıapısındaki kumi~yon bihasında yapılr.caktır. 

3 - işbu maddeler bir veya ayn ayrı ınüteahhidlere ihale edilebilcCc' 
t>inden teminatları, ihaleyi müteakıb % 15 ııisbctinde derhal alınacaklır· 

1 
4 - İsteklilerin k::ınunun istediği vesalklc birlikte ınu:ıyyeıı güıı " 

snalte :komi~yon ba~kanlığına müracaatlan. (7513) 

• • • ,, 
ı - Mc\'cud keşfi mucibince t.nhmin edilen bedeli cll86.88> lira olan ı.W 

utiz. telsiz okulu binasının yanında bulunan motör dershanesi binn:)tl~ 
da yapılacak iıı;iaatın 2/9i940 tarihine raı;tlıy:ın pazartesi gilnü s:ı:ı 
16 da Kasımp:ı:;ad:ı bulunan Denlı: Levazım Salın alnıa komisyoııı.ııı• 
ela açık eksiltmesi yapılacaktır. 

;l - K<.ıt'i teminatı cl78.05~ lira olup ı;artnamesi her gün is s::aıti dalıili11• 
de mezkuı· komisyondan beaclsiz alınabilir. 

birlikte :ıdı ge(cı' 
(7{13) 

3 -- ısteldilerin 2490 sayılı k:ınunun istediği vcsaiklc 
konıisyoıııı müracaaUarı, , 

- Başka tl.irlü kurtuluş yok •. şim
di dinle: Biz. fakir :ıdaml:ırız, Ka -
zandığıınız. scııedc l.ıes on lir:ıy,1 ba
liğ olmaz.. Paı·ay:ı ihtiyacımız var, 
Yani ikimizin gönlünü edecek Qlur- . 
sıın zara~· elınez.sin. 

- P;ıra mı istiyorsunuz? 
Cebimde sekiz liradan faz.la pa

ra kalmaml:jtı. Bunları d<ı heriflere 
verirsem yabancı memleketlerde beş 
parasız kalacaktım. Bir taraftan da 
parayı feda etm.?yi e!dal buluyor -
dum. Herifler ile pazarlığa giriştik, 

yirmi liradan kapıyı :ıçtılar. En ni
hayet vur aşaiı lut yukarı, ikiı;.ini 

yedi liraya razı ettim. Hem de beni 
dereden karşıya geçiıınek şartile. 

Dogrusu cebimde beş on para bu
luıınıası pek çok işime yaradı. Vakıa 
yedi lirayı heriflere verdikten son
ra l!limde avucumda bir liradan faz
ın para kalmıyordu, delik01nlıla~· pa
rayı peşin istiyorlardı . Pan.ıyı al
dıktan sonra beni dere kenarında 
bırakıvere<"ekleri ihtimalini de dü
şünüyordum. Ne olursa olsun, de -
dim. Yedi lirayı delikanlılara tcs -
Um ettim. Bunlar: 

- Aferin sana arkadaş! Dogrı.ıst' 
bize pek büyük iyilikte bulundl.111' 
Bari biz de sana mukabele t.'<leliı:tlı 
diyerek ı;oyunm:ığa lı01~ladılar. p.ıı' 
ladıın ki delikanlılar gnyet doğr~ 
sözlü adamlar. Öyle ya? Parayı nl 
almaz: 

- Biz seni karşıya geçireınc>..Jt. 
ı1e halin varsa gör, deyiverseydile! 
ne yapardım? Diyeçcğiın bizim yed' 
lira boşuna gitmedi. Delikanlılar sO" 
yunup suya girdikten sonra: 

- Atla bakalı.m arkadaş, dedile~ 
Suy:ı girllim. Biri sol diğeri sil 
eli ile belimden yakalıyarak yü:ıJ11~ 
ğe ba~ladılar. iki dakikada ı<ıır;· 
sahile gclıniştik. Karaya ayak b:I" 
sar basmaz o kadar sevindim ki, ttı" 
rif edemem. Delikanlılara: 

- Arkada~lar! Şimdi hmıgl yol~ 
takib edeceğim, dedim . 

- Nereye gideceksin'?, 

- Viyruı:ıya, 

- Ooo! Ooo! Daha yarı yoWıı dl' 
ğilsinl 

(Arkası \'ar) 


