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Her Yerde 5 Kuruş 

Korkutma 
politikası 

.8iz ) alnızbğurıızı hi88etmi
,.ruz. Ve bö~le b!r ~den 
•orktuğunıuz da yoktur. Her 
'-İllet ve devletle dost ya.sa
'-k uzusunda.yız. Çünkü 
laic.ı bir de\ Jete Jm.r?jı f eoa bir 
l.llur l.>«;slemiyoruz. Bizlmle 
41ost olamıya.n devletlerin 
.. tıtlakn. bizim aleyhimizde fe· 
lla lli~etleri olması icab eder. 

!..._azan: Hüseyin Oahld YALÇTh 

~~acarca bir isim taşıyan 
1 • U bir gazete Türkiyenin 
haritı ~iyasctiyle meşgul olduğu 
lhr makalede Mihver devletle
l'inın arzusiyle mihetıcr arasın
da Yeni bir nizanı tesis edildiği
bı ve Umumi Harbin haksız -
ıa.ıa.ının düzeltildiğini yazdık
tan sonra bize bir nasihat ver
~k l(ltfünil gösteriyor. Ver
diği nasihat de şudur: Eğer yal
ruı başımıza kaldığımızı iste -
lb.iyorsak §imdiye kadar takib 
ttt.iğımiz batb hareketi değiştir-
8-elı, bütün siyasi dolablardan 
~ ınancvralardan vazgeçmeli 
~ Mih,·er devletlerinin ~izdiği 

GONt.f.•K SIVASi HAL K GAZETESi 

italyan ın ,, ____ _ 
Yunanistan dan 

lalebleri 
Bir ltalya n gaze
tesi Yanya ve Ar

navudlarla meskün 
bazı kısımların 
ltalyaya terkini 

istiyor 
----0-

1 Başvek.il dün akşam 
Karabük' e gitti 

Doktor Refik Saydama Hariciye ve 
iktlsad vekilleri de refakat etmektedir 

Ankara, 22 (a.a.) - Başvekil Doktor Refik Saydam refa
katlerinde Hariciye Vekili Şükrü Saraço_tlu, lktısad Vekili 
Hüsnü Çakır olduğu halde hususi trenle bugün saat l 7.05 de 
Karabüke gitmiştir. 

Baş.vekil, garda vekiller, Büyük Millet Meclisi Parti grupu 
ve müstakil grup reis vekilleri, parti genel sekreteri ile parti 
umumi idare heyeti azalan, mebuslar, vekaletler müsteşar ve 

Jngiliz Jıariciyc nazırı 
Lord Jla.lilax 

ızmir fuarı vesile
si le Lord Halit ak-
sin bir telg rafı 
lzmir belediye reısı 
lngiliz devlet adam
larına teşekkür etti 

ızmfr, 22 (a..a.) - Onuncu cntcr· 
nasyon::ıl i:tmir fu. rı de layısilc lngll· 
tere h::ııicıyc n::ızu ı Lord H::ıli! x 1.z· 
mir belediye reisine nfDğıd::ıki me Jı 

glindC'rıni&tir. 

Doktor Behçet Uz 
Jzmlr Bcled ye Rel•I 

iz mir 
[Sonu 3 ünctl &ah fede) 

Çefe efsanesi yi
ne ortaya çıktı müdilrü umurrileri, Ankara vali ve belediye reisi, merkez ko-

tanı ve emniyet mUdürütarafından uğurlanmışlardır. ~A d h ~'~Af ·k d h ~ 
Başvekil Cumartesi günü Ankaraya dönecek ''e bundan son- Vrup_a a ar ' n a_ a ar 

Roma, 23 (cı~.) - D. N. B. :ıjnnsı ra bir müddet istirahat edecektir. "1aşvekilin bu istirahat müd-
blldiriyor: y k k 
-_Y_u_n_ın_i~~~":~:~~~~i:A:m~a:~:d:~:a~~~~~~ti~·ru~·~t~~~n~b~u~M=a=g~~=~=~=i=m=u=lı=~=m~e~M=ir=. ==~===~ Al~an~pla a 1nşar [8onı.ı 3 üncü sahifede] 

Zafer bayramt bu yıl ·çok par 
lak bir şekilde kutlulanacak 

1 

Dumlupınarda yapılacak merasime lstan- ı 
buldan da bjr heyet iştirak edecek 

rı Fransız sa mühim 
hilinden ate hadiseler 
şe başladı arifesinde 

---ili ... --

Ahnan intibalar bu ltalya Mısıra teca
topların da bir iş vüz edecek olursa 

)eni Yoldan yürümeli imişiz. 30 Agusto Tn)lynrc ve Zafer bny-
8 ramı bu sene ~Otun memlekette pıır-

rilecek ve onlar tarafınd:ın ilhnm:ısı 
:zaruri olan tedblrlerln Uası istene
celctir. Ş'ôhrlmizdcki bütün halkevle
ri Zafer bayrnmı için hususi birer 
proır-am hazu-lamaktadırlar. İstan
bul belediyesi daha §imdiden Zafer 
bayramı gecesi şehrin tevlr olunacak 
kısımlarının ha%1rlanınasını emret-

göramiyecefii Mısır ltalyaya harb 
u gazetenin ismi Ya.car ol- lak ıwır~imle teaid olunacakbr. 1s-

-aJr1a beraber :kendisini hareke- ~ul komutanlığı Zafer bayramı 
1" ~t~lı sicimlerin ucu ya i~in yaPJlaCfik mttasinıin PfO&rammı 
Bttlinde veya Roma.da olduğu- lınzırlamaktOOır. Bu proerıım 28 A-
._. kuvvetle ihtimal vermek za- __ Y_onan_ ...... _1ıaşv_.:..eklll __ M_e_uw_sas ___ tustosd ___ a_a_ıA_k_ad_a_1-_m_ak_ıu_n_ıara __ b_ı_ıd_ı-
~ndeyiz. Çünkü istikW dai
l"teinde düşünen ve muhakeme 
eden bir dimağdan bu kadar 
llrib ve mantıksız sözler sadır 
OJabiın:ıesi kabil değildir. 

25 Kuruş yüzünden :~~:ndapr~=c~u=~~ 
Ankaradan şehrimlze blldlril~ktir. 

I>ığer taraftan hakiki Al
-.ıı gazeteleri de bizim artık 
hakiki minasiyle Balkanlara 
~nsub bir devlet sayıhb sayı
iıbnıyacağımız bahsinde gübheli 
bir vaziyet alıyorlar. Yani on
ı., da yapayalnız kaldığımıza 
hhınediy,orlar. Ve Balka nlara 

ltrilmekte olan yeni düzeni ileri 
'6ıiiyorlar. Yeni bir Avrupa
Ya kavuşmak için atılan ileri n
dıınlann devam ettiğini söylü
Yorlar. Türkiye ise eski yuvası
lla gômülü kalmış. Bundan son
l'a da bir ihtar ve tehdid: ln
giJizicrle milnasebctlerc giriş
lrlek Jaha bir çok devletlere pa
halıya malolacakrnl§ ! 

be a t • ı d• DuıM2jrinnı. mittCı<ftnıne her ·vi11jet-

ır Cınaye iş en l ten biı· heyet iştirak edecektir. Vi-
liiyetimlzden gidecek lıeyet Sarıyer 
Pııru baskan vekili Sadi ve 5ehir 
meclisj azasından Znhld Oraldan iba-

D ün akşam Tophanede bir sabıkalı ----=[S=onu=3=U=-ncu_ .. _hlf-ede_ı 
arkadaşını ağır surette yaraladı 
Dün ak§am saat yirmiyi çey

rek geçe Tophanede bir kişinin 
ağır yaralanmasiyle neticele -
nen biı kavga olınu3tur. Kav • 
ganın sebebi 25 kuruş alacak
tır. 

Sabıkalılardan Hızır ile Kör 
Hasan aralarında 25 kuruf} ala
ıcak meselesinden zühur eden 
münazaa neticesinde, Hızır ta
rafından Hasan bıçakla yara -

Japmıştır. Bilihara Hıaıra h ü
cum eden 1IMaD da Hızın kula
ğı arkasından ağır surette ya
ralamıştır. Hızırın yarası ağır 

olduğundan Beyoğlu Zükfır 

hastahanesine kaldırılmıştır. 
Basanın yarası hafif olduğun

dan ilk tedavisi yaptınlmıg ve 
tevkif edilmiştir. 
Zabıta meseleye vaz'ıyed ede

rek tahkikata başlamı§tır. 

lzmir ziyaretçiler
le dolup taşıyor 

Amerika ikinci 
teşrinde harbe 
girecekmiş 

ltalyanlar da Ameri· 
kanın harbe yaklaş
bğını itiraf ediyorlar 

Londr:ı, 22 (a.a.) - Amerikanın 
meşhur matbuat krnlı B. Hca.rst, A
merikanın te~rinisruıldcn e\'Yel harbe 
gireceğini yazıyor. 

Harb havası bütUn mcmlekeU kap
lamaktadır ve pek yakında harbe 
brış.,cnğımızdan eınin olnbiliriz. 

Bir İtalyan gazetesinin 
müta.Jeası 

Milfıno, 22 (a.a.) - Stcfnni ajansı 
bildiriyor: 

Corrlcru Delliı Sera gazetesi, dun
yamn sözde en demokrat memleketi 
olan Amerikada halkın büyük bir 

ffO!:ki 

• TROÇKI 
ÖLDÜ 

Meşhur Rus ihtilllci&i
ni öldUren auikaad

cmut sözleri 
-o--

:Meksiko, 22 (ıı.a.) - B. I..eon Trot
ki dlln ölmü.5tür. Bu eski bolşcvık 
şcli evvl'lki giiı1 şehrin clvnrmdn 
kflin eski bir knlc olan iluımct ahuı
dn öglc yemeğine davet etmiş olC:ugu 
Fransız yahudı i Franck Johnson'Un 
taarruzuna uğramıştır. 

Johnson, Troçkiyi izcilerin J,ull n
dıgı küçük kazmny:ı bcn7.cr bir fıl .. tıc 
başından, snı.: o.nuz.und .. n ve s .. ı. dl
zındcn y:ırnlamı tı. 

Hatırlardadır kı Troçl,i iki :ıy cv\Cl 
evine yapılan bır taarruzdan yara -
!anmadan kurtulınu:itu. O zaman -
dnnbcri yeni bır t.ıilrruza hcdcı ol -
maktan çok korkuyordu. 

Katilin sözJPri 
Meksiko, 22 (n.n.) - Troçkııuıı 

katili as::ıi:ıfüıki beyanatta bulunmu,.
tur: 

~Bir Belçika diplomatının oglu -
yum. Tahrandn dogdum. Tr~kının 

ülkülerine hayran ol:ırok Paradcn 
[Sonu 3 üncU sahifede] 

şeklindedir ilan edecek 
• Londra, 22 (a.a.) - Bugün, 

muharebenin ihhıındanberi ilk 
defa olmak üzere, Fransa aahi
line yedettirilmiş olan uzwı 
menzilli Alman toplan Manş 

deııizinden geçmekte dan bir 
.gemi kafileain9 ateş asmı§br. 

İngiltere sahilinden seyreden -
[Sonu S üncu sahifede] 

Ka11ire, 22 (a.a.) Orta 
şarktaki İngiliz kuvvetleri baş 
kwnaııdanı general Vavel dün 
akşam matbuat mümessillerine 
aşağıdaki beyanatta bulunmuı,
tur: 

- Gizli bir va:ııfe için gıtU
ğim Lond.radan döndüm. Pek 

t Sonu 3 üı'ıcll sahifede] 

O.dun fiyatları 
teshil edildi 

Toptan odun satıcıları eve teslim 
ve istif şarfile kesilmiş odunun 
çekisini 435 kuruşa satacaklar 
Fıy. t tcsbıt \C r .. ı.irakabe komu;-ı 

yoııu dlln Mıntaka Tıcn et ~l dGrlu
ğündc toplruıar:ık bclcdi~ı-nın de bir 
ı tig • c\-nıu ol::ın odun 'c komfa· 
fiyntl: ..nı tesb t etm tır. 

Komu.son dünkü toplanllS.lı d,ı top
tnn, y. rı toptan, pc kC'lıdc ntış fi
yatı ılc m. liyct v nakli)e !ıynll:ınnı 
tctk k ctn 15 ve s:ıt fıJ il. ını bunn 
göre k rnrlaştınn ır. 

Bu t.ıri.hdcn soıu·.:ı c.dunun kayıktan 
iskeleye ırnntar ustu tcsl mdc çekisi 

Kc ilmi olarak depodan nnkl ) e 
ve i tir ucrctinı k::ndı yapacak ı il -
teriler 435 lruı~luk iı)nttnn anl a
c klıırı bır n ikd:-r tcrıılftt yap. rak
lardır. 

I o ı yon odun ışıni h~Ucttı~.tr 1 

soıır.ı ele ;.omL ll'C\ zuunu nl 11:r 

bulunmnktadır. Bunun da sııtıs fly t
Jarı onumfizdekı h:ı ta içinde t b t 
edilmiş ol cıık 'e maddeler ili:er ne 
ihtıkür y:ıpılması 1.cıt'i surette un -
lenmiş ul.ıcaktır. 

330 kuru~, depoculnr111 kt.-sılmi ola- -----------
ı·ak eve tc hm \C istı! şartllc ı;ckı i ~----• "HER SABAH 
435, dul&anlarda p<r.ı c:nd•• tı lnr 

kııosu 2 kurus üzeı.r.dcn ~.pııac.k- Asker ailelerine 
tır. 

Alman gazetelerinin türlü 
tUrlü yollardan bizimle bu kadar 
lrlcşgı.ıl olmalan gnrib değil mi
dir? Daha garibi, Türkiye mat
buatının Almanyaya karşı al
dığı ihtiyatlı, uynnık vaziyeti 
"e Alman neşriyatına mukabil 
\lataııı müdafaa maksadiyle 
Y~.dıklnn makalelerden dola~·ı 
fikfı.yct etmeleri ve bizleri kaba
hauı görmek istemeleridir. E~ 
ter A1man matbuatı kendileri
ile gilvcniyorlarsa hangi tara -
ftn daha evvel birbirine haksız 
leeavüzıerde bulunduğunu tes
hıt ı in bir balıis ve iddiaya gi
tişın(.'ğc hazınz. Hatta polemik
te ~rı Beri gıttiği zannolunan 

Pavyonlar arasında kardeş lranın 
pavyonu büyük alaka topluyor ekserıyeil tar::ı!ındnn buttin \'nsıt:ılnr- "'™""""'""""NWW'M==,. ;::ı•:""':"':':.,:::,,..:-=:,,.,::: .. ::::.,:;;.,;;;,.;-:-:, ,ı;;mll;';;l;:;ıı;ıı:ı;.,ı;ı;:;ç;;:;:;;;;;w;",;:;,.,,,.,.,....;:;:;;:.w:,,......,.,.,...~w:;:;;:;w::~~ ..... ;;;,,,,;;;,,,,.,,,,.;;;;;;;;..,.;;;.,,..;;-:.~ •• ~ •• ~ .. -::-. • yardım işi 

''b 
.t l·ni Sabah,, bile en şiddetli 

Y~Ianm mutlaka bir Alman 
Hüseyin Calıid YALÇIN 

......._ [Sonu 3 lincU sahifede] ,.--.. 
(SON 
liAVADİS» 

-0-

' 
&AŞMUHARRIRI 
~izameddin Nazif 

-0-

~~ gördüğii büyük rağ-
t U2erine ıeJmlk Yasıtalan

lla lnodenıteştimılş olarak pek 
l'alc.ında günün şon saatlerin
de daha ı..rü7.el, daha cazib ve 
~ dolgun olarak intişara 

)ncaktır. 

Fiyat. 60 paradır 

lzınir, (Yeni Sabah) -İzmir 
enternasyonal fuarı, memleket
te geniş bir tuıizm hareketi ya
ratinı~tır. Her akşam, muhtelif 
yerlerden !zınire gelen trenler, 
binlerce Fuar ziynretçisi getir
mektedir. lzmirin büyük iktısa
di bayramı, 31 gün ve gece de
vam edecektir. Bu seneki funra 
İngiltere, Yunanistan , İran, 

Yugoslavya, Macaristan, ltaı -
ya ve Almanya devletleri işti
rak çtnıişlcrdir. İngiltere pavi
yonu, sergi sarayında (A) par
selini işgal etmektedir ve ecnebi 
devletler paviyonlnrı arasında 

en büyüğüdür. 

Yugoslavya, Yunanistan, 
İtalya paviyonlan ziyaretçileri, 
saatlerce işgal edecek eserlerle 
doludur. Kardeş iran paviyo
nunda muhtelif gtizellıkler ve 
zenginlikler arasında Ebedi Şcf
AtatUrklc İran Şahinşahı, İn· 
önü ve gencrul Fahreddin Al
tayın İzmir civarında askeri 
bir karargühda harita tedkik e-
derken başbaşa çekilmiş bir fo
toh'Tafilcri '!ardır. Macaristan 

:l'ica.ret Vekili Na.zml T~"im 
Iı"wvl açarken ... 

paviyonundn. milli kıyafetler 
kösesi, çok enteresandır. 

(Sonu UçiJncü uyfacüı) 

la AHupa işlerine karışmamak ls
teii ıö.sterilmiş bulwunasına Roose
velt hükümctinin horb tara1'darı si
yasetine karşı umumi bir memnuni-

(Sonu 'llçüncQ say!ııdn) 

Japon hukometi 
bir çok elçilerini 
geri çağırdı 

Bunların arasında 
Ankara büyük 
elçisi de var 

Tokio, 22 (ıı.a.) - Japon hnricıye 
nnzırı B. Matsuokn bugun Jııııon.vn
nın 40 diplomatik mUmcsslliııc tel -
grnf ı;ckerel: Tokıoya donmekı ıni 

bildinnl~r. 

Domci ajnnsınn göre, bu tedbir Ja
ponynnın yeni diploın::ı.ı taarrur.unn 
muknddime tcskil eden ı;cnı;,; bir hn
rckellc nlıikııdar buluıımuktndır. 

Geri r;ngırılan diplomatlar aro ııı
da bes büyük elçi: «Vıcny. Vaşing
ton, Ank ra, Hıo - De - Jcn iro "
firlcd ile Çindc nezaret emrinde lm
Junan scririlc 19 orta C'lçı ve hır r;ok 
başkoıuılo .. buluıınınkt.ıdır. 

SABAHTAN SABAHA: - ~ . 

Bugünlerde 
Yakınşarkta 
Neler beklenir? _ _..,__ , 

AK OE. NI Z 

. 
1i<AH\.R E 

1 M E.s:LBJ 
Yakmşarkt!l İngiliz hima)csindeki yerler \e l'nkın~k lugi

liz orduları kumruıd:uu 1;eneral \'a\'Cl ... 

Y akın!}arkt.a.ki 1ııgiliz bas
kuınnndanı seneraı 

Va.vel'in sözlerini telgraflarda 
okumu~ unuzdur: 

- Pek yakında, Yakın~ark

ta gayet ehemmiyetli hacliselc· 
rin vuku lıulmr.~ına intinzar e
dilmelidir. 

O kadar salahiyetli bir m v
kide bir adamın bu kadar ltat .ı. 
sözlerinin ehcrr..miyeti meydan-

dadır. ])Pmek ki Akdea~ etra
fında, kapılarında, belki da.ha 
yakın yerlerde bugi.iıılcrcle biı 
şeyler olacaktır. Gtncı~ıt Fôz
lerinc şunu da ilave ctnıi tir: 
. - Tarihi bir döniim nokt.ı -
smdayız; zaicr saati yukmda 
çnluca!ttır. 

Bu son cümle de Yalnnşm kta 1 

beklenen harckctın ınuaıznm 1 
[Sonu 2 ncı tahifcdc l 

-o-
Asker ailelerine yardım itinde her 

semtin y•rdıma muh~ uker •lle
lerlne yardım tılnı yalnız o semtin 
gellrli sakinleri.ne bırakmakta bu· 
yük bir mahzur görenlerdenlL ÇUn
ku lstanbulun zengin semtleri orta 
h•lll semtleri ve fakir semtleri var
dır. 

Muhiti zat'en fakir olan, yanı se· 
kenesinin ekseriyetini mUtevaz.i ge· 
llrl l vatandaılar tevkil eden bir mı1· 
hallede yardıma m~ıhtaç asker aılcıl 
elbet fıız.la bulunur. 

Zenaln semtlerde ise ekseri)' eti 
varlıklı hemşehriler teıkil edeceğin. 
den yıırdıma clverıııı bUtçelerln 
yardım cdect"k voksuı bı.ılamamaları 
pek mümkDndGr. 

Yalnız lstanbul deOll bütun Türk 
vııtanı hcpımlzin malı oldu!juna ve 
iıeplmız yurdun malı olduğumuu 
göre bu yardım işlerinde semt, mıı· 
halle ve mıntaka ayırmakta fayda 
değil yukanda lpret ettiğimiz mah-
zur vardır. 

Blnııen:ıleyh muhtaç asker aile
ler ne yardım için ıcab edenlerden 
toplanan par;ı ccmt. mahalle, mın· 
takn gbzctılmeden yardım beklıycn 
yuvaloıra tııkslın olunur. 

1 in kesdırme ve mantıki yolu 
budur. 

A. Ccmalc<ldin S3ra<:oğlu 



~yfn : 2 YENi SABAil 23 Aı':'UStoS 1940 

• )!SABAHTAN SABAHA 
ı ve 

.....__....,,.~...._~-. --- . . Bugünlerde 
STRATEJİK MESELELERi GONON Yazan: 

i:~ian~~~~ Balkanlara. mühım roKu;,~<;,~ Ki: Valm!n me~ur_lara Yakınşarkta 
!arından mikdarda ıhracat Yeni sokak ismi hır tamımı Neler beklenir? Somalinin tah • • 

yesı 
lngilizler şarki Afrikadaki Somali müstem ekesini başladı levhaları hakkında E h b • l"h" • • (Baı tarafı 1 inci sahifede) 

A 1 · 1 h bı"r tcmennı· s a ı mesa ı ın ışı 
boşalttılar. Büyük bir harb devam ederken böyle r\ ı san çabuk go··ru··ıecek bir eey oıacağım teyid ediyor .. 

l 
. 'Akdeniz yolu kapandıktan -o-- Fakat bu hareketin gene Mihvet 

i erı veya geri gitme, alıp verme hareketleri olur. SA"" sı· s sonra Balkanlar ve merkezi Av- Dcledlycınhin son zamanlarda talik ettirdiği sokak levhaları es- Vali ve Belediye Reisi Dok- devletleri tarafından geleceğine 
Bunlardan, gelip geçici böyle hareket!erden kat'i ! rupa devletleriyle olan ticare - kileri ne kıyas cdilmiyecek k4ıcbr tor Lütfi Kırdar bele.diye ve §Übhe yoktur. lngilizlerin ya.• 

b
• k k . d ğild I ! timiz her gün bir parça daha in- fena hatta bazıları yanına sokul- pacaklan bir işi evvelden hn.~ 
ır mana çı arma caız c... İr.1 ... -------~- kL5af etmektecllı::. Son zamanlar- makin bile okunamıyacak kndar vilayet işlerinin kırtasi muamc- ber vermiyccelderi muhakkak .. 

1 
da bu memleketler ihracat mad çılız yıızılmı:; ve fena tertib edil- leler ve uzun formaliteler yü-

!ngiliz Soma.lisi Aden'in kar- idi. İngilizler ne kaybettiler? Sa- muhafaza etmektedir. Her tara- mişU zünden zamanında ifa olunma- tır. Ancaka İngiliz kumanda"' 
~1- ·lind ım-•-ı::ı. beraber A d b. · delerimizin en belli başlı mü!' - r. nı bu hareket· !nO'liliı şı Sc.cıı en o un. - ece ır parça müstemleke ara- fı müdafaa etmek istiyen hıç bır "' Bu cumleden olmak üzere sPm· masını nazarı ibôara alarak ın sonu o· 

den ile İngiliz Somalisi loyılan zisini terkten başka bir kayıp- tarafı müdafaa edemez. Harb terileri arasına girmiş bulun - timizin hurmetıc y!dett.igi ve r.ra- muamelelerin sür'atle ifası için zaferini temin edeceğine de ka"' 
arasında. iki yüz kilometre veya lıır yoktur. Askeri hiç bir mah idaresinde bu eliı.stiklik iyıdır. maktadırlar. Dün Yugoslavya- mızdan şehidlik gibi büyük bir alakadarlara mühim bir tamim nidir . 

Yuz.. mı·lden fazla mcs-&e ...... dır. zur vu··cu~- gclmemi..+-n.. u ...... , ya 500.000 kilo mısır, 7815 li- isim alarak ayrılan muhterem oliı ,-..4-.e y .. L--..., ... k, hangı· noktadan 
..u • cu. ua ..,.. .... ~ ~9" Eski Birinci ve Altıncı Ordu göndermiştir. Bay Lut.il Kır- a.zu~ 

Bunun için Soma.l~ yabancı sahildeki Aden deniz üssü eski Kumandanı Emekli General ralık pamuk döküntüsü, Maca- Mchıncd paşanın ndma Iz:ı!etcn dar bu tamiminde diuor ki: ve nasıl bir harekete çahid ola· 
ristana 1370 liralık yün halı,. (Şehirt Mchmed Pnşıı yokuşu) dıyc J k? B b" d . h l 

bir de' let elinde bulunması ne vaziyet ve ehemmiyetini aynen Ali İhsan Sfıbis yüksek Ticaret mcktcbı binası kci- "Bnzı idare ve şube amirleri- ca • • unun ır eruz arbi 0 ~ 
Aden deniz üssüne zarar \•ere - Rumanyaya. 5.ooo liralık zeytin, 1 şesinc talik edilen le\•ha çok bo- nin defterinde bulundurulması ması pekaz muhtemeldir. UzaK 
bılır, ne de B:ıbülmendeb bo- TEN K / D -7 - Isviçreye 5262 liralık gülyağı, zuk, ve ade~ bu büyük Tur!: ~c- icab eden ve ifa edilmemesi va- şarkta, Kanadada, Atlas Of...1·n· 
ğazını tıkamak hususunda bir 4500 liralık fındık gönderilmiş- hidınin ismile tezad teşkil cdccclt if . b" h nusunda bulunan bütün d~ 

mulızur doğurur. Bu boğaz ıvan 1 uga • 1 m ur ır. . un u ı raca .. ye nu ye reisimizin bu hususta nazarı ltık verecek mühim i.sleri forma- kuvvetlerini Br:itanya adalarilo D • L •• t •t T •• t• D .. k.. "h tın kU kadar t"irkindlr. Muhterem Bcled!-ı z· eşınas ır memura uzursuz-

g ·ek Adenden ve gerek fngi- t • • • b · ı 100 bm lirayı geçmıştır. dikluılini eelbetmcnizi, ve bunun litelerin cerayruıına. bıraktıkları- Akdenizc toplayan İngilizlero 
liz s ·malisinden yüz Idlometre ercemesı m U nase e e ı·zmı·r va,,p"a:urlarında yerine büyı.ik isme yakı.,-.ac:ık bir m ve evrak önlerine gelmedik- knrşı nrWt Alınan ve İtalyan 
uz:ıkt::ı.dır. Boğaih bunların levhıının talikine muhterem gazc- çe mesgul olmadıklarını görü- gemileri için göze gorünmemek· 
bır münasebeti yoktur. B tcnizin tavassutunu ve hürmetleri- ten başka yapacak iş yoktur. 

Cıbuti ve Fransız Somalisi bo- esim Atalay' 1 tebrik ederken yer buluna!'nıyor 1 mlnSulkta:ıbnauhlumneüdriAclaemedderı:ar·mm.ahalleal yo~;,,., .. bir funir ıçın hal- o ha.ide? 

glıza daha yakın ve tesirlidir. ln- ~ İtn.lyanlıı.r, İngilız Sornalisini 
V 

·· Ü Fuar münasebetiyle İzmir 28 sayılı evde karllnlzden ledilemiyecek müşkU1 bulunma-
b
ciliz Soma.lisinin bir tarafı deniz azan : ATIF TUZ NER Bü h ddi Akt ı:. d - ·b· f :ılitel d · d aldılar. Vakıa buranm zaptı ya-için ihdc:ıs edilen tenzilatlı trui- r ane n u11 ıgı gı ı orın er e JC en 
sahili cUğer Uç tarafı İtalyan !pUd:ıi blr ı;ey olab:lir. Onu ncı değil, tcrcemenizin (21) inci sahife- 1z j kurtaracal· bir sığınak te kil e pılan külfete bile değmez. An· 

feden sonra mire giden yol- ,.-------------, demez. lş : .. c , ...... fe kıın· · semn· • k 1tal 1
- - • I b. hakimiyetinde bulunan arazi ile sal~hiyetıe knldırıp attınız? Sız, bu sinin hfıWcsindcld gibi isabetler KISA HABERLER . c.u.ı ca yanw.ı .ın gayesı ng e 1 

cu mıktan ehemmiyetli surette "h · al · dili'k 
Çevrilmis_ oldum. ... .ıan 1tnlyan kitaba karşı bir mütercim vaziyetin- bekler ve onlar:ı muttııli olarak seve, 1 dı d k lah t · · ı tim Şll1l Kızıldeniz lm• 

b~ \ nrtmıQtır. lzmire gı"tmek iste -ı nr n an aşmaz, mas a ışın 
f!arki Afrikasında ve Habecis _ de mi bulunuyorsunuz, yok!Kl bir seve teşekkür etmek isterdik. '" * K 1 •• ünd" "tmekt eli Arkad pılaıını tutmaktır; bu suretle 

~ munckkid tavrı mı tııkuu,yorsunuz - 39 - yen bir çok yolcular İzmir sür- aymakam Muavin iklerı - on en gı e r. n.ş-
tanda bulunan ltaıyan kuvvet • I Eminonu ve Beyoflu kaymakamlık- !arımdan be.ıikdığlın budur. mgiltereyi Akdenızin bir anah· 
lerinin fngı"liz Somalisini zaptet- ricn ederim, soylcyiniz. DikkatsJzliklcr böyle dcvnm edip at postalarında, ne de Bandır- !arına birer muavın verilmesi knrnr- tarından mahrum etmek. 
meleri kolay bir ic idi. İtalyan- - 37 - gidiyor. Bn.lruu%: ma vapurlarında yer bulama • ı~tırılmıştı. Deyoğlu kaymakamlıgı ~u:ı~anf sonralit~ 8?racağıml ~ir fü.zıldcniz.in cenub boğnzın-

~ Sonra: • (Sahife 33 - satır 5) de: (Türkler dıldarından şehrimizde ka.lmış- muavinliğine belediye müfettişlerin - ış ıçm arın eyı engc gos-
lar bumda merkczı~ vazı·yettc ol- (Sahile 29 - satır 16) da: CTıbetı.n ,.;dil-ek """"' ı'--rgub~-. Oıtuzlar te ek herhan!!l" bi arka..3-c da Fransızların Cibutisi bir ya-

... --- ,, __ ..... ._., 0 Iardır. Bu sebeble Devlet De- den Hulüsi, Eminönu k<ıyımıkam mu- rec c r ua:.., 
duk1ırmdan istedikleri zaman ve Hotanın nyn dilleri ve ayrı yazı- cbarasıbcr> derler, duracak yere avinliğine de Al.Ucddın tayin olun - vazifesini benimsememiş demek- kayı tutuyor. !\:arşı tarafta 

ı ları vardır, bunların ikisi de turk- T klcr: (turgu - ) o '"'·-•-- nizyollanna bir çok müracaat- ·· tahl (Ad ) rdır ngiliz Somalisine, istedikleri ur • ugur • ~LLL.W.J.· muşlardır. tir. Mümtaz arkadaşlarımın bu mus tem en va • 
çcyi güzel konıızamaz) diyorsunuz. (turası uğur d ı ) b yurul lar olmaktadır. İdarenin Fuar ·· ·• C İtal zaman cenubdaki Kenya lngı·liz Mil-""". Tüb" tün bir dili er er u uyor, * Ham Meyvaıar - Belediyeye mevki·e dü-mi•1·:-eklenn· den ve Fransa du.sunce ıbuti ynn-

t:.UU ışe u ayn var, yukarıda zaman ve meUn isimleri münasebetiyle lzmire haftada h da · k · " • .t ........ • 
müstemlekesine ve istedikleri bunun gibi Hutcnin de ayn bir ya- dediğinizi unutuyor, zrunan dernek am ı:;:e~aladı r nBbılredço şık .. yctıe~ bu tamimi göz önünde tutup !arın eline geçmiştır. F-almt bo-
zaman da garbdaki Sudan !n- usı ve dili vm-dır) diyor, bu sm.nc bir ilave seferleri yapması muh yapı a r. c ıyc rıyasctı ğazı kapamak için bu kfıfi d~ 

olan (uğur) kelimesine de mekan temeldir. kaymakamlarn sokaklardn s:ıtılıın ona göre hareket ederek muvaf-
giliz milstr..mlekesine tnarruz Tubütün ayn dili olduğunu, ayn yn- minasını veriyorsunuz, müellif, za - hıım ıncyvaların imha olunmasını fak olacaklarından eminim. " ğildir. Adeni de elde etmek Iii.· 
edebilirler. Buraları hat.büstü- zısı olnmdıfmı Hiltenin ise hem ııyrı mnn diyor, siz mcl:fuı diyorsunuz.. BE LE DİYE DE emretmiştir. Yali \"'e ~e Reisi zımdır. 
va iklimi ve kısmen dag-lık oldu- yazısı, hem ayrı dili olduğunu an- sebebin! bilmi,yorum; anlıyab.ildi - * Numarotaj FaaflyetJ - Şehri- D""- Lu~tf.i K--ı~- İngiltere, 1ngilız Somalisiıı .. 

lııtıyor, siz tcrcemenizdc Tübutün ği b" r.ırsa da ·· lliflc b" ·~ uwu 
gu- it>in Mısır ve Trablusdaki ha- m ır şey o muc ır Bazı mu··stahzarata mizdeki numarotaj :fa:rliyctj tmmım- -ınu:-- den çektiği askerleri Adendo 

-,.. nyrı yaı.ısı da bulunduğunu ilıive bu türlü uyupmadığınızdır. 1 1 dır ş· d k troll 1 va B<ırtlıırından ve sıcak günler- yuruyorsunuz, oraları diyar, diyar _ 
40 

_ d l =d~;. · un 1 on eri yapı - Nafıa Vekili şehrimizo toplamıştır. Yemenle çevrili 
mevsiminden farklı ahval ibraz dolaşan müellif, Tilbütlln ayrı yazısı Bir de: vaztye O onuyor geldi olan Aden Kızıldcnizden veya 

var dcmiY'Ot'., Türkistan tarafl:ırıruı Dahiliye Vekaletinden belediyeye * Tahriri Nüfu• Hazırlı~ı - 20 Nafta \·ekili Ali Fond Ceı..~. bd b t akla 
ederler. Umumiyetle sıcak zan- (Sahile n - satır 24) de: (Bunun t · d ilktcşrinde ...,,pılacak tahriri nu!usda LJ\,; cenu an arn opr rına ge· 

ayak attığı malüm olınıyan sayın gclen bir amım c <Ankara deniz J~ k lt 1 k tl . ta 
ncdilen aylarda harekete elve • nun gibi y<'nilik olsun diye isim ve dolduruldug~unu tesblt eden beledi ve İstanbul 16 bin mıntakaya nyrılacak soy dün sabnhki ekspresle An· 9!Ce ayan uvve en vası -

mtitcrc:im: (Hn.)'lr, onun da ayrı ya- .., 
rişli haftalar bulunabilir. Ingi- zısı var diyor. bu iki sözün hangisi fiillerde gayrım Yerini tutan cp har tahlillerde vasıtları uygun görillml- ve bu mmtakalarda 50 bin memur karadan şehrimize gclmi§tir. siyle çabuk elde edılebilir. Fa· 
1iz Som:ılisinin bab şimalinde- daha ziyade in:ınmağa lilylktır, mil- finl atarlar) buyurulmuş; halbuki yen 'Oskild.ırda eczacı ömcr Kenan çalıştırılacaktır. Vekil §ehrimizde bir kaç gün kat bunun için denızlere hakinı 
ki Fransız Somalisinin ve Cibu- clllfio sözümü, mütercimin ki mı? müellif; (Bunun gibi bhfif içln isinı tarafından hazırfanan Rosma Kenan * Sllrd Vallsl - Sürd \•nliliğinc kalacak, vekalete aid işler üze- olmak liızımdır. O, olmayınca 

lcr de cg> ile füllcrdeki gayının ye- milstahuırntı ile Znra tıraş sabwıla- tayin olunan İstanbul Vali mua\ini l 
tinin Fransızlar tarafındnn 1- - sa - rinl tutan -... ı böyle yerlerde a- Hıılük Nihad dün '~1t .. ~~ "''ı"rde mu·· - rinde tcdltiklerde bulunacak- ngiliz adalarına karşı bir Al-

Bakınız: -.- nnın satış mıntakalarındaki mevcud- •• .,-. ~ 
talyanlara bırakılması, İngiliz tarlar) diyar", yani (gayının ycrinl ıarırun mühür nıtına olınarak kafi tcveccihen hareket etmiştir. br. man baskını için dü.cıünülen bü· 
Somalisinin daha kolay bir su- (Sahife 30 - satır 7) de: (Rum tutan) kaydı :fiillerdeki kMa ııld ol- numunelerinin belediye ldmycıhanc- --ıtııc-- Diğer ta.raftan istirahat et- tün vasıtalar, paraşütler, tahtcl· 
rette İtalyan kuvvetleri tarafın- diynrındı:ıki Bcçencklcre kndar duğunu tasrih ediyor, siz o kaydı sl.nde tahlil olunm:ılannı> bildirmek- Çayırlık tellerı·n tevzı" l mek üzere şehrimize bazı mebus bahirler, motorbotlar. beşinci 

suvar, Bulgar dilleri - bir düziyc hem isme. hem fiile nld olmak üze- tedlr ll · ı· ltal dan istila edilmesine imkan ver- · Iar da gelmiştir. ko ar ve saıre azım. yanm 
kcllinclerin sonu kesilip kısaltılımş - re tcrccme ediyorsunuz of buyuıu- S k ki d • • "k" 

mi§tir. ttalyanlann bulundukları bir türkçedlr) deniliyor, burada da nuz _ sa.vın bilgin _ si7.e nrabca bil- O e arı olduran ışı gecı ıyor --ııııac-- Aden için, hele kendi toprakla· 
merkezi yaziyetten istifade ede- müellif ile mütercim arasında bir ı:nl,yorsunuz. dcmcğe dilim \•m:ınıyor; sebzeler Çayırlarda birikmiş otlan (Çöp) ün tarifi riyle hiç biı: muvasalası kalma· 
rek bu muvaffalayeti kaçırma- uygunsuzluk sezıliyor, müellif: (Rum fakat acaba hüsn! zannımdo yanıtı- Sokakların .son giınlerde karun, balyc haline koyup kaldırmak İstanbul belediy6 i temizlik işleri mış olan bir yerde böyle hnzır-
mn.ları keneli hcsablarına doğru- diyarı yakınlarına gelinciye kadar yor muyum diye şübheye dilşilyo- k:ırpuz, çiırum~ meyva ve sebzelerle için kafi mıkt:ırda tel btıluna - müdürlü unün belediye riyasetinden lıklan olduğwıu kimse ummaz. 

Bulgar, Süvar, Beçenck dilleri ayni rum. doldwuldut'Unu tesbit eden bcJcdiyc cıı- er+ k V kfıl (Çöp) un tarüini i tcdigm yll7mış- M mafih bizim bil d · - · iz 
dur. tanda sonlan kesilmiş kelimelerden tşte saym bilgin, müellifin mu _ • ma gını yazını~ .. ı · e et a- tık. Keyfiyetin telkıki hukuk işleri aa me ıgım 

B · tte · "fad riyaseti bu vnzıyetin sıırl ve tehlikeli likadar fabrikalara emir vere- müchirI;-;~.,,~c havale olunmuştur.. bir vasıtaya. baş vurarak Ade-
u vı:ı.zıye n ısti e etme- mürekkeb bir türkçedir) dlyor, mu- kaddfmeslne 1::ızdığınız terceme hak bir h.ıst::ılık tevlid edebllcceğinf mı- -. ...... 

mek büyük bir beceriksizlik o- ellifin bu ııözünden Rum yakınlnn- kındaki miltaıeam da burada bit • zarı itibıırn alarak bunların kaldırıl- rck mevcud demirlerden kafi ~ ' ne hücum cdccektır. 
Jurdu. Buna mukabil İngilizlerin na doğru olan cBulgar, Sförar, Be- mistir, an etmia olduğum bu kırk mruwu knymaknmlıklnrdan istem~ _ derecede tel ihzar ettirmiştir. _ Ha.\'a hakimiyeti en kuv- Bund2n başka general Vave-
böyle ehemmiyeti küçük mesc- çenek> in kısalblmış bir türkçe dıl- hata. emin olunlll ki me..,"<=udlann tir. Lfıkin b.u ıe.ner h.az. ırl. an~ığı hal.- ''etli muvaffakıyet unsuru ol- lin bahsettiği hidise, belki Sü-

leri olduğu ıınlaşılır, dikkat buyu- tamamı ~ içlerinden pek çir- d t edilm 1- ı d ı b d h leler üzerinde israr etıniyerek, e evzı esı ıçın e an emır muştur. II:ıvada da. üstün ol- veyşe mrşı ır, n unun a e-
ruluyor mu (Rum yakınlarına ka- kin bir kılıkta belirmiş olanlarıdır, hem de memleketteki bilgi fılcmi • ol - • 

hakiki ve umumi vaziyeti göz dar) diyor, (Rum dlyarmdakt Be- Böyle en az kırk yerinden öZilrlü lı;ln bir zül olup kalacaktır. Şlmdi dell gelmediğinden otlar çürümek nıak için elden geleni yapmak ' nüz mevsımi madığı malum-
önünc getirmeleri ve İngiliz So- ccneğe kadar) demiyor; fa1rat milel- aksak bir teırcene ile şark ve garbin lQgat kısmını okumaga devam et- tehlikesine maruz bulunmakta-, mecburiyetimizi unutmıyalını. dur. Eğer Mihverin Ynkın§ark-
malisini müdafaa edeceğim di- lif, ne derse desin, mütercim yine durmayıp )'ol alinakta bullllkln dilci mektcyirn • ömrüm olursa - size d~r. Alakadarlar.. mal sahible- ~ Bu mecburiyet bizi havacılık- ta bir sürprizi Adene veya Sü-
yc başka daha mühim yerler- bildiğinden ı;:ısmıyor .•. Sayın bilgin, kervanlann:ı karışmamız - doğrusu- böyle bazı armağanlar dnha takrlim r1ndcn bazıları dunde Mıntakn. la <laha yakından alalmda.r vey;:;c tc\•cih cdılmiyecckse Bal-
dcki müdnfa. cebhclcrinin ziya- iruııunız ki biz okuyucular, sizden nu isterseniz - ayıp olduktan başka edeccguni vadediyorum, şimdilik Ticaret Müdürlüğüne müracaat olmağa ve lla\"a Kurumuruı kanlarda bir htı.reket hiç bir ta-

bö5rle biri; birinden tuhaf h:ıtalnr hem sizin Dm! mcvklfnizf duş{irecek Alliıha mnarJ:ıdık. sayın bilgin! ed raf"- l dı • · t · 
mna buraya kuvvet sevkinden erek tellerin bir aıı evvel tev aza yazılmağ-a zorla.nıalulır. ı..u umu m:ı. gına gore ngı-

vaz geçmeleri askerlikçe pek -r;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiii-ı;- _zı:·:....:ed=i=lm=esuu=·=-· ..:.is:tcm==işl:::er:.=dir=·~·--~~~~~~~~~~~~~ liz kumandanının beklediği ha.-
akıllı bir harekettir. Diplomat- HADİSELER GAZETELER ı·NS ANLAR diseyi tahmin etmek güçtür. 
lar böyle §eyleri pek sevmezler; • , ve Trende o"pu·· şmu" şler Onun için biz de beklemeliyiz. 
fakat askerler böyle ehemmi- Bch~t SAFA 

ydsiz muvaffnkıyctıcre veya Bir damla su içinde bir fırtına... rr. ) 
muvaffaloyetsizliklere hiç bir DünkülkdamdaSelimtlzzet.,«Ge· rıklcevabıtekrarlıı .. vellAvecderiz: Bu iki Türk kızı ile iki yabancı er- '--Radyo Programı 
kıymet vermezler; onlar ıçın 1111 gOzel toz.adlar> baflıiiı altında ıo .. I ___ y a z Ba "u· ı:e_n_d __ ,. «Gemilerin süratlerinden saatte bir k 
yalnız kat'ineticeyikaznnmak ııatırları neıredlyor: lklmllimetreekıfltmekteng~ye,tay- ek 15 er gu""n hapı"s atacakla 
mühimdir; ve bunun için ehem- qOahlllye Vekileti devalrde ltlerln Ensari yarelerimlzln süratlerinl saatte yUz y r 
miyetsiz yerlerde fedakarlık ıüratıe görülmeııı için vilayetlere e· kilometre daha artırmaktır.» j • • 
ederek ehemmiyetli yerlerde mir vermlftlr. Memurlar kendilerlne •'-------------~. Burhan Cahidin Ewclki gün Floryadan dönen bir mışlru: ve mfuıasebellerini bir iki 
kuvvetli olmağı tercih ederler. verilen her muameleyi dakika kay· Kaldı ki ehammlyotıl nokta, bu trende iki genç kızla, iki genç erke- s:ıat içinde bir h:ıyli ıırtt.ınnı:ılardır! 

betmeden taklb edecekler, •ilrate a• emrin verilmealnde değil vel"ilmesile İdd "as ğin kucak kucağa denecek bir şc- Nıhayet nvdet zam:ım gelmııı \ c 
İtalyanlar bu küçillc muvaffakı- zmi ehemmiyet vereceklerdir.> istihdaf olunaıt kömür tasarrufunun I 1•• • kilde oturarak öpfitmekte oldukl:ı- trene bİruni lerdn-. Aynlık zamanı 
yetlerinden ne kazandılar? Snde- Ve illve ediyor: mahlyctlndedlr. Yanı yapdığımız fev Evvelki gunkü Son Postanın ikinci rı yolcul::ırca ilkfıyct e~ '\ie hak- yakl:ıştıgı fçın ol::cak ki hasret gün-
ce o taraflarda. bulunan mahdud «DOn gazetelerdo ıu havadisi oku· kal!lde zamanların bir icabıdır. Daha ahlfesinde BOrhan C.:ıhld; 1 lannda tutulan cürmü mcşhud :zap- lcrmi cvvE!den tca"l etmek için 
dcnizalWarına ve uçaklarına bir duk:> doğruıu, Milli Müdafaanın aela ih- - Dört lise bıralcatım, geriye kalan- tı ile dün biıinci sulh ceza mahke- yekd~crlerlnc ~ok sokulmu,lar ve 

«Denlzyoll•n vapur kaptanlarına male gelme.z bir esa11 olan ekonomi· ları kapatalım.> 1 mesinc tevdi olunmuşlardır. Mah- sık sık öpüsmcğe, di[:cr yolcuların 
parça daha fazla ÜS ve yardım gayet yavaı gitmelerini emretmlf • nln latlhz.a de§ll lıtfzah mDsaadeal Diyor ve bu fikrinin milyonlarca keme riyaseti ahlak ,;e fid;ıbı umu- bakmasına ehemmiyet \ermiycrck: 
yeri.. tir.» dahi vemıiyen bir zaruretidir. vatandaı tarafından usvlb ecfildlğinl miyeyc mugayir ef"alden &lnyı mu- işi gıttfkçc nzıtımıy;ı b:ısl .. mışl:rrdtr. 

F.A;::ı.sen Fransız Somalisi şi- Ve Dtmlzyollarının sürat! azııltma iddia ediyor, Sebeb olarak da §unu keme edildikleri için dunışnk?IUil Yolcuların nihayet tahammüh.i 
malinde bulunan Eritredeki Bu yazıda °bir çok ~pnııklıklar kararı ile Dahiliye Vekilinin kendi götrteriyor: 1 gizli yapılmasını fstem4ür. ko.lm::ımış önce biletçiye. sonra ;ıcf-
sahiller bu işler için onlara kafi var. Bir defa Denizyollan, vapurlara •ervblerlnde lilratl artırmak kararı «Makine devrindeyiz. Bunları kul- Yaptığımız tahkikata göre bu trene malümat "•crilm.işUr. Nihayet 

cgaaayet yavaı gitmeterinb değil, asla blrlbiriıle zıd iki tellkki değil- lanmasını ve tam il" etmesini bilmlyo· ı çirkin hadise şoyle olmuştur: Sirkeciye gelince gımlaki polise tc.,-

Yeni Sabah 
ABONE BEDELi 

CENiLIK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 

AYLIK 

TUrklye li:onebl 
1400 K .... 2700 K .... 
750 • 1460 • 
400 • 800 • 
160 • 800 • 

23 A§uatoa 1940 - CUMA 
18 Receb 136V 

10 Rumi Afjuııtos 1356 
Gün 236 Ay: 8 1940 - Hızır 110 

GDneı öAle ikindi 
10.20 5.19 9.05 Ezant 
6.18 13.16 17.02 Vasati 

"'ko•rn Yatsı lmNk 
12.00 l.39 8.30 Ezanf 
19.57 21.37 4.27 Vasati 

«azıcık yavav gitmelerini> emretmlı· dlr. Bu iki emir zahlrt t'ez:ıdlarına ruz. Teknik mekteblerl açalım.» lim ed.lmlşlerdir. Yolculardnn bir 
ek ık fyl bir Dileye mensub ve Erenköy 

tir. 13 dakikada yapılan kôprO . Ka· rağmen ayni hedefe bizi ulartırır, T n mektebJeri açmak ilzım çok dn ~::ıhidi Eıuluruın bu cürmü 
lisesinin 10 uncu sınıfına kadar oku-

dık!Sy eefulerlnln 17 dakikada ya· Vatan mlldafaaııı hedefine- mı7 LAzım tabii ... Fakat bunun lçln me,shud en son birinci sulh ceza 
1 1 .ı: mu~ bulunan 19 ynşındaki Klimran 

pılma11nda yanı beher seferde 4 da· Bu emlrlerden birindeki aOrat azal· 1 ce eri kapamaya neden IOzum g!Srü- h5.kimi önune kadar gel:n!ş"Ur. .. ile yine nyni aileden 17 yasındaki 
klka kaybedilmesinde en mlifrlt cıü· 'lnası na kadar mcmlekot nef'lne lıe luyor? Bu ceuya çarpılmak için bu Alenen okunun karar sQ;ctl; gi:iz-

·ıı ı 1 • Zehra evvelki gün yalnu b:ı"larma Tat sevenler> dahl,yahud caOrat ıev- diğerindeki eilrat çolialması da o de· mı et ne c nayet l!i edi? Ceza diyo· " hrini ihtiras biirümü;> bu dört cen-Florya pl!ıjlarından birine giderek 
mel< züppeliğini en çok ifrata vardır- rece memleket nef'lnedlr. rum. Zira maölQb Lehistana, mağlOb c.in nkıllnrını başına gct'innlştir. Der 

Ç k 1 banyo ynpmıslar, eğlenmişler_ \·e 
mıı olanlar d:ıhb ula bir fevkal1 • Bir hainin kurgu na dlzllmeaJ llo e yaya ga ıb Alm:ınya tarafından h:ıl k::ırnn temyiz etmek için çırpın-

b" 1 bl 1 ornd:ı iki genç ile tanışmışbrdır. dellk bulmazlar. Belkl farkına da bir kahramaaın taltif! gibi bir ıey.. uy e r ceza verıld ğlni hatırlıyo - I maya ~lnmışlardır. 
varmazlar. e• · ı"" rum: Bunlardan biri Yusosl::ıv tebaa- Mahkeme bunl:ırd:ın Edvar ile 

Bu, bir saatte gldllcn yere bundan ır 1 ave... 1 - Münevver olamıyacaklar ... I sından Edvnrd dığeri de 1t::ılyan tc- Jiibcrti on beşer gün hapse, onar li· 
sonra 18 dakika 27 saniye. S6 aallse Yulalnk1 pzıyı yazdıktan iki üç Yani lise ve üniversite tahstıı yapa- b:ıasınd:ın Jilberttir. Burada vakti- rn para cezasına ve Kfımranın yaşı 
daha geç gldllcbllmesl demektir. uat sonra cHalk» gazetesinin de ay· mıyaeaklar. le ~nsor müteahhidliği ve komis- 21 l bulmad ğı için 12 gun, Zchra-

Acaba dün üç saatte gittiğimiz yero ni meseleyi ~utturduliunu ol:lrdOm. Bu 2 - içlerinden lhtıyaç nlabetlnde yonculuğu yaptıgını söyliycn ve nın yaşı 18 i geçrnediitinden 7 g(ln 
bugün 55 dakika 22 saniye, 40 aallsc· sürat sevdazedcsl de mühim iddiasını ayrılacak olanlar" teknik okullara ltalynn tcba:ısından olan Jilbcrt şiın hapislerine, onar lira para cezası 
de gidersek kıyamet mi kopar'l Fara· bize izah iÇln «Tayyare asrında bu~un devam müsaadesi verilecek. diki halde ltalyadnn mal gelmediği vermelerine, ayrıca 200 kuruş mnh-
za Bandırmaya- du§umuzdan, vatandaılann üç bet l§to Burhan Cahldin Türk genç • için issiz ve hazır yiyicidir. keme h::ırcının bu iki çift arasında 

oü'? lstanbuldan Bandırmaya gcco daklkalannın k6mür0n üç bq gra- llğlni mahldlm etmek lstediöl istik • Bu hem millıyct, ve hem ırk ay- tnksimi ile tahsiline temyizi kabil 
yarıaı varıp sabaha kadar. genılde mından u daha kıymeti! olmadığın· bal ... Ve işte Türk mlfl.etlne reva gör-' kırılığı olan iki çift nruıılsa his ve ve tecı1i gnyri kabil olmak tizcre 
kalmakla acaba ne klrımız oluyor· dan• dana vuruyor. dOOli Akıbet.. ı knlb birliği yaparak sürnUc anla~· Icunr ve:'1Tliştir4 
du7 Tabii""- aınaena1eylt bu arkadap da yuka·· Ensnri Biilend , ___________________________ _, 

23/8/940 COMA 

7 .SG Progrmn ve memleket sa:ıt 
ayarı. 

7 .35 r.ıüzik: Hzdıt program (Pl.) 
3.00 Ajans h:ıbevleri. 
8.10 E\ kadını - Yemek lis+.esi. 
8.20/8.20 Miizık: HJfif progr.aınw 

dCl."<lml (Pl.) 
12.30 Progrnm \;e memleket &:ı:ll 

aymt. 
12..3S Muzik: 
12.50 Ajans h;.!berleri. 
13.05 Müzik: 
13.20/14.00 l\'ruzik: Karışık prog

ram (Pl.) 
18.00 Program ve memleket saat 

ayarı. 

18.05 Müzik: Muhtelif memleket -
lerin h.ılk havalnrı (Pl.) 

18.30 Müzik: An:ıdolu lıolk ıu -
vrıları. 

ıs.su Müzik: Radyo cSwing> trio· 
su (l. ÖT.gür ve Ateş böcekleri) 

19.15 Mıizik: 
19.45 Memleket s;ı:ıt ayarı, njans 

h:ıbcrleri. 

20.00 Müzik: Fasıl heyctL 
20.30 Konusma. 
20.50 Müzik: 
21.15 Konuşm:ı (tktlS<ld s:ıatiJ 

21.30 Konuşma (R dyo c:ızetesi) 

21.45 Müzik: B:ıdyo lon orkes-
trası. 

22.30 Memleket ı:aa• ayarı, aj ns 
haberleri, zlra:ıt, esh:ım - tnhviL'it, 
kambiyo - nukut borsası (Fıyat) 

22.45 Miizik: Cazband (Pl.) 
23.25/23.30 ynrınki prograın v• 

kapanıt. 



R:atrancı ile Koca Yusufun da 
~Slcri ~etin olacaktı. Her iki 
l\:ı.1ı e ıehır gibi bir pehlivandı. 

1 l'di~lı, kıynf ctli dev gibi cüsse-

ra, bilapcrvn derhal kündeye el 
attı. Maksadı, Aliçoyu künde 
ile nşırmaktı. 

lt Pehlivanlar çırpınıvorlardı. 
eıaua rnalarmı bitirdil~r ve kı:ıt ŞtiI~r. Hemen herkes iki çif
n g"ure.,in ·· dik "şti Biri"-

Falrnt, Aliço yirmi altı sene
dir meydanln.rda kimbilir kaç 
künde yemişti. 

ni b ~ e goz mı • 
dı. ırakıp diğerine bakıyorlar-

Somu, kimbilir Filibeli Kara 
Ahmedle~ gibi ne üstadlar, ne 
azılı pehlivanlarla karşı karşıya\ 
gelmişti. 

u Alı o ile Filibelinin güreşi ilk 
~·~le ~n beş dakika kadar a
gı. tn bırbirlerini manevraya 
U.. 1tınek için hareketlerle geç-

Aliço, kündeyi yer yemez 
hal tek paça. kaptı. Ve, süratle 
do~nıldu. 

Aliço, kündeyi y~ yemez der 
hal tek paça kaptı. Ve, sürtale 

g Irat:ancı ifo I{C\ca Yusufun doğruldu. 
l't\ı kıncı ve ezici idi. İki ta- Şimdi, tek paça ve künde 

~f da bırbirlcrine el ense ,tırpan karşı karşıya gelmişti. Filibeli 
!.llldunık çekiyorlardı. de tehlikedeydi. 1 

t Adalı Halil ile Filizin güreşi Filibeli, Aliçoyu aşırmak için' 
t'1 if cereyan ediyordu. Filiz zorlandı. Lakin, Aliço tek paça 
b ıruııah o vakitleri ince uzun elinde olduğu halele dikildi. Va-
il' a lanıdı.. ziyet bu dildlmeyle Aliçonun 

l'trı Giıreşin on beşinci dakikala - lehine inkişaf etmiş oldu. 
lll a doğru Filibelt Karn Ah- Filibeli tek paçayı kurtarma-

din Alicoyu çapra.zn takarak b'1l savaşıyordu. Artık künde 
lı~dlığü görüldü. falan lcalmamıştı. 

<l • 1hb li usta bir pehlivan ol- Nihayet, binbir müşkülatla. 
~f> .. l için hasmım ne suretle tu- Filibeli hasmının elinden paçn-
Cağını biliyordu. sını kurtarabildi. 

t (üıço, hasmının elinden kur- Eilibeli de, pekfıliı biliyordu ki 
: llıak için çırpındı. Fakat, hasmı fevkalade üstad ve tec
ğı U11nffak olamadı. Olamıynca- rübeli bir pehlivandı. 
aı~~ da sezince derhal dönerek Alir>o, alttan kalkar kalkmaz 

"<t düştü. "S 

b A.l~ço, alta dÜ9memiş olsaydı, çırpınarak nurasını salladı: 
~~~i irjn tehlikeli olurdu. - Hayda be! .. 

l'll ... uıbcu, Alico nlta düşer düş- Filibcli de mukabelede ge-
'Ca.~'l.. derhıı.ı ili.erine çullanarak cikmcdi: 

l'tnayı vurdu. - Hayda usta be!. 
d ~liço, Fılibelinin ne acar ol- İki pehlivan tekrar kapıştı-
~nu biliyordu. o, Adalı gibi lnr.. Manevralı hareketler ba.ş

~ı!:.ve kıncı biı: pehlivan de- indi. Öyle elenseler, tırpanlar, 
(){... boyunduruklar yoktu. Hep in-
~ ll'akat, Filibeli fevkalfule 0 • cc manevralar~ hasmı oyuna ge
J\~~h:ız.. üstnd bir pehlivandı . tirmek hareketleri vardı. 
~~mı ild dirhemlik yerinden On beş dakika iki taraf bir -

lub edebilirdi. birlerini tongaya düşürmek için 

l' ı\.liço, sarmachı. tetik duru - çalıştı. 
s:clu. 'Ne olur, ne olmazdı ... Nihayet, Aliço hasmını kaz 
b ra, Fıllbcli de salh ve okkalı kanadına takb. D\kib çengelle -
!r Pclılivandı. yerek mağli'ib etmeğe kalkıştı. 
li'ili.beu sarmayı taktıktan son- (Arkası var) 

l"oENiZ LEYAZIM SAllN ALMA KOMiSYONU ilANLA~I 
"'-, 

21 adcd 6 X 30 luk dtırbun. 
ısoo metre iki kollu tcle!<m sahr:ı kablosu kordonu 

50 nded 7 No. ıu Fmcan l:zalMör ma Spmwı &aplama 
ı7 YUkarıda yazılı 3 ı.nlcm eşya 29 ağustos 1944> perşembe 

de Paznrlıkl< alınacaktır. 
.. . t} 

gunu saa 

4teklı1erin Kasımpaşnda bulunan komısyon:ı muracanllan. (7615) 

4500 Adcd Demir somun 5/8 pusluk 
1 > Panto af. 
2 > 1.200 ılc 1.260 arasında kesafet Olçmcğe m:ıhsus boma. 
4 > 25 . 30 kilolak hnsırlı dam:ıc:ın 
2 > ı "ey 2 litrelik tukslmatlı cam olcek 

ıaıoo Metre Çelık izoleli kablo (muhtelın 
25 > Sırma şerit 

500 > Pıjamalık bez 
tiO > ~rcımdl Dok. 

% l·ukanda cins ve. miktnrı ynnlı 9 knlcın CSYa ve malzeme 3 eyllil 1940 
""1a IZfinu s:ınt 15.30 da pnuılıklıı nlınacaktır. isteklilerin K:ısımpa,ıad:ı bu-

11 komisyona mtıracaatlan. (7616} 
l 

- Tahmin bedeli (8925) lira olan (7500) metre ·yab dıbetin, 29 ogw-
2 to 1940 pcr cmbc guni.i snnt 16 da pazarlıkla eldıiltmesi yapılacaktır. 

- İlk temin::ıtı (669) lira 38 kuruş olup ş:ırtnnmesi her cun komisyon-
3 dan alınabilır. 

- İttcklilcrin 2490 yılı kanununda yaz.ıh vesik:ıt.ırla birlikte belli gun 
'l:c :ıattc Kasımp da bulunan l.ornisyo:ıoı milr:ıcanfüm. (7614) 

llu 1 - Cölcuk Deniz fabrikaları ihtiyacı ıçtn kereste, Liihııl t, zlit ustu
Qı'.1 ltapı topuzu ve linolyom 24/8/940 cumartesi günü saat 11.30 da nıli pa

ıkıa satın alınacaktır~ 
lıttl 2 - İstekliler n belli gWı ve snattc 2490 sayılı kanunun i.tedifi vesaikle 

lkte adı geçen ı.om!syona muracaatları. (7666) 

2 Aded 
1 > 

1 > 
150 > 

2 Ton 
2 > 
1 Aded 
2 > 
2 > 
2 > 
l > 
2 > 
4 > 
5 Kllo 
3 > 
4 > 
2 Kutu 
2 Adcd 

300 > 

8 > 
2~o c 
ıo:ı R:ılo 
ıoo > 
ıoo Adeti 
lGo > 
40o > 

5 Kilo 
30 Adeti 

Dökum pot~ 100 lük Salamonder 
> > 50 lik 
> > 25 llk: 

Ateş tuğlnsı (Alev) 
Sarı J,wn 
Kok kömurü 
Duz rende 
Tı 65 eninde nfzı nslan 
Kıl testeresi iııce diş nslan 
Keser > 
El testeresi 
Marangoz mengenesi buyük 
Testere rığzı üç köşe 
Rcçuıe 

Çelik tel 0.03 kutrunda 
Bronz tel 0.03 > 
S.-unonlasyon 
Gurgcn ağacı 15 X 35 X 4 
Muhtelit eski egclcrin dlşlenmesl 
Rullmen muhtelif nümunesi (!ib 
Helcmn mal-.k:ıp muhtelif 
Pirinç çubuk 20 m/m kut.tunda 
PJrinç çubuk 25- m/m kutrunda 
Cırt agıLlı testere 
Zım~r k.:ı •ıdı 

Demir t t.11 pim 
Ktıl y 
Dcınır t~c oğızı 

\' 2 > 5 ,.e 3 kıloluk balyoz 
t\~ı.ı Uk:ırıda cins ve mlktn.rı yaz.ılı 29 kalem muhlclif esya ve malzeme 28 

•to,. 1940 çn.rş:ımbn gunü pazarlıkla alınacaktır. 
1't klilerin komisyona müracruıtıarı. (7019) 

1 

(.! ....... "····mı vrupada harb ingiliz- ispanyol 
tahrik ve tecnvi\zünc k:ır51 mu- (Baş tarafı 1 inci sahifede] yakınllQ....,1 

p 
kabelc olarak yazmak mecbu -

ler, d<irdü birden ateş etmekte 
olan top bataryalarının şimşek-

ı-iyetinde kaldığını isbat etkbL ----<>-
lir. lerini uzaktan görmüşlerdir. Cebcluttunk, 22 (:ı.a.) - EICezire 

Ca:ai'den boulongneya kadar 'l:nlisi gencr.ıl M.undz Grnndes dun 
Biz Almanyadn.n lıic bır ı:ıey b sabah Cebelüttarık , alisi geneml Sı.r btltün sahildeki toplar bom ar-

istemiyoruz, Almaııyaya karşı Cluve Liddcli zıyaret etmiştir. isp n-
dımana iştirak etmi§lcrdiı·. Ka-hiç bir teca\·üz fıkr· boskmıyo- yol generali şerefine verilen resmi 
fıle, ticaret vapurlariyle onlara k b hr" ask · · ·ı k1:. ruz. Dünyada aklı bar,ıııda hiç ·abuWe a ı, ·erı Ye sıvı er .... 

bir kimse bunun aksine. ihtimal yardım için beraber. gijen harb nın ba Iıcal:ırı bulunmuşlnrdır. Gc
gemilerinden terekküb ediyordu. ner.ı.l Crandcs Elccziredcn İspanyol 

veremez. Fakat Almanyanııı Saat tam 11 de kafilenin ba- destroyeri Almirante Valdcs ile gel-
buhran başlangıcındanberi bü- miştır. Sır Cluvc Lıddel yakında bu 

şmda bulunan ilk gemi, Ma.nş tün harekctleıi bizi Almanyadan zıyarctı iade cdeccktır. Resmi kabul 
sahilindeki bir limana yakla- ed şübhclendirccek ve bu şübheleri esımsındn S.r Cluve Liddd söyl ıgı 
"'trken Fransa sahilinden ge- · · b' t'" und~ gener"l daima arttıracak mr mahiyet ~ samımı ır nu ... un son ... ... 
len şiddetli top sesleri ışidil - Franco şerefine J,adcllini kaldırrnı'>• 

arzetmiştir. Almanynrun rcs- :tni§ ve denizden dört muazzam cevnb veren general Grandcs de uıt
mi ağızları ve matbuatı hiç bir . . ınuknbcle majeste tngiltcre krnlı ı;esu kolonu havaya yükselmıştır. 
zrunn.n bizi tatmin ve temin ede- 1 re:fine kadehini kaldırmıştır. 

Top sesleriyle Manş sahilinde -cek bir söz söylcmeğe yanaş- öyle bir samimiyet hav::ı!:ı csmış-
ki İngiliz c::ehirlerinin bütün t· k" o d k k ü ı" ı mamıştır. Umumi tabirlerle bas- :ı ır ı 4 a ı n s nnesi u:wn ge '1 

ma kalıb dostluk teminatının camları sarsılmıştır. Toplardan merasim 90 dnkika devam etıniştır. 
çıkan alevler, denizi kaplayan Halıhnzır şernlt cuzonlindc l>ulun-

üzcrimizde hiç bir tesir yapa- sis arasında muntaznm bir sı- dW'ulurs::ı mrrnsimın hususi bir alaıt.ı 
mıyncağını anlamaları icab e- iktisab cttigı anlaştlır. İspanyolların 
der. Biz akıl ve mantık dairesin- ra halinde görülmüştür. tahminine gore bu dostnne tcm;ı m 

d "zah İngiliz sahilinden bu boınbar- man"sı "eneral Frnnco Alman-e ı at isteriz. Ve fili teminat .. .. 
dımanı seyredenler ate§in gittik- Iıınn nüfuz. etmek gayretlerinin tesiisteriz ki şübheleri ve bu şübhe-
çe kesafet peyda ettiğini ve top- ıi ı:ıltında bulunmadıgını gösteren hır 

lerin meçburi hale soktuğu ihti- ların her yarım dakikada bira- Siyaset takib etmektedir. 

yatları bırakalım. t~ ettiklerini söylemektedirler. İspanyol \"alisinin muva latm~ 
Mesela Avrupanın yeni niza- şerefınc atllan 21 top, harb z.:rma - ' 

d b h l . Kafile, liman önünden geçer- nınd" bLı ın"_...,;min '"Dpılmadı:'!mı J mm an. a so unuyor. Bu yenı " .., ~ "' -
d ken Alman a!;"lr toplarının ate- bılcn ziy:ırctçiler tarnfından sınctıl nizam ne ir? Şimdiye kadar bu-

şi bütün bütün §iddetlenmiş- ınahsusoda tı:ıkdir cdilmi~ir na dair açık ve sarih bir şey 
tir. Gülleler, 32 kilometre mcsa- --»••«-

söylendi mi? Bir kere bu yeni fede bulunan Fransız sahilin- Tass Ajansının 
nizam ortaya konsun, ondan ~ 

den gelmekte idiler. Harb gemi- b• t k ·b· 
mı belki biz de kabul ederiz. lcri, hemen kafilenin etrafında Moskova, 22 (u.a.) - Tas aJJnsı 
sonra konuınıruz. Bu yeni niza- ır e ZI 1 1 

Fakat yeni nizam diye plütok- dolaşarak gemileri muhafaza bildiriyor: 
için kesif bir duman tabakası Son günlerde yabancı matbu:ıtt , rasileri mahvetmekten, haksız-
vücuda getirmişlerdir. Bu esna- United Press Amerikan ajan3Jnda 

lıkları tamir etmekten bahsolu- 1 da gene devam eden topların Sunday Dispatch thgiliz gozetes nd 
nursa bunlardan sarih bir c:ıey 

1 
u · u · F g~ ... t....,; d c c~ ... 

:t şiddetli taraknları ve güllelerin aosı somı ın az._ ... .,.n e \ ....... -
anlayamayız. Maksadın müb- rede, So\•yetleıie Turkiye ve Yunanls 
hem bırakıldığını görünce de 1 ıslıklan devam etmiş ve ke§if tan arasında askeri ınüznkerclcrl:n 

.. ] d.. .. .. .. . h yapmak üzere duman tabakası boclndıT.ı \'eyn devam etmekte oldu-
şoy e uşunuruz: Açık ıza at " " 

üstüne. gelen bir Alman tayya- gu hnkkında neşredilen hal>crlerm veremiyorlar. "Çünkü niyetl"ri 
resi İngiliz avcıları t:arafından tamamilc cs:lSSlZ ve uydurma olduk-

bozuktur. Fikirlerini doğru 1 b T J d geri püskürtülmüştür. arını eyana »nssıı•~ mezun ur 
doğru söylerlerae her taraftan ~ 

t tol .. k 1 -· . b"ld"k Kafile, Manş denizini takiben A. .k .k. . . 
pro es ar yu se ecegıru 1 ı • ilerledikçe diğer bataryalar merı a l ıncı teşnn-
leri iç-in kulağa hoş gelecek ta- ateş açmakta idiler, Aradan bir de harbe gireeekmiş 
birler altında hapı yaldızlamak 
ve herkesi kendi tabiiyetleri al- saat geçtiği halde gene dört (Baı tarafı 1 inci sayfada) 

toptan mürekkeb bir batarya yctsizlık olmasına rağmen Amerika 
tına sokmak istiyorlar.. 1 il b .... h 1 b .. · kl 

ateşi kafileye tevcih edilmekte ıeı· g n ıraz .... a ıar e suru en-
Almanya ve İtalya eğer hak- idi. Bidayetten itibaren aradan I mektdir. 

sızlıkları cidden tamir etmek is- Amerikan milleti bir mudahale 
tiyorlarsa kendileri yeni hak _ BO dakika geçtikten sonradır istememektedir. Ş.ıyet bir gün ınu

ki, kaifle, tehlikeli mmtnkndan dahale etmış vnz.iyette bulunursa h;ı
sızhklar yapmamak mecburiye-

1 
uzakln.şabilıniştir. Gemilerden l>eri olmndnn vukubulncnktır. 

tindcdirler. Halbuki şimdiye ka- G t -zı ·1 u ı· hiç birisi zarar görmediği için, azc e su so en e yazısını ıur -
dar gördüğümüz harekat, haksız melde.dır: 

bu tecrübe de akamete uğraınır; 
lıkların en büyüğü onların tara- addolunabilir. 
findnn irt.ikii.p edilmekte oldu -

Ayni kafile, batnrya mev?Jle
ğu ve daha onların binkat ınüd-
hişlerini yapacaklan kanaatini rinde.n uzaklaştıktan biraz za-

man sonra Alınan bombardıman bize ,·eriyor. 
lstilfilan a!tında bu kadar tayyarelerinin de hücumlarına 

maruz kalmışbr. Filhakika kamemleket var, ne bekliyorlar? 
Neden bu memleketleri istila file İngiliz sahilini şimale doğ

ru döndükten sonra şiddetli ba
altında ve buhran içinde yaşa- zı infilaklar işidilmiş ve tayya
tıyorJar. Avnıpada ne yapmak 

re daf ii topların ateşi ile sema istiyorlarsa sözü ve yeni nizam 
masalını bir tarafa bıraksalar da bir çok beyaz dumanlar 

da yapacaklarını filiyata çı - :X!~e~lm:!~~ ~~::.as~;~ 
karsalar ancak o zaman kendi
lerinin maksad ve emelleri hak- taraftan hücuma ~en İngi-
kında bir kanaat teessüs edebi- giliz avcılarmın önünde Manş 

denizi üzerinden kaçan 12 Al-
lir. man tayyaresini görmüşler ve 

Bu gayet ınübhem ve adetn 
şiddetli bir muharebe neticesinbir muammadan ibaret olan yeni 
de bunlardan iki tanesinin dedüzenin Balkanlarda tatbikatı 

hakkında şimdiye kadar biz Ru- nize yuvarlandığına şahid ol-
muşlardır. 

manyanın sı~ırılınasından Troçkı" 
0 
•• ldu·· 

başka hiç bir şey görmedik. Bu 
yeni nizamın ne olduğunu ZClTC [Baş tarafı 1 inci aahifode] 

kadar anlamndık. Balkanlarda- Meksikoya geldim. Fakat k~~isinin 
itimadını ko.uındıktan sonra inkisara 

yeni nizam Versailles muahede- uğradım ve 0 zaman dunyarun scla-
sinin kaldırılmasına taallUk e- meli için kendisini ortodnn kııl -
diyor. Bir Versailles ile bir şey dınnağn karar \erdim.> 
almadık ki geri verelim. Eğer ye Troçkinin evinde neşredilen bir 
ni nizam bundan ibaretse bize bültende şöyle denilmektedir: 

Lcon Troçki, Gepconun bir njanı 
taalllıku olamaz. Fakat yeni tnrnfındnn katledilmiştir. K:ıtn Frnnk 
nizam denilen şey Almanyanın Jhı..ıson Frnnsn 'e Amcrikadal<i 
nüfuzuna boyun eğmek yani Tr JÇkist harekeilcrlc olan münasc
eınri altına girmek demekse beti dolayısile Troçkinin iUm:ıdımı 
Türkiyenin böyle laflara bir · mazhar bulunmakta idi. Kendisinin 

,;epeonun bir njanı olduguna asla 
kıymet \'ereceğini akla getirme- ihtimal \erllmcmiştl. Bir m:ıknle hak 
melidir. kında istişare v~silesilc ziyaret et-

Yalnızlık tehdidi bizi korku- rniş, Troçki kendlslnl bürosuna dnvct 
tamaz. Ve bu tehdid bizce hiç etmiştir. Müteakıben korkunç sesler 

bir manayı ifade edemez. Kim- !191d•u""yu.ı .. m .. u:ıııiş ... tu.r •. ımıııııı~~!!"'~--
ler1e beraberdik iti şimdi yalnız -devletlerin mutlaka bizim aley
kalmış olnlım? Balkan devletle- himizde fena niyetleri olınası 

riyle misakımız vardır. Ve bu icab eder. 
sırf Bnlkan dcvletlerjni aüıka- Bi7J İngiliz ittifakından ayır
da.r eden bir işdir. Bu misak mak istiyenler, İngiltere ile itti
tabü ömrünü ikmal ederse ne- fakımı1.ı zaruri şekle sokmu.~ 
den yalnız ve bilhassa Türkiye olan ahval ve şeraiti ortadan 
yalnız kalsın? kaldırmış olmalı, yani kendi hat-

Biz yalnızlığımızı hissetmi - tı hareketlerini beynelmilel mü
yoruz. Ve böyle bir §eyden kork- nasebetlere, hak ve kanuna hür 
tuğumuz da yoktur. Her millet met prensiplerine uydurmalıdır
ve devletle dost yaşamak arzu- lar. Başka ne söylense bizim bir 
sundnyız. Çünkil hiç bir devlete kulağımızdan girer diğerinden 
karsı fena bir fikir beslemi - çıkar. 
yoruz. Bizimle dost olamıyan Iliise~1n Cahicl YALÇIN 

cZavallı dınokrascl noınmn ni c 
hatalar işlenmektedir.> 

--•ır«--

ltal yanın Yunanistan-
dan talebleri 

{ Baı tarafı 1 inci sahtfede] 
liyetlnin vaziyeti ile iştignl eden Gı
ornnle D' !talin gazetesi diyor ki: 
Am:ı\'utluk ve bu scbehle ttaly 

'ariyetin knt'j surette hallini istemek 
hakkına maliklırler. Yalnız Çamur~ 

ıırıız.isı hakkında değıl, ayni zaınan
da Arnnvutlnruı ekseriyette bulun
dukları bütiln topraklar yani Yanya
nın bi.lyük bir kısmı hakkındn <U 
muhakkak bir sureli tesviye bulmak 
meselesi mevzuu bnhistir. 

l:"wıan ajansının tekzibi 
AUna, 22 (a.n.) - Atina ajansı bıl-

diriyor: 
Yunan makamlarının nylardnnberı 

butiln Çamura Arnavutlnnna k:trı;:l 

zulümde bulunmak için sillıhlı çete
ler te-1kil etmekte olduklarına d4lır 

Tomori ismindeki Arnavut gazetesi 
tarafından ortayn ntılarak v-0 Ste.fnnı 
njansı tarııfmdan yayılan ~ylalru ın 

knt'i surette tekzibine Atiıı:ı nJ n ı 
mezundur. 

Butlin Yunanistan alınlisi istisnasız 
olarak Yunan hükümetinın mütey.:ık
kız ve bir b:ıbJ gibi idaresi snyesınd 
sakin ve her turlü kargaıınlık ve tclı
dldden fızadc olarak ynıınınııktndır. 
Yunanistanda hiç bir zaman hıt bir 
silahlı çete \cşkll cdilmemişUr. Gerek 
ınemurlnrın, gerekse halkın in -
zibatı bu gibi fikirleri mustcbad hale 
koymnktadır. 

--ım«--

Zafer bayramı parlak 
bir şekilde kutlanacak 

[ Baı tarafı 1 lncl sahifede] 
rettir. Bu heyet Dumlupınarn 1st::ın
bul \•ilfıyeti namına bir çelenk gö u
ı-ccek \"C abideye koyncnktır. 

Askeri Terfiler 
Ank .. ra 22 - Askeri terfi listcsı 

uzerındeki tetkıklcr taıruım.lanmak

tndır. Bu hafta içinde yüksek tasdıke 
iktiran edecektir. 
Yenı terfi lbtes nde dört ha,·..ı ge

nerali vardır. Bunlar Tuğbay Zeki 
Dbgnn, Şe!ık Çakmak, Yahya Rar.i 
ve Celfıldir. Bunlardan başka tuğ -
baylardan Mehmcd Nuri, Zeki, Ke
nan, ve tilin komut.ın \ ekillc.'"indcn 
Hasan Atakanın generalliğe terfi e
decekleri söylenmektedir. 

Ccn:ırallerimizden Abd urrnhman 
Gürkanın orgcncrnlliğe, Zeki Erukay 
ve Kurtccbenln korgeneralliğe ter -
fıleri muhtemeldir. 

Af rikada harb 
(Baş tarııfı 1 inci sayfada) 

yakında Yakın doğuda çok mü
him hadiselere intizar edilmek 
icabeder. 

General Vavel, tarihin bir 
dönüm noktasında bulunduğu -
muzu ve znfer saatinin çalaca
ğını ilave etmiştir. 

İtalyanlann bir iddiası 
Milfıno, 22 (a.n.) - Stefuni 

ajansı bildiriyor: 
Somalinin ziyaını Fransız 

teşriki mesaisinin ortadan kalk
mış olmasına atfeden İngiliz 
beyanatı hakkında tefsiratta 
bulunan Corriera Della Sera ga
zetesi, Fransanın Cibutide bir 
kaç Senegal taburundan ibaret 
olan Fransız kuvvetlerinin, kuv
vetler muvazenesini bozamıya· 
cağını k ydettikten sonra di
yor ki; 

Esasen Fransızların Somali 
mudafaasına iştirak etmemiş 
oldukları doğru değildir. Vali 
Gentilhoınme, bir kaç zabitle 
hududu geçerek müdafaa te§· 
kılitı için lngilız meslekdaşı -
na ya.rclımda bulunmuş ve bir
likte siliılı \'e mühimmat gö -
türmUştür. Mütarekenin bu ih
lalini Fransa ile halletmekte 
kusur etmiyeccğiz. 

!skenderiye, 22 (a.a.) - 1s
ke.nderiye ı:;ehrindc bu sabah 
nlarm işareti verilmiştir. Alarm 
35 dakika sürmüştür. Alçak -
tnn gelen tayyare gürültüsünü 1 
uzaktan dört infilak sesi takib 
etmiş ,miiteakiben sükunet tek-ı 
rar teessüs eylemiştir. 

Iı ır tcınniize uğrarsa harbe 1 
giN>-eek ! 

Kahire, 22 (a.n.) - Mısır 

meclisinde harbiye nazırından 

Mısınn miidafaasına iştirak e
dib etmiyeeeği sorulmuştur. 

Nazır: "fütalarınuz oraya gö
türülmüştür. Tecavüze maruz 
kaldıkları takdirde tabii olarak 
muharebe edeceklerdir.,, demiş
tir. 

--»il«--

Kuzu suyu 
bulandırıyor 

B ir kaç günlük fasıladan 
sonra İtalyan matbua

tının yeniden Yunanistana hü
cuma başlaması, Yunanistan .. 
Arnavutluk hududunda Yu .. 
nan çetelerinin faaliyetinden 
bahsetmesi insana gayri ihtiyari 
kurdla kuzu hikayesini hatır ~ 
lntıyor. Fnkat bu defa İtalya, 
kuzuyu parçalamak ıçın ~ ... 
menin daha uzağında olduğu 
halde içtiği suyu bulandırdığı· 
nı iddia eden kurddan bile ileri 
gidiyor. Ve Yunan çetelerinin 
faaliyetinden bahseden telgra
fın arkasından bir gün bile bek
lemeden Çamlık ve hatta Yan
yruıın Arnavutluğa ve tabii 
dolayısiyle kendisine iadesi lü~ 

zumundan bahsediyor. 
Bugün resmi bir İtalyan 

gazetesinin sütunlarında yer a
lan bu taleb acaba yann bir 
ültimatom §eklinde Yunan hü· 
kllınetine verilecek mi? İtalya 
yalnız Yanya ile bile ikti • 
fa etmiyerek Amavudlarla mes 
kundur diye Makedonyadan tii. 
Bulgar hududuna kadar ara
zıyı Yunanistandan istiyecek 
mi? Bütün bunlar yakın is
tikbalde belli olacaJ{tır. Bugün 
belli olan bir şey varsa o da 
Yunan hükümetinin t.akınmı§ 
olduğu azimli tavırdır. 
Eğer Yunanistan yalnız ol· 

saydı İtalya f)imdiye kadar 
çoktnn emellerini tahakkuk et
tirmiş ve: ''Dalmacya sahilleri, 
Üsküb, Manastır da Arnavud
larla meskundur, binaeııalcyh 

bunların da bize ilhakı lizım
dır.,, diye Yugoslavyayı dn teh 
dide ve Yugoslav cetclerinin 
Arnavutluk hududundaki faa
liyetinden şikayete basınmış 

olacaktı. Fakat Yunanistanın 

yanında bir Tül'kiye \•ardır ki 
bütün hesabları bozmah:tadır • 
Alman askerleri Manş kıyısın

İzmi r fuarı vesilesile da, İtalyanlar Afrikada o ka-
Lord Halifaks'ın dar meşgul bulunuyorlar ki 

Yakınşarkta Yunanistaııla Tür-
bir telgrafı kiycnin ve hatta artık canları -
[Baı tarafı 1 inci cahlfedc] na tak demiş olmnsı muhtemel 

•Bu çetin saatlerde İzmir fuarını bulunan Yugosla\'yıı ile Ruman 
acmnk suretile b:ışfadığmız işin mu-
k{IC tını göreceğinizi samimiyetle il- yanııı harbe birdenbire girivir -
.mıd eder, trun muvaffııl.!yctıer temen mesi mevcud müvn.zeneyi altüst 
ni ederiz.> edebilir. Ve nihayet Yunanis-

1...ord Hallfnx tanın bir tecavüze uğraması A-
İzmir belediye reisinin teşekl.iirü merikanın da harbe girmesını 

İzmir. :?? (a.a.) - 1zll'ir furrı do- fcvkaHide tacil eder. 
loyısile. irıglltere de,·lct adrunları ta- Mihver devletleri 1ngı"ltereyc 
mfındnn mesaj gondermek ve rndyo 
ile hüabekrde bulunmak suretile ya- kat'i bir darbe vurmadan bü
pıt:ın samimi tcznhurlerc mukabele tün bu tehlikeleri göze alabile· 
olm."11, iızcre lımir belediye rci i Dr. cekler mi? 
Beh~t Uz 1ngiltcrcnin İzmir gene- Kimbilir? Denize düşen yıla· 
ral konsolcr..uııa aşağıdnl:i mektubu na sarılır derler. 
gondermiştir: 

«Onuncu tzmir enternnsyon.ıl !ua-ı MURAD SERTOGLU 
rının a~.ılmnsı munnscbeUlc ekseliıns ================ 
Lord IIalifax tarnfındı:ın lütfen izhar Ellerinde İngiliz lirası 
buyurulup tarlıfımıuı teblıg ettiginizt bulunanların nazarı 
s.-unimi hisdi.> attan \ c e~elans Lord 
Llı>yd ve ek clnns Aınery ttırnfların- dikkatine 
d n Londrn radyosundan \erilen dos Ankara, 22 (a.n.) - İngiltere lıü-
t.ın mesajb.rdan dolayı fe\ knlftde kümetince ittihnz. olunnn son karar 
muteh:ıssıs oldugumuzu teşekkür ve mucibince ellerinde bulumın ingilız 
mınnettarlığımız.ln birlıKte kendileri- banknotl:ınmn tcdn\"üldcn ltalkma _ 
ne ilTZ ve ıblağınn ylıksek t:nıı ..... rutu- sına karşı bk tedbir olmak uzcrc bu 
nuzu saygılarımla nca ederim.> banknotlıırı 24 ağustos cumartc ı gu-

Beiedlye Relal nü saat 11 c kudnr Meri.ez Bnnk::ısı 
Dr. Behçet Uz ve şubelerine te\·di ctmelcn hakkın

-->il«--

lzmir ziyaretçilerle 
dolup taşıyor 

[Baş tarafı 1 inci sahifede] 

Almanyanın iştiraki; sınai 

propaganda noktasından yapıl
mıştır ve bir sınai propaganda 
bürosu tesis edilmiştir. 

ilca.ret Yekilinin ekmek 
haklandaki beyanatı 

İzmir 22 - Aydına gitmiıJ o
lan Ticaret Vekili Nazmi Tı>p
çuoğlu İzmirden hareketinden 
evvel yaptığı tedkikler hakkın

da izahat vermiş ve şehirdeki 
mevcud müzelere gelecek sene 
bir tüccar müzesi ilnvesi için 
direktifler vermi6tir. Vekil, o
fis müdürü ve alfı.kalılarlıı. buğ
day unu ve ekmek meselesi ü
zerinde de görüşmüştür. Nazmi 
Topçuoğlu İstrınbulda hazırla -
nan halk ekmeğinin pahalı ol
duğunu ve bu işi vekaletin hal
ledeceğini bildirmiş ve ekmek 
fıyatlarmın memleketin hiç bir 
tarfmda artmasına meydan ve-
rilmiyeccğine i§arct etmiştir. 1 

da mezkür b:ınkamn bir teblıgıni 
bu sabah n~retmiştik. 

Son itlihnz olunan tedbirler bu ka
rnrı şu suretle itmnm etmektedir: 

1 - Merkez Bankası ubesı olını

ynn :;ehirlcrdc bulunanlar paralarını 
1ş &nknsı şubelerine tc\dl cdebıle. 
ceklerdir. 

2 - tş Bankası şube i dahi mc\·cud 
olmadığı takdirde yedinde tnglliz 
evrakı nakdiyesl bulunan wrnt bun
lann numaralarını bir 1 leye derce· 
dcrck mahalli noterine te.:cil ctUr -
dikten sonra bu hstenin bir suretini 
yedinde alıkoyacak \"e dığer , ureti 
ile bnnknotı:ırı azami 24 agusto cu
martesi günü kıymeti mukaddereli 
mektupla Postnyn tc\ di ederek An
karada Cümhuriyct Merkez D:ın -
kasına gönderecektir. 

TEŞEKKÜR 
Nemlizade merhum B .. y Hamdinin 

zcı:cesi Ba)an Nurlyeııin 'ef tı ınü
nascbetile bizzat cen::ıze mera mine 
iştirak etmiş \C)a tohriren ve şifa
hen beyanı taziyet lütfunda bulunn
rnk nc:ılnrımıı.n ort::ık olmuş biletim· 
le zevata nyrı ayrı tcşekkiıre tcesı.ii
rumüı. mani bLllunduğundnn en sa
mimi ~iikrmıhrınuun ibl:ıgına sayın 
gazetenizin tavassutunu ılca ederiz. 

Nem lizade allnl 
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den gelen otobı.isledn Şiı;hane mevkUnden itibaren Y olcuzade tskender 
OUnet klUbU t•til mi caddesini takiben Azapkapı ve Tersane caddeleıını:'.:cn geçerek Karalı:öye 
'Yr ediliyor ıe.tcceklerl i1'n olunur. (7718) 

• • • Güneş klübünün yeni beden 
terbiyesi nizamnamesine göre 
Şişli ile birleŞmesi lazımgclmek
tedir. Güneşli1er, yrJnız deniz
cilik şubesini faali~ette bulun
durmakta, Şişlinin de denizci
lik ı,ubesi olmadığı cıbetle, kü
rekçilerini Beykoz klübüne ve
recekleri hakkınra bir şayia do
laşmaktadır. 

Yedikule, Dolbahçe, Kadıköy g:u:hanclcrinden alınacak 1850 ton kö
mUriın ilk okullara nakil işi açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 
3476 lira ve ilk teminatı 260 lıra 70 kuruştur, Şartname Zabıt \C Mua
melat MUdUrlüğı.i kaleminde görülecektir. 1hulc 26/8/1940 pa~rtesl gfınü 

saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Taliblerln ilk teminat makbuzi 
veya ınektubları 'e 940 yılına aid Ticaret Odası vesiktıll:ırllc ihale günü 
muayyen santte Daimi encümende bulunmaları. (7198) 

• • • 
Yollar \ıe köpruler mütemadi tamirat işlerinde kullanılmak üzere 

alınacak 20 ton Bıtı.imemilsJyon açık eksiltmeye konulmuştur. Tahmin 
bedl'li 3200 1ira \'e ilk teminatı 240 liradır. Şartname Zabıt ve Muamelat 

De~~~···Demiryolları İlinları r İnhisarlar u. Müdürlüvünden 
Karabük istac;yQQU civarında tek \ e çıft odalı olmak üzere ceman 58 

aded işçi lojın:ını inı;aatı götürıi olarak \o ı,apalı zarf usulile et:siltmeye' 
konulınuştur. 

1 - Bu islerin muhammen bedeli 67 .000 liradır. 
2 - istekliler bu iı;e aid ş:ırtnamc proje ,·esair evrakı D. D. Yollı:ırı 

Ankara 'e Sirkeci veznelerinden 335 kuruş mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksıltme 2/9/1940 tal'lhine rastlıynn paznrtesi gilnı.i saat 16 da 

Ankarad.1 D. D. Yolları yol dairesinde merkez birinci komisyonunca yapı
lacakt.:-. 

4 - Eksıltmeye girebilmek için lstcklilcı iı1 teklif mektuplarile blr4 

likte aşağıda yazılı teminat ve 'esaiki ayni gun saat on beşe kadar komis-

1 
yon reislığine 'ermeleri lazımdır. 

a :__ 2490 No. h kanun ahkaınına uygun 4600 liralık mu\ akkat teminat 
b = Bu k~ nunuıı tayin ettigl \'e.-,ikalar '-
c _ istcklileı in emsali inşaattnn eıı az 25000 liralık bir taahhüaıı 

muvaf!akiyc,tle baş:uınış olduklarına dair vesikalar. <4609) •7323> 

itin nev'i Keılf bedeli % 7.6 temln•tı Ekalltme pktl 
Lira Kr. Lira Kr. 

Niksar ve Erbaa. 
da ahşab baraka 

44983,84 

inşaatı. ,1: · 
Reşadiyede alı- · 6114.40 
§llb baraka in- Y! 

..,. ~atJ. ,..,..,._, 

,3373.'?8 Jtapalı zarf 

l - Keşif §artname ve planlan mucibince idaremizin ~arıda 
mahallerde yaplıracağı on dört aded ahşab barakanın ~ kapalı 
ve açık eksiltme usullerlle eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşi! bedelleri, mU\·akkat teminaUarı, eQiltme tekil ve 
hizalarında yazılıdır, 

III -- Eksiltme 5/IX/1940 perşembe gı.inu hizalarında ~lı 
istanbulda Kabata~a le\'azım ve mübayaat ıubesindeki alım -~.,_ 
da yapılacaktır. 

Bu tahakkuk ettiği takdirde, 
Günes, klübü spor faaliyetini 
büsbütün tatil ctmi~ olacaktır. 

Müdurluğu kaleminde görulecektir. 1hale 9/9/1940 pazartesi cünü saat 14 de .-------------------..----------l IV - Erbaa ve Niksarda yapılacak olan in,.anta aid §IU'hıame l 
şubesi veznesinden ve İzmir, Aııkar:ı, Tokat b::ı§müdUrlüklerindcn 224 

ı 

Dekatlon mUsabakarı 
tehir edildi 

En·clcc bugün \'e yarın ya
pılmasına karar 'erilmiş olan 
İstanb 1 Dekatlon bınnciliği, 
Fenerbahçe pistinin Balkan o- · 
yunlaı ına hazırlanması ve yeni
den yapılması l üzıinden tehir 
edilmiştir. 

Atletlerimiz bundun sonra 
kendi branşlarında çalı~c~k -
lanndan bu tehir ke) f1y('t inde 1 

isabet vardır. 

Venı S•bah gazeteel Spor 

• u:;tw pazar gb u • cr-
best ure. yapıl a ·t . 

THlirkiye lk ı c.i GOl'enli 
Kar:ıı Hunyır'I 

Askerlik işleri 1 
Betlktaı Aakerlik fabesirıden: 
l - Şubemizde kayıtlı ulan malül 

subay ve erlerin '940 sene,ı bey iye 
ikramiye te,-ziatı sona umı gıbfdir. 

2 - Şehit yetimleri, malul subay 
ve erlerden de karışık olmak uzere 
tariht nandan itıbaren .. a)' muddet
le devam edeceğine naznT&n her ı;alı., 
çari<!mba \e cuma günleri saat 9 dan 
n ye kadar ikramiye tC\ uatına de
vam edlla .. ktir. 

3 -- Müracaatlar Beşiltta kazası 

k:ıynıakamlığınd,ı müteşekkd tevzi 
komi!ıyonooa gelmelen lhımc; r. 

• • 
Fatih Aakerlik ıubealnden: 
1 - 15 eyliıl 1940 tarıhinden iti

baren Gulhane, Gümüşauyu \ e Hay
~ hastahenelerinde a~1lacak 
llÖDilllü 7ardımcı heıntırele k\lrsu 
için şimdiden kayda b~laııacaktır. 

daimi Enctlmende yapılacaktır. Tnliblerin ilk teıııınnt makbuz veya mek
tııplru:l ve 940 yılıruı ald Ticaret Odası vesik.ıl::ırilc ihale gu:ıü muayyen 
saatte dalı1 i encümende bulunmaları, (7714) 

Ceb • Kol ve Maut 
aaatlerl 

6 AY VAde 

Fotojjraf 
makineleri 

6 AY VADE ----- lAEG vantllltlSrlerl -
Ocakları, Cezveleri 

1 4 AY VAde 

laı:,ı • aUpürgelerl KimUr aobaları 

4 • 1 1trV VA~ 4 AY VAde 

LUkaor Radyoları 
ve hediyelik eıya 

I
Avlzeler AEG Fırın-ı Havagazı ocakları 1 f. 

·--------·--!'---- --------·------·· · O S M A N Ş A K A R ve Ş ki 
Gal,\la, Btınkalar caddesi 59-47 Tel. 42769. Beyazıd, Unh ersite caddesi 

No. 28 Kadıkoy, İskele •·ad. No. 33/2 

1 Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü llinları 
Muhammen kıymeti Muvakkkat tc:mınat Satıh öl~Uıll 

Lira K. Lira K. .metre murabbaı 
32825 00 2447 00 272.50 

1 - &yoğlunda .Asınalımcscid mahallesinin lstiklil ca:ldesile eski Ve
nedJk yeni Yeniçeri agası sokagınd:ı eski 2 - 4 yeni 2 - • - 6 - 8 - 10 - 12 
ve 324 nwnaralı altınd:ı dört dukkanı bulunan BirU.nnya oteli 23/8/1940 

tarihinden itibaren yirmi gün müddetle kapalı uırf usulile müzayedeye 
konuımu.,tur. 

2 - Bina luişe başı:'lda olup beş katlıdır, Beden du,·arJarı karıir dahili 
aksamı :ıhşabtır. Zemin k&tta dört dükkanı antre, mutfak ve oda ve halA
sı mevcud olup altı bodrumdur. Asma kat iki odadır. Birincı kat iki salon, 
oda bir halldır. İkinci ve üı;Uncü kaUar dok~ oda bir halldır. Dördüncü 
kat iki oda ve çaır.aşırlıkdır. Elcktrikve terkos tesisatı mevcuddur. 

S - lbale&i 12/9/940 perşe.'llbe g jnü saat UI da Be:roilu Vakıflar Mü
di.ırlüiü ihale kômisyonundıı yapılaea'lttJT. 

• - lsteklilerln muhammen kıym!?ti üzerinden % 7.G teminat akçele
rin! ve banka mektuplarını 2490 sayılı kanunun tarlfatı dairesinde hazırlıya
cakları teklif mektuplarile birlikte ihıle saatinden biı· saat evveline kadar 
üçüncü maddede yazılı konılııyona vermeleri lazımdır. Posta ile gönderHe
cek mektublanıı nihayet Oçuncü mad:tede yazılı sante kadar gelmiş olması 
ve dış zarfının mühur ınumile iyice klpatılması lAzımdır. Postada olacak 
&eclkme kabul edilmez. 

6 - Bina bet zaman görüleceği ı bi daha tlyade tafsilit ve malılmat 
almak istQenlerin de .Be:rotlu Vaklflar Müdüı-liltü vakıf akar ve mahlılller ı 
kalemine müracaaUarı. (78'15) 

ASKERi FABRİKALAR SATIN ALMA KOMİSYONU iLlNLARt 
Muhtelif eh ata \'C somunlarlP. çanlt ve kapak zineirlerind~n 

ibaret 14 kalem malzeme 

lia ve Reşadiyede yapılacak inşaata aid olanı da mezkür &Ube ~zne i1l 
ve Tokat başmüdürlüğünden 26 kuru~a alınabilir. 

V - Kap:ıh zari mUnakasasına gheceklerln şartnamelerinin F 
sında yazılı ehliyet veslkaslle kapalı fiyat tekill mektuplarını,. \ e k 
vesaikle % 7.5 güvenme parası makbuz veya banka teminat mektU 

Tı:.htnin edıl n bedeli (5922) lira 50 kuruş olen muhtelli ci\•nta ve so- ihtl\'a edecek kapalı zarOaruu ihale günü eksiltme saatinden bir saat 
munlarla ç:ırıl{ te l,ap.ık ıdncirlerınden ıbaret 14 kalem mnlzeıne Askeri line saat •14> de kndar mezkur komisyon baııkanlıgına makbuz Dl 
Fabrikalar Umum MtıdürlOğü merkez satın alına komisyonunca 2/10/1940 bilinde vermeleri lizımdır. 
çarşamba güniı saat 15 de kapalı zarfla ıhale edilecektir. Şartname parasız VI - Gerek kapalı zarf ve gerek a~ık aksiltmeye gireceklerin 1 
olarak komısyondan verilir. Taliblerln muvakl;at teminat olan (444) lira (19) gün ve saatlerde yukarıda adı &~en Komisyomı mUracaatları ilan ol 
kuruşu ha'il tekllf mektuplannı mezkur günde saat 14 de kudar komisyona (7476) 
\'ermeleri "e kendilerinin de 2490 numnralı kanunun 2 \'e 3. maddelerindeki =:::::;;::;::=-==:;==:::;;;;::::=:====::;~==::::::;;=:;=:::;;:=::::::;;::;::==::;:=::::::~ 
,.esaikle komisyoncu olmadıklarına \'e bu işle alakadar tüccardan olduklarına Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner 
:ı~ Tic:ıret o~;:~4~eslkasııe mczklır gun ,e saatte -komisyona müracaat- Fakültesi Askeri Kısmının Kayt Ve 

• ıt • 
Kmkkalede yapttmlacak inşaat 

Tahmın edilen (45.000) Ura olan yukarıda yazılı i"'5aat Askeri "Fabı·ika
lar Umum Müdürlügı.i merkez satınalma komisyonunca 5/9/ 1940 per:cmbe 
günü saat 15 de k:ıpalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 2 llra 25 kuruş 

mukabilinde komisyondnn verilir. Taliblerln muvakkat teminat olan 3375 
lirayı bavi teklif mektuplarını mezkür günde saat H de kadar komi.<;) ona l 
vermelerı ve kendilerini nde 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. ınaddelerinde 
yazılı vesaikle muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları. (7552) 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi
ne talebe kabülüne dair şartlar 

Kabul Şartları : 
ı - Ankara Yui(sek Ziraat Zn.,,ı.tusıi Veteriner Fakiıltesi 

kısmına bu yıl sivil tam devreli liseleı·den iyi ve pek iyi derecede ın 

olan ve olgunluk imtihanlarını \ enni§ olmak şartile talebe kabul 
lecektlr. ısteklileriıı aşağıdaki §artları haiz olması lizımdı.r: 

A) Türkiye Cümhuriyeti teb'asından bulunmak, 
B) Y~ 18 - 22 olmak. (22 dabıldir.) 

C) Beden teşekkülleri ve sıhhati ordudn ve her i~de faal 
milsaid olmak (Dil reklketl olanlar alınmaz.) 

D) Tavır ve hareketı, ahlakı J.:usurı;uz vo seciyesi 
E) Ailesinin hiçbir fenn hal \ e ~hreh olmamak. 

zabıta v~ikası ibraı etmek.) 
2 - İ~teklileriıı 1'µracaat istid .. J .. rına §U vesikaları 

zımdıı-: 

A) Nufus c~danı veya musaddak sureti. 
ı - :Mekt,.b.in tahsıl müddeti, lise \'e yüksek sınıflı olmak üzere altı B) Sıhh4,U hakkında tam teşekkullu askeri hastahane 

senedir. Yatıl~ve parasızdır. Gayesi ticaret gemilerimize kaptan \e makinist a§ı kağıdı. 

yetiştirmektir. Mektebe kabul olunan talebenin giyimi, jiyimi vesair bu- C) Lise mezuniyet ve olgunluk ş:ıhadetnamesi ve~a tasdlldi 
susatı mektep tarafı~ temin edilir. })) Okula alındılı takdirde askeri kanun, nizam ve talimatları k• 

2 - Mekb!bin bu sene yalnız: lise birinci sınıiınıı talebe alınacaktır. ettiği hakkında vellalnin ve kendisirun noterli)rten tasdikli taahhüd 
A - Alınacak talebenin orta mektebi bitirmiş ohnaları ve ya~larının nedi. Talebe okuldan istifa etmek isterse okulca tahakkuk ettiril 

15 den küçük 19 dan b\i)'ük ohnamaları &arttır. ·ı masrafları birden verir ve bu da ta:ıhhud senedine kaydedilir. 
B - Orta okulu geçen sene bitlrmi§ olanlar arada lfeçt'll bir .senelik E) Sar'nlı, uyurken gcun, sicıil.li, bayılma ve çırpınmaya müptela 

zamanı ne He geçlrdikleriııi tevsik edC<'eklerdir. mad.ıjı hakkında velilerinin notMl!kten tasdikli taahbüdnamesi. (Bu 
3 - 1:.teklilenn mekteb müdi.lrlötüne karşl yazacakları istidalarınal bnstalıklaroan biri ile okula girmezden ev:veı malıll oldukları sonra 

aşağıdaki vesikaları raptederek 1 ağustos 1940 tarihinden itibaren pazar- anlaşılanlar okuldan çıkarılır \'e okul masrafları velilerine ödetilir.) 
tesi, çarşamba ve cuma günleri sabah saat 9 dan 12 7e ve ölleden sonra 3 - istekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şubelerine a&ıat 
14 den 17 ye kadar müracaat etmeleri. 1 ile müracaat edecekler ve şubelerince 2 ncl maddede bildirilen evrakı 

A - Hüviyet cilzdam mal ettikten sonra, Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner Fak 
B - A&ı kAjıdı Askeri Talebe Amirliğine göndeıilecektır. MUracaat müddeti EJl 
C - Mekteb $ebadetnamesi ve1a tasdikn&mesi veyahud bunların mu- 25 ine kadardıi. Bu tarihten sonra muracaat kabul edilmez. 

saddak. ömeklerl. f - Okula kayıd ve kabul, şahadetname derecelerine ve müracaat 
D - ~· tasdik edilmif iyi bal kljidi. rasma göredir. tstekli adedi tamam olunca k&,Jıd işleri kapanır ve 
E - Velilerlnln mhlı adrealeri ve tatbik imzaları bul edilenlere müı·acaat ettikleri Askerlik §Ubeleri ile tebligat yapılıt. 
F - Altı aded kartonsuz fototraf dXCS:> eb.'admda (HH) (SIO) 
5 - Yazılma ili 26 ağustos 940 pazartesi gününe kadardır. ı ===:.::::::=======:=;:::::;::=:=:=:=:=:=:=========::::::~ 
Kayıd olwıanların 28 ağustos 940 .çarşamba günü sıhhi muayeneleri- Büyükdere Tümen sahnalma 

nln yapıhnası için sabah saat eh de mektepte bulwunaları llzımdır. • 
6 - Fazla tafsillt için Ortaköyde mekteb mUdürlüğüne müracaat komıs•-ıp undan:. 

olunmalıdır. btanbuldan gayri mahallerden yapılacak müracaatlara, matbu Tümen ihtiyacatı için iki yüz ton kuru ot ve iki yüz ton .saman 
cdubul bilgisi> gönderilir. lıkla mübayaa edilecektir, İhalesi 26/8/940 pazartesi aünü saat on 

Muhaberat için posta pulu &önderılmesi lizımdır. c82'73> Eüyükdere iskelesi karşısındaki tümen ambarında tümen sabn almak 
yonu hw:u.-unda yapllacaktır. Talib olanların muhmnmen bedele töre 

8ahlbl: Ahmed Cemaleddln 8ARAÇOOLU ot için 1800 ve saman için selW yuz liraltk .Pc7 akçelerlle birlikte 
Netrly•t MlldDrO: Macid ÇETiN Baaıldıiı yer (Yeni S.bah m•tbaaaı) ııün ve satte komisyona müracar.ıları ilim olun\U'. ('18'17) 2 - 20 - 40 yaşları arasmd:'ıki okur 

1azar olan bayımlar tercih eodılecek- ------------....,.------------"------------·-----------------------------------------..... ----------"'!"'"'İ 
ısdir. 

3 - Kurs müddet. 2 bu u • aydır. 
Devam saatleri Ci~ledeı {n a 14 den 
17 ye kadardır. 

4 - İsteklilerin 5 cylul 1940 gumi
~ kadar (cumartesi gunlerı h riç) 
her gün ogledeıı ı:.onra askeı'Jık şu

besi binasında kayıd \ e bul ua
melelerl yapılacr..gından ıl.ı kıtn \ e
sika fotoğraf.le nufus cUzd nl. • be
raber muı acaatları ilan olur.ur. 

Z AY 1 
İstanbul Kız lise uide·ı & 1 - &32 

enes.inde ald;ğım orta nıekteb elıa

detnamcsinl ka;) bctti.-n. Yen .nı • l:ı
cagımdan eskLinin hukmu yoktw·. 

Zeynep Parmakaızo(\lu 

Sultanahmed O~uncü Sulh Hukuk 
Hlklmll61nden: 
Müddeı avukat Muhtar Murd ni 

kendi namına asaleten 'e tantı \:ela
yetındc bulunan küçük kıu Huc~yle
ye ~~eten Beycıthmda Feriköy\ln
de Hanımollu ve Haso &Olllıkbrınd:ı 
ıt: ?5 ICapı No. lu ananın f()yuunun 
iaolesirıi talebi da\'a etmekle ıcr& kı-

• lı.nan muhakeme net!c:esinde Celbo-' 
1ıanan tapu kaydına göıe m~ıtOr ı r
sanın 1/2 h.:s.5esine mı.:ta :ı ıf olar.ık 
Y .. nko \e Marika gonılnıu \:C bu 
hissedarların ıkam ?tgahl:.ı.rı mcçhNl 
old~u btldlı:!lm' oldugund. n ılunenı 
tebligat icrası ı;uretile devamı mu -
h;lkemeye karar 'enlerek 21/8/1940 
tıpihll celscı mahkeme içı tebligat 
makamına kmm c>l ak il1.cre ılilnı 
keyf ye olunmu "e nıu::ıyycn glin-t 
de gelmedlklermden h klarında gı

yab :ırarı \ erılmı 'c mt>zkuı ar a 
$lı vukuf marifctile k('Ş.f rn ı ile 
kpbıliyetı tak ı l ye 1 mev ud olup ol 

acl ının tctki1< ne \ c n uh <- c -
ilin ele 12/9/940 a t llkir c \:c miıd
dc. yh Ynnko \ c M. r ya da gı
yab .nrıırını ı ıı .. n"n t bl · e kıır:\r 
, t:rll ş oldugund ı u • 1 yh 'e 
mezbure.1in muh kemeıl° mu .. Ufil< 
buluı duı;u 12/9/940 aat ıo ela :ıh
kemcde blzz ... t \'eyn bil\ ek: Ict kcn
dılcrini teıruıil ettin e>lcrinc ve 
ııelınedıkleri Ye! vekil onderıncdık
Jerı. takdırde gıyabUırın<la kırar ve
rlYc.lı hu USU."IUn ihtarı urctıle gı
y\&- rurı teblWıt ve tebl. ,.t n 
dQ. JJAnen ıcrası kar rgir oldu undan 
tebHğ m k. mına kalın 
ilanı ı,cy'iyet olunur 

BAYRAMI 
• 


