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DnuôCu izlnif ır-Başvekil 
Fuan An karaya 

._;u dakUc:u1:ı Tiiik ticaret~ dönüyor '°" hib Akdeu.i1~ intikali l iiı.Un -o-

~~gil~~ ile kafi derecede Karabük, 23 la.a.} - Bu 

Atina yalan 
şayiaları 

tekzib 
ediyor 
-o--

t.aı hlan~rnsı an.etnıi~ or. sabah Karabük'e tesrif eden 
ltt :~ ~ev<ud uc.~.n taaııclhı- Yunanistan başveki 
lagı ilkunldt>n dü~medi.ği gibi Başvekil Dr. Refik Saydam, 
e...:...'""'t(; IJari<'İle Na.7Jrmın refaketinde Hariciye Vekili l'i General Metnksas 
~hndan da ama~ıldığı Şlıkrü Sarnçoğlu ve 1ktısa<J mühim görüşme-
~ ıınikbaldc çok <la.ha. ~e- Vekili Hüsnü Çakır olduğu 
tdı...~~ -~ıl.ı bir şck.ikle inki::af 1 hnlde fabrika te isarını gez- ler yapıyor 
~.~.,.. mişlerdir. -o--

\a._ _J Başvekil, tc<ıisatın işlemesi At , 23 (, .ıı) - Pcr cınbeyi cu-

~11: liıı~~iu Cahid YAI..çIN hakkında ıniıdür ,.e mühcn- m:ıy.ı bnglıy:ın gece, b::ıS'cltil B. Mc-
~- m dislerden i?.ahat aldıktan \e t:ıksn~ ile ıtt:ncl kurmny crkfün nr .. -
._ sındn oldukça uzun bır kon!crmıs 

ı f ue !z:rou in onuncu yeni yapılan in~antı gördük- y:ıpı1mıGtır. Ilu toplantıya em:ıi~ et 
lir- fttı:ı.n bilyuk huımsi~ etle-! ten sonra saa~ 17 ele Ankara- n.ızıq dn ıstırnk eylcıniııtir. Toplrın-
Yo" ~ b r zamana tesadüf edi- ~a n.ütevec ... •ien l{arnbük'ten tıdnn evvel, pcr~t'moc giini.i, B. Mc-
)(1.. ı\ c bu yuzden çok ehemmi- hareket etmişlerdir. taktııs kral ıle bir goriıGJDcc1e bulun-

ı.. a;tanıyor. A vrupanın her ~ mmrtu ... 
"'tı\fı / -----.-J Romanın Tekıibi 
'wı<l ~z ço1:: f, li ket ve ıztırab füım,, 23 (:ı.n.) _ Stdani :ıj, n-

~ llı>ınırken. Türkiye cum· Alman Sovyet ı:;ınd:m. 
·~ tı ilk tccF.süs ettiği daki- - ıt.-ıly.ının 'Yunnnlst. na lılr ültim::-
Ya.tı bez; girimiğı çalışma ba- ., k tom wvdi ederek fngiliz gar:ınti.,in-
'-aı~"'. n:cmlcketi yükseltme m sa 1n1 n den vaı. geçmesini irtcdiginc dııh· do-

1S "tind l · ti · ıı· ı lasnn fjnyıal:ırın ne dereceye kadar 
f.a ... l en gayre ennc ıç yıldo··nu··mu·· '"'ll 

1 

doğru olacatını aor:ın e<..""nebj g.ızctc-
~ ""nnc<leıı hayırlı yolunda ler:iJ}(' &ıH\hiycttnr Roma mnh!illerin-
lıir a.ın edıyor ve cihana adeta -o--- de 1 u hab€rin n Jı olmr.dığı cevabı 
L. 1~ıi.nıune gösteriyor. Filhaki- B 1 23 ( ) !:::t f - venlmi~r. Ayni m:ıhlillt'rde Ko,rfu "'l 1.. er ın: a.a. - ..., e anı 
ı-..., ,rn .. umı Harbdcn en "ok :ıa- ve Glrldın ingilitlcr tnrat'ından iş-·41, .,. ajansmuan: d 
:ı.. 1 b1>rınfüı bir de\•Jet olduğu gol cdıldığinc dair malütnnt mcvcu 
<ill ıl( 'l'ü . Corı espondancc Politique et olm .• dıt ı ıl!ıvc edılmektedir. 
~ rkiyc, harb sonraf!ı Diplomatiquc, Alman • Sovyet 1 Yunan A,Pnsının Te1'-zibi 
ı.ı r{ 'nJ" tesl:it etW>-i akilünc · ıld · u -"'IJ' ~ mısakının imzn.sının y on mu Atı.mı, 23 (n ... ) - Atina bıldiri~or: 

~ et ılc harbin ynralal'lnı milna.s~~tiyJc bu misakın yal- Er.Ur d<', c.sa en g~yl'i mc\cud bir 
g memkJreti imar etme- nız yeni bir iş birliği ynpmağa Elen J<ındnrmn ıılbrıyının nc7.arc>t'nde 
ıJew \C yüksek bir haya- ba.~lamış olan Almanya \'C Rus- çetdcr. te~kıl olunduı;um:ı \e Elen -

l'r. • 1 '1\\~ğc nzınctmiş \'C bu Am. vut mahamlı rı tarn.fındnn bun-
ya i<:i ı •1<~ıJ, belki biıt ün A vru- J;ır:ı sıı. h t<"vzl cd.ildıginc dair Aınn-

t'ıl"'- ' ' " · 'l ıfa 1·i~a bi!:- ·ı~ • pa kıtası i\iin fevkalade ehemmi- vut g'12.dt-lcri tnrafındno gittik"c d -
~ .... n · t r. .. 'l\i (Sonu 3 lincü uhlfede] [&onu 3 üncU aahıfede] 

1iJı ı loyc Cumhuıiyeti askcr-
1 

··---==============~-----

, .. , na da büyük bil' C· r· v k·ı· b ee 'nı.}eıatf ti. Fak~tkom~ı1- ıcaret e "'I 1 ugun 
~ a kar .ı • ıı tccavuz ernelıle t;'li 
~ 11 unu kuvveU<:ndirmiy'm1u. • ·. 
de ak kendi ht!duıJlan dahilın- ı • d ı 
\aı~rnin bir tar:d:ı yaşamak .. ve zmır en ayrı ıyor 
~ nma mesaum1dc tecnvuze 
ttltı nı ktan masun kalmak için •• 
~~ b1r orduya ihtiyaç T urk - Yunan ticaret ofisi reisinin 
il~ 1Yordu. 1ııt1imai, sosyal ve 

llıı.l.a_sahadaki mesai ile askeı lik f •• b 1 kf' " • f 1 f li~daki gayretleri biribirle- uar munase eti e çe ıgı e gra 
~ a~cnk.li bfr surette mezcc- İzmir, 23 (a a.) _ Ticare;~ 
le• 'l'Urkiye Ctımhuriyeti mPm-

"a ette misli görülmemiş biı i- ~·=~!~~s~~:n~e~~~:~!u b~:~ 
l'1 r \e terakki hamlesi ibrazına 
~~Vnffak olrtıu!ihır. Türkiyenin rek bu sabah şehrimı~e dönmil§-
:ııt ~ar;ıfı ?.. ~ :u et edilse orada tür. 
il-~Y7 ni .~.,tle her sahada çok Nazmi Topçuoğlu ya:·ın şehri-
~li g d 1 mizden ayrılacakur. 
~ l 1 111 iş ve faydalı şeyler Türk - Yunan Tkat'\-.f Ofisi 
~ 1 ınıı:: olduğu görülür. Bu se-
• t-el.i ve veliıd çalı~anın mii- &isinin Tcl~:nt.fı 
_.y,, lzmir, 23 (n.a.) - Puann 'di J ız vasfı hiçbir zaman elde 
"-ı..~rı netice ile iktifa edilmiyc- açılması münasebetile eski Yu· 
'1:"' d · nan iktıaad nazırı ve Türk -
)\ı!{ aımu daha iyiye ve daha Yunan ticaret ofisi reisi Pc-s • 
•ba <1.rı~a do~Tu yürümekten 
it tettır. Onun içindir ki Türk- mazoğlu ile beledi::; e ve fuar 
L_ .. ~aptıkları şeyleri ancak da- komitesi ı-eisi l>r. Bencet Uz a· 
~ .. l'apılacak birçok Jüzumlu i!3- rasında aşağıdaki telgraflar tc-
" b\ l ali edilmiştir: ""ı:~ ı unduğunu habrlamak ve 
... IQ!t kL~ Beledlye Reiıi Sayın Behçet Uz 
~ a ud azim ve himmetler lzmrr 

~~eni bir enerji kaynağı bul- Kahraman Türk milletinin 
li tnaksadile yfı.dcderler. medeniyet \'e sulh İ81erini milda-

lt er sene muntazaman kuru- faa i~in sarfettiği büyük gay
~ İııniı Fuaı ı Türkiyenin ik- retleıi sevinç ve gururla müşa
~iYat sahasındaki terakkiyi hede eden Türk _ Yunan ofisi 
~·· adım takib etmek içiı1 bir tzmir enternasyonal fuarının a
~ u ve miyar himıctini görür. çılı~ münasebetile en samimi 
~ ı:;ene İzmir fuarı beynelmik•l temenni ve tebriklerimin kabu
tlı ada Türkiyenin sağlam, u- JUnü rica eder ve umumi vazi
~n görüşlü \'C muvaffakiyetli yet do1ayısile Yunanistanııı ge
~ ~etinin de bütün dünya na- niş ve arzu edildiği şekilde fu
'abllıdu gayet bariz bir hal ikti- ara iı;ıtirakine imkan bularnadı
le t etmesi için mesud bir vesi- ğından derin teess~rlerini arze
"''-'~kil etmiştir. İzmir fuarı a- d 
-.ıığ er. le., ı gün İngiliz müstemleke- e. Pesmazoglu 

~d llazın ile Hindistan nazırı Tilrk - Yunan Ticaret Ofill Reisi 

~~<><la birer hitabe ile milleti- Onuncu lzmir cntcrn~yonal 

&mir BelOO.i! e Rftsi tuann 
~•anık söyWtlftı 

izhar edilen samimi hislerden 
dolayı hararetle teşekkür ede -

. rim. Bom Elen devletinin bu se
. ne <le fuarımıza işti tak etmiş ol
masım iki millet ar~ındaki sa.-
mimi rabıtanın canlı bir tezahü
rü olarak telakki etmekteyiz. 
Bu mün~betle en derin sevgi 
v~ ı:ıaygılaı ımızı tekrarlarım 

muhterem reis. ~ tebı'lk ettiler. ve memleke- fuarının açılması münasebet ile 
~e hakkında hükumetlerinin ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;' 
lıa~hıslannın dostane ve hayır 
tilt ane hialerini bildirdiler. lıı
lit ere hariciye nazın Lord Ha
tll a>c da İzmir belediye reisine 
~rdiği bir nıcsajda ı;,ra.yet l 
~ n~ sözlerle iki millet nra- ı 
"- akı rabıtayı bir kat daha 
'll\'\Jelle.ndi rdi. 
1ltu 'l'tirkiyenin dahili siyasetinde 
'1 : senclerdenberi devanı eden 

" uı, medeni ve terakkiye ta- il 
lliiseyha catıid YALÇIN 

SON HAVADİS 
Başmuharriri : NİZAMEDDİN NAZİF 

Hnlktan gör,lü~ hü~·ül.: raj;bet üzerine U:knik \a
~ıtalarım mo-.lcrnlt'!}timı!ş olal".ık 26 A~ustos J>azart~i 
giiniimlen İtiharm ak~n.ıa.ı:ı güniin hiitlin han.dfs 'e 
t"nl.itlk'rinl ilıtirn ederek mhrj4ra. başlı~ 8'.'.;ı,Jdır. 

Fiall yalnaz 60 paradır. 

Sovyetler 
Alman 

tebliğlerine 

inanmıyor 
---0-

Sovyet gazeteleri 
lngilterenin istila

sını mümkün 
görmüyorlar 

-o---

,., 

Londra, 23 (n.a.) - Daily 
Telegraph gazetesi, Sovyet ga
zetelerinde çıkan iki makaleyi 
neşrctmektedir, ''Etoile Rougc,, 
da çıkan ve albay Yura\·lei'n 
makalesi ile hemen hemen mll
savi olan iki taraf zayiatını mu 
kayese ettikten sonra cereyan 
eden büyük hava muharebcle ~ 
rinde tecrübe sahibi olduğundan Fran{j& sahillerini döl'en urun nı.:n:ıilU lugiliz salıil topl:ırı 

yıldırım harbinin İngiliz müda • 

1 
M •• •• 

ıaasını yararak yakında mu':.ar- ( Avrupada harb l ( Afrikada harb 1 anş ustun de 
fak olmasını bckkmemek la • \....:: _J \.....: _J ------------

:~~~ldiği neticesine Yarmak• ingı•ıt-ereye ı•talya-nların top düellosu 
"Flotte Rouge., un muhabiri fi 

de, Alman zayiatının yüzcle üç Al t d .. k .. •• !Almanlar lngiliz, İngi· 
yani günde 4s ila 50 oombardı- man aar• Un U mu .. iizler de Fransız sahil-
man tayyaresinden ayda 1.500 \ 

tayyare olduğunu tahmin ede - ruzu her an him deniz ' lerini uz.un menzilli 
toplarla dövdüler rek Almanyanın böyle bir kaybı ı 

yalnız malzeme itibarile değil b ki .. k bl 
bilhassa insan zayiatını yerine e enıyor ayı arı ,.H --:-h. ...,. 
'koyamıyacağını yazmaktadır. • • - • 1 asar mu ım degıl 

Sovyet gazetecilerinin Alınan Al t 1 · 1 1 t 1 
resmi rakamlarına inanmaz man ayyar& arı ngı tZ ayyare art j Bc>rJin, 23 (a."'.) - Alnı. n 

gözükmekte ve kendilerine göre dün lngiliz hıılkına iki tahtelbahirle 1 ajanM uzun menziUi lngiliz top-
bir hesab ytirütmekte oldukla - mitralyöz ateşi bir torpidoyu larının diin ak~am Celaııi ~~n: 
nnı kaydetmek faydalıdır. • • ı taknsıııı bomb ... dı na1ı cttıgını 

Deni:ı:den istilaya gelince, ayni açtllar ımha ettiler bildirmekt,.dir. 
gazclecr, bunun ı U\ ffak ola- L~ndra, 2 :ı ~) __ rı r ınni K::ı re, 23 .ı .• ) _ Jn h;t\~ 1 Alman ajansmın haber H. <li-
bilmesi için sonbahardan evvel bir memb:ıd n bil<briliyor: kuvvetleri Tr.ıblu g:lıbd{', Bombada ğine göre, lıh.bjr h .. ırar olmamı • 
yapılması icab ettiğini ve bu is- Führcrm g:ırbdckı umum~ karar - 1t:ıl~ anlann ıki dcıümlt ı, bit· tor- ı tır. 
tila tcebbüsünün büyük gemi • gahıııa hareket cm1<"'mi, AlmDn hu- pfd•J ımıhrH>i 'c bir dcnfr.:ııtı ıa·c Jngit=z SalıiJlrrincl~l.i J•asarat 
terin manevra yapmak için mü!'} [Sonu 3 üncü .ahlfede] [Sonu 3 ünc~~fede) hil-

kilat çektikleri :Manş den.izi sa
hillerine yapılabileceğini fakat 
buna mukabil bu kısımda İngi
lizlerin büyük mikyasta askeri 
kıtaat tahşid ettiklerini, başka 
bir sahile tevcih edildii,i tak -
dirde düşman gemilerinin İngi
liz donanmasına karşı koymala
n lizımgeldiğini yazmaktadır. 

Karaya çıkmak için Alman 
kuvvetlerinin 100 ila 120 fırka 
raddelerinde olması lazırngelir. 
Bu kuvvetlerin nakli için icab 
eden gemi kalabalığl. ise İngiliz 
filosunun hücumundan kaçmaz. 

Buna intizaren İngiliz hava 
kuvvetleri, Bardea.ux'd:m Sta -

[Sonu 3 üncU aahlfede] 

Macar-Rumen 
müzakereleri 
iyi gitmiyor 

Buda peşte, 23 ( a.a.) - D. 
N. B. bildiriyor: 

Hariciye 'Nezareti namına söz 
söyliyen sal&hiy.eltar bir Şahsi
yet, dün akşam yabancı matbu
•t mümessillerini kabul ederek 
Macar noktai nazarınca Rumen 
noktai nazarını Macar - Rumen 
meselesinin hallinde bir itilaf 
es~ı arzetmekt.en uzak olduğu
nu beyan etmi~tir, 

Macaristan, Rumanyaya hu -
dudl:m muayyen bir surette çi
zen müsbet bil' teklif yapmıştır. 
Rumenleı, bunu kabul etmemiş
lerdir. Macar noktai nnzarına 
göre ilk prensibi arnzi terki o
lan görüşmeleıin müşterek bir 
esas Uzerinde cnela mutabık 
l:alınmadıkı.;a müzakerelere dc
\'amın manası yoktur. Ahali mü 
ba<Jelcsi i ... ~ miişterek bir anlaş
ma ile Layin edilen, hududu tas
hih edilen tali b!r anlaşmarlır. 

Pek nım resmi mahiyette olan 
bu beyanat dolayısilc :-;iyasi 
mtıhfdler, Turnu - Scverin'de 
cc•·eyan eden Macar - Rumen 
nıüz..ıkerelerinin neticesi hakkın 
da son derece bcdl'.i11dirlcr. 

Belediyenin munzam 
b~tcesi tasdik olundu! 
Munzam bütce 3 milyon li

rayı tecavüz ediyor 
yan ı ı .nı.l"lin clv ııH•kte olrlu11u 
ı ınmJ,ad:ı kudırıl:ırı.1 C\ leı mi te .ct
tıklcrı r.orul ştur. Sığıııakl:ırd.1 \ c
y:ı bı mb.ırdı n.ın\l uı·ıruı: ~.31ınıyrın 

ınnhallerde ~ct.e.> ı ı,:t •ir .. ek u ere 
yug.ml ırım ta~. llr.l{t:\ idiler. 

lngiliz Sahillerinin 
Ronıbardıma.nı 

Londra, :?3 (a.o.) - Reutcr· 
Dun Iö"r::ın.,ız s::ıhıll• rindcıı mu,· r-

L Sonu 3 ilncü aahlfede) 

Belediye muhasebe müdürü J 
Muhtar Acaı· Ankaradan şehri
mize gelmiştir. Bay Muhtar An
karada muhtelif belediye ve vi
layet işleri dolayısifo Vekaletler
le temaslar yapmıştır. Bu nrada 
belediyenin hazıı ladığı 3 milyon 
liralık munzam büdç<•yi do Da
hiliye Vekaletine tasdik ettir -
miştir. 

ıiyoruz. Vilayet bUdcesindea 75 
bin lira pasif karwıma jşlcrirıe 
15 bin lira çocuk bahçelcıinc, 
313 bin lira Bebek - 'latinye yo
luıın, 1000 lira Yakacık için Kar 
tal belediyesine, 768 lira ll:ı köy 
odalaıına ayrılmaktadır. Bele -ı 
diyl? büdcesinden 75 hin lira pa- 111••••• HER SABAH 

Hesaba kitaba sığma· 

yan bir varhk : Belediye ve vilayet fasılların
dan ibaret bulunan munzam büd 
cenin muhtelif faşıllarmda ayn
Jan tahsisatların mikdanru \'e-

sif korunma işlerine, 200 bin li
ı:ı iktısadi milcadeleyc 10 bin 
lira H::ıliç airketine 154 bin lira 
et nakliyatuıa, 1200 Ura Selıir 

köy okullarına 3000 lira d; a - ı 
[Sonu S Uncu sahifede] 

n;yı;.;."···~··t'i"-V'(\ıf'{"ıt " .•• , ._:;::;;::;:;:ı;ı••••••••••••••~••••>-••""'•••••••••••••••nu ••••••••••n••· 

SABAHTAN SABA.HA: 
~...... ..... n 

-Londra topla 
döğülecek mi? 

E \'elki gün İngilterenin 
cenub sahillerinde bir 

takwı maden par~.1hı!'1 bulun
muş ve bı.uılann M,•.uşm öbıjr 

tarafında. Frnnsıı: toprak !..:.nna 
yerleşen Alma11lru· 'ar-: ndu•ı 
uzun men7.illi t.opl~.nia .. ı <ıhım 

nıcrnıi parçalan oı<.111;, .1 ııı.l.ı

şılnu§lı. Yeri belli l'\1•'cn :yrn sa· 
bilin bu kı.,mı ııl.! k&.1~1 k:frr.ı ~\re 1 

sındaki mesafe l r>O kilometrJ? 
olacak ki Lomlradan ~leo ı.eı. 
gr:.,fı.la. yeni toplu.tın yü~ eıl lu· ı 
lorocu-eyu :ıw..ı l f. .. oılcıc .ıdm ı ~t 
kik ohmı -.,- ı\Ju. Hlı.!ı . .::a bir tren
le 1kl saathl, orta hı.l'la bır tay
yare a~· bit- sa ... t:ık bir yol olan 
btt ru ;ıfcy .~tc:-; edecek uzun 
Jrı<'.tl ,Di tuplarm lıedcnni tay- 1 

[Sonu 2 lh 1 uhıfcde] ; 

MEHMEDCİK 
----o-

0 n l ara buyük bir caddcd .. r:ıtt• 
ladım. 

Çocukluğumdanbcri kar$ı:a~"' k.al' 

şılafa .. vgili bir yakın baQI '·C• ıle 

ca1tdan eevmeie alıftıQım ııt~'''' ırıU

tebeMlm, ayni nurlu Mehm•dc.k 
çetrrelerl. Gafla,• glHUşe oyr.oı.,a de•. 
poya elbise glymeğe gldTyoı•lardı. 

itte bU t•tlı, halim ve mu., s si-ı 

rnalardır ki aavaıd.a tarıh aahifele ... 
rinden U91p dUnyalara sıAmıvaca" 
k•dar englnleteı1 fehamet de.ıtın
ları. hamatct menkıbeleri yaratır "' 
lar. 

Türk erinin bu bellgatll vekarı, . 
mütebea11m fertıgati kll'f111na;ı o:min 
olrnak lhımıtır ki, Türk eıJnın h•~b 
kudr~tl, taarruz ve mUd•h• ı..bı .. 
llyeti haldkıten befl!rl mlky .. ı .. ra 
••Om az, nüfua ~·ııuf,.tl, tıy ,. • . e "ıı~ 
b•U vı inaan kudreti ! e c:ıerçekten 
i>h;Oı~meı. ÇOnkO o n..y'f *41h rıa 

mO ına•ır hırnhatk.ı bir ,,.>il • . 
llDn)'ru ' 1-:.ı;.ı,q.k slyıı~i , \lıul

l•rtn• rly;.ı,J h at:Oıırla ve :ıJgarltme 
o'.!edv ıı~ı-tlr. ı • .a,:~ ı:i11ıN" lrr.anı gev
.. ı. bit71 1111.oııovverlerln aziz Meh
mtıd·•n• temiz huzurunda iman 
y<"ı.llemelerl çok yerinde bir şey 
olur. 

Mehmedcliie huluıu kalble ima" 
etmek lazımdır. Bllhaua yukarıda 
da ıöylem:ı olduğumuz gibi iman
ları biraz zayıf olanlar için ... 

A. CemaJeddin S~ğlu 



.,,. : 1 YF..Nİ SABAH 

aMuharebeleriC~~ş~~~ir~w_M __ em._·_ıek_e_t~H~ab_e_rı~er~ı~ 
. . . Beled~ye memur- oKu;,~;,~ K~ Basra yolu ile 

tki tarafın bugüntGü hava kuvvetlerı ve yarın ıçın ları baklunda Ayda (9) 11ra kazanan ihracata 
yaphldan hamlıkları tedkik edecek olursa1c · yeni MkthDler ~.!:"ç <:>ru:::;• 8aşlanty81' 
istikbalin lngiltereye daha ziyade mütebes- Bunların "dll-r td81'8- H ..... ~~;1!' !'! .. , ... 

:"--L-..J..- ecJer• göstermenizden cc aret alarak be-sim • --1..--. - • ni mUfG':ıçuc iZ. lerdeki hizmetleri teka· nim de IU dileliml IPft~enlze 
~:n G ı UdllJikleri H'"'81ftda derct!tnmılzi "l'ica edmlm. ·1------------- nazan itibara ellnacak 9 lira aylıkla kahveci ,ır:ıklığı 

Afrikada ..... aa m&tsr'dr 
mllbarebelerl iatima edilılili takdirde 
buaün ver devletledle 1qi]tere 
ve üUefiklerı ara11ndelrı hareklt 

Hikmet Ilgaz 
ha rfteleriııe ve c1enmıb .a- L 
k inhiar etmif ..... .,....... ~=-----;;;:m;;;;;;;;:;;-

Soo ba tala zarfında ber iki taraf 
h va har tiddetini arttırdı • ._ 
kiden bir tabır m~ yukarı 
çıkamıyan ba cumları ~ 

tayyareden il kkll kütleler lla-
lınde yayılın başladı. 

Bu hücumlasda elde edilen uVlll
fa i1'etl, baki uyıatı öirenmele 
imktn yoktur llAn edilen sakaınlar 
arasındaki far bunu~ ki
lidir. 1tin dotrusunu anJıanak i;iD 
ya blı uhanıbeaiae bizzat iştirak 
etmek ve)'& tanrruza hedef olan mev 
k de ıı.ur bulun ak icab eder ki 
her · de anı arzu deiiıldir. Bu 
mesele 1nlf.liz ve Alman eS6nı bar
bi,,elıeri de ll1ni ~ .. 
teri r. Çünkü hepimizin bfMfiimiz -
bı bır muharebe ın sonunda hareki
ta ;t.irak eden kuvvetlerden rapor 
almak mutaddır Bu ıepcırlam insan 
ve malzeme za7 t liatesı raptedilir. 
Umuml kararllb mezkür ınalUınaia 
töre barb tebliti nep-eder. Meseli 
taarruzdan sonra hava meydanına 

avdet edildilı zaman ,UZ kırk uçun
cu ., tabum kumandmu telt!'fona 
çagırıhr. Harelıtita aid malümat ta
leb edilir. Tabur taarruzu esnasında 
dört Messer ımlt kaybetmlJtir. Bu

F kat bu zaıyıata 

n c; n b ~arf'Sl db-
~ ' buli ..ı lliraf etse 
o zaman muluıtabının: 

- Bu ne kabiliyetsizlik. Geçen 
sun de bet tayyare kQ'bettiniz. yine 
bir tane dil,onmediniz. Demek em
rinizdeki kıtayı mahareu. aevkü ida
reden ve bava harbinin icablarma 
.ne talim ve terbi,eden Aciz bulun
maktasuuz teklinde mualaue .etme
•ı ihtimalini düa\iDebllir. BU sebeb
le rapor verenler mubbll tarafın 
'D7fatuu ihtimalin yOUelt baddı ü-
7lel'inden tesbit ederler. Jllıkifteli 'tü· 
lak ...-ı ...,_ .... - k del'in 
pike Be buluta dalan bir ..,.,,.,., 
rin, vlrile geçip gözden kaybolan bir 
Harıkarun. sıtablize istikametinde 
l5ara duman ftırabrak •naklaşan bir 
t..ıır-• derin 4ie rn.ııa.melen za71 
aldulu •MpW»ıır . ....._.da muka
bil ~t u.taiJae idllfl elanur. 

l'ANtdka eearet, fedlıktrbk, .,_ 
tukk•nblak Ulblll'Ue bitün mubmib 
anıflann fe9kilule bulumrı hava 
1mt1r ..... 111an idn .. bu va:IJ"et lüm 

ba!elgwh wdlllD xapıdaır hakikate 

-...... • tQ;ımlllAırin bun
da maldm • j Od ~ 

Biz de. ..... Alman ianareclli
iinin klfsJ liııııl lıu ..-ı Jiltıeleru. 

ıı.kmk -- .......... Yabuz Du
IÜDe kadar wluı llalan ' ' 't, mu-
.bariblerin ~ 11111du•ıda u
mumi bir ildr ,,..,......., .... 

Barbln • z hrı I' ; " m .. 
................. bclar ..... müddei 
arfJnda AlnanJar baYllP !ilkim bu
hmmalda illllılr'. l'lander _. "Cluz ve 
açık arnide lıir bueuk mlb-onluk 
Alman ..._un muvafiakiyetlıe 

banıklta. ~ ve ikmal kollan
DID cebbe ile "devamlı muVMalaaı. 

binlerce imkm, ztrlılı w motörlü 
ku\\etlerin fasılasız taarruzu ha,·a 
hiklıni,yeU elde bulunmacho temin 
olunamazdı. Sedan ve Som taarruz
lar:nda da ~ ~ tdl. MtlteTe
keden birlmç siln evvel mir olaıa 
Fransız llllaerleri Alman ı.auarınıa 

uzerinde bir Wt l'ransız tanıansi 
gormediklerbııden eza dı.wduklar.uıı 
Uade ftmlı' db. Netiae elaJak Al
manJat Avrupo harbtertıııldelt mu -
vaflakiyetleriııi ı.r l87den .evvel ha 
~ kuvwlJarine meQım iMllmmıak
tadırlar. 'N~ muhanıbelı esna -
ı ut tngllt.se l1ahri7e Nazmnın lıa

\ 3 uvvea-1 lııaldmıdakJ itirafı he
nuz unutuımamIJtır. 

Fransa harbderı çekildiiı halde 
Almanlarla "wff'alw .....a.ki far 
kın giin aeçtikçe 11zaJ4mit •oruluyor. 
Henüz 1niOiz tanaredllli adedi ba
lamdan Aım.ı.,..mn dlln oliluiu 
halde ta1hn ve terbi7e 7ilbekli&ı bu 
farkı kapMıımf ve llllnB7etıeYı te· 
min etmı,tlr • .Her iki mubarıb hava 
hanıkAtuu lııu ~te -6Pe tan
zim etmiftir. 

tl18illder 1a1im ve terbl,.. yuksek
liline SUV-* ~ &ece 
iaücum .,.,...Wirteı. :Mılulnlar a
dedı faikQelıti nazarı itibua alarak 
S(inclüz büeumanu 1en:lb .m,,.-ı.ır. 

Geae "'-lan ~ muk bil 
tesirini m8hhn surette uıdtblım1 n 
bu hücumlar emuındaki UTJat ms ... 
Wen • 'm l lıııdıır. ~ mun
tazam w ...... iılr' ..Uta ..... 
hib bir mmılekete 9'C8 hücum yap
ma111n mo,lrillAtı •al6mdur. . ..,., ............ ~ 
~.,,...etili~ ......,, -ta_ 
rafından~ verWr 'Yatlma bü-
tün ı\lm8117a bir ... lllllnlet içine 
tlmillmdd 'I • 3111 ..... cl6ilın41e 
)'lldızlardan betb 1*blr rehberi ol
mıyan bir ........... .-zıercıe 
lometre kal 1ff.c'*6 _.. hedefim 
teşkil eden fabrik87ı 7Pm ~ 

fı' g be ;pnhnıile aantinU santimine yapmaktayım. Bu para Jle de an-
t.ıllblt ..__ bambaauıı atmuı hiç 1Iaber aldığınma göre mUlk1 nem \ e knrch!fim dahil oldugu 
de kolQ deliJ4ir. AJmanlann 8Wl- halde uç nüfus lnt kanaat geçın-
duz bmımvnu tercihde bu kifayet ve askeri tekaüd kanununun mekteyiz. Başka h çbir ,,erden ge-
aczinin tımiri de vardıı. 66 :eı maddeainin tac1ili lalrkm- lirimiz de yoktur. 

iki tamim~ ııanayilnin va- daki teklif enciamenlarde tetkik Şimdi benden it li1'8lık aylıgım-
~ de ı.noz Almanlar lehinedir. olunmaktadır. İstanbul ve An- .dan 15 lira kazanç \ et&l 1 i ten
ınıU!üer Almanlann liiDde dmış ... ..__ 'Dleietdr. Ban lae 15 '.lirayı 'hlebir 

..-u.-1.p ttaı kara belediyeleEinde ~"'ille- zaman elimde ıormemekteJ n1. tayyare ~'!l•ılıl'•eiıaı .. ıu11 -"w.7-. - murlarm tekaijdljilrleri hakkında 
.,a bu t r ., ı hariçtir. Yalnız a- Bu vaziyette ne yapayım? ıkt ay-
ıted albelDe dilf(inUlilne J.aıiltere mühim bir yellilik teşkil eden ıııunı .pefin alarak \ araem -aç ka
Amedka ~ milblm SUl'ette tadilin encümenlerde aldığı en ıacağız. .Ben \e bm)lm gtbı bu va
m•iaad&pıllliai tmıin etmedütoe bu son .,ıaı şudur: ziyette •lımlarml'elim ,aqyetlerini 
mBalara cAc :ıallıfır. Çünkü aünde "'Tekaüd sandığı teşkilitı ol- büyükrerimize duyurmanızı saygı-
altnul ~ ~ ;,ima! iki bin larımla rica ederim. 
eder. Bar' 1 1 evvelki Alman ıı.ur- mıyan mülhak bütçeli dairelerle .&renkı;,. JQ.Qyon ka ıamda 
lJ.iı da lmDl'1 Jtlbme akmnıa ~iat !ıususi idarelerden ve mWga kahveci Cemalin 'JDllUllda 
çıldıldan 91111ra bulün Mınannntn ~etlerile lstanbul ma- :Mtıttmud ..._" 

en aPlı aluz bin ta;naıesi bulun - malli idaresinden ve Ankara be- VJ!N 1 8A8At4 - Kımaatimime 
dujuna hwnnwk lıhuqelir. ı..ı al- Jediyesinden maaş alan memur bu iJde bir ,.anhflık oı.a serek. 
tında ... ....., ~. NerYec. Da- ve muallimlerden umumi mti- Senede bütün Juaancı (tOB) lir o
nimarka, Jlelelka, HolaDda ve "Frarı- lan bir vabnı411ıf ( li) lira Jıuıanç 
118 Sibl ~ Deri memleketlerin vazeneye dahil hizmette veya \"8118iai !11118ll 'VeNbilir? :vazu .kanun 

f.abrika1an da tamim sUlecelı: olur- umumt mih·ueneden bu idare- asgari kazanç dı7e elbet blr le'Y 
sa bu mlkdar daha ziyade artar. Bu 1ere veyahud bu idarelerden di- düşünmtiftiir.ilhlcii.aillinin ehem
mesele Almanyanın arzu ettiği za- ğerine nakli memuriyet etmi§ ve aıl7etııe dikkat .nazarmı tekeriz. 

man 1111 bin lled> tayyaresile bır edeceklerin evvelce bu mUvaze- ·--------~---... taarruz ~a muktedir olduıunu ı ww. ..a 1 
gosterir. Belki de lngiltere taarruzu ııe veya idarelerde geçen biz - 11ı...~-~----~-----'ft-_.4 bu .-ıwe balloacakllr • .Pakat bu metleri tekaüd kanunlannda der 
sınat kabllJyet harb i.izerine mües-;ı piş edilen hizmet mttddetlerinin * Bekırkl5y Qulnoı.rı - Bukır ... 
sir olmaktan çok uzaktır. Gunde alt- hesabında saydır ve bunların te- köy ve Yefflköy gazinoları.nda bele
llllf tanare ~ aısm. pilot ;,e- .. . djyenın hazırladJğı tarHenın henüz 
~ $0k leo1Qıd1r. • mü- kaudiye ve aylıkları son bul~- tatbik olumnadı&ı hakkındaki ıikl-
said olanı J'll2 devreslmle ve sıkı duklan idare ~inden ven- ~etler uzer.iDe belediye vazbrctl tet
çatıpneklp .lir barb piWA& ancak lir. .kike BaJuıitib' ~mını memur 
tJart .,._ ~Deıtli• :alre Al- Evkaf, Ziraat Bankası, millga -etmistir. 
ma~ bir anda on beş binden hre etlerinde 1 iıairan 928 * Ekmek mael•I - Sıhhiye V..e-
.fazla ,pDot .,etillinneei .aa. ..... Je man . . . klletiııin baDrJadıtı plal maddeler 
~ w .kazaJar ~ pm. bususi ve mlilbak irittçeleri idare kodeksinde ekmek mevzuu da \eba
yirmi bet fazlalık ıllve olunursa bu lerde 1 haziran '930 1:mthinden rüz .wrllecektir. "Bu lttbaı'1a Sthbat 
mikdar 7irmi -laine ~. ~uün evvel geçınj§ hizmetlerin tekafid VekAIC!ti ~ bu >husu•kı 
yetipiınWr loin agarl • bin 1a1im JıeU.hmdan aayılması bu müd - noldal nazannı sormµştur. 
tayyaresine lh~ç vardır. Her tay- detler için taaüd aidatı veril • * 'Zlifer •yramı TrUtliftU - 30 

:=:-..::..üç~~ miş olmasile meşruttur_ ~ ~rıa:!~tri= 
benzin urtetıaekle kabil elabilir ki •ofBrdelt1 kllmllrler ""!'aksim ~ arasında açılım 
lııunun lmlrA•21tiJ w talim, terbi- bdu••llf 1 ~ cadde de inşuı kararlaştırıl -
yenin ~ miifktilAll .püot 79Üflir- Fındlk1ı .kalafat J[erinde odun JJUltır. 
met w•tlfejlnl &nıbte ederiJerce pek • * ._rtlk Tarzı - .,.,.ıunun 
güzel takdir~. -.enaıey1ı Al- dıı;poau rıbtımı•M blC1ı v.e için- ._. ....... ,.. ..mdenkı ....,__ 

ınaD7anlD dnde eı111 tanare nP- de kibDilr yWdi1 bulunan .Allis -..ı.... ' k •akadlle ;b6u

...._,... Jlls tw))&N f...-.ı anı- Jgçtan idarmbııdeki JiigmtMIB lann alt lmmnları istırnlAk olunarak 
sında ku'Dunş clhetile fark yoktur. motör .. depıedan yiikünil llo§al- portik tarzında sutuDlu ınc:nat yapı-

llalbukl ınemzıer Kanacla ve A- ~eıı kömür birdenbire &Mil lacaJdar. 
~ ---••ı••!--TilSturaJ,Jada ~lan mllteaddıd pl- almıl i8e de itfabre :tarafından 

lot mekteblerDe bar'IJ Mha11wtan u- ...,iiriilmljpJ,ir. 
zak, rahat ve lwzur içinde, her tür- nc--
lu nıaJzerı'le iJelluiuna aall oı.rak &... la 
ca1ı .. s .. ıtw. aı ...._ lllllt- Şotlrlerin pllk• •Ol'Ç r.1 
"'81 1alUia ı.va 'kuvveaertne daha Dahiliye VekiJeti İ8tanhW 
mütebemlm bir çehre ar~. be1ediyeabıclan. şoförlerin plika 

~'*••nde ..._ 'Pft 
...,.._ a.a .. rmak zorundayız. 

au ......,.lar paraya dayaftıyor, • . ~ ............. ....,. ...... 
muna la ,,_.ıarak mllletoe temin 
.....,. 'P ıılbNıf'. au wulfemlzl ....... ~ .... , 

resminden kalan böı!ç1armın -
JJlt ..ohmarak Vek&lete ltlktiril-
meaiııi ist•miltir. D.ijer taraftan 
ı.u borç1ann aı v.eyalwd .tecil 
ôhmacatma dair mevcad bUer
ler aaılaızcllr. "Beledive aabsk pli 
b borçlanın normal olaralt tab
an «ıecelrtir. 

Balkan ve merkezi A\ rupa mem
~ JG•calımlz--. am et -
'll!eldedir. :ntin Yupıda'7'11ya Ut:OOO 
kilo pamuk doküntiisü, {Mgaristana 
.2llO Jilıalık İaalıiWllu, lıllıcHb1a• 
wr lbalık-.leri, lsqıeo,e f98llO lır'a-

lık iç fmdık satılmıştır. 1 
• :aealere Verlleoek YaJlllıilar •11 hw wrlh ulc ildac1 :Pd'ti 
J 2 lalpm ~ ıtıu....,.. ,e 13 il 
._..._~_,llmq........._._._ 

.... ~ :tifllk lmliti ............ 1!ltlii 
JDllUEı te11•neı tıazdlmn'9br. .. 
llllldlar .umumi m ili n ı • ..,..__ 

... ,,..... Jldaa·-·--- .QMIUl lıir tanda ..... 1 , 
2 

• ... • !Limammuda 

mu kadar vazıh delildir. Daimık bir 
teekilM1a hQ.auma ...-ı bir 8'\' fı
'o.1-dekl pllotların ...... * esna
aında Urtı koJmak medNriyetinde 
o1ıCukJarı miflrill'tı -,.ue izaha 
imJcln 70ktur. Bu JiıOot Wr ...-u. 
~...._bil, N :ve 1lemin saatini. 
-.... devir ve hanini IDOf'ırlerini 
:tılllılldlı: eder. J>iim' .... •rkadat· 
Jarınm -..n 1l0ıııaııdwıw -.nm 1 
bırakmak lcln Wrw• • ~aptıklan 

akrobasi~luındiniko- ı . .;.;;..;;;;;;;;;~~~~~~;:.•-;::a.~.:.~.•.,:;.. .. _._. ..................... 1111111._._._ ... ~~------~----~ 
hyhmen ~ -..•••• maUarm 
mQhim .bir kmru ,W.lmmiı bulun -

... 111. o 

lngll--.. .., ,.aMlen 
aevkemlmelt 'Dzar9 
mühim mAINIJ•t• 

'9dhawacaM• 
---<>--

inik ~ 1.Bmm 'yolile ,.pııa-
cak ihracat için 1ıazırl00ara b8f': 
lanmıştır. Akdeniz yolunun ~ 

!pllllma81 iialiaeıpiy&R\arnm'4a. 

gödbmUyen İngimler tekrar fa
aliyete pçorek mllbaya edecek 
leri mallan Bura tarildle nak· 
ledeoeklerdir. Suriye, INk ve 
Türk demiryollan aııaıandaki 

mU,terek tarifeler kısa bir za
ınıanaa hazırlanacaktır, Bundan 
başa lrakdan da piyasamıza ba-
21 taletiler gelmeğe baflamıştır. 

'Bu mem1e1tete satılacak mallar 
ımemlekete mühim miktarda ser
best döviz lemin edecektir, -···-ŞdtEaddlaJ!ncla .nr 

park yapı1ıyor 
iehzade1Nwimda ı.etafet apart 

manı WB'"l'SLDh Konaeratııvar 
inşa dnmmlt tiae..e ialimlik o
lunan sahanın "Jimdllik bir park 
haline ill:qi eJımD\881 kararlaş
tınlmıştır. Buna .sebeb mevcud 
harb vuiy&i ~ inşaat 
yapmağa imkan bulunamama
sıdır. Jmar !ıfüdilrW.,öü y.apıla • 
calt parkın planlarını hazırla • 
maktadır. Diğer taraftan bu •
'banın -önünde 1nılunan Ferah .ai· 
nemasının bir kısmı da iStimlik 
olunacaktır. ___ ..,.,. .... -
...... '* .. 11011r ...... 
111i1a ~detlNH 

"Y'1Ütmrmn Cmım:ıJc nahiyesin
den ftalf ?Jongıildak limanına 
~lı 'bulunan kendi motörü ile 
Çınarcığa gitmekte iken Caferin. 
sawtdbn-e çaı:parak sandıilı de
~ v" içinieki ~llUi Be &o. 
lukli ve sandalcıyı denbJe dök-
müştür. Derhal .kazazedeleri mo 
ıtördelli1er iaır.tardm!lbr. 

••• 
Deniz gezlntlai 

31/8/940 Cwnar~i gimü Şehre
mial tocadt ... ....,., k\llUÜID '!&ıılo

\aya bfr deniz gezintisi tertip et • 
miıttır .. Şirket.in 66 No, lu vapurıl~ 
l.ID • ~4'11 ha?ettet 9ıı!llertlk; 
tl küdar, Kadıköy, \e Adaya utra
rularak Y.alovva l&idiMcek ve ak
fUll 22.30 .da a7ni Jskelelel:e qpanı, 
larak avdet edılecektı.r. V.apurc1a 
Jri81tenıMI bir arı 1alumı De yOk
.ac :tür sz belı8li t,ldn.,...WV, ...,_ 

rıca Yalovacla muhtelıf eilencelıertıe 

wi bil" .&ÜD ~ı -.m .edilml 
tir. Biletler kurumun Şehrerninı 

merkezi ile Nimet ılielerlnlle tıl
mdlrtad r. 

• ··emr--. 
Sürmeae liınann batlı Bllsp k P

illlıın :r.rı ınoWrune Bandırma Uma
nma mensub Saadıkt .motirü.çaı;p rwnaja dik.kat eder. tbıerine aaJdarao • lltt••.... Btmt ,, Bwnaharrit i tanarelere karşı makineli tüfk.le • .._ -..,. 

rinei kullanır, bomba hücumu yapa - '""'"oll ...... v....._., ..-ı.ıni 1112 •kı 'FUrk n•lllerl, TUrk 
caksa hedefi vizör IJ!tikametıne ge- ~.......... lllıllaal delmM=e, 9Nlftlıt ~ Y a Z 8 il : 1 mtfletlnln yüz •111 bin «Mrden.-. 

Bir-·'I . ·wı..-ırnıme.ıw
lumn'Wfı d C't~ Jbnan bb-

mıştır. Müsadeır.e net cesinde he ılıtı ~----mıııım.-----~ 
mat.ör tte hasara ujram br. Lim naa 

tinneie çalııµr. Filo kumandRPımo ...-Otter ve .._lıyan ı ....... ımuba· E • D ~1- _ _I .. hld ,...... •illa Ctlıil ...,...._, ....... ~ ..,..._ Sllivrilııe 
............ ı' •• &ılık._. rib-

...-eya~ elieıl bu tulcliee 1-kkındo .._ _____ _ 

tmpıan, dalıl, avdet, bücwn ıibi,.. ,... ... ""' .._ 'ttu ....._ .UriH<te· J>San UıUle'llll bUtün 1"DM '*"'"' mllhvı ....,_,... tun lcilı, 1' Shıpile'Mf' nı. ..ldollldır. 
mirlerini zamanında almalı: için 41ı- tMle ....... .,.. 91....,_ -amme.. dahi olu .Pİfte .Ulh patlmnadan .devir 

1 
______ ..;.. ____________________ _ 

•mtaıua Uman ıBeisllii "1dldkat 9'11P 

ima kumandan ianaresinl 1a1'UllUl1 eitlelCT .... _..._ ......... r.&ntft • = edemezdi. Mıı _....,,._. h Mwad 
eder. BJ.r arkadap Uaa&. olununa •ihla'e .., .-.. -- •••ı· ıttmizrRit ... lldl7e181,......*"luft· Emin? Bu Türk pek bafluı bir in· 
ona 781'dıma kopr, dftnada fn8- ,.e• fUUlllW eıadaııhık. .Evve· .11t7dı, ....._ ........ tıMr ..._ .... a&ftdır be? 
ilk eden tQP menni""'• .iademe- it valfe, .._.. tıla.. rak ele ......... e..ı. .Mr s}dia.k Anlaııldı mf? ._ ,....._ <dWlfle· 
st. dıAlt6ııll Jımı ~ wı 10,111Mt well_. aa.ttiN1ek va- rlmlzde yaluz.bpmfı ioltnıOa kabı· 
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• ... tttc· --...1111 - iyi -llNnr fah ..,. ı , .. .pa"-8 h.,..._ e· 1cllft hatıbl -otmaz falan filin • buyu-
'6k ............. 'lilr ·paı;uer ııı kendi de.a111 ... ttir ...... olı..u gider• .....,......,.. 9u lchlhıya nihayet aD· 
•nthnlale ..,.ıı ........ k -..., He mA lglll 1IJtl wlık. ..Zira 0 devlnle libüb' • .Zira 1912 ftln acı güı.lerlnl 
., ...... ~Ua Anadolu çer kablll .... ,,., alduftMua Yllleft, ••n 29 ~·ı adam akıllı aydmı.t· 
•k11ı""• llCI 1t~.a.,ı hiçbir za - Bura kiti - ;tm «•........._, 1<8f- mıı bulunuyor. Ve bu aydınbkta .an· 
..n ıur.alı a-. .ıGlrld ......., oenı• -1ca.,.ı1a11 ....... lnırau tcenanna, hyab llyorLtZ ki dqıl Cilrldl biitıin 
a&D ........ atda Hmaaıada duran p..,...... 1'-lllhcaya. Rlle .,....," Rumel yı de vermlı o!aaydık b z o 
bir matteYI bayrak kaldırılmasın dı· cenubuna bakan yamacından Flzana tlQnk Yunanletanla anla .. mazdık. 
)ile vu ... .._. dıt-' Balk.Mı .memle· laMler --.lı. O devlrde bu .... in •uı~ü Y.unan atan bir ftllft'laralı 
ketleri ile aorla blrllllJrdlllmlz ve dünya ......., ii9tllnde t<•fıyaAları mlltteflkimlzdlr ara bu Yunanım. 
'9alkaft 4tm'lt1M n 11tumellnlft g tme· biz kendl..W.ft ayırd etmezdik ve n n 1912 Yunan atanına bizim o de· 
..... .,.., .... '9...ıctal-• •nt1mlar aaoırdık ki Oftlar d• bizim gibi du· (h yduğumuz duımanlıiı duy
... ki ... 9'111 kulaiımtsda kalmıı· 1liftGrler. lhmun içindir ki o devirde 
tır_. 

eereket v.n&n -ki Att.-.d !imin 
Y•lman, bu yuı11fta, cb• lyle un· 
fted yorum ki-• diye bqltyarak hu· 
•u.I b r mah yet atfettll'iyor. Akıl o1· 
99t'd ,,.nı bu fikri llir tnllll kaw.a· 

!fUt'lcli1' ha..,lr eltlttlı haNketl, cim· 
paratorlula zwla tııallanmtt toprak· 
ıarı muı..tau hıl'9ı• aurethtde akaet
tlrilemez. O devirde TOrk, fuır davlr
de her alllha urılı11nda oldulu gibi 
•efece cvetan müdafaH •• yapmıttır. ENSARI BOLEND 

deve yapınca 
Jltin -*lzimıi all1i9'e - "ft'lah

kemesinde ~nteresan bir Mhtekir
'ldt -w •ıaıdhı ıcı'bk ibrvasma lnra
Wıe....., 

Jııdell ~ ekunan m... 
ralara ve .polia lilnUaiaııhki kah
ramaalal'&l benziyen bu AAdlae u 
kahramanı ınalikemeyl dlnli.yenlel' 
'1ll'9SlDda 'tıü1tik bir merak ve heye
can uyaalbralNlk alAka ne ilıklb 0-

lumn..,tur. 
ııuua,a gore Şevket adtnda bir 

genç: bundan bır milddet .e\ vel ha
pisha edekl ı e\ kuf yetınl bıtırerck 
~ edilııWden aorıra E.enk6y 
c rafından bulun n b r nllt'ye tnil
rac t ede ek· 

- Ben htanbul hapı h esinln 
doktoruyum. Bursaya gldıyorum. O
rada slz"n mahküm bulun n oalu
nuza mektubımuz 'arsa götilreyım 

demiş \ e verdi lerı bır t kım elbi
se, bir kaç kat mqır ve 100 deci 
lirayı ala ak Bu ya gitmi tir. F 1-
hakika hap! h n ye de u amı , o 
ailemn çocuğunu bulmu 'c ken
d" ı e emanetler erm r. An ak 
verd ıu e ya ad e bir c et ve pa-

ra da beş aded liradan ibaret olmut
-mr. 

*>'rıca.. ltaııampaJllllia hawızlnlla 

QÜprwlırta edan Nezl ....... '* 
uta Dal vurarak: 

- Bana namuslu bir CGCUk Jhım. 
Bir iıe koyacaJım. bi para alacak
tlt'. Llldn b'i bir aileden olsan. Be
ni bılhassa sana mudur Cemil 89)
aonderdi. 

iE>.,.erek orada çdlışaıı Yuuf i -
minde bir · · n Mehmed adlı k -
detini almış ve .ite &Okmak •b .. 
busüne giri mi tir. Yapılacak mua
mele lçın 16 liranın fhmı olduiu 
Yusura bildiril · t r. Bır tanıdı • .a
ileye ginde n Şe et1e 
med oradan on be 1 ı alm ar 
ve sonra Mehmedi bı tnp ortırd n 
sır a kadem ba n Şe\ k t bir d ha 

vamı. M• Müdk Bando pWQarı. 
:na»ttdO 'llüllk· ~ tıd 
llıll 1Rıeırem mın\1*9* 

llllJ81'l· 
18.05 .Müzik· Arjantin 
ısa "M\i'4k' IMba sesleri • 

1111 tP~) 

.ll.4D --.UC ~ caz 8* 
.. (.lbrlbün ..... iıi.enlinae) 

11.15 llimk' 
1U5 Jılemlellet saat QJVJ, W 

jans MberletL 
20:18 Jllüzlk: 
20.301Kıoautıım 'taiiiniln ..... .-.. .. 

21,J.a ılılimk: Sat TacJfur • -
\l&Wen cliılr .-..S . 

21.ao KoP•IP'• Ba4.Jıoıaa=aM'D 
.21.45 lrlüdk" Rac170 ...... 

habtth!rl, 'ZirUt, esham .. td~t:'. 

truı. 

22.80 llemlek~t 
kambi,yo - nukut lllel~ 

22.50 Müzik· Bad.Y 
(Y. 



No. 132 Yawı: Sami KABAYEL 

KEL ALiÇONUN -
SON GURE LERi -

l'akat Filibeli, gayet usta -
Jarıa bir h.ıreketle kaz kanadın
- sıynlıp çıktı. Yalnız, sıy
~ çıkmakla kalmadı. Aliço
lllla l*Çalannı eline geçirdi. 
Bununıa beraber tetik ve çe

lik olan ~o. bir boyunduruk 
'11111trak paçalarını hasmından 
ı.ar.tardı. 

Aliço ıle Filibeli Kara Ahme
din ve Katrancı ile Koca Yu
lafun giirefleri hemen hemen 
claak olarak devam ediyordu. 

1'iliz Nurullah sallı ve okkalı 
olduğu icin Adalı Halılı idare e
diyordu. 

Fakat Adalı Halilin Filiz 
1'uı-ullahı yüzde, yüz meydan
dan çıkaracağı belli idi. 

.. \liço Filibeli Kara Ahmedw 

le güreştiği sıralar ancak kırkı 
~ yaşlannda vardı. 

Yaui, Aliçonun dinç zaman
ları idi. Fakir düşmemiş bulu
llUyordı.ı. Kendine iyi bakabili-
1ordu. 

Filibeli, Alc;iyou bütün malıa
retiyJe idare ediyordu. Her iki 
tar.af da ustalıkla güreşiyordu . 
Birbirlerini ezmiyorlar gibi gö· 
rlinüyorlardı. 

Fakat, hakikatte ikı pehlivan 
itden ic;e fırsat buldukça bir
lıirierini eziyorlardı. 

Bu aralık, Filibeli Kara Ah
lbed, Aliçoyu tekrar bir çapra
la geçirdi. 

Aliço, caprıu:ı yer yemez ko-j 
ea gövdesiyle olduğu yerden oy
llacb. Kaidesi kınlmış bir heykel 
llbi iki tarafa sallandı. Çapra-
11 söküp çıkmak istiyordu • 

Fakat, Filibeli çok mahir bir 
19ehlivan olduğu ıçın Aliçoya 1 

llaaıl ~apraz girilebileceğini bi
liyordu. 

Pılibeli. Hasmını alabildiğine 
BlirdU. Maksadı ınağlU.b etmek
ti. Lakin, .Aliço gibi meydanda 
8aç döldlb ağartmış, yiliJcrce 
Çaprazdan geçmiş bir pehlivanı 
hasnıı ne kadar usta da olsa 
bir çırpıda m.Clilb edemezdi. , 

Nitekim Anço, on beş yirmi 

adım geri, geri seyrettikten 
sonra sıyrılarak hasmının al
tına yatb. 

Filibeli, hasmını bir kere daha 
altına almış oldu. Aliço alta dü
ger düşmez büzüldü. 

Aliço, her pehlivanın altında 
öyle kolay kolay büzülmezdi .. 
Fakat Filibeli yaman olduğu için 
belki bir taraftan hatalar diye 
ne olur ne olmaz derlenip to
parlanmıştı. 

Filibeli, hasmının derlenip 
toparlandığını görünce onu da
ğıtmada mil§külit çekmedi •• 
Kemane ile sağ tarafa doğru çe
kerek açb ve derhal soldan sar
maya girdi. 

Aliço, sessizdi. Hasmının ya
pacağı oyunu bekliyordu. HC!S· 
mmın yapacağı oyunda muhak
kak künteydi. 

Filibelinin sarması ve küntcsi 
meşhurdu. Hakikaten Filibeli 
kündeyı doldurdu. 

Filibeli, hasmını aşırınağa ça
lı8ıyordu. Epeyce uğraştı. A
şıranıadı 

Oyunu değigtiren Filibeli, bu 
sefer de paca kasnağa saldı. 
Bunda da hasmını asamaclı. 

Aliço, fırsat kolluyordu.. Ni
tekim çok geçmeden fırsat geldi. 
Ters dönerek bir kol bastı ile 
hasmının üzerine döndü. Lakin 
Filibeli, tetik davrandığıııdan 

çabuk kaçtı. 

Aliço, hasmını tutmak için 
ardından seğirtti. Yakalayama
dı. 

Bu suretle iki pehlivan ayağa 
kalkmış oldu. Bu sefer ruira at
mak Filibelinin haklu idi. 

Nitekim Filibeli hasmının e
linden kurtulup ayağa kalkar 
kalkmaz nes'eli neş'eli çırpındı 

1 

\e. 
- Hayda!.. 

Diyerek bir nara saldı. Ali- i 
ço da hasmı boş bırakmadı. O 
da bir ııi.ra attı: 

( A.rkul \'&J') 

YENİ SABAH 8ayfa : • 

Onuncu izmir ( s o N H A e E R L E R )l tJli!VY.9i\;J. 
:/J.~~E:~~ .. k.o~·e·~·~.·~·~·~·;~·:·~-1·';,~·~ a·~·.~·ı~:·;a·\-A•m•n·~a~d·~·~·~·t·a·u·l:·s·n·~a·~·ı-1 ·,·emısı•A•_~·~.·!~

11

·.~·ta·~~··~·,1 ··~·.~·~·hl·,.·d.~1 Bir facia 
muameıe hakkında filiyatta İsviçre MHllrlB .Karan 'H" İtalya Karşısında 

tetviç edilmiş :ve en hayırlı se- hUkilmetine fakat hakıkatte 1ngilte- Antakya, 23 (a.a.) - Ant.ak- Roma, 23 (a.a.) - ~tef ni ajan -
rneresini vermiştir. Türkiyenin re hiıküınetine bir vesıka tevdi eyle- yanın Şenköy mınt.akasında bir sından: G esmek için evinizdea ~ 
garb demokrasilerile yaptığı it- mesıni, Alman matbuabnın tonunu., asfalt madeni bulunmuştur. Ya- Mısırın !ngılız kunetlerıle biı:lıktc kan kmlu-mma ••UJ• 
tifakın en bir.inci kıymeti hiçbir ve Bremen yolu ile şifreli bir mesaj pılan tahlil neticesinde bu as - İtalya Jle çarpışmak w:eıe ordusunu glttikleria.i biliyor llllWUIHD! 

devlet ve millet aleyhine müte- yapılmasını nazarı dikkate alınarak, faltın kalite itibarile IA.zkiye lıazırladıjına dair Londra radyosun- Dün gazete süiunlanııda y• J 
·h b l ak rf Akd lngılterede, istil:inm artık gecikmi-ı asfaltından bir derece iliıtün ol- da nefriyat yaptlmaıu üzerıne sala- ala bir f · _. __ 

veccı u unmıyar sı e- yeceği knnaatine varılmaktadır. hiyettar Roma mahfillerinde bu ha- D acaayı ua,.,an her aaa 
nizin şarkında ve Balkanlarda Bazı mahfillerde, Alman ha\a kuv- duğu anlaşılmaktadır. her tahakkuk ettigı takdırde italya- ve babuun göderi fal taşa gilll 
sulh ve sükünu muhafaza için vetlerinin düçar oldugu nğır wyia - Zengin olduğu tahmin edilen nın .lAkayd k ı ıyac:aııı beyan edıl- açıılnwJr ieab e41er. 
bir alet olmasındadır. Türl<iye- tın bir silkünet getirip getirmedigi asfalt mıntakasmda tedkikat mektcdır. Biri OD yedi, diğeri oa doka 
nin tuttuğu bu doğru yol saye- duşunulmekle beraber, iyi haber a- yapılmaktadır. Vibi.yetin asfalt italvnmn M ırak r 1 h ttı harekeü yaıpnda iki Türk km yalwıva 

lan mah!ıllcr, her saat bir istiliı tc- ...... ~·n tesbıt ed lm bul kt d sindedir kı bugün dünyanın bu yollarının tamiri ve şehirler için ı ......._ 1 1 unma · n ır. deaiz ı.a)08U .Y .. -1.r üzere 
şebbilsiınil beklemektedir. Bir kaç l ttalya Mısıra degil. Mısır toprakla- ......_ 

havalisi dtlnyanın en rahat, en gun e\'\'el, B. Churchill, Almanların deki şo.selerin asfaltlanması rında bulunan tngılız kıtalarına t ar- F1oryaya gitmişler. Orada bir 
sakin par<(alanndan birin\ teşkil Fransada ve Hollandada hava meyw' müteahhide ıhalc edilmiştir. Bu ru7 etmek ı tcınektedu·. İtalyan \'e bir Yugosbw züppe-. 
etmiştir. Ve İzmir fuarl ile danlnn \Ücudc getirmege de\am ey- 1 asfalt yollar yüz bin liraya mal 1talya, tng lız ı ,.nlı altında bulun- sile tam~. Ba iki seneri 
en normal zamanlara has bir leci klerini tebaruz ettırmişti. Hiieu- olacaktır. ma.ia ıdı Mı ırın ıt lyaya k r ı t rzı genç Türk Judanm kandırnHŞ· 

• .. . mun artık gecikmiyec:ejinde hiç biri __ _,0___ hareketiı ·n bı.: butuıı b ka olaca mı lar ve&\'~...____.:...: 
0 

•·-·'--
medenı numayışin icrasına im- '°''phe yoktur. k .. l \ ~..,. _. 
ı.ı:._ • • k .,.. Bulgarlar1n Almanlara pe .. a bilmekl.edır. Fakat Mısır 1nw rezalete w ... hı.;.ır-ı ... dö.km..._ 
Aau vermiştir. Tür iye kazara Dıger tarafdan tngilterede son ted- gıltere ıle bı lPSerek ltalyaya kaı ı _._poa -... 
mihver devletlerile ittifak gibi birlermi almakta, anavatan muh faza hediyesi harekete geçmegc ıc ebbü ettigi tak- ler ki niha)f!t yolcnlar \t" koa-
b. h ta d.. ·· Is d · k t l T llhla k döktör kendilerilli polise tesli-ır a ya uşmuş o ay ı şım- ı a arına ommy sı rı verme - Sofya, 23 (a.a.) _ D. N. B. dirde bu hal şimdıki \aziyeti değiş-
di Türk gençlerinin Suriyede ve te \e bi.ıtün meml~eti bır ço~ mm- bildiıiyor: tirecek \e Jtaly. o za an icab eden me mecbur ~- Derhal 
Irakta seller gibi kanları aka- taka şeflerinın emrı altında mudaf~ Plovdiv şehrinde ihtiyat za - mukabelede bulunacaktır. t;e\'kedlldUdttf cürmü ~ ..... 
caktı T .. k --'-·ileri d bo • mıntakası lliln eylemektedir. --L.ı. • .a::.:.....a.:.....ı.: ~ 
w . ~ ~ıı n e ve - lngBiz Hava rebliji bitleri )>irliğinden bir heyet, e- Atina yalan şayiaları uı~ıHat!lllesl, uonaiau _, yapak· 
gazda. çetm ~mbardımanlar vu- Londra, 23 (a.ıı.) _ Ha\·a ve dahıll 

1 
mekli ilbay Kuendschier'in ri - lan realetten dolayı hapee ve 

kua gelecektı. Ve memleket sıkı emniyet nezaretleri tebl.igı: I ynsetinde, Almanya büyük eki- tekzib ediyor para~ mahkiun etmiş. 
bir abluka içinde normal iktısa- Saat 17 ye kadar alınan raporlaFa si von Richthafen'i ziyaret ede- [iı•t tal'afı 1 inci Nhifede] ı Bu ceza, akdlan b8şlanadaa 
di hayatını kaybedecekti. Hal- nazaran Jngiltere tlzerinde bugUn de rek 10.000 kutu lüks Bulgar si- ha fazl.ı b ı urettc yay 1 n 'e Ste- uçnıu~ olan bNlhaht illi firle 
b k . d k . d l tl .1 •tt• düşmanın faaliyeti az mikdardn mü- .C.ıni aJansı tarafından lktiba olunan '·--ı ··-"'- ,, .. "1---11.ral lloL· u ı emo rası eve erı e ı ı- gar<>sı vermiştir. Ve bunların _... ~-,. _.. -· ··~ 

.. . . . . teaddid ta ... -v .. ~reıenn biribirinden "Ok ,.. 1&7ıal. ı a yeniden temas mecbu ye-
! k Türk h b "" ., mJ ~ ,.,__~--: -...ı--'-. Fakat bö··•le a ıyeyı ıç ır zaman ec- uzak ınıntakalardaki harekatına inhi- Fransanın Neuilly şehrine ilk tmde bulu 1 ·yoruz. Mıı~aı b zıyen .aocıan;ıııu nJrTQ, ., 

nebi bir devlet heeab ve menfa- sar etmiştır. giren Alınan askerlerine hediye bu r nt tlRt mdu ı aları ba t n ba a bir re•aletin \-Ukuullda bu ku.Jar 
atine bİ!' harbe sürüklemek teh- Dumnan tayyareleri, tngilterenln edilmesini bildirmişlerdiı. Bul - tekzibe &alMuycttaıız. Elen 11Uku - kadu, baalana E'hn&yüriaia 
likesini ha&z değildir. Bu yalnız merkez , e prk mıntakasındn bazı garlann 1919 muahedesi Neuilly metine bu gibi harekatta bulundu-1 de kab&hati olduiu muhakkak-

T .. k" f t• . ük\ın mahallere billtetrlk mitralyöz ateşi gunu i nad etmek hav • l ı ın ala - tir. Asri olmak _. ___ J., '"'- bir 
ur ıyerun men aa mı, s 1 .1 1 d de imzalandığı malumdur. mıyacagı biı e .... dır. - ~ 

ve sulhünu temin edecek bir a- ı e ıucum etmişlerdir. Bu hücum a 28111 ......... .._ tlemek 
zııyı.ıt verdirmMerdir. Hi" bir ölu Elen subaylıın ret katinde y hanw an 

!ettir. Ve ancak Türkiyeye bir yoktur. .. "" 1 Arjantin Cumhurreisi cıı:ı ııı hududa sankı y. pmı olduk- değildir. Düaaym1111 m müterakki 
tecavüz vuku bulduğu takdirde üç yere bombalar atılmı3tır. Hasar istifa Gtlİ laıı ııv ıet de tamam le csılsızdıı. memlelu!ıUerinde ailr umU& ve 
harekete geçecektir. Bir tecavüz 1 hafıftir. 1.tç düşman tayyaresinden Buenos • Aires, 28 (a.a.) _ Elen mahkemelerini alAkarlar cd<>n fazileti ea 118fllam ~re ia-

kal'ŞIBında Türkiyenin yalnızı ikisı ~" ~~ tbayytaarel
1
erimiz, bitri !e .:- D. N. B. ~~~:~':~~!,~in~ıbe~ ~~~7:11~~;;n~l~~ tiııad eder. Çocuklan• bu ı.. 

kalmıyacagı~ nın \'e demokrası' yare a ı a rya arımız ar ı n d.. ı.......... ..aı..J. duvo-ıHl.n- J " ......._ 
duşıiri.ılmü:ı ve bu sureUe bugün im- Nim resmi radyo, un a...,.w• yuksek adalet telakkislne dokuna- Mııcı, • ,..-·- BŞL•nw _. 

devletlerinın yardımını bulaca- ha edilen düşman tayyarelerinin ade-ı Arjantin cumhurreisi B. Ortizin maz.ıa . \eyne dü.~ bir \"&zlfedlr. Eğer 
ğının a.nlaşllması bir senedenbe-ı di dördU bulmuştur. istifa ettiğini bildirmiştir. Bu ------ 8lla, baba. çoeuJdarilt- meşgal el-
ri Tür«iyeyı doğrudan doğruya Dunkil hava muharebelerinde avcı haber henüz resmen teyid edil .. Sovyetler Alman teb- maz, onlan !kVbe8t ~ 
tecavü7.den muhafaza etmiştir. tayyareıerimlzin bır dUşınan tayya - memiştir. Söylendiğine nazaran Jialerine İnanmıyorlar bualann tiirlii at"h= ....__ 

T ermileri ı resi dUşurdUklerj şimdi tahakkuk et- "'e ..___ f _ _........_.__ ...... _ 
op m nin ve t:fyyarc cumhurreisi, istifasını vermeden! t•·- tarafı 1 inci aahifede] _.111 Vt't ena -~-- ..,.. 

bombalaruun düşeceği İzmirde ;:;;lig v:ı!:::.ın dunkü zayiatı ona evvel nazırlar vesair siyasi şah- venger'e bdar Alman yanın e - airfle kötü y.UU. 8llplllAlan. 
bugün onuncu fuarın şenlikler Bhı tıdaci Tayyare Dii§tü siyetlerle birkaç saat görüşmü~- linde bulunan topraklara şid - llaUi ı.mhi tmHı 1 U(IUnım-
iginde aA;ılma.sı işte bu akil&ne Londrr, 23 (a.a.) - Di.ışürüldükleri tür. Çok zamandanberi reisin es-j detle hücum etmeğe de\'anı edi- ı.ra 4lüpa:leri .._ aman mull-
harici siyasetin bir semeresidir. bugün haber verilen dört tayyare ile babı ~~ıhhiye. dola~.Ule istifa e- yorl~~· Alman hava müdafaa\ UınıeWir. 
Şu dakikada Türk ticareti har- 18 hazirandanberi tnglltere üzerine decegıne daır şayıalar dolaş -\ teşktlatında yapılan yeni islahat Bu neldaa1a iyice WIİ8Ne&i ff 
b. Akde · · ·k l ·· ·· d yapılan hi.ıcumlarda duşı.irülen dl.iş- ...._...._._ .•• ı.L.-1•- -•-= 

m nıze ınti a i yuzun en makta idi. Haftalardanberi has-
1 

bu hücumların tesinn· e bı·r dc'ıı·ı ana, --na çoc~ Y--•- man tayyarelerinin adedi 1002 ye ba-
uıgiltere ile kifi derecede inki- lig olmuştur. ta bulunan B. Ortize reis vekili daha ilave etmektedir. Mil meffUI olmaları başlıca ttik-
pf mamarası anıetmiyor. Fa-j Bu akfam da tnıUterenın cenubu B. Castillo vekalet etmekte idi. • 1 kat \'e itiaa ~ bir ~ 
kat mevcud ticari taahhüdler şarki sahillerinde bir şehir üzerine Kanunu esasiye göre istifanın 11 ..... ,,·S R&f.SI• Sıh :zudur. Çocuklwlle ~· ollila--

[!11 &·ı·ı b Çelebim•n 1 h~kümden . ~üşmcdiği gibi l~- yapılım hava hücumu esnasında uç parlamento ve senato tarafın- :mm; , • ~aa aaa baha. deılaymile eemi-

"4 :1 gilterc Iıfaricıye Nazırının temı- ::~::::m~:1=r~n dü&uriılduğü dan t.asvib edi~mesi lazımdır. hİJ8 Adliye Maliye )ete~ da hir suç~-.. 
Mezarı münasebetile.1 .natından da anlaşıldığı üzere is-1 Alrwı Hava Faaliyeti Tratskymn cenaze v k'· ıı . ld" :-'-=.:: ~Dat'"~ 

tikbalde çok daha geniş ve sıkı 1 Londra, 23 (a.a.) - Hava Jılerl ve i 1 8 1 8r1 ge tler -
lkıcünün ilim telikkilerine aıöre neşredilen tetkikler - Namık Kemalin bir tekilde inkişaf edecektir. nna\ atan emniyeU nezaretleri teblij Meksilro~~.~ _ Troçki- ve t.ecıliyeleri • ele ieaa. e-. 

tiı>ik .... hakiki bir alim olarak bü- yuz\ıncü yılını an.11 için hazırlıklar İzmir fuarı bir senedenberi ediyorlar~ nin öğleden sonra yapılan cena- . Meclisin tatil devresinden is- miieyyideleıia 9iinltle kehdii &-
1ük töbretler arasında yer alan Ka- - Kltlb Çelebi'nin - yukarıda bah- harb devresinde Türkiye ile müt Evvelkı gece munreriden nyahud ze merasiminden önce Meksika' tifade ederek şehrimizde istira - mmdar. .. llliiiıeyyiıllı • b-
tip Celebinin olsun eeerlerile ilim ettığmuz - eserim bastırmak ve me- tefiklen araamda cereyan edeG ki.ıçi.ık ıruplar halinde hueket eden h t tm k .. Mecli dar ~ ....._ aDe frialın 
te.ribiınizde yilluek mevki kazanmış zarını meydana çıkarıp yaptırmak... sıkı nıİİnnaabeuenn· pek tabu·· düşman tayyarelerinin İnsfltıere uzew kanunlanna tevfikan ceeedin o- a ~ e. uzere • s reisi o • __ ..a.__ -· _.. ·-"---1. .... 
......... ~--- l de bi nebze fa u-ı ~· ...... ü topsıs· ı· yapılmUltır. Abdülhalik Renda, Adliye Veki- _. 8 5-. Y~....-.--..-uiunu b1li7oruz. Ben bu yazımda Kultur tarihimiz ve manevi ıuru- görülebüec:ek ufak silitefehhüm- t' n r • -T""' _.. .. an S- ..._,, I geaçlik __. 
buncian baıı.edeeek dejilim ve buna rınnuz namma muhim ve mes'ud hA- tür. Müteamz Jackson bili has • li F-ethi l!>kyar, Maliye Vekili 0 fulletli w V-
llrbk lüzum da yoktur. daselıer telikki ettlğrmiz bu suzel ve ler bile vukua gelmeden gayet trıcııterenin ve Galles memleketi iahanededir ve .intihar tehdidin-! Fuad Ağralı, Sıhhiye Vekili Hu- fetll ıaılal..a5*1r. 

Bazı eski biyografilerde (Hnci H.ı- hayırlı h:ıı·eketleıi elbette alkışla - doataııe bir tarzda ilerlediği ve cenubWlun muhtelif nuntakalanna de bulunduguw ndan sıkı bir mu- l\ısi Alataş dün sabahki ekspres •VRAD SBRTO(;LU 
life) ve bundan plat olarak garb mak gerektir. samimiyet ki!l&bettiğini bütün ve lskoçyanın ıimall llU'k..ısinde kain 1 
6•-mı'nde (Hacı Kalfa) dı"ye <:fthı·et bir GDhre bomoolar atılm•"*ır. 1 hafaza altındadır. Jackson polis t le Ankaradan şehrimiU' gelmiş- ,•-~Apaısk••er-1!111!1f.k!!llml•1:1!'1Şlm!lle-r•ı:ıııım-J ~ .,,... Genç \ ekıliınlzin bu hnyırlı nlüka- cihana iabat etmek gibi bir teza- .,- "!l' 

illan büyük Türk fllimi K4tip Ctle- larını. bar.a gelinclye kadar, kim bi- hüı•e de vesile vermış· tir. Bu Londra civarındaki bazı ye:rlert' karargahına nak~ılerek sorgu- lerdir. Vekiller 9ehrimizdc kal - --------------•• 
binin yüksek hUviyetinı cumhuriyet liı· nıce mutehassıs gönüller se\inçle münasebetle tngnı·z dostlarımı- duııen bombalar, bir takım evleri ve ya çekilecektir. dıldarı müddP.t zarfında Vekilet Betiktaf A-«el'tik tube9tderı: 
11\aarifi oı1a tahsil gençlerine bıle .ılk1$lanuş bulunacaktır. bır sinema binasını hwra uğratın" • lerini alikadar eden meseleler ı - Şuben zde kayıtlı olan malil 
tanıtmıştır. . 4ittijımize göre bu tarihi mezann za, gösterdikleri nezaket ve ha- ve telefata sebebiyet vermistir. lzmir turiatik rolla- . etrafında da bazı tedkiklerde sub:ıy \ c erlerın (MI) senesi bey'&Je 

Onu buSün her Turk müne\ verıı ı>roJe>i y ıksek mımari akademisinin yırhahbklarından dolayı teşek- Jngilterenin şimali şarkısinde kfiln ""'" İnfllSI bulunacaklardır. ikramiye tc' 8 50ll ı eı-m~ gabklİt'. 
takdirile bılir ve bilhassa Türkoloji bu yıl yetiştirdiği genç mimarlarımı- kür ederiz. hıuu i blnıılar hasara uğramıştır. tn- 2 - Ş~hit vetrmlttı. lül sutNır 
ile utrqan her Avrupalıya meçhul zın kudretli ile cllerile çiz.ihni;s. Bu su lltiseyin Cahid YALÇIN giltennin cenubu §arkısinde kiin İzmir, 23 (a.a.) - Vilayet: Belediyenin munzam ,e erlerden d .. karı k olmak UZf"..re 
cletildir. retle de mMele belki milli mimari !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!1!!!! dijer iki şehirde bazı blnalann hasa- dai~i e?~ü?1eni. türistik yolla- büdcesi tasdik ol d tarihi ilanda l •t baren 4 ... y mi.ıddet-

Milli bafızamıııda tükenmez bir ser bJkımınd:ır. aynca bir kıymet teşkil Namık Kemal: varsın Çanakkale ra ~ramış olduiu bildlrllmtidedlr. rm lll§a ışını yemden deruhte et- UD U le devam edccf'! e az rkn her sah, 
"et olarak yaşarken ilim tarihimuıe edebilir .tanlt'ız. sahillerinde büyuk Turk milletinin Dıger mıntaknlarda haııarat ve te- mek isti yen Reji Jeneral şirke- l k r~at urafı 1 ınoı aahlfede 1 ç. ı . mba 'c c m g • lerı aat 9 dan 
lbideler kazandıran bu yüksek Ali- Tahmin ederiz ki. yapılacak nıe. ar ebedi bir hun ıyet abidesi olarak kal- lmefeakttvuked'-u. bulmuş olduğu haber \eril- tinin :bu müracaatını reddetmi" mmeaketadoıgr.uşlanna tahsis olun · I 12 ye kadar ıitr mıye te\ ziatınıı de-
rnın mezarı: dilnun nankör ihmalile d k · b · k.. ''"t t 11.•.k"l Koc Si da -.k'- b ~ ~ 'am. edılece tıı. •~ _ un u "-e urun u san.. e lll"K ·ı e- ıın. :ı nan ... n:re aş kaldı- -»ııc- ve mukavelenin feshı' "halikında 
-anbu!un sapa bır kö:PMinde; Zey - rınin toplu bir ifadesi olacaktır. ran şahesermın yom başında bağdaş Bundan başka yeni munzam 1 3 - Müa~ atlar~ikt ş l:azaa 
l'ek C4.ddesinde ınutevazı bir evin sa- bterlz ki: ıtatib Celebinın mezarı kursun. Fakat Zıya Gökalp Çember- Manş üstünde top verdiği kararın tebdiline lüsum büdcede vilayet kısmından 531 ı k ymak mi nda ute ek.-n t vzt 
ça&ı altında unutulup knlml§tı, butunden sonra yarınlara •e gelecek lıtafta, Tevfık Fikret Eyilbde ve du""eJlo .... • .görmemiştir. Vilayet, bu yollar- bin 773 lira belediye kısmından omisyomm gelnıelt- ı luıımd r. 

Eserlerı bir tac ııbi başta taşın - nesillere takdir ve alAka ilham ede- Mehmed Akif Edunekaparında .. •w dan inta&ı yarım kalan ilk kıs- &etikt .. ~erik vuba.ınden: 
mata liyık olan Kitip Çelebinin me 1 •- ( tla tı ·'- ) -•-·· ""·-k k'"·"· musiklsmde , ... to k 492 bin liralık serbest tahsisat 1 ı oı..-unlu mtıh ı1L'ııı·.a- ı'--eek ma ıJyet..,. anı § ruuıı!I UIAl.ltı. .h.. ....... p... nı [Bq bl'afı 1 inci aahlfede] mı Alsancak - Parahköprü yolu .. ' ..... .. 
2arının ayaklar altında kalmasına "-'-'li · 'ud bl meloclı...._ y"rıııtan \' u d ıı vardır ki bu tahsisat belediye ınale kalı > ı.ı ı ıe u affak o'--Maarii ~' nm mea r .seri "'"' ... c on erun 91- fakiyetsiz bfr surette yüz kadar obils nu ba•ka llJr müteahhı.de ı·hale -dUnku telikki nasıl katlanmış bilıni- t (lt ) "'" ıd n-... ......... '"L UI tarafından mz· umlu .. ··1 cakla d Ii rb halinde sıraladıiı bu hayırlı teşeb- ıren rı .,.ru~ap a. ~e ..,...,ndi atarak bir ıemi kafılesini bombardı- ..._ ..... ı·r. Yollann yagmw ur me••- ı goru en şe • ı r a a 
~onun. Tarih şuurunu idrak edence- büller lst.aıbulun çalıfkan ~ledlye- bilmi,Jerun nerelerde kaybolup .ıu- man etmıı obıh Abnıutlar, ...., __ 

8 
""w.&&.11'5'.. • kilde kullanılacaktır. Yeni büd-

rnıyeUer, varlıklarında ilıni benlikler · u .. _.. simi ...... ı..madan evvel tamam sine bir ornek olsun. tlim \'e san'at m!.f r... doiru Fransız sahilind911 lnıiüerenin o-.!JM1 • <:e Dahiliye Vekileti tarafından 
Yaratmış olan kudretleri ınkfır ede- Zaman • ilen ka •-·"' l · · • t rf bilir mi? adamlarımızdan IO(müş yüksek kıy- k t lm n· sırsanın -,-ı cenubu i8rki aahillni bombardımana anması ıçın asamı gayre sa tasdik olunduğundan derhal 

ınetler \<ar; bıraktıkları esel'ler mu- ıt ır zu u tenıştiı: Bir .Un bı.itün baflamışlardır. olunacaktır. 
llmi ın k k ld b ı h 1e · · ı mevkii tafbike vazolunacaktır. ya ız san ve sa a ıı :ırı- kabilinde bizden - haklı olarak • bi- u manev a ne rımazi s llp süpü- Gren\\iCh saati ile saat yırmi,ye dog 

J'an bar devirde yetişen (Cihannu- raz sayaı ve alika bekliyen bu mu- rebllıı·. ru mutlıiş bir tarraka işidilmiş ve Al So l Sörp.gop'un htbnlild 
ltıa) mi.ıellifine devri ve muhitı sağ- hallet olüler şehrin ötesinde, beri - Edebıy3t • sım·at n.eselesi bizde bunu muteakıb bir kaç dakika !aıııılil man - vye Ankaradaki faaliyeti esnaaın-
lıtında o kadar iltifat \'e sun gös- smde ~ ıuk ve perişan bir halde bir (dün) e (bugün) davası ile öl- ile uzun menz.illi mermilerin utuıtu-1 misakmm yıldönümÜ da belediye mu.hueile müdürü 
terınemi.ş ve onu lnhisarcılığa kw·ban yabyor. Bunlardan hatırımıza gelen çüldütunu biliyoruz; fakat ummu - ları \e arkasından paUarnalan duyul-! (Bat tal"afı 1 inci uhıfede] Muhtar AcarSürpagop mesarh
~tir. Fakat Cümhuriyet çocukla:ı bazılanu Joaz:ıbiliriz. Bugün mühim yorum kı ~nım bu hasbi ve samimi mıığa başlamıştır. Bombardıman üç yeti haiz olduğunu isbat et - gıw nın ist.imliki i'""' lüzumlu olan 
onu ölwnunde yaptacak. bı.ıer tarıh olan hıidiscleri canlı gö- yazım herhaı &ı bir bugünküler yn- çeyrek kadar surml.li ve bir düzine- l d ~ ~~· 

... h t d ı i k tl d b. i 1 miş bu un ugunu yv.maktadır. menarı·ı· umumiye karannı da re ube•e m ra aatları 11.'..n olunur. oılgi \ e bilcine değer \ e yer veren rilJlerile ve kuvvetli lısanile nesilden u un ı er n avu 3 arın an ır • den !azla mermı İngiliz topraklarına ; g 

Cümhuri)'et maarıfinin genç vekili nesilc seve eve okutan E\liya Celebi sinin dar ve tez anlay şına kurban du muşti.ır. Felaketli ve kanlı bir harbin almıştır. Bu kararla Sürpagop --
lfasan Alı Yucel, bu layemut Türk Beyo&luadaıı K:ısımpaşaya giden gıtsın. Bu esnada Fransız sahilleri uzerın- önüne geçilmis olması bu rnisa- ~~lığı sahas~ d~il bulu • ~ ANAPIYOJEN 
llirnını - haklı olarak - ya..,.tmak Meyyit yoku unda. Bugunkuler Şı lı - Asri mezarlı- de birdenbire bir beyaz 1 .. ık peyda kın ga.vesindedir. Bu misak, im- an uç Horo kilıses jl 
· ,,.. .. n · n .- 1

.' gara ar, Dr. l0 HSAN SAMI ıçtn onun bir şaheser olan (Keşfi I Dunku ilim filemimlzde biıyilk bir gında gu el bır ye· ve ildi. Bu asıl bir olınu ,.e be dakika kadar yanık k.ıl za edildiği zaman her iki tara- gazuıolar ve diğer bınalar ıs _ " 
ZUnun) unu ba tınnata başlarken otorite ol:ın (1bni Kem81) Ed.ırneka- kadir naslık• · Hatılıyarbildil(ımız mı ur. Almanlar, bu esrarensiz ışıgı fın bcslemis olduğu ümidleri timl" k l ktı !streptokok, t tafılokok, pnbmo-
Ylkık mezarını da - ona yaraşır bir pı ı mezarlığı Münzevi yolunda. 1 bazıla ı un adi r 1 yu ·arıya sırala- ondurmeğc çalı mış ve ışıaın bulun- a o unaca r. kok, koli p y ıyanıklerin ,.ap-
tarıc1a - yem ba tan yaptınnaia ka- O n:ı lı edebiyatında duygularını dıgıın z dunkulere de bir <Panteon) dugu cıhctle yii:ı:lerce kurşun atılmış.! haklı cıkarmış ve Almanya ile ~-·••••••••••.. tığı çiban, yar . akıntı ve cUd 
l'ar venn1ş. ilk ı ta bul lehçeslle anlatan divan gıbi ehrin ıun ıb bır yerinde: Mc- tır. Ve Fr. n~ız sahili aydınlatılmıştır., Rusya arasındaki mesai birlıği- l ...,._, hastalıkla mıı . Mil çok tesll'li 

MemlekeUn ince bir !ıkiı' ve sanat edebiyntıııın dılınc ihtiş:ım getıren ela Çeınberlıtaş Şehzndeba ı, Fa- tngılı tayyarelerı, dun bir gemı kıı- nin bütün A\TUpa kıtası ıçın A L E ••••• taZI' aşıdır. •••llil 
-S.mı olan Hasan Ali Yuccl: Bir yan Baki ı; i yerin daha b!!risinde. tih ·· Yahud daha el erişli bir yerde !ılesiııi 'e akşam Kent eyaletinin ce- istikbalde haiz olacağı ehemnıi-
dan ılhn ve an'at adamlarının dırilew 05ln nlı edebıyatında duygularını bu d nku Turk 0 ulerl için ebedı bir nubu arki mmtakası sahıller ni bom yeti isbat etmi~tir. Tefekkür 
l'ini korurnaia çalışırken öbür yan- ilk i tanbul lehçcsile anlatan 'c dı- dur k Y3 t>ll ın. bardıman etıni olan Alman agır t p 
dan olülerinl de unutmadığını son \3n Şii i Fuzulı gıbl amim le tiren Bu ) yuk oluler meşherine Tur- b:ıt:ıry:ılarını fahrib için, nıul t ıel incir uzum piyasası Her sene san'a-
laınanlardııki - takdirlere !Ayık - Nedıı Ü kudarda K"arııcaahmedde. klln b lj'UK lımı tbııı Sına, buyük olan r·~eklerle a~dınlnblmış olan İzmir, 23 (a.a.) - İncir ve e tın en nadide in 
ltluhteltf tesebbuslerıle bize gö ter- ŞeyhuısLim Yahya F tıh ç. r am- ıloro u Farabı e \1e\ lana Celaled- Calaı :nmtakasını ddeUee boınlmr- üzüm piyasalarının ne zaman a- cilerini.. en kıu. 
41t b da. Şeyh Gal b; B ;) glu l\levlc,·i- dini R n Y llUS Eı 1 c adlarına ıniı- dın n et · lcrdir. J 
~, bol k t k 1 b' çılacııgı~ henüz kati.\ et kesbet - m li h8n1·-ıa 
011Yllk · · H ıd ç ı yaptıgı anıt h e nde >ır :ın. onu a ılir. in l z bo b3rdı an Uıyyarel ı ·n 1 _,. 

- Şatr Fıtnet'Jn n ezarı _ Türk ede- tın b ba,,1 ş n:ı.i A) spa- ıı hur ıet tmeği bılen diri- gayretleri her luıldc 11 U\ ffaJ, yelle memiştir. Maamafıh pıyasanın 
bt nda rone nsl şan) tanzima- ır halltlİ apartı nın e i- na hak kazanır. tete\, üç elmiş ol cakiır. Çıinku Al- eylülün ilk h~ı'tasında açılacağı 
tin 7Uzüncü yıl dunum ı dol:ıyısile ~ıtkı AKOZAN nan b. Uıryalaıı kCıta geçmiştir. zannedilmektedir. 

rını .. \ c- en göz kam 
erlerini toplar. 

tıran 

Merhumun zevceaı 
Münire Payzın 



·r: __ K_ı_z-.lşişti TE1R0AKK7

i tisEsil ERKEK 

1 

ANA ILIS .. ORTA .. LİSE Yabane1 dillere biliasaa itina edilir,. 
Tedric "~. {"rbi:ytsindeki cidcıiyet Devlet imtihaıllaı·ı ncticcledic sabittir. 

1 - T<•lebe k;;ydına başlanmıştır. Esl-;i talebe, 1 Eylüle kadar kayıtlarını yenilemelidir. Bu tarihten sonra :-.-er
kr.i ~·c•ıi ııır r.ıcaatlnra 'erilc:celttir. Kayıt için velilerin mektebe bizzat gelmeleri gercktJr. 

- T p I 12 - E h "e yeni talebe kayıtları her gı.in ( soıc:t !l - 18) e kadro' Halil 
YA ı... == Rifal p:ı.~a kon~ğmda yapılır. NJş;,ııt;ı~ı Rmneli ve Çmar caddelerinde 

' Ace1e satılık ~ 
~inema makinesi 
~f'HILIPS.» rmıı·k:ı f•39 n•o<kli. 
~C' li, :;eyyar. iki tiç ay kr•cl«r kul 
lıın lmı:; mi.icerldet bir \ nı;ı:ct
tccı-r. Yede:-: bir takım hımb<:la
P d. nıc\·ı:uıtuı·. Sirkec;i \"ezir 
ı -ı,,.je i !fo. li An::ıdolu Ticarct
hanc»iııc ı ıurdcaut. Ter· :!08k7 

ıs ;ınbul Bıo;şinci lcrıı mcrl.ırlu9l<l1 · l 
O?n: 1 

Ilır l, •!' UH• dO]O)}; lnE:l'h'. Ol ll) 1).1-r 
."Oy:'! çcnı.lI"'c.sinc kaı ~ · \'C"'iİ!:!l 
ı•uJıtt'I ! ev eşy<ısı) :H/8/1°-tiJ tı.maı·-1 
t~·~·ı ı;:-ıat 11 de Taksirı A~aLp, fi .. d.1 
Aı ı ,,rn pua, ,.parlm.ını N . e de 
[ t•Jac::k.ı!'. Bi. iPcı ıırt ı · • dr e ,lif 

'1.l•len hede! ncı:llunun <" ~5 • ı b'-11-
,;,_ız<;ı c.ıtı!j. 7 /9/940 currı:ırtı: i rıym 
•. ;;t \ e mnh'llrll' ~·~pıl,u .• Tüı 
Talii..ıiuin ) e1. ni ınezkurc, [ l.;.ıl- 1 

. ·cıe h .- lıulunac:ık s,ıt ı c ıu u
•a. ,:i .lL[ ... tları ilfüı ol.ııt ... r. ı26~3U) 

1 
t 
1. 

ASKER1 FABRİKALAR SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLlRI 
16 kalem demir malzeme alınacak 

Tahmin IJrdeli (20507) lira :>5 l:uruş olan lli haleııı demir nıalzeDW 
As ;eri Fabriknhır Umunı MüdUrlüü Merkez Su!ınalm:ı komi.:yonuııca 

t!/Jll/JV40 cuınn giini.i snat 15 te hıpah z<.rfla ihalı! edilccckl~r. Şartname 
parM•z olal'ak ı, nnfr yomlü ı \ erillı·. Tnliblerin J}ıut·~ikkat temi:ıt ohm (1538) 
lira (7) :mru~u h:n.i tekli! mr·ldupl:ı::ııu mczklır günde Sil::ıt 14 de kadm· 
J,onıisyonu Yermelei'i \'e kendileriıınin de 2490 numarrılı kanumın 2 \ e 3 
:"'ııdrfoleriı·ı:'leki ve-.;;ıikle l<)l·ti yoııcu olmndıkhırına ,.e bu i:jlc offtlrndar ti.lc
cr:rrhı!.1 o1duJ,],,ı ma dai:' Tic ... •·et Odası \ c- ik;.ı;ile n'ezkı'.'ır gün \'e .,a;:ıtte ko-
ırJsyıma mür.<cnatl<'rı. 7463) 

Kcş;f bc·tlı~li t 182CG) liret oh n yukm:ıda ya;~ı1ı -i•1şc:at Askeri Fz.bıikjlar 
u ıuı>1 ınüdürlugü merkez s::.tm alma komi. yo~rnncn 2/9/940 taı ihiııdc pa
.'wr'" i giınü .. ~at l l de l:apalı zadla ih~lc edilecektir. Şartname 91 kurus 
ıı..ı·.ıbiiınclc korııisyonda11 \ c;H:r. Tnl:blenn •m.ıv: kk .. t tE:ıninat olan 13G5 

lira.1ı hrı.'i kklil ıı <:i•tıb1arııu n Pkt"ır gi.lr.cıc ~.~nt 10 a krıdar kombyo
ı·A \'cr,nefori \ L' kı'adilc-rinııı de ~4UU s<ıyılt lrnımının 2 ,-e 3 madrlcle-
1 :ndc:ti 'e<;ıikJc ııı..ı~yyr ı gün ve ~:latt1' J-:omi~yonn ıwi.iracmıtıurı. ( 737 ~) 

... ... 
lfoUal!linu~ bir .rol silindiri alınacak. 

Tokrı1.:ıcn \!D toııltı: iyi J;ul!v.nılr.ıış bir yol silindiri .::ltr,:::c:ıi:uı·. Satmak 
isi.ıyr>ıılı>rin b•.r ı ;l;fa ile l'mum :.\Itidi.irlügi.imi.izc mürac:1al etmerıi Ye ~i

lu1diıi11 muf.ıssnl · eı;süile haliimzır dmumunuıı Ye Ankara \'eya Kıl'ıkka-
l<':de t11,Jim fi~ atının ı.ln l>u li'l).ıncfa bildırilınc~i. (15~1 ). 

~= * * 
450 fon kiikürt alınacak 

T, hmir cuılcn bedeli {117.000) l.ra ol::ın 450 ton. kükürt A~keı ~ F<ıbri

J ... ı.,ı· 1Jnıl1'-' J)ııi.ıdlirli.iğti merkcı: satm alma l~onıi"ynııunea 9/9/1940 ı;ı;ızar

fo«ı ı,)ini.i s;ı,ıt l'i ele lrnp~ılı 7.'.i'!l:ı ilwl .. edilecci.tit'. Ş::rtnamc (j) lira (85) 
kuru:ı nıukalıılıııdc.• koı11i~yo11d;ı 1 vcrih·. Talib)erin mU\'Ukkat teminat olan 
(7100) lir<ıyı havi teklır ıııt-1 .. tublarını rı'e::klıı· glind(' ı:;;.ıa~ 14 de lrnd:.ır ko
t ı·~yon;.ı · <:nr~ı~ ı '.C kcııtı.Ic i·· n de 2490 liU"l~rJJı k:ınuııu•1 2 \'C 3. 
muciıll'l• rincleJ...1 \ff<ııkl" ,.-ırıfr::yo.-:cu olnn•dık!m:ın;1 \C bu i§lc illiık::ıdt!ı- tiic
Cc rd~n uldlı\.lı:.rınu cl,u• Tic:-.. rct Odc"il ve.,iKa~ile ınezkı1r güa \'C c;;ınt1e 

kcı111 · ·yr ııa n.ur::ı .. aat!:u·ı. 4/673> 

liO ton ?%•kh'oJit 'l'ut~·a alma.cakhr ~ 
T ... ıımin edilen bedc!ı ( 1)0.50fı) lirıı rll;m 170 ton l'lrkLro; t tutya As-

_:ı kt:ı-i ''.:l:>:d!o;";:ılor Urrum Hür.lürlii ü IYIC.t kez S ı';ı 1 ;J-.la · k•mıiı::yonunca 
'ru\'._!dinizi yapaı krn 1/10/940 paı.aı t~;:ı g.inil .,aat 15 elek, pdt z~d.l ilınl,? cdilccektır. Şaı-t-
pudı·a altımı. daima ı .uıı<' ) lir::ı G3 J. Ll'll'i Pıult:•bil:ııde koıni:,yvndan \ eriliı". T;ılıblı:.rin rııU\'::ık-

YENi SABAH 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Ml)ltamme n B. 'rb 7.5 temlnat'ı Eks iltmeni n 

Cinsi Mikd:ırı L ira Kr. Li ra Kr. Şekli Saat i 

---------------------------------------Fıçı tahtası 60 M3 4500- 00 33? 50 Açık el:. . 14 
Nihayetsiz şerit 4i75 adet •müteahhidi ı1amına"> Pazarlık 15 
Formaldehit 300 Kg. 360 -00 27 00 Açık ek. 15.'301 

I - Şartname ,.e nihayetsiz şerit nümuı1e::ii ınucibinee yuk::u:ıda cıns 

ve mikdarı yazılı ~3, kalem malzeme hiz~htrmda gösterilen usullerle satın 
alınac~ktır. 

Il - Muhammen bedelleri muvok'kai teminatları, eksiltme şekil Ye :;aat-
leri hizalarında yazılıdır. J 

IJI - Eksiltme 9/IX/9-!0 p:ızıırtesi gUni.i. Kubataşta Le\'.:ızıın sc müba-
yaat !;'Ubesinde1<i alım koınbyoquııda yapılacaktır. ! 

IV. - Şartname ı:e kere:;tc eb'at Hstesi sözü geçen şubeden parasız\ 
alınabilir. , 
- V - isteklilerin eksiltme ve p:ızarlık iı:-in tayin olunan giin ve saatte 1 

':O 1.5 gih·enme parul::ırile birlikte mez.kür komisyon;.l müracaatları. 
l7687) 

92 senedenberi bütün dünyaca. 
tamnnııt> 

EL EC T İON 
:Kronometreleri metin, hassas 1 

ve garantilidir. Yeni 7.al"if mo- 1 

dclleri: Ba.hçekapı C-:. Kardeş-! 
for, fü.ırnköy H öı>ıii Cad. Panc>i- 1 

ri::;, Be~oğlu Fot-0 Sürc-yya kar-
• ~ı;,ı B. Rabi mağazalarında 1 

satıhr. Fiyatl&r maktudur. l 
Deniz Gedikli Erbaş Orta ! 

Okul Müdürlüğünden: 
Okulumuza ücretle 2 Tilrkçc 1 ıııgiliıcc ı 1''izik - Kimya, tabii ilimler, 1 1 

Tarih - Coğrafya - Yurt bilgiı:;i ögretnıcninc !uzum Yardır, ' 

lştt~;.:r~t~ :=czunu oln·a·~ veya i.in.l\ersiteden ögrctmenlik \'C·!!ikası ;;lmışl 
bulunmak. 1 

2 - Askeı-Ukle ılişiği buluııı:namak. 1 

3 - ücret mık.tarı barem kanununa g<Jre l\ıl.M. Vekaletince t;;yiıı. cdılecch.
til'. Hemen derslere b:ışlana•;uğmd:ın taliblcrin acele K~ımpaııada Deniz Ge-ı 
dikli okulur.a mı.iracaatl::.:-ı. +7667 > 

LEYLi YEN·I KOLEJ· NEHARİ 1 

ERKEK · . klZ • ! 

24 

F 
Ağustostadır .. 

lliH••İUI Pi" 
lzmir Fuarında çeki lmek üzere bir 

Zafer piyangosu terfih etmişti 
T ürkiyenin her tarafında sahlığa çı

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

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

30AGUSTOS 
Zafer bayramına mahsus fevkaUide 

Piyangonun pJam 
İkramiyenin mikdarı 

İknunıye a<lecli Lira 

1 
ı 

1 
2 

10 
80 

300 
3000 

31)000 
30000 

• J 

\ 
'I 

I~ 

60.000 
20.000 
10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

100 
10 

3 
2 

:İkranliyc tutarı 
Lira 

60.000 
20.000 
10.000 
10.000 
20.000 
30.000 
30 UOIJ 
30.000 
90.000 
60.()()0 

M 
kot t~ııUn. t ·ı~.on (fı715) lirayı h.,\ i tc'':li:l me!üublarıııı mezkür güııcle s;ı-K RE ::ıi. 1-! el~ kaıfaı l.<»cıiı;yoıı;ı \ l'L'nlt>l<':·i \'(' kcndilel'inin de 2490 numaralı Taksimde S1TIL<iienilerde • YENİ AÇILDI. 

, PERTE 
1...:->.nunı.111 2 ve 3 111.!c.l.ılckr;ııdeki ..-c<;3il:lc k~nıisynncu olmad~khı:ına \C bul Miidiirü _Eski SişJi Tt>rakki Direktörü. M. Ali Haşmet Kırca 

I L K .. ORTA - LİSE 1 

l 
Fiyat Murakabe Komisyonundan : 
12 num:ın::lı ili\ıı ~ 29 nt1manılı r·1illi künımnn kanırııameHınln uç..incJ 

m .. dde:;inin verdiı1i s:ılahi;.·T·!C' istinadeıı i.;taııoulda udun satı:}lorına te~

hit edilen <ızami Iiy6tla1' a~:w .. i=> gösleı ilmi.'.;-tir. 
iiile .ıh.ıkoda.· tuccıı ·ul'n olr!ı.'~' .. '.l (1; .r Tıc:::tc~ Odası Vf"~ıka.•.ıle ınczkı'.ir Hususiyetleri: YABANCI DİLLER ÖÖRETİMİNE geniş 

ı g•m \•! ~~-. tte l")ıı i--ynr:a ıı:·rr :ıu!Jcırı. (7373) dl t k'l 
mıkyasta ehemmiyet n~rmek, eınıflarıııı az mevcu a eş ı 

~ 
~t·untraüı~~~c· a::1~rs~~·.~ /:a~iDı~~ ıı· rı="MNı:VET SAN_DIG ... I l"l ~NL ARI il ederek talebesinin çalışma ve inkişafı, sıhhat ve inzibatı ile ya-

ı - Kııyıl:t:m f!:ıhiJılt•Vi depolara ;,:ıııtar üslü teslim toplan :-.:tıı; !i
yatL azami 330 ~.urı:~tu·-. Doğrudan doğruya k<·yıktan <ılaıı müstchliJ.:.d 
dahi bu fiy:ıt uzerinrlı.·n satılacaktır. • - c a- ı A fi' kından alakadar olmaktır. Mektebin denize nazır kaloriferli 

lur. Yağlı ve yağsız olan tcneffüshanesi ve jimnastikhanesi vardır. Her gün saat (9 J ile 

~m·ı.1zvc~vmaz~.o~~~r=ı~n~11~~2~~·~~1 Ofo ·8,5 faizli ve sekiz sene bB18m)-ar~a~ffi3n&~~a~b~lm~•e·k·a~y·rt·'·~~gkaabmumlm~.OO-UJE\~BT~e~küf•m•ı:•4•1w1•~~ 
Osmaneli ~~y:\ :.~kı-k mahke • ı taksitli Emlak satı şı 

'.! - Çeki ile sato.n per~kendecilcrle d<.'polarda 1.:vlcrc t~:;lim n; yeri
ne i,tif <:art:ı~ odunun ç<!ı. '~i azami ol<ınık 435 lrnnıştuı-. 

;{ - Kilo ile odu•ı >.a!,4,ı di.ikkfınlrı.rda oclumın .-ızami. ıiy:ıtı kiltJ'itı •ki 
kuru.~ttır. 

mes!nden: ı• 
O~;rıandir.in r'.;müil.ı:-b'r "' i r.,.ıllc :ı 

ıJ4:n Ahın cd Htı llıı:.i Ü'll\ •. • n 1 · t.ır.. - , 
buldu Dc~iJda~tu Abb:--~. ğa Deme} 
sokak 3 No. ltt evde nıuki"'l l\li :(12.ı 

1 
Znrııe Um·er aleyhine arı,.ıc- oldui,'U 

Jh1.ır ckıvnsmm irrn kılınur. nuhıı -ıı 
kern~s:nde n~iddeiaJı>yh Z;n ,.. ün
verin ikanwtı;ahı 'ncçhnl dduıu cı
karıla'l da\: ctiyelcı-c \·erı!e•1 • ~I' "U

tıattrın anl,1ş1Jm1~ \'e um·~ Cl iJ.r ılet
!{fılıı rı • ı·ıuıl ıılaıı ıııtiddd<kyhC' i1iı

ı;en teJ.ıJig;ıl :, <ıp:l•n;ısını · ten~:'..1 \'C 

talı•! i 1. 1.T. :\L K. rıuıı Hl iıır'1 "'~d 

O('.'l•ı.ı. ·l ft'""cLı lJl'ndine u:·t.ıır' 6lİ ·:"ı
ıiııı:" r,df!l iJ:ıt•(· tcbliğmr \<ırrr le: 
tıl d:j bf'ı. ıwibi karar ". ı..ı.:.~. 
:ıvn b!r: ',ıidıl'ı 26/9/!HO LLİ .üııı• mii-ı 
<:'l•'•f p!'• ,crrohc günü sa .t fJ.:11} d;.ı. 

h ıd 'i "ll')'f'u ıgi ve~,, b~~· H:kii 1 

cunrlı'tnleılıgi taf,Ci.l'dC {!lj':l]J l•::ıra•·ıı 

'. c- k ":'.i Lebllı! mak·"ını.~~. ı, .. ; 1 "1-ı 
111; J; u,.,,ı·c :lan olunur. 

.o 

Semti Cinı;i 

,.. uhammen 
kıymeti 

Kndıki.iyündc ıbr,ıhirn;;ga !'',ılı. ile-
. iııdc Kü.ftün:tiı:ıglu yen.! I::s:ıclp;,şa 

~ulrnı~ınd:ı c·~ld 15 r.1L1. yeni ü/l 
N'ı), lı. 

1ki knl::ı :utı odalı ıki so
falı \e 1'ııyuy11 lıa-.·1 cYin 

ınmıb;ılıce ve t.:t•·I;ı bir <thi;;ıb 
(;\'in ta ll~r·ı (ıne~:::lıd 

ıathiyesi 2225 nıe(re ınu
n..bbaıdır) 

AncıdulurJs[. ı.ıaa Gok• u maııalıe- lki bL11;uk kutta be~ odoJı 
sinde Ni~anta~ı c-~ıcld()sindc c~l:i 7 ımıabahçe ahşab bir e\'İll 

ııı,i. yeni No. t;ıj 5353 No. lı tamar,ıı. 

tlOO 

350 

ı - Artı ıroıa 28/8/1940 tarihine clt'ı~en paz:ı.ı tc.-;i günü saat 14 ten 16 
y::ı. J:adar y;ıpı1;ıı:ak ve gııyrirnenbıl en ç•>k be~lel ,·ı:-rPııl,;~·in ihtündc knh1-
c.:l:tır. 

2 - Artlh'lı .. y:.l ,e,irmel: i'.;in ınuırnmmen lnyınıtin <;;, ı;; ~i nisbetiııde 

p~y :ık·;eiii y:::tırmak lürnmlır. 

'J - Arttını,;ı 11,~tleliniıı rförtle biri peşin, geri kalanı sekiz ~ı::acdc ~:;ekiz 
mü •'\i t;ıksittc ôc'!enır. T:ıkı:.itk:.- 'f> 8.5 rrıiı.e talıidıı·. 

<! -· T: k.<:ıtl•'r i:ıdeııınccyQ kaci:ır g::ı.yrimenkul sandığa hirinci derecede 
lııı.ıtckli 'rn1ır. 

;; - Bin<ılarrn fotngı·al,ır! sandı:;: dahilindeki satış salonunda da teşhir 
olı..ıııııa~·t,a<lır. F,121,ı t.ı• il:h 'l oı.ıJ;; il;in s:.ılon<ı mü~,1C"lat edilir. (7267) 

İstanbul Def~erdarlığından: 
Defterdarlık bina~mın t:.mirinden çıkıp m·luda toplu bir h<üdc bulu

nan mernıe!' hala Ye musluk taşlan mozaik plfıUar, yerli "'e Marsilya ki
remillerile bir mikdaı: tuğla 2/9/~94(1 pazartesi b'i.inü saat 14 de Milli Em
liık Müdürlüğünde toplanacak komisyonda :ıçık orttırma ile satılarnktır. 

13 nuın:ır,ılı il~!'l - ?.!) nuıııara1ı nıiHi ;;ı)nııım:ı kar:ırıı:ııı,ıoslııin G ncı 
ma<ld>'.':.inin verdiği s<ıWhiyete istinaden ist:rnhuldaki t~· , · • ıııevcudunuıı 
biliıune.siııP. Wzum gö.'ıJlJüğündeıı ellerinde le\'ha \'~ . 3linde tene
ke buluırnnl:ırm bu tt:nı·j,elerin nevilerini ve mikdarlo.rıııı \'e nerelerde 
bulunduğunu gfü;tcrc>n birer beyanname yapıp en f;on 29 ağustos perşNube 

.gününe kadar mırq:ıka Uc;p:et ınüdlirlügüne r:efümeleri ilan olunur. 1773:;) 

1

1 ""hı:;~:~~~";:;:~i;~:~,.. Ilinla;: .. 1 

1 ;
1 

._ ... __ nE_NiZ_L_Ev_Az_ıM_s_A 1_ıN _A_L_MA_K_oM_is_vo_Nu_i_LA_NLA_m_I 
Tahmin bedeli ilk T. 

3710 sayılı belediye istimlfrlc kanınıuııa tevfilwıı i:;tiınlflkinin uımım• Lira Kr. Lira Kr. Eksiltme günle ri 

menfaatlere uygunluğu tasdik edilip ınezkür kanunun 8 inci maddesi mu-1 6300 kilo Er.ik reçeli ) 5569.20 41';'.69 9 Eyllı1 940 pazar~e~i gü-
eibince (2000) lira kıymet takdil' ell.lnıi.) bulunan Eminönünde Çelel)ioglu 630() kilo Vişne reçeli ) mi saat ıı de. 
Altıedd! 1 r>ıahallesinill Mısır ı:nrı:ısı dcrunund,ı o\ tt;P·iyc sokağında kadas- 17500 kilo Beyaz peynir ) 8811.25 66Q,B5 9 Eyr41 940 pazartc.~ı gı;-
tronun 384 üncü adasında 99 parsel ve eski yeni 31 kapı. No. lu di.ikkünın ııu :;aat 16 d:ı. 

tapudan alınan tasarruf kaydına n:ıırırmı mutusarnfı Hüseyin VuSJi'ın ve
fatı dolayısile varislerine bu kıymet tebliğ edilmek istenilnıili ise de iko
metgfıhlan tesbitedileınediği zabıtaca yapıhın tahkil~~ttan anlaşılını11 olımık

la bu kanunun 10 uncu muddcsine tevfikan i.cab eden teblig v;u-:ıkahırının 
haritasile biı-lilcte bir nüsh;:ısının bu dükki"ına diğerinin aid olduğU beledi
ye dairesine ve diğer 3 üncü nt\l'hasınuı, da unnımn mahsus mahalle 20 
gün müddetle talik edildibi ilan ıJlunur. (7759) 

• :jıı * 

l 9750 kilo Kesn;e makarna) 
10750 lülo Çubuk makarna) 

3100 kilo Tel şehı·iyc ) 10181.34 
1600 kilo Arpa şehriye ) 

. 1600 kilo Yıldız şehriye ) 

763.60 9 Eylül 940 jazr.rtc:; 
ni.i. saat 17 de. 

1 - Yulrnrıda cins ve mikdarları yazılı yi)ecek maddelerinin hizal;ırmda 
gfüıteı il.en gün ve saatlerde lrnınılı zarfla eksi itmeleri yapılaeakUr. 

2 - Şarlıı;ımesini görmek ve almak istiycnlerin her gün ve eksiltm.eye iş
tirak c<leecklerin de hizalarında yazılı 'ilk te•nimıt \ e kanunun i~tedı
ği vesaiki muhtevi kapall zarfl:ırmı belh g.ın ve saatlerden birer sant 
evveline kadar Kasımpaşada bulunan k•)mis)")n br.:;;kanlığına ıııukbuz 

Seyahati ır ça gıcının 
4 1 ra!l.i!Bs:Bii!!!-m?lım&Bl8ii ____ d 

istimlakiniıı uınLın1i ıncnraatlere uygunluğa tı;sdık edil:p kanunen 618 
lira 75 kmuş kıymet t.a,;.diı' edilıllİ>j bulunan Emirıönündc Çelebioglu 
A!aeddin mahallesinin Yeııicrımi nvlusunda kadastronun 380 inci adasında 
14 parsel ve eski 120 yeni 22 kapı No. lu dükkanın tapud:ın 11lınıın tas:ınuı~ 
kaydında 172 hissesine sahib bu~unıınU\iakim oğlu Mığırdıç ve 1/2 hisse
sine sahib bulunan Uvakiın kızı Serpuhinin ikametgahı tesbit ediıcmediği 
zabıtaca yapılan tahkikattan anla.5:lı1}ış olmakla 3710 sayılı bckdiye is
timlak kanununun 10 uncu maddesine tev:Ukan icab eden tebliğ varukalari
le haritalardan birer adedinin bu ga,ıimenkule diğerlerinin belediye d:ıi
reı:ıinc ve üçüncUsünün de umuına mahsus mahalle 20 gün müddetle tulik 

mukabilinde vermeleri. (7724) 

* 
- Tahmin edilen bedeli 18.000 lfra ülun 15000 kilo 

ağustos 940 pazartesi gi.inü s:ıat 16.30 dn p;1zarl1kla 
pılaeaktır. 

sadeyağınaı 26 
eksiltmesi y.:-

- Omı ben de biliy(' .ıı • H .• it:-:
):ır• • .ı yt:llo:ırcia k •• !a;;at;ır . Fakat ıı .. n 
ı•ı tıırih.tcıı ~ideyim de ı<,!t ~.i!·•n

l ı;ı.ı. 

J)eliJ,:'ııl ,ıın biri sol lrıı .. <ı. Ki biı 

.y ,ı. bir .50.;cyi gös1ercn·ı • 1 
• - Bu yold:..n vynlma: <'Ktj:ıtıia 'b[ı, 
• ~ ılt Lfr )ehiı'e tesadüf c<lt:• t>k. 'n. O
' .,da p'l!>lil ar.:bahırı bıılunı.r. Bir 

_ .. r. bny:ı biııer.:cn clal1a Ç< b'.ık g.odt•r
~n. dedi. 

Delıks•ı.tılm· yedi Jirn H'rıiJı;frıl i
' m bende daha çok par<' n,emııl e

. riı)"•)rl:ı uı. Yoks~ı Viy.1i'etY~ l<r.dar 
j}t)Sfa arauo;:::ı ile gilnıeyı tct\SİP'YC 

ı, ;.lkı ,ı ı l:n· n'ıydı? Ne i. t:: 
- • !\llalı" ısı•ı:ırladı~. i~ i •. rl:w·ı:r.r. 

tJ1.dim. D .. liJ.:nıılılnr: 

- U;::url.w ot~ıııı ıııfr .. yiı! Avd..-tte 
Jwytiıı.üzc u~nırsan lıizı uııııt•n:1, l.'P

vabı:~ tchrar 5tıya a!.!1::ırak l,<ır;ı 

y.ı 't:ıya r.:v~··u yi:rmeğe b:-ı~!.ıdılar. 
Ya'; <'foi c ile y9l yüıfa ·ek ne ımıs 

l<iıl .ıııi:;,~ ~.ıpk ... mı akıntı .:ılıp göı;·,r

dıi~iinde • 11.'.;:rı rıpL.i~;: kalmı.;tı, 1 
Hdki i1'.i ılı.l;Jrnnlııım ~lindeı~. j'•'rlİ ı 

-: ıir:ı ıl•• :,·.ıs•> ı kurw··rlıgıını koy1,ı -
Jr-ı ıe ('.\-fa· ,t) tıtı \ aldc:-i lmtcr <ılır· 
•l.:ı ~i ıc :::d .. iım:ı cluşerk", mulfılwza
s.l.! -:;;yrt ~~ı·atH yi.lriıdum. B:r t.1-
rd~. n lla c;..lıin,ıle bh· Jır,ıcki.1 iazb I 

· p.. · t lıt'l•Jrm .dığında:ı \'iytHJay.ı 

t;icll11 YI' Mıdar ne :·ap::.cağLJr.ı dıi-! 
',LI• 1.ycr Jı ;•-ıı. 11 iç olnı:ı:>s:l yanım•ırı ı 

.a. crrınm~ı _b•ıTı..:ııs.ıyd ı, ı,v1uı; :ı:u, ;;.,_, 

de:n l>eş oıı kııı U') l.<ııamrdını. Den - Viyanayh! 
ııe kadar talilı:;i:t. ,.d:ınını.;;ım! Ah - Ben de oraya gitmek idiyon.ıın. 

edildiği ilan olunur. ('176 4) 

.2 - ilk kminatı 1345 lira olup şru·ln;mıt-:;! heı: ı&ün Kaı;ınıpaşada bulunan 
Komisyondan alınabilir. 

l\1ikadlatığım aı,ı Ru t"<'kliklc-r'm - O halde m·k:-ıda~ oluruz, sen-

hcp s:::nin iı:in ck>ğil mi'? lfall>ul•i <=en ete bfr keman \'ar. Ben J.;eınan ı;ala- ı • 1 
b•;ni bir defa anı;yıp <:u:nıadırı'? :::-..ı-1 ı·ıııı. Sen de ;;arkı söylersin olm:ız mı'?. Devlet Demı·ryolları llaft, ola' rı 
mmd::ı bu c~falonn nııtl~iif:ıt•ııı ~üre- Oldu gitti ;:ıı-kadu~. 

C<'~iıııden emin olsam ne iose! Delikanlı kemanı elime tutu~turdu. ·-------------------------·------•' 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanundoy;;ız!lt •esilwhırHe bfrlikte J:>elil güıı 
\'C saatte KaMmpa!)<lda bulunan komiı;yl}l;a mii'ı·acaatfarı, (761 i') 

* * * 
ı adc.d G voltluk tem-iı· b atarya akliml;~törü 
50 aded nıavi ampul 'ı o-'15 vathk 

V&l;:it öğleye y~ıkl, r;ı···ıştı. B'ı· dürt Akorduna buktuıı fena değil, keı:di 
yt)l :ığzma geldin . kendime: 

S:ığ taraftaki ytıldan 1Jl1· ny:ık >'"!- •• - Bundan ~onı.a "C: k:ı.lmak ihti-
si hitt'nı, lnı:;:ınıı ı:eviı'ılim. Pejıilın·- 1 mali yokt Biı· hcm:ın Elde ettiııı. Şlı 
ele kıyaıetll "ı:ıh' th.·lil,uill: ı;wl[yo:du. dr:ı'lıeJer her.ifJİ1 ele ı;~'İ gi.izelmiş. 
Buiundui,>um' Y"Hlc llurd.mı . J\.fopl,ııl Den ı;alarıın, o f"ii~·lt:•·; ell:ıetie p:ıra 
yol•'U l aklaşt.ı. Omuzuıml..'l bil' J..e - k~ızamnı .. ctcdiın, 

man torbası asllı vlduğunu "öı·ürıc(, 1 Keman 1•>ı·b:ısuu boynuma astım. 
se,,indmden zıpl:ııı1n;~tı lnı;;laclını. Epeyce' yol yürüdükten sımra arka
Bir dııkilrn sonra cldikanlt ile lrnr- rla~ unın i:sınini ~orn:ıadığım ı h:ıtu· -
şı J;arıiıya bulunuyordum. J;:ıdını . lleıne•ı: 

. -·Vakitler h:-.yıı· olsun df'!iknn1ı! - A1·kadaş adın neıiir'? dedim . 
:\e larat'a gidiy1Jı-sun? rle<.linı. - Frederih Şi.iller. 

- F;ıkir :.ıdamıııı. Biı-k:ıç.p;,rr;ı ku- - Çol: iyi . Benim. ismin.i biliyor 
zo:ııım,ık lı.;;n drıl.:ışıyorum. musun? 

- Çalgıcı il'l;~ın? - IIayu, ben de onu sorac:ıktım. 
-· Çalgıcı clei;ilim. Fc.k:ıt pek nz - Pel.;aJfıl E:ma da mfüyö Alfred 

kcıı~:m çalnrıııı. Sesim gtıyet güzel ;\lüller, derler. 
olduğu11dan ütecl~ beride ~al'k ı söy- j hıiıı-ılt:rimizi .Uğı·cnnü'iiik.. oğlu iiıe
liycrck par;ı .J\nı.r.nı:yonıın. · l "i JOl kenarında biı' ::ıgr.cm altımı o-

_:_ Pel~ güzel tesadüf! Ben gayet turdulc Dende y_iyecek namına hiç
müh'.emmel kem:ın ;,;ılarır;ı. Ammn biı' S<'Y yol~tu. Remdmde biraz :;ueuk 
sesim o kadoı- iyi dcıgildir. J "';ıı ro1~. Viynnay.l kadın· birlikte !'e-

- Si? de h•.İ seyoll;!k ı;ıl~1 ~ııız? -y.;lınt cdr-::el<;ır:izdon yiyt.-..:ek içeçek 
- :E:vct. Tabii p;:ır('l l,;17.<ıımıak ic;i·'· .J•:in_~r. ım:.:i_:ı t~klli.~. te)u~lliiı'e ha-

Lfıkin bi1· orm~nda k~maııırı: i:•'Y - cet .roJ..t,ı. Fl'.:ci:!rih Şi.illerin yi,vcc(•ği 
hrılfüı. Ellerim b~t:ı knltlı. Jw,· ik 'ırl~.; rle idare etti. Kı.ırnımız 

-- N~ laraia gidiyontmw..:? lyic.0 d·'~': -:.•ıı;:tıı. (~oı~u \'Ol') 

Dokuzuncu İşletıneniıı Siı'ked rıhtımına bir sene zarfmdn geleceği tah 100.000 kilı> odun . 
min edilen 21.000 ton maden kömtiri.inden Sirkeci deposuna müretteb olan
larmın v;ıgondan yere tahliycsilc istüi :.•e tahminen , 20.000 ton kömürün -
ayni depodan veya makine!ere tahmili işi kapalı ıal'f usulile mi.inakıc:ay;ı 

çü:orılmıştır. Beher ton kömürün ta1ıliyesj 25 ye tahıııili 20 kuruş ınuham- tos 
men bedellidfr. 

11 kalem bando mnlz~ınesi, 

500 kilo :rosfoı· dö kalsyuıi1 
Yul~arıda cins ve rniktai'ları yazılı he.~ ı~~·.lem eşya ve m;:,l~eıue'28 ı:ığus-
1940 çı:ır'iamba günü saat 16 da p;;;;;m·lıklH .,ımacaktır, 

tsteklileı·in Kasm1p:ışada b ulunan .kılntisyona ı11üracaatları, +.7443> 
Münakasa 9/9/1940 pazartesi günü mat 11 de Slrkccicle 9 uncu İşletme 

A. E. komisyonu tarafından yapılacaktn'. isteklilerin 695.75 lira teminat ve 
kaı1uni \'esaiki ihtiva edeı:ek olan kapalı zarflannı tıyni ı;i.ln saat 10 a ka- , 
dar komisyona vermeleri Hlzımdır. Şartnaınele!' ımra:-;11. obrak komis-
yondan verilmektedir. (7728) 

Ankara V ........ d 
al.ı ıgın en: 

Keşi.f bedeli 42596 Em 62 kuruş <Jlup bunun ~759G lira 6:! kuruşu !)40 
m:ıH yılı bütçe,;inden ;.;edye k;-,Juıı 15000 lirası da 94 \ ım·l1 yılı bütçesinden 
ödenmek r;;artılc AnJ. ara - K . II::ımum yolunun 104 200 ı'ındi :dlomefre
sindeıı ayrılan Çanılıdı:rc n::İhiye y.,lu in:'i<,:ıtı i~i 9/!J/ ı S·rn ıı:ı1,::r~i günü 
saat 15 huı;ul-:t::ı daimi encfürıcnde· ih ıle:.i yapılnı;lk ljzere kapalı z:ırfl:'ı ek
):.iltmf"ye ko?1ulmu;ştur. 

· Muv.-ıkknt tcnıiııatı 3194 l!ra 75 kuru5tur. 

1stekll1criıı teklil mcktuplorun '.l"iı...arct Od~sı vesika tenıiııat nıclüup 
veyn makbuzu ve.ihale gününden eıı ıız sekiz gün cv\cl vilayete i.;tida ile 
ınüracjut edeı·ek bu işe aid afac~lkları fonıı.i elılL.Y<'l vesikularilc :1iı liktc 
~özü g~çen glindc sn-1t 1 ~ buçuğa katlar d~imi enr.i.imcn rr.isHğ;nc · ~rıı,e
Icı-i. Bıına aid ketir \'C i<l!·taameyi her ~Lin l\',1:i:ı ?Jfulürlügüııc!~ ~·üı·Qbi-
Jcı:cklcri, (77:ı.i) ( 4874) 

* ııc * 
1 - Tahmin edilen b edeli (3612) lira olan ( 12000) kilo pirincin 26 Agus

tos 940 Pazartesi günü saat 16 da pazarlıkl~ cksilt111esi yapilacakt:r. 
· 2 - Kat'i teınin::ıtı 541 lira 80 kuruş olup 'iartnornesi her gün komis:ron--
d~m aLnabiür. 

3 - tskklılerin 2490 sayılı knııunfüı ya'1lı ıe!':ıikle birlikte belli gün ve 
saatte Kasımpaşaclo. bulunan komlsyon:ı müraC'O.atları . (7618) 

Çemişgezekte seyyar jandarma taburundan 
Tabur ihtiyacı için kapalı zarrıa 120000 lülrı <:kn1ek alınar:al.Jıı-. 1'ııJ"µ

hanımen tutan 15600, i~k temi!ıatı 1170 li«adır, 

Eksiltmesi 10/()/1940. salı günii sat on bil'de Çcn-ı:~~;'?:::'!kle fohu:- ka• 
rarr,.ahın<i:ı toplaıı:ı<«ık s::>lm o1111a komif.yonunda y:ıp1lacakiı1'. 

btcklilctin teklif ı>'·-iduplarııu ihJlc s'1::..tir.dc11 bir saat cvYel ;"omis• 
y>'.lna vernıi-;: vc:v:ı :;.iin·l!:!rrn:,.. ı;ılı•ı::ıt::ırı J;i .;mdır. 

Bu i~ı: nid :';<.:r~·ı.11'f"<ı i Ç'ernişi;czckt; t.:ılıur \ e Hoıutlrı sü\·ari Löli.i~ün~ 
dt:! gürü!dı'!:r. (145-! ) 

··-Sahibf: A hm,.J Cemaleddi11 SARAÇOÖ LU 
N'!:şr•yat M üdiiı·ü: P,,b.;' J ÇE:1' 1 N Basrf~ı5ı }' er {Yeni Sabah matbaaıı )' 


