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Sonu 3 üncii sahifede 

• 
Dün 32 Alman tayya
resi dUşUrUldll lngiliz 
sahilleri yeniden top 

ateşine tutuldu 
Londra, 24 (a.n.) - Bu sabah 

::M:an~ <lenlzi üzerind~, topçu !aali
Jeti olmua ve bilahare İngiliz sahil
leri üzerinde bir ha\·,ı muharebesi 
cereyan etmiştir. 

Saat ona doğru, perşembe akşamı 
meı·milerill düşmüş oldul,'ll mahille, 
yani Donres civarına bir Alman mer 
misi düşın~tür. Dcıhal uzun men- . 
zjlJi tngiliz bahriye topları muka
beleye geçerek Fı·um:ız sahillerinde 
bulunan düşman bataryalarına atcs 

[Sonu 3 i.lnci.1 aahlf-cde] 

Rumen saltanat 
meclisi toplandı 

• 
Başvekil muavini 

istifa etti · 
--o--

Turnu Severin, 24 (a.a.) 
Stefani: Saat 14,10 da iki hey
et, konferansın toplandığı sa

[ Sonu 3 üncü sahifede) 

• 
lngiliz ve ltalyan tay
yareleri birbirlerinin 
askeri hedeflerlnl 
bombardıman ettiler 
Nevyork, 24 (a.a.) - Nevyork Ti

mes gazetesi Romadan aldığ~ bi.r tel
grafa nazaran, ~unları yazmakta
dır: 

Mısırıo, istilaya ugnıdığı takdir
de harbe gireceğjne d;ıir veı·miş ol
duğu karar, italyadn sukutu hayali 
mucib olmu§tur. Dün akşamki t
talyan gazeteleri, ttalyan propagan
dasının hedefine varnmadığtnı isbat 
eden Mısmn bu kararı hakkında bi.r 
tek kelime yıızmamışlaı·dır. 

[Sorıu a Uncü uhlfede] 

--·-
Panımrn, 24 (a.a.) - E!'ki model 

dort Amerikan c1estroyeıiniıı ani o
larak Panama mıntakasınııı şurk sa
hHlerine doğru haı-ckct etmeleri, ma 
halli müşa.Jıidleı· tnrafından BirlcEik 
Amerikanın ingiltcreye elli eski des
troyeı: satmak hususunda mustacel 
tedbirler aldığına bir delil ol::ırak te-
1"1kki edilmektedir. 

Mezkur dört clestroyeı· temmuz nl
hayctiııde Parıamaya gclerel.: kanal 
dv:ırlarmı muhafııza için vücudc ge
tirilen nıayn tarlaL.1n arasından l(c -
çecek olan ticaret gemilerine refakat 
etmeğc memur kılııımı~lardı. Gemi
lcı·in mürettebatı uzun müddel Pa
namada kalacaklarını zaımcttiJ,leı·i 

Noru~.~~;.~N~::oıa.w 1 
Telgraf: YENİ SABAH lstubul j 

TELF..FON: 20795 

Her Yerde 5 Kuruş 

Bursalı bir okuyucumuz ekmek derdinden 
başka bir de su derdinden şikayet ediyor 

Dün Buı-.sadan A. Akyen ıınzı:ısıle 

aldıi,'lmız bir mektubu aynen ne!lre
diyoruz: 

4'Muhterem gazetenizde (Bun;ada 
ekmek meselesi) başlığı ,ıltında bır 

iki yazı okudum. Bu vc:;ıle ıle ben 
de bir kariiniz sı!atilc aklınla gdt'll 
bfr ıki noktayı yazmak Jstlyorum: 

l - Bursa belediyesi ıın hikmetse 
fa:dr halkın gıdasını ie~kil e<len 
ikinci ne\'i ekmek ımalini menetmiş 
veya çıkmamasına goz yummuş \"e 
iırıncılar aral;:ırında bir l~lllİ.}'Ct ku
rarak yalnız biıinci ne\i ekmek çı
l<arınıya başlamı~lar. ::>on birkr.ç .-.y 
z:ırfmda ekmek cjnsinin neden dc
gi~tiği ve neden bozuk çıktığınm E·c
bebi ::iimdi anla>;ılıyor. Demek ki fı· 
rıııl:ıt• ikinci için k.ullamkn unu bi
rinciye katarak e:rn1ek çıkarıyorJar. 

Şu halde iki neYi 0krn<:l< iiyatı arn
sındaki kırk paralılı: fark ytizıiııcfon 

ekmek başına asıl kn1 .. ınct<ln nıada • Borı;:unn mnumi nuınz.'lr.l.c;ı 
munzam olarak 20 p:ıra faz.in öde- _ -------------------------
niyor. Bw·sad,ı günde herhalde 30 • k 
biıı ekmek salıldıgına göre im fark ı • ı • ı • B ı 
~~~1~~ir~5~~t~~~r~!~~ir~~l;.~~. ~~~ ngı iZ erın a an 
ba bu förk ~e;:~: 2g~t:: :ach·~=~:~c ticaret reisi lzmirde 

Bulgar-Rumen anlatma-
sı bu hafta imzalamyor 

Craiova, 24 (a.a.) - Dobru
ca hakkın<la Rumenlerle Bulgı..r 
alarasmda cere;)o·a):ı- eden müza
kereler neticesi bu akşam nihai 
bir an1aEJmıy« varmıJm~tJr. An
laşmanın b uhaft:ı sonunda im
za. edilmcı:;i muhtemeldir. 

Lord Glenconner Ticaret Veki
limiz N. T opçuoğlu ile görüşecek 
hmır, 24 (a.::ı.) - bınil' cnternas-ı 

sllnal :iuorında mükemmel \ e ,ıaimi 
l)i 011 ıoısne tuen ı ·tfhz tmp -

ihetle nru-eJı:et cmrı ken(IU •nrıt ..._..._._,___ ... _._...-..;.__,,,.,,...,_,..._.,..... _______________ _ 

r. torluğu tilm·et lıirliginin cenubi 
al'ki Avrupa \ e Balkanlar merl,ezi 
c ı ::ıruf İngiliz şahsi:-; etlerinden 

Dord Gl<.mconnex 3·e!iktışı ile b~ru
ber dun gccı> 1stanbuldan şehrimize 
gclmi~ \"C Unsyonda birligiıı Türla
ye münw sili Crabbc ve Ingiliz iş 

ndaınları tarafından karşılanmı~tır. 

Lordun bugun T~caret Vekilimizlci' 
gorüşı c~i muhtemeldir. 

yük hayrete dı.işürmüşttir. 

Amerika.da. nazi ajanları 
Nevyork, 24 (a.a.) - Alınan tu

ristik malumat bürosu, Amerikan 
olmıyan1arın taaliyeti hakkındu tah
kikat yapmıya memur komite tara
fından, bütün dorya evı·akını ibraz 
etmiye davet edilıpiştir. Bu büro -
nun müdürü B. Schimt komitenin 
huı.uruna çıkmıya davet edilmi~tiı·. 

Bu davet P. l\11. gazetesinin ınezktlr 
büı-onun hakikatte mızi propagnn -
dasınıu aleti oldu~U11.l mütedair id

(Sonu 3 Uncu sahifede] 

Mısırdaki transit mallarının 
ihracatı menedildi 

Vekalet Port-Saiddeki mallarımı
zın idhali için teşebbüsler yaph 

Portsa.idde ı,, l<m m::ıl1nrım12.ın ge- sit c,y.ısın.'l ihracın1 mcnctmi-t.: •. 
tirilmesi i!:iu alfıkad~rım· teşebbus- Bu scbeble Port,,::ııddc kalan ı hılıi .ı 

1 
Eminönü-Unkapanı 

istimlakine 
başlanıyor 

-111·---•• • k• ı • lerde bulunmakfadırlar. Haber al - mıkdarda idh~fat eşyasıııın mun -

Çorçl 1 Çe 1 m 1 yor dığı~ıza göre İl1giltcrc huk\iJl",cti on lckitımizc :c.aklı etrafında ikinci ı>ır 
zamanlarda verdlgi bir :kara ·la har- mıi~Kul dnh.-ı çıknw:;tu·. Vck,ilet Mı -

Vali ve belediye reisi bu 
işin sür'atle ikmalini 

emretti · --o---- 1 bi mi.iteakib Mısırda .krunuş o!an 1r<n (Sonu 3 üncü sahifede J 
Rahatsız olan Çember· ""••·•YN.·.vr.Y:rı.v. ••o<NV"<Y'w'ffO<VO.ortVVYVVYVWVVV-""""'YVV'<W•Y"""•V"""V•Y'<~ .......... .,,, ......... , ... 

ıaynmiş SABAHTAN SABAHA; l 
\',ıJi \ c Belediye reisi Dı·. Lütfl 

Kırdar Em'noniı - Unkapanı \ c Un
J.aıı:ını - Yı n!l.rıpı aı-as.~nda :ıçıln

cak G::ı~i lıuh,.nra nın istımlfıkindc 
surntk lı.ıı-cl.el edilmesini alal.adur-
1:ır.1 emretınistir. İ•;tanbulun bu ıki 

biiylll, ıı.ıntaka~ıııın imaı·ını deı-pls 

edc.1 plf, ı 'e projeler azami sürat
k tatbik ol!.macaktır. Eminönü mm 
takasından Unkapanına ıni.llevecclh 

ohın istimlaklere başlanmıştır. Du 
i:;tiınlfıklcr kısım kısırn yapılacuk ve 
bit· kısının istinılakindeıl sonı·n bu
rasının yolları tnnzirn olumıl·ak \ u 
k1ymctleri artacak olan arsalal· S:l
tıldıktnn sonra elde edilecek para ılc 

---<>-
DfuıKü bültenimizde rahat -

sızlığı, kabinede bazı değişiklik 
leri mucib olacağı kaydedilen 
lngiliz devlet adamının adı 
Chamberlain yazılacağ::. yerde 
sehven Cburchill yazılmıştır. 
Düzeltir ve özür dileriz. 

·Havacıhkta şart ı 

Gençler; bu iş yalnız sizin işiniz oldu. 
Memleketlerin değil, medeniyetin bile 

M avacılığımıza verilen e
hemmiyetin, bir hava 

vekaleti teşkili tasavvuruna 
kadar genişlemesi bizi sevindi
riyor. Bütün varımızla, yoğu

muzla bu işe sarılmamız lazım 
geldiğini şimdiye kadar söyle
miş olanlar, yalnız bir nazari
ye ileri sürmüş oluyorlard! Fa
kat 1939 dan 1940 a geçen bu 
Avrupa harbi milletler arası da
valarının artık havalarda halle
dileceğini gösterdi. Şu bir sene
lik harbden çok dersler aldık. 

Bunlardan istifade etmeliyiz. 

kurtuluşu artık 
yalnız sizden 

bekleniyor 

n1.zlcr<lel<i silan!aı mı siperleri. 
Jıavalnrda olılu9,"unu <la, k:ıralaı -
da ve derizlerclPl(i s;Iflhlara ~n
cak ha.valardo.ki yırtıcı Jrnşlaı .n 
hedef tayin edebilecchlerini de 
gösterdiği gibi Jdmlcrin iay-;a
rcci olabileceğini de öğretti . 

Bunu evvelki gün İngiliz hu

dığer kı:;ınm i--tinıl:'ı.kine başlana -
c:ıktıı. Beledi.) c tarafından yapılan 

hes:ıbla ,ı ı :ı7..:ıra".1 yalnız Eminönü -
[Sonu 3 üncü sahifede] 

HER SABAH 

propaganda, paM 
ravra ve hakikat 

--o--
Tayy;ıre hücum.ı heyul.iı:ı boşa 

cıkınca uzun nı..:nziJlj topl;ır bir 
koı kuluk olarak ileri sUrülmeğe 

baç!anmıştı. 

Bu otC:ışlc gallb;ı onlardan da e

sııslı bir netice elde edilemiyecek, 
Zira Anadolu Ajansın ın Londra mu. 
t ablri mahsuı:unun verdiği tafsi 
lat:ı göre ilk bombardımanın tah
ribatı, Alma,,ıarın D. N. B. boru-
tarının öyle nıübalaoalı şekilde id
di;ı ettiği şel<illc ııisbet k .. bul ctmi· 
yecck derecede hafifmiş. 

Zaman o~çti:..çe yavaş yav:ı;t :ın· 

riciye nazırı bir cümle He ilan ı.:ı;tılıy:ır ki ıarıa peynir· 9emısi yti· 

ediyordu: rlimetl gı gibi kuru proıı;ıg:ında ile 

- Bütün medeniyetin akibe- ı de harlı ka;.:rnııamıyor. 
ti vasati yaşları 23 olan bir kaç lşltt.oi her söze k~.n~ak safdılll-

. • • . ulncic ı~r:ır eden sozum oııa bazı 

bm gencın elmdeuır. kula~ı dellkleı in bu vaziyet kar· 

Bu bh' kaç bin gı::ıı<: tayy:ırc-ı §ısında neler düşündükleri cidder: 
cilerdir \'C demek ki İngiltere 1 rııerak cdılecek b ır ı.ıev:z:udur. 

t11gm~.-cde d~ bk Alman taYY.aresinin par~ n böyle kaldınJı~·or Bu harb, bize karadaki ve de- [Sonu 2 nel Eahifede J 1 ~ A. Crmalcddin Sa.raçoğh\ 



Sayfa : ! YENi SABAU 
w 

GONON STRATEJiK MESELELERi Yazan: ve Memleket Haber eri ) SABAHTAN SABA~ 

Yunanistanın son 
akıllı hareketi 

Eski Ordu 
Kumandan

larınjan 

Ali İhsan 
SABIS 

° Ku~;,u___;v ~;..;......;_~=-J.<_/~.: Hususi ellerdeki sterlinler 
k~n~üı~~:~~~~:ı~n 

1Merkez bankasma teettm edildi 

Havacılıkta şart,. 
[ Baı brafı 1 inci ._ftfft 

şu bir senelik teeri\bell11e ~ 
lamıştır, ki bunların vasati ~ 
23 olmak lazımdır 'ile illl~ tJ" 
tar«.fta da harbin akıbe~ Jd 
yin İ§i on sekizden yirnıı 
yirmi altı yaşına kadar t>ir,.C 
bin gencin eline vcrilmi~ 

Tinos Adasında bir Yunan 
harb gemisi batırıldı; bir kaç 
gün evvel de bir Davud hoca 
meselesi çıkarılını.stı. Bunlar 
hayra aliimet değildir. Harb 
kabusunun Balkanlar cenubun
da, Yunanıstan ve belki de bi
zim üstümüzde dolasmak üze
re olduğunu gösteren işaretler
dir. Evvelkı yazılanmızda mih
ver devletlerinin lııfacaristan, 

ıSırbistan, Rumanya arazisinin 
ve hatta Balkan dağları şi

mnlindeki sahanın harb sahne
si olmasını istemeyiceklerini, 
fakat daha cenub taraflarda zü
hur edecek yangının AJman
yaya pek zarar vcrmiyeceğini 
ynzmıırtık. Bu havali için Al
m:myadan g vri devletlerin ne 
düşiındükleri bilinemez. Fakat 
her halde burolan için hcırb 

rüzgarı ergec;: esebilir. 
Arnavutlukta bir si}aıı zuhur 

etmiş; o taraflara asker sevki 
ve bu sevkiyatm mahiyetini 
gizkmek için, bu .iSyan zahiri 
bir bahane olabilir. 

yeti değı.5tinnişti. Bir kere iş 

bu sekli aldıl..t.ın sonre, kendi
sine artik bir fayda temin ede
miyecek ve tatbik sahasına gi
remiyecek garantiyi bırakıp di
ğer taraf ile uyuşmak ~ure
tine düştü; fakat Yunanistan 
için işler böyle değildir. Onun 
vnziyeti, Norveçin vaziyetine 
benzer. Yunanistanın bir çok 
sahilleri, pek çok adaları bu -
lunması Akdenize hakim olan 
1ngiltere He beraber yürümeği 
icab ettirir. Mukabil tarafa 
meyledip onunla uyuşmak v.e beraber olmak da bO§ bir dü~ün 
cedir. Onlar Arnavutluğu tevsi 
etmek, Seliniğı ele geçirmek, 
Bulgaristana Ege denizinde 
mahreç vermek emellerini ta-1 
lcib ettikçe 'Yunanistanın İn
giltere tarafından aynlması 

askerlik bakımından zararlıdır. 

Fakat YunanWarın bu garanti
ye dayanarak Tinos, Davud 
Hoca vak'alanndan kabarma
ları, tahriklere kapılarak gii
rültü ve yaygara koparmaları 

ve garanti verenleri müşkül va
ziyete sokmaları da doğru de
~ildi. 

'Kara hududlarında kendisini 
yakından tehdid eden askeri 
tazyikleri göz önüne getirmemek ı 
c:tiz olamazdı. Garanti verilen 
zaman ile bugün arasında va-
ziyette mühim değiHiklikler 1 
vardır. Bu garantiler için Ya
kınşar.ld.3. hazırlanmış Fransız 1 

ve İngiliz kuvvetleri bugun· baş 
ka işlerle meşguldürler. Bu bir 
nazariye değildir; vak alarm 
söylediklerine kulak vermek la
zımdır. Yunanlıların bunları 

görmiyerek kendilerini aldat -
ınakda, hakikati görmemekte 
fayda olıruidtğını idrak ile va
karlannı muhafaza etmeleri ve 
ileriye dikkatle bakmaları çok 
akıllı bir harekettir. Her hal
de harbin alçak ve düşük taz
yiki Yunanistan ve Trakya ha
valarını bulandırabilir. 

Ewki birinci ve altıncı ~rdu 
kum.andanı emekH General 

'A Ji İhsan Sibis 

Tinos limanındaki hidisc, ln- -----------=======----------
:giliz garantisini tecrübe için, Ek k . . 
belki bir körüklemedir. Yuna-, me çıleT Mersınde de 
:!~t:d~;an~~:~v~:;n:~ı b·ır ş,_..ı..a.·e~ ku•ıııu-clar 
sokak yaygaraları koparmadı; 1 ~ : L :W ! T 
gazetPJer bu tecavüzün alçakça 
bir hareket olduğunu zikret -
n t: ki"' beraber, kaybolan gemi
nın bedeiı'ni milletin .kolayca 
tedarik edip yenisini ve daha 
mükemmelini yerine koyut!~:)· 
nı yazdılar. Bu tavır ve m:it4-ı.

lea, bugünkü vakıalara muva
fık pek akıllı bir harekettir. Ba
zı yabancı gazeteler de 'Yıı

nanistanın İngiliz garantisiru 
teı k Ye ya reddetmesi lizım gel
diğini ve bunun Yunanistan -
dan taleb edileceğini yazdılar; 

bunun bir balon uçurmak ol
duğu aşikardır. 

[Baı tarı.ıııfı 1 lnci.-hlfed:ı] 1 bir Bursalı sıfatile gazetenize c<>k 
ı:ıd yor? Yoks;.ı 111 tık Bursııya :r-1- muteşeldünm. 

11.z b.rinci ne ı clon~k unu mu ge- YENi SABAH - Her tiCYdcn ev\ el 
lıyo ., Bu h:ı d ık nci nevi un toıw 'Bursanm elemek derdinin sebCbsiz 1 
ne oldu"> Evveıcc b;ıyaUıııncde tııze muzmln bir Ml nlmı.ş olduğu anla
olauık 9 .kuru;,.:ı kaöar ekme!;: atı- şılnıaktadır • .Bursalı okıryucumuz.ny
lıyor ve yc\'mıyc dört bc:ı cl.mek rıca bir de su derdini i:i~mektedir. 
:ıln ;:ık mecburiyetinde olan f kir Göriiliıyor ki Bursa bcledjyesinin 
halkın ve amelt'lt' ·n milhim b"r gı- dikkatle rnegul olmıısı lizımgclen 
dasını teşkıl cdıyordu. Bugun bu meseleler -epeyce ka1aba4k ve esas
ckmeklcı· oitld:ın kalktı '\:! yerı e lıdır. Belediyenin buru:ın hal '1C 

oııbirliklcr t!eldı. l3u za\·allı halk ta- izale için vakit geçirmeden Jıınliye
bııkn ı ne yap~ın ve bl.lndan ı;onra te geçmesi Uumdır. Yakında Bursalı 
ıkınc.·1 çıkarıls;:ı bil\! ı:imdiye kaü:ır okuyuculnnmızdan derdlerinin izale 1 
çckl:kleıı yaııb ın kar mı kal n? edilmiş olduğuna dair -:mcklublar ı 
1 ı ~r.bulda bir ıki hafta ewel on bekliyoruz. 
kuru ı sal.Jlan ve bn·çok Ilursnlıla- Menimlilerin Derilleri 
rın burnunda tulcn birinci tle\ i ek- Ga.ıetemizln B'Jrsalılarm ekmek 
mckle bizim onbirlikler ııra ndıı derdi hakkındaki ne riyatının hem 
fark aramıya kalkars:ınn bundan Bursada, hem de bulun memlekette 
'azgeçıniz, çütıku ı;onra Burs: yıl b(ıyük bır :ılik:ı uyıındrrnuş oldu-
3'CU'S nız. ,gunu ıaldlgımız mute&ddıd mektub-

2 - Bursa susuzluktan kırılıyor. lardan anlıyoruz. Bunlardan Mcr -
Çeşmelerden elcseri zamanlar su ye- sinden Mu!ıasib Meluned Ali imzasi
rine hiddetli bir hava !ı$kırıyor. le aldıgmuz mektubda §Öyle dcn-
Dursanın su derdi eskidir • mektcdır: 

izahı 
Dün sabah erkenden 1 t nbul 

defterdıırlıgından lıtidcki tczl,ere
) ı aldllc _, 

«Gazetenizin 24/8/940 tarıhli 

nüsh.asının lklncı sahlfeslnln oku· 
yucu diyor ki baJlıklı sütunund.a 9 
lira aylıkl.a kıhvecı çıraklığı yap
makta bulunduğunu ve bu para ile 
ancak .annesi ve k.ar-deflni geiln · 
dirdlğinl, 9 lira aylığından 15 lira 
kazanç vergisi istenmekte olmasın
d.an dol.ayı aç kalmak vazlyetıne 

düıeceğlnl bltdiren Erenköy lllas· 
yon k.ar9111nda kahveci Cem.al n 
yanında çatııan Mahmud özcanın 
bu dileği üzerine keyfiyeti tedklk 
ettirdim. 
Kazınç vergisi k.anununa göre 

yapılan yoklamada Mahmud özc.a· 
nfn "Erenkoyünde lıtasyon kar111ın
da k.ahveci Cem<ılın yanında 

2/7 /940 Urihl11den ftıb.aren k.arne· 
siz olar.ak çalııtığı 16/8/940 t.arlh· 
il z.abıt vual<asile tesb.it edllmittir. 

K.ahvecl çır.akları gündelik g.ay
rlufı k.azan!t üzerinden teklif edıl· 
mektedil'ler. Kazanç ver.gisi kanu
nunun 23 üncü maddesi mucibince 
940 yılı için lOfekkül eden komls· 
yonca kahveci çırakl.arına gundelik 
k.az.anç olar.ak 25 • 30 • 40 kuru~ 
takdir edilmiftlr. 

K.anun hükümlerine ıore, k.arne· 
ye tlbi mükellefleri yanl.arında 

çalı§tıranlar bunları v.arld.at d.alre· 
terine blldırmeğe mecburdurlar. 
Aksi t.akdlrde .asıl vergi ıle üç k.at 
z.am ile t.arholunıcıak cez.alı vergi• 
yl .ödemeiie mecburdurlar. 

Sözü '9eçen mükellefı karnesiz 
olarak çalııtırd!jındıın dolayı pat· 
ron Cemal namına 3840 sayılı ka· 
nunun 18 inci maddeanin (1) fık
rası mucibince en •P-ÖI gıin'de!ik 

olan 25 kuruı üzerinden: 
25X 10 260 kuruı luı:unç 

60 » buhr;ın 

50 
25 

> 
> 

karne 
fevkalide;zam 

50 » karne cezuı 

975 > ver.giye 
miall zam ki cem'.an 14 lira vergi 
ve cez.ıı tarhedilmlftlr. 

Patr.on Cem.al 975 kuruı z.am
d.an dolıyı yukarıd.a mevzuubahs 
kanun hukmUne göre müıtıhdem 

Mahmud Ö&ca"a r!ic:u edemez. 
Eğer mükellef vaktinde mür.a • 

c.a.at ederek karnesini .atmıı -olsay· 
<dı aenellk vergisi 37.5 kuruf ol.a
c:aktı. Kanun hükümlerine rbyet· 
alrlıkten dôlayı utblkl Ul'uri bu
Cunan euai mueyyweler ver.gfnin 
14 llr.a olma.,nı lcab ettlrmlftir. 

'Keyfiyetin '25/8/940 t.arihll va
:-zetenizln .ayRi utunund.a tavzihini 
.saygı Ue rica aeflm. 

Defterdar N.ıt 
YENt SABAH - Dünkü niısha

rnızda çıkan bir Yatandaş §İK!ıyc
tine ertesi gunü erkenden cevab 
\"ermek hassasiyetini go teren def
lerdarlıg.ın bu hassasiyelml ger
çekten takdire şayan buldult. 'Bu 
\esile ile, şıki'ıyctte bulunan oku
yucul::ırımızdan şikiıyetlerlni pe
çclemcden ve oldı.:ğu gibi Berdet
mclerini rica ede.-eğiz. 

KlSA ttA'llERl!ER 

Esasen böyle bir teklif, veya 
U.leb resmen vaki olmamıştır. 
Böyle bir teklif vaki olursa Yu
nanblann bunu reddedeceklen 
ve yapmıyacakları tabiidir. Yu
nanistanın stratejik ve coğraf-1 
ya \'aziycti bunu icabettirir. O
nun bu vaziyetleri, Rumanya
nınkile benzemez. Rumanyanın 
vaziyeti Finlandiy:ıya benzer 
idi. Finlandiya İngiltere ve 
Amerikadan yardım taleb etti. 
Onlar da bunu kabul ettiler \'e 
yapmak istediler; fakat Bal
tık denizi ile İsveç ve Nor
veç arazisi buna "mani idi. Şi
mal buz denizi de mevsim ha

Ve kolııyc:ı h:ılledilcce'k bir iş cl\'luhtcrcm g:ızete..'lizin 19/8/940 
olmadı •ını ben de tııkdır ederim. tarihli nüshasında \'C daha evvelki 
Anc::ık bundan bırkaç hatta e\·vel nüshada Bursının ekmek derdinden 
Cumhuriyet gazetesinde 'Burs:ıda ı;u bahsediyorsunuz. Ah beyim, bu der 
tevziatında esk dcıı yapılan nöbet- dl yalnız. Bursalılar degll, iıç sene
lemc u ulunun artık kalktı mı, u- denberi en acı hır ek ide bız Mer
yun arl.Jk ke llınedıgıni genç beledı- sinlilcr de çekiyoruz. Mersin bu feci 
ye rcısini mcdluye şeklinde okumu - ekmek derdinden yanıp kavrulnuık
tum. Halbuki şımdı olduğu gıbı o tadır. Bilmem ki belediyeler bu şir-

1 zaman d,ı su kesiliyordu. Bursanuı ketlere muzaheret etmekle ne kaz.a

gunde b~rkaç ;saat olsun su yuziı nıyorlar. Allah halimize acısın. :Mcr- '--------------• 

sebiyle rnüsaid değil idi. 
Diğer taraftan Finlaııdiyaya 

muavenet yüzünden Ru.şya ile 
harbe tutuşmak da istemediler. 
Rumanyanın vaziyeti hemen 
tamamen Finlindiyanın vazi
yetine mutabık olduğundan 

Rumanya vak'alara bakarak 
Rusyanın talebi karŞISlnda bo
yun eğmek mecburiyetini his
setti; cünkü kendisine verilmiş 
garantilerin tahakkuk edemiye
ccğini, bir fayda temin etmiye
ceğini idrak ve takdir etti. Or
ta yerde Karadenizin ve diğer 
deYlc>tler arazisinin, tıpkı Fin
•udiyada olduğu gibi mam 
teşkil ettiğini gördü; Frnnsa
nın harb harici olması da \•azi -

r ' Yeni Sabah 
ABONE BJı~ELl 

8ENELIK 

• AVLIK 
1 AVL.IK 
1 AVL.IK 

TGrklye Eaıte!ıl 

1400 1<f'I. 1700 Kf'I. 
7.0 • 1460 • 

400 • IOO a 
150 • 

25 Ağustos 1940 - PAZAR 
20 Receb 1359 

12 Rumi Ağustos 1356 
Gün 238 Ay: 8 1940 - Hızır 112 

Güneı ~I• ikindi 
10.25 5.22 9.07 Ezani 

G.!?0 13.16 17.01 V.aNti 
...... "' v .... 1 m..ac 
12.00 1.38 8.36 Ezani 
19 "'4 21 33 4..30 V.asatr 

gbrmiycıı rnahalia'.ı belki yok .de~!- sin balltma tercuman olm:ınızı rica 
dir. Fakat muhakkak olan bir ey ederim.• 
vıır;a o d~ Bursada c.l'an suların Bu mektubdan anlaşılıyor ki !ırın
kesıldıgi, nobeUe su vcdldlgı \ e cılann iİrket yapmaları derdi Jstan
bırçok kimselerin sabahlan Çf'. n eler buldan yalnız Bursaya değil, diger 
de yuz y1knyarnk su bulamadıkları- vilayeUen! öe sirayet etmiş muz
dır. Şu halde bu medtıı.:relerın rnfı- min bir hastalık 11el .. lini alını bu
nası ııedır ve kmle faydası do unu- Junmaktadır. Binaen leyh hadiseye 
yor, kim kimi aldatıyor? Hakikati Dahıliye ve ~karet VekSletlcrinin 
görelim ve görmesini bilelim. Iluııa mudıılrnleleri ve bu sakim trust si -
vasıta olar.ık ne r'yat yaptığınız için ı temini yıkmalan icab etmektedir. 

* Ekmek Kontr.ollerl - Delediye 
!cııa 'e bozuk ekıneklerın tefti:;; ve 
kontrollennc başlam1 lardır. Her fı
ru1 haftada asgari 3 defa tert <>lu
nnoalrtır. * ıstiklll aadcieai - 1stikllıl caô
desind<:' bulunan bulun binalnrın is
tunlak olunarak porilk tarzında sü
tur.lu ıi.nşaatla caddenin ıenı ldı1c
cegine dafr <>lan hauıdıslcrin aslı 

yoktur. 

1 HADİSELER, GAZETELER we . 

NECİB ALI NERDE 
Dıin ti.akik.at pzetesinin llk N• 

hifesine baktım. itte bize gisterdığl • - ~ a z a n : 
dünya: 

Alman tot1larının «Duvr> d• yıp· 
tıkl.arı hmr sah.ası ıeaJftir. Çorçil 

Ensari BuJend 
.;-~~~-------------~. çekilmek üzeredir. lngiltere Alman· 

y.anın ta.arruza geçmeslnı bekliyor. rllen diitlY• .ertaaında Ç!kııı pek 
ltalya Mısıra Uıarruz etntek .üzere· minidır. 
dir. O :zaman gözlerim ~kale •Ü· 

Ve, her biri bir b.aık.a çqnlde ıer· tununa çevrildi. Seni aradım azl· 
levha ile peklli ve hakık.aten çok zlm Neclb lt.li. Sen da yerınde de-
daha mut.ablk olar.al< arzedllebllecek ğlldin. OçiiRCü •hlfeye -baktım. Ne 
ot.an bu haberlerin ort-n.a kocaman NHOhl Baydar var, na öe IMilmtaz 
bir resim gömillmuı. Brenner milli· Faik-. Ve,4cendl kendime aöyle11dim: 

katı günlerinde ~ekılmiş bir «Hltler• - Nerdaain Heclb AU? 
Muaaollnl mua.af.ah.aaııt nı tesbit eden 
bir reaim ki bize ıu izahat ile tak· 
dim olunuyor: 

«Bu tarihi resim, meıhur Brenner 
mUISı!Gatı eanaaınd.a, tilttcrJe .Muaso· 
linl'nin, mutabık k•ldıktan sonra 
yüzlerinde tam bir memnuniyet ve 
anla~m.a ifadeslle .aldırdıkları çok 
minidar bir fotoğr.afldlr.» 

.. lnidır, doğrusu... Hele «H.akl· 
kat» ın ilk a.ahifesinde, dün, göıte· 

Etem hzet gizli 

<losya mı tutuyor? 
Son Tetırafın crh.\dıae .. r kartı· 

sınd.a• bııtııklı aiıtununda, dün, fU 
m.ahud Mecidiye, Reıadiye ,.altınları 

meaeteaı etrafmda Tasviri l!fklra 
föyle bir •httab» (1) ıvudı: 

- ilen tezvir .)Jaımtıyorıtm. Haki· 
k•tl •iyluyorum • .ıiiz böyle tarıhi ve 
köhne latmler.ıen ho1l.anır11nız. ljlı· 
lfdeki 90Cuk hastah•nearne hlli 
«Hamidiycl etfal haatah•nnl» ~ıyor 
ve makalenıatle bılerek boyle yazı
yorsunuz. Bahaettııim makalenin 
aslı, Ebuzziya Qjlu Velidin el yaztsı 
İle m•hfuzat"'1 meyanrııtda-dır. Bir 
eene evvelki ikdamı hatırlayrnıu 

Ne b11y11r.ulur? 
Bizim .lııtdljlmlz gazeulerdekl ya· 

zı müsveddeleriRin kınunl ınuıh.afa· 
za müddeti üç aydır. Bu müddet ııe· 
çer geçmez muavaddeler atılır. 'Bu 
vazıyet karf'llıtd;ı Etem izzet Be· 
nice dostumuzun lir.adan bir eene 
ıeçt16i hakle B.ay Velıdin ;>1azı ntiiı· 

veddelerinl kem.ali tttna lle •al<l.a· 
maatnın aırrı ıceb nedir? Yoks.a ik
dam aahıbl 'Türkiye Cumhuriyetinin 
maharr.irlerl hakkında hususi ve 
9izll dosy.a mı tutuyor? 

(1) Hitab di)·-0ruz. Zira Son T~l
gr::ı! muharriri Jıatılı:ıne bir eda ile 
Imnuşuyor. 

Alman anlaşma
sının tatbikatına 

başlanmadı 
--<>--

Dünkü gazetelerden bazıla

rında yeni Türk - Alınan tica· 
ret anlaşmasının tatbikatına 

ba landığı ve anlaşma metninin 
alakadarlara bildirildiği hakkın· 
da bazı haberler intisar etmiş 
tir. Piyasada ve resmi makam· 
lar nezdinde yaptığumz tahkikat 
neticesinde anlaşma metninin ne 
gümrüklere ve ne de ticaret 
müdürlüğüne bildirmediği an· 
!aşılmıştır. Anlaşma her iki ta
rafın musaddak mukavele sı.ı

retJerini birbirine teati etme 
sinden sonra meriyct mevkii
ne girecek ve anlnsına tatbika· 
tına ondan sonra başlanacak· 
tır. Almanyaya sevkedilen 550 
bin liralık tütün eski sat.ııılarr: 
aiddir. 

i Bebek - istnye 
i h ti~ af ı 
h~ohıntfu 

Belediye mütaahhidin 
zararmı tazmin ıe:öeı:ek 

1 linye - Debek :y-01unun zamn -
mnda inşa olunamaması yuzilııdcn 

bclediyc ile müte<lhhid arasında -çı

kan ihtilafı \'ali ve bcledıyc reisi 
tcdk.ik etmjşfü. B:ıy Lıltfı J{ı,dar bu 
hususta ınuteahhidle de konu muş 
ve müteahhidle belediye arasında i
iin su1hen halli lÇın bır sureti tcnj
ye bulunmuştur. Koordin:ışyon he
yetinin "\'Crdigi bir knrar::ı nauır:ın 

harbden sonrn in at m::ılzcmesının 
prıhalıl:ışması dotnyısıle b::ı:z.ı rnilte
ahbidlerin harbden e\-·vel ldı ı iha
le bedellerine zam yapılması ı fen -
rnekte idı. İşte belediye bunu mı.

zarı ilibare alarak n ut~hlndin bu 
Jwsustaki talebini tedkik cdcceklır. 

--»ıı«--

Hikmet iOnat l.mir.e gitti 

Ellerinde İngiliz lir "l bulunnoln -
rın bu paraları Merkez Bankasına 

ılc\TeC eler: içın 'crılen muhlet dun 
saat l 1 de bitmi tir. EU rmde ter
im bulun:ın birçok kım eler sabahın 
crkeıı sa::ıtmdc banl:aya L."OŞI:l!J l:ır -
dır. B ru.u dun butun Cl'\ i fori.ni bu 
işe h:ıs: etti i ıçin de\ ır işinin bü
yiık bir l;ı ım netıccicndirmis ve 
de red len tetlinler i in hiblerinc 
birer kupon \ cnnıştir. Bu sterlin
ler bilah re le lh1 edıld ..;i tarihteki 
kur uzeri den od necckt'r. Yalnız 

p:ıralnrm h:ıri ten getirılrli.:i zaman 
hukiıMetc dcl.lere edıl'lle ı ic:ıb et
ınektedır. Tı.cari bir t~ muna c -
betile etirilen par:ıl:ır n da o -<un
kit kur uıeı.nden Mer ;:ez Banka
sına de\l'Cdılmeşi ic:ıb etmektedir.! 
Anc:ık ellerinde eskiden sterlin bu- 1 
lunanl r bıı k ın d :r veyahud 
bu p klarln :.ılış \"er s yapm:ıdıkları 
t:ıkdirdc p r:ıl nn :ı.edlerinde k ima 
sında ımıhzur yoktur. B ı ınüna e -
bt'tle verilen ilfı.n1:ın onrn ellerin -
de tcrlın bul~nl rın b n~y:ı dev 
rinde hiçbir mahzuı· y klu:-. Ban -
kaya teslim edilen bu paralar kıy
metten du}lirulcce ·tır. 

lise VB nrtamek
tebJerin imtihan

ları baştıyar 

Bunun böyle oluşu 

değildir. Bugiinkü harb ~ 
rcciliği korkunç bir şey~· -
7 bin metreye çıkmak, sekiS 
saat, saatte fü;, clcirt yüz ~ 
metre sür'atle uçmak, o y-_ 
seklerdcn pike uçu:.iyle bir.::, 
katla 150 - 200 metı eye i 
sonra tekrar havalanmak. " 
kikada 600 mermi atan süitıl" 
rın arasında va bir d~ 
tayyare ·ine, y; bir du man ~ 
rine hücum etmek ... 

Bu miidhiş bir sinır ve ~ 
hakimiyeti istiyen şe ot 
gerkın olanların sinirleri ,,.t 
ıSaid değildir. . 

A \'TUpada bir şehirden ~ 
gelen bir dostumuz şöyle bit' 
nekdot anlattı: 

- Bu sanayi şehrine ~ fır 
~iliz tayyaresinin hüc~ 
sahici oldum. Tayyareler tıı 
fabrikayı uçurmak istiyorıat .' 
dı. '.Muvaffak olamadılar ve f)t 

si alevler icinde düşürüldü. trı' 
riııin pilotu esir edılmişti. t 
çüncüsünü rle avcı tayyarete" 
kacırdılar. Zaten ikisinin ~ 
sukutunu gören bu son ta~ 
re ic:in kac;abilmek bir nilr" 
değil miydi"? Fakat aradan~ 
rım saat geçince ayni tayY.,.e" 
nin bulutlar arasından bir 1" 

---~o------ . .,~wl • dınm gibi f abrıkauın ÜSP"'"' 
imtihan giinlarini ind!ğiııi, bombalan bıraktHd" 

veriyoruz sonra savuştuğunu ötfedil<te' 
Şehrin i :de b:.ılun 11 ilk mckteb ri zaman inananıadını. FaJllll

orta ınckl<'b \ e Ji elcrd" Y<'tıi sene fabrikanın yerinde yeller eı1td" 
tcdn t na bır te r mc· \elden ıU- ni 0 akşam gözlerimle gördil" 
haren ba Jaı:ıac.ıktır. D .:er taı.:-ıftan _;r. 
orta mekt.cb \e ı selerdc ıkrualc ı.a- Esir edilen ln_giliz pılotunun r_ 
lan tul<'l><"nin imlıh nlnrm:ı 2i a.,,us-ı mi yaşında tüysüz bır İskoÇy.ı 
tos salı gunundcn itibaren lı::ışlana- olduğunu da görenler '3~ 
c.'.I ttır. 5 eylulde bL tw1lc.ne imti- 1 tilar. 
hanları nelicelcnm olacaktır. 

1 

Görüyorsunuz ya gençlel"; 
Ortamektebterde artık bu iş ya.lnı7. sizin işiniı dt 

Orta mc!.tch son ırufl:ırın eleme du. M-emleketlerin değil, ~ 
iıntih.ınları 7 cyl lde ba lıJacaktır. niyetin bile kurtuluşu yallll' 
Ve :ıyni un turkçc ı.mtıhanı yapı-! 
l:ıcaktır. !l Eylül pa.u rt .. i tııbirıt bıl- sizden bekleniyor. 
gisi, 10 c;>llıl alı mate ı tik imti -ı ~hçet SAF.t\ 
hnnları :yapılJc-nk \ e eleme imti - !"!!'!~!!!'!!!!!'!!~~~~~:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#" 
hnııl::ırının neticeleri 13 eylülde ilfın 1 Lta8lende 
olunacal tır. Eleme in tih:ınl:ırını ta- Liscl"'tın bullinlcmc imt ;ını.arll" 
kib edece!> olıın sözlu ııntihaokır a- Z7 • tosta baılan a;: \:~ 4 ~l 
yın 24 liııcii ,.;,it ı:unune kadar de- de m:tıccicneecltlır. Bunu taklb ,. 
\ m edecek 'e ~7 <eylUlde neticeleri den 5 eylülde li c bıtınnc iml ~· 
ilan olunacaktır. tim1c imt":ı:.mları nctıcclenecek t/I 

----~------------------------ farı ba lry:ıcakbr. 19 eylülde lise~ 
ncticclc '%0 eylülde talebeye bildir~ 
lCC'cl.tir. De\ lct olgwıluk ımtihl"" 
l ruıa "3 eyi ·ıı pazart guniı -bOi' 
l. nac \tır. Ed,,.biyat şubclc ınde ~ 
cylill µazarte i cdcbıyal, 2;,ı eY 
ç:ır amb:ı tel efe -gr:.ıpu vı-yn b~ 
2i C;} lü, cuma t.abiıyc grupu ,rtff' 
1 tem tık, 2a eylülde t.Urltçc JcOI"' 
p zi :ı ıı : n !ı nl..ırı \ bcıe' 
rinde 23 ('ylül par.: rtc:;i n tem:ı 

25 o lül r ı nnıb .. gunu t.ıbiiyc ı;(I) 

tstanbul b:ışmuddciumumisi E:ıy 
Hikmet Onat mezuı1i)cü:ıi .,cçm e'' 
iızere evvelki gun hmirc :gıt lİşlir. ı 

·~ 
Taarruza uğratlığını söyliyen sar-
0} kadm jandanma~ı tahkir effi .. 

~ ir.ıden bir.ayrhapse mahkum 0ldu 
---·---

Dun sekizinci a JJye ccz:ı h-
kcmesinde çok dil..l;::ıte d<'ger, e
ı aklı ve o nısb ttc de ibrcl .al!Jıacal: 
bır curmil :meşhud ıd:l\ asına b:ıkıl
dı. Cehalet, idaresizlik \'e :ıhli ~i 

noksan yüzı..inden kcndinl m ... hküm 
ettiren genç bir kadu1m bu h~n 
macerası cidden bil' :ibret de d r. 
Okılyucularmuza lıiı.disçyi ttyncn 
aru:ı tıyon.ız: 

~y.asofyadn oturan ve bir ber
berin karısı oldu.,'U ıu soylıyen A
dalet ısminde ~ç bır kad n· ev
velkı un .g ya ındakı ı.u:ını tlıı ya
mna .alarak 'Nız mcddin Bdınd ki 

rundaltilerirı saıho .oldı.ıgw u 
ke dınc sarkıntılık etükleriı i 
runce onlardan 
mınc dorun 
uç §Ofor bir ol u lar, lsr: r c 
rica etmiş, nllı. yet icbar etmi . o
nu dn otomobile bindircı-ek b ll k
tc hareket etmı lcr.dir. 

Tam yolun ort 
b"r arıza olar dunnu hır. 
man Nizameddin :\dal te kul r;ılC 

- Bıze l>ur.ııd::ı tetlım olır :ızs n 
seni yol ü lwtde bır o..,ıı. Ar:ı-

b:ımız da bozuldu ten. 
Demiştir. Kadın itir.az ccl'p b:ı.

ğınp Çll!'!lrm:ı,_,a b:ı la;} mca üçu b r
den kadını kJştırıp gzmı k p t
ını hr \"e nrub::ıya S<•kmu.1 lldır. A-

d:ılet bu r;ıtl:ı geritl ı hlr otoı. ~
bil gcldi.g: i g cc ce:;:ıretle.ı•er '· 
bir ·y hmu buhıp )-..ınlaı tlldruı knc
mı tır. Gclcn otomObılin öni.ıne ge
çerek ıillrdurmu \ e içirideki su
bayı., şor.:ı·u cl .. n eıc ,-;ıl.ayı un
l:ıtarnk Yul C!ımlarını i temı:ı-tir. Su
bay orada bcJ,leı • ·. a 1 e•· olomQ
billc gıdeıel~ bır pclı :ılıp zclmış 

ve yine hep birlikte T p pı .Mer
k-ezdt'ndi j:ındar r k l ı gel
mişlerdir. Sub:ry \C p<>l 
jandann.:ı karakol ku 

I:.:tı'.1lkol kumand nı i de~ri 1-
m~ ıkeıı genç .k ıı kendisimn 
e\me g deı 1 ı -.:e erbest bı
T.akil ı j tem , k rakol ku
mandanı ise t:ıhklk tı ıl,ınal edip 
hep biıllkte gönderYcceklerhıi rny-

1ey:ince cıra l sarho ol n kadının 
bu 

ci.,·nı, 

du .. 

ı u '<' ı fıti., '27 cylı.i! rn r ~ 
ı.OI"' 

25/8/940 PAZAR 
8.30 Pro"'ram \e memleket şa' 

::y rı. 
C.:35 Z\hizık: Harır proıram (Pl•) 
9.00 Ajan haberlen. 
12.30 Pr.o. m ve memleket aı# 

:ıyarı. 

12.;;o Ajans 11 berleri. 
13.25/14.30 Muz.ık: Radyo alon (it 

1..-estra ı. 

ra.oo Proır.ıım ve 01cmM,1cet .-' 
ııynn. 

18.30 l\luzik: Hafıf melodıleı· (pJJ 
18.45 Muzlk: Rndyo caz orkes~ 
19:30 Muzik: Turkuler. 
19.45 Meml6et saat ıyarı, \"C r 

J:ıno; haber leıi. 
20 iOO l\tuzilc. 
20.45 .Konuşma 
21.00 Muzik: Seçılmi_. yeni şa~ 

ve tuı küler. 
21.30 Muzik: Yarasa operetinin~ 

Setllılmış fekU. 
-2 O Memleket saat yarı, .. .,. 

jans haberleri. 
!'.2.4'.i /ıjaııs por sen isi. 
!!3.::!5/23.30 Yarınki program .,ı 

k:ıp:ınıs. 
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KEi. AliÇONUN 
SON GURE LERi 

- Haydi Fililteli be!. 1 
.: ~ iki pehlivan da fevka

ı)'i ~öreşiyordu. Seyircilerin 
ı, merakını, heyecanını 

erinde toplamışlardı. 
tatra.cı ile Koca Yuaufun 
~ hiç bir şeye benzemiyor
..._ a.. ikisi ae lairiairlcrini a
.... İgia apkta döniip duru -
.. lardı. Gürel}lerinae hareket 
1le teııevvu yoktu. 
~o sakin olmakla beraber 
~ 9lduğu görillliyordu. 
tiİDkü F'iil>eli ütüste hasmı

.. •ltına almum. So11ra da iste
tti gibi çapr~za girıyordu,. 
.:!...f:O ile nıi~linin .son ayak 
-• ~ce aiirdü. Bu aul'etie 
"reş iki aaati bulmuştu. 

W°aru, Aliço ile Pılibelinin gü- 1 
1lıti 308 deıviıtercie çekilmez 1 
~. Ay.akta birbirlerini 1 
.... ya diişünnek için manev -
..._.. yapıyorlaı dı. Güreş mo-

1 '-on bir hal almıştı. 
.IJiço, ha smmı bir türlü bas

~ınıyor, iatediği oyunlara 
~miyonlu. 

llir aralık, Aliçonun hircienbi
tıe haamma girdiği sürüldü. Fi
~Yi tek ç.aprazla budayarak 
........._ ve albaa alıverdi. 

.l'iubeli, bu çapraz budaması
._iıer nuı1sa düşmüştü. Ani 
!lillıUŞtu, 

9'iubeii, fevkali.de alt.çı bir 
~vandı. Alta düşer, d~ 
~ bob~ası gibi derlenip 
"-rlandı. 
&..L "lic;o, humma oyun yapmak 
~.Yer bulamıyordu. Nihayet 
~ BBg ayağını eliyle bul
... .Altmdu yakalayaı:ak ha
~ dlıjnı ~- Ve, btı 
~ lPfUbeliyi diz çöküp bü
'llttuğü ye1*n 11ıoıablldi. 
t. ..... ~kat, Filibeli, ani bir .hare
~ ve sttr'atle Aliçonun attın
\ fırladı. tJi1mJek gibi bavıa -

lldı. Ayaia kdrtı. Güre§ 
~ ayağa diH]miiştü. 

lift ABl..AR ARASlfılDA 1 

flıılaarJ.miz ve 
1'\illi terbiyemiz 

Yazan: Apb Sırrı Leveııd. 
tietr'adea: Eminönü Halkevi 

, .ıt.~etU maarilcin{iz t.:cah Sım 
~-din lmiaönil Halkevı tarafın
~. ll9fl'edilen clılaanfiıruz ' c Mıllı 
''l!l'blnmiz> adh eserini okudum. 
!'lila Sırrı, bu _.·ni ı: Gençlerimiz, 
lu.~· 3: 11illı wbiyemiz b:ıs
-.rue üç defa ayınnıs ve her fa-

lda ayn -rrı ~ mühim me,·zular 
~inde durarak, faydalı tetkikler 
~ıştır_ 

... ~ &enci .. ni tetkik ederken: 

.. ~ hayat kabilaetini ıç"nde 

......_ ~n gençler, halin umutlarını is
~ Ptürm kal~i Mıikil eder- 1 
4t · O kafile ki, arkadan ıeld•gi hal-

öne ıeçer; llendiui yetiştimnleri 

1 
~ takıu:ak i.leı'i silrüldeı·. Ejer a

).etlatirJn~ mukellef olan buaü
~ nesli, karanlık bir yolda meçhul j 

Mtıkbale ailrüldeamek ~temezse, 
~ın meş'aleciainl gilzclce hazır-ı 
.:_~ cumles.ile başlıyan ,.e yan 
~·yarı temenni mabiyetinde olan 
ti>...satırlarda iyi bir maari!cinin :ö
~lni, eski bır mektepçinın tecril
~· o~n bir ıçtimafyatçının u
-,. leZişlerinl göruyoruz . 
.!.~Sırrı bu eserinde (mekteb) i 
~ ve i.ra1ı --.n: 
~elirnenin llipt manasile - mıek
tb..L. - sadecıe okutup yazına ii!ret-1 
•~"""1Ue mükellef bır ytt sayanlar az 
~ eliyor. Gerçek bir çokları
"ıtu hiliı bu zihniyetle yaşar Ye ço
~ ınektebe verdiji gtinden ıt ba
:'-b onun terbf7eaincien adece mek
:..=! mes'ul tutmak ıater. Agah Sırrı 
=~ kadar aileyl de ı;ocugun ter
~de mes'ut aöruyor. Pek tabı. 
~da çocutun te!bıyeı nden 
~ dejil, mekteb kadar • !le de 
~ür. l:Aer sahibi bu !asılda u
...._ lahnelcre \ e me\ ular:ı temas 
~k, bize terb yeli ve te. bi) es.iz 
·'""'ile örnekleri g6steriyor. 
,_ C... Uk teşkfüıtında 'e millt terbi

balusıeti,nde de ço muhim \ e e
t..; rn-ıeıerı ole alan .Agih Sırrı 

enelin eseri, bu kl çuk ut nda 
M_~ Ve tetkik edl1emi.} ccek kadar 
~ bir m na \'e kıymet ta ıınaK-

~ Jazık ki, tabı adedi - her. ne
~ ... ıııahdud olan bu k ymeW 

' llaıkevlerioin diier ne,rzyatı 
lata, pqaıMM ~karılmadıp --=- IQlSl mabdud .b.ir okuyu
~ istifade8ine .baaredil-

......... , v. e.neıu 

Güre~ uzadıkça çetinlesiyor 
ve seyri güzelleşiyordu. lki ha
sım da birbirlerini ezmeden, il.Z
meden maharetlerini ibraz edi· 
yorlardı. 

Ali~, ilrtiyar olmasma nığ
men genç aslanlar gibi meyda
nı dolduruyor, •~ ve mahir 
baamına ldiaerJerini tatbik et
mekten çekinmiy«du. 

Filibeli Kara Ahmed, sayılı 

fırtınalardan biri idi. Katran
cı ve Koca Yusuflar gibi se
çilmiş petılivaolardaııdl. 

Hatta Fili11eli Kara Ahm~ 
Koca Yusuflardan ve Katrancı

lardan dııha tifftad ve değerli 
bir pelıliv.anda. 

Filibeli, yenici bir pehlivan
dı, Adalı kıncı ve kaha güreş
çi idi. Koca Yuauf zorlu ve ç~ 
tindi .Katrancı hem yenici ve 
hem de çevik bir musari idi. 

Aliçonun -en 'Ziyade çekindi
ği pehlivan FililDeli Kara &.h
.med ile Katrancı idi. 

Filibeıli, buımJaruun iki dir
hemlik yerlerini bulur, zahmet 
çekmeden yenerdi. Aliço, has
mının bu maharetini bildiği 
için daima kendini kolluyordu. 

.Adalı Halil, Filiz Nurullahı 

çift paça ma.ğlüb etmişti. Filiz.. 
le, Adalı Halilin güreşi üç sa
at kadar sürmüştü. İri ve çok 
uzun boylu olan Filiz Nurullah 
alaturka güreşte daima hasım
larına aldanıyordu. 

Adalı Halil, hasmını boğmu1-
yıpratmış, kırmıştı. Jl'iliz Nurul
lah salhaneden çıkmu)a benzi
yordu. 

Seyircilerin gözleri Aliço ile 
Filibeli Kara Aqaeıkle idi. 
Katrancı ite Koca Yusufun 
beralılere kalacakları yüzde yüz 
idi. 

Güreşin beşinci saatine kadar 
.kih altta, üla üstte baj'wjan A
W;o ile Filibeli Kara Ahmed bir
birlerine ~ bir .şey yapP«Pawıış
lardı. 

Aliçonı.nı be&inci saatten 
sonra, binit nbire harekete 
p;tiği giiriildü. 

Aliço, h· '"' çapraza .aJ
ch. Olduiu yenle kWekliyerek 
albna aldı. 

iki pehlivan altta bojuşmıya 
başladılar. FDibeli, Aliçonun e
.linde• kurtulmak için nıahira.ne 
banWeüeı· yap1yerdu. 

Bir aralık &lige, kemanede 
iken Fflı'Deliye bir kurt UpallJ 
vurdu. Hasmını bh&:mbire öne 
doğru atL. Ve Qlwa Jarntetile 
üzerine l!lüştü. Tam bu mrada 
bir bağırma olriu: 

- Of, aman! .. 
.Aliço. güreşe devam ediyor

du. Bağınwı tekerrür etti: 
- Of, aman! .. 
Aliço, bağıl'Duya ehemmiyet 

Yenniyordu. Bağıran Fttibeli 
J{ara Allnaed idi. l'akat, 1'.,ili· 
beli gene giketiyen:kl. Hasmına 
karşı kaymağa ~l.ıfi)'Wdu. 

AHco, iıatpnmt bın.kmaymea, 
seyircilerden bet on kişi bağı -
rarak meydana uğradı: 

- Bırak :be! Kırıldı bir yer..i 
be! .. 

Aliço, güıeJe deYam ~yor, 
Filibeli de mağlfılt olmamak içi1l 
km"Vet sarf~. 

Niba,Yet Clazglr kazan dı'bin • 
den fırladı. Meydana koştu. !lir 
kısım se-yirciler de ayağa kalkıb 
koşuştular. Zaptiyeler de mey
dana koşuyorlardı. 

AHcoyu gtiç h&lle hasmından 
ayırabildiler. Tilibeli eli böğrün
de oldı.ağu yerdea sızlanarak 
kalktı. 

Fitibelillin btaurp kemiji 
kırılmıştı. Sağ kalMtrga kemi
ğinin iist dılalardan biri orta
sından .kır.ılmı§tı. 

Filibell mejdan yeriaden çe
kildi. 

Bu suretle Filibeli mağlllb, 

Aliço gnlib cmnqtu. 
.zavAllı..Filibeli, tam güzel bir 

güreş çıkaralıileceği sırada e
linde olmıyan bir sebebden dola
yı meydanı terketmeje mecbur 
olmuştu. 

Aliço, Ffübelinia kaburga ke
miğini kırmak için kasten ha
l'P.ket etmediği muhakkaktı. Bu 
hirl;azaidi. 

(Sonu \'ar) 

8a.Jfa : • 

~~=~~(~_s_o~N~H~A-4 _B_E~R_L~E_R~)I~ 
Mo~~!.~~~il.!M1 Afrikada harb !;;::!'!:i ~l~!d: Avrupada harb Merhamet 

kua geldiğini ve bunda da res- Kahır:.~:~~~::> 1~c~~;h~~:i;!n [Baı tarafı 1 inci sahifede] açmı:: ,!•:i~ t:;:~~ 1d1:ı;;1::
1:~-

mi zafer Almanların ise hakiki bilclird ıtine nazaran, düşman, 17 Alına, 24 (a.a.) - D. N. B. mıştır. Alarm işa~ti dudükleri hal-
zaferın. de mu"ttefik ordularına Ba7.ı ihtisas lliih • ınıflarına aid agu tos.takı bombardLmandan sonra kı sııınaklara gıtmi;re davet etmiş 
aid olduğunu anlatmak iste • Capuzzo kalesinden bakiye kalan ihtiyatlar, bir ay muddetle mane\ - 'e birkaç dakika sonra yeni duşman 

rabrda bulunmak iızere bugun da-
mı'ştı'k kısmı hgal etmi~tir. mennileri patlamıştır. Son mermi 

· İtalj .... •-bUğiw \'Ct edılmi.:lerdir. 
B l 'k k _ tcı .. paUadıktan soara ka ınaktn olan e çı a rah teslim olduktan l'unanistan - ttaı.,·an hadiseleri 

FJ d 'd k' b"l" İtalyada bir mahal, 24 (a.- bır dupnan tayyaresi buyuk hır 
sonr3. an res a ı u un ~e Türkiye bomba atmış ise de bomba denize 
Fr t ·llz k ti · · a.) - 77 numaralı İtalyan teb-ansız ve ngı uvYe crını Londr;;ı, !!4 (o.a.) - Reutcrin dip- duifJ'lu tür • 
bir kaç gün i~indc tamamen liği : l:>ınatik ım:.harriri yazıyor: lılanş denizinin her iki sahilindeki 
imha, yahud eair edeceklerini 1 Şimali Afrikada, 23 ağustos Rumen - Bulgaı- me ele inin bir bataryalar ateflerini kestiler ve tn -
bizzat Almanlar iddia etmediler gecesi, Sidi - Barranı deniz tay- hal uretine rabtclilmc i, Kaı-adeniz giliz hava müdafa topları, çok yük-

yare üssü, Marsa _ Matruh mm- salı 1ı uzcrindcki gerginlıgi muhak- ~kten uçarak sahilleri qmıya lı -
mi? Bunu da mı Türk matbua- kak surette .azaltacaktır. ş:ın Alm:ın avcılarına k:ırşı ateş et-
t tı ? H Ib k' l ·1· takasında düşman askeri tahaş-1 yap · a U ı ngt ız VP. I Tı ansih·anya hakkında bir Macar- mıye başladılar. tngıliz a\ cıla ı duıı-
Fransl7. kuvvetleri tam birer şüdleri ve lskenderiye deniz üs- Rumen anlaşmasına 'anıma ı an - ma 1 tayyarelerile k;:ı ılaştıbr 'e 
kahraman gibi dövüşerek sa- sü, uzun ve şiddetli bombardı- I:ırı 1 e çok şi.ılıheli gozukmektedır. guncşli semada bir şehrin uzerindc 
yısı milyonları bulan Alman as- manlara tabi tutulmuştur. iki memleketin M carist:ın ile Slo- şiddelli muharebe başladı. Kısa bir 
kerlerinin çemllerini parçala _ Her tarafta geniş yangınlar vakya aramıdaki hududlar hakl,ın- müddet sonra MesRrchmidt 109 ti-

ve mühim neticeler müşahede e- daki anlaşmazlıkta elde edilen h:ıl pinde bır tayyare kurşunlarla delik 
mağa muvaffak oldular; bütün suretine müşabih bir hal suretine deşik olarak denize dr.ldı. 
Alman toplarına, tayyarelerine, dilmi.ştir. Tayyarelerimizin hep- \armak iı;iu mihverin hakcmligıne D .i\hmm tayyareet dti'8riildü 
zırhlılarına, hücumlarına rağ- i si üslerine dönmüştür. muracaatlaıı şaşıbcak bir hadi c Londra, 24 (a.a.) - Ha\·a ve dahli 
men, rahat rahat, İngiliz gemi- Bomba körfezinde, 22 ağus- te kil etınlyec:ektir. Mihverin bu emniyet nezaretleri tebliti: 
lerıne biıv.iiler ve k~ bir saf- tosta, torpil atan 1ngiliz tay - meselevi hal i in Rumauya 'e Ma- Duşman tayyareleri yenidtm Lon-

t yarelerinden mürekkeb bir grup, carist.:ına, harbe müracaata musaadc dra mınt .. kası tizerine yakl. ;mı 1 r-1 
ra bıraktıktan sonra ngilt.ereye etmesi pek az muhtemeldır. 

k.ld'le Al l h k limandan çıkmakta olan bir de- dır. çe ı l r. man ann mu a · it.:ılya Ywtanistan meıele ine ge- Atılan bombalar Londraıun şar-
kak surette esir veya mahve -ı nizaltı gemimize hücum etmiş- lınce. YunanWar, ıtalyan prop:ıpn- kında cnar tarlalara dl şcrek talı 
deceklerini müftehirane ilin et- ve bir torpil isabet ettirmiştir. dasınm şıddeti !ur mnda buyuk bir * ec ... ı.ie hasar.a şebebiyct \crmiş-
tikleri bu kuvvetlerin göstA!r _ Geminin mürettebatının büyük sukün gô termektedh·. tir. 

b. kı k rtanımıştır Ge · Ta n bu esnada brr Elen ekon B •·. k lli b' d • -dikleri harikulade muvaffakı- ır smı u · mı, u 11~ ın u\•\e ır uşman ...,y 
kurtarılabilecektir. Bir düşman heyetinin Beı line gitmekte olm 511 yare 1'1.osu Portsmoutha hucum et-

yetten de Türk matbuatı mı tayyaresi duş" ürillmüştür. şayanı kayıdd ·. İtalyan propaıan-1 m· tir. Hasar ve zayiab ait muf.ls-

B ir ~e gözüme iliş
ti. bir adam san gömü, 

beyaz beuekli 'tedıaini kaybet
miş. Kedisini bulana şu kadar 
müki.fat verecekmiş. Hayvan -
la.ra kar!fl merhamet hissetmek 
§übhe yok ki beşeri duygular
dan biridir. Bu merhameti aşın 
derecede hi&sedenler de vardır. 
Evlerinde Jıizünelerle kedi, 
köpek besliyenler, yahud muh
telif kU§lara merak sardırıp 

bunlar uğruna avuç dolusu pa· 
ra sarfedenlerin sayılan pek 
yüksektir. 

Tabii bunlara kanş.mağ.ı kım· 
senin hakkı yoktur. Her valaıı
daş ba§kasına zarar vennenıek 
p.rtile istediği şeyle meşgul 

olmakta tamamile serbesttir. 
Fakat insan gayri ihtiyari 

dti~Unüyor: 
Kaybolan san gözlü, beyaz 

benekli ked'sini bulup getirene 
su kadar mUkif at \'ideden va
tandaş, acaba hangi hayır mü
eeaesesine azadır? Kedilerine 

mesul? Yoksa bu objektif va- cia&ı, belki yalnız sinir harbi ile ala-, sal raporlar henüz gelmemi se de 
kıayı Türk milletine bildirmek Şarki Afrikada hava kuvvet kadar bulıuunaktadır. Fakat butun nıuhteli! binalara isabetler , ... ki ol-1 riyo!'? 
mi kabahat? öyle anlaşılıyor leTimiz, Hartum tayyare karar- Balkanlarda vahim aki ler doğuı a- du u ,.e y:ınzınlaı- çıktıgı öğreniı - ı Bun fan araştırac1 k olUN&k 

ayda otuı lira ciğE-r parası har· 
cıyan vatan 'tll!j ~ocuk esirgeme 
kurumuna ayda ka~ para ve-

ki Alman •Sl~ı-•-n· .. ; .. .zilın.i'ye- gahına müessir bir - bom- bilecek ihtıliitlaı- yaratma ı da mum- mi tir. k d f :ı.._ 
- Ole •aou e--- ço e a .uaıı:in hakikatlerle kar 

bardımanı yapmış ve hangar _ kumhir. &ıat 19 a kadar alınan raporlar 
tine gö,re, .evet, Alman .ai.Jihla- Turkiyeye gelince, Turldye, h&di- bugün 32 diıpnan t:ıyyaıesinin du- şılıpak mukadder olacaktır. 
rının harikulade mildhiş biri tarda vahım tahribat ve geniş seleri .derin bir alaka ile 'e mute- ıurulduguııu gistermektedir. Bun - Pek çok kimseler vardır ki bir 
kuvet olmadığını Türk vatan- yangın vukua getirmiftir. Tay yakkız biı- iht'yat ile takib etı ek- !ardan .?8 i avcı tayyarelerimiz dı>r- kediye, bir köpeğe, bir kuşa 
daşlanna anlatmak bir kabahat y:ırelerimizin hepsi üslerine dön- tcdir. du d t;.yyare difı bataryalarım L sarfetmekten çekinmedikleri 
oluyor! Fransız ordusu bire m~!Rtür. it M •• tarafından dilşurulmuştur. parawı yoksul bir vatan..ı .... •a-

. be. Düljman, Mt:savva, Berbera umen- acar muza- Tiiyyarelerirnizden onu iı terme J• ........,. 
üç nıs tınde bir kuvvete karşı 1 L-len· 1 ___ ·ıldi rına vermekten. yetim bir c.o-ve Debal üzerine hava hücumları ._..._ • ..,. .aca donın~m·ı;.lerdir. Pılotıardan bıı i ha-
harbetti. Daha doğrusu harbet- yat• d r. cuğun göz yaşlannı dindinneğe 
meden dağıldı. Almanlar bu 1 yapmıştır. Hasar ve ölü yok - I••t tarafı 1 htcl •hlfelle] Alman topçu bomlııanhmam sarfetmekten çekinirler. 

tur rayı teriretmiş ve müzakerele -
harbe nerde ciddi bir mu- • Londra, 24 (a.a.) - Almanlar bu Hayvanlara karşı muit~ 
kavemet görmüşlerse orada rin inkıtaa uğramış olduğunu .qam eıitenden Fransız sahıllerin- ham 

sendelemi~ler, hızlannı kaybet- fngı•ltere Amerika- bildirmiştir. den tı~tterenin ceıubu IBl"ki kıs- == ~!te ~;r~~n.:;:~~ 
mişlerdir. Kadm, çoluk çocuk Macar ve Rumen noktai na- m ıcı obwı atmıya devam etmi ler- Fakat evveli insanlara, ken4i 
ve sivillerden ve bir mıktar da dan istikraz temin zarlan araaında bir u:Uaşma e dil-. Obu.aler fasıla ile attlnı~lar ve 

8881 bulmak imkinı hasıl olma- ba.ıarı Utilldeki mıntakatarda pat- hemcinslerimize k&r11 vazifemi-
askerden ibaret olan kahraman edebilecek laınışl. rdır. Çok az hasar oldueu ı.an zi yapmalıyız. 
Varşova müdafileri Alman or- mıştır. nedılr ~ tedir. Birı;ok defalar tayya- MllllAD SBltTQÔ'LU 
dusunu kaç gün durdurdu? Bir ( ... t.rafı 1 inci .. _,fada) Jılacar heyeti bugün öğle • re bataryalarımızın ateşile puskur - ı-----===:::s:::ıı=ı=.-----

dialarile münuebıeUe Pbi -rün - den aonra Buda ............. ye dön M d k" büyük adam, beş altı yaşında eldedir l""'I'_. - t~u~ olmcısına ~gmen 600D met- ısır a l transit mal-
w m • mil§tiir. r<' ıı tifodan uçan bır tayyare e \dah-

bir çocugu dövebilir. O adam P. M. aazetesinde bu makaleyi llvarlana llazırlliı tı kontrol etıni~tir. Top<;u bombar - }anmn ihracab 
belki hakikaten bir kahraman - yazmış olan muharrir, B. Schimdt'in dımam uç dört saat siır•nli tur. dildi 
dır, fakat uzaktan bitaraf se- Birl~ik Amerik.ada 2000 ajanı oldu- Budapeşte, 24 (a.a.) - Reu- 4 h ele-. yelli toplan melle 

tunu ve .bunlaıın bazılarının Avru- ter: 
yirciler bu çocuk dövme hare- paya siden &emilerin tesbiti ile me~-ı Bugün lılacaristaııda ne§ttdi- Lonılra, 24 (a.a.} - Fransız. sa-
ketini bir kahramanlık addet - gul bulunduklaruu beyan etmietir. I h'lwr nden İngiliz sahıllerine ate& 

[Bat tarafı 1 i-1 -"lfe.d~ 

mezlerse kabahatli olamazlar.! len emirnameler ile umumi nak- etmi elan Alman topları hakkmd:ı 
Norveç, Danimarka, Hollanda •;::, ~T:~=- liye servisleri tahdide ti.bi tu- fteuterin askeri mahfillerden ögrc.91-

tulmu§tur. Otobüs hatlannm ek digine liire bu toplar, muhtemel o-
ve Belçika Alman ordusuna nis- llt nazırı Lord Beaverook'un haber lar.ak 380 mllintetre ,.e belki de bir-

&ırdaki ticaret ataşeliıi uz ,. ta
sile bu mallann Türkiyeye ııttwlt -
l na milsaade edıl esini tnı lt~ o .ı 
kamlarından istcm~ür. 

beti . .,.,. bö' ı · b' k" Uk Voel'diiıne töre, ICanadada Montreal serisi yarından itibaren kaldı· e ı'!?...., Y e ır uç ço-ı az tlaha büyük çapta telikki cdıl -
· · Dally Star eazetesinin sahibi B. J. nlacaktır. Taksi otomobillerinin cuk vazıyetinde idiler. mektedir. Bunların raylar ilz•rıne w. M.icconnel, Micconen m..u ismi- mıktarı da pek ç' .ı.. azaltılmıcı Alman gazetesinin asıl O'&rib ,,. ,.,,· konmuş batarya arabalarında bu -

Dıger taraftan Portsaide citmetae 
olan 5000 ton ÇU\ al ve kana içe • 
nin getirilememesi yiızunden pıy.ı
aalarunızdaki ÇU'>'al buhram dev Hl\ 

etmektedir. Çu\ al ve kanavıçe bK"-
1 li vapurcular birli.ti ile tema a ge
çerek Portsaide bir 'I! apur gonder ıelc 

imkinını araştırmaktadır. 

• ni alaoak bir filonun tetklli için IA-
iddiası bundan sonıw. geliyor . zıın olan tayyarelerin imaline aar - tır. lundukları, belki de ateş etmek için 
Biae Alman ukerinin ne kadRr fedilmek üzere ı.ooo.ooo dolar hibe Yarı resmimembadan verilen llerlerc kadar cetırildicı ,.e bilAhare 

haberlere göre, Şark Jllllltaka· lfel"iye alıııdıcı mumküııdlir. AJman
kahra•an olduğunu anlatmak etmiştir. lann bu tıtPta topları olduğu n a-
içia '-&arbı Umumide, kendi va- Nevyork, 24 (a.a.) - Reu- sına doğru giden trenler adedi lumdu. Fakat bunların Flandres se
taıu hesabına. Çanakkaleyi bin ter: de şiddetli tahdidlere tabi tu- 1eri esnasında kullanılmış oldukları 
kat faik llir .w.ma- -karşı mu~ .Ne:vyork Timea gazeteainm tulmuştur. Askeri tedbirlerin sanılmaktadır. Bu topların kullanıl -
\rllffaklyetle müdafaa etmittir,, ı Vaşington muhabirinin bildirdi- fazlalaştırılacağı tahmin edil -ı muı ~eni bir harb safhası yarat-
.ı;._ 1 ........ v· gıw'ne gnlN> "'tlantik•-t.: İngı'liz mektedir. t.rjı tahmin olunmamaktadır • .... ,or. '""'tier 1ya.nah ga2tc -...., .- t.CIU llir Al- -...--..ıa ı.t-ıü 
firk~e Alınan askerlerinin üslerinin Amerika Birleşik deY- Şurası sariıı gibi gözükmek - ,..,.,,:-,.3 

"';;.:;. ~· 

E\ \ eleıe Yunan bandralı Ki a tıs 

\ apurlle Hın4btandan get rıle ı t 
bin ton çuval ve kana\ içe O n arılı 
Bankası namına gelen tran ıt e ya
sı olduğu için istifade edılememclı:
tcdir. Alak:ıdar resmi makanıbr bu 

kahramanlıklarını Çanakkale Jetlerine kiraya verilmeai hak- tedir ki1 Macar büküıneti, Ru
mahare1ııeler1 ile uJatmağa kal· kında reisicumhm-a tevdi edilen manya ile müakerelerde bir 
karsa çok küçük bir mevkide ve Londramn müzalıteretini ha.iz çıkmaza vanlmasma müsaa4e 
Wır. TUı·kian en 1myük teha- llultman bir t.eklif, .deniz üsleri etmeye :mütemayil değildir. ve 
met ve kahrar-.anlık destan- olmağa yarar on sekiz kadar haklı telikki eylediği taleble -
larmdan biri dlaa Çanakkale mahallin kira bftieline mukabil rinde değişiklikler yapılrn.asuıa 
aferini Türklerden çalma.ğa kal İngilterenin Amerikaya olan u- da müsaade etmek istemiyeeek
lmn lw p.eteJıin acaba oı-ada mumi harb borçlarının tamamı- tir. 
kaç Alnı• .neferiain bulwıdu - nın iUası fikrini terviç eylemek Rnmftl lllti)-atlan 'fiilila 
jlmdan lıtRri var mıdır! Ça- tedir. altma almllla4I 
.Dlltkale zaferi muahasıraıı Tür Nevyork Times muhabirinin Bükreş, 24 (a.a.) - D.N.B. 
kin, llehmedcwm ve Ata- ilaveten bildirildiğine göre, .hı- Bütün Rumen ihtiyat aubayla
:til!"kiin zaferidir . .Bizim ve bil· giliz noktai nazarından, böyle rının silah altana cağrıldığı ı 
ıtmı dünyanın maliımu olan hu bir ulaşma İllgiltere..Ye John • hakkında Association Preas 'ta- l 
Mkil:ati tahrif eden gazete keıı- son kanununun hükilmlednden rafından verilen haber, Bilkreş
-di *1ıamm ~ kt- ıJr.endiaini lıuıtannak fQdwm de tekzib edilmektedir. 
ka. bir )ey Y8zPllU§ olmuyor. temin eyliyecektir. Mali1m oldu- Rnmea kala~ndf"ft hir istlf~ 
Çü.ıdEi ...idman ullerin&ı kah• m. ;, __ lbonson kanu111ı, A- Bilkreş, (a.a.) - D. N. B. 

ö.. .....,.~ Resmen büdirildiiine ~orc, ~ e-
rama.ıılığma dair .ileri ı::6rciüğü merika birle§ik devletlerini, kil muavini general Mihail kabiı e-
delil sahtedir. Viyanalı gazete- harb borçlannı ödememiş mem den çekilmiş ve Rumen aenel kur-, 
nin bu kadar sagma gapuı S6s1er lelletlere istikraz vermekten may başkanhıına tayin olwımu§tur. 
aöylemeaiaia kalaahati de Türk meneyJemek+edir. Bukreş, 24 (a.a.) - Radoı· ajansı 
m.at9Uılltmm mH!r? bildirıyor: 

Saltanat mecliai, dwı s at 17 de, 
Viy&mlh gımeıte, Tliıit m&tblıl· dutlar tamnıu; aalaD ile kuzu- sarayda kralın yüksek r yaseünde 

atmııı Alman ta»·arelcrinia d&. yu yanyana koymlJlt,ur; .kim toplanmıştır. 
§i.iriilmtiüD.den memnun olmala- kuvvetli ise o galebe· çalar, Başvekıl B. Gıgurtu, baş\'ekil ve 
rma da kızıyor. Niçin mem- kuvvet demek hak demektir,, Hariciye Nazırının Almanyaya ve 
nun ohıaı_yayım? lngütere düsturunu ilin eden bizzat Al- ltalyaya yaptıkları zıyaretleı-den ev- 1 
mütt.eflkiaüızclir·, bir tecavüse man Filhreri değil' midir? :Al- vel ve sonra hancı S!.ya etin inkişa-

:r;nı anlamıştır. 
uğrarsak endan yardım Dekle- manyanın böyle bir harici siya- Hariciye Nıwıı B. Manoo lcsco, 
yeceğiz. Kendimizi tehlikede _set takib etmesinin kabahati de yapılan diplomatik ıörupneler hak
görüyoruz ve tehlikenin de Al- Türk matbuabna mı aiddir? kında iznhat vemıiıı ve B illar· tan 
manyadan çıktığına kani bu _ Yoksa vatandaşlanmızı bu ha- ve Macaristan delqelerı ile w:ake

lunuyoruz. Pek tabiidir ki İn- kikatlerden haberdar etmek mi reler için münakata eaaalarının ka -
rarlaştırıldıgını bıldırmi tir. 

gllterenin Ustün olmasını iste- Bir kabahat oluyor? Nasyonal Hükümetin Turnu Seve in Ye Cral 
riz. Sosyalist gazeteleri isterlerse va'dakı delegeleri, M ca i tan ve 

Almanya bizim hissiyatımızı bunu bir kabahat addetsinler; Bulgaristan ile törusınelcrin ınl · a· 
değiştirmek arsu -ediyorsa bil- bizim nazanmızda bu en mukad fını göstermişlerdir. 1 
tün Avrupayı ve bu arada bi- des bir. vazifedir: Bir müdafaai Saltanat meclisi, şeraite \e mille-

tin daimi menfaatlerine mu afık ol-
zi de tehdid eciea aiyasetinf de- nefs tedbiridir • du&unu m{ıjahede ederek hilkumetin 
a>at..i-in. "'Tui .. t ••v .... : hu • 11-1.ı..ll • ..-- - -.,- lliiseyia ~ Y Al(D siya etini tasvib e) lemıştir . 

ÇU\ allardan istı!ade etmeklıgımu: 
Londra, 24 (a.a.) - Rcuterm ög- için bazı teşebbu lerde bulunmu~ ~ 

rcndigıne ıorc, dün gece cenubu ar- la~dır. 
ki sahılinde bir şehrin ana <'addesi- • 
ne bombalar atmış ve plajda e has • •• .. 
üzerine makıneu Eıfok ate"i açmış Emınonu .. Unkapanı 
obuı Alınan tayyaresi, bir İngiliz av- • • } ,. k• b l 
CI tayyar~i tar~fmd.ı~ lakib .edilmisı•stım a ıne aş anıyor 
ve dü ilnılmüştür. Bırçok kim en n (Bat tarafı 1 inci sayfada) 
ölduğil ve )araland ğı ı;anılınııkt<ı- lJnkapanı sahasının istimliikı ıcın !!6 
dır. n !.iyon lira sarfetmek lazımıeın ek-

Londra, 24 (a.a.} - Dowr~e d~- tcdir. Halbuki belediye butun uu 
şen Alman obüsü bir e\ i tam ır.ile • hanın ve GaZi bukarınııı ıstin la
),karak bir kadının ölumllne bır ki :çin Beledıyeler Bank:ısından Y31t
erke&in de yaralanma ına sebebı- tı1:ı 5 milyon liralık istıl.rJZI kul-
yet 'ermiştir. lı: :uıcaktır. 

Alman ha\ a kuvvetleri bu ab Eminomi kı.;mınclan Uı~k p;mın:ı 
cenubu ,arkide büyuk hır TaaUyet do.ıru istimlilkin ba lan 1 ol u _ 
gö teımiş \'e muhtelif ~ehirlcrde a- s nd n baş ,a Unkapanında G tı:i 
la ·m işareti verilmi,..l:r. bulvarı ııtikametinde i tın lak ere 

Ku\'Vetli Alınan bon:ıbardım n ba lanm14tır. Bu aaharun k n ı z;ı-
tay~ are filoları, avcı tayyareleri re- ml al'. a oldugundan j,ştııntakler da
t.ı.wıtinde olarak muhtelıf 110!,t.al:ır- h ucuz yapılabUnıektedir. 
dan cenubu tarki sahilı iızerınden !!!Wf~~!l!!!!lll!l!!!~!!!~~lll!lllll!fll!ll~lll!!!±Y~ 
eer ni lerdir. 

Çok yiiksekten uçan ve refaka
.iinde mutad MeaerdılmıUer bulu
nan .filoların birinde U bombardı -
man tayyarmi sa7J}mıftır. tnzıliz 
a' cı tayyareleri ve ~re dafi ba 
taıyalan fiddetle dÜfllla:ı ta.yyare
lerine hilcum etmifler "e b.ir du§
ınan tayyaresi düşürmüşlerdir. 

21 Alman bombardıman tnna
reıi bomba yüklerini bir cenubu 
prki fehri ilzerine atmışlardır. Bom
buların iıtfılakından çıkan duman 
o kadar kesif olmuştur ki civar ka
yalıklar görulmez olmuştur. 

Bu sabah erken bir Galles ıehri
ne dı.işen iki bomba amele m.ıhalle -
sinde dert ev yıkmış bit' kaç ki[ii 
yara13mıştır. Cenubu garbide bir 
şehir im!T'ine 200 bomba atıld~ bir 
sırada evi yanmakta olan biıi du
mandan boiulmuştur. Mahalli ınti

dataa cuzutamlarmın 'ercli&i habe
re nazaran diğ r iki mıntakada da 
yeni para iltler bulunmUŞtur. 

...... ta,,,....rüü. ......... 
Londra, 24 (a.a.) -Havan~

zaretinin i8tilıbarat servisi bil· 
diriyor: 

Fransız sahillerine yerleşti -
rilmit olan Alman bataryalan 
tarafından Douvresin bombar
dımanıa cevab hemen verilmit 
tir. İngiliz hava kuvvetlerine 
mensub bombardıman tay~ 
leri Alman toplannın bulua • 
duğu mahalleri birbirini takib 
eden bombalarla şiddetli suret
te dövmilllerdir. Bir bombaı'dı
man tayyaresi grupu ,Gris - Neı 
burnunu hedef olarak almış Ye 

bataryaların mevzileri üzeri.ne 
muhtelif çapda yüksek inftlcik 
edici bombalar ile yangın bom
balan atmıştır • 



ISPOR 
Dünkü yüzme 
müsabakaları 

ıı,.. Acele satılık 
1 Sinema makinesi 
1 «PHILt PS• marka 939 modeli, 

~esli, r:cJy:ır. iki üç a:; kadar kul 
l:ın•lm•;ı muceddct bir 'l.rıı.iyct

teclir. Yedek bir trılum lfımbal:ı
rı d:ı mevcuttur. Sirkeci Vczlı' 

--.:-::-A-:~-A0-~~-.~-rosu_q __ nEN_iz_LEV_A_zıM_sA_TıN_A_LM_A_K_oM_is_vo_N_u _iL_AN_LA_Rı __ 
1 

Dün He) belincla plajındaki 

HAL iDE PiŞKiN bera ber 
25 Agustı)S pazar günU altşnmı 

Gcrlıkpaş;ıda AZ.'\K bohçcsinde 
tı K ENOISıNIN G(.iLG ES I• 

V, dnl (3) pcıde 

havuzda hususi mahiyette yüz- ı Askerlik işleri 1 
mc müsabakaları ynpılmı tır. 11'aı1B11••--•••---• ·-----------
Birinci kategoı i mi.ısa):>nkoJ,1 -

1 
Yerli Eminönü Aekcrl'k Şubesin· 

nnı Kadıköy HalkeYi 76 pu-
1 

den: 

vanln, ikinci kategori müsaba· Eın llcrı .. e\kcdildigi hnltle her-
hangi biı· sebcblc şub<'ye mürac ... at 

knlaımı d 51 pU\anlr. knz:tn - ctı İ)\:l'<'k bnkuyad--ı knlını) 31G Ha 
m Aır. Her iki k< teg ri dt> H,in· 335 d hıl d "UJlllul.ıra ı, d:ır topru 
cıliti 16 W' 50 3)' ilc> Heybeli ,e dıge· ııo1f eratı :ıe'liJ.cdıJcceklc-
a<la almıflUı. nrıdc l ub<.'ye I"'l ..ıcnntl, r:. 

i s tanbul kürek 
şampiyonası 

1 t.ıı b 1 ~ · r · . anuiyonn!.ı! 
bugiıP Ye 1 apı ı1c S matya n
r-a ıı: ı • y 1 l c kt1r. ~npivon· 
Jıı.~uıı G 'ne , ıie C..alatnsaray 

arn• ında pa~ 1a~ılncnğı 
m::ıktadır. 

Kcdml?r arasındnda 
ve> Gal:- tasaray ekirk1 i 
cekJeı·d,r. 

F ncı. 

o • .. 

B~şiktaş Aakerlık ~ubcsindcn: 
1 - Şubemizde kayıtlı olan malıil 

ub.ly \ c erlerin !l 10 senesi bey'iye 
Hu .. niye tc'l:zi. tı sonu erıni:; gibidır. 

2 - Şehit yetimleri, ınalül subay 
\ c crlc:ı·dcn de karı ık olmak üzere 
tr.rihi ıl.iı •!. n ıtibaren 4 ny muddet-

1 İstanbul Belediyesi İlclnları 
Yıllık 

kiri' Si 

ilk 

lc dev:ım cd<'ccl;ine n:ıuı .. n her s.ılı, 

1
1 

çnr~1J1bn ve cuma gunlcri sunt 9 dan 
J2 ye k dıır il{ramiyc tevzintına dc
\:rn edılc:cektir. 

3 - Mur:ıc. :ıtl2r Bc;.ıkt;;ış knzası 

1 küylll, knnılığınd:ı mutcşekkıl tevzi 

i2H. 

te ınQtı 

iktısat 

Kcr~ c le de ~ :.ı 1 r' ez h. li dahılim.elti rışC'ı dlikk~ını 
k..ıhvı.: d ıkk:ını 

Fakültesi Dekanlığından : 
t 'tı• lıt , ıktı . MC'mı ın J.:ınu

... d•k ındc go tc ilc.ı • tı. rı h •. z t, lil)kr • r:- u dn ~'J/- ı 
t •O da m.ı.ub• n ıır.1ılı. nı y.ıpılrc:ılctır. 1 ek-

1 ... 1. rilc i'nkultc k ... icn ırıe muı rıc.ı-

İstanbul Defterdarlığından : 

komi yımuıırı gclmelcı·i lazımdır. 

Yağlı güreşler 
J\:anclırr HalkcYi Soı::yal Yar

dım füıbcsince 1 Eylül 940 pazar 
gunu. yağlı pehlivan güreşi 
tertib edilmiştir. Başa 100 baş
:ıltma 60, ortaya 40 ve :ıyağa 
15 Hm. mUkafat Yerilccektir. 

Ayni giinde kı)yfü çocukları 

sünnet cttirilecc!\tir. 

Devrek H ukuk HAklınlığınden: 
K ıuııu l\l(de11inin 5!>0 ınci mad

desi mucı\Jincc mirası reddetmek 
iı.ıkkı\1dnı1 mahı U!'ll ol• 11~ .:ın ve Çay
cuma nnhiye«inin Ç:ıy n ahallesinde 
muku l H.en bu ~cro vefat eden 
"\tclımc<I oı;lu kru:...ıp Ali K, yın 'ın mi-

ıoo aded Sıhhiye nrkn çantası 
500 > füırb paketi torb:ısı 
20 :t PilJi el .Mors lfünbaı:ı •ona,. talom p1UcrJlc) 
ı > Diiyük boyda camekanlı dolap 
1 :t Asld yapmnk için knp 
1 > Asid karıı;tırmak için çubul• 

10 > Şar için k:-.rbon !it.illi \flmb:> 

J 

3 

> Cam huni 
> !,;!!onlu bome 
> Muhtelif torna\ ida 
> 1zoleli pens 
> Karga burun 

'lukrırıda yazılı eşya ve malzeme ~ eylül 9~0 y:ız~n lesi günü "i)at 16.30 
da r.azarlı klrı alınacnlctır. 

İsteklilerin belli gün 
sındn hazır bulunmaları. 

'e saatte K:ı...ı/i'pıışada tulw;. n Jtcomil"-.>•ı lıi:>a
(7778) • 

* * 
21 aded G X 30 luk di.irlıün. 

l 500 m~tı e iki kollu telc!on snhra J,alJlowu 1'.t.>rd,ınu 

50 nded 7 No. lu Fincan iz;ılfıtür nınn Spınun s<ıploına 
Yukarıda yazılı 3 k:ılcnı eşyn 29 ağu~!os 1940 perşembe günü 

l 7 de pazarlıkl:ı nlınocakt r. 
İstcklilerjn Kasımpaşada bulunan komi.-;-ona mtiracantları. 

* .... 
4500 Aded 

1 > 
2 > 

> 

Dcm.r somun 5/8 pusluk 
Pantoğraf. 

1.200 ıle 1 .2GO arıısında kc ,1 Cet olı;ır.ef e m:ı tıs.ıs 

25 • 30 kiloluk hasırlı dnmnc:ın 
'.? > 1 veya 2 litrelik taksim:ıtJı cnm olçek 

13100 Metre Çelik izoleli k::ıblo (muhtelıfJ 
25 > Sırma şcrıt 

500 > P1jamnlık bez 
50 > Kremidi Dok. 

boınn. 

i"uknnda cins vc miktarı y:ızılı 9 krolcrıı cşyn 'ile ınnlı.cme 3 eylül 1940 ı 
s~lı gliııii saat 15.30 da pnıalıkln almaci.ll~tır. lstcklilcrın Kasır:tp:ı,<ıdn bu-
lunnn kr)misyona mı:iracaatfarı . (7616) 

• 
1 - Tahmin edilen bedeli (8925) lira o1rın (7500) metre siy:.ıh dıbctin, 29 :ı

ğustos 1940 per cmbc gunü saat 16 da paznrlıkln eksıltmcsl ynpılacrıklır. 
2 - tık teminntı (669) lircı 38 J.uruş olup ~artnnmest her gun komi!;yon

dan alınahılır. 
3 - İsteklilerin 2490 sr.yılı kanununda ynzılı '-CSikalnrla birl·kle belli t:ün 

ve r:ıatte Knsımpaşmla bulunm • nıigyoıı,ı mi.iracmıtl;;ın. (7GH) 

"' * "' 
2 Adcd Döküm potası 100 lük Salnmonder 
1 > > , 50 llk > 
1 > , >. 25 ltk 

50 > Ateş tuğlası (Alev) 
2 Ton Sarı kunı 

2 > Kok kömUrü 
ı Ad<'d Düz rende 
2 ;) Tı ' 65 eninde .,gz.ı aslan 
2 > • Kıl teftcresi ince diş :> ları 
2 > Keser > 
ı > El testeresi 
2 > Marangoz ıneııgcne5' bü,) i•.k 
4 > Testere ağzı üç köşe 
5 Kilı> Reçıne 

3 > Çcllk tel 0.03 kutrunda 
4 » Dronz tel 0.03 > 

1 

1 
lzmir Fuarında çekilmek üzere bir 

·Zat er piyangosu terfih etmişti 
Türkiyenin her tarafında satılığa çı· 

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

30AÖUSTOS 
Zafer bayramma mahsus fevkal3de 

Piyangonun pUim 
İkranıİJ<'nİn mikdarı J.Jmuni)t' tutarı 

İkr.unil· P. adcct .. Lira , ~ J_,ira 

1 
1 
1 
2 

1$ 
30 

300 
3000 

30000 
30000 

Liseler 

Clnei 

Alım 

" 6(!.000 
20.000 

2.000 
1.000 

100 
10 

3 
2 

60.000 
~.ooo 

10.000 
10.000 
20.000 
30.000 
30.000 
30.000 
!)Q.000 
f)0.000 

Satım Komisyonu 
Başkanlığınd~n: 

ilk t~mln;ıtı 

İstanbul Defterdarlığından : 

ı asçıt:ın delt.h· futn n takbındc bu
lunn1as ı lizcrine mezkur k:ı.11unuıı 

SiiO ncı mnddcsiııc tevfikan defter 
tutma rnu:ımdcsinc ba lonmış oldu
gundan knnuııu mcde uı n 5Gl ınci 

m, ddl' 1 nıu ibince ölenin kefalet!' 
scbebıfo nt. c.nıdılnrı da d:ıhll olmak 
tizerc nl.ıkad" · olnnların alrıcnklnrılc 
borçforıııı ılan tarihinden itibnrcn 
en g~ blr :ı:y z:ırfmd:ı \ nrsa evrnkı 
11 ü bıt<.'11:rini h!imU n mür:ıcn:ıU:ı 
b(yan "c l\.nydcttirıncleri \ e 560 un
Mt madrlcl ~ tcvfiknn :.ıncaklorını 

'.ıktl ..-:a n .. nile ~ azdınr.ıynn ;;ıl:ıcnk

lılnrm mira çıl .. rı ne şahsım 'e ne 
de terekeye ıuıletlc takıb edemıyc
yccckleri ve rehin \C teminat hak
kınd.1 dil m .. lümat "ermeleıi lüzu
mu ıli'm olunur. 

2 Kutu Samontasyon 
2 Adcd Gürgen agacı 15 X 3:; X 4 

300 > Muhtelif eski cğelcrııı <lişl1.?ıuncsi 
S > R ulimen muhtelif n\imunc ı ı:;bi 

1 . 

"1lkdarı 

A ded 

350 

B elıcrlnin T. F. 
Lira 

14 ) 

Lira K r . 

) 380 25 
Y. Zl t.ıht:ı•ı 17 10 ) 1 

,l l.r ( l h t • ·-

4 tl İFTİHARLA 
.Ç, 1 GÖSTEREBILECEGiNİZ 

\~ 

ILM 
Eski Fey-ı.iati 

_______________ , 
YATILI Boğaziçi .liseleri YATISIZ 

K I Z \e E RHEK TAJ .. tIBE AYR~ nfn .. ü KJ.ERDE 
Ana ilk, orta \ e Jı e "tnıO,ırı için e~l 1 tal<.'bcnin knyıtlarııu tccdıdc \ e yemden falelıc kal'dına b:ı ıanmı~tır. 
Bı.ıtı:nl ıne jmt ?•.ıı lrırı 27 Agu to~t .. 'l ıt b. ren ba~lıy:ıcaktı-. 1 tiyrnlcrc t:mfn.ımc ı;oıır1ı.;rılir. Tcldoıı: 36 - 210 

lltlır.-"lll~-~-lill!9i-~mmllArnavutköv - Çiftesaraylar·----------ail 

240 c Helezon makkap muhtcltf 
lOO Kilo Pirinç çubuk 20 mim kutrund.-ı 
100 » Pirinç çubuk 25 ın/rn kutrunda 
100 Adcd Çift agızlı testere 
150 » Zımpara kağıdı 

400 > Demir çat.,ı pim 
5 Kilo Kal:ıy 

30 Adcd Demir testere ngızı 

2 > 5 ve 3 kiloluk brılyoz 
Yukarıda cins ve miktarı y. zılı 2!> ~.nlem ınuhlt.li! e ya 'c m, lıeınc ':!8 

Agustos 1040 ı;-aı·~aınbn günu pnznrlıkl:t ::ılımıcaktır. 

1slcklikriıı komi:;yomr mıiracn:ıt!nrı . ('1619) 

, .. Türk Maarif cemiyeti ... 
Ankara Kız ve Erkek kollej
lerile Bursa Kız Lisesi ve 
İzmir Ege Lisesi talebe 
kaydına başlamıştır 

Ücretler aşağıda yazılmıştır. 
ilk O rta Uıe 

Glindüz 
Lira 

Yat ılı Gündüz Yatılı Günd üz 
Lir-. Li ra Lira Li ra 

Ankara Kız ve Erkek 
kollejlcri 70 240 110 :75 130 
Burca Kız Lisesi 00 00 50 185 130 
lzınir Ege Lisesi 00 00 60 200 85 

Fazla bılgi edinmek istiyenler.n Mekteb mudürlüklcriııe 
(4499) (7170) 

L~YLİ YENi KOLEJNEHARİ 
ERKEK kil 

iLK - ORTA - LİSE 
'l'aksimıle Sıra.'öen Her<le YEN i A(j'lJ,DI. 

-
l\lüdürü - J<Jski Şişli Terald•i Direl•tör ii • .M. Ali 11%mct Kırca. 

Hususiyetleri: YABANCI DİLLER ÖÜRETlMİNE geniş 
mıkyasta ehemmiyet Yermek, sınıflarını az ınevcudln teşlc iJ 

ederek talebesinin çr.. l ışmn ve inkişafı, sıhhat ve i nzibatı ifo ya
kından alfücadar olmaktır. Mektebin denize nazır kalor iferli 
tcneffüshaııesi ve jimnastikhanesi vardır. Her gün saat (9 t ile 
18) arasında talebe kayıt ve kabul olunur. Telefon: 41159 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 
1 - ldarc ıhtiy:ıcı için 50 elli adrd Translntör nı;ık eksiltmeye çık:ı

rılın ıştır. 

2 - Muhrımmen bedel cl500 , muvrıkkat temlımt ·'112 5 lira olup ı;;k
siltıncsı 5 Eyhll 1040 perşembe gunii sıınt cl6~ ela Anknrııda Evkaf apart
manı 3 rınciı kapı biriııcı k:ıtınıl:ı P. T. T. Umum Mlıdiırlu!: satın nlmn 
komisyonunda yapılacnktır. 

3 - lsteklılcr, muvnl-.kat teminat mokbuı. veyn hnnkn teminat mek
tublle konuni vcsllı:alarını hiımilcnmezkur giln \ ' C saatte o komisyona 
milracaat edeceklerdir. 

•t - Ş:ırtn=ıtn<>lcr Anknrrıd:ı P. T. T. Lc\ıızım, istanbulda Vnlldc ha
nının 2 lnc·i kalrnda P. 'l'. T. Lcvnzım Ayniyat şube::i Miidurlüklcrinden 
bcdc.l...!z olarak verilecektir. ,3377> ~o:rno-> 

Yeni açılacnk ü l.lidıw 4 üncü \iç Bcyı)glu :? ind orta 0kulun ihtiy:'cı· 

ol::m yukarııln cinsi, mikfüır•, behcrlnın tahıniıı fiyatı 'c ilk tcıııimıtı ya
zılı e~ynlıınnın 2 Eyhil 1040 p. z:ırtcsi gumi snnt 15 de kapalı zart usuli!O 
c:l,siltmesi ynpılacnktır. 

Eksiltme Be:> oğlu htıkl:,ı caddesi No. 34!> d:ı Lı ım atım ko-
nıiııyonunda yapılacaktır. 

1stcklller en n.z: ?000 llrrılık bu gil;i ı~leı· yaptı ki. rın.ı d,ık re mi d,1irc
lerdcn ıılacakl:ırı bı•Jgc 'c HJ40 yı1ı Tic:ıret Od ıısı \'e,ik:ısilc ilk teınin:.ı t 
makbuzh:ırını hn'ii 2400 sa;> ılı l·.aııunun tarifntı da"reslnde lıazırlıyneaklı:ırı 

kapalı ~.arflarını yuk:ırıda özu ceçeıı saatten bfr sıınt CV\'t>lin~ lrndnr ko• 
mi!ıyon rcisJiginc makbuz muknbilbıdc \ermeleri. 

Teminat y:ı•ırmak, • rtn:ııne \ e ııumuıı<>lcri görmek : tiyenforin Gala• 
las:ırny H esinde komisyon kiitibliğinc nı~ır:ıcantl<ırı. (i380) 

• 
EKZAMIN 

EKZAMANl N 11...ACIDIR 

Yara \ e t;ıl>aulal"a kullamhr.ll'!r ec7.ahanf'Clo Jmhısu :;o krı:. 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satın Alma Komisyonundan 

1 - Merh~ıimiz \C mulhak:ıtı mu t::-hdemini için 160 çift mimW!CS1 

veçhilc !otin nçık cksıltme ılc l ::ıptırılncnktır. Beher çiftinin tnhmin be· 
dell <1:800> kuruı;:Uın tutarı «1280> liraclıı·. 

2 - llu ckı:iltnwyc alet ı;rırtnaıneleı· merkezimiz leva;o..ım mcmurlufluıı

dan pnnısız :-lınır. 
3 - Eksiltme 3 cylul ]!)40 s.ılı gJmi s.,at 14 de Galntatln Karamusta• 

fapnş:ı solrngınd:ı mczk(ır satın nlm:ı koın!S)Onuııdn y:ıpılnc~kt.ır. 

-ı - Muvakkat teminat ı>ar.ısı -ıoa liradır. 

5 - l3u i~e gireceklerin 1940 ~cnc!>i Tknrct Od.1sı vcsiknl:ırıııı gös~ 

lermcleri eart tır. •7368) 

1 Devlet Demiry-olları İlci!1ları ] 
E"ki,chir dnpo ... una bir sene zrırCında gelt•crok nl::ııı l:ıkribcn 30.000 toıı 

kömiirun 'ııgoıılnrdnn yere bô~nlblm.ıu 'I: e nyni mikdar könıürliıı 
yerden m:ıltinc \ c icnbıııd.1 \•ngonlar.1 yukleme i.i kapalı znrf usuUlC 
31/8/040 t:ıı hine müsadif cumJrtcı:i gunu saat 11 de H. Paşa gar binası 
d:ıhilindc 1 inci ışletme kom yonu tarafıııctan ihalesi y::ıpılacaktır. 

Muhammen bedel bir ton J,ömurun \'ngondnıı yere iııclirllmc i ıo 
kum. tur. B:r ton köıniuim yerden nınkinc vcy.:ı vnr;oım yuklctilmı,.,i iı;iı1 

idare elle nnıtch:ırrik "inç ~hsis dt1gi takdirde 15 clek1rikle ml.iteh:ırri!C 
\inç 'erdıgi znrn~n 10 \ e ta hır il iı;iıı !ela ·en iz hiı; bir \ e'irıit vermediği 
takdirde 20 kuruştur. 

F..ksiltı.ıcyc girmek istiyenlci· l<anm un t •• yin etliı;ı 'es. ik ve G75 lira
lık mu\ nkknt tcınlnml orılc birllkt~ ihn'c clinu tcklıf mektubl..ırını saat 
10 n kndnr komisyona vr.rmclcrl J[ızımdır. 

Bu işe nid şDrtname ve ınukn\clcn::ırne ıırojelr.ri komslyon ve E kl• 
şehir dC'posu tarnfındnn pıırasıL ol.:ırnk vcriliı·. (7131) 

ASKERİ FABRİKALAR SATIN ALMA KOMİSYONU iLANLAR1 

Kırıkkaletle yaptmlaook inşaat 

Kc ;ı: bedeli 40.000 Ura ola ı yukımla yazılı inş nt AEkcri 1'nbriknlar 
Umum .MiJd urlugü ıncrl.cz sr>tın .ıln .t komiııyonunc<ı 0/9/940 pazartesi Ciİ ... 
nli s:ınt ı ı de lrnpalı zar1la ihnlc erlılcccktir. Şnı tname 2 lirn muknb;u11· 
de komisyondan ,-crlliı'. Taliblcrin mm·akkat teıl'linnt ol:ın 3000 JirnY1 

h<ı\'İ teklif me!ttul>larını niezkiıl' gundc :ıat 10 n::ı kadar komisyona ,•et' 
mcleı i \'e kendılerinin de 2490 No .• lu l-.ununun 2 ve 3 maddelcrindc1ıl Vt!"" 

saikle murJycıı gün \C aııttc komı.lonn muraı.;aatlan. (7712) 

-~ 
Sahibi: Ahmed Cenıalcddin SARl\ÇOG LU 

l~c!irİY.lt MüdUrii: M:ıcid CF.TIN E!c:sıld ı (iı }~r ( Y eni Saba h matbaasıi 


