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.. \Jekilin 
eyanatı 
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lzmiı· füarını bir nutukla a· 
~arak Ege mıntakasmcla ted· 
kiklerdc bulunan TicaJ'et Ve
kili Nazmi To~uoğlu DUn 
Tırhan \'npuriylc tzmirden lıs
tanbula gelmiş ve Vekwcte 
b:ığlı mi.iess&eler erkanı ile 
matbuat mürncssilleıi tarafın. 
dan karşılanmıştır. 

Vekil keııdh;iylc gör.üşen bir 
muharririmizc ~ıı beyanatta. 
bulunmuştur; 

"- İstanbulda iki üç gün 
kalacağım. Bu fırsattan istifa
de edeı ek laUınbuJda idhalat 

Giinlin -ti()U halıf•rlerhıi '\e-n>n "f!on u~nadis., ~a~ctcsini 

bn al\şa~ mtikı•mmel lıir :;eJdUe w fc•\J ;:ı1.Üll! t~:dh ~·r..zıfar!a 

dolu olarak ı,tl;nıış lıula.caksmız. Fe' JmC~dc he.:- <'1.:~rnh lıir ıw
Jls romnnmdan b:ı~l,;ı Ni:aımcı1ı.!iu Nc.r.it'in ~ azd:;~ı: 

"Troçkinin çekiçle pa~çalanan ka~asm~~n bir 
karış · ötede idim ve behmd'J kocam~n oır ta-
bımca vardı.,~ . 
i imli :uısuslyon u3 an<lırnc:ık ~ok giizı'l ,-~ nwmkh bir ~ n~.ısı

nı bulaeaksınrı. 

Fiyatı yalnız 60 paradır 
\.-------------------------J 

ava 
hücumları 

----ı•,---

---o--
I:ınut r Huı;usi) - Jkvlet Şürası 

:;l'hı-ııniı.dı ynpıl .. n ı ıhtıın l:;indc 
ı;uıtstlmr.1 • ldugu ıdd.n"ı ile Bclcdi
y..: reisi Kcrı .. ı özle eskı bclcdıyc 

meclisi nuılnrının !ü:r.umu muhake-
ınclcrinc k<ırar v rmişti. 

Bu dP.la, lk \•kt ş ·ır::ısı umumi hc-
1 yeti toıılaıınrnk hu işi tetkik etmiş 

•. C rıhtım I mele < UUbt 'mrl {!Örcmi
yocı't.'k usulsü,. \ c l cılcuz lnşa::t bul
muş ve Turk ce •. a kanununu" 
230 uncu mnddcsi delfıletı ile ih -
maiden lü:ı.uınu mulmkeıııclcnnc kn
rar vermiştir. 

Du u :ıl :: ;n.,or t.ın muhnkemcsl 
yckında tstanbulcla ı.;ürulcccktir. 

'Yunanistanda 
• 

esrarengız 

yangınlar 

Yunan kralı Türk 
ataşemiliterini 

kabul etti 
--c--

Atina, 25 (a.a.) - Sebebi 
meçhul kalan bir yangın f'Sııa
sında Pire civarında asker el· 
bise dcporlan dün akşarıı yan
mıştır. Bir .k:i~i ö1mlıştiir. Tnh
kfüat yapılmaktadır. 

Yunanistan \ 'O Anın\nt 

elıal.liyeti 

Atina, 25 ta.a.) - Atina a
jansı bildiriyor: 

&tia gazcleı>i, Arnavut eka1-
liyetinc zulüm yapmak üzere 
~leler te6kil edildiğlne dair 
bir Arnavut gazetes:inde intişar 
eden iftira hnklt:mda Yuııarns

tan metodlannı ve Yunan dev
letinin şimdiki teşkilatını bUen
ler için tel~zibe lüzum yoktur. j 

Yunanistan bugün öyle bir 
memlelıettir ki orada birinciden 

[Sonu 3 iincii .ahlfede) 

idare Yari 
Nul1l08ma.niy0:-N;.- 84 İstanbul 

l Telgrnf: ~~!~~AH ~tnnbnl 
'IFA.EF ON: 2079., 

· Her Yerde 5 Kuruş 

26AGU 

26 Ağustos 133S (l 922) ... Bu 
rihi ldm unutabilir? Bu tarihi yalnız 
b!z tes'id edecek değiliz. Büttiıı müs

TOS 

takbel Türk nesilleri bu kutlu günü taziz ede
ceklerdir. 

Bund~ tamam 18 yıl evvel bugün Afyon-
kara.lıisarnı yal~ın ltayalıkları arasından kurtuluş gU
neşi doğmuştu. [Sonu s Uneü nhifede) 

erdi Borsanın ekmek 
NeşriyatRmızı tenkid eden 
bir Bursa gazetesine cevab 

gazetesi bizi tekzibe çalz" Açık Ses ,, 
şırken vaziget~n hazinliğini itiraf ediyor 

Alakadar vekaletlerin harekete geçmesini bekliyoruz 

Gtizel Bars.'ldan bir görünit 

SA BAHT AN SABAHA: 

4Burı;adn bir El~ekl'iler şırkcU 

tecssus etmiştir. Şirk<..'t meşru ve 
kanuni blı- r;ekilde meydana çıkınıc:· 
tır. 'rcsckltfil sebebi, şüphesiz ka
zanç teminidir. Fn.kat ihUkfir yapa. 
rak, halkı ızrnr etmelerin<~ imkfin 
yoktur. Bunu k;ıbul etmek, lıclcdil'O 
\'c lıültümetl inkar ı~tmck demek· 
tir l~i bu hiç bir ., :ıtunda~n hatırıu· 
dnn geçemez. Şirketin kurulmııu se
bcblcrin<lcn biri de, milli scı-.;ctl.'l 

....,.__...,.... _______________ ...._ __ .._ ____ 1 

Yerli mal {Sonu 2 nei ı;ahlfcdej 

HER SABAH 

Rumen anlaşmaları 
ve bir sual 

Rumen • Macar müznkcrcleri bir 
çıkmna girmlr.e benzerken son ce· 
ten ajans telgrafları iki tarafın r.ok· 
tnl nazıırını telife imkan hasıl ol· 
ması lhtim:ılindcn bahsediyorlar. 

Demek ki, bir :ınl;ı9may;:ı varıla• 
cak. 

Dobrlce lıakkınd;ı da Rumen.terle 
Bulgarlnr ;ırasında yapılan mUza· 
kereler bir anla9ma ile netieclenmi!

H üli•a Rumanya komıularlle a· 
damakıllı anla9man1rt yolunu tut· 
muftur. 

Bu vııziyet kar~ıaındn doğru eözliJ 
birisi çıksa da: 

- A devlctll, mndemkl sende bu 

lfaş\ ekilin 1 elrrar Zİ) arot ettiği Karabük demir 
\O ~Jik fabrikruwz ... 

k:ıdar ıınla~mn ve uzıaımo kablltyetı 
varmış, neden dolnyı lı;ler bu pere· 
ı:eye gelmeden ı;u anlnımaları yapıp 

Y erli mallara dnmga vu· ı 
rulacak ve nrtık kimse 

yerli malı, Avrupa nıah 4Hyc sa-ı 
t10 alıruyaeak.. Bunun alıcı le
hine bir faydn!)ı v.ar: Ucuz ma-

·-Ja, pahalı mal parası ödcı'ııc • Buıg&riatonın Balkan ltillifınıı gir-
ırıe:ılne engel olmaktan vaz geçme· 

mek. Vakıa mutlaka Avrapa din? Diye sorsa acab;ı Rumen dlplo· 
malı almnk hii1yasiylc yerli- maslı:I nkan suları durduran bu ıu-
malını beğene beğene ahmlar :ııe ne cevab \erirdi? 

[So:ıu 2 ncı t<ıhlf:de] A. Ccmn!ctldiıı &ır.35:0~iu 



&yfc : 2 YENt SABAH 

İLMi BAHİSLER ( Memleket Habereeri )lsAeAHTAN sAsAH~ · 
\. _____ v_e_·--------~- Yer li mal 
Zafer bayramı rOKUY_ucu ,ı Eminönü Halke- [Ba1tam111" 01 .. "'""

1 

Dl YOR K /: biraz fazla~ sa~ 
hazırlıkları G ··ı · .. vinin yeni binası za'8mrny,a cıa mUsbı!·---u Camı meger ne Burası ayrı .. Hele §U ı;ıradaP" 

Iran Radyosunun saatı 
il -o---

Dünyanın muhtelif mıntakalarındaki saat fark
memleketler saatlerini hangi 

göre tayin ederler? - Türkiye 
ları - Muhtelif 

esaslara 
ile 

Bu yıl son derece parlak biT suret
te kutlulanacngını yazmıs oldugumuz 
30 Ağustos 'rayynre \'e Zafer bayra
mı hazırlıklarına şimdiden ba~
mıştır. O gece için her b.-unıl t:ırıı

fından fo\ k:ılade parla!: p.-ogrıımltır 
tertib olunınustur. H,ılkcvlcrinde 

eğlence \'e şcı'ılık topl,ıntıl:ırı yapı

lacak \'e 30 Ağusto_, Z:ı!er bayramı
nın tanhçes.i etrafında sözler soyle
neccktir. 

h ld • · ? -o- ramızı keneli top'"'9mıu.da f//11 a e lmlŞ ••• Bir nkşam gazetesi ikmal edilmek· • .,, ali*" 
te olan Eminönü HaU:.evi.nin spor hafazaya son derece . ~ .. w.ıl 

Evkaf idaresinin dı!tkat nırzarma: 
iki seneye yakın bir zamandan 

beri muhtelif \'csilclerlc ıızerinde 
durduğumuz haklı b r ı.ı;tcgıınız, 

mnalesef daha hfıla yerine get ı ıl
memiştir. Çok defalar hu usi ma
hiyette nliıkadarlarınızla tema ::ı 

geldik, blr-neUce h:ısıl olmadı. Res
men müracant ettik t~ebbuslcn
ıniz boşa gitti. Belki de istidalaı ı
mız emektar dob-y<ıl:ırınız arasında 
kayboldu. Tarihi eserlere. kıymet
li abidelere, scyy:ıhlırı eksik ohnı
yan bir ecdat ~adıgfırına böyle ınl 
alfıkadar olunur? Bu, yalnız bır 
semt derdi degıl biraz denn du u
nülürse bir menıl"kct işidır. Bir 
yandnn tarihi dcrkr.i koruv:ılım 

derkcıı dlger taraftan uuııların ih
tiyaçları ile alakadar olmayıp liı

k:ıyd kalm:ı bilmem ne derce ye 
kadar dogrudur? 

ve temsil kollarına :ıid yeni binasının iken böyle bir damga ~ıt 
açılış m rasırninin 30 agustosda yapı- müracaata hükfunet ~ 
lacağını bildirmektedır. olmamalı idi. Herkes köteııl 

Bizim bıldigimize ,.e c' vel~ de tah bile olsa yerli olduğu için .,... 
kik ettiglmize göre Eminö:ıu H.ılke- a vni fiyatla verilen iyisine fll', 
vinin yeni spor \'e temsil salonlannı ~ lıit 
ihfü•a eden binası hcni.ız ikmal edil- cih etmeliydi. Kaldı ki hiç . 
miş olmamakla beraber bir çok nok- malın yerlisi yabancı mab jlf 

lran saah niçin aynidir? 
-~~~~~~~~~r, ~~~-Y-AZAN~~-: ~~~. 

C te elerd \C aJans haberlerinde H k il 
şoyle bır ılıma rn Uanıyor: İ met g a Z 

«T .ıhmn radyosu kısa dalga ile 
h:ıberlcri at 11.30 dan H e kadar. --;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;-_. 
10.87 dalga uzunluğu uzerinden 17.13 j 
d n 20.15 e !.ada 30.99 dalga üzerin 
de .. . .. . ne edılmektcdir.-. 

{Yuk. ı ı sa tler 1ran aaUdır.) 

Herhalde bu ılanın mana ı iran 
radyo_ıuıu dınlemeyin degıldır. Çun
kı.ı do t \ e k rde lr-oın ıle Tu c dev
letı uç r:ı yakın bır za nd nbc
rı bu ı til flarını h:ıllet 

rıh \ e kuıtur c he tile ıkı 

lı bulundu.;wnuz bu kom 
ı·uru sururumuz, kederi 
te kil eder. Artı bır 

mubtedıye Acem kndar kabıliyebtz 
mti asına olmak uzcre aC't"fllı demi
yoruz. Onlar da böyle l.ıır adamn 
Turk seyak yani T rı~ gıdı lı demi
yorlar. Öyle ise trcınlılıırın .,aadetle-ı 
ı .nden haz duymıık sıkıntılarından 

kendimize lili.Je nyınmık içın bu 
mcınlekettekı h:'ldıs:ıtı elbet \'aktın

d" haber .. lmak irteriz. r'akat.tran
d.ı saat 17.13 iken Turkıyede saat 
kaçtır'> Bunu nereden bilclım. Hc
sablarız diycceı:ız. Actıb:ı bu knbil 
m dır? 

1ki üç ene evn-1, bir o:,rctmen 
olan karde imin cllnde yeni harlle 1 
basılmıs ve kalem sahibınin ııöhret 

'c imzasıle tezyin olunmu3 bir coğ-ı 
raf.> a kitabı gördum. Bu kıt.ıbd:ı Is
tanbul ile bir rfüıyeU zın tül de
receleri \'erılerek t tanbulda saat şu 
kndru kcn l>u me\ kide ne kadardır 1 
d.ye tıılebe için bir de maele tan
zıın olunmuştu. Cenabı Hakka ham
du ena, btiyukleriınize arzı şu .ran 
edelim ki bu co.,:ıaf'ya ınutch sısı- 1 
nm kitabındakı usulu yurdumuz için 
hiı· saat mikyası olarak kabul et -
mege bızi ml.'Cbur tutm:ınuşfardır. 

Yoksa Eyup'den kalkıp kopruden 
hareket edecek bır vasıtaya ~tış -ı 
mek ıçın aradakı til.1 farkından mu
te\ cllid dakıkaları hesab etmek, va
purun bu lkı me\ ki :ırasındakı me
saCeyi katetügi zamana şarka gı -
derken bu faı kı cem ve garbc gider
ken tarh etmek gibi mfih m hesab 
ameliyeler.ne ıhtıyaç hnsıl olacaktı. 

Bir do tumuzun \'erdigi randc\ uya 
zaman•nda gitmek için bckliyecegi 
yerin arz \'etultin{ı de l.endısinden 

ı ı::a ctmemız llzım;;elecektlr. 

ileıi bir ayar kullanması icab eder. 
Fakat telgraf, telefon muhaberatın
da vesair amme hizmeUerinde ko
laylığı temin ıçin hükümetimi:: yur
dumuz dahilinde her yerin tngılte
reden iki saat iki musavi bir ayor 
kullanmasını kabul etmiştir. Dıger 

de letlcr de kendi ihti'90na uygun 
bır .,.ekilde buna benzer ayar t.adıl
lerı yapar. Yaz saati de bunun misa
lldu·. 

Rusya, Kanada, Amerika gibı Tur 
kıyeden daha geniş sahalan kaplı
yan devletler biuarur birkaç ı.a

at ayarı kullanır. Büyük Olcyanus 
sahilindeki Vıladı\·ostok'tan Baltık 

sahilindeki Leningı-.ıda gitmek !-.in 
trene binen bir yolcu seyahat esna
sında trende çalın.an kampana ve 
kondüktörlerin ikazı ile &eltiz defa 
snahni bir s:ıat geri alır. Eğer bunu 
yupmıyacak olursa tren seyahatinin 
onuncu guniınden sonra akşaml:ırı 

guneşm tuIUa ve s:ıbahları da gru
b:ı ba l:ıdıgını gorerek mulehayyir 
k lu. Okyanuslarda sefer yap:ın 

gemicileı· de ayni usU.le riayet eder
ler. 

Dunya devletlerinin birçoğu ta -
rat.ından kabul olunan İngiliz ayan 
Gırıruç rasadhaot!31 fi7.erinden şem
Sl vasati'nin murur etüii anın saat 
on ık.i kabul olunduıu ayaniıı. Her 
de\·let 1ngiltcredcn olan tUI f;.ırkmn 
nazaran bu :ıyara küsuratsız olarak 

1 bir mıkdar zam \eya tarh eder. Bu 
scbebJe TOrkiye saati tngılteı. eden 
iki s:ıat ileridir. 

Bazı devleUr1 muhaiazakidık e
derek kendı arazileri dahilinde her
h:ıngı bir noktadan şemsi .. as.:ıu·run 
mururu anını on iki kabul ederler ki 
btı taftdirde 1llJliliz saati ile arala
rındaki kusurııtl& !arklar 1-1 olur. 
Mescliı Aden bir !n;;iUz müstemle.ke
ı;i oldugu halde Londra saatinden 
iki s:ıat elli dokuz daltik:ı <% di>rt 
saniye ileri bir ayar kullanır. Kalı
kuta'<ÜJ.ki s:uıtlar da 1oailtercden beş 
saat otuz tiç dakika yirmi onda se
kiz saniye ileridir. 

Eskiden her devlet prib bir da
vayı rakabetlc mebdei tülünu kendi 

mcmnUki datülinde bir noktadan 
başlatır saaUeri için de bu mebdee 
göre bir ayar kabul ederdi. Bu 7Jh
niyeUıı Mkim olduiu zamanlarda 
Turkler de .Aynsofya camisinin kub
besi uzerioden geçen nısfınnctınn 

tül daireleri başlangıcı olarak kabul 
etmişler ve böyle birçok haritalar 
tabetmişlerdir. Kütübhanelerimlzde 
hMa bunlar.ıu nümunclerine tesadüf 
olwııır. Bunwı gibi Fransızlar Ey -
tel'in, Amerikalılar hurriyet !abide
sinin, Japonlar mukaddes dağın, Çin 
liler de Pekindeki seddi Çin knpı
mnın üzeı-inden geçen nısfınneharı 

mebde olarak kabul etUğl zamanlar 
olmustur. Halbukı sonradan Gınniç 
rnsadhanesi üzerinden geçen nısiın
nehan mebde olarak kabul etmek 
taammum etmiş ve bu husus saat 
aynrlarma da esas olmuştur. Bunun
la beraber yer yuzünde bazı devlet
ler eski usullerine sadık kalarak 
hem saat ayarlarım ve hem de meb
de nısfınneharlilrını bu usule inti
bak etürmeie tuzum gonnemiııler

dir. 

Öğrendigimize core 30 Agustos bay 
ı-amı geresi için bıiyu - bolular da 
tcrUb edilmeklt.'tiir. Bu ıncyanda 
bilhassa Beylerbeyi ha\-n kurumu
nun balosu ile Bakır uy ha\ a ku· 
rumunun Floryada \erecekleri ba
lonun çok muhteşem olaC'!lgı soy
lcnmekted ir. 

Ayrıca kaymakamlara y.:ıpılan 

bir teblig ile yarın \'eya öbür gün 
bir kaymakamlar toplantısı olacnk 
ve bu toplantıdzın her kazadaki spor 
klublerindc spor hareke leri yapıl

ması için birer progr:ım haz.ırlana

caktır. Bu programlara go c her 
klüpde beden terbiyesi mükellef'ıye
tine göre beden terbiyesi yapmak 
mecburiyetinde bulunan vatandaşlar 
toplanarak beden hareketlen yapa
caklardır. 

Viliıyet ve belediyede ayrıca bü
yiık resmi geçidle buna mutclerri 
zafer şenlik1erine aid programı ha
zırlamaktadır. Bir ka~ gune kadar 
icab eden mak:ırnlarla gazetelere bi
rer sureti gönderilecekilr. 

BELEDiYEDE 

Haliç Fenerinde Gülcami ismıle 
maruf bir eamıimiz, nedense ba -
kunsız kalmış, bu yetmiyomuış gı
bi halisı kapatılıp, te.rkos tesi atı 
oldugu halde SU1\l kesilmi tir. Su
suz, halisız bir camı olur mu? 

sanları \'e bu mcy:ında spor rılanı, 

temsile aid ııoksnnl:ır, tiyntro salo
nunun tefri~! gıbi i leri \'ardır ki 
bunlar ::ıncak Cumhuriyet bayramı
na kadaı· ikmal edılcbilecektir. 

Açılış merasimi o zaman yapıla -
caktır. 

---»ıı«---

Polis enstitüsüne gi-
den polisler 

1.stanbul polis kadrosundan 57 po-I 
lis ayrılarıık dun ak am Ankaraya 
gündcrilmlşlcrdir. 

Bu polisler bu yıl Aııkaradaki po
lis en titlisiı ted isatına dcvnm ede
ceklerdir. Burayı ınU\affakiyetle ik
mal eden polislere diploma verilecek 
ve ıleıide emniyet fımirlikleri derecc
lerjne kadar yi.ıkselebıleceklerdir. 

---»il«---

Çorluda 
·yangın 

Bu vaziyet ı.izcnne yapılmaması 

lizımken tabii bir ihtiyaç se\ kile 
civarda mıisait yer bulunwnadı

jından kapatılan halalann onu yer 
yer pislenip, kokudan geçilmıyor. 
Gelen ecnebilerin karplaşııgı man
zarayı siz tasavvur edin. 

B u ihmaliniz, harap camiin bir Çorlu {Hususi) - Çoı lununl 
An evvel göçmesine sebeb olacak H atib mahallesinde gece yarı-Her sene kinunusanl ny mda ge

miciler için tngilteredc neşrolunan 
bir alınanakın son sahifelerinde dün SokaO• çöp abltmyacak 

kl yazıktır. Alakadarlarınızın muh- sı cıkan yangında Bulgaristan 1 
telif defalar dikkatini çektiğ miz muhacirlerinden Numanoğlu 

ya devletlerinin kullandıtı saat aynr
Hırı indeks sınısile yazılıdır. Bir 
memleketin diğerinden olan saat :far 
kını bulmak için bu kitabdaki ced
vele müracaat .zaruridir. Çunkiı dev
leilenn kendi ihtiyaçlarına uygun 
olı:mık saaUerinde yaptığı hususi de
ğı ikliklerln hes:ıbcn tesblt ,.e tayi
nine imkan :yoktur. Bu cedvellerde 
tranın ismi yazılmamış, Sefaretha
nelcrinden m:ılümat rica ettim. ıran 
saatinin tngiltercden üç ve Türklye
den. de bir saat ileri olduiunu bil
dinnek 10tfunda bulundular. Şimdi 
bız yaz saati tatbik ettiğimize göre 
İran ile Türkiyenin saat ayarlan 
müsavi ol muftur. EğC' ilerde yaai 
yıız -devn!Sİllde bu devlette yaz sa
atini kabul ederse tranın saati tek
rar bizden bir saat ileri geçecektir. 

Bu mütaleamız:ı göre Tahran rad 
yosu neşriyat programının altında 

p:ırantcz içine yazılan cümleyi 1/fly
le değişt1rebiliriz. 

(Yukarıkl saatler Türkiye saaü
dir) . 

Hikmet ILGAZ 

Evlerin ve dukk4nlann onune c;öp bu arzwnuzu semt l~I olarak de - Yusuf ve oğulları Hıısan, Hü-
atılmakta olduğu belediyenin dikka- iil, memleket işi olarak hallın! Is- · . 1 -seyın ın ev eri kamilen yandık· ı· 
t ine çarparak her ~de ve her duk- tiyonız.. Eski abidelere ihtim:.ım \ c 
Unda çöp tenekesı bulundurulması hurmet edelim, onlann çabak göç- tan sonra itfaiyenin gayretı 
mecburiycU hakkındcı ıeab edenlere mesine sebeb olan işleri senelere ve ha.lkm yardımı sayesinde sön 
teblıgatta bulunmu tur. BeJ gun zar- bırakmayıp en kısa bir zam:ında dlirüldii. Yangın hak ·ında tah-

fında bu me<:buriyete uyulacaktır. ~;y~a~pa~lı~m~·~~~~~~~~~~~_:k:ik:_a:_t::_:_Y_:a_:p~ıl~m~a::_k~ta:d~ı~r.:_. ---
Badema harice dükkan 'e e\ !erinin -
önlerine çöp atanlardan ceza alına
cakbr. Son yirmi dört saat zarfında 
bu yasaia riayet etnıiyen on iki kişi
den beledi ceza alınmıştır. 

Numaraun mı, S8IJ' 
numara mı 

Belediye şubelerine verilen ycnl bir• 
emirle şimdl7e kadar yanlış olarak 
kullanılan san numero \ e numerosan 
mcselesı halledılmiş bulunmaktad ır, 

Hataların üzerine ışaret cdılmcklc 

ol:ın yüz 100 numaralarm silinerek 
yerine numarasız denecek olan yan
,.ana iki sıfır 00 konacaktır. 

MÜTEFERRiK 
Fatih halkevinln 

mU.amereteri 

Bursanın ekmek derdi 
[Bat tarafı 1 inci aahlfede] 

mahvını mucib olan rekabetin orta
dan kalkması, bu hasis zihnıyetle 
ifldsa kadar giden bazı esnafın dli
çar olacağı fe1'ke.ti önlemek mak
ııadına matufdur.> 

Sayın refıkimiz bi.:im ııçıkça ::;az
dıgımı:ı: bu esbabı ınucıbenin hiç bi- ' 
rine cevab \'ereınemek suretile hak
lı olduğumuzu kab ıl etmiş olmak
tadır. Vaziyet bu halde iken niçin 
h!ılti bu yanlı'i yolda ny:ıf... direyor 
anlıy.ımıyoruz. ı 

Işte ayni .:eyleı i bir d.ıha knyde
diyor \"e rafsata yapacak, belediye! 
Yi meUıetmeğe çoılışacak yerde bu 
suallere aı,:ık ce\ nb beklıyonız. Bir 
memlekette ışler, sadece biıyukleri 

methetmek, bunların yaptıkları, ya-1 
hud görmedikleri yanlış şeyleri do"- 1 
ru gibi gostermegc çalı mııkla yüru
tülmez. işte göı uşleriınizin arasında
ki :fark da budur. 

Radyomuzda her 'I: illyet, her ka-

za ve hattA her mahalle için ayn ay- Hafltalık pı·uasa ••azı·yeti 
rı sa.at nyarı \ermek \'e gong öttur- 1 ~' -~ 
mekten baka bır ıs yapamıyaca1ttı. ,. ______________________ ..;;;;.. ___ ,, 

Fatih Halkevi tara!mdruı tcı lib e
clilen seı-i müsamel'elere bu akşam
dan itibaren ba~lanacaktır. Hazırla

nan program müddeti geceye taksim 
edılmiştir. Bundan sonr:ı her g~ 
eski Türk oyunları ofan meddah, ka
raeöz, kukla ve orta oyununmın her 
biri bir gece eynatılacak 'e eski Ttirlc 
sahne san'atk!irlıtının yad \'C ihyası

na doğru bir yol atılacaktır. 

Ne kadQr hata ve tezad dolu bir 
mütnlea! EvvelCı şirketin mc\ cudıye
tini, bunun esnaf nrasmda reknbeti 
kaldırmak, kazancı sigortalamak 
makaaclile kuruldugunu iUraC edi
yor. Ondan sonra ıhtikiır maksadı 

giınmedi~ini kayıd \'C bunu isb:ıt et
mek i~in de buna imkan olınadıguıı 
ve bunu kabul etmenin bclediye ,.e 
hükümeti inkAr manasına geldı .. ini 
söylemek kndar şaşkınlık eseri ı::ös

teriyor. ihtikar nerede, hilkümetin ı 
mc\•cudiyeti nerede'! Buu:ıu ıddi:ı 

1 
eden \·atandaı; tstanbulda \'e yuıdun 
yır muhtekirler! cezalandırdıgını, 1 
her yerinde mahkemelerin cayır ca
hukümetin ihtikar suçlulan için ycnı 
\'C ağır hlıkümler kabul ettiğini bil
miyor mu? Mademki muhtcliC yer- 1 
lerdc bir takım kanı bozuklar \'e 

yahud cahiller ihtikar yapıyorlar \'e 
cezayn çarptınlıyorlar. Şu halde 
memlekette ihtik5.r \'ar deınektir. 

Dunyanın buluııdugu iktı;.adi 'az.i-: 
yet içinde bu dıı tnblıdir. Bu hal' 
kcırşısında bükümelı iıık.iı· mı ede
ceğiz? Bu ne sakut muhakeme tar
zı! Bilakis bızim 'azifemiz ilılik:'.ir

la ıni.ıcndıele \'e bunu imhay.:ı gay
rettir. ihtikarı ktkük bir dukk:in -
cı da yııpabildigl gibi böyle bir ek
mekçiler trö tü de yapabılir. Hen de 
çok dahıı rahat, çok dalı., en in Lir 
tarzda •.. Yine sayın refikiı 1iz tıcaı et
te rekabetin kaldınlm:ısı !~hinde ııb
l unuyorlor ki bunun me\·cııd Jktı -
sad sistemleri arasında yeri yoktur. 
Rekabet mazrrrat değil. halka :ın

cak menfaat temin eden bir şeydı . 
Rekabetin olmadıgı yerde ne tera•,
ki, ne de inkişaC oluıı.. Oh ne ala! 
Ekmekçiler gibi biıtün b:ıkk:ıllıır, 

büti.ın aşçılar, bulun kunduracılar 

birleşsinler. tstcdıkleri gibı fiyatı 

yukscltslnler. Memleketin, h ll~ın 

zıır:ırın:ı olarak istihsali ::ız:ıllsml:ır! 

Bu nerede görülmlıştur? 

Biz diyoruz ki: 
1 - Trô t kurmak bir memleket 

ır.enfn. t;nc zaraı·lı bir iktısadi sis
temdir. Hele bu, halkın gıdasını ald
kadar eden bir me,·zuda olursa za
rarı hayat! bir sekil ıılır. 

Gerçi astronomide tulclen mule\•el
lid saat farkları mevcuddur. Eski 
heyetşimısl r buna fazliWdaır der
lerdi. Şımdılciler ise saat zaviyesi 
diyol'lar. 

Bu saat zavi)'Wll memleketlerin 
biribirinden olan saat farklarını he
sab etmekten ziyade kürevi müsel
leslerin hallı içın bir malüınu t~
kıl eder. 

Hakık;ıtle oıat tul derecclerile de
gisir. Arasında h:ıtta bir metre me
safe olan ıki mevkide lıilrıyaziye 

suat! .. rın ba ka baska olması ıcab 

eder. Fakat cemiyet hayalının in
tizamı ıçin bu !arkların mecmuu bir 
saate balig oldugu yerde saaUer de
&iilirilir. Bu ıki hudud arnsında her 
tarnft.a aatler ayni ayarı kullanır. 

On beş d•recelik tül :farkı bir saate 
tekabül eder. 

Turkiye Cumhuriyetinin Rus hu
dudundaki Aras nehri ile Bulgar 
hududundakı Rezvaye çayı arasında
la uzunluıu on beş tül dertteindm 
:fazla oldugundım Turkiycde ikı saat 
ayarı bulunma ı Iazımıelir. Yer 
yunınde miyarı 'akit olar:tk kabul 
olunan İngılız saat mebdeini kabul 
ettiğimize gote Karadenizdcki Ke
remp burnundan cenuba dogru tem· 
clid edıl e c hattın arkınd kal:ını 

mesela En:ıncan, Erzurum, Bitlis, 
Van gibi 'ıliyetlerimizin bu hattın 
&arb de kalan yerlerden bir saat 

Yeni Sabah 
AIML'fE BEDELi 

Te.tdye ...... 
t ENILI K 
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7i0 • ,.... • 
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~ .... v .... ' '"'•k 12.00 13.08 8.39 Ezanı 
18.52 20.31 3.32 V..att 

Balkan ve merkezi Avrupa memle
ketlerine muntazam surette yapılan 
ihracat sebebile iç pi7U1llarımızda 
hararetli i;Jler olmaktadır. Ban mah
su~tımwn son bir haftalık piyasa 
vaziyetini nep-edi,...uz: 

Buiday: 
Hafta içinde şehrimize cem·an 

3745 ton buğday gellniftir. Gelen bug 
dayların bir kısmı Toprak Mabsulle
rı Ofisi naınmadır. Sert bablaylarn 
son günler 7.:ırfında fazla talcb me\ -
cud oldujundan bu kalite malların 
fiyatı:ırı ehemmiyetli derecerc yilk
selmiştir. Fiyatlar cinslerine göre 
8.20 para ile 7.39 para arasında oyan
maktadır. Sert bujdaylar yumuşak 
buğdaylardan daha fıyatlıdır. Bu va
ziyet piyasalarımızda ender ~örülen 
bir vaziyettir. 

Arpa : 1 

lfaftn içinde hararetli arpa S-Jhşlan 
olmustur. Mersin \e bilhassa Sam -
sunda gelcsibe ptış muamelelcrı ol
maktadır. ihracat tacirlerinin de -
vamlı talebleri karşısmda arpa fi
yatlarında mahsüs bir tereUu kay
dedllmiştır. Yeni ihraç kapllarının 

açılması beklenmektedir. 
Fıyatlar: Anadolu, diikme Haydar

paşa 5,20 - 5,2%, Sema1n, Trakya 
dokme 4,25 - 4,21 para üzerinden 
muamele ıörmekted.lr. 

P irinç: 
Pıyasada hafif bir tereffü vukua 

gelmiştir. Askeri t aabltiW illeri bu
gunlerde başlamak üzeredir. Fiyatlar: 
makineli Tosyalar 28.5, OrbUlPZiler 1 

32, Mersin 24.5 kul'Uf aralarında mu
amele görmektedir. Penkende "e 
yan topdan sat111ar da ıbtiklır vak'n
ları olmaktadır. Bakka'J17elerde pi
ı incin 42 kllrll38 kadar aatııdıgı go
riı lmektedir. Allkadar makamlar 
ııiddetl .. tedbirler alacaklardır. 

Keteft tohumu: 
Spekti!asyon için la::.la mıı:ımcle 

olmakta ve piyasa kavileşmel.tedir. 
Fiyatlar: 20 para kadar yükı e.lmi~
tir. Fiyatlar: Gelesibe çuvallı, 15.20-
15.30 para arasındadır. 

Su.am: 
Pi'·asada muaıneJe olmakla bera

ber"fiy.ttlarda terelfu kaydedilmemiş! 
tir Bilikis hafta sonlarına dolru pi-ı 
y:ısayo fazla mal orzedilmep:i yonın- i 

den hafif bir ge\~lik olmuştur. Fi
yatlar: Keşan, Antalya çuvallı 17.1();. 
17.15 k-uru~ uzerinden muamele &ör
mektedir. 
Tı ftlk: 

Rumanya.ra yapılmakta olan ihra
cat tamamen stok~lar tarafından ya
pılmakta olmasından piyasada hemen 
hemen satış muameleleri olmamak
tndır. Bu yüzden Rumanyadan başka 
yeni mahreçlere ihracat yapılıncaya 

l:adar tiftik piyasasında bir canlılık 
nusulc gelıncısi beklenmemektedir. 
Maamnfih tittltlerimize karşı Ruman 
yadan baıka muşteriler ı:ıkm:ısı kuv
vetle ınubtemeldir. Harta içinde ser
best piyasada takriben 381 balye tif
tik atılmııbr. Fıyallar: Oğlak 150-
160, Knrahisar, Kutahya, Esldı:chir, 
125 - 130, Ankara, Bııh adın, Poladlı 
120 - 125 Bolu, Çcıkeı.:, GP.rede 110 -
115, Kastamonu, Z:ılranbolu 125 -
135, Konya da& ınallan, ll&m, 120 -
13j), Konya O\'a malı, Mardin 110 -
115, muhtelif deri mallaıı lOO - llO 
kuruş aralarında muamele göımek
tedir. 

1'atih Halkevinin bu temsileri pa
nwz olup davetiyeler ev mildürlügu 
tara.tından arzu cdeo meraklılara ve
rilmektedir. 

•11•- ...... hialeri ..... 
•ydiu'da ~ ı .... au...r
ıa,..11ava.K.urum--.. .,..._ 
tll 1U11& --.. Oll binler 
~ istiyoruz. Fa
kat halktn yard8111U daya
pan hu mik!Hıınmizia IAI işi 

de ............... i. eksibis 
biiUia YP*a•itiıtl•nn m..t. 

..... y ...... etmMi --
dar ... ,......_., konBRa ... 

~yapabillni•iz. 

Yapağı: MAJ4R/FDE 
ihracat birliii Rumaııyay:ı 3000 

tonıuk satış taatılıudunu yerine gc- Mekteblerin açıht gQ .. 
tirmek üzeredir. Yerli mensucat fab- O k dl 
rikaları bu hafta içinde bilhassa renk n va ayt ar 
li yapağı mübayaatına ehemmiyet Maarif Müdürlügiınden ögrendiği-
\ ermişlerdir. Piyasada rakıbsiz kalan mize göre bu yıl ilk. orta \ e lıse ol
yerli fabrikaların betaetlc olışl:ırcla mnk uzere biltun okullar ders yıllan
bulunmalan piyasanın daha ziyade na 1 Birincıteşrinden itıb:lren ba la
hararetU bir vaziyete girmesine mani mış olacaklardır. 
olmaktadır. Hııfta ıcindc birlik \'e Okullnra yeni talebe k ıydıııa d:ı 
fabrikaların mubayaatı 1650 balye 27 nğustosdan itibaren b::ı 1 ınacak ve 
mıktanndadır. Piyasa isteklidir. bir ay surecektir. 

l< Uçük bq deriler: Leyli mekteblere meccani t ılebc 
Bu malların piya ası kararsızdır. kaydı müddeti bugun ak :un nihayet 

ihracat vaziyeti tebelllır ettikten son- bulacaktır. lmtihanlıır l Eylülde baş. 
ra ancak fiyatların ist•krnr kesbede- layıp 5 eylule kadar de\ aın C'dccek-

eeı:ı anlaşılmaktadır. Fıyatl:ır yuksek !!_'!~'!!r"!. ~- '!...~~!!!!!!!!!!!!~~!""!!'~'!!!'!!!'! 
ve pıyasa isteklidir. dökme 5.10. 5.15. Sarı mısır: B:;dır-

Keçi derisi çifti 170 - 200, oğlak ma çu\•allı 5.20 - 5.22. Beyaz mısır 
derisi çifti HO - 150, kuzu derisi dökme Adapazor 4.lS - 420, ku~ ye
çiili 140 - 150; kuru sığır dedsi ki- mi çuvallı Trakyo Lınen 7.20 - 7.30, 
losu 90 - 100, salamurn sığır derisi nohut: Bandınnıı ı;m .ıllı i .ele 9-10 
i5 - 78, koyun derisi hava kurumu kuruş, bakla: B:mdırrno dokme 4.22-
57 - 60, koyun dmsi tuzlu kuru, 45- 4.25. Barbunya fa ulye çU\ııllı 13-H, 
50 kuruş aralarında ismen ınu:ı.mele Çarşamba, çalı fa~ulye IStnt'n H.50 -
göriilm<'ktcdir. 15, smı tombul cinsi fn ulye 12 _ 13 
Dıger maddelerin piyasa t iyalları kuruş ara larında mu.ımele ~imnek-

ıfı' lc-dir: Ç'.avdar: Trakya Anadolu tedir. 

Yine mahud gazete 11 kuruşun 

fazla olmadığını ve ikinci ne\ i ek
mek !ıyatına muadıl oldııgunu k y

dediyor ki bununl.ı da r .. hiş bır lı ta 
işlcmektctlir. 1stanbulda ekmek fi-I 
yatı 10.30 l:uruş iken Bur.rclu 9 . 
ile 10 kuruş arasında olmalıclıı·. Nor- 1 
mali buduı·. 1 

Yine refikimize hatıı lutırız J,i Dur 
.. adıın ııldığımız mektuplar bir t.::ıı_ 

değıl durt beş tanedir. Ve mutrm~ı
diyen te::ıkub elmeJ,tcdir. Dun! .r r.1 
hususi ve ~hsi maks:ıdla ·l:ı y ~ld:
cını iddia etmek hugun ınoda"l & -

miş b:r münakıı :ı tarzıdır 'e ne!.: 
ifade eder. 

Ve nih:ıyet re!ıldmiz Buısa bckdl
ycsinin sözline inn.unnmamızı gn e
tecilik nezahetile kabili telif ı:onne
ınek uretile b'ze ıtnbd:ı dn lıulun
ınaktadr. Biz Bur .. belcclıycsinin 

sözüne inanmıyor clegil Pıiit.:lc.ı ıııu 

ve göruşline iştiı ak <'lmiyuru.t. Ve 
<"kmekç:lık lr1.• hinun <.ıır:ıı·l rını 

birer birer f>::ıym·~ b·ıhrnııvorıı . 

2 - Tröst J,uran kim eler buyuk 
seımayedarlardan mıirekkeb olduk
laı,nd::ın kendilcrmc !uç bır suretle 
yeni bir rakib çıkına ına mus::ı:ıde 
etmezler. Bunu seı ınayclcı ile kolay
lıkla e.:cbıliı ler. 

:ı - Tröst kuranlar t ezadan kork-
ı ı::ızl:ır. Kiıçiik bir esnaf sermayesi 
.ız ulclutundıııı beledıyeye zararlı ~a

alıyette bulunmaktan korkar. 7...ira 
kc'lilcC'ek para cezıısı onu yıldırır. 

H:ılbtıl.i tı östc böyle ,eyler \'ız .c
lır. Me. f')j Burs::ıııın ekmek işini ele 
al.ılı . . Bir fırıncı e<>k miı:,tcri te-
r.ı n etmek \ r ceza 'ermeınek iı;ııı 

mumkuıı mertebe ekıncgine dikkat 
eder. Httlbukı bunu sırket idare ettı
gj znm. n b ka r.ıkib olmadıiı ıı;ın I 
ve yaptıgı ekmekleri halle ba~k381nı 
bulaınıyoc. · ından :.ılmnğa mecbur 1 

oldugu icin bun riayete mecbur de-1 
ğildır. Beled.ye her ekıncgi kontrol 

1 cdcmiyeccfimden \ e ıır ı ra kesilecek 1 

ufak cezal.111 ~irket odiyeceginden 
cezanın b<'l.Jenen faydayı temin et- 1 
mesine imkan yoktur. Yine bu şir'

kct YÜZlU1den Bursad:ın ikinci ne\ i 
ekıneğ.ııı kalkmış olma ı, bir çok 
semt fırınları ı.apandıgından ihtiya
ca goı e Jm.ılat \ e te\ ziatla JUyıkıle 
y::ıpılamamn ı bu yiızden sebebsiz 
yere semt cmt ekmek bulu·anı his
sedılmesini dogurmuştur. Butun bun
lar <:kmekçilık trö ttinun zararlarını 
i bat etmt"J...""trdir. i tanbul belcdiye
si,..;n PkınPkçilık şirketile mu\•af.fa
kiyeUi muc:ıdele~i 'e bunu clagıtına-
sı d hu nevi s rl.etlerin zararlı ol
öuguı.u <"erhi gnyri kab .. l bir suıettc 
j b:ıt ettı 'I gıbi Cumhuriyet ikt ca
diFlı ela kurulurken en c\ \'el bir 
ılC\ i tı-iı:;t dcr.ıek olan gedik usu!tinü 
;~a etmiştir. 

Ha;> ır ınC':tlekcl oi! Du unccniz y .. n
ıı~. gostcrdıgıniz delillcı· tezadlarla 
dol:ı 'e , çmadır. Yakında :ıl&kadar 
vekiılcllcı·in de bu işe ınudııhale et
tiklcriı i 'c Bursa ekmekçilik şirke
tinin zengin \ 'C muteber .-ızrı ın •n a
leyhine 'c halkın lehınc kararlar 
alac:.ısını gorcceksini:ı:. Bir de\ Jet 
memuru olan Bursıı \'.-ılı~inin de bu 
işde halkın mcnrn:ılini göz öniınde 
tuwcaiı ınuhakknktır. 

Simdilik bu kadar! 

ayni fiyatta dcğildiı-, daha- 11' 
cuzdur. 

Büyük nakliyat imkaol"' 
aylardanbcri elimizde değil~ 
memleket başlıca ihtiy~ 
içeriden temin edebilme~ 
Şeker fabrikalarımız tam rllJll" 
manla işliyerck memleketin ~ 
tün şeker ihtiyacına. CB"" 
verecektir. Zaten şimdiye il" 
dar hariçten ancak ihtiy~ 
zm yüzde onunu getiıiyordul' 
Eğer fabrikalar yapılma""' 
olsaydı ve Cihan Harbincıel' 
gibi bütün şekerimizi yabafl' 
memleketlerden getirtse~ 
senede yirmi milyondan tatil 
paramız ecnebilere akacaktı ' 
Nakliyat müşkülatı ~ 
paramızla bile bunu ki~ 
ne zahmetlerle temin edebil" 
ccktik 

Küç.ük bir misal : 

Tel icin yabancılara ın~ 
cız. Balya bağlamak ve ~ 
için lüzumlu bir madde olaD tJJ 
bugün bir kaç ay cvvelkindB' 
beş misli pahalıdır ve yoktdt• 
Getirtilcmıyor. Ellerinde st~ 
mal bulunanlar da saklıyo~ 
Buna be.mer bazı maddeleaıd' 
olduğu gibi.. 

Bw-ada bir noktayı ~ 
dikkate arzetmek b ir m~ 
borcumuzdur: 

Stok sahibleri mallannı t? 
liyor ve ancak istedikleri fiyal>' 
bulurlarsa çıkarıyorlaı-. htr 
dikleri fiyat ihtikar olduğu 'il 
takib olunacaklan için a; 
eşleri dostları vasıta&iyle sıP' 
şa razı olmakta, fatura verme • 

mektedirlcr. Bunları ortaya ~ 
karmak için hus~i ve gizli d 
kilata ihtiyaç vardır.. Anc_. 
müscbbiblerini şiddetle tec7i1" 

etm ek, mallarını zaptetlllel'r 

malın gizlenmesi önüne geçebİ" 
lir. 

Tel satıı;ıııda görülen bu nıiif' 
külat şekerde ve kumaşta asi' 
görülmiyecektir . En yüksek k# 
litede ecnebi kumaşları had' 
den sonra yii?.dc on beş, yi.fdİ 
ancak yükscleb.ilmi.ştir ve bİG 
bir dükkanda gizli satılmayor • 
Çünkii y~nında yerlisi, bol tJ,& 
vardır. O kadar ki yerlimallat 

pazarlarında hala ht"" rbden e-r 
velki fiyatla satılan kuma.~ 
görülüyor. 

Bu münasebetle sunu da y:v 
7.alım: Yerli mallar pazarıarı· 

nın <;.oga!tılacağını memnunV 

y~tle haix•r aldık. Memleket.İJI 
her tarafında yerlimallar 'pa' 
zarı açmak yalıu:: bir tic~ 
şubesi tesis etmek değil, bir coi' 
maddelerin fiyat mü,·azcnesiOİ 
korum ak. hayat pahalılığına eıı
gel olmaktır. 

Jk>hçet SA F .\ 

Radyo Programı] 
26/8/1140 PAZARTES i 

7.30 Program \e ınenleket saat 
nyan. 

8.00 Ajan haberleri. 
8.10 ~\' l•adını - Yemek listesi. 
12.30 Pı·ograın ve memleket sııal 

ayıırı. 

ı2.35 Muzı ·: Fasıl heyeti. 
12.50 AJans haberleri. 
13.20/14.00 Mu~ik: Kan ık ~

ram (Pl.) 
18.00 Program 'e mcm lcket s:ıa' 

<ıyarı. 

18.40 Muzık: Radyo caz orkestr:dl 
{lbr.ıhım ÖZgur idaresinde) 

19.10 Mil%.lk: 
19.45 Memleket saat ayan ve aj.dlf 

haberleri. 
20.00 '.\lı.izlk: 
20.30 Konusma. 
20.45 Muzik: Dınleyici ıır.ckleri. 
21.10 MCT7.ık: Bestekar ıılıllaları sr 

risindeıı. 

21.30 Konuşma (Radyo pzelesi). 
22.30 Memleket saat ayarı, Aj~ 

haberleri: Zll":ıat F..sham - TahviJAt. 
Knmbi)o - N'ıı ut bors ı (Fıyat.) 

2:!.45 Müzlk: Radyo salon orıtestrr' 
sı progr.ıınının devamı. 

23.25/~3.30 Yannki procram 
k p:ınış 



26 A~'llstos l o \'.ENİ SABAH Sayfa : S 

Ya.zan: Sami KARAYBL 

H A __ ri_~ __ r. _R~Bmlb-~~~--Jı lfil.t\~ 
f "k d h b ı Yunanistanda esra· 

Yunanistana l'' ... ii o N 
Karşı · t lya 

uı: 

Aliço, Filibclinin ıstırab duy
CA•·;unu görünce yanın giderek 
ö~ ~r diledi. 
Şımdi ortada Katrancı ile 

Rora Yusuf kalmıştı. Diğer iki 
gür ·iye kimsenm bakQğı yok
tu .. A !alı Ham de Aliço gibi 
ga 'bl<'r meyanında idi. Sabahı:sı 
kinı kiminle sure eğı belli de
cl ğildi. 

EgpJ Katran 'Koc Yusu-
fıı muğlub ederse, Hmçooğfu 
ela Pomukcunluyu ~encrse, orta! 
d dört pclılh•a:n kalacaktı. O 1 
\• kit ou 1lclıliv1,.1br arasmda 1

1 
kur'n <' kileıek gtlreş oevam c
dc_ek, finale :kalan ıki çift ara
sında baş giire ayırd edile.."ek
tı 

Final gürc;:;i sabah olacağı 

i~ n Adalı ile A1H~o beklemeden 
gıyinebilirlcrdi. 

Aiico \'e Adalı giyindiler. A· 
d..ı!ının i t di"i ılfoca Yu ufla 
K1trancınıu te""D.lx:re 
idı. 

kainıaSl 

E~er. Kvca Yu ufla :Katran
cı berabere k:ıhrsa nihayet A-
d. lı Aliço ılc b:ı!3ba!;a kalacaktı. 

Koca • usufla K~trancınm 1 

gUt'e~i uzadı. Aksi gibi Pamuk
çunlu ile Hınçooğlunun do. gü
reı.teıi UZ1dı. Akşttm oldu. Su
l:u krr, tTJ ğa başladı. 

V2li 'l:ıs:ı. emrini vcrmi!=rti : 

- Berabere ayırınız- • 
Cazgır, meydrına yi.ıriiiü. Da-

\'Ul zurnaları su~turdu. Güreş

i ıi berabere ayırdı. 

Katrancı ve Koca Yusuf bir
birlerini bırakmamak i~tiyorlıır
<.,. Zorla ayırdıl:ı.r. Bu suretle 
rneydan tamamiyle AHco ile A
dalıya kalmış ldu. 

• • 
Sabalusı, b.L~ehlivanlık gii

rcsi Adalı ile Alıço arasında ol
clu. Ad Iı bi:- gün cvve2 ;en yor
gundu. Filiz onu yorn1ustu. 

Fakat Ali :o yorgun değil
di. Dimdik idi. dalı üşünce
lı gôrüntiyordu. Bır ı.in evvelki 
keyfi yoktur. 1 r e gece 
uyuyamaınıstı. nra d:ı. biraz 
ateşi vardı. Hastalanmıştı. 

Aliço, kazan dibine geldiği za-

man Adalı daha hala soyun
mamış bulunuyordu. 

Cazgır Adalının hastalandığı
nı haber almıştı. Aliço, sabır
sızlıkla soruyordu: 

- Nerede Adalı be? 
Adalı uzıı.kt:an görünmüştü .. 

Yavaş, yavas sallana sallana 
geliyordu. ltııtiyar Cazgır eliyle 
göstererek: 

- Tehe ! l te geliyor! dedi. 
Aliço, alaylı bir surette: 
- Abc, ermeni gelini gibi kı· 

ntn, kırıt.a geliyor be!. 
Deyince, ihtiyar Cazgır: 
- H stalanmış .. Hasta imiş.

1
' 

dedi.. 
Aliço, daha ziyade alaya ka· ı 

çnralr: 
- Güreş hasto.sı galiba!. de

di .. 
Halbuki, Ad lı hakikaten has

ta idi. 
Adalı knzan dibine geldi .. 

Durdu.. Ali~.o alay ediyordu: 
- Ne o Adalı be!.. Hasta-

m1Sl11 be? 
- E'·et! .. 
- Glircş h tası mı? 

- Neden güreş hastası ola· 
yım be?. 

- Sıktı galiba!. 

Diye alay edince.. Adalı: 
- Ahe, korkacak mıyım be? 
- Bana gelince korkarsın be: 

dedi. 
Adalı, keyifsiz, neş'esiz bir 

halde yağlandı .. Aliçonun keyfı 
tam manasiyle yerinde idi. 

Cazgır, pehlivanların mena· 
kıbını okudu .. Duasını etti. Mey· 
d~na sah,·erdi. 

Adalı mağlüb olmamak için 
dişini sıkma.ğ-a knrar vermi§ti. j 
Ve gürc.'?i müdafaa tarzında 

yaprnağ'a ve hcrabeı·c bırakma· ı 
ğa karat' vermişti. , 

Aliço, bir iki elenseden sonra I 
basınının bo almış olduğunu 1 

sezdi .. Bundan dolayı daha gü
reşiıı ilk anlarında hasmına do 
lu dizgin salmağa ba.§ladı. 

Aliço, hasmını bir an evvel 
mağlüb etmek istiyordu. Ada
lı da kendıni korumak için çalı
şıyordu. 

(Sonu var) 

Avrupada harb r[B'a~ atarafaı 1 lnc~ı s~h'ıf•de] rengiz yangınlar [Baş tarafı 1 inci sahifede] ~ - ~ 
[Baımakıılcdcn devam] mürettebatından 12 pılot hayatta - tr •yeri, dcrhrıl mukabele eden bom- [Bı:ıı tarafı 1 inci sahifede} 

ileri sürdükleri iUırunlnrın udi dır. bardıınan t .. yyarcleı1ıni7.ın mukabil sonucuya kndar herkes yalnız 
birer bahaneden ibn.rct olduğu-1 Londra, 25 (a.a.} - Hava. ve hucumuna ufıamıs1ar 'e pü.:.h"Urtııl- devletinin karar ittihaz ettiğini 
nu anlanuya kafidir. Mıhvcr Ana vatan emniyet nezaretleri 

1 

mu lcrdir. ve mesuliyet deruhte ettiğini 

1 
S1d1 B • .rr ni ile Trablu garb hu- bilir. Siıncliki Yunan devleti ise devletleri hiç bir zaman ~özl~· bildiriyor: dudu ar ınd;ı duşman motorlu nak-

rinde durmazlarsa artık hı~ hır "Dün gece büyük bir kısmı lıye \'asıt .. lnrına hava fi1olnrıınız ta- karar vermekten çekinmiyen 
teıni.natlo.rınn inanmıyanlıır xnı 1 münferiden hareket eden Lir ra!md n hücum cdılmiştır. ü; ~r1nl \'e mesuliyetten korkımyan bir 
kabahatli olw-, yoksa inanmak çok düşman ta)yarclcri Lona- otomobıl t.ıhrib cdılmi l.r. Tayyare-, devlettir. 
saftlilliğini gösterenler mı? ra mıntakasıda dahil olmak ii· lcrımizın hep l uslc ne dönmuş- Bugün Yunanistanda hiç 

Biz 0 kanaatteyiz ki İtalyan- zere lngiltcrenin bir çok mınta- le~~·m~ın n Tobru .a kar 1 Y ptı !t kimse böyle bir te.JebbUsli dü-
. . lsnl d kalarına ve cenubi Gal eya'et· • lıa , h_ıctmıu esn ında be kı 1 ya- f:ünmeğe ve bu nevi meselelerde lar Çamlık ha valisını a a.r a .. 

k ne bombalar atmışlardır. B:t. ral:ın~ ... c az h, .. r olmu tur. harekete geçmeğe cesaret ede· Yunanistanı gene l'ahat bıra • 
mıyacaklardır. Onların hırshrı çok noktalaıda tayyare d,1fı Bir siingli lıiicumu 1 mez. 

.,,_. bataryaları harekete geçn..istir 1 Londra, ?.5 (a.".) _ Kahire- Ufak dahi olsa bir kısım Yu-daha derin ve geniştir. ı una- 1 - .... 

i d İngiliz avcı tayyareleri düşmn- de ııeşre.ıı'len r·""smi teblig Trab nan halkına zulüm yapmak için nistan azacık müsaad ve c a- 1 ~ ~ 

t ta k l nın faaliyetine mani olmak için ı lusgarbda kc •• ·if kolları arasında çete teşkili fikri bile inanılmıya-kfit'lık yolunu u ca o ursa 
1 . k t havalanmııılardır. Bir d:işman "Ukubulan bır' müsademeyi zik-ı cak bır şeydir. Birkaç bin Ar· parmağını makrncye ap ıran • . 

b .. t.. bombardıman tayyaresinin dü- retm,_• .... ~.Jı'r, navud için böyle bir tedbir al-bir insan gibi biraz sonra u un ".t\l.ÇI.< 

vücudunun sürüklenip gittiği şürüldüğü hcıber alınmıştır. Fort Capuzzo'ya yaklaşmak· mağa lüzum yoktur. Diğer Yu-
ni görecektir. Yalnız lcuwete Londranın bir kısmında alı - ta olan hır İngiliz ke§if kolu, nan hemşehrilerine gösterilen 

lan bombalardan çıkan yangın- ihtimamın aynini gören ve on-tapan devletlerin lurs :rn tamah- istihkam kazmakla meşgul bir 
ları ancak ka~ılarmdn e2'.enıi- 1 lar dolayısiylc bazı kücük tica- İtalyan müfrezesi görmüştür. larla tam bir ahenk icinde yaşı-

ret müesseseleri hasara uğra- yan bu Arnavudlar Yunan hem-yccckleri bir milli mukavemet İngilizler düşmana süngii hü-
görillen yerlerde tevakkuf ede· mıştır. İtfaiye ,.e yardımcı ser- cumu yapm.ıı lar \'e on İtalyan sehrileridirler. 
bilir, 1 \-isler ateşi sür'atle söndür • öldürmüşlerdir. Diğer on lt:aı- Esasen bu ekalliyet Yuna -

müşlerdir. Şehrin diğer kısım- nista.nda ı:;ükf.meti \'C intizamı 
1tal.van devletinin Arnavud- 1 - yanın da olmüş olması mulıtc • ı"hlıil edemez. 

. t larında bazı evler hasara ug- meldir. 
luk hesabına Yunamstana C· ramı5tır. l'unan kralı at~militerirnizi 
ca1'ÜZ etmesi kadar garib bir ha- Londranın \"C m<:mleketin di· lngilizlcriıı zayiatı yoktur. ln- knhul etti ı 
rcket tasavvur cılilemcz. Eğer ğcr kısımlarımlan şimdiye ka- gilizler yedi esir alarak dön- Atina, 25 (a.a.) - Stefani 
du .. nyada .ı..~'ı'tlelmilcl münasc • d ı ı müı;ılerdir bı'ldı'rı"yor.· 1 ut'.',, ar a man rapor ara nazarım 1 
bellere.le bir hak mefhumu kal-' şimdiye kadar hava kurbanları- Malt.aya hir :ıkın Yunan genel kurmay başkanı 
mL5sa ltalyanın Arnavudlukta nin adedi azdır. Malta, 25 Ca.a.} - Avcu tay-1 ile donanma kumandanı ve Tür-I 
i~i nedir? En evvel kendisi O· Şimali şarkide bir şehir bu varelcrinin refakatinde olarak 1 kiycnin yeni ateşcmiliteri kral 
radan çıkamk icab eder. Çam-1 sabah fecir vakti bombardıman 1 dü~man bombaı dıman tayyare- tarafından kabul edilmişlerdir. 
lık havalisini olsa olsa ancak edilmi~:ir. üç muhtelif mahal'ie 1 lc.rinin bu sabah yaplığı hürum l.ıondra tarafından yayılan 
hür bir Arnav:udluk istey-ebi- evler hasara uğranuştır. Bir ı esnasında biikürnete aid bazı kasdi \'C yanlı~ haberler efkarı 
lir. Yunanistanda Çamlık ha- Imç ölü ve yaralı bulundduğu 

1 

binalarda hafif haaıır olmu. tur. umum.iyede endişe- uynndırmış • 
valisindeki Arnavut ekalliycti I bildirilmel-.."i.edir. Bir düşman tayyaresi İngiliz tn-. İngilizlerin gaile ve korku 
muhakkak ki bugün İtalyan Bundan başka şimali şarki m·cı tayyareleri tarnfından dü- yaratarak bilahara himaye ve 
pençesi altına dilşr ıcdiklerinden j sahilinde bir mahal.in cenubuna şiiriilmü~ ve pilotu esir edilmis- yardım teklif etmek istedikleri 
ve Yunan \'atnndaşı bulunduk- 15 bomba düşmüstiir. Bir ev tir. Diğer bir dü~man tayyare- barizdir. Fakat efkarı umumiye
larından dolayı bahtiyardırlar · I hasara uğramıştır. Kimseye bir sinin de ha.sara uğradığı zanne- deki endir;e İngilizlerin himaye 1 
Asıl Arna:vudlurın ı·eyi sorul-, şey olmamıı;br. dilnıektedir. Zayiat yoktur. vadları~ı.n Y~~anistaıı~a fi~~r: 

1 
sa eminiz ki; bi.z italyanların e- ------=================------~ leri testnne kafı gelmıyecegını 
tine düştük. bari Çamlıktaki Evvelki geceki fırtınadan göstermel•tedir. 

1 ırkdaşlarııoız bu felakete uğra· ı -:ım«--

masın diye Çamlığın ı·unanis • bı·r çok kazalar oldu Tı·caret Vekı·ıı· tanda kalm sına taraftar bulu-
nurlar. Evvelki gece çıkan fırtına i dar dalgalar arasında kaybol-1 

denizlerde bir cok kru>..alara se- muştur. Mürettebat kurtulnıus- şehrimizde beb olmuş ve bazı motörler ba- tur. Bunlardan Tahsin ve Hiı-ı 
tarak tayfaları boğulmuştur. seyinin sıhhatleri i~idir. lbrahim [ Baı tmı fı 1 ll'cl aahlfede) 

OOIİZ lEVAZIM SAllN ALMA KOMİSYDNU İLANLAR! 

Duçe büUin diinynya duyur
mak için b ir nutuk söylemek 
lüzumunu hissettiği zaman a
dalete müstcnid bir sulhdan 
bahsetmeyi çok sever. Fakrıt 

sonra İtalya hüki'ınıeti i te a
dalete müstenid sulhu nasıl an-

1 
ladığını ve nasıl tatbik etmek 
istediğ-ini böyle gösterir. Durub 

'--------- ------------------- Jururken Yunanh;lunın bir 

İnebolu limanma baglı Ahmed 1 ve Hilsı1ü ismindeki tayfalar birliklerinin faaliyetlerini de yn
kapta.n. icarC'sindeki 27 tonluk 1 dalgalar arasında saatlerce mii- kından tedkik edeceğim. 1hra
Sakarya motörü :Knrade:nizden cndeleden sonra kurtuldukları cat mev'Siminin aıifesinde bu· ı 
gelirken Karaburunun 8 mil için bitap bir vaziyette hastaha- lunmaklığımız dolrıyısiyle lz-
açığında ani olarak fırtınaya neye kaldınlmı3lardır. mirden hareketimden evvel o-
tutulmuş ve bütün gayretlere Cçünrii kaza radnki ih racat tacirleriyle tc· 
rağmen batmıştır. Mürettebat-! Yalovadan limanımıza sebze masta bulunarak yeni ınahreç-
tan Mehmed, Salih ile l~aptan 1 götürmek üzere hareket cde:ı 

1 
lerc göm:.ierilecej{ ihracat mal-

1- Tahmin cdıl ıı bcdclı 6090 lira 89 kr. ol, n d kuz J,:ılemde ce-,ı'an 
l.>l!l.45 metre m btd f eb"at be7lı lftstık hortumun 28 Aı;.-usto_, 1940 çar
ş.ı 1!r.:ı gü il at 11 de p:ızaı lıkla cktiltınesı yapılacaktır. 

t - Kal'l teı uı:ıt 913 lira 49 kr. ~artn mcsi he:t· gün ~itı!"pasada 
Deniı: \'e LcvaLım ~tın al:na komisyonundan nlınabilir. 1 

3 - tstekl le ın her gun belli gı.in \C uıatte komi yona ımıracnntınn. 

(7779) 

* * ıe: 
Çanak~ l>Mti-ı Komuianlıı:,t satmalma 1 omi yom111dan 

Beher kılosunun ilk 

DD.000 kil ı ekmek F yat tahmini Teminatı 

l:! Kr. 810.00 lıra 

ı - Yukarıda cıns, mikd:ır, beher kilosunun tahmın bedeli \'e ille lemi
nat.ı yazılı bir kalem ekmeğin 11/9/1940 ı;ıu amb:ı gtimi saat 10 dıı kopnlı 
uı.rrıa eı,sııtmesı yupıl:ıcaktır. l 

2. - Şartnamesı heı'.gun mes:ıt saatlerı dahilinde krmtıs)ond;ııı alınabıllr. 
3 - 1 teklncrın yu ~anda yıı •. ılı teminat mikdaı ına gore alaC'aklorı 

b nim mektubu \C 2490 sayılı kanunda y;ız.ılı H'Slml ... rı muhtevi ka.P'llı 

zırrflarım Çan kkalcdc bulun n Dcnız koınutanlıgı -ııtmalmrı komüyonuna 
befü sun \"e s.-ı;ı.tten bır saat e\Teline kadnr 'ermeleri. {7780) 

kruvazöriinti batırır. Ve Yunan 
toprakların ı ; zaptetmi. olduğu 

bir Arnavutluk hesabına 1tal
yaya ilhak etmeğe başlar. Bu 
sırada ltalyan gazeteleri de 
Yunanistanı emperyalizm ile it
ham eder ler. E mperyalist bir 
İtalya ağzından küçük Yunanis
ta.na k~rşı bu ne gi.ilüne bir it
hamdır. 'Mahud Gaydaları da 
Yunan kruvazör ün ü batıranla

rın !ngilizler olduğunu söyliye
r ck Yunanlıların en muhterem 
ve aziz hisleriyle a~ıktan açığa 
eğleniyor. 

Bu mesele münasebetiyle İn
giltere hüki'ımcti de sözünü 

1 1 
söyledi. Eara ve deniz kuvvet-

i• t b J 8 J d• • ı·}" } teriyle icabında Yunanistanın s an u e e ıyesı an arı yardımına geleceğini resmen 
._ ________________________ _. bildirdi. Fransanın inhilali Or-

Keııf 1 k Şartname 
bed,.ll t'!fl'l•nııtı bedeli t..'tşn.rktnki müttefik kara km·-

121 .G9 31 T.ıksımde Mc'e raddt>Si inıtıdadınd:ı vet.lel'inin bu miidafanya iştirrık-
16~22.27 len'ne ı'mkin bırakmamıstır. Fa-yapılac:ık k;,t un kr.pl.ıma, Bordur, 

ı ... 133.85 

25::?03.20 

2i:Gl6.fı0 

.!51!!9.2S 

141.ıi.GO 

1l 5 Oi 

1896 24 

1771.24 
l88G 6!) 

1 l.8!? 

76 

ııa 

118 
126 

dU\•aı· \ csalı c !nşa:ıtı. knt görülüyor ki Ortasarkta 
R.ımis, Topkapı, Gumuşsuyu ılti . kı İngiliz kuvvetlen her zamanki 
şosesinde, :> apılncak l31ok:ıj l:ırma gibi hakimdirler. \' c ha va 

t<ıs o. c tesviye vcsııire. ktl\'\'etleri de pervasızca her 
LiUclıdc Koc.:ı R:ır.ıp, A.g•ıreşme~i \ e 
Şair Fıtn:ıt cadde ı kaldırım, Bordur, mücadeleye i .• tirake hazırdırlar. 
trctu:ır ,·eı::ııre in~..ıtı. Mevcud lıütün mi.isktilit, f ngi
Acıb:ıdcm - Çam1ıcn yolu ,,OH' in .. :ı:ıtı. 
Nı :ıntn nda Enıl ık cadde inde paı
kc kaldırım \ c tci'en-u tı in . tı. 

71 Kadıköy .,, c Yc,ıU.oy mı tala:· ındtıki 1 
şosclerm ı ı t,aı katr. nl,mma ı. 

Kc i! bedeli rı al"' ıl teminnl ınlkt rlaıı yı:I r el ) 1ı ı~nat . eri 
ay ı yrı kap 1ı uır! usulılc eksıltmeye ,onulmuştur. Muk;ıı,;clc, cı>.<:iltrıc, 

Rayırıdırlık t 'eri Genel, Hususı \"e fenni :ırtn;uncler proje ke if hWli a-

tebattan diğEr üç kişi kurtul - çıklarında fırtmaya tutulmuş Akdeniz vaziyeti sebebiyle 
Ahmed boğulmuşlardır. Mürct- 1 Özkartal motörü Hayırsıza.da a-ı !arımız hakkında göriiştüm. 1 

muşlardır. ve iı,:indeki 20 küfe sebze ve aksamış olan deniz ticaret nalt-
Bir nıoför dalıa. hattı meyv:ıyı denize attıktan sou-ı liyatını yeniden tesis ~tmt>ğe 

D . ~ k d ı· d · ra ktırtulmu"".,tur. mıwaffak olduk. Bu sebebk ıger aza su ur: \.ara enız-
de Agva limamndan 1stanbula Fırtına ani olarak çıktığı içini Amerika ''e diğer Avrupa li
gelen Haydar kaptan idaresin- denizlerde diğer bazı kazaların manhm ile Ticari müba<lelelerde 
deki Deniz Kızı motörü Riva da vukua geldiği tahmin edil .1 bulunmak imkan dahiline git' -

1 mistir. Bu seforleri Yunan va· önlerinde batını~ \'e ka11tan Hay- mektedir. 1 

~-------------------------, 1 purları yapacaktır. llk vapur 

26 ACİUSTOS 
[ Baş tarafı 1 inci sahifede] 

18 sene e\'\"cl bu sabah şafak sökerken Anadoluyu diiş

man istilasından kurt~ran, lstanbulu ikinci defa fclhe<leıı, 
Türkün "&\T,, d'"' verilen id:ı.m kararını tatbike memur mü
sellah kuvvetleri O!l beş gün içinde yok eden Türk savlet ve 
taarruzu bruılamı5tı. 

26 Ağustos, 133" (1922) de Afyon dağ-larını yılclırımlaı -
dan daha müdhıs bir ateşle lrnvuran şanlı Türk topcuları, 
düşman sipcrlcrıne merdane bir savletle saldıran babayiğit 

piyademiz ve düsrnan kafilelerine aslanlar gibi saldırarak, an
lan allak bullak edC!n levencl süvarileı imiz iki hafta içiııd ba
şardıkları o mum-..z.ı.m zaferle btitiin dünyayı hayretler icindc 
bırakmıı;laı dı. 

lS sene e\'Vclki Ağustosun 26 ıncı sabahı, Türkiin karagün
dcn akgiinc cıktığı sabahtır. Bugünkü nesil gibi ynrın \'C n

sırlarca sonra doğac~Lk olan T ürk çocukları <la bu fianh sabahı 
daima gurur ,.e ifühl'lrla yac.lcdcccklcrdir. 

Zira larih:n bir mislini daha kaydetmediği bu muhteşem 
.zaferde biitün Tilı k milletinin hakkı, hissesi vardır. 

Her yıl döniımü g .. ldikce zaferin mübdii merhum Ebedi 
Şef Atatürkü \'e bu Fanlı sabahta, büyük kurtuluş için tatlı 

1 

<lnünıüzdeki hafta içinde lima-
nımıza gelerek bazı idhııliı.t mad· 
de!eri getirecektir. 

Yunan vapuruna mcınlPkcti
mizden ~hraç edilmek fü;i'rc e
hemmiyetli mıktarda ihracat 
maddeısi yüklenecektir. Bıı su
retle Amerika ile is yapmak im-
kanlan da temin edilmiştir. 1 

İran tı ansitinin n1 emleketi
mizden gecirilmesi için liınanı- ı 

mızdaki tesisat kili değildir. 
Bu mevzuu ileride tekrar ele a
lacağlZ. Suriye, Irak ve devlet 
demiryollarımı.z arasmdald 
muhtelit tarjfeniıı bu hafta için
de Ankarada hazırlanmasını ü-
mid ediyonım. 1 

Diğ·er taraftan İzınirdcn ha
reketinden evYel Ticaret Vekili 
kendisiyle görüsen matbuat mU
messillerine şu beyanatta bulun
muştur: 

"- Üzüm müstesna olmak 
üzere bütün mahsullerimizi be
reketli ve iyi kalitelidir. Bu ne
faset, bundan böyle Türkiye 
mahsullerinin dünya piyasala -
rında. en mühim mevkii knzan -

Bu vata ndaş• 

- kurtaralım 
lşte bir ilan ki okurken illStt& 

nın tüylerini ürpertiyor: 
"1923 yılından 1940 yılına 

kadar 17 sene maarife hızmet 
ettim. Diplomam olnıadığt içia 
asil muallim olamıyorum. Yav .. 
rularım var. Onların açlık ve ıs-c 
brabıhs. dayanamıyorum. Ça-

lışmak istiyorum. Her iş yapa
nın. O kadar ki Haydarµ sa .. 
Pendik arası apartımnn ve ıco .. 
naklarda kapıcı ve bckdlik dahi 
yapar, çocukları da ortn t h .. 
sillerine kadar okuturum. ,, 

17 sene mi.iddetle maarifo 
hizmet etmiş bir muallimın, 
elinde bir diploma bulunma, 1 .. 

sı yüzünden çektiği ıstırab V() 

uğradığı felaket karşısında 

müteessir olmamağa inık" n var 
mı? Hayabnm bir da.ha eline 

gecmiyecek olan en faal. en a .. 
tel'li devrini bu yurdun çocuk
larını nurlandırma yolunda. en
ten ve harcayan bu vata.nd ın 

feci vaziyeti karşısmd,L h ngi 
yürek titremez? 

Vaziyeti tahlil edelim; 

Belki de yurdun Kurtuluı 

Haı binin do~rduğu buhrnnl r 
yüzünden tahsilini tamamlay -
ınıyan bir vatandas var. Bu va
ta ndas Cümhuriyet dc\•riylc bir
likte mesleklerin en mukad ~i 
ve Ulvisi olan muallimliğe t.alı· 

yor ve fasılasız olarak 17 sene 
hizmet ediyor. Bu meslekte her 
halde muvaffak oluyor ki 17 se· 
ne müddetle işinde de\·am edebi~ 

liyor. Fakat bıı vatandaşın dtp· 
Joması -Olmaması asil muallinı 

olmasına manidir. Ancak ile-
retle çalışabillyor. 

Tabii geçen seııeler znrfuıda 
bir taraftan da e\·leniyor. <.:<ıluk 
çocuk sahibi oluyor. İhtiyacı ar
tıyor. Fazla para kazanmağa 

mecbur. Fakat ne mümkiin ~ E-

linde diploma yok. Arkadn~lan 
hatta talebcleıi o sihirli kıigıd· 

lam sahlb olduklaı ından müte· 
madiyen terfi ediyorlar. Kazan~ 
lan artıyor. Hayata kar. ı b g
lılıkları artıypr. 

O bunları içi sızlıyarak s<!,Y· 

redıyor. Ayni zamanda tek -
üdiyesi de yoktur. Yann daha 
fazla ihtiyarlayınca bu isden d 
at.ılncak ve çoluk <'ocuğiylc sefıl 
kalacaktır. 

Nihayet her şeye i ... yan ıyrır. 

Ve kimbilir ne büyük ıstırnblar 

hissederek bir kapıeılik arıy r. 

Niçin kırtasiyeciliğe bu ka r 
bağlıyız? Mademki bu vatandas, 
17 senelik mütemadi hizmeti t· 

rasında liyakatini isbat etmiş -
tir, niciıı onu ela asil muallım 
kadrosuna almıyoruz? Niçin O· 

mm dn kurduğu mfüevazi oca· 
ğın tütmesine imkan vermiyo
ruz? Bu yülu;ek ruhlu, fcdak~t. 
ve mustarib vatandasa elimizi u
zatmalı, kınlan gönlünü k -
zanmalıyız. H"nüz \•akUmix 
var . 

MURAD SERTOGLU 

Rumenle r Dobriceyi 
10 birinci teşrinde 
tahlive edecekler 

(Baı tarafı 1 inci sayfada) 

b ~ka bır sureti h::ıl :ıleyhındc~ı nu
men ı lUhnlefcti aı ln nkla gıb ço -
rl n 1ektc \"C matbuat k:ıınp::ın) ... ı 
da l:ıut 11 şiddctılc de\ ın eyleınck

ted " 
G z.eteler, hududu neıaret al n a 

bı lunduron Rumen kıtaatılC' Tun ıyl 
kontrol etmekte bulu ın ôoıı ınına

cLın b h etmektcdiıler. D •e,. t nıf

taıı da Macar. t..ın:ı .. r z' terkcdıl -
rıc ınin aleyhinde bulunan M ın u
nun faali) eti ne ellen ıiyet t b •I ıle 

hiç de ozalm:ım.ıkt .. rlır. 

:le buna mut Cerrı dı er C\Tak hizalnrınd:ı gosteı ılcn bedelle ULerindcn 
f(' i ıeu mmı ı gunde'l ve l('(ck1 r. 1 le 3/9/1940 s:ılı gunı.i snat 15 de 
O ıu • Encıımencıc yapılac .. ktır. Talib'"ı n 1 , tcmln:ıt ıı akbuz 'cyn mc •-ı 
tuııı ı, ıh ılc t nı ıdcn 8 gt.n C\ \'el r~· 1 lerı Mudurlugllnc nnlrncaatln 
nlac ıı.laı ı !cnni chlı.)et ve 940 yılm:ı ci d Tic:ırct odıı 1 \ csıkaları \:e ım :ılı 

.. lrtnam" \ esairc He 2490 numaralı l~anunun bırifalı çene inde hazırlıy:ı- 1 

liz adalarına muhtemel Alman 
taarnı.zu lngiltcı'C hükumetini 
taalıhudlcrini ifadan menede
memekteclir. Fakat Yunanis
tam idare eden akil siyaset a
damla.rı İtalyaya karnı hiç bir 
fena niyet beslcmcdiklcı i için 
bütün bu muhakkak yardımla
ı a rağmen sulha bağlılıklarını 

muhafaza ediyorlar. Ve 1tal -
yan tahriklerine son haddine 
kadar tahammül etmek ~ureli
lc olgun bir devlet ndumı ol-ı 
duklarını isbat ~diyorlar. Yu
nan milleti bu müşkül dakika
larda gösterdiği met::mct ,.e 
ciddiyet ile kendis:ııi :fünyaya 
tir kat du1ı:ı sempatik yapmış-

canlarını yuı da a!'mağan eden mübarek ŞE.hıdl~rimizi huşu 

ve rahmetle yadctmcyi bir vazife bilirken Tiirk oı dudsunun bu 
nihai d::ırbt>yi inc1i .. efülmesi sebeblerini hazırlayan ve orduyu 
Mustafa Kem:>I gibi bı.· b:ışkumandanın ernıdcrini 1.!ıtbik ede
bilecek çalaJ;iye J::n-Jşturmuş olan büyük kumandan Milli 
Şef İsmet lnönünc de minnet ve şükranlarımızı arzctnıeyi 
bir borç sayarız. 

masma yardim edecektir. Miis- !!!!!!!'!'!!~!!!!!!!!!!!"!!!!!~~!!!"!~~~~ 

cakı ı·ı tcl,lif mektup! rını ihale günü aat l4 de knd,1r Dnımi EnC'umcnc 
\ermeleri U'ı1.ımdır. (i:l69) 

• • 
Re mi kara ve deniz na .• il vasıtal.ıı n ı yaptınlaci.lk numar, pl:ık::ılan 

i~in altnacak 442 kılo an~ınyunı levha açıl, ek llmcyc konulmu-:lur. ::.vıu
hammcı1 bedeli l.ı47 lirn \C Uk teminat ll6 lira ::ı ı.uru tu . Ilı 1 2/9/l'l40 
~l.artesı g(m(ı saat 14 de D ımi Encumcnde y::ıı ıl:ıc;ıktır. Şaı lnamc Zabıt 

"<' Mu.tmelat Mudurhigu kalenıınde gdrulcbılir. T. I lılcrm ıl' t mımıt mak
bu \ eya mektuptorı 'c 9'10 yılın3 aid Tıcaret Od:ı ı \ e!i ı. tarı ılc ihale 
&unu muayyen ,. tte O;ı mi Encumende bulunmaları. (710~) 

tır. 

Hiise~·in Cahid YAl..ÇIN' 

26 Ağu tos 1338 de başlı yan zaferler sHsilcsinin hakiki· a
bidesi Ebedi Şefle Milli Şefimizin dehaları ve isimsız rıehidle

rin mübarek makberckridil'. o biiyük Şehidlerin mubarck han
larıdır l:i Türkiyeyi ebcdileştirmi§lİI'. Bizler de: onların ruh
larını sevindirmek iciıı' en büyük vazifemiz nurlu kabirlerini 
hakkın ve farilctin bütün şaşa 'asiyle hükümran okJu~'1ı r.ıe

dcni, mamur ve rı.iıter!!.kki Türk vatanında ebediyen muha
faza etmek, onların l~udsi hatıralarını daima ve daim:ı minnet
le, şükran!-a. anmak ''e anmaktır. 

tahsil arasında mahsiilün nakil 
\'e satışının temini icin hc.r türfü 
tedbirleri alıyoruz. Bu cümleden 
olmak iizere, mesela, incirin 
meyva piyasasından çıkaı·ıl:ır:ık 

' borsaya ithal edilip kıymetlen -
dirilmesi için emir verdim. Ey
lülün ilk haftasında incir ve Ü· 

züm borsası açılacaktır. 
Mahsullerimize alıcı çoktur. 

Tütünlerimizi Amerika alac 
tır. Lıgilizleı de üzüm ve intir
Ierimizin büyiik biı k1smını a
lacaklardır. Bütün diinya piya
salnrı pamuklarınuıı.a talıbdır. 

Rumanyayn da zeytinyagı ve
receğiz. lımir fuarının muvaf -
fakıyeti, mahsullerimizin dun
ya piyasalarında kıymetlerune

sine yru.xlım etmiştiı-. ,, 
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min <.-dilen 21.000 ton maden kömuL'Uıld"n Siı kı <'ı c!cpo•ıııın mrırctteb olon- deniz motörüniiıı kapnh Wl'!la ynpıl~ın ek:ıillıncsinc taJib zuhur etıneulğin-

Gü neş l•stanbul ku•• • l, rmın vagondan YCFC ~ahliyes)C j"tı!i ".e tnhmıı en 20.000 ton_ kömüriin den pazarlık USUliJC eksiltmeye konmuştur. 
ayni dep'ld n veya makınt!lerc tahmilı L ı kapıı ı uırf usulile munakas. ya II - Pazarlık 28/Vlll/940 ç~r~nmba gürıu s<ıat 16 da Kabnt<ı~ta Lev:ı-

rek Şanlpl"yonu oldu 1ı;1ı1k<'-nnrıblı~~'.t1ı1ı1·d.ı'rB.eher tôn komürün tah!iyc:;ı ~5 \C tnhr"ili 20 kuruş ınuhrun- ımn ve ınübayaat şubesindeki alım komisyonumtn yapılacaktır . 

İstanbul kiiı'ek sa.mpiyon sı 

<ltin öğl~den sonra Yenilrnpı ile 
Samatya arasında yapılnm; ve 
hn\amn fazla sert olmasınn 
ragmcn n:untazam Ye hf'>yecan
h gt>Çmiştir. Müptedi t,.,k çif
wı roc Galat.asarnydnn Sati 
rakibsiz olaı ak birinci gemiş, 
iki çıftc~ i Galatasaı aydan 
Fethi - RPha c;ifti kazanmıştır. 
Doı t teklcrdP de G:ılaUı m ny 
bııinci gelmiştir. 

..... ._ Jll - Ş::ırtnamc]1>r levazım subesi ve2ııcsind~n \C iz.mir, Ankara bas-
l\iüıı..kasn 9/0/1940 pazartesi gi.lnu sa.-ıt 11 de :Sırkecide 9 utwu İşletme ınüdürlükleıfoden c275 '\'e 184l kuru~ :ılın::ıbilir. 

A. E. ho nlsYonu t<ırufmdau yı:ıpıl::ıc:ıU r. l tel 1 lnrp1 €95.75 lmı temiıınt ve IV - l\Itln,ıkrıS<ı)a gircccklet· ş:ırtn::ımrlcrln ~9> uncu madıl<'lcıindc ya-
k::ınuni \.C-· ki ihtiva edecek olan kap. lı zrırfl .. ıı:ıı ayni gun s:ı:;t 10 a ka-' zılı l<lkdlri kıymeti havi nıuaycne raporları ı.;e 3 7.5 gtivenme par::ılarile 
dar k-0ınisyona vermeleri J:tzırndır. Şartranı<. 'cr pıırnsız olarak koınis- birlikte tayin olun:m gün \ c .s::ıatte mezJ..i'n· komisyona rıilracaatları. 
youdan verilmektedir. (7728) (7313) -
-Ordu Hastabak&cı Hemşirela~ Oku-

luna Ait Bazı İzahat Ve Okula 
Kaytt Ve Kabul Şartları 

l - lfastabakıcı hemşire yeUştirıncl: ıı"crc /.r..knr. da r.ı. M. Veklıletl 
itı , !ından (Ordu hastabnloc:ı hcmı;:ırckr c,kuJun:ı) bu :::ene ıle 38 talebe 
alınacaktır. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibınce bu oı. ulü:ın n."zun olac:ııklar, memur 
P-lup tek,ıUdiyc alacaklardır. 

3 - Mezun olanlaı· nlU senelik mcı:b ııi htm.ı.;tlcrıni ordu hast.nhane
lcrmdc yapncaklar; ondan sonra ru-ıu c:dr le '•- n.t·mlckettel.i btitün sılıht 
te ltktıllcr kendilerine açı!c olacaktı:-. 

Clıtil Mlkc!:ırı Muhammen B. 
Lira Krf. 

% 7.5 teminatı Ekaittmi"ıı':ı 
Llr;ı Kr§. Şekli Saati -----------------:Arab sabunu 2000 Kc. 420 31 50 Aı,ık el-. H 

Sarı kapsül 132 kutu 448 80 33 GG > 14.30 
Çadır 15 aded 825 · 62 , 15 
Liıstik çi:wıc 75 Çift 480 36 > 15.30 

I - Şartname 'l;C nllmunel~i mucibince yuk<ırıda cin!. -..e mikdarı yrıı.ılı 
dort kulem malıı:me aı;ık eksıltmc ile satın almacaktır. 

lI - Mııhaını·:cıı bedelleri muv:ı.J;kal tenıinafüırı, ek .. iltmc 
saatleri hizal:ırıııda yazılıdır. 

şubesindeki alım komisyonunda yr.pılgünü Kabnl.asta lc'iozıın \'e ıniıbu,>u:ıt 
1 

J\ demli müsabakaları, ııam

JU) oı luJ,;a esas oMuğu ıçin çok 
he) ecanlı ge~miştir. Tek çift 
ya11<:ınd:ı güzel bfr mfü,abak~ 
yapan Günefili Dursun biriıı
t ihği, Boy kozlu Mchmed ildn
cıhğı, Galatasaı aylı Ali fü ün-, 
culu~l.i almışlnrJır. 

4 - Tahsil mOddcti üç sene ohıp. bu n.uddd ıçınde okurlnrn ayda beş 
lira hnrçlık verilecek ve iaşe ve ilbaslm ı taniıımer:ı okula aid olacaktır. 

gibi nüınune l IV - Şartname «ızti ı.:cı;eıı ~ube<laı:nktır. 

de çorli1ebiliı-. en parasız n lmabi h.'Ccgi 

İki ciftelcrde Gal:>tacarn -, 
)ln Fethi - Reha ~)fti birinci 
lmu. tur, ikinciiit'p. B ykoz, ü

çuııci.ilüJ..'Ü Güne· aln ı~lardm 
Bu metle ü~ kltib de 6 PU\ an 
iopl .... ııııij olduğund:m, son ynnr; 
ol. ıı doı t tekler cok heyecanlı 
ge< miı;t ir. Güneş takımı tc.:knık 

usl ünlüğü göstererek bu yan~ı 
k:ı?.anmış ve İstanbul ııampiyo
m olmuştur. lkincıliği Bt>ykoz 
:ılmı~ken. rakibine ca1ıaı;z nr
dıgı idn diskalifyc edilmiştiı. 

Bnyımlaı da tek ''C füi cifteyi 
t ;aıntac;ara)', dört teki Fener -
bahı..e kazanmı. tır. Neticedı' 

mlıptedilcı de Galatasaray 15 sa-j 
yı ılc birinciliği alnus, kıdcmlilt.'l 
uf' <l Güne~ 11 sayı ile birin i o-

5 - Okuldan mezun ol:ınlrır, barem k::n .r.un:ı göre ~O lira a:ıli ınnnş
d:ın ba~lnmak Ozere maaş nlacnklıır ve bu mikaaı- sntıkçc çoğalacaktır. 

Bu z:un:ın dahi iaşe, giydirme -.,;c barındırma oıduy:ı , ıd ol<ıı.:aktır. 
u Okul 15 Eylul l!l40 da tc.d ııt.ı b:ı· lıv:ıt::ılttır. 

7 - Okula kayıd ve kabul ş:ırtl.ırı •ml:ırdır: 

a - Türkiye Cuır.huriycü lcbaasmd:ın olm. l. ve Turlt ırkından bu
lunn :ık. 

b - Sıhhati yer1nrlc olmak ve durumu her ıklımd" vnzi!e gönneğe 
m,k, ... ıd bulu 1rnak (J3un\I herhanrıi bir hastahane hc:ı;cti l'nporu ile İC\"Sik 
<.ttırmck ve evraka baglnrnak U.zı ndır). 

c - Yoısı on ::ıltıd:ın :ı,.c;:;ıgı \'e yirmı ikıdl'n yuk:ırı vlmamak. 
d - Kcndi<D, ann ve babası ı!fct clılıııdcn 11lmoıı: ~Bu \'nzıyet polisçe 

tcı. ı ettil'ilcrek eH:ıka b:ır.lrınncaktıı ). 
" - En :ı.z orta okul tahlisini bitirroı, olmak veyn bu derecede tahsil 

g..:ırdl\:,unli isbat etmek (Tasdıknnmc ~ureUcri rnı,ısaddak olr.r:ık eklene
ccl tır). 

r - ;Evli veya nişanlı bulunn·amnl. ıl·vvd .. c <:vlenip Qoşannnlarltı 
koc .. ı ölmüş olanlar kabul ed.lir) (bıınn aıd ııH deni hali bildirir mili:bit 
cuak kezn eklenecektir). 

g - Sıhhi sebeblcr dışınd;:ı ol.ulu kc ıdılJgJnduı 1Hkett~i, yahucl ev
l<>ı, c, ,urctilc vl!:ı;a di •er inzib't d.ılblerl" ok.ulılnn çıkaııldığı yahud 
.Jtı "enclik mecburi hizmetini ~aı,ın~dığı \c:ı; • naml. madıı.tı yahud sıhhi 
sebcblc.r ıl~ında okuldan çıkarıldıgı tatoırde t.Jı:ıkkur. cttirilcccl< mektcb 

mn ra farını tamamen i.idlyecegine ·e gi.i tc dıi'.1 \/Csik.ıhırın t.'lmnmen doğru 
oldul,'U":l d.1 r noterden tasdıkli ve r:c ıli r ta. himdnrune \'ermclt; 

8 - Bu c\·ı~k sohiblcri okula imtıh. n ız olan.ı~ kr bul edilecektir. 
9 - Altıncı maddctleki e-..rakı • taM.ın lıynnınr bunları Anltaradakiler 

y, , ld. Vekfılch sıhJ.ıut iııleri dairesine, dıg-;.,. ·• ı yet merke:.>lerindekilcr \'a
lılikl• ı ınc, kauıdaklll!r k:ıymaknmlık.lnr:ı tı kdim cdcccJ<lcr \c bu yol ile 
M. . V. ıhhat ışlcri dııirc:i!nc yoll"ra'r ktJ Muracaı-Unnn 10 Eylül 
lJ-tO u:ı '"Onu ahnmcy olac:ıktu-. 

V İstekUlerin dt~ltme için ta)iin 
vennıe· paralarilc birlikte mc1.klıı· kııın !J!unan ı:iln ve 1>.1atlerde "',, 7.j 

IU. - Eksiltme ıJıJX/940 cuma iryona .ııiiracaaUarı. (762J) 

1 in nev'i 

.Niksnr \"e Erb:ırı
dn ahşab b:ıraka 

inı;aatı. 

Hcş;ıdiycdc ah-
1/<lb b:ırak:ı in
şaatı. 

.. 

• • * 
Keşif bedeli % 7.5 temln;ıtı Ehıltrne §Ok!I 

Lira Kr. Li,·41 Kr. 

44!183.84 3:J7:.!.'i8 Kaı alı zru f 

.ı 

31!3.58 J\o;ık c-ksillme 
'· 

gii-

15 

16 

ı - Kl'ı;ir ~arlı.ıa1 ı'.c ve plüııları ımıdbin1.;e idaremizin :ı •ıl:anda y;ızılı 

mahııllerde yaptıracagı un dört ndcd ahşab barak:ınm in. ::ıntı ltapalı zarf 
ve acık eksiltme usullerile ektiltmeyc konmuştur. 

ı I - Keşi!: bedelled, muv~.kkat temiııatları, eksiltnıl' tekil ve s::mtleri [ 
hizalarında ~ azılıdır. 

III - Ek.,ntnıe 5/lX/1940 per,;embc gıinü hizalarında yazılı saatlerde 
1ı;tanbıılda Kabata•dn le\ n:um \ c mü'_ .. ant 5ubcsindeki olıın koıniı;yoının
da yapılacal(tır. 

lV - Erbaa \ e Nıks:ırdn yapıl.ıC'ak ıllrın in~atn aid ş&rtname ·ıevnum 
şubesi veznesinden "e İzmir, Ankara, Tokat bnsınüdtirlüklcrinden 224 kuru
~ı ve Reşadiycde yr.pıfo.rnk inşaata niil olnm da meı.kür şube ,·czncsinden 
ve Tokat bnşmtidürlüğünôeıı 26 kuruşa alın;;IJi'ir. 

V - Kapnlı zarf nıi.lıınkas;ısına ı;:iıcccklcrın ı;nrtn:ıınclcrinin }' fıkra
sında ynzılı ehliyet " iknsile kapalı fiy:ıt teklif mektuplnrını ve kanuni 
vesai.klc % 7.5 ı:ruvcnnıc. parası makbu7. veya banka 1emir.at mektubunu 
ihtiva edecek kapalı -...-ırflarıııı ilıalc gümı eksiltme santinılc•1 bir saat evve
line ~at d4~ de kadar mezkfıl· konıi yon ba:ikanlığ•nn makbuc: muka-

Zafer piyangosu tertib etmiştı 
T ürkiyenin her tarafında sablığa çı· 

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

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 fevkaUide 

~iyangonun plAm 
· ..... ,..... İl•ramiJ-enin mikdarı 

Dmuni.>e adedi, - · Lira 

1 
1 
1 
2 

10 
30 

800 
:iOOO 

30000 
30000 

00.000 
20.000 
10.006 

:>.ooo 
Z.000 

1 
1.000 

JOO 
JO 

3 
z 

ikraıniye t.uian 
J....inr. 

60.000 
ıo.oo 
10.0t)() 
10.000 
2U.OOO 
S0.000 
80.000 
30.000 
00.000 
60.000 

ASKERi FABRİKALAR SATIN ALMA KOMİSYONU iLANLARJ 
-lar. J İstanbtıl kii•·elt ı-aınplyon
lug1ınu almıı:;tır. İldnci !) sayı 
ılc Galntnsaray gelnu~tir. Bey
kot. G sayı ile üçüncü, Feııcr

bahce, 1 sayı ik dördüncüdüı. 
Frnerhahçe : 2 - İstanlmlsıı r: 1) 

ıo - Talil.ılcrin knl.ıul cctihlıklcrı \C' u.c.ı<kbc hurck1;t etmeleri oyni 
m.ık.m l.tr tarafından kendilerine bıld ııle<cktir. 

bilinde vermeleri 15zm;dır. 1 
VI - Gerek kı-pah u-rt ve gerek açılc aksıltnıcyı:: gireceklerin ynz.ılı 

gün '~ saatlerde ~ uknrıdn ruh geçen koml'5) ona mürncaotltll't nan olunuı·. I 
(7476) -----·----·----------------..: 

ün Fenc;rbahçc \ e h.tanbulspor 
tnknnlaı l<adıköyi.in Je husu
t:ıi mahiyette bir karşılaşma 

~ aıjmıslard ıı-. Bitiıwi uevre) ı 
her iki talmn da gol ·üz olnrak 
bcrubeı c bitirmislcr, ikinci 
tk'\Tc<lc bcF-·.nci dakikada Na-
1. • 40 mci ,Ja.kılmda Y:ışar \·a
ı::ıta.~ı~ le iki gol <'Ik"rnn Fen r
bahcc rnac;ı 2 - O lrazanırmıtır. 
B. tnloınları ma~ı O - O ber, -
bere nıhayetlenmiştir. 

F<'nerbah«.~= Cihoı.1, Şevket, 
Lcbıb. Ömer, ı;;sacl, Fikret (E
&< d), Fikret (Re~d), l\'.. Fik
ret, Niyazi, Ya~ar, Nrı.ci, Rebıı 
(Bas ı). 

1st. nbul.,por: Sairn, l"arul', 
Muzaffer, Aytekin, EnvPr, J~l'ıt
fı, Pizameddin, Bil met, Cih. l, 
Vahid, Rıza. 

' 
Tenis müsabakaları 

Diin Moda deniz kliibil kortla -
nnda yapılan Moda deniz klühü 
ılc Dağcılık klübti arasındaki 1 

t<:nis maçlarında: 'l'ck erkekler
tlc bcı:." karsı bir ile Dağcıhk, 
<.,ıf t erkeklerde iiçe karşı bir 
ılc D.:ı.ğcılık, çift bayanlarda iki 
ma\ua da. Dağcılık ,.c Mikf:ı1: 

mncında da bir moda, bir de 
Dağcılık klübü kazanmışlar -
dır. 

Murathda 
yangın 

Muıatlı, {Hususi) - Mur:ıt

lıu;-~ oturan ı:t ılgarist.m göçmen
lerinden Ahmet Karalomhınun 
c·\ inin avhısundnki ( 40) arabn
)a ~·akın ot Jrntaı:n ateş aldığın
dan knmilcn yo.n1ıktan sonra 
etraftan yetiqfü:rek söndilrüldü. 

Yağlı güreşler 
fümdım lfalkc'>i Sosyal Yar

clıın Şubesince 1 E.yliıl 940 paz ... r 
1,ÜDii ynğlı pehlivan gıirt·~i 

tcrtib edilmiştir. Başa. 100 ba!i-i 
al ına. 60, ortaya 40 \'e ayaga 

1 J5 lim rniikfıfnt verilecekti' 
Ayni g1i!ldc köylii çocuk?· rı 
sünnet ettirilecc'-ı:tır. 

Kiralık Apartman 
Bebe tc ~r !anlı 

ıı - J<nbul ed lcccl.lcrin okulun bulı. dJt.<ı An"k. r:ıya kadar "e sıh
r ı .u, yene neticesi hasl:ıhkları t"b<':nun ede .ıcr mcmlc~~ctlerine gidip gel

n artcdccet-lcri yol p:ıra.~1 kend;lc. ne aid <'la • k ve (M. M. V. sıh-
rcislıği) ne hitnben :>· z.< • dılc.kçcdc bunu tnsrlh 

(()06 - 7154) 

Va debağı Prevantoryum ve 
Sanatoryum M .. dürlüğü 
Açık Eksiltme İlanı 

C nsi 

b. )Lnyh~ı 
::: 1> ili 

Sod.ı 

Yun mta 
p, t !S 

'>ot·. 
::;. rn.ı~. k 

Aıp~ 

Sa ı.,., 

Kcpc'c 

Tc>~ eker 
Kc n.c ~el.er 

M.k:'lma 
Şehrıyc 

Un 
ln•ı: • 
Ni .wta 
l'1rinç 1.mu 

Pıı inı; (To-ya) 
ZC') tiıı 

Kur•ı fasulye 
( l>crmason) 
Y l!"'. l m rciınek 

Mikdart Tahmin bedclı Tutarı 

Kuruş S. Lır;ı Kuru; 

2000 Kg. 6~ 

4000 35 
4000 '1 

50 
!) 

35000 nrlcd 
1l000 Kg. 
4000 ., 7 uO 

250 > 

5000 > 
8000 > 
'7000 > 

10000 > 
2000 ~ 

4000 > 
300 > 

4000 > 
250 )) 
250 
250 > 

10000 ) 
ıooo > 

20 

G 
3 
4 5l" 

36 
4u 

25 
!!5 
17 
17 
22 

30 
20 

1300 
1400 
280 ---21J80 
525 
610 
:rno 
50 

lti60 
300 
::i40 
7G'i 

1605 
:ıı:oo 

800 

1400 
.lOIJG 

75 
680 

42 
55 
57 

1910 
3500 
250 

ııo 

ilk teminat ak
Lırı Kuruş çesi 

223 50 

126 3R 

120 38 

330 00 

143 25 

Yüksek 
Fakültesi 

Ziraat Enstitüsü 
Askeri 
Kabul 

Kısmının 
Şartları: 

- Ankm.ı Yüksek Ziraot Enstitusu Veteriner 

Veteriner 
Kayt Ve 

Fakültesi Askeri 
kısmına bu sıl sıvil tam devreli lisclenlcn iyi ve pek iyi derecede mezun 
olan ve olgunluk ımtıh:mlanru -.,;crm!!,J olmak şartile talebe 'kabul edi
lecektir. İ!.teklllcrin nsağıdnki şartları haiz olması lazımdır: 

A) Türkiye Climhuriycti tcb':ısmdan bulunmak, 
B) Yaşı 18 - 22 olmak. 122 dahildir.) 
C} Beden te~ekkiıllerı -..~ SJlıhati orduda ve her iklimde fıuıl hizıı-ete 

müı;aid olmak ı Dil rekfıketi olanlar alıııınnz.) 
D) Tavır ve lırıreketı, nhlfıkı lcusurı.uz ve seciyesi sni;lam olmak. 
E) Ailesinin hiı;bir frnn hal v~ ~hreti olmamak. (Bunun icin de 

zabıta vesikası ibrnz etmek.) 
2 - isteklilerin müı-a::a::ıt istfd:ılarınn şu vı..'Sikrıları l)aglaınal:ıl'l Jil.-

7.llndır: 
A) Niifvs cuzdaııı vcyn musallrlnk wreti. 
B) Sıhhati hahkında t:ım teşekküllü nskeri hu tnh,,ne raPo:.ı.ı ve 

aşı kllğıdı. 

C) Lise mezuniyet ve olgunluk ~ahadctnamı>'li \ eyn tar.dikli sureli. 
D) Okula nlındıgı takdirde askeri kanun, nlzam \"C t.:ıliın::ıtları kabul 

cttıgi h;ıkkınd:ı Ye1islnin ve kendisinin noterlikten tasdikli taahlıüd se
nedi. Talebe okuld n istifa clınek isterse okulca l<lhakkuk elUrllccelt 
masraflan blrden "l.crir ve bu ela tnahhı.id senedine ka_ı;dedilir. 

E) Sar'alı, uyurJ,en gezen, sidikli, bayılına \ c çırpınmnyu ınüptclfı ol
madıgı hakkında velilcrınirı noterliktıın tnsdikli taahhı.idnamcsi. (Bu gibi 
hnstnlıklardnn bin ile okula girmezden evvel ınnlül oldukl:ırı sonrodan 
anl:ı§ılanlar ııkuldım ı:ıkarılır \ c okul masr:ıfl:ırı velilerine i.idetillr.) 

3 - istekliler bulundukları mahallı.rdeki askeılik subelcrine istida 
ne murneaat edecckl"r ,·e §Ubclcrince 2 nci maddede bildirilen evrakı ik
mal ellikten ı;onra, Ankarad:ı Yüksek Ziraat Jo:ııstitüsü Vetcrineı· F:ıkülh-;;i 1 
Askeri Tıılcbc Amirliğine ı;önderH~ktir. i\lürac:ıat müddeti Eylülün 
25 ine kadardır. Hu tarihten sonra mlıı'ncrı:ıt kabul edilmez. • 

4 - Okula k:ıyal \ e kabul, ş:ıhadetname c1Precclerine \'f' mliraeaot ı>L-: 
rasına gorcdlr. istekli nc.Jcdi tamam o1unca kayıd hleri kapanır ve J,a
l.>ul edılcnlcıc mür .... ;.at ettikleri Asl<erlık şubcleı·i ile tehligat yapılır. 

(7496) (690) 

, Beyoğlu akşam kız san'at okulu mübayaat 
komisyonundan: 

l\hıht.f'lif ~İ\ata , .e sonuınlıtrla c;arık rn kaımk ziDCjrlerindf'rı 

ibaret 14 kalem mal7..etııı! 

Tahmin cuılcn bcddi '!)tı22) llrn 50 kuruş ohın muht .. ııi: eh. t:ı "c <ı-' 
ınuıılarla çnrık " lrnp:ık zindrlerindcn ibaret 14 k.tlcm mnlzeme A&Jker1 
l:':.ıbrılmlar Umum Muıhu lugı.i merkez satın nlma konüsyonuncn 2/10/1940 
çarşaınbn gı.inu saat l<> de ı.np.1lı zarfla ihnlc edllccck1ir. Şartn;mıc' para«ız 
ol. rak koını~-yondan \iCıilir. T:ıllblerin muvakkat temin.1t olan (444) ]ırn (H>). 
kuruşu hO\i tekli! mcktuıılnrını meıkur gfüıdc sant 14 de kad r J.ıenwymıa 
'eı melC'ı i \'C k~ııdill'rinin -{le 24!JO mıınaralı kanunun :: 'c 3. ıra<ldeleTJr.ti<'k i 
"csnıkle komlsyonı:u olınndıkl. rına \ e bu işle a?aknd. r tücı.;rıraaıı olı.iuklaı nn 
dniı· Tlcm t't Oö:ısı ... ·csıkr.rıfo mczk(ır gun 'c ımntte -k, .n rrıırncaot-
ları. (746•1) 

• il(: • 

Hmld1aJtl(le ) apthnla.cai< inş.<uıf 

Tabın n ed1kn f4G.ılQO) !ır. ol. 1 yukarıda yazılı in:.i<1• t A ... kcu F.ıbı1kp
ı.ır Unıuın Mudiırh'ıi:li mı.'rkcz s.1tınnlına komi...yonunc:n 5)9/1040 pcr cmhe 
ı,'Ünü şant 15 ele k.ıpalı :z;ırfh1 ih.ılc crlllcccktir. Şcıı1name 2 lirn 25 kuru·; 
muktılfillııde koınisyoııct .. n \erili:-. Tnliblerin mU\ .,J ı.at temınn~ ol.m 3375 
Hr::ıyı hmıi teklıf mı.•ktupl. rını nıczk.-ür gtind" ~a. t 14 clt1 kndar komı ;yon."l 
vermeleri ve kcııdilrrini mlı• 2490 numarnh kanunun 2 ve 3. mııdrlekıjı\dc 
yazılı \csa· le muayyen gun ve saatte komi yoıın müracn:ıtl.'ln. (~552). 

• * "' 
1 - Mt'\Clld kt>c;li muc,bince tahnun edilen bedeli dl6G.68 lir. 1.ıl, n Dc-

nlz telsiz okulu bına"'ın '1 yanında bulu;,_~ın n•otöı· dc~h::ır.esi bına m~ 
da y:ıpılncak in• antııı 2/9/940 tmihiııe rasUıyan pauırtesı t,'Unn ~ti• t 
10 da Ka ımpaşad 1 bulunnn Deniz Le\ azım Satm alma komıı;.yonun .. 
da oçık cksıltınesı yapılncrktır. • 

2 - Kc;t'ı teminatı li!l.05) lirn olup şüı tıı •• ı~ıcsi lıcr ı:ün İ" ·:ı~.t; cl .. hılın-
de rne;:kur kombyomlan bcclclciı; ohmıbılir. 1 

1 
3 - jsteklıl••rin 2490 srıyılı kanunun istecl'gi -.e aiı:lc birJH;,tc- ıJı J; ren 

lrnmhsıJ11a mıırneaaU.11·1. 7413) 

* • * 
Tahmin Nlilcn bt ılclı 13711.20 lir:ı olan 80 ton odun Askeri F~ıl;ı ıkcıl:i!' 

Tophane Sat.ınalrıuı kornis)'muııea tl/9/1940 cunıa ı.'linü soat l4 cfo İ1aznr
lıkln ihnkı edilccekllr. isteklilerin muvakkat teminntı olan 103.5 liranın 

lıerlıııııgi bir ıııal mıidhrhiğıınc yatırarak alnı.:aklnrı ll'nkbuzı~ birlıktc ı 11ez
klir guıı ve ı :ıatte ·ornl<cyuııdn bulunmalıırı. Şartname_i her gım knmıt-
yonda gör:ıfobılir. t7609:> 

ııı (: ıfı 

HnUarulmıı: hir ~ol silindiri aJnfamk. 
TnkrıLen oıı· t<J•ıluk i:yi kullanılııuş lıir yol şilindiri :ıltnac~ktır. 8ntmak 

istlyc.ııkrin bir istida ıl" Umum MüdürHigi.imüzc murncant ctuıesi" ve sı
lindirin mu!ass: ! C"IOsafilc halihazır durumunun "O ":-\n.karıı '<'Yfl :Kmıkkn4 

K I• •:ı;ı 

Nohut 

1500 l> 

250 > 
100 > 
500 ~ 

15 
ı:; 

'4'"0 
.50 
l5 
75 

lede te::lim H)nlmıu d ı bı• nıcynnda bildirilmesi. <7521) 
ı - Kız cııstmısi.i ittihaz. cdılecP.k •ıl:ın Ni§tmtaşmda!.i Saiılp:ışa ========================:ı:::====== 

Kı.ru b~mya 

( ıu.ınsya ç~çck) 100 > 100 
l{.ırn barbımyn 

Fı.ı ulycsi 

Odun 

300 , lG 

800 çeki 420 
Ekılltnıc saatleri 

JOO 

48 
4488 
33tı0 

Zeytlny:ıbt v.:>.) 

Saııt D. 
14 30 

(Yum.ırtn v ..... ) lfayum yc;ml 
:Saat D. Saat D. 

14 50 ıs ıo 

Kunı erzak Odu•ı 

· at. D. Sa:ıt D. 
lG 10 16 30 

33G 
25J 

60 

Şeker) (Unlu mevad) 
S:ınt D. Saat D 

l5 30 15 50 

Er. iltme 5/JX/1940 perşembe g<.nıl 'Yuh ek ırc. tcbkr ır.uha cbecillgi 
b '1.l 'ld:ı toplanncak ol~m ı.omlsyoı d, ).ıp1I..ıc:ıktır. 

ı tc·~mc.· eltS.illmcye kı>ı :ın li iycc l \ e yolmı.cıkkrın şartnamelerini 
corn ek üzere ınücs ese ınUdurhıuUne murnı. .. at edebilirler. İsteklilerin 
~/lX/1940 perşembe gı.ıniı Yuk cJ... Mcı tebkr Mııhn ··becılıği vezne ine ya
...... :ıkl:ırı ilk teminata aid ınakbmr., ) t ı c- " Tıc.ıret Odası vesikası ve 
ı, 11 cı·vis1cl'lle birlikte mezhür muh< d>ccil.~t lm1 •• nda topl:ınocnk satın 

1 ı komisyonuna mür ... cmıt etmeleri ı:n olurur (7662) 

Zonguldak Defterdarlığından: 

lrnnağınuı tamiratı 1940 yılı cylGHirıü•ı ~ ııı:i paz.'lrksi r.ünii saat 15 de 
ihale kllınnıak üzere açık eksiltmeye konu lıııu~lur. 

2 - İhale Cnğakiglundaı ı yi:k~ck mektcbler hin,1sıncfo topl:ınan 

komisyon tarafından yapılacaktır. 

3 - Ke~i! bedeli 2842.83 muvakkat lcıııinat 21'1 ı::-adır. 

4 - Muna1rnsaya i~tirnk eıJcccklerin muka\·elc, eksiltme bayındırlık 
iı;Jel'İ genel, hususi ı,;e fenni ~rtnameleri proje \'e k\?.ı:if lıulfisasile ouna 
mütı>fcrrl dlger e\·r:ıkm l.ıircr suretlerini almuk için p.ıznrtcsl ve per
şembe günleri okul idaresine mıiraraat etmeleri ve jhıılc için tayin edi
Jcn C(in ve santtc de cnn bir taahhütte 2000 liralık bu i~c benzer iş yap
tıklarına dair 1st.ınbul Nafia Müdürluglınclen ,ılmış oldukları \'esikoy:ı 

istinaden lstanbul \ ilAyctinc mfirnc-natla r.ksıltme tarihinden 8 gi.ln evvel 
:ılııunış ehliyet ve 940 yılma ald ticaret •Jd:ısı "esikal:ırllc gclmckl'i. 

Deniz 

(7277) 

Gedik~i Erbaş Orta 
Okul Müdürlüğünden : 

Okulumuza tiercUe 2 Türkçe 1 tııgıliite 1 Fjzik - Klmy;ı, tnbii ilıınkr, ı 

ı arıh - Co~rafyn - Yurt bilgisi ögrctP-1t•ııinc )uı.ıım vardır. 
ŞARTLAR: 

ı ünuversitc mezunu olınnk \Cya uni\<'rı,ileden ogretmenlık vcsik:ı~ı <ıl nı~· 

ltU.adı l\faadiıı ~irkctirun ha, ıney ı J .. n borcunuı: •ı dolayı c"vclce bulunmak. 
h:t1.:7.eclılıniş olau Alcıcn agzı nıadc: közv:lır oc.ıgı J•, rmanında •tok ve beher 2 - Askc,.liklc ıli~ıbl l>ulu"'111·41m,ık. 
tonu :;so kuruş ınulıaınınen l':ı~metli 467 ton mnucn J,ôınurli şartnamesi 3 - ücret miktarı harcın kaııtıııuna gi.ırc M..ı"vf. Vckiıktirıce tayin cdilcı.:cl.-
1 .ueibince 28/8/1940 farıhiııe mtı•acU ar amba gunu sıı:ıt 14 den 16 ya trr. Hemen derslere b. l1lanacng ından taUlı1erin • •'ele K. ıı w:ışada Dclli.Z Ge-
i<. d. r Ereğli t::ıh ıırıt d t c;;inde oçı~ .dt. m. u ctıle satıl. cagındon al- d:kli okuluna milrnraaılal'J. «7667• 
n -.ı~ • tiycnlcrın ınuh:.>l''n "l be.deh <;o .> t.dı bu~ııı,:..ı n bcUnde pey :ıkçcsllc --
mu.-ın;cn ün \e s:ı:ıtl.<' gelip n u • ;>~e)'c ;t r.,. "~ 1 mclcri lüzumu illin 1 Sahibi: Ahmed Cemnleddln Gt,n/l.Ç~LU 
oluı u • (7730) Neırlynt MüdürU: Macid ÇETiN Baı:ıldıaı yer (Yeni Sabah matbaası) 

Orman Koruma Satın Alma 
KomisY.o,nundan: 

1 - Orman !·.onıııı,ı t.1li111~alııııd:m kalıp Eylipsuıtnn B:ıh;lıiye lu~ıa~ı 

bahı;esinde hulunan 54 ton la\'anı:ırin köınürii orın.111 .kurumn tın nlm. 
komisy ımunca :!490 sayılı ka1\lınU11· 413 meı ınnddesinin tıA fı raı;ınn ~orc 

p:ız:ıl"lıkla s:ıtıl:ıenktır. 

2 - Tnliblcl' komüru ın.ıh:ıllinde gorcbılirlcr. 

3 - Tnlitlcr lwmıının <,q 7.5 tl!nıinntı nıuvnkkate. i ol:m 55 Jır:-ıyı 

Sirkeci Demiı·k:ıpı •)J nı,,n k•>ruma mllstnl;il tab~ırda mUtc ~kkil komi!ıyoıM 
mUr:ıc:ınt "dere:.. alncngı bıı yazı ile or:ınnn birirıci mıntııka ıne~'ul muh:ı~ 
sibliği -.,;ezııeı;ine y-.;tırnrok arlırılmnyn istirak cdcbılirler. 

4 - Aı ttınna 2/9/ı940 giıııli ant 14 de om•oıı koruma mu,t: .. kıl taburu 
blnasındo icra cdilc..:r.ktir. 

Tnliblcı-in nıı>.ş'ul muh:ıdJılikte,1 alncnklan teminat maJ,buı1,, lr\:'l ıııc .... 
kur saatte komls.} •)nn nıul'ncnatl:ırı ilftn t>lunur. t7786t 

Heybeliada Deniz 1-larb Okulu ve 
Li.~esi Komulanhğından : 

1 - Hu ) ıl Deniz. Jı<-cs1 biı-inci sınıfa giı nıege iı>lckli okuı 1. r .n mus:ı"" 
bal.::ı ı:>1n:vlurııın 5 eylıil l!l40 ner--1..'mbc gımü ı:nbc1h saat dut .ı dn. b:ı•l. -
nacaJ..tır. 

2 - Sına\lar fen bılgısi •fi..~ıl\, l,im;> ,ı m:ıtcıııatik ve t .. ı Kçcdeİı y:ı
pılacı>ktır. 

:': - Sınava gırcxek okurlnrın kupı ilden sılı:.ılı smıt 7.25 de l~orekci 
eden \ opul'lrı yaıılannda s.ynh murckkcbli lrnleın \'C tersim ınnı1.cıl}C'>i oI• 
dugu halde okula &dı•)cleı ı. Sı'la\' b<ı<•l. dıktan . oııı.ı müı :ıra:ıt eden »klll"" 
ların m, Hı ukulll'ı) ı.ıco~ • l;..I.. d.ı ı ... il<ın olunur. (i620) 


