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İngiliz başveki
.linin nutku 

r--
ır. ChurC'hill'in Alman yaya kar 
~ kullanaroğı ~ilılhın yalnız 
tanll.re hücumlarına inhl"ar 
efıııiyOOl'ğini nutJmndan öğ
l'eoi~·oruz. Lıgiltettnin elinde 
Wk müdlıiş bir siliıh da.ha 
'1'l"dır ki o da ablukadır. Ve 
lılıııu hiı; tereddüd etnıeden ,,_ 
tbnal etmeğo karanru ver
~lir. 

__ _Jı 

lazan: Hüseyin Cahid YALÇIN 

JN.. Jman şeflerinden HeRs 
~ Avrupada hakiki bir 
8U\h tesiı; etmek için İngiliz dev
letini mahvetıneğe lüzum vardır 
diyor. Fakat M. Churchill'in söz
lerine bakılırsa İngiliz devleli-1 
ilin mahvolmağa hi~ niyeti ıok- 11 tur. Bilakis vaziyetten mem -
nuııdur. Müdhiş Alman hava\ 
taarruzlarını muvaffakıyetle , 
lardettikten başka Almanya 
\le ltaıyada bir çok tahribat 
Yapmaktadır .. İki milyon asker 
toplamıştır. Ve bilhassa tayyare 
hususunda pek büyük bir terak
ki kaydetmiştir. 

Filhakika ilk defa olarak res
ıııi bir ağızdan İngiliz tayyare 
• 1 
ıınaı~tıom Alman tayYare ima-
latını geçtiği hakkında beyana
ta tcııadüf ediyoruz. Bu yalnıı: 
İııgi!tereye aid bir hesaptır. 
liaıbuki İngiltere Amerikadan ı 
da kiilliyetli nuktarda tayyare 
tedarik etmektedir. Demek olu
Yor ki zaman artık İngiltere le
hinde çalışmağa başlanuştır. 
Her geçen gtin veya ay zarfın· 
da İngiliz tayyarelerinin sayı
eı mevcud Almıın tayyare
lerinin sayısına sür'atle yakla -
şıyor ve bir zaman sonra da on
dan fazla bir mıktara çıkmağa 
llamzcd bulunuyor. 

İngilizlerin tayyare adedi iti
bariyle üııttinlü~'Ü elde ettikten 
sonra vaziyette bilyük bir cle
ğişiltlik hasıl olması pek tabii
dir. Çünkü bugiln bile İngiliz
ler adedce gerfükicrinc rağmen 
havalarda hakim surette dola
şıyorlar. Ya adedce faik olduk
tan sonra kimbilir Almanyanın 

hayati merkezlerini nasıl bom
balayacaklardır? M. Churchill 
bu noktaya temas ederken bir 
ııene sonra Almanya üzerine 
yapılacak hava hücumlannın 

şimdi akıl ve hayale sığınıyacak 
bir dereceye varacağını söylü
yor ki gözümüz önünde cereyan 
etmekte olan vıık'nlara bakı

lınca bunun hiç de mübalağalı 

bir şey, kuru bir tehdid olmadı
ğı teslim edilir. 

~filli Jliida.raa Vekili 
SaHet Anknn 

İngili zleri n 

cemi lekarlıkları 
İki İngiliz nazır ının rad-

ec is d··n mi.i im 
kanun aı~ kabul etti! 
Askeri ceza ve askeri muhakeme usulü kanun-

maddelerinin değiştirilmesi hakl<ın
kanun, Milli Müdafaa vekilinin talebile 

müstaceliyet kararile müzakere ve kabul edildi 

larının bazı 

da ki 

Ankara, 21 (a.a.) - Büyiik llfillet ~feelisi 
lmgiin ~mseddjn G\iııalta),n ba~kanlıı';ınıla 

roıllanar.ık bazı de\ Jet alacalJannın laıı..il 'iU-

reti hakkındaki kamın Iiyilıasiyle zelzeledm za-
ram ıığrayaıı, bedeli nakdi efradma ve vakıC 

kanun l&yilıa'!ı da. 1'ıleb iizerine a.<lliye f'ııeüme
ııinc tevdi olurunu~tuı·. 

Mt'clis bundan sonra nızn:ınıt>de bulunan 
'e milli miidalıın Ve!Jiletiııoo te~b roilecek tay 
dt>ııosuna müteda.ül sermaye verİlDM'bine aid 
kanun l&yihası ile g.-Ien evrak arasındaki askeri 

memba sulan ile onnan ve :wytinllklcrin işle- <ll'Zll ve askeri muhakeme usufü kanunlannın 
tilmC1;ine aid kamın layilıalarınııı i!Jncl müza- bazı maddelerinin clri(i~tirilmesi baklandaki kar 
kerclcrini yaparak kabul eylemiştir. nıın Jayihalarını Milli MiiJafaa \"eliili Saffet A-

Devlet memurl&rı aylıklarırun fu\ lıid ve nkanın talebi üwrine müstaeeilyet karan ile 
taadülüne ai.d kanuna ek layihanın birinci nıü- nıiizakere rn t.aS\'ib l'ylenıi~tir. 

t 

r:alı.ett~ yapılmış , .e askeri rn mülki teka.iid kaııu- Meclis, gelecek toplanbbllll 11 eyliil l)al' • 

yoda Türkçe yaptık- nunun 66 ıııeı maddesine bir fıknı i)a~ aid "3mha günii yapacaktır. 

İngi liz 
başvekilinin 

İtalyanın 
Arnavudlukta

ki tahşidatı 

ları hitabeler 

Ankara, 2~ Landra radyo- f'Avrupada harb J ( Afrikada harb 1 
sunun dün akşamki tiırkçc neşriya- L.: _ _ _ _ ....J 
tında tngiltere mü~teınlckat naz.ırı ı 

ıord Lloyd "" Hindist:ın nazırı Arnc- H a v a Cebe 1 u· · tta 
ry ıaı-afından İzmir fuarının açılması • 

-
nutku münasebetilc türkte oh-ırak yapıl01n ı 

~~1.~ı::;~ind:~l!.~0!.~~~:~c~~~~;~u=ı akınları rık'a hava Amerikalılar "İnglltere
nln kaybedece!)ini dU
şUnmek cinnettir .. 

diyorlar 

Yunan batvekili Me
taksas kral George 
bu hususta izahat 

v er d i 

dilnıiş metinleri a'°gıdadır: 

Lord Lloyd ~unları söylemiştir: azaljı hu··cumu 
•Bu harb f;Cn~~i lçinde, İz.mir fu:ı- U 

rının açılışını, Lıiz büyük Dritanya
lılar büyü.k bir memnuniyet ve sc-
vin.;lc karş1hyoruz. 

Br.itanya hükümcti, detıiza.,qı tica
ret i~lcrinf! \ erdigl büyük cherruni -
ye:~ m uı:ıs~ile, iı ı ir fuarın.o. geni~ 
mikya--tl:ı ijlirak ct...ınlştiı'. Bizim bu 

rsonu 3 üncü ıahifede] ... 
Köy enstitüleri 
projeleri için 

açılan müsabaka 
--o----

Genç mimarlarımız
dan Ahsen Y apaner 
birinciliği kazandı 

---<>-
'.Ankara, 21 (u,a,) - Aldığımız ma

!Umata göre, Malalyada Akçadağ ve 
Trebzonda Beşi köyünde yaptırıla-

cak küy enstjtiileri binaları a,..·an 
projelcrile v.;u:iyet plıinları için mem
leket mimarları arasında Maarif Ve
kAleti tarafından ı:u;ılan müsabakala
ra gönderilmiş olan projeler hakkın

da jüri heyeti kıırarlarını vermiştir. 
tlk tedrisat umum müdürü Hakla 

Tonguç, vekillet nıüfetUşlerinden Dr. 
Celfil Otman, Nafia Vek~leti mümes. 
sili yüksek mimar Sinan Mimaroglu, 
Yilksek Mimarlaı· birli&i mümessiU 
yüksek mimar Recai Akçay, Güze) 
5'ınatlar Müdürü Suut Kemal Yet-
kin, Talim terbiye azasından s. 
Eyüpoğlu ve Maarü VekMetı mü!et• 

(Sonu 3 üncü oahl fede] 

İngiliz tayyareleri bir 
Alman destroyerini 

hasara uğrattı 

İngiliz tayyareleri 
Habeşistanda büyük 1 

faaliyet gösterdiler 
---- 1 

'.AJmanla.nn hava akını CEbelüttarık, 21 (a..a.) - Dün 
Londra, 21 (a.a.) - Avcıla- gece CebelUttank üzerine ya.pı

nn himayesinde yirmi kadar lan hava. hücumunda. bir dü§

H:ıri~i)·e Yeldi.imiz 
Şükrü Sanı<;-0ğlu 

alarm bombardınıan tayyarele _ man tayyaresi denize düşiiriil- Pa rtı· m ecl · 
rinden mürekkeb bir filo dün miiştür. Bundan evvel de çıkan IS 
öğleden sonra man.:> üzerinde bir yangın sür'atle söndüriil -
bulutiarın arasından çıkarak müştür. Mühim hasar olma -

1

1 gurupunun 
sahili aşmağa teşebbüs etmiş • Jlll§tır. Zayıat yoktur. 

tir. Dafi bataryalarımn yıldırım - ---====---- iç· ti maı 
süratiyle başlıyan ateşi filoyu, Sovyetler ve 
yol değiştirıneğe mecbur etmiş -o--

ve Alınan tayyareleri Manş bo- harb vazı"yetı" Ha . c. v k'l ' . . 
yunca bir nuktar mesafe uç- 1 n ıye e J ımızın 
tuktan sonra tekrar içeriye ---<>---- verdiği izahat heyet-

çe tasvib edildi 

--0----

Nev - York 21 (<ı.a.) - •Cbur
chlll'in itimadı> ba~.lıcı a1Und;1 neş ... 
reltigi bi.c m.rıka1t1Jı.:; E . Churchll'in 
nutktf' he1kkında rovtnle;ı. .)'ti Htc11 
Ncv - York Tin1E'.~~ rau .. ttt'i diyor ki: 

1timad, böyle' bir eı<io:md;ınl ,..c ~m
. [Sonu 3 uncu Nh·fede 1 

-----<>--

Londra, 21 ı a.o...) -- Bir aJ:ııu 

telgrafına göre. İtalyanlar, Yunani:;
tan - Arna\utiuk hududuna 'kıbat 

tabşid ctmekledirlcr. 
Yunan BaşvE"ki1i B. Metaksnsın 

dıin ak~<Jm ge~ \ ~ıkit kr:ll Gcorg u 
[Sonu 2 nci sahifede] 

Tenor Tino Rossi şehrimizdeki 
bir bahçeyi dava-ediyoı 

Sebeb mezkur bahçede şa rkı 
söyliyen bir adamın halka Tino 
Rossi diye takdim edilmesidir 

doğru dönmüşlerdir. Btr kaç Sovyet gıızeteleri Alman
da.kika. sonra düşmanın uçtu- ların uj:iradıkları müşkü- 1 
ğu is~ka.m~tten şiddetli infilak !attan bahsedi orlar 1 
seslen gelıyordu . --<ı- y Ankara, 21 (a.a.) - C. H. ar- Ue,huı· tenor Tino Ro·;si hir kaç l pada bulunun asıl tenor Tino Ro.ıi-

A d bil kl ı lisi l\tcclis grupu bugUn ::!l/S/ı940 gün ev,·eı ;:c:hrin:ı.i?.dıt.•ki ça4!ıh bah- nin kulagına kadar gitmiş ve bu v:::.-
. ~i yer e sa e .. ya aş~ Moskova, 21 (a.a.) - tingiltere saat ıo da reis vekili Seyhan nıc- çelerden birJnJn diN'ktör1üğüne bir :.:.iyet k.:u·şısıncl1 Jqninin gayri mc.;-

yırmı tayyareden murekkeb di· muhatebesi> So"'-Yet gazetelerinde bu.su Hilmi Urtm'ın reısligindc toy-· protesto gönc!C'rmı~:lir. Bu prutet;tosun ru bjr şek.ilde i-.tiın1nr oJundutu ko-
ğer bir filo da müdafaa toplan uzun makaleler mevzu teşkil etmek.. landı. da mezkür ıni.ıcssc&e-yi davn cdccc· ı nnatine var.:ın Tino Ross.ı, JUl oğlu 
tarafından defedilmiştir. tedir. Bütün gazeteler, İngiliz bava Celsenin açılmasını rrıiiieo.ıkıb ğini. söyliyen snn'Ptk."ır. bu :rtrCc or. r.fo:ırscJ Blür.)cntnl müessese. i \"~ısı-

kuvveterinin muka\·emet.ile donan ... kürsüye gelen Hariciye \'ekiU Şük- kestra !jetinin kendisinrlcn b;:ı•;ka tasile mezklır babı•c rlircktörlüt!tlne 
Altı avcıdan ınürekkeb k ü- 1ı ·· s ·ı h · t · • ' -manın faik..iyetin 1 Almanlara çıkar- ru aracog u, arıc sıyasetımiz acemi bir tenoru Tino l~o~i diye bir protesto gönderrniş~i.ı·. Bcynelıni-

çük bir refakat filosu İngiliz makta olduiiu müşkillitttan bahset- bakunından bizi ol•kadar eden takdim clınt"indm şikayc\ç;<iır. ıeı şülueli ~iz bulunan meşhur te-
avcılan ve <lafi bataryaları ta.. mektedir. son dünya h&diselerini ve bu hfıdi- Orkestraya dahil hır sunatk:ll' ~ar- ncr bu protestosuı1da acemi bir s:ı.-
ra.fından püskürtillmeden önce lotte Rouge gazetesi harbin kat'I scler hakkındaki hüküınet.iınızin kı söylemek üzere sahnı_;yc «,·ıktıuı natk;"ınn kendi is.mile takdim oiun-
bir balon baTajına taarruz te§eb sathnsını yakın &örmekte ve ~unu noktai nazarını izah etmiş ve söz ı.aınan orkestra t;tfj kcndısjni halka masu11n bil' ~öhı·ct ihlikölrı olduğunu 

ilfıve etmektedir: alan müteaddld hatiblerc cevablar ctstanbulun Tino Rossit ııi diye tal~- ileri ~ürerek bu vazivet de\'am clti-
büsüııde bulunmuıısa da nıuvaf- n1 ı · ti H · ' Eğer AJma ar ııgiltcreyi istilAy:ı vermı~ r. arıciyc \rckiJinjn be dim etmektedir. Bir n1uddettenbcri ki taklHrde ta:ıınin.ıt davnsı aç:ı.ı.:a .. 
fak olamamıştır. karar verirlerse bunu. önümüı.dek.i ( Sonu 3 üncü sahifede] vaziyet bu şekilde drva"ll cdcl·krn 

İngiliz başvekili 1941 ve 1942 
seneleri için de şimdiden muhare 
be hazırlıkları görmek lüzumun
dan bahoediyor. Tabiidir ki bu 
ihtar gayri melhuz fevkaJade bir ı-----------
hiidise ziilıur etmemesi şartiyle ~ 

[ &onu 3 UnoU aahl fode] ls • l [Sonu 3 üncU sahife-:tej 

onu ~ u ncU ıa h lf cde] ;.~;y;;;;;,;v; .. ;,vw;;;;;~;:;,,;;;v;;;v.:;:, .;.,;,.;, ;; .. ;;,.;;.,;; .. ;; .. ;; .. ;; .. ;;;.,;;; .. ; .. ~, .~. ,;;. ~~~~~.:~a;,k:~i;,~~.~~~;~~:a~. :;..~~. ,:~· .~:~;~ ~;..~~~~~'.~ .. ~~~;~:;~~~~ ~mİİCİİİİİİİİİiiii;:-jH~E~RR°!S~ALJB~ALJH~, 
SABAHTAN SABAHA: doğrudur. Tayyarelerin yaptk-

lan fevkalade miilıim tahrib-
Ierc rağmen anlaşılıyor ki daha 
bir iki sene bunlara dayannın· 
ğıı imkan vardır. Bu sözlerden 1 

Dilsc~in Cahid YALÇIN 
(Sonu 3 üncü .. hlfede] 

1 

f" 
«SON 
HAVADİS» 

-o--

BAŞMUHARRiRi 

Nizameddin Nazif 

halktan gördli~ lıüyilk rağ. 

lwt üzerine tekıılk Y381t.alan· 
nı modcrcieştırmlş olar.dl: pe" 
y:ılnnd:ı. günün soıı natlcrin
tle d::Jıa güzel, daha. eazib vo 
da.ha. dolgun ola.mk intişara 

hıı';>la.ya<'!llrtlr. 

Fiyatı 60 paradır 
Son günlerde fa.aıiyeü ııeldeye uğraya.ıı bii:yiik A6 111' - ian,•atıı(len biri 

-
/ 1 6 00 00(). 

•İOn 

Amerika İ ngi ltere 
ile berabar 

·-- . --~--==!ııo.s_ 
:-;::;:::;z:.. -~ 

Esnafda insaf ve 
otobüs fiatları 
Sultan:ahmedde:ı Fındıklıya git

mek ifin otobüse biner~iniz: (8) 
kuruşluk bil~1. keserler. 

Erte~i ak;am yine Sultan:ıhmed-
den binlp 

b~ı;lt"a bir 
aef.:r ( 10) 

ııni;.:, 

Fı!"!d•klıd;a lnr.ıek iç.in 
otol'i.iıe binersiniz. Bu 

kur.:; 1'Jk bir bilet öder· 

Su h31 biz:z:ıt tlzim başır.ııza oel· 
di. (3061) nurr.ar;.lı otobüsün t,J. 

lctçiıl bir gece t'w'Velkl me:;.lekd3· 
~ınd:ın benden niçin {2) kuru§ f~zla 

aldı~ını mantıki bir ,ekilde lzalı e· 
demedi. 

Bl .• çchir içinde iki ayni nokt:, 
a • ..ı:nnd:ıı i;ilyen otobüs tarifclerltı, 
ny·11 olması hıı.ınl aelir. 

İngiliz donanmasının geı;.en seneki mevcuduna ı;orc (A), Al
:Öııınların ba.tırcbklarını iliin ettikleri (B) \ c İn;?;ilizl~ riıı Judml 
ettikleri (C) mıkfann niı;lıo tini gösterir l<roki w lnr,ilk-

Oiz bu garı~ rru.::1nın~:ının ukdctİ· 

nı _ı..ızemc:dık belediyenin dikk:ıt 

na:..ırını çc:kıyoruz. Zira lslanbulda 
yUılcrce '-.3t.:ınd3fd.ln her gün hoık· 

sız oloırak bOyle (2) ku, uş fazla i..ıc-tt, Birle~ik Amerika ve Kanada Jı::ıri!a.~ı ..• 
ı ret ıolınm.J"ta oiduuunu tahm'n e· 

A merika artık lngiltercyc 
yardımım, tam bir müt

tefik yardımına yaklaştırmış

tır. Dün İngiliz başvekilinin 
nutku, Amcrikarun bu harbe, 

logilc.ere lehine nıU<lahal~i cc· f a,biıiriz. 
rcyanının önüne bC:Çınck, bir 1 Mıe~cle (~) kurı.ı~da deı;it, hem· 

şelaleyi duı'f1urn1r:lila. ınii3avi ~e.hrlaındcn ~2) . kuruş fazla aım,yı 
. . .. ... . .. l 1-..ar say.an b.r;;:, ı1n:yetın hjıılJ: ya;ı· 

bır imkansızlık ~·zcttıgın1 :..;ey- j; yabilr.ıCclndedi f. 
[Sonu 2 ncı '~lıifcde] \ 't A. lJcmclcdt!in Sar.ı!_'og!ll 



Sayfa : 2 YJ~!S"t SAB.i\ll 
™' s::aew:wıw:s:::aı • 5 > ;;)i!? • u:a *'=™ 

KER G 
Yazısn: 

ıc )'SABAHTAN 

-=-~--=--~--- Amerika ingiltere 
Bazı harb anekdotları Eski Ordu 

Kumandan
larından 

Ordunun ahvaline, kudret ve kabiliyetine göre harb 
etmek mecburiyetindeyiz. - Deniz sevkiyatı için k3fi 
vapur, liman ve iskele yok idi - Şark şimendiferlerinde 
günde Uç trenle nakliyat - Seferberlik planlarmdaki 
19 tren nerede, Uç tren nerede. Genel kurmayan o 
zamanki bUtUn hesabları ve hazırhkları hep böyle mi 
idi. Muhakkak bir uçuruma, bir felakete doğru göz-

Ali İhsan 
SABiS leri kapah yUrUyorduk - Genel kurmay reisleri bu ha-

\... kikati idrak edemiyorlardı. 
-9 

Gerek sefer planları, harkab 
harbiye liı.}•ihalan, gerek sefer
berlık plılnlan ~e ruı.kliyat ve 
scvkiyat ccd\'elleri her sene ye
ni yeni tedkiklere, gözden geçi
rir> ı lihlara muhtaçtır. Bu plan 
ve c dvellerdeki i.)erin dnha 
mükrmmel cereyan etmesi için 
her s 'ne yeniden ne yap iması 
J zım geldigı dü.şüniılüp yapıl

malıdır. 

lfaı ita üzerinde harb oyunu 
yapar t>ibi, mrf nazari mütalc
alarla, ordunun n.hı:ali ve nakli
ye vnsıtalarımızuı malıdudluğu 

luç di.işünülnıek.sızin harb ede
cek değ Hz: i tedi1'Hmiz şekilde, 
harb nazari) elcrinin parlak 
manevralarını taklid ederek gü
zel bir tiyatro pı) esi oynar gi
bi aktorliik de ynpacak değiliz. 
Anı .tk chmizdeki ordunun her 
hllbu. ·kı ahvaline, mcvcud na
kıl ,.a ıtalanmıza göre ordu -
mu:ıu toplayıp bu ordunun ya
pabileceği işe ve gösterebilece
ği kudret Ye knbili~cte göre 
harbctmck mecburiyetindeyiz. 
~u halde gerek ordunun sefer
berliğinde, gerek nakliyat ve 
scvluynt cedvellerinin tanzimin
de, gere { tecernmü mıntakası -
nm intihabında ve gerek hare
katı harbiye Jiı.yihasının t.am:i
minde hrp bu kudret ve kabili
yetleri göziimüzün önüne getir
meğc mecburuz. 

Evvelce deniz sevkiyatı ic;in 
vapurların kifayetsizliğinden 

bahscdilmL<j idi. Ne vapurların 
kifayetsizliği, ne iskelelerin ve 
limanların iptidai halleri hiç dü
şünüimeksizin sevkiynt ve nak
lıyat cedvelleri yapılmışbr. l\:e
z:ı kara nakliyatında da demir
yollannuzın kabiliyetleri hiç dü
şi.ıniılmemiştir. Birinciteşrin a
yının dördüncü günü lstanbul
da bulunan müstakil slivari 
fırkasının ı:ıimendiferle nakline 
başlandı. Her türlü gayret ve 
himmete rab.rmen bu fırkanın 
şımendifcrle nakli tamam nltl 
gün sürdü. Ancak fırkanın son 
nakliye kademesi olan topçu bi
riııciteşrinin dokuzuncu günü 
trene bindirilip sevkolunabildi. 
Halbuki genel kurmayın sevki
yat ve nakliYat cedvellerinde 
her gün 19 askeri tren çıkarıla

cağına göre hesablar yürütül
mü..cı idi. Bu tertibe ve hesaba 
rağmen Şark şimendif erlerinin 
günde ancak 2 . 3 tren çıkardı
ğı görüldü. Bu nazari hesablar 
nerede:' Şu hakikat nerede? A
rada ne kadar büyük fark Yar? 
O zamanki genel kurmayın bü
ti.in hesablan ve hazırlıkları aca
ba böyle mi idi? 

Daha ilk şimendifer nakliya
tında görülen bu yolsuzluk son 
derecede fena ve nakliyat ced
vclleri.ni ve tecemmüü altüst 
edec k bir vahim lıidise idi. 
Şark ordusu kumandam bunu 
takdir ederek hemen bu sevki

<Şark demiryollarının buın- kikatın acı. fakat aşikar bir 
bul - Edirne hattı kısmında gün- surette anlatmasına çalı...cuna

de 19 tren tahriki erkinıharbi- lıydılar. Bu düşünce nerede? 1 
yece tertib olunan sevkiyat Onların harbe kırk yıldanberi 
cedvellerinde esas ittihaz edil- susamış gibi Yiıksekten atıp 

miş ve tahşidat planlan buna tutmaları ve taarruz emelleri 
nazaran tanzim kılınmış idi. Hal ~lcmeleri nerede? 
buki iki gündenlx!ri icra lnlınan j &asen harekatı harbiye la
sevki.Ya.ta nazaran günde iki ni-ı yihası da tedkik edilirse. umu
h:ıyet iiç tren tahrik edilmekte ıni bir surette bunun dahi iyi 
oldugu görülüyor. Bu hal fcv- ı yazılmamış olduğu görülür. Se
kaladc ehemmiyete şayan olup ferbcrliğin ilinı üzerine meyda
bir fena niyetle geciktirilmekte ııa çıkmış ve ordu kumandan • 
olması kuvvetle melhu7.dur. Te- !arına tebliğ edilmiş olan bu liı
cemmüün sür'atle icrası kat'i yiha 1909 senesinde İzzet paşa 
ve acil lüzumuna nazaran bu tarafından tanzim olunmuş idi. 
gecikmenin neticesi vahimdir. lzzct paşa, Rumelide bir harb 
Nafıa nezareti nezdinde !iz.un vukuunda husule gelmesi muh
gelen tesirlerin icrası ve mu- temel ı."3Ziyetleri beşe ayırmış 

karrer ve mürettcb ırevkiyatın v her biri için ayrı proje tan
zamanında müstacelen icra etti- zinı etmiş idi: 
rilmesi esbabının istikmaline e- Birinci proje - Yalnız Bul
mir ve irade buyurulması istir- garistan il~ harb cttiğimizç gö-
ham olunur.) re yapılmış idi; 
Şark orddusunun bu müracaa-ı !kinci proje - Yalnız Sırbis-

tı hiç bir seme.re vermedi. Bazı tan ile harbcttiğimize göre ya
günler trenlerin adedi bire ka- pılmış idi; 
dar dü§til. Bu kadar güçlükler Üçüncü proje - Yalnız Yu
ve garibeler ycti!jmiyormuş gi-

1 
nanistan ile harbettiğimize gö

bi Makedonyada toplanan garb I re yapılmış idL 
otdusu için bir takım ikmal cfra- Dördüncil proje - Bu]garis
dı Ana.doludan tertib ediliniş idi; tan, Sırbistan ve Karadağ ile 
bunlann denizden sevkleri kabil harheltiğimize göre yapılmL'} 
olmadığından ve Dedeağaç ile idi. 
Sclinik arasındaki şiınendıfer Be.'iinci proje - Tekmil BalJ 
hattmın düşman tarafından kc- kan devletlerinin Yunanistan ile 
silmesi ihtimali düşünülerek bu birlikte, RumanYn haric olmak ı 
efradın da sür'atle İstanbul - üzere aleyhimize ittifak etmiş 
Selanik denıiryolu üzerinden olmalarına göre yapılmış idi. 
nakline başlanmış idi. Bu nakli- Ali thsaa Si'*' 
yatın asıl kat'.i neticeyi isithsal 

edecek Trakyadaki Şark ordu- 1 YURDDA SABAH 1 
sunun zararınn olduğu hiç dü- L.:.: 
şünülmiYordu. T k"rd ~d a mevsi-

G .. ··1·· ki r be lik ı· 9 1 •w a v onı uyor se er r p an-
larında ve bu plaruann meya- mi başladı 
nındıı. bulunan nakliyat ve sev- Tekirdağ (Huoust) - Tekin:lag vi-1 
kiyat cedvellerindc nazari ola- Iayetl Av komis.Jonu toplanarak av 

ıncvsıminln 10 agustosta başlama
rak düşünülmüş Ve hesab edil· sını \'C J5 ŞU}>ata kudar devamını ka· 
n1iş şeylerle lıakikat uyınıyor . rorlılştımıışt.ır. Villyet hudıulliırı da
Şu halde yapılacak şey, vazi • hilinde siılun, geyik, karaca gjbı nv
yetin icablannı nazarı dikkate. }arın aı: olmasından, bunların urcml.'
alarak bu gecikmeleri telafi icin &ı iı;in g~ yıl a,>nlnn memnu muı
ordunun tecemmu :mıntakasıru takanın yine aynlle devamına karar 

verllmi.şlır. 
geri almak idi; fakat buna kim
se yana.5mıyordu. Muhakkak bir 
felakete, bir uçuruma doğru 

gözleri kapalı yürüyorduk. Ne 
baş kumnndanvekili. ne crkfuu ı 
harbiye reisi ve genel kurmayın 
ikinci reisleri ve şube müdürle
ri bu hakikati idrak edemiyor
lar ve böyle radikal bir tedbir 
düşünemiyorlardı. Diğer taraf· ı 
tan bu kadar karışıklık içinde 
Balkan devletlerine karşı mu-ı 
vaffnlayetli bir harb icra edc
miyeceğimize bir türlü kanaat 
getiremiyorlar \"e bu kanaat te
siriyle harbi diploınasi yoluyla 
tehir çarelerini araşbrmıyorlar
dı. Bu vazife, bilh::.ssa genel 
kurmay reisinin ve ona yardım~ı 
olan ikinci reisin vazifesi idL 

Bunlar ba13kumnndan vekilini 
tesirli bir surette iknz ederek 
hükumet ve devlet reislerine hn-1 

Edirne Valisi teftiş 
seyahatinde 

Edirne (Hususi) - Edirne \•alisi 
F<>rit Nomer, villyct millbak:ıtında 

tc(•iş seyahatinde bulunmaktadll'. 
U .ubköpı:ii ve Ke:ıan mıntablarma 
gic!en vali vilAyetc müteallik ınuh
telıf işler üzerinde tetkiklere bulun
makUıdır. 

Bağ gezintisi 
Yeşilay vo Veıilay Gençllk iubesi 

umu mi kitibfijlnden: 
Kurumumuz ı eylıü HliO paz:ır giı

nu H:ıl.kalı Zirıınt lisesine bir gczioti 
tert b ctm~ür. Mektebe kadar sabah
leyin saat 8.30 da Sırkeciden hare
ket edecek olan hususi otobuslcrlc 
gıdılcceklir. Caz ve mektebin bag
ları lemin edılmiştir. 

'üyelerimiz 28/8/1940 çn.rş:ırr.ba 

gLUlll ak,,'Glmına bdar her gua saat 
14 den 17 ye kadar Cağaloclu Çocuk 
Esirgeme Kurumu b'n.asındaki oda
ınu:a ugny .. r:ık kendileri ve aileleri 
için d:ıvetiyelCf'.ini alabilırler. 

Mısır çarşısının 
· imar planı 

ikmal olundu 

oKu;,~°o~-K ..... ,: Ticaret ile beraber 
Veka"' letı"nı·n [Bai tar.af 1 inci sahife.del Çok çocuklu bir lüyor ve Amerika ıle yaıı.lan an .. 

aile reisinin Mühim bir talebi ~0~~~ın ehemmiyetini gösteri· 

şikayeti Birlesik Amerika ile Kana .. 
Mısır çarşısı sıhhi ve 19/9 1940 günm (Yeni Bazı maddelerin stok de yeni bir nnl .ma imzaladılar. 
modern bir hal haline Sabah) gaz tesinde çok ço- mikdarlarmm bildi- Kanada. İngiltcreYc tftbi serbest 

ifrağ olunuyor cuklu aileler hakkındaki Yn1ı- rilmesi isteniyor hükumettir. Bu nnla. mıyo. go· 
-o- nl7J okudum. Bunlardan bi- _--o- re Kan:ıda bazı üsl('rini Ameıi· 

Şehircilik mütehassısı Pros- ri, belki de en bedbahtı da Tıcarct Vek" !etinden alaka- 1 kaya kiralıyor. Hu iisler hen1 
tun hal haline ifrag olunacak benim. Üç erkek, biri kız darlara gelen bir tamimden an- l{anndanm, hem de dolayısiyle 
Mısır çnr5ısı için hazırladığı dört çocuk sahibiyim. 70 ya- laşıldığına göre ellerinde deri, Amerılranın mtidsfaasına yara· 
proje dün vali ve belediye reisi şınd bir annem ve fnmilyam l1alı, balmumu. keten, paçavra, yacaktı!'. F kat bu anlnşma· 
doktor Llıtfi Kırdar tarafın - var. Evim de kiradır. peynir, balık konserveleri bu- da çok mtihinı bir nokta var: 
dan tedkik olunarak beğenilmiş- Ahval dolayısiyle on bir lunan tücc:ırlnr ellerinde bulu- Bir zamandır, Amerikanın 
tir. Prostun hazırladığı projeye aydır işsizim. Çocuklarımdan nan stok mlktarlnrını en t;cç İngiltercye 50 d1.:~troyer satma-
nazaran Mısır çarşı. ınm içinde biri on gündür hastadır. Kcn- cmnartcsi günü oğleye kadar sı konusuluyor ve bu satısa ba· 
87 dükkan bırakılmaktadır. Bu dine ilaç ve gıda tedarik ede- Mıntaka Ticaret Müdürl~güne zı Ameııkahlıır ıtu-az ediyorlnr-
dükkfınlardan 8 tanesi manav, mcdiğimden kendisini öfümc bildirme~ e rn .... cbur tutulacaklar- dı. Şim h Kanada anlusması 
8 tanesi sebzeci, 16 tanesi balık- tcrkeltim demektit•. dır. Stok mıktarlarmda knsden bu sahill~r:in rnud fnnsını İn-
çı, 8 tanesi tavukçu, 8 tanesi İki aydır kira vermediğim- hata yapanlar Ye yahud da stok- giliz d nanmasmın yükü ol· 
aktar, 34 tanesi b::ı.kkal, 12 ta- için mal sahibi evi tahliye !arını bilclirmı>kten istinkfıf c- maktan çı.k411~·or. Amerika do-
nesi kasab diikkıinı olacaktır. ctmckliğinıi istenıektcdır. denler hakkında kanuni mua- nanmasuıa hava.le ediyor. Bu 
Bu dükkanlar arasında her sınıf HUiasa yedi niüus aile se- mele yapılacaktır. suretle 50 dt:strorcrin satışın • 
bir gnıb teşkil edecek ve her faletin pençesinde inlemekte· dan c.-deceği istifadeyi İngiltere 
dükkanın bodrum katında fri- yiz. Buna sebcb olarak da 1 DEN/ ZLERDIE ye temin olunmuştur. Şimdiucn 
gofirik tesisat olacakbr. Pros - çocuklarımın çok olmasını buradaki İngılız filosu ana va-
tun hazırladığı projeye nazaran görmekteyim. İşte size 1 Rumanya vapur se- tana har ket etmiştir. 
Mısır çarşısının dış ilci cebhe _ ı memlekette binlercesi mev- ferlerinde tadilat Dünku nutkunda İngiliz baş-

. d d ·•t 1 cud çok çocuklu bir aile tipi. vekilı, fnr!ilız donanmasının ge-sın e ve çarşı uvanna mu - Romanya hükumeti ~uman- '"' 
tasıl yeni dükkanlar :rapılacak- Eğer bugün. bu çocuklara çen senekınden kuvvetli oldu 4 

] · ki b ya vapllrlarının sefer program -
br. Bu dük. ku"nların ön kısımla·' sa ub olmasaydım, bel u ğunu söylemişti. Almanlar, ln-

lar:ında tadilat yaptığını bil-
r:ı UZ •• erlen· o··rtiılü ve siitunlarn acı günleri görrniyeeektim • giliz fılosundan en aşağı 350 

<lirmiştir. Rumanya v. purları 
istinad eden portik tarzında o- Yazınıt;clan cesaret alarak bin tonluk gemi batırdıklarını 

b d . badema sah gi.inti Şf'hrimize gc-
lacaktır. u mektubu gön enyorum ilan ediyorl:ır lı. İngilizler ise 

Çarşının istimlak muamele -
1 

lcri tamamlanır tamamlanmaz 
imar planının tatbikine başla -
nacaktır. 

~ . . lecckler ve per"'embc günü Ru-
ve şunu da ögrenmek ıstiyo- bumm yüz bimni kabul etmişlcr4 

b · 'bi manyaya gidecekle.rdir. 
rum: Acaba enım gı · za. --»ııc-- di. Ibnguinin doğru olduğunu 
vatlı kimseleri lıiç olmazsa 1 T• V ki.. tayine kalkmıyalım, fakat Chur-
cocuklannı yaşatabilmek için ıcaret e 1ı seya- chill'in fılonun kuvveti hakkın-
bir iş tedarikine delalet ede- batini tehir etti daki mukaye~cde ynlan söyle-

BE LE DIY EDE cek erbabı hamiyet ve. vicdan Tıcaret Vekilimiz Nazmi m~i kolay d"ğıldır. Jc:sasen fn-
bir zat ve makam var mıdır? giliz tezgühlannd.ı 35 biner ton-

ı t b l k k Topçuoğlunun bugün şehrimize 
S an U ayma am· Sonsuz saygılar.. bekl · du F~'-~t ··- luk 6 kruvazör, tavvarc "'Cmi.iH, gelmesi enıyor . • C1Aa og- ,J ,J b 

lıkıarl arasında Ya. Ortak()y Onsekiz onsekiz d" -· . .. k"l al destroyer, hır ha.vli torpido va.r-ren ıgırnızc gore ve ı seY la-
kareUer Bulgurlu sokuk No. tini bir müddet i in tehir etmiş- dı. Ilunli\rın büy'tk kısmı 941 

pılan değişiklikler 41 l\lm•taf:ı. Kı"'ılcım. tir. ba ında h .t.ır olacaktı. İnşaatın 
Siird valiliğine tayin olunan Somada kahveci Bay M. 0 1 sıkla.~tırılmış ve çoğunun deni· 

İstanbul vali muavini Halük Ni-j Kemale: Sitlvri 7'httmı yapıhyor zc inJirilnıı~ olması ınuhtemcl-
had bu akşam Siirde nıütcvecci- - Yasak değildir. Silivridc inşa olunacak 200 dir ki, Ch rclııll, bu kadar cm-
hen şehrimizden hareket ede -

1 
metrelik rıhtım münakasaya ni) e le on tım nm kuvvelmi 

cektir. Diğer taraftan İstanbul KISA HABERLER 1 çıkarılmıştır. Rıhtım Silivri is- dliny ya ·nn edebilmiştir. 
vali muavinliğine tayin olunan - - kalesi ile mendireği arasında İngiltere Uzak Şarktaki, .ifa-

~ k Ah *Et Nakliyatı - lstaııbul beledi- , l l nadad1ki ck'niz kuvvetlerini a· Bcyoglu aymakamı med yesınin et mı.kliy:ıtını bı.a..·ıt v:ıpab· ı- yapı aca ttır . 
d~ vazifesine baş~amıştır .. Bey-, mesi için h:ızırlanmııkt:.ı ol:ın .k. yon :---------------= nnvatan ve Akdeniz sularına 
oglu kaymakamlığına tayın o- ve den"z motörlednın h 1w; ı r.ıam- ADL/Y EDE topluyor. Bl raları Birleşik A· 
lunan Bakırköy ka.Yinakamı 1 lonm:ıması yuzunden belediye et T . . EfkA h" merikanın hima:yesinc terket .. 

asvırı ar aley me Gafur ve Bakırköy kaymakam nakliyatı yapan mıileahltldl.e mok - miştir. fakaadı şudur : 
lı - ... . 1 Bal . ö vclesini bir ay ci:ıh t :ı r.lıd et i -ı bir dava açıldı Biivük davanın halledit.......ai gına •. ayın o unan ur z- tir. "' ""'""""& 
t k b·r ka" mi e l'-adar yen· . Yalan hcyan:ıt ve kruıdi n"'. ri· sahalarda çok kuvvetli olmak, ra 1 :< b-n A 1 * ffden Çıkanlan G::ırsontıır -ı 
vazifeler.ine ba.ılayacaktır. Yenıkap.ıda C<ıkırın g!i n, uııd.ı <;a- yat yaptığı iddi.asile Tasviri Ef- dü.şmaııla.rına karşı kahir fa. 

IKTISAD 
Naftalin fiyatlarında 

ihtikAr 
Naftalin fiyatlarında ihtikii.r t 

yapıldığı yeni görülen bazı 

vak'alardan anlışılnıaktadır. 

Son günlerde bazı kimselerin es-I 
kiden 15 kuruşa satılan nafta
linlerin :ı 20 kuruşa kadar satıl -
dığı görülmüştür. Ve bu şekil
de ihtikar yapanların hakkında 
takibata başlanmıştır. 1 

----':tllC--

Kabataş iskehtsi fena 
yaptlmış 

Kabataş iskelesinin nhtım 

inşaatını taahhüd eden müteah
hid ile belediye arasında bir ibti
lif çıkmıştır. Miite:ıhhidin in
şaatım teftiş eden belediye mü
tehassısları Yapılan inş.-ıatın çok 
fena ol<luğunu tesbit etmişler -
dir. Yarın mütehassıs bir ko-

1 misyon in!':aat yerinde esaslı bir 
tedkik yapacak ve müteahhidin I 
vaziyeti buruın üzerine tesbit e
dilmiş olacnlctır. 

lı:;ırkcn isde;ı çıkarılan \i kar gazetesi aleyhlne da.·v~ acruı iki)' tini temin etmek, Fransa~ 
bi taı:ıfından tclıtl d ed Rnııfi Manyasinin mUracantı donannıa.smm ve ordusunun be!) 
duklcrini soylıycn 1 g;ı:-s •ı d n bcle
diye reis ınu:ıvini Lütfı \k• ıy::ı ınu
racaat etmışll'rdir. 

müddeiumumilik t.arnfından ted bıraktığı mühim noktalarda h&
kik edilerek aid olduğu mahke- kimiyeti klamc etmek:. 

Beledıye ny:ısetı hfıd;sel!·n t hkiki 
ne lı'atıh kaymakamını ınem - et
miştir. 

meye sevkolunmu~ur. Bu hafta Britanya Adalarının Alman 
zarfında bu davanın rüyetine istilisiylc tehdidi bos:ı ~ıkınca 
ba~lanacaktır. açık denizlerin an:.thtarlan; Oc

- Bir mahalle kavgası 
Dün ciirmümeşhud mahkemesini 
saatlerce meşgul ettikten sonra 

müsaleha yapıldı ---·-··,---
Dün curmum hud da'li :ıhrrma 

bakmakta ol ı ı;sliyc ceza m hkc
mesincic iJ cir ı;ckıı dcgı ciold.u.ı mu
y;ın bu: cl,l\ .ı s;ı.ıllcrec. mahkemeyi 
ışgal cUıklen sonr:ı her ikL t.-rııt"ın 

yckdıgl'rtlc h~rışm , L ,ı n. ı:: yet 
buldu. 

Ögrend!gimfze g.ı ."! bu knd.l~ :::u
ri.ıltuyc scbcb olan had c şöyle bır 
kadın kavgasından do;:muşt-..u . 
Kumkapıd;ı Dızdariycdc otur • .m 

Ulvıyc :ıcfında bir bay:ın C\ vel ~ e
ce komşularındun Bay:ın Mun \ vere 
her nedense ,rerle.tn "e l:.ıpı onu
nc çı .aı-.ık: 

B ıtun 1, miU bu ıaınlc lrnl"Şl BJ
yun Ul\ ı:rcn n ı c ccvnlı 'erce ını 

merakla belderlerke o d, l..i! nl
tıııd:ı k:ılm:ım;.;( tçin ol ak: 

- Elinden geleni :ırkan ko~ .... 
Senden mi korka~ 

belüttank. Suveyş. Aclen, belki 
Singapur tehdid edilecektir. Bu 
tchdıdlere kar lngllterc Ame
rika il :ınla .. malar yaparak U· 

yanık d1vr.ı.nıyor. Her tchdid, 
mukabil tedbirlerle ya suya dü· 
şccek ve ya İngiltt:reyi pek a2 
sarsan darbelerle :neticelenince 
ye k:ıdır haftal.lr, ayl:ır, sene-
ler geçecek; 1941 i, sonra 1942-
yi ()ufa.cağız. lngilterenin gü
vendiği rakam budur: 1942. 

~tS.:U"'A 

{[Radyo Programı) 
22/8/1940 PERŞEMBE 

7.30 f' O"rtl il VC ıne.11lekcl saat a-
yarı 

.J 
7.35 Mı.mk: H Cıf program {Pi.) 
8.0ı> AJ.l: berleri 
S 10 E\• kadını - Yemek liste i 
8. '0/8.30 Muzık: Hafı! programın 

dr\ mı (Pl.) 

~~~ lan~~ günhfu~a-~~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~~~I~ 

:::U:.~h~:! ~.1~::.2caa~~~n:i~ 1 HADİSELER, GAZETELER ve İNSANLAR 
l<i.y\!l C'tti: • 

1'2.30 T'r' •r ım, \ e mcı leket ..ı:ıl 

terek arkı ve sc• 
r 

--z 

' Yeni Sabah 
ABO E BEDELi 

TQrkly• E:cnebl 
8ENELIK 
1 AVLIK 
1 AYLIK 
1 AVLIK 

1400 Krt- 2700 K'f. 
760 • 1450 • 

400 • IOO • 
1so • aoo • 

22 Agustoa 1940 - PERŞEMBE 

17 Receb 1359 
9 Rumi Ağustos 1356 

Glın 235 Ay: 1940 - Hızır 159 

GUnoı öOle ikindi 
10.18 5.18 9.0a Ezani 
6 .17 13.17 17.03 Vasati 

.ı.,tcıarn Yataı lmaak 
12.00 1.39 8.27 Ezani 
19.58 21.39 4.25 Vasati 

Yürük çelebinin yürütülmemesinden çıkan bir kıssa 
Akşam mulıarrirlerınden blrl, Yil· 

M.ik Çelebi, Peyami Safayı taciz et· ·~--- Yazan :---l" 

En sari Bülend 
miı. Gazeteclliğın ne yorucu lıır 

san'at olduğunu bılenler, bu bogucu 
yaz ounlcrlnde dinlenmek a:;;adetıni 
teıadufen ele geçir"p 1deta bir ı:-,----- ------•• 
hulya ulkesi keşfctm:ıe donmi.ıf bir mahrum kaldıgını bilenlerdenim. He· 
muharriri - velev bır in için • it • 

yadlarına dôndürmenin ne ainsi bir 
Çın işkencesi olacnğını, ona nasıl bir 
azab vcreblleceijını anlarlar. 

Bu hal, benim baııma gelseydi ae· 
leni yüruturdi.ım: 

- Git birader! • derdim • biraz 
kendimi dlnllyeyim. «Belki kafamı 
bulurumıı. 

Evet «belki kafarnı bükerim• 
Derdim;· zira günluk hadi • 

selerin ıcyrinc kendini kaptıran bir 
adamın çok defa hakiki kafaa,ndan 

le gelen gueteel, kolaylıkla yurutu • 
leceği böyle ıtdındıın dahi belll olan 
biri olsaydı-. 

Fakat Peyamı Safa nazik d-avran· 
mış dogrusu. Ve nezaketinin hiyane· 
tine ugram11-,. Vuruk Çelebi, onun, 
cl'an kafaaını bulamadtjını bile teı
bit edebllmlf. 

Oiııününliz bir Peyami kl.-HblAaa 
Cuhmuriyet sütunlarındaki neıriya-

tını bir c:euret numunesi :anmakta 
devam eden bir kafa tapyor. Ve bu 
da kiti gelmlyormuı gibi Rouneau· 

nun dui\Jncelerini tenkıd eden bir 
eıcrle Rumanyanın bugunku prtları 
içinde yazdırılmıı bır ısmarlama ki· 
tabı okuyarak bu kafayı bır kat: da
ha karm:ıkarııık bır hale aokmak 
arlfcs nded r. 

Vah Peyami vah1 Bereket versin 
bu iraz.ı c"velden soyluyorsun ••• Yok
sa manoilesko tarafJndan yıu lan ıa
marlama kitabın lngıltcrede ve A
merikada kapıfJldığını iddiaya kaJ-1 
kıımana bir tefsır bulmak cidden zor 
olacaktır. 

Bırak fU abur cuburları be bıra. 
derim. Hazır eline bir fırsat geçmis. 
Bak ltalyan yemeklcrı yapan lokan
talara da davet edıliyormUfSun- Ye! 
Malllma, meıhur ala sozudur: 

Sağlam kafa aıhhallı vucuddc bu
lunur derler. 

haıtım il hu=un;ı t rar ç ' t 

\'C şoylc dediler: 

- Blz b r W~ efendim! .. D:ı' -

01 y ı.•ur. 

O z m n butun m 1: 1111" l.:ılkı ile 

adliye a cı o-1 ı, p lı ler de 

cılar 1: , yl r ır !d ıı y rlardı; 

. lı 

- Y:ı bız "l ,,innhımu. ncydı b 
Allalun kull;ıı ı .. B1:z: şimdı kimden 1 
davııcı ol:ılırn. ...._...,. ____________________________ ,; 
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0 ,;-Peki be! Kavasoğlu ile iste
--&'lruz 'b gı ı eş baglaym be! dedi. 
h. kavasoglu, esasen eski kurd
e.. l'dan olduğu için kim kiminle 
O, •. l..ıtablleceğiıu biliyordu. 
Ilı arasında her şeyi hazırla -

Uı"" gır da ihtiyar kurdlard::ın
r:r' O da, tam Kam oğlu gibi 

rı ayırd etmişti. 

'<l.3oglu, Alicoya dönerek: 
Pehlivan söyle kıminlc gü

' ın? 
•<,o, bu aamdan dili ercesine 
... u._'\.l(- ~evab verdi: 

be-:;- .ı\ b adnm ını seçeceğiz 1 

d ICminle olursa olsun be!. 
ı. 

tıı • oglu, Alıçoyu söylct
h { ı tiyordu. Çlinki.ı, Ali<:o, 
t 11 r le ols:ı haUrı sayılır, 
iti una yırmi altı senede ha-7 l.:ı.n bir başpehlivandı. 
e ~a.asoglu, Alicoya muk:ıbcl~ 

- Sovle b Al' ı\ • e ıço ... 
c-o cevabım tckr .... rladı: 

l\ - A.be ad.un mı sc('cc.cğiz be? 
r- tpa.:uı-ındn.n merlrb mi alıyo-

:z 0('? 

' bıye .,:,yıend' L"•f'-rı·~ıc n .,..., 1.. lil. _ .. .. . 
tı ' "ı güldürüyordu. Tuhaf 
~I{ Yescler yapıyordu. 
,_( .. ... 

• ... og_u, Aliçoya: 
- Öyle ise hır pchlivnnlo.ra 

ılı raııın .. K.ım ki mı istiyor .. de.-

dı.ı13unun üzerine Kavasoğlu. ol
la u h:rd n knll:tı.. Pelılivan
~i~1? bulunduğu kazan dibine 

tı. Sclclm vcrllikten sonra: 
lııtı- i>ehlivnnlar açık konuşa -
ııu," Ve eşleri birbirımdn ar
~Sle halledelim .. d dı. 

vah ehUvanlar, hep bırden ce
\leııni ti: 

- Pek usta be! 
l\avasoglu, söze b ladı: 

tı - Aliço ile kim giıre!jmek is
l'or? 

Bunun üzerine Aliço, muka -
bele etti: 

Filıbcli l\:nrn Ahmed, kiminle 
olursa güreşirdi. O da acar ve 
baş pehhvnnla.rın üstadların -
dandı. 

Kavasoglunun teklifini kabul 
edıp ctm""nıelt için bir şey söyle
medi. Katrancı da aynı Filibcli 
gibi düşwıüyordu. N..ısıl olsa 

1 her ikisi de başa ve Aliço ile 
boy ölçiişecckti. Bu sebcble ki
minle olur.sa olsun güreşmek 

onlar ıçın bir mesele değildi. 1 
Kn.vasoğlu, sözlerini tekrarla

dı: 

- Filibeli, .A:liço ile tutussun. 
Katra.ncı dn Koca Yusuflu.. A
dalı Halil de Filizle .. 

Dıı:.rer · pehlivanlurdan Pa- 1 
mukçunlu ile, Einl'!Cfoğlunu da 
birbırıy!c eş ettiler. 

Eşler tutuldulrtan sonra, or
tada mesele knlmcımıştı. Cazgır, 
va!i pn!3aya gjderek meseleyi 
:ınl:ıtb. 1 

Davul zurnnbr çalıyordu .. 
Seyırr.ıler heyecan ic;indeydiler. 
Herkes kimin: kiminle c:.-; tuttu
gunu mcrnk ediyordu. Taraf -
tarlar çoktu . 

CJ.zgır, kazan dibine g"ldi . 
Pclılivaıılaı· ~slcnyle yan) ana 
geldiler. Cazgır, davul zurnala
ı-a el cttı. Ve susturddu. Mt>yda
na "ıkar k <'atlak sesiyle eşleri l 
ilann bl.Şladı : 

- A.liço, Filibcli Kara Ah-
med .. 

- Kotrancı, Koca Yusuf. 
- Adalı Halil, Filiz Nurullah. 
- Hrnçooğlu, Pamultçunlu 

Osmm .. 
• 'cyircil<'r, eşleri duyunca me

rnklnrını d •fettiler. Yalnız bu 
işuc Adnlı Ha.lilin karlı cıktı -
b'lnı r-;()ylüyorlardı. Filiz Nurul
lah Adalıy~ nazaran bir gömlek 
eksikti. 

Cazgır pehliv.anhm takdim et
ti. Duasını yaptı ve meydana 
salıver-dl. 

te be;·i~cc. hepsi suslu. Kimse 
\·a~a.b \ernıecıi.. h. vasoğh.ı ce-

nlamaymca: En meraklı güreş, A:liço ile 
el. - Abe neden SlL'myorsunuz? Filibeli Kara. Ahmedin. Katran- · 

:lı. ' cı ile Koca Yusufun güreşleri 
idi. \•(\ .. 1 . ı l • soz erme c c"nm a: 

~·ı - Öyle ise, ben eı:ıleri ayıra
/\~·· Filibcli Kara hmed ile 
t• ıc- <'!} tutsun.. Katrancı da 
~Q~ v . l<' 

1 
ı.. usufla... Adalı Halil de 

ı ıı' 
~.:: dcdı. 1 

Aliço, kolay kolay Filibeli 
Kar hm.etli ortadan çıkara
mazdı. Fılibch Adalıdan, Koca 
Yu uft.ıın çok usta bir pehlivan-
dı. (Arkası var) 

-6 .. ~ 
t l)ivanı Lügat • it .. Türk 
erceme i münasebetile 
Besim Atalay' ı tebrik ederken 

Yazan: ATIF 

Q_ - 33 - 1 '-"Jf'!ra· 
( . 

lt<ııd ııtc 27 - sı:tır 28) de (Erkek, 
%ı ın adhn-ı d:ı yazılmndı, b~r:tnr- r 

- ııncıık dot:ru bıUnınes. ıçm -
ttıı :.ııı..nılan herkes taı· ıfınd::ın ro
l!ltıı 1 ütllar yazıldı) dıyorsunuz.. l\f~
~ oyle dcmıyor. (erkek, kadın 
• dı 1 da )'::ızılınadı; ın~cr kı bu 
d 1:.n çokca isıın \ cr.ilır~ ve 
i"Lı ofor1. bilinmesine ıhtiyaç gö 
t c t olanlar ola, on rdan şbh
~ıı C lı. Una•ıları yazdım) dıyor, mii
~ (doğru olarak billmncsinc ıhti
h ' .. ilru!mcktc olanla,.d:ın da mcş
a~ ' lar- ynz.ıldı) dc..'lıckte ik~n. 
) heJ- as tar:ıfındım tanılan odl:ır 
h ~1 > c;ıye tcrcemc edıyorsu ıuz,, 
)' ~1 t:ır-Clfından uuınım adlaı n 

1 tı ;rn n h de l.ız.um olmod:~ı ı 
duş-,.ınulememiş, bu hııtunın 1 

d cllull (:.ht y ç gi.ırul-, 
ınu tcrcemeye ıdhal et -1 

· ııdır, Bu tuı hl dıkkat izl k-1 
0 

(>(' ok oluyor. 

A. - 34 -
,~· rıet ol:nak Uz.ere: 1 

l 1 c 28 - satır 7) de: (Bun -
- '1'.mı'. kut ..ıl kıl ı -Yalavaç 1 

~ ,lu ltlı k, t h • .. o lu lso. 
'u Run u a clırıı) deniyor. 

{ Ilu Tur knbilelennin 1 
\• f o •lu T ırke nısbct iddi:ı 

1 
' 1 :llar t o o lu Rumun e\Li
.ndı r) d y :--, bılr n:z k• bu-

• 
1 <Run ) .elime::i bir ş:ıhıs is-1 

l l 1 l:. 1 1 
n &orc (Bu Turk 

ı r ' kc inti bda bu ş:ıhsıJ 
c~ 'I' r). Mt eli !uı ib resme cöra 
d i{ • bılelerı Tuı kc int'. b
l'ı uınun ona inti b eden cvlildı
l l''~dın~oq y ni ınuellit Turk kn-
'°<ı nı Rumun evladına bcnzetı-
ı- ı,· al' 'b' b ı gı ı u yani lıJm 

u d(' mucllifin luzum gbrdugu 
~, 1 ) kelimesini lüzum uz gıbi ı 

~. dir. 

TÜZÜNER 
!lır clıkk.ılı>.izük d:ıha: 

- 35 -
(Sahıfe !l8 - s:ıtır 13) de nıuelEf, 

her lt:ıb1len111 bulundugu ) cı ı anı .. -
tıdten (Calıılıycsı olsun. Ll .. niyesi 
olsu."l, ş:ll'k taı;ıfl ~ıncı Rumd:. n bnş 
lıy.ır.ık dogııya dogı:u bulunduhLrı 

yerlcrı de ıra ile bıldirecegım) dı

yoı·, ımıelliı n pek fayd .. ıh ol..ır.. im 
bır hrltk z.tınu -mut:ıdmız \'eçhı

le - tercume etmeden gcı:mı, nız, 

rıe<l ederlm, si7. bu kı;nnetıı k.tabı 

aynen mı terceme cdiyorsunuT., yok
ıın ıhti ı· nu cdıyol'Sunuz.? Bu ıhti

s;u· etmek fikri dt! maksadım~ d:ı

hilınrln oldu •unu bild.ı eydıniı",, her 
kes dıvanu Lugat - ıt - turkıin muh
tasarı dı~ e ol...ıır, hiç kimsen ıı bir 
ııey demeı;c salahıyPti cılmnz, sız de 
bu yuzclm uzu lnıezdiniz.. 

- 36 -
D ha g.ıııbı· 
(S lıı!c 28 - .,atır 22) de: (bun

ların heı bu·ıni u det;redc in. · 
bıre go t rd.m) diyo .ınu : c. d 
mucJlıf boylc demiş· f.lk. t or J. <ik
irc ııeklindc bir harit:ı ı,oymu 
de tercemcıılrde oyle dıyoı· unuı; 

ıımmıı mucllıfin haritosını k.tldırıp 

atıyoı uııu , inıdı okuj ucul::.r, bu 
sozümıw bakaraıc aı:,;ını, olunu , • -
nıyor, uyle göz ile gbr1.ılur bir ,ey 
bularruıymcu (acaba miıtcrt'.mın de
digi bu de ,ı e hcrkc=i!l goı "lc:;c 
mU\·nff .. k oimnıy :ıı;;ı b.r şey mı
d_r? dıyc doı,;unurKcn bun:ı benzer 
bir kclunen.n mhdli!ııı muk.ıddımc 
sımıı b .. l,u1ndak1 terı:cınedc ı;rçtl

gini h:.ıtırlıyor :ıçıp o bnh e t.. ı.ı
yor, (Oh uldum') diye ~C\'İnıy01; 

anım dikkat cdmcc gen.yor ki o
radakı {d gre) degıl, (te~<") <lir; 
ne ıha bu iki nesne bir şey midir?. 
Yok :ı cıyı ı, ayn "Yler m:d•r:' d'.) c 
şaşıp knlıyor, miıcll.iiı oraya koy
duğu daire şC'klind..,kl harıta. o z ı-
maııııı haııtasıdır, (Sonu var) 1 

\"EN l SABAII 

l aşveki-1( ~o-iN 
• 
in 

i in ıut 'U 
[Bafmakalcdcn dcvarr:] j 

İngiliz başvckilinın karşısın-, 
dakı dü. manı hir istihfaf et
mediği ve kolay bir zafer bekler 

1 
göri.inmcğc lüzum his:::.dmediği 
göze çarpıyor. 

Şu izahat'l. uazar,•u istikba-ı 

lin Almanya için ne müdhis bir 
tehlike ihtimall~rine gebe oldu
ğu pclc kolay anlaşılır. Fakat 
M. Chttr"lıill'in Almnnyaya 
karşı kullanacağı silfilıın yalnız 

tayyare hücumlarına inhisar 
etmiycceğini nutlmndan öğreni
yoruz. İngiltcrenm elinde çok 
mü:lhiş bir silah daha \'ardır ki 
o da ablukadır. Ye bunu hiç te
rerldüd etmeden istimal etmeğe 

kararını v-ermi.·tir. 

Almanlar aYlnrdanberi İn
giltcr.eyi abluka etmek ve aç bı
rakmak iddiasındadırlar. Fakat 
şimdiye kadar bu Alman ablu
kasının fili bir tesir.i göze çarp· 
mıyoı. İngiliz ve bitaraf ticaret 
gemileri batırılıyorsa da limanr 
lara salimen girmeğe muvaf -
fak olan gemiler, lngilterenin 
gıda, silüli ve linm madde ihti
yaçlarını temine kifayet ediyor. 
Fahat Almanya \'C Alman işgali 
altında bulunan memleketler 
bugün acaba ayni iddiayı der
m{'yaıı edebilirler mi? 

Bu noktada garib bir tezad 
karşısında kalıyoruz. Mesela ' 

bir taraftan M. Laval İngiliz 
ablukasının hiç müessir olma-

dığını. Fransanın kafi yiyeceği 
bulunduğunu, asıl lngiltcr.enin 

yiyecek sıkıntısı çekeceğini rad l 
yodu iliın ederken diğer taraf
don Fransız hüklımeti A-
merika.dan yiy.ecek yardımı is- l 
tiyor. Ve n<;lıktan bahsediyor . 
Belçika \'C Hollandanın adeta 
kıtlık içinde kalaca~'lnı bitaraf 

gazeteciler bildirdiler.. Alman
lar ise harbden ev-vel bile pek 

1 

parlak bir vruı:iycttc değildiler. 

Şimdi istila ettikleri ınemleket- j 
lerde ne kadar erzak ele geçir
miş olurlarsa olsunlar. bunlar ila 
nihaye devam edemez. Hariç
dcıı normal suı·ette tedarik e

debilecekleri gıda maddelerinin 
de" biitiin A \Tupa ihtirncına kafi 

~lmcsinc in:ıkfuı yoktuıı. Bina
enaleyh lngiltere ablukası he-

le biı· iki sene daha uzanın Al
manya için hakiki bir afettir. 1 

Bu ablukanın kat'iyyen gev
şemcdiğini, bilikis gittikçe şid-
detleneceğini anlı~ oruz. Çünkü 
İngilizler Alman işgali altında 
bulunan herhangi bir memleke
te girecek gıda maddelerinin 

lıilvnsıb .Almanyayı beslemek
ten başka bir netice hasıl eüni-i 
yeceğini pek gıizcl idrak etmiş 
bulunuyorlar. Onun için ablu
kayi ğevsetmck ~öyle dursun, 
bilakis ı:Jiddetlendirmck kara
rını vermişl<:>rdir. M. Churchill 
de bu kararı 1ıck kıı-t'i bir lisan
la parlamentoda halıcı· vcrmif1-
tir. Gittik<_:.e artan bir nblukamn ~ 
J 941 ve 1942 ~cnclerinin nihaye
tine kadar Avrupada yapacağı f 
tesir nıuhakkak ki müdhiş ola
caktn·. Uzun müddet dt-•vam et-j 
miş bir tcgaddi noksanına her 
gi.in tekerrür eden cehennemi 1 
tayyare lıücumlarınm yaptığı 1 
maddi \'e manevi fahribaL da ı 
ilave edilirse Almanların sinir
lerinın ne hale gi reeeği ~idden 
dii~ünülecek bir me;:.clc teşkil 

eder. Almanya hesabına bu öyle 
karanlık bir l~vhadır ki ~imdi-

den uykuyu kaı:ırtahilir. 1 

Lfıkırdı dönüb dolaşıb hep 
ayni neticeye varıyor: Alman
ya için hu muhakkak ve kat'i 
tehliked"n kurtulmanın biricik 1 
caro.c;ı harbi çnbuk bitirmek, İn
gilizlerin tayyare itibariyle Us-l 
tünlük temin etmelerine mevdan 
\'ermemcktir. Bu du ancak· !n-1 
giliz adalarına geçmek ve geç-ı 
tikten sonra oradaki kuvvetleri 
yenmekle kabil olur. Biitün 
bunları şübhe::iz ki Almanlar' 
da biliyorlar. Söylem('k kolay, 
fakat nnsıl ~-apmalı? lngiltere
ye nasıl geçmeli Ye oralarda mil
yonlnm nasıl galebe çalmalı? 

Hüseyin Cahid l'Al~N 

Avrupada harb 
--<>--

[ Ba§ tarafı 1 inci sahifede] 

1 Ticaret Vekilinin 1 

ıeınasları 
Alınan diğer haberlere göre 

düşman tayyareleri dalga ha -
linde sahili af]mışlardır. İki sa
at, havayı, dafi toplarının ba
tarya ateşi ile tayyarelerin mit 
ralyöz ateşleri ve motör sesleri 
Jrnplamışbr. İngiliz avcıları 

mütemadiyen muharebe etmek
te idiler. 

Malta.ya taarnız 
Malta, 21 (a.a.) - İtalyan 

hava filoları dün sabah Maita-ı 
ya taarruz ederek infilfık \'e 
yangın bombaları atmışlardır., 
İngiliz avcıları İtalyan filoln
larını dağıtmışlardır. Sivillere' 
aıd bazı evlerde hasarlar \'U

ku bulmuştur. Ölü ve yaralı 

yoktur. 
Alman luu·h esirleri diindii 
Berlin, 21 (a.a.) - Mütare

ke hükumleri mucibince Alman' 
harb csirleıi Frnnsadan dön 
müştür. 

--ırn«--

İngiliz başvekilinin 
nutku 

{Bil§ tarafı 1 inci sahifede] 
dikı r,ıbi boyle bır uıınanda verilin
ce, bu itiına~ müessir olur. tngillcre
nın yaşıy<ı.c;ıgı hııkkındrıld inanını ısti 

n,ıt ettird.igi musbct vak:ılar do1Dy1"i
le bu tesir dun dab,ı fazla olmu~1ür. 
B. Churçhıllm sözlennde yumuşaklık 
hıı\'ası yoks<ı, B. ChurchiU korkımı -
yor-..a, bunların sebebi, son haftalar 
zarfında lngiüz. tayyareci ve Sİ\ il -
!erinin gö~1erdikleri mukcmmcl mu -
hurıblık fıkrıni bilmesinden \'e pay
laşmış olmasındandır. 

tngıltercnin istikbali hakkında A
merıkanın mazide besledigi bedbin
lıgc suzu getiren Herald Tribunc di
yor ki: 

Bu bedbinlik o zaman biı clnnclti. 
Şimdi iki katlı bir cinnet olur. Hfilfı ı 
bir ıııgiltcre vardır. Bu tngiltcre ken
dini yalnız dııha kU\·vetli hissetmck
le kalmıyor. Fakat ııimdiye kndar ol
dugundnn hakikaten daha kuvvetli
dir. Genış mıkya:sta siUıhlnndırılmış 
ve hükumetin.n kudretı enerjisi \'C 

imıını ile kll\ vetlcndirilmiş bir tn -
gillere, z.afen kazanmak azmiyle mi.ı
cadelc etme.;e muktedır bir lngillcrc, 
mukadderatının azmiyle mücadele 
ctıneğc ınuktedır bir lngil!.cre, mukrıd 
dcratının p.ısif kurbanı değil mukad
deratına hakim olmak ır.ıdcsiııi t.ı

~yan bir hıgilterc, nazıkçc fakat kn
tlyclle bıze gıdn maddeleri üz.erinde 
konulan ablukanın kaldırılmıync,;ığınt 
söyliyen bir İngiltere \'ilrdır. Çlinku 
bu tngıltere yaptığını tamamiyle 
mudrik v,c çizdiği yolda cesaretle yu- 1 

ruyen ~ir 1ngiltcredir. mı lng!llerc 1 
muaı.znm biı ku\•veUn knlesidir. B. 
Churchill tnglltcresinın hakiki ve 
yeni bfr haz.inesi \'ardır. Nıhayet naz.i 1 
dunya ıhlilfıli dengini bulmuştur. Sa. 
yet bu kaleye yardım edilirse cihan 
tarihine t..ıhammül edılir bir şekıl \ e 
yaratıcı \'nsıtalar verilebilir. 

--»il«--

lngiltere haricindeki 
b~mknotlar İngilteraye 

giremiyecek 
Lonclr:ı, 21 (:ı.a.) - lngiliz haz.i ... 

nesi bıldırlyor: 
Fr:ınsada \'c dıgcr işglil altındaki 

nıcınlekC'tlcrde çok buyuk ıniktard.ı 
m<·bzul bulunan !n;;ılterc bnnl<: ı 
b;ınknotl;.ırın111 dü~maııın eline duş
meı:;i muhtcrnel olduğund~n, bu bank 
noil:ırın lngılterey.c ithalinin rrene
dilır.esi kararlnştırılmıştır. Bu hu _ 
s\l.6t:ı bir k:ırmmımc neşredılmıştır. 
Bıura( memleketlerde buluıı:ııı lıı

giltcrc l.ı.ıııkn:sı banknotları hiıınille- 1 rinıu bunlıırı tebdil cdebllmelert içiu 
lfızım ı:cleıı tcdbirlC'r ahııınıştır. 

lzmir, 21 (a a.) - Ticaret 
Vekili Na7.mi Top<:uoğlu düıı Fu
arı açmadan ewcl muhtelif tüc 
carla tema retmiş ve öğleden ev
vel tütiin ihracat tacirleri ve 
ve c:cnC'bi tiitün kumpanyala -
rının miidiir ve mümcssillerı ile 
görüsmüştiır. İki saat kadar sü
ren bu göriişnıe cı:;ııasında tü-ı 
tüncüle1' belediye \'aridatına 
bir y:ırdım yapmak üzere ıhrac; 
edilecek tütünlerden belediyeye 1 

birer kuruş tcrketn1ek husu
sıındaki karnrlarmdan Vekili 1 

haberdar ('tmişlerdir. Gene bu 
1 

gürü.5medc bu seneki tütün 
mahsulünün \'aziycli mevzuu 
b::ıhsolmuı;tur. Nazmi Topçuoğ
Ju ithnIJ.t.ılarla da goı uşmiış 

ve dileklerini dinlemişlir. ı 
--»ııcı:-

İngilizlerin 
cemilekarhkları 

[Baş tar.aft 1 incı sahifede] 
hareketim J. Hındı t:ın hukunıetının 1 

de iştirakim füıyuk Brıtaııya huk ·ı _ I 
metı memnuıııyetle k, bul etmı;>tır. 

Buyuk Tuı•.ıya_ Cümhurıyetiııın bu 
sene \ e gelecek senrkrdc mu\ ırrak 
olnıas.ıni temenni eder, lıcpimze s. y-ı 
gılanmı bıldınrim. 

Hmdıstan nazın Mısl._r t\mcı-y ele 
şu hli.ıbedc buluıınıu tur 

cKırk seneden ~ıyade oluyor, ben 
de dostıun ı.ıo~·d gıbi Tuı·kiyeni.ı hel.' 

1 
tarafım dol.ıştım. E 1.i istaııbı.lu, ye
şil Burs:ıyı, gu,:el 1z.min, ırın Ana
doluyu pek iyi bılınm. Turkıycdc, 

her sınıf hnlk ara ında. hususile ~
kerler \ e koyliıler arasında ı>ek lYI 

do.,Uar kaz .. ndım. Turk ırkı, temiz, 
ııcc,b \ e a ildır. 

Eskiden, sadık, tcıniz yurel-dı, nn
mu lu ve çalı kan Turk mılkti k<-odi 
sınc l;ıymet verilmcdıt;ıni, humıct c
dılmediğinı lussedıyordu. Bu:m eski 
de\·irlerde cordum. Büvuk Atatur-1 
l .. ün o cuzel ıncmlekctı yeni b:ı tan 
y<ıpmak Jçin, Turk ınillctiııı l:urt.ır-j 
m::ık iç;ıı g,ı l tıği n'ucadeleyı mem
nuniyetle, merakla y:ıkuıdun t:ıkib 

ettık. Atatıiı k, Turk millet..nı na ıl 

bir yola se\ kedecegini, ıniilclinin se
lameti \ c snodctı ıçin nasıl çalı aca
"ını pC'kfı.llı bıllyordu. Bugunku Tür
kiye, Buyuk Atatiirk'ün b.ışhdıgı \'e 
1smet tnununun buyuk bir kudretle 
t:ıkıb C'ttigı Hn .giızel netıccsıdir. 

Ben de bugıin Turkiyt'de olmnyı. o 
biıyük cserı goziımle corıl'e.vi n<- lt.:ı~ 1 
dar ist.erdun. Fok:ıt her ne k<ıd.:ır siz .. 
lerdcn uzaksanı d J gö,,lum ı:izinle be 
raberdlr. İıııi:ıllah y.ıkmd cımd!l bu- 1 

lunuıum. 1 
Şiınd, Hındistan ı.şlerine bakm:ıl: 

üzere Htndi :tanda bulunm:.ıktJyım.1 
Dutun Hındı hıl'lılıır ve B,ın.K Brı-ı 
tau~alılar kazaııacagıı•.ı . .:ı •niı• oldu
gumuz. zaCeriınizi. dostluk Vl' ratnt .. - ı 
larımız.a s:ıdık ol:n·ak beklemekt yız. 
Şımdilik All.ıh..ı ısmarladık. 

--»ııc-

Sovyetler v:e harb 
vaziyeti 

fBaı tarafı 1 hci sahifede] 
ayhır zıırfındıı y<ıpınalıdırlar. Zırl' 

Sonbahann fırtına \'e sısleri h~ a 
kU\'Vetlerinın faaliyetine mi:ni olıı
eaktır. 

EloUe Rouge gazetesinde Zhurw
lio\', Alm,ınların iş~al ettikleri mcın
lcketlerde b,r çok tayyare meydan -
tarımı sahib bulundukl:ırını işar"t 

etmekle ber..ıber. lngıliz hav.:ı km· -
vctlerın n, mudııfu \as t 1 rmın di 
gct· un• urlaı·ln cok tak\ iye t'diln Pk-1 
te olduJunu ya.,.ıyor. l\Icı:kür gaz:etC', 
ılk büylık çarpı malılrın go .. lermi~ ol
dukl'ırıwı nazcıra"l, Alınanların İn

giliz ımıkavcmelmı l~hl)lrkl:ı kır.:ı -
mıync.ıgıııı il • .h c ctmcktcclir. 

--o--
İtalyanın Arnavud

luktaki tahşidah 

Af rikada harb Fatih Halkevinin 
mühim teş bbUsü 

[B:ı; t:ır:ıfı 1 incı sahifede] 
Gece bir kaç dalga halinde F ntih Halkevı, önümüzdeki 

gelen düşman tayyarcleıinin hafta zarfında bır ''Tn-
hücumu ve bu tayyarenin deni- rihi Türk Temaşa Haftası .. tcr
ze dü.5tiiğü büyük bir halkı tib etmekle senenin bellı ba..,lı 
kütlesi tarafından sC'yredihmş • san'at ve kültiir hareketlerınden 
tir. birini başarmış olm:ıkt dır. Y tP

İngilizlerin Afrikadaki Jıarekiih \ tığı hareketlerin cıdtlıy tıne ve 
Kahıre, 21 (n.n.) - insıln ha\al muvaffakıyetine bizı alıstmnış 

ku\ \ ctlermin tcbli&ı: olan Fatih Halkevmın buyuk 
ın agusto ta Halle ıst • .mdnkı \'e bir titizlikle hazırlamış oldu!;'U 

1talyan soınalisindcKı hnva meydan- bu san'at ziyafctinın <le miikem
ları uzerine cenub Atrık ı b a iı-
loları taraiından ayni z..ım:ı.nd..ı kc :r mel surette başanlacagında sla 
\<:'ta rruz uçuşlnn yapılmıı;tır. Nez - şübhemiz yoktur. 
ci.ıkı r.adyo ıstasyonu yakının.ı bom- Fatih Halkevinuı bu teşebbü
balJt' du muş, Ncghellıde bıııalcır ha- sü, bizde kötü Avrupa t:ıklıd _ 
sara ugr.ıt.ılmış ve Yavelloda )e.de çiliği zihniyetinin öldurnıek Ü· 
bulunan Cuproni tayyrı::c!cı. e be; ,_ 
ha! r ıc-zıbct cttırilmi .. tır. Afmad d::ı zere bulunduğu milli temaşa. 
bı i.ı c deposuna tam isabet \ l:ı ~ !- hnyabmızın yeniden c.:ınlanm. -
mu tur. D.ın boınbardımo.n tayy ı:e- sına imkan verecek harekctler
lerimiz Diredua·d;ı lıaııgarı. r.ı 'c den biri olursa kültür hn,yatı • 
demiryolu garına hucum etnu 'f'r'lır. 
Butun bombalnr heaefll!rın uzenne mıza büyük bir hizmet ıfö l'· 

du::ınu \ e bir hangara tam wabet dilmiş olacaktır. Programdan 
knydedılm. tir. Tayy..ırclerimızden anladığımıza göre bu haftayı 
bin dönmemiştir. tcrtib edenlerin gnyeleri, mem-

Dc,sıe hanı ıneydanın;:ı bu· h.ıcmn lekctin münen·erleriru, cdıblc
y:ıpılınış, mcydand.ıkı bınalara bom- rini, tarihçilerini ve h::tımaı.vnt
b.ılar ısabct etını,tır. 

Bo ııbordım·ııı t:ıyyart>lerınıl Kas- çılarını bir araya toplamak ve 
alada demir yolu bın ıl..ırına ..ılçak- bunları milli temaşa san'atkiir

tan hucumda bulunmu,l:ır ve de - }arımızla başb:ışa bırakmaktır. 
miryoluna ısabctlcr k..ıydetmi lerdır. Bu işin en vukuflu san'ntkar-

iııı;ıliz hava kuH·ctleriylc tc.?rıki ları, güzide bir kal balık onün
me :ıı eden Fran ı.ı p lo lnrı, tng ıı .. 
Somo.li i uzcrirıdc geıı,ş bır ı ti şaf- de bütün san'at kabıliyeUeııni 
ta bulunmuşl.ırdtr. Zivnret cclılcn yer meydana koyacaldar ve s"yırci
ler arasmda Berbera, Oducına Har- ler bu hususda reyl.:~rım vere
gc. a ve Zclirı bulunmaktadır. ceklerdir. j. 

Dun on düşman t:Jyyarc<:i yirmi 
aRı r~faknllnde l\'l:ılt:ıyJ h.ıt'unı el- Şimdiden deyebiliriz ki, son 
mişlerdır. A\'eıl.ınmız duşm 11 tay- zamanlarda bir çok münaka~n-
y •• relcriııi dağıtnıışl.lrdır. lara yol açmış olan eski milli t -
Somafüleki lngiliz lmvvetforl maşa hareketlerimi7Jn dınlebilip 

Adenlle dirilemiyeceği meselesi bu tt~ı-
Kahire 21 (a.a. l - Resmi dümden sonra kat'i bir hükme 

tebliğ: doğru yaklaşacaktır. 

B:ıtı çölünde: Hiç bil' dt!ğişik- Bu güzel ve mühim te~ebhüs: 
lik olmamıştır. 1 lerinden dolayı Fatıh Hi.ilkevi-

Somalidc: Berberadan tahliye nin gayretli gençlerini tcbıık et.-
edilen İngiliz kuvvetlerinin memek cidden haksızlık olur. 
hepsi ağırhklariylc birlilrt" ı;;im-I MURAD SERTOGLU 
di Adene varmış buhmınukta- ----~===:.... ___ _ 
dır. Somalidc bır:ıklılaıı kil- K ·· E ti"tii' l • 
çiik bir l<ısım malzeme hareket- oy ns erı pro-
ten (ince tahrib edilmistir. l jeleri için açılan 
Diğer ccohelerde kayda de-

ğer bir şey yol~tur. ___ I nıüsabaka 

R 
[ e:ı, tarafı 1 ncı sahıfedc] 

umen - Macar ve ı tışlerinden H. Örstc.rıdcrı nıute eKkıl 
Rumen • Bulgar bulunan Juri hcyetınin kararın<ı t!oıe, 

"M..ıfatyada Akç:ıd..ıg kuy enstıtu u 

müzakereleri 1 musabak.ıısına iştirak eden nıımar ar-

ı 
dun mimar Ah!:en Ynpaner n proJe· 

ç 1 km aza girdi Jert \ :ıziyct plfınındukı toplul k, yol 
u··ı uz me bınak:ın mtıbak şcıdı biı i-
ou ~rcı:ı 21 (a.a.) - Turnu b 1 

1 
ır ı iyle ınunasi?bcti bulumm Yll-

SeYcrınde Macar - Rumen hC'y- pıl ıın enstitü ahcngıne uyl:unlu ·u 
etleri arasında cereyan eden n h.ılli iklim şartt;ıı ın te!i>bl4ku 
mii1..akerede bir anlaşmaya \'ll.r ııı a malzcmcsiııın ycrlı ın;ı!zemede~ 
mak ümidi görülmcdiğındcn se imiş olmQSl, ınımari :ilerde 
'J'rmı"ilvanya hakkında .Macar- ın. halli karakter teb:ınız eltınlmcş 

bul ııım:ısı bakımından b:rıncıl.igı, 
ların serdettikleri ta cblcr mc- cL.,u projelerden Bekır İhsan l.'nat'ın 
selesinin Mih\'Cr devletlerinin pro e...ı ıkincilı&i , e Orfüın ı:::ır uıııı 
hakemliğine müracaat surctılo proje i ii.,;tlnciılu 11, Sevil Aı ·anın 
halline tevessül edileceği Bük • p-o esi de dördunculu u k .. •onnıı.ıı-

reşte zannolunm:ıktadır. lır. 
Trabzonda Be:ııkö u koy e~.tituJu 

Mac.arlar akalliyetler nazarı proJesinc lşüral: eder, ıK. nııı .. :ıı d ın 
itibara alınmaksızın Transih•an- Ah r;ı Yap:ınerin projeleri '>ı 111 ılı-
yaıun i.içdc ikisi kadarmı iste- ı;ı, Bel<lr thsan 'fin;;I ın pr ı ·lı- 1 de 
mckdH Rumanya ise hududdaki ll ınroluğü kaznnmıvlardır. 

döı t yfüiyet mıntakasını ve 
nüfusun mübadelesini teklif et-
nıcktedir. 

Transilvanya meselesinin bir 
hudud meselesinden çıkarak 

Trianon muahedesiyle kurulan 
Rumanya devletini ayakda tu
tacak veya düşüreceJı: milli ma
hiyet arzeden bir mescle sekline 
girmesi imkanları vardır. 

-0---

1us:ıbaka şartname ıne 't r lll 

c erleri birincilik kazaıınııl r. n .l.100 
ı :.ıncilik kazananı ru I.OOu ı:. uı,hn

c..ılı.ık \'~ dördum·uluk .ız ır • ..ınl .. ıro 
d. 1 ~o şer lira \ crilccekUr. 

Dl~er köy cru:tıtulcrı içı ı ya::ltırı
L.,c. k binaların avruıprı>jc \" \ z•vet 
pl. nlanna nid musab.ık:ı mudrletleri 
hemiz bitmemiştir \'e bunl.;ır hakkııı
dMkı ,,. rtnamclerin f\L rıf \ek eti 
ile l'l.ıar,r Müdiırluku:TP1dcrı \ rı. -

Mezkur karar 1nı;:iltere ve serbest 
trlandtı dc'vlcti anı ında tedn\·uı eden 
lngıltere b. nn;ıısı IJaıı.knolların:.ı şum.ı 

1 
d~ıldır. 

Dcnıza}ırı menılekcllcrdcn ı;:elcn 

yolculal' İngiltere b:ınkast banknotu 1 
olar .. k on steri ng k:ıdar bir meblii • I 
tngıltcreyc ı hal etmeye mcz.undur-1 
lar. j 

[ Baıı tarafı 1 inci sahifede J 
ziyaret edereh. \aı.iyet hakkınd. kcn
d sin(' ızah:ıt \erdir.;, bıldınlmektcclır. 

lsyau HareJrnti 
LoııdrJ, 21 (o a ) - Av. ın K.ırr a

r.ı ınd.ı sorul n biı . uıılr ce\ :ıb ve
reı el., h·ıric ye n u t .. ·ı B. ~ tler 
şuııları soylcmi, r r: 1 

Tenor Tino Rossi şeh
rimizdeki bir bahçeyi 

dava ediyor 

Milli Piyangoya Göstcrılen Ragbet 

l\lllli piyangonun 30 ;:ıgu tu Jzmır 

:fua • da çekilmek iizeı e ı h ettı ;i 
Z .eı piy:ıngo u ıne 1 ket n h.• · t ır ı 
fınd~ fe\ kal:ıde r:ıı;bcl cormcktf'\'iır. 

!n.::ilız hnzinesı ticari muamel.ıtın 
b:ınknotlaı in deı:ıl, çek, telgraf h.ı

valclcn \ c d • .,cı· K~ı'lb yo u ut' "ili" 
icra cdıldiğ nde:'l yıık:ıı,daki kar:ın l 
sterlinin d nya ply:ıs .l:ırıııdaki ı .. y
mcti i.ızerınd<' mliessir ol,ımıyae:ıı;ııu 
•şarct ctır.ektt•dir. 

Parti meclis grupu· 
nun içtimaı 
{Baş tarafı 1 inci sahifede] 

yanatı umumi heyetçe t..ısvib olun 
muştur. l\Wz.akc>reniıı intikal cttı.
gı bazı mc\ zulnra Milli Mudafaa, 
D<ıhiliye ve l\1unak.ılüt Vckılleri 
de alfıkadnr ol::ırnk bcynnatu bu
lunmuşlardır. Vaktin gecikmiş ol
ma ı hnsebilc grup ruzname incic
kı takrirlcrtn lrnnu, ulma.sı ilerikl 
içUm .• a bırnkıl r k riyasctçc s::ıat 
13 de celseye nihayet verilmiştir. 

D..ıyıtk Bntııny.ı hukuınetiııe ci
mi:,; olan rnporl..ır..ı ııazaran, bu .ıyın 

k gunlc i ı fını1a İta!.) rıl ·a '..JrşJ 
Arna\ utlukt muhıın bır ı yan h dı
s · \'Uktıa ıtclmıı;tır. İta lyanl ırla 
Aı n \ utl. r ;:ırasınd ı nıuh. rebelc. ce
rcy.m ctın.~l.r. Her ikı tar .rra cl..ı uı- 1 
ylat olmu,tur. Arna..,ut koyleıı t .. h-ı 
ı,b cdilmi~lir. 

- -- - :...::====:--:::::-- --
Vefat I 

Akhn kutubh.ınesi sahiblcrindcn 
Bılal'm \'c ö.ncr, l\lu ta fa ıle l'..ıncnıı 1 
annesı, Akbanın ! t nbul ınumes. ili 
Arifın lı:ılfı~: B:ıyan Raziye dun AP
karada kalb sektesinden vefat etmiş
tir. Gozeteci arkadasl;>rımız olan :ıile
sf cfrodına beyanı tn:.rJyet \'c merhu
meye Cenabı Hakd:ın m 0 liret dıle
rlz. 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
ını b ldırmıştir. 

Bu \az.il et üzerine hiidı c h kkın
da ıı :ıluınatına muraca ... t dtiı;:ımız l 
bahçe direJ .. lorlilğ.ı protestonun he
nuz r men kend !erine tebl,g edıl • 
ıne: ı oldu •unu bıldirm: tır. Bı.hçe 

d rc! .. toılu unun \'crdı •i izahata na-
7ar:ın orkesb-a şefi şnrkı suylıyen a
da•m ;ıdccc cTino Ro S• d!yc de- ıl 

et t nbulun Tiııu Rossi i şeklinde 
t..ıkdim etmcktedır ki. bu şekild ar
kı oylıvcn ad:ımın h, kfl.ı 'l'mo Ro 1 
id<iı "nnda oL'lladıgı sa,..ıh:.ıtlc nnl _ 
şılm. \tadır. 

İzmir Fuarını ziyaret 
lzmir, 2t (n.a.) -Dün akşam 

onuncu eııtcnıasyona 1 lzmir 
fuarını ziyaret ectenlcrin :;;ayısı 

davetlıler lıarie 30.704 raka~nı-l 
na b.ıliğ olmu~tur. 

600.000 lirnlık 300.000 ' uın r ıd n 
ıbaret olan bu kc ıdenın bılctlerirıd n 
y;.ılnız Am1dolud;.ı 481. 66 ı .. lık bi
let satılmıştır. 

tst. nbul satışı bund ın h rıctır. 
Şehrimizdeki bılet atı11 ı 100.000 

liruyı tecnviiz etmiştir. 

=========-=-~ 
ÖL Ü M 

Dllzcc cşraüncLın ınerlıuc Koç Bı•
yin oı.;lu, Samsun mebu u Rıy '::ul<.'y
man Necmi ve \1 &ımsuıı \ ıl 1 

Bay Osman ttlkeı 'in yegen B .-~ n 
StirC'yya Cc\•at Ata agunun ı,arde 1 
Knr dere nahiyesi mudurı. B. .. Koç 
muptcla oldugu hastalıktcııı kurtul..ı-

mıy.ırak dün \'ef:ıl etını,tır. Ccnnc i 
bugun ögle namazını ınuteal.ıb M,ıl.'
kadn Tesvikiye camıındeıı .;ıldml. _ 
rak Feriköy nıez:ırlıgın:ı d~fned lc
cektir. Allah r:ıhmct et.sin, 
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Balkan oyunları 
• On bırinci Balkan oyunları 
orgmüsasyon komitesi müs=--ba
kaların JL~altılmış bir program
la ve iki günde yapılacağı hak
kında verdiği kararı B:ılJ.an f e-

1 derasyonlanna bildirmiş "c if,i
tiraklerini ı ica etmi ti. 

Balkan konfederasyonu çekti-J 
ği bır telgrafta programı ve 1 

şartla ı kabul ettigini bführmek
tedir. 

Konfederru yonun bu cevabın
dan sonra alilkadarlar Yuna -
nist.anın iştirak edeceğine mu
hakkak nazan le bakmaktadır
lar. 

EylUI maçlaren1:ı 
fıkistUrU 

F.) 1 Hın Jk hafta ın a ba~lı

yacak olan lıg mac;l ı ının !ıks
törti ~ann bölge nı<!rkezinde 

klub muıahhaslannın huzurun-ı 
da kura çekilmek uıetiyle ya
pıiacak ır. 

=====-============ 

Askerlik işleri 1\ 

••• 

0 Pnll'Ck l Zf' 

ubt! ı 1 :ı ol ou . 

1 - Şart ameleri mucibince 29/Vll/940 taı ıhindc iki aded a yuk 
denı ... motörünun kap:ılı zarfl:ı y pılan elmltmesine t:ılib zuhur etmedıgin
den pa rlı usvrı. ek Htmeye konmu l ••• 

lI Pa%. ılık 28/Vlll/9'40 çar b g ınü aat 16 da Kabataşta Le\ a-
zım mub ya:ıt ubeslndckı alım kom. J o unda y:ıpılacaktu·. 

ş tn meler levazım ubesı \ (."Zn nden \ e i mır, Aıık. ra b:ı -
mııdurl ler nden c275 ve 184 kuru.ıa al ... bıl r. 

lV - Mu 1:ıka~ıya girecekler artnamclcrın 9t uncu m:ıddclerinrle yil
zılı ta d ı k yıncti h:ıvi muaytne rapo laıı \C "' 7.:J gll\enme paı. larllc 
b.rl.kte tayın o ıınan gun \ e alle ınezl,G k n • ;:, ona tr. l ac , tları. 

(1313) 

Clnıl 

• • • 
Mikdarı Mu:ıı: ııııen B. • 7 5 teminatı Eksıltmenin 

Lira Krş. L ra Krf. Şek i Saati 

2000 Kg. 420 31 ~o A •k c 14 
l:J2 kutu 448 80 33 Gu > 14.30 

15 aded 825 G2 > 15 
75 Çıft 480 36 > 15.30 

c 'c numunelc 1 muc.b.inc yu .arıda cin \ c n .kd, rı yazılı 
m lzeınc açı • eksıltmc ıle satın :ılın cakt r. 

il - Muha. men bedelleri muvakkat tem n tları, cksilt:ne şckıl \e 
~ tle ı h zala ında y:ızılıdı.. 

111 - ~ i1t ne 6/IX/940 cuın:ı gunu K. bata ta le\ azım Ye mub. ya. t 
ubc indeki nl.m komlsycnunda y:ıpılacakt•r. 

lV - Şaı' n:ııne sozU geçen şubeden p. ıasız alınabılecegi gibi ı umune 
de go 1 b lır. 

V 1 tekhl ıın eksiltme il;in ta;>ın olunan g n ..:e aatlerde ,.,o 7 5 &tl-
:ırala ıle bırlıkte mezkur komı yo 1,1 mur:ıc atı rı. (7629) -

170 ton Elektrolit Tutya almacaktu': 
Tahmin edilen bedeli (110.500) lira olan 170 ton elektrolit tutya As

keri Fabnkalar Umum Mudtirluğti Merkez Satın alma komisyımunca 

l/10/940 pazartcl!i gunu saat 15 de kapalı zar!fa ıhale eclilecektir. Şart

nume 5 lıra 53 kuru mukabılinde :t:omı yondan '\erilır. Tallblerin mu,·ak
kat temrnat olan (6775) lirayı ha\J teklif mektublarını mezkCır gunde sa
at 14 de kad,ır komi. yona \ ennelcrı \ c kend leruun de 2490 numaralı 

kanunun 2 ve 3 nı ddelcrindeki 'c rul le komiryoncu olmndıklarına ve bu J 

işle aUıkadar Wccard, n oldukfoı ına daır T:c:uet Odası veslkasile mezkür 
gl~:ı ve saatte komı yon::ı muıacaatları. (7373) 

• • • 
16 kalem demir maheme alınacak 

Tahmin bedeli (20507) lira 55 uru olan 16 kalem 
Askeri Fabnkalar Umum MUdurıı·u Mcrkcz Sat.ınnlm11 komisyonunca 
4/10/1940 cuma gunu aat 15 te k. palı z. r!la ihale edılecektir. Şartname 
parasız olarak komi yonda11 ver liı. Tal.ible ın rr.uvnkkat temiat olan (1538) 
lira (7) kuru!iu havi teldi! mektup! rmı n ezkir gıınde snat 14 de kadar 
komısyona 'eı·meleri ve kend:lcrınnin de 2490 ı umaralı kanunun 2 \'e 3 
maddelerindeki vesaiklc komisyoncu oln adıklnrın. ve bu işle alakadar tüc
cardan olduk!. rına dair Tıcaret Od. ı '<':'."ık. •le czkUı gun ve saatte ko-
misyona müracaatla ı. 7433) 

• • * 
Kınkkalede yapbnlai.cak iaşaat. 

Ke il bedeli (18200) lirn olan ~uk. rıdn 'aLlı ı 1 , at A kcri Fabrikalar 
umum mudtirluğü merkez satın alına kom ~on nen 2/9/940 tarihinde pa
zartesi gı.inu saat l 1 de kapalı zarfla ıh. le edılccekür. Şartname 91 kuruş 
mukabilinde komı yondan 'erilir. Talıbler' muvakkat teminat olan 1365 
lirayı ha i tekli! mektublarını mezkur g ı rie saat 10 a kadar komisyo
na 'ermeleri ve kendileriıun de 2490 c1.)'llı kanunun 2 -; e 3 maddele
rindeki 'esa kle mua;nen gun \e saatt" k : yona muracaatları. (7374) 

1 
••• 

Kullanalmış bir 3 ol slliadiri alınacak'. 
, _______________ 

1 
_____________ _. Taknben on tonluk iyi kullanılmıs bir yol silındiri aitnacaktır. Sahnak 

EMNiYET SANDIGI ILANLARI 

0
/ 0 5 faizli 

taksitli 
ve sekiz sene 

Emlak satışı 
EmUıkın eemtl 

,.. l.1-~1Jnbeynzıd mahalle in• 
de Kı1u;ah caddesııde eski 136, 136 
Mü, 13G n.ı.i. )eni l?f, 28, 188, 163 
No. Ju 
Deş ktaı;tn C hıı numa ınaha11eslnde 

e Kı Bu tan ıba l Muhtar, yeni B s
ta .. ı tı ı sokagında eski 17 yeni 2, 
3 No. it 

V kudaı'da Altunizade mahalle in
de Baglarbaıu Kuçuk Camlıca sok:ı
nında eskı 13, 13 mu. yeni. 57, 57 
No. ll 

Cınıl 

Muhammen 
kıymeti 

Fırın 'c dükkanları muş
tem 1 odaların tamamı. 

'Oç buçuk katta on odalı 
iki sofalı, ıkl salonu ter
kos 'c elektrık tesisa
tım havl kArsir bir e\ in 
t.tmaını. 

lki buçuk katta sekiz 
Odalı iki sofalı maabag 
bir kutkun t:ımamı (me-
saha.ı sathiyesı 5017 met-
re nıurabbaıdır} 

.2100 

2500 

ı - Arl'ırma 26/8/1940 t rıhlne ddşen paz::rtef.IJ gunü saat aten 16 ya 
kad<1 · ~apılarnk \C: gayrimenkul en çok bedel verenlerin üstünde kala
cakt r. 

2 - Arlt..ırmnya girmek için mubımrnen kıymetin .,., 15 ~i nisbetinde 
pey atçe ı y .. tırm. k liızımdır. 

~ - Arttum. bedelinin dörtte bili ı:e~·n, ıeli kıılanı sekiz senede se-
k. musu\ ;i taksitte ödenir. Taksitler .~ 5 fai&c tlbldlr. 

4 - Takaıtler ödenlncl;,e kadar ıaYl":menkul sandıla b1rinci derecede 
.. ,o'ekli kalır. 

5 - Bın313r.n fotflgra!ları snndık dahilindeki satı:ıı salonunda teşhir 

oluı ı kl. dır. Fazla ta! ılit alım k için salona mUıacaat edilir. (7165) 

İstanbul Mıntaka Ticaret 
Müdürlüğünden: 

istiyenlerin bir i tida ile Umum Mudurlügun üze muracaat etmesi ve si
lindirin mufassal e\ afıle halıhazır durumunun ve Ankara veya Kırıkka-
lede teslim fiyatının da bu meyanda bıldırilmes.i. (7521) 

DEIİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYOIJ 11.AILARI 
10 Kilo lAstik levha 50 S/m, ıenJ6lığlnde 
3 Aded on kişilik yemek maşas1 

. ı > yemek masası için sıra, 
ı > seyyar kuzine cson sistem> 

'1000 metre telefon teli c2.5 veya 3 luk.t 
1000 aded izalAtör cdemiri ile birlikte' 
Yukarıda cins ve mikdarı yazılı 6 kalem e~ya Ye malzeme 24 Ajuatoe 

940 cuma gunil saat 11 da pazarlıkla alınacakhr. 
ısteklilenn Kasımpaşada bulunan komisyona muracaatlaıı. (7472) 

• • • 
1 aded 6 voltluk ten\ ir batarya :ıkum!Wirü 1 

50 aded mavt aınpul 10 - 15 albtk. 
'1®.000 kilo ocJUn. 
j 1 kalem Wındo malHmesl,, 
580 )dlo fosfor d6 ıca~ 
Yukarıda cins 'e miktarları yazılı beş kalem eşya ve mal2eme 28 aıus

tos UMO ~arşamb.ı günü saat UJ da pazarlıkla alınacaktır. 
İsteklilerin Kasımpaşada bulunan komis)'Ona müracaatları, •7473:> 

• • • 
ı - 1.'ahmin edılen bedeli (361.i) lira olan (12.000) kilo pirincin 26 Ağus

tos 940 PaZ8l'4ıeısi tünu saat 16 da J)Narltkla ekailtmeu yapılacaktır. 
2 - Ka''l teminatı 541 lira 80 kuruş olup artnameısi berSCln komlsyan

dan alınabilir . 
3 - 1stekUleı in 2490 sayılı kanunda yaL.lı Vf'S<ııklf? birlıkte be1ll gün ve 

saatte Kasımpaı;ada bulunan komi~yona ınuracaatları. (7818) 

• • • 
ı -- Deniz tetekkülleri ıht.iyacı ıçin 2000 aöed asid karbonik tüpünün 

doldurulması KaaıınpafQda Deniz Lev.azım satmelm'a konıaiyonu binasınd11 
2f/8/1940 cumartesi ıunu saat 12 de adi .pazarlıkla ıhalesi yapılacaktır. 

2 - tsteklilerin belli gun ve saatte 2490 sayılı kanunun istediği ve-
saikle birlikte adı geçen komisyona muracaaıları, (7665) 

•• ;;.- DOKTOR ___ ! Hah, Balmumu, keten, paçavra, peynir, balık, \ e konser-. e i ve deri 
ıh a att tlannın ıluaç uhaatnameleri numaralarile tok mevcutlarını -.e 

bu tokların nerelerde buJundutunu 24 Ağustos cumartesi gunu saat 
13 P. itada Bahfekapıda Dörduncu Vakıt hanında Mıntaka Ticaret Mü

dt luğüne bıldlrmeleri lOzumu ılan olunur. 

Valdebağı Prevantoryum ve 
Sanatoryum Müdürlüğü 
Açık Eksiltme ilanı 

Ç i'P R UT 
cıw ye ve :Z.lihrevıye mutehauıaı 
Beyoglu Yerlı M 11 • P • rı k:ır-
ı da Po ta .cağı kö ce 

Mey enet a1>4 bnanı. Tel: 43353 
Sahibi: Ahmed Ccmaleddin SARAÇOCLU 

Neırıyat MüdDrü: Macid ÇETiN BaııldıOı yer (Yeni Sabah matba•ı) . . .. . -... . . 
iFTiHARLA GOSTEREBILECEGIN/Z 

• • 
ÇEKiNiZ 

Cin•I Mlkdarı Tahmın bedeli Tutarı ilk teminat ak· 
Kuruı s.. Lira Kuruı Lira Kuruı çal 

Zeyünyap 
Sabun 
Soda 

Yumurta 
Patates 
Soğan 

Sarmısak 

Arpa 
Saman 
Kepek 

Toz şeker 
Kesme şeker 

Makama 
Şehriye 

Un 
trnuk 
Nipstn ,. 
Pirinç unu 

Piıinç (Tosya) 
Zeytin 
Kuru Casulye 
(Dermason} 
Ye il mercimek 
Kırmızı > 
Nohut 
Kuru bamya 

2000 Kg. 65 
4000 > 35 
4000 > 7 

35000 aded 
9000 Kg. 
4000 > 
250 > 

5000 > 
18000 > 
17000 :t 

1 50 
9 
7 50 

20 

8 
3 
4 50 

10000 :t 38 
2000 :t 40 

4000 > 
300 > 

4000 > 
250 > 
250 > 
250 > 

10000 > 
1000 J> 

1500 > 
250 > 
100 > 
500 > 

25 
25 
17 
17 
22 
23 

35 
25 

30 
20 
15 
15 

(Amasya çicek) 100 > 100 
Kuru barbunya 
Fasulyes1 300 > 16 

1300 
1400 

280 

2980 
525 
810 
300 
50 

1680 
300 
540 
765 

1605 
3600 
800 

4400 
1000 

75 
680 
f2 
55 
57 

1910 
3500 
250 

450 
50 
15 
75 

HIO 

48 

4488 
Odun 800 çeki 420 3~61) 

(Zc~Uny ğı v.s.) 
S t D. 
14 30 

Ekılltme saatleri 
(Yumurta \' .. ) HaY\an :> 

Sat D. Sı:ı.t D. 
14 50 ı~ 10 

Kuı u cızak Odun 
S.•ııt D. Saat D. 

ıa ıo 1a 30 
El' ıltmc 5/lX/1940 peı,eı tc gt·ı.u Y 

b:n. ında toplanacak olan ko ı yu da ::, apıl 
t tc .... mc .. · ek iltmeye ko 

50 

00 

223 

128 

120 

330 

143 

336 
2j2 

38 

33 

25 

60 

l ıı (Ş ke ) (Unl ı ıne\ad) 

Sa..ıt D. S:ıııt D 
15 3a 15 50 

ZAFER 
30 Ağustostadll' 

Milll Piyango 
lzmir Fuarında çekilmek Uzere bir 

af er piyangosu tertlb etmişti 
Türkiyenin her tarafında sablığa çı· 

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

Tam biletler (2) liraya ve yanm bi
letler (1) liraya sahlmaktadır. 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. 

30A6USTOS 
Zafer bayramına mahsus fevkallde 

Piyangonun ptlm 
~ lkramiyeabı mikdan ikramiye tutan 
lk:ruru~e adedi Ura Lira 

1 60.000 60.060 
1 20.000 20.000 
1 10.00Q 10.000 
2 a.eeo 10.eoo 

10 2.QOO 20.000 
SO l.M 30.000 

300 100 S0.000 
sooo 10 30.000 

~ 

30000 s 90.000 
30000 "W ..,....,_. r 2 60.000 

6SM5 

Ordu Hastabakıcı 
1 una Ait Bazı 

Kayıt Ve 

Hemşireler Oku· 
lzahet Ve Okula 

Kabul Şartları 
t - Haı.tabakıcı hemşırc yetiştirmek uzere Ankarada M. M. VekAJed 

tarafından (Ordu hastabakıcı hem§ireler okuluna) bu sene de 38 talel* 
alınacaktır. 

2 - 3433 sayılı kanun mucıbince bu okuldan maun olacaklar, meınuf 
olup tekaudiye nlac:ıklardır. 

3 - Mezun olanlar altı senelik mecbuı i hızmetlerini ordu ha taba.,,.. 
lerindc yapacaklar; ondan sonra arLu ederlerse memleketteki butün .. ıbaıl 
teşekküller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti üç sene olup, bu muudet içinde oku 1 
lira harçhk verilec~k ve iaşe -;e ılbasl:ırı tamamen okula r 

5 ·- Okuldan mezun olanlar, tarem kanununa gore. 
dan bat]amak; üzere maaş alacaklar ve bu mıkdar ııtııkçe çoplacaldd'e 
Bu- zaman dahi iaşe, sıydirme \e barındırma orduya aid olacaktır. 

• - Okul 15 Eyl(H 1940 d:ı t~r~{a befhyacaktır. 
., .- OJı.ula ka71d \ e kabul şartlm ı §Unlardır: 
a - Türkiye Cumhurı1eti tebaasından olmak ve Türk 

lunmak. 
b - Sıaaptı )eıinde olmıık \e durumu her 

musaid bul~ak (Bunu herhangi bir ha t. h ne 
ettirmek \ e tYraka baglamak liızımdır). 

c - Yaiı on altıdan as:ıJıı ve yirmi ıkıden yukaı ı olmamak. 
d - Kendisi, aruı \e babası iffet ehlıooen olmak (Bu \azi1et po 

tcvaık ettirilerek eHaka bailanacaklır). 
e - En -az orta okul tahlı ini biıirmış olmak \·cya bu derecede tahlil 

sördütünü isbat etmek <Tasdikııame ıul'etleu mu add:ık olarak ekle~ 
ce;.tir). 

f - Evli veya ni anlı bulunmamak (EV\elce 
kocası ôlmiış olanlar kabul edilır) (buna aıd medeni 
evrak keza eklenecektir). 

g - Sıhhi sebeblcr dı§Ulda okulu kendılıginden t,.ı kf"ttıği, yııhud e " 
lenmek suı·etile veya diğer inzibati sebeblt uc okuldan ~ J\aı ldJg yabu'
aHı senelik mecburl hizmetini yapmadıgı veya tamamlan; dıaı .tlıuıl sıblİt 
sebeblcr dJ1ında okuld, •1 çıkı:nldığı ta~.dırde tahakkuk ettıı-ılectk 111 ıt.., 
masra!larını tamamen ödiyeceilne ve gösterdiii vesikaların tamamen d .. 
clduğuna dair noterden tasdikli ve kefilli bir taahhudnanıe vermek. 

8 - Bu e-; rak sahibleri okula imtihansız olarak kabul edilecekUr. 
9 - Altıncı maddedekı evrakı tamamhyanlaı· bunları AnkaradaldJ(lit 

M. M. Vekaleti sıhhat işleri dairesine, diğer vil3yet merkezlerindekiler v;/ 
llli!:lerlne, kazadakıler kaymakamlıklara takdim edecekl~r ve bu yol iW 
M. M. v. Slhhat işleri dairesine yollanacaktır, Muracaatların 10 E;y~ 
04() da sonu alınmış olacaktır. 

10 - Talihlerin kabul edildikleri ve mektebe hareket etmeleri 
makamlar tarafından kendilerine biJdirılecekUr. 

ıı - Kabul edileceklerin okulun buluıMluju Ankaraya kadar ve sı1ı.4 
hl mua_,.enc neticesi hastalıkları tebeyyün edenler memleketlerine sidlp 
mek için sarfcdeceklerl yol pa•ası keadilerine aıd olacak ve (114. M. V. 
hat iileri daıresi relsJlğl) ae hitaben ya~aliları dilekçede bunu ta# 
edeceklerdir. (606 - 7154)_... 

Beyoğlu akşam kız san'at okulu mübayaat 
komisyonundan: 

1 - K z enstitwü iUihaz edılecck olnn NJ n a u d ki S ld 
kon:ığının taı iratı 1940 yılı eyi :Utmun 2 nci pazar~i günü saat 15 
ıhale kılın al. uzcre açık ek ıltmeye konulmu ur. 

2 - thale Cağaloğlund : yük ek me tcbleı· bınasında 

komi yem taı fından yapılaı.:aktır. 

3 - Ke t bcdclı 2842.B3 muvcl~k~t teminat 214 

lkhsat 


