
27 AGUSTOS 1940 idare Yeri -Naru05Dlanlye, No. 84 lsiaubaJ 

-SA 1 TeJgrnf: YENİ SABAH İstanbul 

Üçiincü Yıl - No. 835 
TELEFON: 20#95 

Her Yerde 5 Kuruş 
~·~~~~~~~~~~--~~~~~~~----~~-H~A~L~K~G~A~Z~~E~T~E~S_l ________ ~--.~~~~~~~~~~~.zs~ 

lavaı 
Demokrası 
r---

Şil'lldj~e Juular beşeri~et 
-ıı. tnec.leniyeı tnrilüild milli 
~İırıiyet pren_,jp~ en ffic'lblı 
\ daimi bir oore • 1 alimle 
~)l_ft.Jere .rehber olmu~hır. 
~I iyi 1 r hukfunet ve 
idal"(;~ o malik olınayı ancak 
hıilli hfıh!miyet ~ıslamıa ri
al t ~e,.;inde buJmuşla.rtıır. 

Avrup~a har~ (...: \J 

Müdhiş 
ha a 

akınları 

Afrikada harb 1 Pi edezararı 
iS erlderi. 10 milyon 
yeye hava dra~mi 
hücumu Yunan gezetaleri Ar=- · 

navud gazetel3rinin 
neşriyatlm reddediyorlar 

şvek ·ı lstanbulda 
Doktor Refik Saydam dün ak
şam Ankaradan şehri~ize geldi 

Almanların meşhur 
Benz fabrikaları 

imha edili:li 

~: Uüseyin Cahid YAJ..çIN 
Londrada da birçok 
mahallere bombalar 

atddı 

O
Q tnlyan gazetelerinden --Q--

tn Corricre della Sera, A- Nevyork, 26 (a.a.) - Reuter; 
etıka hukfımetrnin İngiltere- Nevyork Tirnes . gazetesinin 

.Ye gititkre daha fazla temayül Berlin muhabiri bildiriyor: 
goat~rrnesinden endişeye dil- Alman hüküınet merkezi, bu 
~k \:u~iyeti muhakeme ettiği sabah erkenden ilk defa olarak 
ınraaa, Amerikan milletinin hava hücumuna maruz kalmış
~b ıstemediğını ve bir gün tır. !ngiliz bombardıman tayya
d ·be sürükfo.ııirse bunun ken- releri şehjr üzerinde uçmu~lar-

.ı haberi ve rızası olmadan \'U- dıı\ 
~~~ gelec~ sôylüyor. Sonra 
·~erikanın dünyanm gfıya. en 
flemokratik memleketi olduğu 
haklnndnki Jmnaatleıi anlata -

~ ... erıu S üncU ulHfedeJ 

- ----------

ltalyıın tııyyareleri 
dalgalar halinde 

hücum ettiler 
• 

Afrikada İngilizlere he
nüz mühim bir darbe 

indirilmedi 

-Q---

Atinn, 26 (a.a.) - Atinn a-
3ansı bildiriyor: 

Pire civarında cv.\elki gu 
birdenbire çıkan bir )'aııgm ne· 
ticesindc harab olan bir asltcri 
elbise deposunun yangım, on 
milyon drahmi zaran mucıb ()}
muıı1.ur. 

-o-- J İtalyada bir mahal, 26 (a. l -----,[S=o=r.=u=3=ü=n::..'"_6Cl_t_ıı_fc_d_tı~ 
a.) - İtalyan orduları umumi 
karagahının 80 numaralı tebli· 
ği: 

lskenderiye deniz üs.~ü, mü
teakib dalgalar halinde uçan 
hava filolarımız tarafından bom 
bardırrıa.n edilmiştir. 

Bir lngiliz bombardıman tay-
[Sonu 3 üncü sahifede] 

·Rumen-Macar 
müzakereleri 

İki taraf arasmdaki gö
rüşmeler kat't bir ·n· 

lutaa uljramamışlır 

Rumen hükümetindc 
muhtemel tadilat 

Ba.~ekil Doktor Refik S:ıy

oam dün akşam Ankarn treni
ne bağlanan hususi bir vagonıa 
saat19,55 de şehrimize gelmı~
tir. Doktor Refik Saydam Hay
dm paşa garında !iehrimizde bu
lunan vekillerden NafJa Vekiİi 
Ali lii.ıad Cebesoy, Maliye Vcld
li Fuad Ağralı, Ziraat Vekıli 

Muhlis Erkmcn, Güınrilli \'C 

İnhisarlar Vekili Raif l{nradt:~ 
niz ve vali ve belediye reisi dok· 
tor Lütfi Kırdar, emniyet mü
dürü Muzaffer Akalın, parti 
müfettişi Tevfik Fikret Sılay 

İstanbul komutanı tarafından 
'karşılanmış ve garda hall:r ta
rafından alkışlanmıştır. Başve~ 

kilimiz doğruca Pal'koteline geç 
mişlerdir. 

~ bütün bu mılli hfıkiıniyet 
"ldı,Jarını bo.~ bır hülya. bulu
:Yor ve "zavallı demoltl'Miu diye 
t'ısef ediyor. 

>dilanI.ı bıı gazttenin neden 
dolayı bu kadar esef ettiğine 
d~ğrusu akıl erdiremedik. Çün
lıu Arnaiko.n mill ti kendi habc
~ Ve rızası olmadan hilldlıneti 
1dare eden kimseler tnrafmrum 
h
1 

at-be sürüklenirse Almanlarla 

1 
\ Budr.J)('Şte, 2G (a.a.) - Ymı re.

mi Pcster Lloyd gnz.etcm, •rurnu -
Sc:verln miızakerele,ri hilkkmdn Jl:!~
rettiğı bir makalede diyor ki: 

Turnu - Sevenn toplan'l:suıda 

Rumen~r, bir alı li mubadclcci fık
r~e m1ibhem ı;e m\ıt~akkız bır su
rette nncnk telmih etnıişleıılir. Ru
menlerin hcdcrı, her holde, mun:ı -
ka rıyı tt·nelcrce üninccm!'de bulun 
durmaktı. Hclbuki Rumen hukümcti 

iSTANBULDAKi 
VEKiLLERiN 
TEDKIKLER~ 

Ti~aret Vekili bir
liklerde· inhisarlar 

Dahiliye Vekilinin 
İzmirdeki tedkikler:i 

Vekili in hisarlarda 
meşgul oldular 

Fa~k Oztrak dün sabah saat 11 de 
talyanı:ı.ra benzeıniı: olacnktır. au cıhcti ı.-ımamlylc mudrik bulunu-

() ~ yordu ki Ma ıır he)eıi, Tumu - Sc-
toriter ve totaliter memleket- verine giderken.,, • ldkndnr bt.ıyt.ıl: 

Tiı:arct Vekili Nazmı Topçuoglu 
uun 1>Dbah Galat, dnki ömer .Abid 

İzmire muvasalat etti 
ler kc;ııdilerine benzeyenlerin devleUenn niyctıcrlr.e mµtal;ıık oln - Jı:ıııın.t gl'krcl. birliklerin f:ıaliycti :Jzınır, 20 (a.n.) - Dahılıy._ Vckı-
:.OgaJdığım görmekle miltlY'$:_Qir raJ.. :yenı ve d:ıh:ı doğru huduul r ı •nı. ozu... un ceceyı anı a n •· • ~ < trnfında tctkıklerdc bulunnıus~ "\i ı F k ~k d M d 
~ } --ı ;Wsismj ı.,.ihdaf etmekte ıdl. Ege bırlik umumi kiitıbı Salihlc gör[ı-;c- gcçırdikten sonra bu ::;abah • at 
-~ı , memnun olmak 1cab eder. '" k ·~"h t. -•- tır oı.... di · · ):l 'Rüımı11}'71, Macr..rlstmn ı: -ırn::ıkı'.:Clrl, l'ı> - ...... :ı uuuış • ı;•en gınu 10.4'i d1.1 trenle şchrlt'\l c gcJm.şk- -
Ugünkü harbi acaba Alman :nW,in \"e d vlctle>rin ıırzulauna 6JÔ- gor T"ı..cnret Yckıli 30 Ata$too Zn- riiı . V.ıli, Fuad Tulü::ıl \C cmnı)ct 

\le 1talyaıı milletleri arzu ediyor- [ Sonu 3 Unc1l sahifede] :fer bayramını :lstanbulda te<:Hc~k müduıU Dalııllyc Vekilini Mene -
lar mı? Onlan harbe kimler sü- 1 Aıı :ıra~·a dönece ı; tir. ı m<'ıı<lc k:ırı,al:ıınışl:ırdır. Trenin B:l"-
liİklemislerdir? AmerikalıLı.rda B d t b• " <fürnriik \C hılıbarJar Vukiliıüu m:ıhnnc ıst:ıS)'onun:ı muv:ı··a1ntınd1I 
aYni ~a silaha sarılmak e en er ıyesı te<lldkJeıi vckıl, komutanlarla vnlı mu:mni, 
llıe hur:i,...+W.dc kalırlarsa buna M 

1 
. G'umnik ve inhl arl:ır Vckllı R.nf j belediye ı·ci•i parti mu!ctti-i ve parti 

.7'-~ u•• kel efı·yotı Kartıd..:ıılz dün tnhis:ırl:ır T3aşınu -1 vılayct idare heyeti rci<i, , kcri cr-eaer CUnek aDCil • milli bakimi- Q .. il 1 l ek h I d 1 ] 1 ktin 'C muhtelif mueSSC$:'t tllt'ı>k -,_, r ugunc ge er u us rı re eı n-1 
Yet Prensiplerjnc bağlı olan ide· de :ın(!Sgul olmu-lardıı·. Vekıl inhi _ torlcu tan fından kar ılanm.ıi, ~ ke1 

aUat insanlara. düşer. İtalyan İatanbulda 5869 vaı~ carlar dııircsindc h"'t:ınbul Gu11"...ı'ltk- ve J:ındarımı, pQ1is mtifr<.' d<'rJ ııu-
""az +·rtı · · bet alm ler· b:ış mudünı MMJılyi k:ıbul e<'fc- ram r<'stnhll yn·:mıştır. 
0 ~<ıe erme milnnse az. tandaş beden terb-ıv.esi v ... ı,·ıı·,.. t.ı.:ıki•K"'' JI Tl'k tstanbul gümrükleri h:ıkJ:Jnda j •- ... ,,"U .. • 

Milli hakimiyet pre.nsipinin yapacak "kendisinden izahat almı~tır. lzrnıı-, 26 (a.rı.) - Dah~hy Vdu-
b~Yiiklüğü i§tc bu gibi ahvalde -o-- .mJwv ....... :;;;,.,, v. .. ........................ .;;;wı;;::; ....... ;-;;;; .. ,..,;v;;,ı;;,,_....,.,.,,,..,...........""""'~ 
butüıı bütün göze çarpıyor. Bcucn :erbiycsi mükellefıyeti 
9ünkü milli bikimiyeti ayaklar kanununun bilfiil tatbikine şeh-
?Jlına alan, her zaman tezyif ve rimi?.de 30 ·Ağustos tarfüinden 
IStihkar eden kimseler ve rejim- fribaren başlanacaktır. Beden 
Jcr biraz sıkı§bkları vakit mu- terbiye::'i genel dircktfülüğünün 

SABAHTAN SABAHA: 

Bir yll evvel bugün 
~lannı balkın bak•mn ria- şimdiye kadar sarf ettiği faaliyet 
~et göstermcınelde itham eder· neticesinde şchrımizdc kurula- En 
ler. Halbuki kendileri sosyete lacak klüblerin 25 tanesinin te-
~inde, ferde hiç hak ve hürri- -.11~ b"ır şekkül etnte::i temin olunmu~ • 
Yet tanımazlar. Muarızlarına. bu Alu~affakıyetli · ~İl' uçusian sonra avdf:t ~s tur. Bunlar 30 ağustosta bilfil 
haıt ve hüniyet .. namma. itiraza. ' -WUz 1ayyarecl&i ~ılmış olacakt.Jr. 
kalkmakla asıl darbeyi kendi Beden terbiyesi mükellefiy<:u 
felı:.ıefe ve rejimlerine indirdik- o D U N f i y a • • y e " i d e " kanununun tatbiki için ·kurulan 
lerini farketme:der. t e s b i t e d i 1 e c e k J tc~kilat vilayetler idari le.'.1kila-
~ne bu mütehakkim rejim- tına müşabihdir. Bu teşkilatın 

lerin taraftarları bir yerde za- ı f b 1 h h • b• d b h başında her viJayette valiler 
bıtanın fevkalAdc zamanlara. s an u un er angı ır o un u - bulunacaktır. 
lllahsus ihtiyati tedbirleriyle k 1 . k ,.. k Beden terbiyesi genel direk -
karşılaştıklan zaman derhal ranına maruz a masına ım an yo . törlüğü i~n ~ıkanlan kanuna 
her insanın tefekkür hürriyeti . nazaran :her belediye 'kendi va-
nıcvcud olduğunu ileri sürerek rida.t1mn yüzde 4 ve ida.rei hu., 
~endilcrinin milli hfıltimiyct re- susiyetlel' de varidatlannın')lüz. 
liınini yıkmak yolundaki propa- {SollHI 3 ilncü ahlfedeJ 

gandalanııa nihayet verilmesini 
laltbih etmeğe kalkarlar. Hal
buki taraftan oldukları rejim
ler teessüs ede<.elt olursa tefek
kür ve ifade hürriyetinin kendi
ai değil, ismi bile ağı.a. alımımı
Ya.cagım unuturlar. 

Efgan Kralının 
bir nutku 
~-o---

Simla 26 (a.a.) - Afgan 
Kralı majeste Zahir Şah Kabil
de söylediği kısa bir nutukta 
ezcümle dcmıştir ki: 

Ge!;en sene Ağustosunun ·ıs üncü günü Ahuavy:ı ve :SO\'y4!t 
Rusya, Polon~·ayı t.akSlnı etnek \lıRrc bir ao.la~ma imza
Janu~lar , .e 1..ehisfan niifusunu~ 20 milyonu Alnmny:!~ a. 1:, 
mil~ onu Rns)·aya. dfü:mü~1ü. 

li Fn•k öıtr~ı 

Dr. 'C 

Maarif Vekili 
Kastamonuda 
l\:.ıstamonu, 2G (a..a.) - Dün 

vit:tyetimize gcleıı Maarif Ve
kili Has:ı.n AH Yıl el merkezde 
lise ve s:ın'nt meJ.:tcbleıindeki 

insantlnı·ı ve 1' vi~ n im;an.Unı 
tcftis ctmi~ler ve bııradan oto
mobille Gol - koy enstitü· iinc 
ghl~rek teftiı:;l rdc bulunmuş -
lanlır. \Tekil geı.:,•yi "'nstiti.icie 
g~irrni...,tir. Maaı if \~ekili Yücel 
bu gün de \"ilayetimizin muhte
lif Mactif me1'dı>lPri iizerindP 
toolüklerde bulunJuMnn sonra 
valimizle beraber lneboluya 
gidecektir. 

Ha.san Ali Yücelin t ·krar 
Knstanıonuya Jön egi ve daha 
bir iki giin vilayetimizde kala
cağı talımin edilmclttcdir. 

il ~iiiliiiiiiiiiiiii~~H~E~R~S~ABAH 

Satılacak temiz 
mahmız 

c duktan sonra 
--·--

Veni clh:ın tıal'-bı blt11:ıdıoı 11l'a-. 
l::rdi!, bqlnci kolıı menaub olcluk
lannı bll~hare anlıdı(ıımtz kcıtU 

h:ıber aimıtırları: 

·- Eyvah! dlyorf:ırd' mahvolduk. 
Tütünlerimlzl ~ ime s:ıtııcağız, ın · 

cil"lerlml..:i Jum alacık'! Afm=nyıı · ıl o 
ticari münac:betlcrırniz kesildi. Bu 
kıo hallmf;r y:ım ndır. Hele 1940 
ır.nhıullerl için ne y;ıpaca~ı:: bil· 
mem'l.-

Kış geldi, 9eçtı, Venı cenc mah· 
aullerlni de y;-v:ı" ya·,,,mg idral< et· 
tik ve ediyoruz. Halinalze gdince 

ller başı sıkışan adamın mil
li hakimiyet prensiplerine yapı· 
'Sarak onlar namına kendisini 
lniidaf aaya kalkması kadar ib
~tıc tamaşa edilecek bir levha 
Yoktur. Onun için Corriere dclla 1 
Sern bir taraftan ltalya. da
hilinde en müdhiş bir milli ha
kinıiyet aleyhdarlığını mUdafaa 
ederken, diğer taraftarn.Ameıi .. 
ka~ mı1li hakimiyet prensiple
li namına müdafaa etmesi bizi 

"İstiklal Allahıu v<:rdif;ri en 
büyük nimettir. Memlel1.ette 
herkes bilha.c;s~ yeni nesil fikren 
maddeten ve manen istiklali mu-

H enüz sulhdan ümidimizi ı 
kesmediğimiz günlerin 

~ıldönümündeyiz. G~en sene 
üç gün evvel Rusya ile Alman
yanın anlaşmış olduğunu bütün 
(fünya hayretle işitmişti. Halbu
ki üç gün cvnlinc g~linciye 

kadar Fransız Ye İngiliz askeri 
heyetleri Mosko\'nda blrJiktc 
harl"ketin askeıi planlarını tcr
tib ediyorlardı. Rusya ile anlaf,:
ma Almanlara ecsaret verecek, 
Pol nyadan istedi~ Danzig 

şehriyle koridoı dan başlm şey- ' han1dolsun günden güne lylle§l)'or. 
O bozguncu tdcfüılou· hllllfına diln· 

Pek eğlendirmi§tiı·. 
Milli hakimiyet rejiminiq 

lllUUak surette doğnı ve kusur-

llüseyin <Jahid YAL('IN 
llonu 3 üncü c;.;ıhifede] 

Jlir odun 'o kömür dükkanı 

Fiy t murnknlıe kumis;vonu tarn
fındaıı ıxlunn konulan narhın halk 
arnsmdn U)andırdıi,<ı hoşnudsll71uı,:u 

nazarı ltıbarn alan İstanbul beledi
yesi tktıs.ıd l\ıüdlıl'lüğti odun me::c
lesini yeniden tetkike başl:ımıştır. 

iktıs:ul miidürlüğünüıı b.ı seferki 
tetkikinde nazarı itibara aldığı noktn 
rnuhteli! cin'" oounl::ır n.-a!!ındnki ii
ynt .for:a mc::cl .ıdir. Mnl\ım olduğu 

uz.,rc fiynt müraltabe komisyonu ,.,eı:: 

dns odun çekisi için bir ·tt:k fiyat 
yani 435 kuruş kabul etmişti. Hal
buki muhtelit cins odunlar arasında 
1.ıir fJynt farkı vardır. Bu seferki tet
kikat nctice!iin<le bnz.ırlan:ın rııporda 
1iyrıt mıinıknbc .komisyonundan her 
cin:ı odıın i~n ayrı ayrı fıyatlar kon
nı;ıs.ı ı · •enecE·ktir. 

[Gonu 3 üncü uhifede) 

hafaza etmeye, Afganistanın re
fahını arttırmıya icab edt.•rı:;e 

bu dava it:in kanını feda etme
ye hazırlanmalıdır. ,. 

Majeste kral, Afganitıtamn 
şerefini muhafaza etmek icin 
mazide olduğu gibi istikbalde de 
ordunun mesuliyetini hatırlaya
cağını ümid ettiğini beyan uyle
mi~r. 

l~r i~temesini kÖlnylaştıracaktı. l<ii oazetelerde muhterem Ticaret 
Buna rağmen sulhun kurtarıla- Vekil imizin: 

cağını umanlnr çoktu. Polon- - Tütiınlerimtzc Amcrlk:ı, in· 
ya yüzünden milyonların bo- clrlerimıze lngılterc, pamuklarıınıza 

da büllln dunya t:ılib•! dlyip ~u 
ğ:ı.zlnşmıyacağı tahmin ediliyor- kıtlık devrinde dunyada misli me· 

du. nc:ndi bulunmayan nefiı Türk mah-
lki sene daha evYclc gidelim. auııerJnin daha §imd iden kapışılıp 

M. Hitlcr 26 eylül 1938 senesin- p:ıylaıılmakta oıauğunu tebşir et· 

de bir ııutuk söyledi \'O aynen mesl de göst~riyor ki memlekette 
şöyle dedi; satılacak temız ve keseye elverişli 

., . . mahsul bulunduktan aonra alıcı 
Almanya ıle Polonya fl,ı mıl- 1 ekc1k değild ir ve asıa olmıyac:ıktır. 

[Sonu 2 ncı cahifcde] • A. Cl'nmlcddin Sa~oğhı 



Başta : z 
c::::: 

1 ASKER GÖZILE 1 
Askerlikçe 

bu harb 
nasıl ve 

ne zaman 
bitebilir? 

• 
Yeni Avrupa harbinin birin

ci ve ikinci devirleri kapandı; 

Polonya, Norveç, Hollanda ve 
Bel "ka devlı>tleri şimdilik orta· 
dan kalktılar; Fransa mağliib o· 
l rak mütareke akdetti. İngilte
re ihzar edebildiği kara ve ha
va kuvvetleriyle lngilterenin ve 
ısınn müda.fa:ılarını temine 

uğr ıyor. Kuvı; etli donanması 
denızlerde hakimil'eti muhafa
zaya ve daııroan memleketleri
nın blukasmı idameye çalışı

yor. İngiliz dıplomasisı Ameri
kmıın harbe kerle müdahalesi 
ve istiraki içm g:ıyret ediyor. 

Almanya bır yandan kan 
dol..-ınEnin ve harbe devamın 

faydasızlığını ileri sürerek aklı 
sclım ahiblerinı sulh masasına 
davet etti; d"ger taraftan bu 
teklifin İngilterece kabul edil
medığini ve ed!lıniye eğini na
zarı dikkate alarak lngiltereyı 
sulha mecbur etmek icin Büyük 
Britanya adasına asker ihracı 

hazırlıkl:ıriyle meşguldür. 

İtalya Akdenizde ve Trablus 
ve Şarki Afrikada İngilizlere 
karııı uğraşıyor; ıhtimalcn Trab
lustan Mısıra, Süven kanalı
na karşı ve İspanya ile bir
likte Cebelüttank'a karşı taar
ruz hazırhklariyle iştiğal edi· 
yor. Bu işlerin sıcak mevsimin 
sonuna kadar sürmesi muhte -
meldir. 

Almanya ile İtalyanın lngil
tc:-eyc yapabilecekleri taarruz 
ve ihrac hareketlerini bundan 
evvelki yazılarımızda tedkik et
mistik. Bunlardn.n en mühimmi 
olan Büyük Britnnya Adasına 
taarruz ve ihrac hareketi kolay 
bir iş değildir. İngiliz donanma
sının üstünlüğü karşısında de
ııiza.şırı bir sefer icrası pek çok 
güclülderle karşıla§U'. Bun
ları yenebilmek ıçin pek dikkat
li hazırlıklar yapmak \'C ehem
miyetli zayiatı göze almak la
zımdır. İngiltere, Britanya ada
sının müdaf ansı için şübbesiz 

bir çok teritbat :ılnıış; tahkimat 
yapmış, toplar yerleştirmiş, ma
yınlar dökmüş, _projektörler ve 
hucum botlariyle bu müdafaa 
tertibatını tekemmül ettirmiştir. 
Ancak Alman ihrac hareketi 
için bunlardan ziyade İngiliz 
donanması tehlikelidir. Bütün 
marifet, ihraca karşı bu donan
mayı muattal, gayri müessir bı
rakabilmektedir. Almanya, her 
hangi bir sebcble ilk ihraç te· 
şebbüsünde muvaffak o!a~zsa, 
bu tesebbüsleri bir kaç defa. tek
rar ederek ve zayiattan çekin· 
miyerek nihayet birisinde mu
vaffak ohnağa çalışacaktır; 

fakat bu ihraç teşebbüsü son 
derece eür' etle ve baskın tar· 
zında yapılabilirse daha çabuk 
muvaffak olacaktır. Her türlü 
hazırlıkları tamam yaparak ve 
hiç bir fedakarlıktan çekinmi
yerek ilk teşebbüsünü tam 
cür'et ve kudretle yapmak da
ha müessirdir. 

Bu defaki teşebbüsü ve hazır
lıkları takriben 140 sene evvel 
Napoleon'un yaptığı teşebbüs ve 
hnzırlıklarla m~ayese doğru 
değildir. 

r 
Yeni Sabah 

ABONE BEDEIJ 
TUrklye 11.oneltl 

IENE'.LIK 1400 K .... 1700 Kl'f. 

• • 
1 

AYLIK 760 • 14e0 • 
AYLIK 400 • IOO • 
AYLIK 160 • aoo • 

27 Ağu:::os 1940 - SALI 
22 Receb 1359 

14 Runıi Ayustoıı 1356 
Gün 240 Ay: 1940 - Hızır 114 

Glinıı Oil• ikindi 
10.30 5.24 !l.08 Ezani 

G.22 13.15 16.59 Vasati 
~ki&"' Yatsı lm•k 
12.00 1.37 8.42 Ezani 

I 19.51 21.30 4.34 Vı:aati 

i'ENJ SAEAII 
n:>a:'.P 

--===========-..' r L li eh" e em~e t Haberleri 

27 Ağustos~ 

SABAHTAN SABAH! 

, 

Yazan: 

Eski Ordu 
Kumandanlarm~an 

Emekli General 

Ali İhsan 

SABiS 
Almaa hava onlusuııu hazır1a

yua Mareşal G9ring 

1789 ihtililinin neticelerinden 
dolayı o zaman Fransarun bi.i· 
tün komşuları endişedeydıler. 

Hürriyetin beşiği olan İngiltere 
bile Fransanın bu intibahmı hoş 
görmemiş ve ona karşı cebhe 
alınıştı. Napolcon, İngilizlerin 
bu hareketlerine karşı l 801 de 
ir.giltcreyi istili etmcği düı::im· 
meğe başladı. İngilizler donan· 
masız bu harcketm mümkün o
lamıyacağına kani oldukların· 
dan o zaman kendilerinden son
ra en kuvvctlı cİona.nın.aya sahih 
olan Danimarkanm, Fransa ile 
iş birliği etmesin"' meydan ver
memek üzere ansızın bu donan· 
maya Kopenhagda taarruz ile o
nu yaktılar. 
Diğer taraftan, 1801 senesin

de Napoleon, bütün kışlalara, 

şehirlere, memleketin her tafa
fına (Fra:nsanın ezeli ve ebedi 
düsmanı} İngiltere aleyhine bir 
sefer icrası için hatibler gönde
rib propaganda yaptırdı; ve 
ha.rb psikolojisini temine ba!'jla
dı. Heyecan. askerlerin ve Fran
sız vatandaslannın gönüllerini 
tutuşturdu. 

Manch denizi kenarında Bou· 
logne civarında bir ordugah te
sis edilerek Fransız askerlerine 
tahmil ve tahliye ve karaya 
ihrac hareketlerine dair talim
ler yaptınlmağa başlandı. 

Nihayet ayni sene sonbaha
rında hıgilizlerle sulh müzake
relerine başlanarak 25 mart 
1802 tarihinde iki taraf Amiens 
müsalahasını akdettiler; fakat 
bu musalaha devamlı olmadı. 

İngiltere, Fransızların hakimi
yetine mini olmak için yapıla
cak diplomasi hazırlıklarına la· 
zım gelen zamanı kazanmak is
tiyordu. 

tnahhüd eyledi. Bunu haber a
lan Napoleon bu müttefikleri bi
rer birer vurmağı tasmim etti ; 
evvela Avnsturyanın hakkından 
gelmek üzere 1805 de Boulognc 
ordugahlanm kaldırarak lngil
tercyi istila için hazırladığı bü
yük ordu ile Rhin \'e Tuna ne
hirlerine doğru yürüdü. Esasen 
Nopoleon lngiltereyi mağlub et
mek istemekle beraber Britan· 
ya adasına geçib orada onu mağ 
lfıb edebilmenin zorluklannı 

tnkdir ediyordu. İngiliz donan
masının Ustünlüğü bu hususta 
büyük bir endişe doğuruyordu. 
Siyasi vaziyetin bu şekil alması 
üzerine ,kendisi de bulunduğu 
çıkamudan treya yapbğı blöf -
ten bu sureUe kurtulmağn can 
atb. Avrupanın kara kıtasında 
yeni hasımlar belirmişken İn
giltere adalanna geçmek tabii 
caiz dci;rikli. 

İngiltere dahi, Fransa aley
hine vücuda getirmeğe muvaf
fak olduğu ittifak sayesinde Na
poleon'un doğrudan doğruya 
Britanya adalarına tecavüzünü 
menetti. Bu miittefikler on sene 
İngiltere ile beraber çalı.sarak, 
bir çok bilyük mağlübiyetlere 

uğradıktan sonra nihayet 
1815 de Waterloe,da Napo
leonun :faaliyetine ve Fransanın 
hakimiyetine son darbeyi vur
dular. 

lngiltere, gerek Napoleona 
karşı ve gerek geçen Cihan 
Harbinde .Klmanyaya karşı 

kurmağa muvaffak olduğu itti
faklar sayesinde hasmına gale
be çaldığım göz önüne getire
rek, ~ da dahi ayni surelte 
harekete ça.lı§maktadır. 

Siyasi vaziyetin şimdilik di
ğer misallere pek benzemediği 
aşikardır. 

Yalovaya 15,000 1 

lirahk bir iskele 1 

oKuY_ucu ,ı üniversite 
DiYOR Ki: • 

Pencerelerden hah mahalleSI 
yapdıyor silkme adeti hazırhklarr 

kalkmıyacak mı ? 
Dnnknl:ır caddesi Acobynn hanı 

birincı kat 2 mımarnda Hu:acyin 
Arnl Keçeci im.zasıle oldığımız b"r 
mcktupda royle ild'ıyet cdılıyor: 

cHcr Allahın gunü ;:ıbah erken
den ilslumü basımı Slkı sıkı fırça
layıp yazıhaneme doğru yollanı

rım. Bu mesafeyi yaya yıırümek 
mutadundır. Fakat bir tfırlü bu 

Yalo.ay::ı yapılan ıncndırek Yalo
\'nllln tıcart \-Uziyetmi fe\•kalıidc 
iııldsaf cttimıiı,;lır. Marmara l"m:m
ları arnsınd:ı çalışan ınotörlcr bu 
mend re • n temin cttigı kol ylıkl:ır 
sayesinde Yalo\ :ı eh arından tstan
bula muntazaman ebze 'es:ıiı e nak
liyatı yapmaktadır. Anc:ık Y:ılo. :ı 1 
i kelesinin bu"unku ihtiJJ:ıçları kar

sabah yüruyuşünu kalb huzuru 
şılıyamıync:ığı rınl ı ıldıı:;mdan bu-
raya modern ''C "htiyacı karşılıy:ıcak ile yapmak mi.ımkun olamaz. 

Çilnku bu saatte her C\'dc, her 
şekilde bir iskele yapıl nsmn karar . . . . 

·ım·n•· u 1 1 ~ 000 ı· n np:ırtman daıresınde bır temi..zlik-
verı ıil'ır. µU ı:: .e c "· ıray. 

1 1 
kt lir gıder ve bu aradn pcncereler-

ma 0 ac:ı ır. den silkilen halılar, keçeler, yol 
-•ıııı:--

ı- . b .. .
1
" halıları, hatU paspaslar soka ı 

zmıre ugun 1 ave tozdan, dumandan geçilemez hale 

f ı 
1 

koyar. 
Se er yapl IYOT Medeni bir şehlrd" \C bu s::ı:ı-

Fuar ve :ıo A.,'UStos Zafer bayramı tinden işine gücüne giden ın

mUnascbetne İstanbul ile İzmir ara· sanlnrln dolu sokaklarda bu çirkin 
sındaki yolcu adcdı mühim miktar- \•e gayri sıhhi adetin önüne gnç
da artmıştır. Bu ıtıb::ırla tınılr pos- ınck mi.ımki.ın dcgıl midir acaba? .. 
tasını yapan vapurlar ihtiyacı karşı- Bir kaç ldsfyc, bir kaç dcla ce
ltyamamakb \e bir çok yolcular za yazmak \C bunu gnzetelcrle ilfııı 
bekJe_TDck mecburıyetinde kalmak- etmek gibi ufak bir himmetle bu 
tadırlar. Bunu nazarı iUbarn alan \>üyUk derdin ve illetin onu alına
dost deniz yolları işletmesi 1zrnirc bilir knnantindeyiın. Belediyenin 
bir ilave po ta kaldınlmasına karar daha muhlm ve daha buyük işleri 
vcrmistlr. tık seferi bugün Kadeş orasında bunu düşunmcye vakit 
, apuru yapacaktır. bulamadığını diışunerck onlara da 

IKTISAD 
Rumenlere teslim edilen 

manar 
Rumcnlere ven•ece~ tiftik ve ya-

hak \·ermiyor degılim. Fak t böy
ledir diye sokaklarda habire pos
ı.ns temlzlcmclcı:ine, halı ve kıliın 
:-ilkmelcrine de ilanihaye musaa~ 
edilmemelidir her halde. Bari siz 
:ı1>yl".>in bana haklı mıyım; h:ık-
sız mıyım?> 

pağılardan 1100 ton yapa~ı ve 540 YENi SABAH - Hiç şüphe yok 
ton tiftik limanımızdaki Rumen va- ki okuyucumuz h:ıklıdır, hem de 
punına yüklenmi'"!ir. Bu \ apur dıln YC?'!lPn goge kad:ır h:ıkkı 'ardır. 
nkşam ltöstence7e miıtc\·cccihen li- Du yerinde ve i :ıbetli şıkiıyetc 
rnanımızd:ın ayrılmıştır. Birliğin biz de clıcınmiyctle beledıyeııin 
Rumenlere bu ay başına kad:ır tcs- dıkkat 11azarlarını çe::..iyoruz. lim etmeği Uıahhild ettigi 300 ton ._ ____________ _ 

KISA HABERLER 
yapagı daha \ardır. Bu mallar da 1 
ilk gelecek v •• pura yukleneccktir. _ 

1 DENi Z LE R DE 1 .__*_D•ü-nk•ü-lh.ra•c-at·--D•u•n-ih•ra•c .. at 

İskenderun şilep 
seferleri 

tskendcrun ~nep seferlerinin ikin
cisi dun yapılmıştır. Devlet Deniz
yolları tarafından kiralanan Snkarya 
ccnub limanlanmıza J:idccek ti
caı::i cşynyı 115.mil olarak dun saat 
18 de limanımızdan hareket etmi.;;tir. 
Vapur giderken tzmirc de uğrıya -
caktır. Diier tara!d:ın Dınnlupınar 

vapuru da bugünlerde 1skcnderun
dıın hareket cdcrek karşılıklı posta
yı yapacaktır. 

BELEDİYEDE 

Belediyede 
toplanh 

bir 

piyasası cansız gcçmi tır. Ruman
yaya 9200 kilo tuzlu kuru o.,lak de
risi, 1sviçreye iç :Cındılt, Almanynya 
yaprak tutün, M:ıcarıı."t:ına b:ılmu

ınu, Filistine sigara satılm tır. * Devredilen Sterlingler - İn
giltere hukümetinin t~blıgatı uzerine 
Merkez Bankasına ikı gün içınde 
3000 kisinin sterlin de\ rettiği anla
şılmıştır. * Belediye imar Mudürü - An
k:ırada bulunan Bcledıye tmar Mu
dürü Husniı eehrimlze gelmiştir. 

Bay Hı.ismi ttsküd:ır ımar plAnının 

bugünlerde Nafi:ı Vekfıleti tarafın

dan tasdik olunacagını soylem ur. * Parti Baloları - D:ıhiliye Vek2-
letinden gelen bir ta "me nazaran 
Hıılk pıırtisinin "e halke\ !erinin '< e
receği baloların da\ et.iyeleri d ın:ıı 

resminden muaf tutulacaktır. 
--:ırn«--

Dünkü yangın 
Dün saat 7.45 de Su'lucedc Şeker 

kuyu nrkasında 4/23 numaralı ah
şab evin ust btından yanaın çıktığı 
görülerek itfniyeye haber verılmis 

ve binanın üst katı kısmen yanmış 
olduğu sırada yciı!len ıtfniye tarafın

dan söndütiilm tur. Zararın 50 lıra 
kadar oldugu tahmin edı1mektedır. 1 

İstanbul üniversitesinin civa
rını istimlak ederek üniversite
nin in!ja olunacak fakülte, yurd 
ve diğer tcsisatiyle bu mıntaka
nın bir üııi,·crsite mahallesi ha· 
linc ifrağ olunması hakkında 

hazırlanan projenin tatbik e
dilmesi için hazırlıklara devanı 
olunmakta.dır. Şimdiye kadar 
yapılan tedkikata nazaran bu
nun için 7 .5 milyon liraya ihti
yaç vardır. 

--•••«-
Hayırlı bir teşebbüs 

Beyoğlu, Eminönü ve Şişli 

Halk partileri, bu partilere bağlı 
Halkevlcrinin sosyal yardım teş
kilatlan menfaatine müşterek 
müsamereler tertib etmcğe ka
rar vermişlerdir. Bu müsamere
ler ayni hafta yapılacak ve dört 
tane olacaklardır. Müsamereler 
tamamen milli mahiyette olacak 
ve havalar müsaid olduğu tak· 
dirde Gülhane parkı, Tepebaşı 

bahçesi ve Küçük Çiftlik park· 
lannda yapılacaktır. 

ADLiYEDE 
Bir polis rütvet suçile 

mahkemeye verildi 
Suçlu bir kadı. ; suçunu ~p:ıt

mnk \adile uç lira ı US\ et "ermeğe 
icbar ettigı idd.a ile uddeiumumi
liğe teslim edılen İsmail Ca~:ır n
dında bir ~lis dun hlıkimlikçe y:ı
J:ıtlan sorgu unda :.ıçU sabıt g rill
miyerek muhake es nin gayrı n e\ -
kufen yapılma iç"n evrakıle bir -
ilkte m· ddeiu u ıl e ı de o un-
mu.tur. 

Bir otel hırsızı yakalandı 
Sirkecide Bıı!ra - Rize otclınde 

ikamet etmekte olan İsmail aynı o
telde y:ıt.ın mu terılerden birısine 
aid bnvulu açarak bir p:ıntalon ile 
bir çift islaırpin r;al rak J.oynun:ı 

sokmuli ve u ulca otelden ga 
te ebbUs etmıstır. 

Otelciler 'azıyettcn liUPhe ederek 
lsm:ıili yal.alamı Jar ve üzerinde 

1 ı.endine aid olınaya!l c:y:ıyı giirunce 
polise teslım etmi 1crdir. Y~pılan 

curmu meşhud zaptı ile dun geç vn
kıt adliye) e gelen lsmail birinci s;.ılh 
ceza rnahkerr:eslnde yapılan m· or
gu u netice inde le\ ill kar:ırı ş

tır. Derhal te\ kif edilen ı -.ı tc\·-
kifh:ıneyc gondeı: ' tir. 

POLISDE 
Bir aro~ kaçakçısı 

tutuldu 
K ımpa da ero n sat &ı h.ıber 

alukln Cem ı dun y ıbn biT C' .. rmu 
me had ile suç i zerı yal.al n: s -
tır. 

tl'zeri aranırken de 17 paket ka
dar eroin çıl,a::-:ık m dere edılr..ıi,.
tir. Hakkınd:ı bh ~ t yapılma .ta-
dır. 

Bir yıl evvel 
bugün 

[B•t tarafı 1 ınct ı•ıl•lf•d•I 
lcttirler; bu iki millet yaşaya· 
cak ve hiç biri diğerinden ~ 
geçemiyecektir. Ben b~~ 
bunları idrak ederim. HepilO 
kabul etmeliyiz, Jci 33 ıniJyoıı· 
luk bir millet denize bir ınaJı· 
reç elde etmek için uğra,şacak· 
tır.,, 

Yani Alman devlet reisi l'O: 
lonyanın Da.nzig üzerinde!O 
hakkını tanıyor. Çünkü poıoıı· 
ya yalnız Danzigde bir :ınallte" 
ce sahibdi. Bunları ve sovyet 
Rusya için en ağır ithatnıa:' 
ileri sürmUş olan M. Hitlerifl 
Sovyet Rusya ile birleşir. :PO" 
lonyayı imha cdeceğıne ibt~ 
vermiyerek sulhdan ümidleritıl 
kesmeyenler bir hafta içinde 
deıin bir hayal sukutwıa uğra· 
dılar. Hıwb ilan edildi ve » 
manya bir sene e\""el Lehistaı' 
topraklarına girdi. LehistnııUt 
ancak bir buçuk milyonu ııııııt 
olan ordu.sunu on sekiz günde 
dağıttı. Büyük Polonya f;ehir~ 
ıi bir ateş yağmuru altında bl· 
ı·er birer harab ve teslim oıdıı· 
lar. 

Ondan sonı-a Rusya Pololl· 
yayı Şark hududlarından is· 
tili'ıyn ba ladı. Almanya ile RUS· 
ya arruJındaki itililf mucibiılce 
Lehistanın on beş milyonluk nil· 
fusu ihtiv eden kısmı Rusya· 
ya aiddi. Yirmi milyonu J\l· 
manyaya kalıyordu. E'akat ~ 
sahai sathıyc olarak RusyaY8 
203.000 kilometre murıı.bbal• 
Alrr.anynya ise 185.000 kilornet· 
re ınuraubaı aynlmL'?U. 

GeQen ne bugünler, Alınan· 
ya ile Rusya arasında Polonya· 
mn bu bir senelik akıbeti bÖY· 
lece tayın edilirken patlamak ii· 
zere olan harb hakkındaki :u· 
umumi tahminleri de hatırlaya· 
lım: 

Rusva, Almanva ile birlikte 
muhakkak ha~ girecek; it.al· 
ya belki bitaraf kalacak; belki 
de geçen Cihan Harbinde ol· 
duğu gıbi gene lngiltere tnrB · 
fından kazanılacak. Majino ,,c 
Zigfrid haUarı geçilir şeyler ol· 
madığı ic;in ınüdhi.~ hava M~ 
cumları iki taraf memleketserin· 
de ta~ iliıtünde taş bırakmıya· 

cak t·e harbin sonunu tayin ede· 
ce'k.. 

Bunlar gibi hepsi boş:ı gider 
nic~ t.uhminler: Harbe Rusyr 
değil, İtalya girdi. Majino hat 
tı cebheden değil. fakat kS 
panm&Sı unutulan bir yanında1 
çc\Tilcrt:.k yıkıldı t•e tayyarele 
henüz harbin kat"i seyrini Uı · 
yin edecek bir mahiyet almadı 

Harb uzadıkcn kimbilir d:ıht 
tahminlerimizde ne hadar alda 
nacağız ve kimbilir daha n 
siirprizkrle karşılaR::ı~ağız. 

Ilclıçd SAFA 

İngilizler, musalaha mucibin
ce tahliyesi lıizım gelen Malta 
Adasını tahliye etmediler. 1803 
senesinde de Hollandanın tahli
yesi için Fransayı tacize başla
dılar. Bunun üzerine NapolCon, 
fena halde kızarak tekrar İn· 
giltere aleyhinde harekete ka
rar verdi: Manche denizini ge
çip lngiltereyi zaptetmek fikri· 
ne saplandı. Yüz yirmi bin mu
ha:-ib. on iki bin at ve dört yüz 
elli toptan mürekkCb ve o za
mall!l. göre ·büyük bir orduyu 
1S01 senesinde gene Boulogne 
orduga.hlarında topladı. O ?.a· 

manki donanmalar yelkenle 
müteharrik olcluklarmdan bir 
kaç saat rüzgfı.rın esmemesi ha
linde ve karanlık bir gecede 
Fransız askerlerini ı.tanche de-

Yeni Avrupa hı:rl>inin sür'at
le neticelenmesi için ya Alman
yanın ve müttefiki İtalyanın ln
giltcr,ey~ ve Akdenizdeki İngiliz 
müstem.lekelerine ve Mısıra ta
al'.ruz edip buraları zaptetmeleri 
ve bu suretle lngiltcreyi sulha 
mecl>uretmeleri liz.ımdır; ve ya
hud İngilterenin ve tedarik ede
ceği müttefiklerin, 1ngı1f:eredc 
ve müstemlekelerinde kalıb düş 
mana müdafaa etmekle değil, 

A v:nıpanın kara haritasına ihraç 
hareketi yap:ırak Almanya ve 
ltalyaya karadan taaıTuzla on
lan mağüıb etmeleri icab eder. 

Dün belediye reis muavini 
Lfıtfi Aksoyun riyaseti altında 
lstnnbul belediye daire müdür
leri haftalık toplantılarını yap
mL5lardır:. Bu toplantıda bele
diye iktısad müdürü Saffet Se
zer, sıhhat işleri müdürü Os
man Said, altıncı ~ube müdürü 
Faik, belediye heyeti tcfti§iye 
müdürü Samih ve belediye mü
fettişleri hazır bulunmuştur. 

Toplantıda yapı ve yollar ka
nununun 51 inci maddesi mu
cibince fırınların ve gıda mad
deleri satan yerlerin sıhhi şera
iti hakkında hazırlanması za
ruri olan talimtnamenin esasları 
kararlaştırılmış ve belediye ta
rafından tarif eler ,~c ekmekler 
jçin yapılan tefli.']leriıı müssiri -
yetinin temini icin alınacak ted
birler müzakere olunmuştur. 

BaQnyamk bir ana ...................... ___________ _ ' 1 Radyo Programı 

Eski Birinci ve Altıncı Ordu 
Kumandanı Emekli General 

Ali lhMn Sibis 
(Soaa yarın) 

nizinin karın sahiline ktirekle 

mUteharrik gemılerle geçirmek L Edirne Halkevinin dikiş kursu ) 
kabildi. ------·------~-------

Her biri vasati yüz kişiyi ve 1 
ya elli ctı ve yahu.d dört topu 
taşıyabilecek cesamette, kürek- 1 
le müteharrik ve alb pek derin 
olmıyan 150Ö tane gemi • y ptı. 
nldı. Bir gece zarfında, belki 
yüz gemi ve on bin asker kaybe
derek karşı tarafa gı:?çmek kn· 
bil olacağı to.hmin ediliyordu • 

İngilizler de kendi :ırnJarında 
yüz bin kisi topladılar. Bit' yan· 
dan iki taraf bu huırlıkl:ırda 
bulunurlarken, diğer tarnfdan 
İngilizler A\TUpada bir kaç se
nedenbcri yapmakta oldudklan 
diplomasi tesebbüslerini neti • 
cclendinncğc muvaffak olarak 
Rusya, Prusya, Avusturya ve 
İsveç hükiimetlerini.Frar..sa a
~yhine nyaklandırdılar. Ve 
F•·ansa aleyhine ittüa.k akdetti
ler. RuAya 280 bin, Avwıturya 

2fJO bin ki§iyi seferber etruehri 

Edirne (Hususi) - Kızlarımıza bayatta lAzım olan bilcilerı \•ermek 
üzere bir aydanberl Halkevlnde devam eden dikiş ve biçki kursu bugün 
mesaisini bitirmiştir. 

Kursa bir çok kıılarımız lştlrnk etmiş ve bu bir ny içinde faydalan-
mı:ılardır. 

Gönderdiğim resim kursa devam 
cösteriyor. 

eden kızl:mmızı isle.rl basında 

Dün ikinci ağırcezada, öldürü
len biricik oğlunun kanına 
- kan istedi 

Bir buçuk sene e\ vel Şehremin'n
de bir kadın yi.ızi.ınden feci bir ci
nayet olmuştu. 

Şehı-emiııinde Camıiserıf soka
ğında 6 numarada oturan Ya ar 
:ıdında bir genç; yıne ayni semtte 
oturan l\1u ta!a ile bir kadın yü
ztinden ı,n\galı im.işler. Bu mumı
:!eret ' e duşmanlık ı:un sune b • 
yuycrek nzımı:ı \ e bir gun k pı ı 

omındcki bır gtinıltuye k a!l y.,.. 
şar; 

- Y ıbu? Bu ne g ... rultu boylc .. 
İnsan C\ ındc de rahat edenuyecı:.' 
mi?. dıye söylenerek kapının buu
nc çıktığı sırnd biı den bire 'u ul
muş 'e bir muddet sonra d olmu -
tur. 
Yaşan i>ldurmekle ::çlu Mu 

fa ve cinayet arkada ol:m Su'cy
ınan o gim knt.ı alctı ılc bırlı:<:te 

tevkif cdılmiş \"e deı hal levkıfha
ncyc gönderilmışlcrdiı·. 

DUn ikinci ce:ıada d~vam cdılen 

durusmnsında maktul Yn arın ıh

tiyar ana"ı (mudahıl) ol .. ı:ak dava
ya girmiı:ı buluııul·ordu." 

z. vnllı ihtiyar göz1eri yıışlı ve 
her laratı titrer ba- h:ıldc mahke
meye girerek sorulan suallere lııç
kırıklar içinde cevab veriyordu. 

<- Zavallı oğlumun h:ı; bir "il-

Hu sır .d::t f?le\ ur 
1\!ustnfa, rcı e: 

- ne: bey hca lıir buçu' sene
dir yatıyo.u . Hal~ Jhidlcr n ey
d~l'~d yok.. Dız uc J apacaı;ı;: btJ:> -
le? .. 

ReL cidJ" \ e rcs i iI .e 
tckı ar etti: 

- l\.fahkcm .. 2.t 
günU snnt H cc o 
bu J,nd:ır ..... 

27/8/1940 $ALI 

7.::ıo Pr . m \e memleket sa. 
:ıy:ı.rı. 

7.35 ?,'cız ı, • fürf ! t'l'tı ı ,i (P1.) 
8.00 A,.. h .ben .. 
3.10 E k .. d nı - i'C!llek listctl. 
8.2:1 8 "O .:u21k: H C ! us 1 

yrvgramının dcvt mı (P!.) 
l2 30 Pr •:!?' ıJl \ e mcınlel,ct sa•• 

M ıhtelı! ~ rkıl ı 

mul telı 
ş ırkıl .. r pr groım nııı dc\·o.mu. 

13 20/14.0J n1uzik" R..ırta Egge.rl 
Zat· ı L ı deı· \ e Wıctı lch"ın plak 
l::ırı. 

18.C!> \ e memleket saıı 

\ 

);:\I 

l~ ) 
orlcc 

23 "J '2J.:ro Ya ın1'i pro"raın 

k p:ı.:u. 
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YENİ SABAR Sayfa : 3 

No. 135 Yazan: Sami KARAYEL 

KEl AliÇ9 
SON GüR 

Zavalh 
Demokrasi! 

(~ON HA~ERLIEIR l 
~!--------------------=------------' 

Rumen - Macar 
müzakereleri 

[Baı ta .. afı 1 inci uhlfedeJ 

deUe muka\'euıet edebileco#inl sam· 
yorsa, buna ba, vurıun. Biz, !ed.ı ... 
karlıkta bulunrnamağa '"' de'lllmll 
bir sulh menfaatine d(:>'<JrU ve makul 
teı.illtki ett.i#imiz her şeyi kabul ct
tirın~ azmetmiş bulunuyoruz. 

. Güreş cok sllrmedi. Aliço, l 
-''.1aJıyı, blr kaç kere altına al
dı"tan sonra, bir künte ile gü
l'tııin ikinci saatinde aşırıb mağ
liıb etti. 

Aliço, gene meydanı kurtar
llııştı. Gene başpehlivan olmuş
tu. 

işte, Aliçonun Filibeli ile bi
linci güreşi budur. Katrancı ile 
l:Ürcşi Kırkpınar güreşlerinJ~n 
ıiç ııy ı;onra Kavalada olmuştu. 

l{avalada yapılan büyük bir 
dUt,rün biltıin başpehlivanları 
Oraya toplamı4tı. 

Bu düğün güreşine, Katrancı 
l{oca Yusuf, Aliço da iştirak et
tnişti. 

!'avala giircşine Katrancı 

Ve Aliço da gelmişti. Katrancı, 
Alı~o ile boy ölcmck is.iyurrlu 

l•'iiibeli Kara Ahm~din. f\ırk
Pınarda kırılan kab~~ k~mı:';'i 

ona uzun müddet rnhatsızlık 
ı·erınişti. 

F'ilibeli, kaburga kemiğı kay· 
ııayıncıya kadar günlerce ırt 

lllıağı kıpırdamadan yatınu;tı. 

Pilibt>li Kara Ahmed, üç ay 
sonra biraz ıyileşmişti. Fakat. 
ı:ürc:ıecek halde değildi. Bu hal
d~ Kavala dügününe ge:lmi~t" 
Scvirc:i kal ktı. 

Alicoyu, Koca Yusuf da 
tutmak istiyordu. Zaten Kat
l'ancı ile Yusuf birbirleriyle gü
l'eşlerinı ayırd elmiş değillerdi. 

Kavala b<-ylerinden birinin 
Yaptığı bu muazzam gliı eş için 
llehlivanlara bolca hediyeler 
konmuştu. Başa yüz altın \'Ur· 
dı. 

Kavala güreAinin bol hediyesı 
bütün pehlivanları kendine çck
llleğe kafi gelmisti. Esa;;en dü
ı:ün sahibleri pehlivanlar irin 
h0Ic11 hediyeler koyarlardı. Ne 1 

kadar bol hediye olursa o kadJr 
Çokseçilmiş pehliYan gelirdi. 

F.ski devirlerde yüzü kırmızı 
altın mühimce bir para idi. Ba~
!>ehli\·anlar yüz altını almak 
için iki gün güreşirler ,.e boğu
şurlardı. Sonra, ba.spehlivanlar 
uzun yollard'n gelirlerdi. 

Aliço, Ka valaya güreşten 

bir gün evvel gelmisti. Katr:ın
rı ve Yusuf da güreş ge<·esi 
oküz arabalariyle gPlm.i>;lerdi. 
Katrancının gözü Ali~o da, , 

Yusufun da gözli Aliço da idi. 
Adalı da Aliçoytı istiyordu. 

Yani bütün bu saydığım, 

şöhretli pehlivruılar ihtiyar A-
1ı~oyu yenerek en büyük şöhret 
ve şerefe nail olmak ı':ıevesincle 
ve hırsında idiler. 

Fakat, Ali~o öyle bir kurt 
ihtiyar idi ki, onu meydandan 
çıkarmak kolay değildi. 

Aliço. Kavala güreşine Kırk

pınar giireşinden daha idman
lı daha besli ~imişti. Adeta 25 
yaşında cevval geneler gibi çe-I 
vik ve ~endi. 1 

Kavalanın ağaları \'e beyleri 
Aliçonun etrafını almış onu 
soyletmcğe çalı~ıyorlardı. Ali· 
~rınun zevzek zevzek söylenme
si herk~sin ho~una gidiyordu .' 

Gı.iı-cşe ba.~ pehlivanlardan 
y:ılnız Fılibeli gelınistı, o da 
h satay.lı 

Koca Yusuf, Katrancı, 
Nurullah gibiler ortada 
Ağalar·fan biri Aliçoya 
mı~lı; 

Filiz 
yoktu. 
sataş-

1 

- u~ta, gene parsayı topla-
dm? 

-Neden be? 
- Güre~, gele gele kabur-

gası kırık Ahmed geldi, dedi. 1 
Aliço, gülerek: 
- Abe, bcniın olduğum yere 

kinı gelebilir be? 
D~yince, ağa: 

- Artılr ~enden bıktık .. Bırak 
n11•ydaru artık .. dedi. 

Ali~o, kızmıştı, 

ce,·ab verdi: 
Sert bir 

- Beni meydandan çekmek 
istiyorsanız mandalarınızı ko- 1 
şun meydana be!.. Onl::.r da az 
gelir bana be! . 

Ağa. mukabele etti: 
- Filibcliden ne istedin de 

k:ıburgasıııı kırdııı be? / 
Deyince, Aliro, özür diler bir 1 

tavırla: 

.\.be, ben pehlivaııım 
Kahbe değilim be! Kaza 
be! dedi. 

be! 
oldu 

Filibeli, Ali~onun üzüldüğünü 
gi>rüncc: 

~ Yoo .. Ustanın hiç kabaha- 1 
ti yok .. dedi. 

Ağalar, beyler hep birden Ali
c;oyu kızdırmağa çalı~ıyorlardı. 1 

Biti söylendi: 

(Sonu var) 

Divanı lugat • it - Türk 
tercemesi münasebetilel 

Yazan : HUseyin 
Y.alnız dL.nı. n 'e tarhh~ zinde-~ 

iıl nı.edeuiyct tarih~mi7.in de bLıyuk 
b·r iibidc i olan Di\anı Lllgntittuı·
ktin Besim Al.11;,ıyın ehle olan terce- t 
nıe: inin -natbuatımızda aki l~ı- yap-

ı . ı 
rna ı bizi son derece mcınnun c rnea' 1 
tedir 

Böyle nlul: nı bir eserın teıcemesi 
labi.i ilini bır b-.d..isc oldugundan bu
ııun hakkında ne kadar yazJlsa 11-dır. 
liele bu yaz.ıl:ır bır ı:ok cıhellerı ten
,.ir edect'k \'C dL:>:eltccck m<Jhjyette 1 
otur ise kıymeti bir kat daha a.! tar. 
\'eni Sabahda Atıf Tüzüner imz.Jsilc 
\'ıkan y~ııl;:-.:ı da e\ \"<'la bu mahiyet
te telakki ettig1m için büyük bir ;:.lii
ka ılc taklb ediyordum. Kılı ku·k 
Yariln munekkırlin bitilraf bir ~ckıl
de tenkid yaptığını zannederken bn.
zaı1 muhatabını techil eden iti.ideler 
Lullanmn.sı bizde bir şüphe uyandır-ı 
dı. ıtaaın:ıtih l.u yazıl;.ıra ce\.·;:ıb \·er
rnc-k bize dili :"'lez. 

Divanı ı tercen1e ıni Eadece iyi arab 
C'a b;Ienler yaparr.azdı. Ayni z2ınan
da eski türkçcyi de iyi bilmek, Uy
&ur ınet nlcrine. eski Turk yazıtları
na da 'Akıf olrr .• ı,: ic;:ıb ederdi. Türk 
(,'e metnin ıı.111 bir suıette trrıns!:r~p
siyonuou ) paı UtdtKt.ln liOnra nrab
c ını ne k..ıda· ıyi tcrtcmc cdersc
ılz cdi.: .ız bu:..un bu K Y'J1Cti olam~z. 

• 1 
nmaenr.1 c;yh E'n\ ;ı rnbca \"C hcır de 
csk tur':tçc etin eı ilenler aroı.ı;ın
da lle:.ın At .. ı.) ~ nayOz eden bir 
zattır O ıralde bızilT" kanan.Hır. ıc 

tore D;\'~ B ım AtalJ.ydan dcıha 

iyi tcrccrre eJ{cel;. mı.nasib bir şahıs 
c.la. azdı. 

Yine b ~Lt. u cbeılc unu da k:.'ly-
~etmek Jste! z ... B ~ A•..;.llay trans 
k.. ıp ıyol"" ~·apar :en bir kc.ı.ç he. !~ 
tr'iıkernmt'l w.ir sll!'et e l!yırdıaı halde 

1 
b zı harflC>ri y 1n mıştır. Bu mü -
hun nok -anlık t,nlfıfi edilebilrniş eıl
u idi Dıv:ın tercemeslni tereddüdf 
t>trneksı'.!.ln her 'l:ı.ınz:t bir AYrupa e
serinin yanııi.ı Koyardık. 

T erc:emelerde 1:uı.tı olabilir" zaten 
bu gfbi .işler bir ki inin degil hirl 
1 nyetin iştdir. Bay Atıf Tiızü:ıerin 
de bitaı·at hır münekk!d ol;:ır:ık or-

' 

::~:a~g:Kg~r~ektcyiz. Di\on 1 

teı:-t·eme..,inhl. ırc.kaddimesinde h.ık

kl da yazılan .ahrli:ıra mugbPr olup 
ort:ıy<.ı <;ık.an bu zatın tenkidleri ,.e 1 

ınL.t~lealarınn daır bir Iikir \·erebil
n1• ı.: için ~u m.ı.salleri zikrediyoruz: 
K1t..ıbd,1 do1u·u bir ekılde t·üm.ırlel- l:~ AI ... ÇIN 
iılii fmJş .. lles..:.ı.n Atrılay Qunu ceınazi - --,=--=--====;;--;---~~

yoıc>\Cl diye tm·cıne etmiş .. Biz Beden terbiyesi 
.\rııbın cümr.rlftl(ı!f. in• «emaziyelev- mükellefiyeti 
vcL deınez ınıyiz' .• l\IuilCAlra Aı-abın 
dedi•:L gibi ıni üylenlek: lWLım? .• E- [B:ı.t tar'afı 1 inci sahifede] 

B;.ıy Atıf gibi du.,ünüp Bcsiın A- de' 2 sini beden terbi.yeşi di
t.ıl~ıy d.a cün1adclUlJ deıniş alga idi rcklörlüğü emrine verecekler - 1 
bı.ı sefer de bız tcnkid edcrdık. dir. j 

Bu tercemelere ne derece ehem- Bu suı·clle İstanbul beledi-ı 
mıyet \ermek lôzım geldlilin! bllıır- si \'e idarci hususiyesinden be
yorulT'. Yalcız münekkidin şöyle bir den terbiyesi genel direktörlü .. 
dil unu.ş t;ırzına. ı..ı.hib olnıalı biıi bir ğüne verilen tahsisat bu sene! 
ç"'k duşünceler<• s.c\·kediyor: .!\tüellif 
ynni Kiışgarlı e. cıfoctc Tibetın ;ıyn 280 bin liradır. Bu paranın J 
dili oldugunu, a 'Tt yazısı cıhncıdıgını yüzde 80 i tesisata1 geride kala
yazıyor. HallJukı ?:ıiicUiC oraları di-

1 

nı da te!3kil5.ta sarfolunacaktır. 
Yor diyar tezır . bunu tabii bilir. Beden terbiyesi genel direk-1 
tTUrk:stan t,;,. "d:larıııa ~yak attığı ı törlüğ'ünün t~is edeceği klüb 
rnalüm olmı:ran B . iın Atalay ise ı lerde mekteb talebeleri, resmi 
Ti betin de. yrı :y::ı~ı! • \·nr diye ter-ı 
<:eıne_ etmi •. Bu nlantık hata~ıdır. daireler memurları ve büyük 

1 o,.. bırinci asırda Kil~g<irlının gittıği bir n1üscsseye intisab etmiş ol· 
yerlere Bes:iın .. \talay yirmınci a. ... ır- mıyan vatanda.şiar mükellefiyet 

1 
d:ı gitnuş ,.ey;ı e,ı,....-ııeıniş olsa bund.ın lerini ifa edeceklerdir. 
ne çıkor? .. K"•;;ar1 rn bir ııci •>'lld> Mekteb talebeleri kendi mek 
y.:u .. yor Besinı At..::hı;o.-' i!e bu ••sırrlo teblerinde resmi de,·air memur
Y dıiı i. · n bir'nci a rda 
neden Jralar 1 &P.tmcdın gibi bir sual ları kendi dairelerin::le ve mÜC'S· 
tev'-·Ih etmek bil.""cın ne derecede se amele ve memurları da ken· 1 

ro ~tıki olur. 1 di milesseselerinde teşkil olu-ı 

t te BJ.y Atıfın i. nKidfnin t.ıizde liacak klüblerde bedı:-ni mükelle. 
bıra.·: ı !ntıbo b ~dan ıbarettir. I fiyetleı ini ifa edL>ceklerdir. 
B"""' tel-ki<: cım • gelıncc: Divnn J lstanbulda bu şekilde beden 
ı ""·aC!akJyet c dılım!ze C.<"\Tiln - terbıyesi genel tlirektörlü~ünün 
tir "\le bt er il~n1 adamları ic,-ln ol-

klüblcrinde bedeni mükellefi . duğu.ıdan An dolunı.ııı her h~ngi bü:· 
ycı :-ıdc kullanıi .. ·1 keli.rncleri terce
ınedc Desiın .4.t~h.y da ınebzulen 

kulanınljtır. Bi.naenaleyh bu lügat 
tcrceırıcsini de lltgilt ile okuınak za
rureti hasıl olın-aktd:iır. Bitiın ten
kidimiz bundan ibarettir. Bay Atıf
dan biraz bil:ırailık bekler ve Besim 
Ata l'ıyı candan tebrik t>dcriz. 

yetlerini ifa edecek V3taııda.ş

ların mıktarı 5869 dur. 
Bugün saat 18 de 'l':ıksimde, 

1 

T:ı.ktiim mıntakası mükellefleri 
bir tecrübe toplantısı yapacak
lardır. Bu toplantı';~ 1300 mü
kellef iştirak e<l.-~ektir. 1 

Avr<~•~!~,~ i~~!~d•> \ 
Bir yııngın bombası atıldığı 

ve bunun bir Serde yangın çı

kardığı resmen bildirilmiştir. 

Bu yangın çabukça bastırılmış
tır. İngiliz tayyarelerinin pro
paganda beyannameleri de altı
ğı söylenmektedir. 

Hücumdan sonra, Berlinin 
şimalindeki endüstri mıntaka-1 
sında seri bir tur ve :ıehre ha
kim tepelerden yapılan müşahe- ı 
deler, herhangi bir hasarı gös
termemiştir. Hiçbir yangın mü
şahede edilmemiştir. 

Dü~ürülen Alman tayyareleri 
Londra, 26 ı a.a.) - Hava ne

zaretinin tebliği: 

Dün saat 21 e kadar alınan 

raporlara güre dünkü havaJ 
muharebelerinde 13 dfu;man 
tayyaresi daha düşürülmü~tür. I 
Bu suretle düşürülen Alman 
tayyarelerinin adedi 39 za çık- ı 
mıştır. Avcı tayyarelerimizden 
11 i kayıptır. Fakat bunlardan 
üçünün müreltebatınııı sağ ve j 
salim bulunduğu öğrenilmiştir. 1 

Alman toplarının faaliyeti 1 

ı.ondra, 26 ı a.a. ı - Reuter: 
Dün akı;am Dounes'da uzun 
menzilili Alınan toplarından gcl
<liği sanılan üç ~iddetli infilak i
şidilmi~tir. 

Diı;\cr taraftan. dün akşam 
geç vakit, Fransız sahili üzerin- ı 
de projektörler faaliyete gee
mişlir. Alman hava dafi batar
yalarıııın obtislerinin patladığı 

görülmüş ve lngiliz tayyareleri
nin bombalarının \'Ukua getir -
diğı sanılan infilaklar, !ngiltere
nın cenubu ~arki sahillerinden 
işidilmiştir. 

Londnwm l>ombardnna.nı 
Lonclra, 26 (a.a.) - Reuter: 

Bu 8abahın ilk saatlerinde Lon
dra ınıntakası, yeniden müııfe
rid suretle uçan bir düşman tay
yaresi tarafından ziyaret edil -
mi~tir. Bu tayyare, üç bomba 
atmıştır. Ölü Ye yaralı yoktur. 

Gece, dü~man tayyareleri, şi

mali şarki sahilinde bir şehrin 1 

kenar mahallelerine bombalar 
atmıslardır. Burada iki ev ha
sara uğramıştır. Diger bomba- ı 

!ar, ci,·ardaki tarlalara düşmüş
tür. Yaralı ve ölü yoktur. J 

İngilterenin cenubu ~arkisin
de bir mıntakada gece, fasıla ile 
dü.•man tayyarelerinin motör 
gürültüleri isidi'.mfatir. Projek-1 
törler mütemad'.ye~ faaliyetle ı 
bulunmw·tur. lki ugııltulu bom
ba düşmüştür. Fakat hasar 
yapmamıstır. Ölü ve yaralı da 

• 1 

yoktur. 1 
Merkezi lngi!terede bir şehir j 

üzerine düsen büyük kudrette 
bir bı:ımba, bu sabah bir yangı
na sebebiyet vernıiŞl!e de yangın 
pek ~abuk surette söndürülmüş-

1 tür. 

Londraya dü'>l'n bombaların 
yaptığı ha.;,ıır 

Londra, 26 (a .. ) - Reuter: 

Pirede zarar 10 
milyon drahmi 

[Baı tarafı 1 inci sahifede] 

Atina, 26 (a.a.) - Atina a
jansı bildiriyor: 

Atina ajansı, Arnavud matbu
atının durup dururken bir İlin· 1 
me hukuku mUcriminin etrafın
da çıkarılan gürültü ile yapma
ğa başladığı ve Stefani ajan
s::un yaydığı ittih"mları, bir se
ri tebliğler ile, tamaıniyle yok 
etmisli. 

Arna\-ud Tomori gazetesinin 
bund:ın resaretı lnrılmamıştır. 

Bu gazete, müteaddid fasıldan 

mürekkeb gündelik Romın ha
linde ithamlarına devam eyle · l 
mektedir. Tomori'nin yeni seri 
ithamlar neşrettiğini bildiren 
Stefani ajansı, Atina ajansının f 
kendi neşriyatını teı·si eylemc
ği hakkında bu gazetenin şik;, -! 
yetlerde bulunduğunu da söy-ı 
)emektedir. 

Bu sebebden dolayı, arzum.uz 
hilafına olarak maalesef, bu 
sansasyonel ilhamlarla bir k.'re 
daha meşgııl olmak mecburiye 
tinde bulunuyoruz: 

1 - 23 Nisan 1939 da intihar 
eden Filatlı Saffet Osman Ta
ka, bir cinayete kurban gitmiş 

olarak gösterilmektedir. Halbu-1 
ki o zaman yapılan tahkikat 
dosyasına göre, Saffet Osman 1 
Taka, kardeı;leri Fehim ve Yu

suf gibi irsi cinnet ile malül<lü. 1 
Saffet Osman, Korfu timar

hanesine nakli hazırlanırken. 

intihar etmi~tir. Bu vekayi, Saf-) 
fct Osmanın dul karısı ile ak
rabasın'.ian İsa ve Veli Taka 
ve Derviş Ali Su'nun tahlifli ifa
delerinde bütün tafsilatiyle mün 

1 

deriçtir. Bu vak'anııı dosyasın· 

da. ayni zamanda, iki doktorun 
intiharı müsahede eden 23 nisan 
1939 tarihli uzun birer raporu 
da mevcud bulunmaktadır. 

2 - "·e Elen jandarma kıta-J 
larında, ne Elen ordusunda ba
his me\'zuu olan mıntakada her 
hangi bir zaman hizmet etmiş 

Jan J<anga Darsuli isminde hiç 
bir kumandan yoktur. 

3 - Mehmed Yakubun kızı
nın zorla ırzına tecavüz edilme
si hakkında, bu kızın fena ah
lakı dolayısiyle bizzat babası 

tarafından öldürülmesini müte
akib yapılan tahkikat. bu kızın j 
ruhi ve marazi Erotizm ile ma
lül olduı":unu ve ahlaken son de-

1 rece sukut etmiş bulunduğunu 

isbat eylemi~tir. ) 

4 - Agusi Darkin, Jernat 
Mehmed ve Ahmed Capun nam l 
~ahıslar, filllakika istisnasız bü
tün Elen vatandaşlarına tatbık 

edilen emniyet nizamatına mu
halif hareketleri dolayısiyle. bir 
kaç ay için, Eğe denizi adaları
na gönderilmiştir. 

Londranın ~~rkezınd~. dı.ln gece 
ha\·a bombaı-dır:'.;.nına maruz kalmışı 
olan bazı ınahallerı bir çok halk: gi
dip sf'yretmi§tır. Ddb.;:ı taf~il3tlı ola -
rak ~elen nı~lürrı~jta ruızaran, milli 
n1udafaa) ı alôk;ıdar cdl'Cck hiç bü 

binanın h;.nıra uc:lmn..'ll.ış oldugu l 
teeyyud ctın tir O g("(eki hfı.disele-

ıin bırakmış old.Uk1 arı intibalar şun- -f•a•zl•a-g•e•lm-e•k•t•ır.·-------. 
]ardır: J -, 

Cünha mahiyetli a}~ıi suçhr 
için verilmiş mahkumiyetleri a
lakadar eden diğer mübhem it
hamlar hakkında ise, kraliyetin 
bir eyaletindeki adalet ve polis 
makamlarından, kendi idareleri 
altıııdakı halka, insıinlann sos-1 
yal hayatlarını tanzim eyliyen 
kanunları tatbilıı; etmemelerini 
istemek. muhakkak ki biraz: 

har, yaralanmasına sebebiyet Yer -
ı - Pasıf kor ma te~kililtının 

1 ıni)tir. 
t'<ık niü ·r C lrr:o.ıS1, l:::' C:Ok o~n10-
billi tulumbalarla sUratle h:ırekeote 
get;erek :rangm.Io..:-ın ?nü nlan itfaiye 
t~,kılfttının. f,ıali)'C!i bi1hassa ~ayanı 1 
i.::ayıt bulunmak t::ıaır. 

2 - Büyı.ik bır k1smı sa•~tlerce sı

iıoakl.:ırda ""1ırak uı;tıltulu boınba
larır sesleri ıle .nLi•Jclann tan-akala
rını az çok yakır. rr.e..:,.felerden is!ten 
Lo dra h~ !ısını <- aret ve meta -
netL 

Pn 
halkin ıarıı 

ınck'IMiirler 'lüle<ıdfijd ihtaı·larn 

1·aL:nen s vıl halkdüJl f>kaklard:ı ka
l.,,. • it!a:}·c eklpıc.irur ıutu~an ev-! 
le i' n. • olduk4..ll su tı:skiyele-
• ıni eyredc ıer dah... metanetlerini 

u-. ...:.z-.ı etnı lcrdi:. Eir t:ır"lfrl.an 

da tnhliS.:ye e ıplerı ~kaz altında 

iı ın k.:ılıp ka'ır:ad1gı :ıı ô:l.ramu1tt.1 
ıdl. 

Londl'a ının!.w. r ının isabet vaki 
olan hır nıah<lUesindeK.i bir e\'e df -
mü.ş olan bır hoınba uç kişinin ölü-! 
n1Urıc sebebiyet \ errruJ;:tir ö1~nlerin 

birısi 75, bir i 60, ti.Çlincü:.ü de 40 
yaşında bir k.ıdın idi. Ayni sokaga 
dU:;;en sair bomb,J;.ır bir kaç kişini:ı 1 

1 

İo~ilterede yapılan hasar-at 1 
Londra, 26 (i.ı.a.l Anadolu ajan.;,ı 

hususi muhabiri bild..:.rıyor: 

1ngiltcrede Alınan tayyarelerinin 
bombardımanına n1aruz kalan ınırıta- J 

kalard:ı yaptığın1 seyahat .i.ntibaları
ının 1nab didir: 

Ahalinin en büyuk gururu dü~ü -1 
ri.ı'en Alman tayyarelerinin l" ... kuu 
nı go~tcrmt;ktcdir. Bıze gösteı llC'n 

1 
bunlard 1 bir çoğunu tetlUk etti ~
ten so a htp ..lYl'li mar..zarayı gör
ınekten ıısanç geldi. I<.ull::ınılır halde 
bulunan Alman t~yyareleri de gUr~ 
duk:. Bunların yalnlZ pervonc·JC':'i kı

rılmış ve tekt>r1eklcı-i kopmu tu. 0 et 
rol ctepolarııurı tutuşması yuzündcn 
tanıamıle haı·ab cılınu, ta)'Y'll"Clt'r de 
görduk. J3ı;ınlardan bazılarının nıü -
rettebat. tayy;ıre i<;'inde yandL!'-ların1n ı 
ızlc-rinı. taşıyorrlu. Bu ınUşahedt>ler

den <;'ıkan netice İngiliz ha\·a J·u\·-ı 
'etleri tayyarelerinin fevk ıli1de bir 
sıhhatle y;:ıptıkları endahttır. 'Ye-de 
yatan Alman ta.vyııreleri m·tralyo1. 
kurşuıılarile o şekilde delik deşik 

edilmtşlet"di.r kı iide~ <;'iziln1iş gibi 
dü.zı;ı:ündürler. 

Ayn1 m:ıhdud \"n.'>ın.1rıru 

Afrikada harb 
es~, tarafı 1 iner sahifede] 

v:ıresi, denize inmek mecburi
yNınde kalarak batmıştır. Mii
rettebatını taşkil eden bir za • 
bit.le ilci küçük zabit kurtularak 
esn- eililmişlir. 

, ti" ntik denizinde faaliyette 
b!l!unıın denizaltılanmızdan biri 
dü."f!lanm büyük bir petrol ge
mıslni torpilleyerek hasara uğ- ı 

ratm.ıştır. 

Şarki Afrika.da Mogadis ve 
Cıo Cansa üzerine yapılan a · 
kınlar neticesinde 4 kişi yara-

1 
l:ınmı.ştır. 

Gallobatda müstemleke efra
dınd;ın 8 ölü, 40 kadar da yara-
1ı \'ardır. 

Pester llo,Yd.. bund;ın sonra, mü ""'" 
zakerelcrin yeniden. başlaması h k
kında '"Ttanu - Severin tebliğınde 

bildirilen imklinları bahis me\""LUU et .. 
melde ve -yle demektedir: 

Rumenler. taktiklerlnln maruı.sız .. 
lığını biraz ıanlamış gibi gözükmek
tedirler. M;;.amafıh çok bilyi·k te -
yakl\.uz lilzımdır. 

l\laca.rların da H~ti 
Bükreş, 26 (a.n.) D. N. B.: 
Macar bükümeti, Run1en bükü -
etini. Tumu - Severnı ere

lerinc devam ıçın, bir Macar -..ehruı _ 
nunen delegclcrini göndermr e d.:ı
ve:t eyle~tir. 

Rumen hukUmetı, mtizakercler 
içın iki tekli! lı:uırlarnıştı Hcı L i 
teklife, yeni bududl>rın çizılmlş bu -
lunduiu harit:ılar da mer\ıut bu
lunmaktadn". Bu tckliflcrdcr birı.ne 

gOre, Rumanya,. Szeklerlcr de d nıl 

Comboliciada bir çocuk 01-
mü ·, 15 kadar atiker yaralan-, 
mılıUr Maddi hasar chemmıyet
sladir. olmak üzere Ruma:ı yadakı bu :.;.n 

ı Macarlar, Rumany<lllın bugünki.ı. g~. h 
mınt ... kasın:ı ııa'klcdecekt . tkıncı 

İngiliz - fısır anla.~nıasının 
~·ıldönümii 

Kııhire, 26 (a.a.) - Bugiln, 
lııgiltere • .!ısır muahedesinin 
di>rdüncü yıldönliınü mUn:ıse

~tiyle, Mısır matbuatı, mütte
fikeıı bu muhahedenbı faydala
rını ve mcsuliyetlcrini tebarüz 
ettirmektedir. 

Eıahram gazektiİ, bütün par
tilerin siyasi şefleri ilk defa o.I 
!arak müttehid bir cephe t kil 
ettikleri zaman, bunun netice
sıntl<' İngiltere ile çok faydalı 
dostluk muahedesi akteclilmi~ -
ti. demekte \'e '·tehlike anında,, 
l\I.ı.;;mn karsısıııtla bulıındu.~ı 

\'aziyi'ti ledkik ve bı,:tüıı ıhti· 

yat tedbirlerinin alınmasını te
min ic;in, yeniden bülliıı ~cfleri 

birli~e davet etmi~tir. 
--->tıc--

Dahiliye 
fzmirdeki 

Vekilinin 
tetkikleri 

(Bat tarafı 1 inci sayfada) 

parkc!:a ,·erilen ziyafette hx:ır bulun 
mc'il'tur 

Fıul< u ·!....111-. ziyaf~ttcn s n a t:ıc

lediye rcısının re:i.'.ıkJtir.dc iuarı 

geı:nljtir. Bundan &<>ura \ ı .... yette 
Prctu ınti(ettl:Jlnin 1Jy:ırcli: ı abu! 
etı:r. 1Ur. ,.ek..ı.l, komutanlığı. partiyi 
b"lediyeyi ziyaret eylei:tıştit .o\k,,am 
C. H. !\ \i15yet idare r.c·ylti tara -
fmdan 1.~ciraltı gazinosund \:c. ılcn 
ziyaft"tlC bulunnl.uştur. 

lzınitt sen akını 
İzmir, 26 (a.a.) - Dun gece 

gelen trenler vagon sahanlık -
!arına kadar büyiik bir kalaba · 
lıida dolu olduğu gibi bugün 
;;elen Tırhan vapw·u da tama
nı~n dolu bulunuyordu. Bütün 
oteller meşgul oldukları ı;ibi 

husıı.~i pansiyonlar da dolmak -
hdır. Fuarın bu sen~ yurd için
den gelen ziyaret ıleri her türlü 
tahminin üı;tündedir. Yalnız dün 
kü pazar günü kapanış •a•t'nc 
kadar fuarı gezen ziyaretr;ile
rin yekünu fö bin 60-1 ki~iye 

baliğ olmuştur. 

Münakalat vekili şeh-
rimizde istirahat 

edecek 
Şehrimize gelen l\fünakalilt 

\'ekili Ali Çetin Karanın btan
bulda 15 gün kalacai:'l öğrenil

miştir. Vekil bu müddet >nr f•.n
da Adalarda istirahat edecek-
tir. 

buldu~umuz Chichester n1ı· 1.lk sını 

d:ı gezdik .• .ı\lmanlar taraıtcd. n ~~ 
detlc boınbardıman cdilıni olar"' bir 
t yyan." meydanında yalı z bu· han
g a isabet olmaıındaf\ Al. ::ı:n bom
bardtmr-u1 tayyarelerinin t dahi sıh
lr.utin!n bozuk olduğunu :ı:nla:d ' · 

\Vortling:, Ilrıgbtondan Do\vre•c 
· dar hemen heınen b~ Jn sabıl ~e

h r1cl'inden ı:cçerek tetkıK ot-C"Y:'h.l -
t .:ıc devam ettik. 

Bu şehtrlcr n bazılatın ı.ı yaln 
Ulnmel bir surette 5etreC. :niş 

ııud:ıtaa tertibatı Ye ı ;ll<J e,.. ,.c 
tayyareri b;.ılunm:l.!ı h "b1 h r -

lar y<:Jrdu. Çu: kü ı: rrc-
.ılarındakl fid~ ,.c t>ı lc nl.u-

t3t mauzarasın arzcd.yı...rdu, !~hur 

lll"ıghton piyasası lınyunc:l bır çok 

kırru;elcr, <:i(,·ekler \'e ~tiır_ımla C J -

z..?ltllıniş c:im ler :ıı·usıııda .;.,napeler

~e oturuyorlardı. Şayet bu :ı nza:·a
ı:ın ::trkusında muazzoın beton blok-

1:.ırını \'e karışık bir wterr.e td J tu
tul.atak kuru1rrıu:~ tel örgı.ı.!erjn, ı:ö

rUp ilk hatta oldugunıuzu hat:la
r, ;1ydık tng:ilterc üzerinde lı cu -
ı 1ur henlız ba~lıınadıgını zanl'l.e _ 
de--e ·tik. 

1 

! 

~ta, Rumanya, l\lac:ırist.ana 2.5 huı 
kJometrc murabbaı k<id.lr arazi • rk 
ede<:ek, ikinci ŞJ k ta 14 bın k lon1ct
re murabbaı \·ereccl,tir Her ı"'i şık

ta da RumOjnya, ahali mubadelcsuu 
... t kc\ymaktadır. J\I:.ılUn ldugu 

üzerl'-, Mac::ıristan, hunu, bu --..kıl 

ile, Turnu - Se\·e,-ındc rcddetm~tı. 

Rumen hükiıııtt'tinıle 

muhtemel tadilat 
Bükreş, 26 (a.n. ı - Ml"'Ul mah>

filde zanoedddi.ğlııc gore. B\.. ";1rıs
lanla ttillt husule geldıkt.en sonı •. 
eski demir muhafızların ycı.inr T_ n 
silvi.iny:a mumess.ıllerini gcL.rmek ü
%ere htıklımelt<:!' tebcddUl:lt olffi.lJJ.1 
muhtemel bulunm.ıktadır. 

---»11«:--

Odun fiyatı yeniden 
tesbit edilebek 

[Ba!j tarafı 1 i~ci s.a~ifede] 

\elediy ut.ı.tınd :ı yapıl:ın te~ ı

k<ata nazaran bi &enehk odun ,hti
yacı 350 bin r:-ek~dir l[albuk1 İi

tanbul piynsasında bugun me\cı.: t 

oh:ın odunun nıikd~rı ııncak 70 bın 

çekidiı•. Fakat i t..:ınOul f"'1ıntal· ı or
manlarında kes1Hp tf" .se-hrirnlze ın

dirllıniyen bir çol' odunlar , . ..,dır l .. t 
bunların çehrımize getirilme 1 odun 
buhranını Önleınege 3t,lil ul;H''il>.Ur. 

D:ğer tarafdan odun kömJ.rU rrest"'
Jesi hakkında &lcdlyc tktıs:ıd l\Iu· 
dilrlUğU. tarafından ha:...ırlan-an ctud

ler neticelenmeı< ~L~eredi.r. Bclcd tn' 
li.uum gördüğü tal.:dirdc köm lrc ~"' 

azami satış fiyatı ko11ulmasır l · ye
ccktir. 

---»ilk--
Hava kurumuna yardım 

Ankara, 26 (a.a.) - Haber 
aldığımıza göre, bugun lstan -
bul Hava Kurumuna Kırtasiyerı 
Ali Asgar ve mahdumları l.3M. 
demir tüccarı Scrgis Ho\'akim . 
yan 1000, Barbilay Bcııyamen 

1.250, Burla biraderler, nıülıcrt· 
dis Tarnapol, Vahrem Kescry n 
be•er yüz, Ayawığulları 300. D.ı· 
Yid Zaykeç, Hanri Zifer, Türk 
petrol şirketi, lstanbul t:ımirat 
fabrikası ve Leon Haraci iki yüz 
ellişer lira teberrüdc bulunmuş
lardır. 

Hava Kurumuna kar~ı gö~

terilmlş olan bu alaka ı,ehrımiz
de büyük bir sempati ıle kar~ı
lanmıştır. 

---'ltll«--

Fatih Halkevinin 
temaşa haftası 

Fatih Halkevi tar<ıfından t~r
tip edilen tarihi Türk tema~a 

haftası dün ak~am, saat 21 de 
Ev bandosunun çaldığı İstiklal 
marşiyle başlanan bir merasun
le. açılmıştır. Birinci gecl', tıı

rihi Türk temaşasından "ml'd
dalı., a tahsis edilmiş oldu;;u 
için, Halkevi başkanının acılı~ 

nutkunu takiben Cemalcddin 
Server tarafından İslamiyetten 
evvelki zamanlardan başlıyarak 
zamanımıza kadar "meddah,. ın 
tarihi anlatılmı~ ve meşhur 

Türk meddahlarının isimleri, 
san'allan zikredilmiştir. Bun -
dan sonra, Kantarcı Kadri An
lı tarafından 'Bedestanlı Siiley
ma.n,, adlı bir hikaye söylenmiş, 
kahkahalarla dinlenen s:ın'al

kii.r pek çok alkışlanmış ve bu 
sureltc haftanın birinci gecc:)in~ 
nihayet verilmiştir. 

---'ltll«:--

Vefat 
Tüccardan Rüseyi!t 1{5.zun A.lıınc.i 

Kcınaı Silivrih Kardeşler l>abc.l~rı

nın vefatını ccn:ızesinln saat ı 1 d11 
Sultanahıned Sağlık yurdund:ın kal
dırılarak Silivriye nakil ile dctıl-e-
dileccğini azimet ve 11vdct ves:ıitınin 
hazırlığ1nı akr ... ba. ile savın dostla· 
rına an.edcrleı·. 



Muhtelis 11 

Mutemedlerin 
Muhakemesi 

YENi· SABAH 

lstan~ul Nafıa müdürlüğünden : · 1 lstanbul Vakıflar Müdürlüğü ilanları 
~/!l/lHO l!llllı günü sant 15 de tstnnbuld.'I Nafi:ı MüdfırUi •ü c"kultrne 

kornieyonu odasında (4998.36) lirn keşif bedeli İstanbul Topkr.pı sarayı 
Arkeoloji ve Tihk ve taJfım eserleri müz~l bloalnruıın dekfrik ierisat.ı fo- Muhammen 
mirj n~ık eksiltmeye konulmuştur. ' Semti ve mahallul Cııdce vfyı! 1<•'ka91 No. ıu . Cinsi ayaöı 

Mukavele, eksıltme, bayındırlık lşled genel, J1uausj ve :fenni §arlnamc- Ltra Kr. 

leıi, proje keşif hülasaslle buna mnteferr.i diğer evrak dairesinde gtlrulc- Bnhçelrnpıdn Dördtincu V<ıkrl hanınkat - l ıa Oda 10 00 
.cckUr. Balat, Hacı t"a Yeni radde ll - 6 Ev JO 00 

Muvakkat teminat (375) liradır. ' Çarşıda Cevnh!r bcrlcst<:ııl 54 - 55 Do1n:ı;> 1 00 
lstcklil<'.rln en az bir tnahüdde (3000) llrnik bu işe beru.cr 1& yrıptığııı:\ ~ ~ .> Ş<>rif ag:\ 124 > ._ 00 

dnır id::ırclcrinden almı;; oldui;'U vesikalara istinaden :tstanbul '\iılfıyetine ~ ~ ::. ·oldn ı ci 
mur~c:ı:ıfln eksiltme tnrihindcn 8 gün eV\ el alınmıs ehliyet ve 940 yılına ,. :ıd::ıd:ı 38 !ıO 

id Ticaret Odası veiknlnrile gelmeleri. (4375r > ~ :. ı.oldn 2 ci 

adııd::ı 28 ) 50 

... ~ ouzel 

olmak 
için 

, Her ~eı:ı·den eVV 
sıbha111 \ e parl 
bir tene, lekcsi:t ~ 

düzgün bir cıl 

lbtilfıstan suçlu maliye mu
temcdlerincl n mevkuf Emin ve 
Necmi ıle gayri mevkuf bulunan 
Asını, Tevfıl, Hasan, İsmail ve 
Şeıifin muhal cemlerine dün 
ikinci ağır cezada devam olun
du. Suçlulnrdan ıkisi gelme -
<liğinden '\ e evvelco levazım da.
fresinde bulunan evrakı sarfi
) erun tecil ıkı hakkında verilen 
knrann ıcr, edilm~mi~ olmasın 

dan dolı!yı ~ emden 'eulen karar 
ile tedlu khe-yetınin bakim mu
avini ba~~m Edıbenin nezareti 
nlt.ıml. EU h sarfiyeyi tcdkik 
ile ma.bl{e~1 Yt.: rapoı vermeleri 
için başka gune bırakılmuıtır. 

Yüksek mühendis mektebi müdürlüğünden: 
' 

>. > dt>rununda 21 !10 
~ Pr.r~aCJlar 1 Di.ıkUn 50 

malik olmalt ıazını 

dır. 

1 Askeri i k işleri 1 
BAYAt LARI ŞUBEYE DAVET 
Beşiktaş Af- erlik itıbcslndcn: 

ı - Ok y.ız • ..rlıg na d ır dipll-
mn ı bulun.u , rl. lise, orta \ c ilk 
mekteb ml'.'2. nl. ınd~ n 20 - 40 ya
.şınd ki b. ) ı nkır:ı nh us keri 
ti.ast hande ı dl'.' mcı defa ı;ıla-

cnk olıın «Y:ırtlımcı ve Hasta bakıcı• 
hcmşir<'ler RJr<;Un. ı~nl etmek is
tiycnleı in ;,ayıdl. ı y. pıl ıı: k uzere 
tubcmiLe her gun ve n. ttc ırlf, hen 
murnca. t etrr:t lui. 
2-B EC ba 

ynnlnra "cl<aletçe 
diplomn ventt:cer,ı cıbi b çok rü\

z hnkl:ı ı d, :ıı:a-

1940 - l!Ml s"nesi talebe kayıt muamele ı cumartesi ve çnrşamb:ıl:ırdan 
m:ıada her gün ımat 10 - 12 ve 13.30 - 15 30 ar::ı ında yapılmnk uıerc cylCt
lun birinden birincitcşrinin beşinci gunun<1 kadar clevam edecektir. 

T<ıf.i!Jiit aJmnk istiyenler mektc.p .dar(,'Sjnc! mur.ıcmıt edebılirler. • i821> 

İstanbul sıhhi müesseseler 
eksiltme komisyonundan : 

arh rma ve 

Heybeli r:-:ı.rıtoryomunun 1271 lir:ı 14 kıırus ımıh:ımmcn bcd('llı 62 kr.-
1em ıl."iç ~e tıbbi m."llzem~i aı;ık cksııtrne)'e konulınu~1ur. 

Eksiltme 4/9/1940 çar~mba gunu ı;a, t 14.30 d:ı Cagaloğlunda .:lıhhat ve 
fçum .. i Muavenet müdürlügli binasında l urulu komısyonda yapılacaktır. 
Mu' nkkat teminat 95 llrn 24 kuru~tur 1 t('klılcr .,artnanıcsini her gim k<r 
ınl•yondn gürebılirlı'r. 

İstekliler 1940 yılı Ticard Odarı ves.ik:ı ıll' 2490 Gnyılı kanunda yn7.lh 
\Csıl' :ıl .. r "e bu ışc yeter muvnkknt cmınat makbuzu ıle birlfütc bellı gün 
'e saatte komicyona gefmeleri. (7468) 

İstanbul sıhhi müesseseler 
eksiltme komisyonundan: 

artırma ve 

Heybeli scıntıtoryomunun ta\lık, pıl ~ '\C hındı tH cnrtrnm<.'si n>urıbmce 
:~ :ıt elislUmay künulmuştur. ' 

1 
Eksiltn,c 4/0/1940 ı;ıır aınbn g!ı•ıu '"Mt 14 ık •":ığ:ıloglondo Sıtıh. t ve 

İ<"tım:ıi i\lmıHnct Müdüduğu lıimısıncla kurulu komiı:yonda yapılnc •• ktır. 
Muhammen fiy:ıt: Tavuk iO, piliç 35, Hındı 150 k>Jrli~tur. 

M. Temın:ıi lt;3 lir::ı 88 ı.uru tur. 

> Kolancıkr 14 > 60 
Yuknrıd:ı yazılı mahnller 941 senC!'.ı mr.yıs sonuna kadar pazarlıkl:ı ki- 1 

ray:ı verileceğinden isteklıler 3 EylCıl 1940 salı günU saat 15 c kadnr Çcıı -
l><.'rlıtnşt::ı İstanbul Vokillıır Bn üdurlüğüm:?o :Vakıf Akarlar kalemine 
gelmeleri. (7839) 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 _ _ __;,._ __ 
inın tanı d. 

2874.41 215.53 Gök .. u - Küçuk \ı yolunun cs::ıslı tamiri. 

Kc§if ilk 
bedeli teminatı 

l26!)·-.-7-0 ___ 9_5.:ıs-1~ .. t1t tc BahrlrM"id Ç'ütcrıynk meore~esı "kı..boe- I 
1 1 

Krem 
Pertev 

Sizin üc cildıniz.i gu 
zclleştlrir, guddcl 
rini besUyerck: 
landırır. 

40 ~cnclık p tecrtıPC mah.."Ulu olım KREM PERTEV, tertip 
"c ynpılış u rzmd:ıf.i incelJk dolayıslle, tenin !azla ynğlanmn
sınn mani olur. YngEız ol:ırnk hususi tüp ve vazolarda satılır. 

Keşif bedelleri ile ilk teminat mıkılarl::ırı yukaı ıda yazılı tamir iı;lerı İİıl••••••••••••••••••••••••••••• 
;ıyrı ayrJ ;ıçık eksiltmeye konulmuı;1ur. Kcşıf 'c şartnameleri Zabıt ve :.'\-1u.: 
amcl5t Müdür1üi:u kalemındc guriılccckUr. ihale 11/9/1940 ı;arşamb:ı gunu 
sn:ıt l4 de Dnlını Encümende yupılacaktır. Tnliblcrin ilk tem;n:ıt makbuz 
Vt)'a mekttıpl:ırı, lh::ılc tnrıhinden R uün cV\ el Nafia Miıdürlüğünc mür. -
cnntla :ıl:ıc::ıklorı fenni ehliyet 'e 940 yıl n.ı aıd Tk::ıret Od::ısı 'esık::ıl:ıril~ 1 
Jhale güııu mu::ıyycn Emıtte Drumi Encum"m e bulwınuıları. . 7880) 

* * 
KaiJtltııştn yeniden )::ıpıl .. c::ık kanal irış.'latı nı;ık ekailtmeye konulmuş

tur. Keşif bedeli 1593 lira l4 lmru~ V!' ilk teminatı 119 lira 49 kuruş~ur: 

Ceb • Kol ve Mas."'I 
saati eri 

6 AY VAoe ' 

Fotoğraf 1 
makln.eleri 

6 AV VADE 

1 
Avizeler AEG Fırın · ı ı Havaga:n oc:al<ları 

farı - ıüpUrgeleri Kömiir sobaları 

4 - 6 AY VADE 4 AY VAde 

OSMAN ŞAK AR 

A EG vantilitôrlerl -
Ocakları, Cezveleri --•.ı 

4 AY VAde 

1 
Lükaoı- Radyoları 1 
ve hediyellk eıya 

ve K~şıf \e 9:lrtname Zabıt ve Munmeh1t Mudurlügü knlcminöe ~uriifcbı~lr: 

lh::ılc 3/9/1940 ~lı gün\ı s.ıat 14 <le Daımi Eno.:ümcnde yapılacaktır. Tnlıb-'• Galafa, B::ınkr.lar c:ıdflesi 59-~7 Tel. 42769. Beyazıd, "Onhersite cr.ddesl 
lerin ılk teırıinat makbuz. "e>~n ırıekluplnrı, ih~ıle tarihinden sekiz. gıın Pvvc~ iil•••••• N1>. 28 KJclıköy, iskele cad. No. 33/2 

ş ki 

Fen İŞlerı Miıdiirliiğtine murcıu ... tı:ı • .. ıı:ınrı fenni ehliyet ve 9ıtU )'ılınn 

nid Ticaret Od:ısı vesikalaril<> ıhrılc gunu muayyen s::ı::ıtte Dalmi Enl um en-
de bulunn'alnrı. (7493) İSTİKLAL LİSESİ 

HAdıseler tuıvcılarına hakim ol· 
mıyan milletler için rnu'lıaffaklyet 

ümidi kalma ıglnı ısbat etti. Du 
hAkimıyct her tayyarenın nrka
aında on dip uçucu ınsan bulun
durarak ko ayc:a tcmın edılebll.r. 

Ve çok p tatn malık olmak lı:ıvn

vacıh(iı gı cnlıı bır kıymete u· 
Jaştırmak ı emcı..:tır. H;o'lı;ı kuru· 
ınuna aza yoı:zılarak yardımlarını

zı muntar.ın1 yaparsanız, guveni
len bıı- h:ı\,: k mutlaka hakikat 
olacaktır. 

l teklikr ı.;artnnıncmesinl he gi.in kc.ı.ııbyond.'i gurı!blllrlcr. 1 
tstek1i1P" Hl40 yı1ı Tic:ır ·t Od:ısı vC""__;ık;ıs.ılc 24!10 s:ıyı1ı ltnnur, •J, y:ızılı 

\esiluılnr H' bu ı'"e yeter m, teminat makbuz vı>ya banka mcktu1)u .ıc bir-
likte bt>lli gun \e :ıııtte komısyona geln1t-lcıı. ~·ı·lGti> , ______________________________ .. 

ASKERİ FABRİKALAR SATIN ALMA KOMİSYONU iLANLARI 
M0D0RL0<l0NDEN : 

1 - llk, ö:ia ve lise i-.1s·nıl;ıuna yatılı \'eya yatısız 
falcbc bıydınn başlanmı~tır. 

\ 

ZAVt 
uzerc.; , __ r_i v_A_T_R_o_L_A_R _ __.I 

H:ıı:1ı1in.; m. h u:s olmuk 
Ye i Srb:th gaz• t.csinin 24.ı nuwn

r.ı1ı trnm\. y pnoo ~ uıy~ olmuştu!. 

'.i c u• ı alınacr ır <l<ın cskitlnin hfıkmü 
olm. d gı ili'ın lunur. ı 

VENi SABAH 

RAŞiD RIZA Tlyatııoı;u 

21 ~ğu~iôs Salı günü ak~:mu 
Dakırk6y Miltiyadl bahçeaindc 

•KEN DiSiNiN GÖLGEGlll 
Vodvil 3 perde 

Pırlantalı 
.kapalı 

ve 
ve 

Eln1a.slı saatJarın 
aç11< ~eki l lePı 

l m i kat 

YATILI - YATISIZ - KIZ - ERKEK 
~ . . 

YR YE LiSELERi 
l forl1or Cadde ·inde Telefon : 20;;30 

ANA I L K ORTA L. IS E 
Eski t ldx ın Eylül un l.ı ınc kndar "dıkt ılc bHaoer milracanl ederek kayıdlLlrl' ı yrrukmeleri 

Eski \C )<>nı üılebenm ayıdl::ırı hergun s:ı:ıt 10 - 17 ye kadar yapılır. Butlinlcmelere 27 ağu<,1osta 
c:ıktır. Yah. n• 1 dıllere ılk .. ınıflardan ıtıbaren ba~lanır. Son ıanıftn fen ~besi de \'nrnır. 

'rulehc mektebin hu•u•i otobli, ''! oto:-ııobilile c"lerinc nakledilir. 

lstanbul 

SetT: ı 

Ruınel I • l" ı 

En'"no ı 

BJyükdr e 
'O:ıküd.r 

M;ıhatıeei 

Runwli Fene:i 
Ahiçelcbi 

Mandıı·a b;ıgtrırı 

Pazarbaşı 

Gı ıdli N •• 1 
h:ın•. 

defterdarlığından : 

Soka(Sı 

tskcle o,.'ndd sı 

Jkinci l.ıın1:ı..

ocağı. 

Tıışı:ı Mr hmud~y 

No: . • 

86- 93 
3 

7 

J\a. d::ı 

Muhammen 
eatıf bedeli 

Lira 

Ars:ı 

Dukkiın J l'.!5 

Taıla 

Evin se- l~ 

nclik k.ın 
ı. kus., 120 

lfo:ımdır. 

b. ıilona-

Mı...;:io.1'1.at 

teminat 
Lira 

5 
85 

5 
D 

Yukm-ıd. ;:ı;.ıı.ılı •m1;alin "utıı; \e "o.: : a~ık «rttırmo:ı ile miızııyeıleyr konuln.u~'tur. füale 2/!l/1040 puşemL~ 
0

gunu ::;dal cın cVirttl' Milli Emlfk Müdurl ığünde mUt,.•;ckkll l,ıımisymıda ııyn ayrı yapılacnktı!'. Gayl'İn·eııkul ratıı; 
bedelle ı de •• Pnôır. tkınu tcltlp m~b dıl tnsfıye \'t': ika ılc ~denebilir. Taüblerın yuk:ırıda :l' nzılı tcrnlııatla 
ımı:ıyy<.ıı s• \e •:ıat•" K• mıryona mu•::ı naU=ırı. (7428) 

Kırıkkalede aphnlacak inşaat 
Kcş-ıf bedclı 40.000 :ı.r olan yuknrd.ı y~ı.ılı inşaat Aı:;keıi !abrık.ılai"I 

Unıum MUdurlüğti mer~.a ~tın alm:ı ı,omisyonuncrt 9/9/940 paznrte"ı gU- ı 
plı ıaat 11 de kapalı znrfl<. ih.ıle c.'<lilccek1ir. Şartnnmc 2 lira muknbılin
de komi yondnn \'.eril!r. Tnlıblerfn • rnu,·akknt teminat olan 3000 Jir::yı I 
havi tekli! mektublarını mcıkür cUnO" saat 10 na kadar komisyon., "er
meleri ve kendilerinin de 2490 N•>, lu Ktmunun 2 ve 3 maddelerindeki vc-
s::ııkle muayyen gün ve sarıtt kornisyonn müracaatlnrı, ,(771~) 

2 - Eski tnlt!be cyl\ilun on eşinı.:i gününe kadar gerek mektup
la, gerek mekte\i e baş vurarak kaydını yenilemelidlr. Eıki talebennl 
eylllluıı on beşinden tıcn,.n ynp:ıcal Jı:ın miir:i<'D:lt kabul c<lllrniye
ccktir. 

3 - istiyt•n!<.r 
gonch:rı lir. 

mektcbir1 k ıyıd rthırım bildiren 

Adı es: Şehwdeb:ı~ı F•>lı--, l • ı nkolu urk~ı. Telefon: 22534 

.... * .. 
450 ton kült1irt ,ahnat'ak (O ELERYKLEİK y EN ı· KOLEJ NEkHJAZRi' Tmrrl}.i ewlen bedeli (117.000) llrn olan 450 ton kükurt A!.lccri 'F(ıbı i-

knl ... r U.D1~m MüdurlUğu mcrke .. s.ıtm ıılmn komisyonunca 9/9/1940 p:ızar-
tesi 11wıü n:ıt 15 de kapalı .... !fa ıh. le edlk\;cktir. Şaı·tn::ıme tS) lira (115), J L K _ OR T A • L / S E 
kuru" ınııkııbillndc 'tornir.yond .. n "\Cr.l"r. T, liblerlıı muvakknt. teminat olmı l 
(7100) lir<.31l ha\i fokfü mektubl::ırım meı.kfır günde saat 14 de knıfor ko- 1'ak~imde Sıra .. ~n ilerıle YENİ AÇ iLDi. 
mı.syona vermeleri "e kend lerınm de 2490 nunınralı kanunun 2 ve 3, Mfülürii • E"'ki ~i~r Teraltki Direkt-Orii. 1\1, Ali lla. met Kırca 
maddelerindeki "esaikle kvmısyorıtu olm::ıd klrınna ve bu işle aliikr.dar tUc-1 Hususiyetleri: YABANCI DİLLER 00RET1!ı,.1NE geni!'} 
cardan rıldukl:ınnn dııh· Ticr.rl't Oda ı ve:ıkasile mczkür gün " s attc ~ mıkyasta ehemmiyet ·ermek, sınıflarını a7. 1 ı,. udla. teşkil 
koını"yonn müracnatları. 76i3~ * ıt: * ederek talcbeı,,min (':ılıııma ve inkişafı, sıhhat \ ... ı:, zibatı ile ya-

1 G kalem dPınir malı.em~ almacaU Jundan aHikadaı olmaktır. Mektebin denize nazır kaloriferli 
Tnhmin l.ıc·dcli <20507) lira ss k'tm.•IJ oLın 16 kıı1em dn,, m~ ı .eme teneffüshanesi v jimnastikhnncsi vardır. Her gün saat (91 He 

./iskt>ri Faorıkolar Umum Mudurtuü Merkez Satıruılma kon icyurıuncn 18) arasında talebe Jt~yıt ve kabul olunur, Telefon: il159 
4/10/1940 cuma giınü snat 15 tC' "kapalı .arila ıh:ıle edilecektir. Şaı-tııaıııc IJ111aıiıı•111•a••••llİİll••••••••••••••••••· 

DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLAJI 
1,.,.rnsız olrır::ık kı>misyondnn vrrıll • Tolilılcr· ı mu\•a"Kkat temi at olan ( 1538) 1 
liıa (7) kuruşu havi fekli! mE.•Uuplanı ı rtıe7.ktir günde saat 14 <ie kndar 
komısyona \ermele!rı ve kcndilenıın.n "c 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 ' 
maddelerindeki \esaikle l.on1l::)uncu olnı •. dıkların:ı ve bu işle alDkndar tuc- ________ ________________ """" ____ _. 

cardan olduklru ına dair Ticnret Oda!:l v :sılrnsile mczkür gün \ c sarıtt~ ko-
mh:yona muracpatlrırı. 7463) 

İstanbul gümrükleri başmüdürlüğünden : 
l - Açık eksiltme sun t le tst.·ınbul Gumrüklcri ihtiyacı için 80 ton 

sômıkok k~rü alınacnktır. 

~ - ::vt:uhanımen bedeli 20u0 lira olup muvakkat teminatı 150 liradır. 
3 - E"saf \ e şartnarr.cleri Lev:'.7.lm tc'I'\jsi şefliğinde hcı· gün gorulc~ 

bilir. 

4 - Eksiltme 9/9/1940 p~m~ ı gunu saat 11 de Gnlntndaki na~mti
dürluk binasında yapılncnktır. 

5 - İh1eklilerin şartnnmc."<iv Y• 7Jlı kanuni vesikalarile birlikte g•·lme-
lcı i. '7668) 

Üçüncü mühendislik kurslarına iştirak 
edecek fen memurlarına 

Teknik okulu müdürlüğünde~: 
Muhendı.,Uk kurslan dübul ir. f.ih .nır:rmda muvaffak olmuş fen 1ı1c • 

murlarından 1333 neıj'etlikre (Dahil) k:ıd:ır ıılanl::ır 2 Eylül 1940 tarihıııdo? 
başlıyacı.' olan üçüncü nıubefldMık :kun:urıa ltabul edileceklerinden ah'i
Jt.alılnrın 29/8/1940 perşembe güııü sant 17 ye kadıır okula rnüracnatl~ ka-
yıt olunmnl<ırı lüzumu ilnn olunur. (787 ı) 

100 ndeı.l 

500 ~ 

20 
1 
1 
1 

11) 

ı 
] 

:} 

Sıh11ı:ı c .u lrn çont:ısı 

Harb paketi t•lıbaM 
Pılll el Mor~ l:"'ıınlıa . ı <on:ıl· takım 

Bit) ilk boyıi. t.•:ıınekiınlı llokıp 
As:id yapmak i!;in kap 
A ıd knrıştırmnk i~in çubuk 
Ş~r ·~ın k::ırbon J'ıWli lümb:ı. 

Cam htıni 

Sıfonlu boroc 
Muhte1if tonıa'Wida 

l > Imleli pens 
ı > Karg~btırun 

pll!erile~ 

Yukarıda yazılı c~ya \e ll';""ı1.cme 2 »y!ul 940 yoı.uıtesı gunu suat 16.Sf 
da pazarlıkla ~ılı11;waktır. 

htcklilerin belli gün 'e s •• aU.e Kasımp;ı~Ad:-ı lıulunaıı komi~yon bin• .. 
sınıfa hazır bulwm1<ıl:ııı. 17778) 

liıı • * 
21 aded 6 X 30 Juk dı.ırbun. 

1500 metre iki kollu telefon sahra kablosu kol'dı>ııu 

50 aded 7 No. hl Fincan J1.:ılatih- ınaa Spınun saplamn 
Yukarıda yazılı 3 kalem r~)a 20 a~\ıstos 1940 perşembe 

17 de paznrlıklo alınııc::ıktı:-. 

İsteklilerin J{ıısımpnşnda bulun:.n kouusyonn mürnea:ıtl::ırı, 
* • • 

1500 Aded D•ınıir vmun 5/8 pusluk 
» Panwğrnf. 

2 :> 1.200 ıle ı.~•lO r:-o:ı.ıncl:ı kı?safet ölı;meğe mahsus 
4 > 25 • 30 kUuluk h:ısırlı damaean 
2 , l "eya 2 litrelik taksim:ıtlı eaın ölc;clt 

{7615). 

• 
boma. 

Bir 
• ' I 

çalgıcının seyahati 
41 

mı paı·alık Alımm sikkeleriııi sok.ı
gın or~sın::ı .fırkı tnıuğa brışl:ıılılar. 

lk.i kişi olduğumuz halde lmral:ın 
torJl::ımak için yine miişkulfıt çekl
yoı duk. Yal:İn olmasın nıııma, on 

ılakıkada ·para toplamakla nıe~gul 
ol(]uk, Ilirinci ka tm pencereı.ıindt!n 

beyaz sa~lı bir e.rkek başı ıınındı, 
arkada~ımın yuluırı doğru tuttuğu 

tjapkanın içerisine beş m::ırklık bir 
cumüş ~ikke fırlattıktan sonrıı: 

13100 Metre Çelik izol~lı kablo fmuhtclif) 
25 » Sırınn ~erit 

500 > Pıj. n1:ılık bcz 
50 ~ Krmıidi Dok, 

Yukarıda cins ve mık1nn yn2.1lı 91t::ılerh eşya 've m::ılzeınc 3 cylul 
~alı gtinu s::ıat 15.30 d:ı pazahkla alımıcaktır. isteklilerin Ko.,ınıp;ı~da bd• 
lumın komisyonu nıürac:-::ıtıarı. (7tll6) 

• drun:ı: 
- Bu şehrin ı:;mi nedir? 
Dedik, mulı::ıt::ıhımız. ikimizi iyio:c 

suzdlıktcn sonrn: 
- Siz :ı :\bnnc; ı mısınız? flr.di. 
- Evet. 
- Burada ne arıyorsunuz? 
- Para k. z.:ımıHık için scya ':ıte 

•,IXtık! 

- Çok f:ıil Ellnizdc bir harit:ı 
tyok mu? 
, - Hayır. 

- · nur.ısı tMunih) şehridir. 1 
Ben, Almany:ıd:ı bu namda gayet 1 

~uyuk llir şehir• bulunduğuna \'akıf
tıın. Çunkü köy papazının okuttugu 
coı.<rafya kitabında (Münih) şehri

ne dair birçok ~nfsiliitn tt!S.ıdüf et-

m ş, hattfı bu f)t>hrın AllllcUl) aya t:"ı

bi bır krtıli.>ete merbut l.ıulundugu
nu okumu~1um: ·.resadilt ctt.ıg"mi= 

.. damdan Iilı.ııııgeleıı malüınatı al -
dıkt::ın rnnrıı yoluınul'a devam cttık. 

Şehiı· dalıllillf! y;:ıklaştıkı;:ı nktil{lüı 

dah:ı ,jyı-dc intiz.,ı>ı peya:ı e<hy•>r, 
bi ;ılrr 'ilkluŞI.)Ordu. Arkad<ıfı ın.ı: 

- Şehre cırmcdcn SUradn tıılıhi

mui bir defa tecrübe edelim. Buyü
cck bir ev önünde l.ıen kem:ııı ça
layım, scı:ı ı;:ırl':ı diylc. llnkalım v•1-
ı a veren olacak mı? 
Arkad~ııH d'!rhnl mu .. -vfok:ıt ettı. 

Dört J,tıtlı bir binanın onünde dur
thık. J3en kemnm elime aldım. :.ıkonl 
1::tliı.1. Hefıkitn oir il'i dda uksüı i.!
rck scı.ini dilzelrti. 

- Şimdi h:ıngi h.warı tıılnllm? 

dedını. 

- lfaııgisı olursa olsun. Ben he.r 1 
h:ıvnyı teganııi edebilirim. 
• - Pekfıla? (Stravz) dnn bir par
ça ı;al:ıcnğım • 

- 0lur, olur! 
Kcnrnmn y:ıyıru çckmeğe bıışfa -

dun. ilk nağmeler bittikten sonra 
ıefikim tegannive başlndı. ~ogrusu 

nrkadaşımın sesi gayet güzel \ c tl
henk1i ıdi. Bir dakika gcı;memlşti ki, 
,foünde bulundU!,'lııııuz biiyük bina-1 
nm bUtliıı pencereleri :ıçılnı, her 

1
: 

pcnl'ereden mfıteadd:d kadın, erkek, 
ço-;uk başları uzandı. PenC'"O'clcrin 
lsUnb edemediği brrı,'Qk J;adınıor, 

kızlar da sol,ak kapısının öııunc cık
tıl:ıt. Yarım saatten zıyndc bcu çal
dım. Arkada~ım <la tegarınl cm. A
henk h1tnm bulur bulmaz pencere
lere toplannn kadınlar, çocuklar ~ir- ı 

- Bravo! Çocuklar bravo! 

Dedi . Şüphesiz. bu adam arkada
~ımın sesini. benim kemanımı pek 
ho7 bulmuştu, 

Arkndaşıın şapkasının içıni yarı 

yarıya d.;ılduran l.ınkır, nikel ve gU
rııuş paraları cebıme doldurı.i•J. ilk 1 
teşebbüste bu katlar para ka~nn;ıcn
ğımıu aklıma bile geUmıiyor<lum. 

Beş marklık gümüş sikkeyi lırln

tr.n lıı'ya?. SJ(,'lı adama birer revı: -
r:ımı ile b('yanı teşekkür 

tı'ônr:ı ~ehrc dogru yürlimegc ba~l:ı
dık. 

(Sonu var) 

• • • 
l - Tahmin cdllcn bedeli (8925) lira •lbn 17500) metre siyah dibctin, 2t.,. 

i,'Ustos 1940 pcr~emoo gunü .ı:;nat lti da p::ıuırhkla eksiltmesi ynp1Jacaktıı'• 
2 - tlk teminatı (tı6f.ı) lir:ı 38 kuruş olup şnrtnamesi her güp komisyoo• 

d:ın alınabılir. 

3 - İsteklilerin 2490 !;Jy;lı k:ınunund:ı y:ıı.ılı vesikal<ırl:ı birlikte belli ı\10 
ve s:ıatte K.osımpn.~:ıd:ı bulun"n komisyona müracaatları. (761-l) 

raş bıçaklarının satı~ıo/o50ye düşmüştü 
~'ün.kü : 

POKER TRAŞ BIÇAKLARI 
ile c~·elce 10 acia traş olunabilirken son tekemmülü sa
yesinde §imdi ralıat r.ıhat 20 defa tra.~ olmak kabil oluyor. 

Sahibi: Ahmed Cema leddin SARA ÇOQLU 
Ne~rlyat V.üdlirO: M~cid ÇETi N Baaıtdıjı yer ( V eni Sabah matb 


