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Harb k!s~lt- j 

~ iÇi -ı! 
.\lnı n tah1<-.li.ıal iıiorinin ve \ 
. Yn tarlalanrun ogilfo1'6)i ı : 

c!Uti~adan (~(J •W.,o('.ğ:İ SÖ7.· 
1 D~:ı:i'l!IH 

~tini c•iddi~ fl rumağ? imkun 
)olttur. Ru tnhfoHr.t.hlrler '<ı 
~Ynlar bir seııOOi:ııbcri vıW

ı:i.innehtedirier. Eğor mii
lr olsaJardl harlı §İmdiye 

lıadar bikrd • Bilhassa Dlll -

~· b mayn)a.ı 1irtık ":za. a
lla.nııyaeak kadar kıymetten 

l Uı i' r:-Ienlk. 
:---_ 

~ llii84.'yiıJ Calml Y AI.ÇI~ 1 

~ lnım.ı g~i..ctelerindcn biri 1 
t(\ İngılteıx~" karşı uhnrı.n ı 
\ tı tedbirlerin lmrbi kısaltm:ıl1 

'4l bulunmuş hır çare olduğu 
)otundaki mutalenlnra kıymP.t 
\le ()hcmmiyct venyor. İngilterc
~ll ltarfiı bulunan bu galebe 
~~inin Almm.yn tarafından 
~ <:dilmiş ablukadan ibaret Aımaa fa.v.) arclt•ri, fugili:t. ~lıirlt ı-iıli i~ mhfil'dımao e<1erk"n ... 
(}e Unduğu malfundur. Her lml- • . 

bu çareyi keşf için Almanya- G ııc . ' y 1 ~tıuyük bir zaııme1 çekilmiş Avrupada harb j Afrıkada harb 1 UgOS avyanın 
~ 1Yacagı tabıidlr. ~ü ab- _ _J _ - _J . . 
~k~yenibi!"fikirolmadıi;:~i- lngı·ı ·e e e n . ·zg··emı·- Bunünküsıyasetı 
1 

l)ızıat Almanya nleyhındl :;, 
OJ4 - 1918 lrnrbınoo tatbılt d 1 

Miıı- Şe 

Horty yi 
tebrik etti 

-0--

Anknr:ı, 27 (n.:ı.) - M:ıcnııst.1-

nm Saint - Eücnnc mılli bayramı 
mün:ıscbctilc, Rci kümhÜr ismet 
İnönü ile Macr.ris'..oıı krnliyct• nni
lıi nrasınd:ı nşağıdakı tcım-annr t~-

;ı ti cdilınistir. 
Altes Serenlsim Amlr:ıl Hçrty 

:le Nagybanya 
Mae:ıri..-tan f<roıliycl ı Naibl 

Budapefte 
Saiııtc - Etiennc bnyr:ımının yıl 

dönümil münasebetiyle, Altes Sc
rcnisiınlerinc ı;ok ı;;ımimi tebrik
lerimi ı;c fahsi s.·rndcUcnyie l\'racnr 
milletin.in refahı hakkındaki ha
ı·art'tli temennilerimi bildlrn,eklc 
baMiynrım. 

lcnıet lnonii 

Ekgeliinc lımet lnönü 
Re lrıleOmhur 

Milli h:!J ram müna~cbetiylc gön
deı mek lUtfunda bulundukları iyi 
tçmcnnUeri hııkkınd:i en lıorarctli 
tcşcltkiirlcriıni ek ;clfmsların bil
dirmcgc müsm·ant <'.) lcrim. 

Nicoıas de 
Mac:ıristarı 

L 

Keçi kıl ihtikarı 
aldı yürüdü 

l'Uıbrıiştir. Bugün de hem Al en b .. u·· ler· •. ~rdı· - Mlhverc·ıerJe tam 
ın.uıyaya, hem Alman işgali al- · · U · Al:ikadar~arm s .. 

..----~-~~~~~-------~ 

idare eri · -.ı: ·oruo mn.nl~ r.., , o. 81 ~ 

Her Yerde 5 Kuruş 

ş ek· Yal 
Re/ ik Saydam bir 
Yal ovada is iraha 

a 

ece 
Şeh1·jmi1.de bulun.uı Başvekil Doktor Hefik ~. ;}ck.ıı.., dün 

bah Parkotelden DÔJmnbah<;e sa.rayına giderti• bır müddet 
meşgul olmuş ve miiteakıben Acar moH>rtiyle Yalouıya gıt -
miştir. B.ışvekil Doktor Refık Sayil:m1 Y:ılovaon b;r n tiddet 
istirahat edecektir. 

• 
••• j, 

D .. n kıska.içi k y ·· z · 
İş· öld .. , iki k·ş· yar 

• 
ır 

lındo. bulımun memtçlı:etıerc kar- h t . l b!r İŞ~irliği . tedbirler alması 
~~~~a-~~nrmtn.:Jklt~rdıeyr.l •"Şbıl'mlll~: av. a. ar- yay··· ~pa .. ~.. ,. bekleniyor nti ,.,aı blii~.fırn.3 t~ıl('D.~siy~ uJm1.1l 

u.uJ u... " .... .. ... Belgr.ıd, 'A .<n n.J - A ala I Ke~i kılı sntı.şi:ırıPcln lıil' muddct-. 

:\!tına a~ ~n kal~arsa bunu ruzu yapıldı tuttular niİ:U:~'bUdiriyor: tenberi mühim bir ihtikar hareketi- Dün sabiılı A .t:t•H)d •• Jns ., karısını ve kı b dan diğ r bir 
k tabu gorme1 ıcab eder. HükCımct .e:rkunm.in i§tiı-akile -utn lm~lndı:;ını Y·i2Jl1ı5tık. D;ızı strc- Juuı~lık yüzi:indaı bir aile fa ia- erkeği ağır sur tt~ yaralamış .. 
ln'nız dun·· ya, ı.ıar•·:n '~~nı- ---•--- ---,•--- Z"'""'"bd" B.'\ııv;,.1.lı 'l'svctko • JiülCıWrlcr bir-I.:ıc: ny C\".;el piyasa -

w J w n.ll)d .. • ı "of5•"' "" • ...,_ CAJ d 40 .... 1 1 d k1 sı olınuş v Ail nriımle bir uo-ı tır. 
bı k d 1 ·ı· t 1 . d H k l ·ı t 1 ·ı hi . ti -1ı.ı dn b. na an J'<Uruş< an top ı arı mnlla-nı Alman a u nsm n ngı iZ . ayy~re en e ava . a ın arı e a - vı c n nyaı;e iU n ır • [Sonu 3 Uncü aahifcd~) kum c. kainvalder:ini o1düro't Dün geç v~.Jnt. dliy ·~e int1 ı 

t{t ~iyecck ise bunu ) Uhlln b k Al h• <VaD San 'lrl nierkez• zırlar meclisi toplanmıştır. eden bu eh n~e Jf?kkında. y J>tı~ 
~Udet bclillyec~l dem ittir. ÜyÜ ~ man şe 1r- J 'J"' Cclae mhn~C nde Y.ugo$lı.ı.v- v k A ı: 1 • t t 1 • ğ;miz tahkılmia. göre hiidlı uin 
~nkü insantnr ısteı'len;e kUı·ei lerini bombaladılar leri hasara uğradı yanın ı_:aıj A.110litikaP.l hak~n- e al e . n o er e 1 tafsiıat.ml ol:'~-uı-ularımıza \'C• 
ı..~rneri bile abliıkn altınn aldık-' '· ••-- da aşagıdaki beyaoat neşredil - ' riyornz: 

ll;1lıı.ilan cdebiliıi~r. İş ablu1m Lon<fr.ı, 27 (:ı •. ) - Rcuter lııldi- • Kahire, '27 t .a.) - İngiliz deniz miştir: h k d • 60 ~aı;I.~rmda dokumacılık 

)e ~c:~e~~b~~:k~~~:. ıa:~ rjy:;~ınulnr, uün b~neş!•ı untm ın- k1~v1;!t~~~;.ıe:~~~ğlıyan iuM!~ı:t~~~~~:~~i b~ı:: m a . e m eye ve r :~:~::~ ~~:~; ~~lı:n:d~:a·~~ 
Al ... _ - ifan bu snb:ıh Ş<ı1akkn kadar; tnf:il- gece, dcııir; ;tuv11etı · ı ı.c., eskeri tabJ . ~ . 
--~ya- lngilteı·eyi abluk~ et- tere üzerine en büyük Jı:.ı:.ı Jıu um- şİd:ıt bulunan .&rdfa ~lyon limanı- lelere büyük bJr -e _c.nunıyM at- ki. gen J;:arıın \'t; ·kain valdesi 

l'ı.lck jınkfmına · malik harbin Jannı ynpnıışl:ıh:lır. nn ve yine ..ı.1b1_11 B<'lhillnde bomba fctmiı-;th'. Avrupa~'l. cereyaA et- ı dd • k · d •• . "h 1 J.. ~iye 1lc birlı'rt Aksaraytla. 
~lttkawnçok µı.un sürnıiy~ Bu..gc~Jıilcumlr.rı c:nnsmo., Al- "[Sonu a lincil rıııhlfedc] Sonu 3 üncü :ıhifeı:tel ıa ma. amı un ~ maı SUÇ s Gnt-ecıt Flliseyiııağa mcllt:ll i 

~~~e inanılabilir.. Alıcak bugün- man tayyareleri, sekiz yüz lıilortıet- -----------:=======----~-----: nofe""rer.in f~ eraetlerinı" "ır-f-.... dı" ·zun Yu.uf okağı l6 numm-alı 
u Şerait dnlıilindc A1manyanm reden uzun W" safuıdn snhYc tmırnız D h •· 1 İl v k • ı • • ~ , ı il D ı ı ·ı ~ .-· e-ı; ~ r~şamakt..-u.ln·lar. 

a luı.tlir olaca~ma ihtimal sinden itibnren erk~ .i !ngıltCI<~en --~--- • j 1 Sonu 3 lincii tı. h.f~de] bııtt etmi~lerdir.1ngiltcr-cnfo "İmali ı;arkı- a 1 1 ye e 1 1 n 1 n 
~tl'lrıc--lt objektif düşünenler için ve Londra .;,ıİıt.nkasınd;ın ı:c-,t;rcl~ AdHJ,. Vek· leti noter dairelerinde[ tin ıy; "i ı.üı:Jliı.rı.l ':."UÇ '-"C nvt<. ıcrc 
~k zordur. Alınan ı>rc)pagantlnsı cenubu ı~nrbiyc kndnr bmun mıntr,- t b t b t Jipn yaptırdıe,<ı teftiş ı:c yoklru, nmnn ti luır •• n ılının! ıdoi:ın \ VC'1t.ı1Mın K dı . • •• d 

ıncta Jınrbi galibiyt?tle bitire- kahır uz.crıı_1 e m:m .ıny~." r. c ~rrnm .· t V. uı )ak . . .. d Al 1 .. ma ua a eya na 1 ncUct'.>"i ol:irtık gördfıği.t bir ilımaı k.t.ı·.TJI' b<.'lirtcn iddı n.'nc vkl.indu . . a En yu.zun en 
... ~ d 1 '-~ ı t suçundan dolnyı. htnnbulduki bütün • Bu idd.iııya göre; l!rn2 :ı lır.clrınbuı • • '-'."tfİ hakkında. etrafa. ana.-ıt tel- mcvcu ıyctı ıa."'r :vcıı n ıs ır. b b d •• ı 

il) Muhteli( nCJkial.ır:ı \iğultul:.ı.b-Oın- . -qtcrkıi mahkemeye \Cl'Jni§ıir. lıuku ı. ne pullr.rının bilfirı Uı'1 \ck.ı 1 ıça ue 1 osu 11 
<:tmek isUyorsa. daha Mıl d · il -<>---- Dün ~ckizinci ~siiyc l·ezn m.ıhkc- lctP.~dcrc y:ı ıı·;tmbn:m • t :ıt'J ınd:ı W ~ b balarla ynngııı lıomb:ıları uşnıu~t r. M I k t b t b j 

C ilecek ~arel"r bı,.ıbnak ihti- Merkezi tngjltercdc blı' tı:ıbrıkadnl em 8 8 at 8P aşa mesindc ~öriilcn bu da\'1'd:ı vclriHc- [Sonu S Unetl 1>2hifede) 

)acllıdadır. hasar olmuştuı·. Dlrı;ok mınt.ık_nlıırdn rahattır. Bunu deöiştire- ... :xm'<m .. ,,.,..,w;; ~ ummmvvMrn ............... """,.,,;:;ç,,,. .... Y"tnVY.•V"r""Y•hm ,.,,~ .......... 
.\.Jrııan noktaı lllll"MIW t l'\iC verilen .ılnrm, .hnrbln )Jldayd•ndr.n- cek bir sebeb de yoktur SABAHTAN L ondra ve 

.... ~ n görünen bir gnzete ya-j beri en uzun silrcn al:ıı n ı tc: kıl cJ- -<>-
Qs1 Vaziyeti eu 8U?'CtlP. muhakc- }emiştir. Maaınatih, nl. rmııı uzunlu- 1.zmir, 27 (a.a.} - Dahiliye SABAHA Berıı·n e akın 
lQ ğuna nisbeUc otılan bombul.ırm a<lc- Vckı'Jı' Faı·k öz•-k dün İzmir ~ eeiyor: dl az olmu§tUr. Du bom bal. r:ın birka- w <1 

~''Almanya. hıgi t~yi Ül) çenı- [Sonu 3 üne;ll g;ıt'ılfede] hakkındaki ıhtU:ıat:ılarını soran 
el •rı.e sarmıştır. Birinci çember -----------========---__;:_ ____ ;,..____._ 

"~::.~ ::x~;;.':'.":~ı:ıı::. Beden terbiyesi mükellefle.ri-~(!Ueı·idir. :A.çlİk ~"cbanisi artlk 

\ lınanyanın değil, Jnı;üterenin ı d •• k 1111 •ık t · 1 t s 1 :::~::~.:~:k~:;i. ~~~ nın un u ı op an ı 
~:silahlarından r-0Jr üstündür. • d " l 
ıındau dolayı hfulisclcıin inki- ilk toplantıya Ün guz .er-

~arına tamamer. Almanya ha- J k 
'lndir.,, ce mükelle · iştira etti 
~an taarn1Lı wlQlılarının : 

~k kuvvetli olduklarında kim
~nin şübhesi yoktur. Fakat 
ı:ıarın İngiliz muda.faa. siliih-
1li ndaa çok fuıtUn olduğu id
ltı a «lilince bu iddiaya bir kıy-

et atfedebilmek için ortada 
tılad<ii deliller bulunmak icab 
~der. Alman propngandaaının 
~dırmak istedi~ri gibi taarruz 
~hları İngiliz müdnfaa v:ını-
. artndan çolI fü;tiln olsaydı, 
:~diye kadar bunun iıü netice
~~ görülmez mı idi? Güze !lnr
'"lll hakikat i e 1ngilterenin mü
Uarnaaınııı gittikçe :rayı.flaması 
~"il, bilakis gıttikçc artması ve 
t.,~lllmiy t kesbetmesiilir. 

.!lmanıarın uuıITUZ siliü11.arı 
~na bugün ortada yalnız ha
ı.:, kuvvetlerini goruyonız. Bnn-

n da harbde galebeyi temin 
~eek bir muvaffakıyet cltle 

u· seyin • ı YALÇIN 
[Somı 3 \ll),t:U cahlfede) 

Beden rerhile&i nıüllellefleri dii.nkü tophntıc~ 

Şehrimizde beden t.f>_,rbihesi 
yapmakla milkeHef olanlardan 
Taksim mmtakası mük('Jlefleri 
ilk toplıuıtııarmı dün Taksim 
sahasmda...yapmışlard.lr ... Milk 1-

Jeflerdeıı bir çoğu evvelce ken
dilerine yapılan tebliğat muci
bince muayyen saatte sa hada 
bulunmıışlardır. Kendileri grup 

hlfede) 

Dahili~ e VekUR Faili Ö:ıtrak 
gazetecilere uunıan söylemi§ -
tir: 

1mıirde insanın ne gibi ihti
sası olabilir. Gfu.el İ?.mirin mü
temadiyen m~rlemekte olduğunu 
gördükten sonra memn,mJyet 
beyan <>ylem~kten ba.~ka ne yapa 
bilir. İzmir ve fuan göğüs ka
bartıcı ve iftihara !ayıktır. 

Memleketin dahili vaziyeti hak
:.ınoa da menuniyet beyanın -

. dan başka ı:;öylcnecck sözi.imiiz 
yoktur. Memleket baş~lnn başa 
sakindir. Rahattır .. Herkes va-
ziyetinden (-mindir. Hiç kımsc
nin ralıateı.:: olmasını icab etti
recek hiç ı:: sebeb mevcud. 
<leğildil'. I Sonu :? nel 5ahıfedt] 

--0----
l)ün gece Çemberlitn..,c;t..ı. so-

kP.k oı1~ mndP.. bir bıı:nk düeUo
su olmuş 'e iif• genç nb'>r O#uı-ettt~ 
birbirini yrırnlallll8lardır. G~e 

yarsı sokakta cereyan etlen bu 
bı~'l.k dliell<>h<ı; Çembcrlitaş Aile 
bah~esi önündt: vukun. gelmi~

tir. Yukuatm sebebi henüz an
laşılamamnk1 beraber m~ lede 
bir kadın parmağının bulundu
ğu kuvYetle tahmin edilmekte • 
dir. 
Beyazıdda • ı Mchmed us

tanın Üniversite lokantasında 
4Sonu 3 ~ncudc) -

HER SABAH 

Kabahat kimde 
oluyor? 
-0--

Herhoırıııı bir ko;ı:a. vukı.unda, ya
ralının vaktinde lmdııdın:ı )d•r; lmez • ve bu mllddet Z<ırfında fo:zl:ı karı 
zayi etmekten, yahud yıırar.ının mık 
rob knpm sı yiizür.dcn yaı-ıı!ı ölilr· 
s.e bunun me$'uhi kimdir? K;::zoyı 

yapan kndnr, bu lşde gevşek uav· 
ranan alakadar memurlar d k:ı· 
b:ıllatll aayılmulıır mı? 

Mii<ıleı;ef oe:ek kcız. lı:ırd;ı, gerek· 
liC yarıılama hddiEtlerindc baun 
zobıtoının geç h berd:ır eaılmetln· 

den, yahud dıı lmdııdı eıhhi ctomo· 
biline vaktilc haber vei-llmcımet.n• 

• dcrı dolayı bir çok y.,rnlılar ku,...ar,. 
labifeeck yerde boşu boşun:ı hayat· 
l:ırını kaybctmı lçrdlr. 

Bu oıbi vıı:ı:ıyetlcrde her scyden 
evvel yaralı vııtanda~ın hııy:ıtını 

l<urtarmak l&zım oeldi'inden gerek 
h.:ı(kımızın, ııerekı:e zabıta mcmııl .. 
ltırımızın d:ıha has.saı; d:ıvranmıı· 

hırı ·.·e en yakın telefon merkezin· 
den imdadı ı:ıhht otomobllinl davet 
dmcit"ri icab ~dtr. 

A. Cem oodin ~oğla 

I 



Sayfa : Z 
:a - - YF:.NI SABAH •
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ASKER GOZILE 
Yazan: 

ır----,..;;:ı--. ...... ______ ...._ __ ..,... ___ ~------..,,.--------------"\!SA9AHTAN SABAHA 

\, ve ) Londra ve 
Bazı Harb Ane 

• 
Eski Ordu 

Kumanda~larından 

ebuslarn111z dün 
B lu köy halkını 

dinlediler 

OKUYUCLJ .......... -
DIYOR Ki: 

:İngiltere ısırdaki Berline akın 
mallarllınlzın ı•tha- [B:ıı§ taraf 1 inci sahifede) 

izzet Paşanm harek~tl harbiye layıhass - Fakat bu Ui
yıha yalmz Bulgaristan ile harbetti§imize göre dUşUnill
mUş bir lfiyıha idi. - Acaba İzzet Paşa başka layıha 
yapmamış mı. Yoksa, var da kasden meydana mı çıka
rllmamıştlr. Böyle ise sebebi nedir. Ve bu suikasdı 
yapanlar kimlerdir. Burası aramlmamış ve bu suikas
dm mUretitbleri tecziye edilmemiştir. 

Resmi daireden 
eshabımesalih 
koğulur mu? 

~ man merkezinde kıyamet kopup 

Emekli General 
. d . kalkbğını bildiriyor: 
ıne müsaa e ettı Almanyanın Londraya hucu· 

mu ile İngiltcrcnin Berline bil• a 

Ali İhsan 
SABiS 

1stanbul mebusları dün bir grup 
halınde B k .oyiıne g derek B:ıkırl köy Hall.e\ ı lonund toplanan koy 

15/8/940 perşembe gunu Gey\ e 
nüfus dairesinde işlerimle m gul.
ken lıeyeU ihtiyari.> eıniz m asın
dan Etem Göksay gelerek c.due~ 
mub:ıya:ı edilen hayvanının be
delini nlmnk için icab eden e\ rnk
ların tamamlnnmusında yardım et
memi ric::ı etti; lıcn de kabul ede
rek malmüdurü odasında ayni ;:ıle 

mcşcul kaza köy burosu l:alıb A
kife c\Taklann bulunması için mü
racaat etmek u:ı:cre ıccriye girer
ken malmildürü (Efendi çıkın dıı;a
rıyn, diye bağırmağa ve kapıd:ı 

bulunanlara da defolun burndan 
nedir bu sizdcıı çekt'ğim?) diye 
beni ve diğer h:ılkı kovdu. Yl zler
ce nvtand:ışın bu d:ıirC'den koc,ul
duğu söylenilmektedir. Hnlk 
hilkümetınin prensiplcı i halka 

Harbi müteakib Mısırda kt>Jan cumu arasında İngilızfonn aleY:· 
bine büyük bir fark vardır. Al· 
mıin tayyarecileri İngıltcrenin 
yam başından Kn.le cenubunda· 
ki veya Holandadnki tayyare is· 
tasyonlarındnn ancak 150 kık>" 
metre yani yarım saatlik bir yol 
geçerek Lonclraya va.r bildikle
ri halde İngilizler Berline tlv 
buçuk, dört saatten evvel varıı· 
mazlnr. Bu yüzden hem fazla 
bomba taşıyamaz, hem de bil' 
de geri dönmeyi hesabı k tnı'.lk 
mecburiyeti ile uzun miıddet ka .. 
lamazlar. 

:tuct p ~ 1909 da tanzim etmiş 
olduz bu l yıhalan 1910 ve 1911 

el ı de ozdcıı geçirip k men 
t dıl 'c tash!h clı i,.tı Sefcrbcrli

n lJlll uzc;:inc Şar ~ \'C garb or-
dularına \enlmı olan layıhanın 

b~llib 1ı munde ec tı şunlardı 
(Bul ... rların kullı l.."ll~etlerıle 

Traky.ı d • ülharck tından tJ ırruz 
eyle e rı en galıb ıhtm aldır. Ger
çı ı fal c n:ü t h cm mC\ ı \"e 
Meriç, Arda neh rlcrı bir dereceye 
had r mfuıikrdcn nddolu ı bilirse 

d ki 
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sek görürüz kl bu layiha sadece Bul
garlara karşı duşünülmuı; l.ıır !Ayı -
hııdır. Holbukl biz Bulgar, Sırp, Kıı
ıada ! ve Yunanhlardon mürckkcb 
bir B:ılknn illilnkı karşısınd:ıyı.z. j 
Bunlarla h.:ırb edeceğiz. Acaba iz
zet Paı;a başka bir lAyiha ynpmanuş 
mıydı? Yoksa vm· d:ı bu layiha kns
dcn meydana mı çıkarılmamıştır? 
Böyle ise sebebi nedir? Ve bu sili 
kasclı ynpnnbr kimlerdir?. Burası 

5lmdiye kadar nr.ınılmaı:nıs '\'e bu 
suikn din murctlibleri teczlye edil -
mcmıstir. ta.et paşanın yalnız hır 
liıyilıa ile iktıüı ctmıycceği aşikflrdır. 

Pek iyi biliyorum ki crdularn \ e 
kolordulııra teblıg edılcn umumi se· 
fcrbcrlik cmrind~ be~ numaralı proje 
nin tatbik cd•leccgi trblig cclilmışti. 

Bu be$ numaralı proje, tekmil Bal
kan hukümeUerinuı acyhimizc ıttı-

1arafmdakl n bir dereceye fal. ederek bi7.c karşı hurb ebnclcri
l.adar Bulg:ırlaşmı \ c hllm hal- ne !:ore tanzim olunmu:;tur. Sefer -
kın d yılgın \ e m rdlik secıyele - berlık projcsı seJerberli.gın ne su
rınden bır den.-ceye kadar m hrum reUe yapılae:ığını 'e teo<'ffimü pla
bulunmu olmaları Bulgarlar; c. ret nına gore her kıtnnın ne zaman, han
\ erır. Bundnn başka 1 tanbul ıle E- gi )'ollardan hareketle nereye gelip 
dirne nrnsındaki mm a ala h ttmu- topl:ınacağını, ::cvkiyat ve nakliyat 
zın hududa \ e duşmanın hareket u - ced\ ellerini, scfcrberlıkte teşkil cdı
lerinc nazaran moil olm:ısı \ c orta lecck birlıkleri, ikmal kollannı, agır-
taraflarında 1stranca gibi bı lıklann vesairclerm teşkilerini go:rte-
membaı bulunması bazım için nrlcr. Harekatı b<ırbıyc ınyilıası, ynni 
bir mahzur teşkil eder. Bu sefer plfını ise melhuz ol:ın harbd<.", 

halkının dıle, enn. dinlemişlerdir. 

11 

Bu topl::ıntı B kır! oy nhnlisl açıl-
ması kara l tı ılmış ol n ıırte:ı:ıycn 

1 kuyulannın h nu~ açılmamış olması 

bazı transit eşyasının ihracım 
İngiliz lıükfımetinin menettiği
ni yazmıştık. Bizim de Portsa· 
idde mühim mıktarda ~dht.lat 
eşyamız bulunduğu cihetle V c
kfılet Portsaiddcki ticaret ata-.__~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-- ve lıu iUb:ırla B kırkoyde su derdi

na ib olacağını ve duşrmınb ilk te -
m:ısa kadar nasıl lı .. reket edilmesi 
yanı evvelce keşfedilip ha7.ırlanmış 

bir mevzide durup mudaföaya hazır· 
lanmak mı, yo~ duı;manın muhte
mel tcccmmü mahallcrıne do !nı ta
nrruzl hareketlere başlamak mı icab 
edeceğini ve bu hususda direktif ı;ek 
tinde umumi bir ınaksad ve hareket 
tarzı zikir ve tafsil eder. Dilı;manla 

ilk tcmnsdan sonrakı h::ırckdlcr, an
cak duşman hakkında istihsal olun:ı
cak yeni Wıbcrlcrc, maliimatıı göre I 
ordu kumandanı veyn başkumand:ın 
tı.ırafından ilk ordu cnıirlerile tcblığ 
olunur. 1 

Şuphesiz her hıırb va7Jycti için ı 
nyrı duş{ınccler olur; ve bu düşün
celere göre nyn mukabil tedbirler n-ı 
lınır. Yalnız Bu!z:ırlstan ile harb et
tigimizc göre hükinı olnc:ık fıklrlcr, 
bakış noktalan ve buruı p,ilre 
, urılması kuvucUc flJl1id edilen he-ı 
defler başk:ıdır, Bulgaristan ile be
raber diğer Balkan devlcUeri ile ve 
Yunanlstnn ile harb <'ttiğimlze göre 
bu Cı!Hrler, bu noktalar ve hedefler 
busbütiln başkadır. Hususile Yun:ınis 
tan işin içine girince Adalnr deni -
rinde sefer serbcsUiği kaybolacak 
idi. Bu hale göre M.akedonyadnki 
kut•vctlerimizin bir müddet kendi 
başlarına kııbn:ıları zarureti \'ur idi. 
Du man çok olunca, llulg:ırlıınn dn
ha büyük kuvveUcrle Trakyada bize 
kar ı harbrdecclt!eri şuphcsiz idi. 

Eski Birinci ve Altıncı Ord:.ı 

nin devam ctt · ı öyl yerek bu işin 
suratlcııdirılı nı i t mistr. Bakır

köy kazasına ba lı k ylerde ::ırazi me 
sclcleriıun hallı ıçin mebuslara b:ızı 

ricalar yapılmıştır. Mebuslar bugün 
Sarıyer halkının dileklerini dinliye -
ceklcrdir. 

--ıtıı«-

Valinin dün sabahki 
tedkikleri 

Voli ve Beledıye Reisi Doktor Ltit- hlisnü munmcle etmek olduğunu 
fi Kırdar dün sabah Bcş'ktnvda Bar- Bay mudür hatırlamıyor mu aca
buros türbesine giderek türbenin de- ba? Makamı aidinin naza.rı dikka
nlzc nazır bulunan kı ımlarının is - tini celbctmenizi rica ederim. 
Umliik ve t:ın:dm işlnrini tetkik et- Pamukova köy klitibl 
miştir ve işler n suratle ifası içın n- Fazlı Dinçer 
liikadarbra emirler vermistir. Bunu ._ __________ ........... _,, 

şcmiz vasıtasiyle bu malların 

memleketimize getirilmesine 
müsaade edilmesini istemiştir. 

Dün Ticaret ateşemizden ge
len bir telgrafta İngiltere hü
kumetinin bu müsaadeyi Yerdi· 
ği anlaşılmıştır. Ancak Akde· 
niz vaziyeti dolayısiyle nakliye 
imkfınsızlıkları mcvcud oldu • 
ğundan bu mammn bir müddet 
dahi memleketimize getirilemi
yeceği anlaşılmaktadır. Ameri
ka ve Akdeniz seferlerini tanlı-
hüd eden Yunan kumpanyası ile 
anlaşma hasıl olduğu takdirde 
bu mallar memleketimize geti
rilebilecektir. Portsniddcki mal-muteakıb Vali \ e Belediye Reisi üs- ı J 

küdaro geçmiş ve 'Uskiidar mcyda- KISA HABERLER 
nının tanzim ve istimlfıkinl tetkik et- ., ________ .... _____ ..a_ }arımız arasında 5.000 ton çu· 

ın"ştir. 'Oskudar meyd:ınırun isümla- * 'Muhasebe MUdUrlüğlındc _ val ve kanaviçe mühim mıktar
kl küçük bir kısım mustesna olmnk Belediye Muhasebe Mudurlilj;ünde da ağır baş hayvan derisi, maki
üzere tamamlanmıştır. Bu kısım da dün tahsil ve tnhakkuk bnşmüdurlc- ne aksamı, elektrik ma~emesi 
meydanın tnnzımine m!ıni olmadığın- rinin iştiraltile bir toplantı ynpılmış- bulunmaktadır. 
dnn en yakın bir 7..amand::ı meydnnın tır T la t d 1 · · · t bs'l' • op n ı a yo vergısının a ı ı D h•ı• V k,..} . f f 
as:CalUanmrısın:ı ba~lanacaktır. meseleleri görlişulmüştür. 1 a 1 ıye e a etı e -

JP "\ * ç?p.ün T~rlfl - ç~pün. ıa:.ır tiş heyeti reisi geldi 
Leylei Miraç meselesını beledıyc hukuk ı§.lerı mu- Belediye sular idaresi-

durlüğiı tetkik etmektedir. Bu husus- • k' h bl 
da b:ızı devletlerin mevzuatı nazarı nın es 1 esa arı 30 A~ustos 1940 Cuma gUnıi Re· 

ceb ayının yirmi altısına milsadif 
olmakla mezkOr Cuma akpmı (Cu 
marteııi gecesi) Leyi el M lraç oldu· 
fiu illn olunur. 

itibara alınacaktır. tetkik edilecek 
lerin hep inden kuvvctlı olarak hü-ı dıı manın vcyn du.ı.nnnların ne su -ı 
kümet meı kezi bu darulharekiıt ü- reUe hnrcketlc.nnin muhtemel oldu -
zerinde bulunmaktadır. Bulgarların !;'Unu \ e bun:ı Jınrı;ı bızını, clde me\·- ı 

bu merkeze tecavuzlcn ibtim:ılı nel eud kuvvetlere ve vasıl.abra gorc, ne 
l.adar zayıf olsa dahi cnarına gel- knd:ır kuvvetle nerede se\kulceyşı Kumıınd~nı Emekli General lstanbul MüftuıO 
mclerinden doı;acak mahzurlar ve tecemmilümüzu yapmnklıgınuz mil- Ali Ihsan Sibis F. Olgener 

* Ecnebi Gusonlar - Vali \'eı 
Belediye Reisi Doktor Lutfı Kırdar' 
şclırlmlzde bulunan ecnebi garsonla-\ 
rm ıılsbetini tetkik ettirmektedir. Bu 
tetkikat Bcyoglunda bu rıisbctin çok 
fnı.la olduğunu göstermektedir. Yal
nız Park otelinde 16 garsond:ın altısı 
ccnebıdir. 

Dahiliye Vekaleti teftiş heye
ti reisi Haydar Berkisin ile mül
kiye müfettişlerinden Halis Er
gun bu sabah Aııkaradan şehri
mize geleceklerdir. Öğrendiği
mize göre müfettişler İstanbul 
belediyesi sular id.ırcsinde eski 
f:cnlere aid bazı hcsabatı ve ile
ri sürülen bazı fazla ve lüzumsuz 
sarfiyat iddialarım tedkik ede -
ccklerdir. 

siy~si karısıklıklar dilşunülmege lA-1-----------=========----------- \ J J 

yıktır. Gerçi Bulgarların kulli ku\·-1 D • 1 - t •t T • • k 
veuerini bu cihete top1:ımnıt1 g rol IVanı Uga • 1 • Uf Tepebaşındaki musiki 

~~:ui~~·r: ı~~~ıb~:~:;:~1a~~~~:; tercemesi münasebeti le gecesine MUnir Nured- , 
bırkaç fırknlurı mczkCir hududu tcs- din de iştirak edecek 
kil eden snrp daglarda uzun mud- ı ~ . 
det a kerimizin taaı ruzlarını gecık- Sayın Bay Besim Atalay'a; dilrtcn ve iyice süzdükten son- C. H. P. Beyoglu teşkilatının 
tlrmcğc muvnffnk -0lurlıır. Bununla Her alakadar gibi ben de ter- rn 466 da bitti., demiş olmasına 31. 8. 1910 cumartesi akşamı 

1 
beraber SoCyanın Dulgaristınc;ı haiz ccınenizi dört gözle bekliyor- bakılırsa ve 1.64 Hicri ve 1068 için Tepcba.şı bahçesinin alatur
olduı,'U cografyı:ı vaziyetı h:ısebile dum. Bahusus bu i§de Arap li- Miladide başlanmış, iki ı:ene üze- ka kısmında tertib etmekte ol
Sofyayı zaptetmckllgımiz Bulgurla _ I sanı için memleketimizde üstadı rinde çalışıldıktan sonra 466 duğu musiki gecesine meşhurl 
rın Çorluyn gelmeleri kadar ehem- • t ıJ •• 1 · · h Hicri ve 1072 de bitir:ilmış· oldu- san'atkanmız Münir Nureddinin 
mlyet! hniz olamaz; Bu}garl:ır h<ı id- yegane an an cum eınızın o-
dia ettikleri Makedonya serl bır su- ca.sı Bay Kilisli Rif'nt ile pek de- ğu anlaşılıyor.] Bakınız Mahler de iştirak edeceği haber nlınmış-

* Maarifde - Hariçten imtihana 
girerek ilk mektep şehadetnamesi 
nlmak için miırncnat edenlerin imti
h:ınlarına b:ışlanınıştır. imtihanlar 

1 

birinci ilk okulda yapılınnktndır. 

-••«--
Fiyat murakabe 1 

komisyonu 

Diğer taraftan İstanbul bele
diyesinin ınutad ve normal mu
amelatı da bu arada tcdkik ve 
tı::ftiş edilecektir. 

Cezalandırılan esnaf 
İhtikarla mücadele fiyat müra Belediye reis muavini Lütfi 

kabe komisyonu Zafer bayramı Aksoy dün Beyoğlunda yapt..ı-rettc tecm; üz ederlerse Anup:ıca bu ğcrli muallimlcrimizdcn Bay A· cedveline göre size günü gününe tır. 
nun bir emrivaki - fait nccompli - tıfın mesailerinden istifade et- doğrusunu yazıvereyim: --ıııa:-- münasebetiyle önümüzdeki per ğı hir teftiş esnasında piyango 
hükmünde tutulma .. ı muhtemeldir. mektc olduğunuzu da işitmiş ol- Klişgarlı 464 Cumadclfıliı.su:ıın 
Bundnn dolayı Bulg:ırlıınn M .e - • • 1 

dugu- m ı·,.;n bu ı'şten ı>irüpik "I· mırrcsmdc, yani bırinci gününde! 
donyııya t;ınrruz cdcceklcn bıfLı el- ~·· ~ 0 --

hetierden uııınolunmakta ise de u- knbileceğinizi ümid ediyordum. eserine başlamış. Bu, 1072 Ka-
muml uyasi alwnl bu !ıkrl cerhe- Bay Atıtin, sad"ce mulmddi- nunusanisinin 25 inci çarşamba 1ı der. Bund:ın başka Makedonyadaki medc irtikap ettiğiniz ffıhiş ha· gününe tesadüf eder. Eser, 466 

~~~~ı:!rın~~;tı~~::~e bil~u~~~~ talannızı sayması üzerine asıl cumadclfilıircsinin 10 uncu günü 1 
ti. .. t·· d b' d · l' bitmifl, Bu da 1074 ı:n•batının g:ır!staıın Htihakın:ı te,·ahhu;; edıl _ me n us un c ır son aJ ame ı- :ıt ~~ 

mektedır. EJyle bir ~and:ı bu- ycsi yapdım. Korkunç şeylere 10 uncu pazartesi günü deınek
raya ta .. rruz husu u, çok kan dok- tesadüf ettim. !kinci cild çık- tir. 1Imi eserlerde tanlı hatası 
mcktcn ..,e büyuk siyası: ka.rt"lklık- madan evvel, bunları dikkatini· 
lnra mahal \ermekten başkn bır kati 

7.C arzediyorum ki, bundan son
neticeye iktiran edemez. Eğer C\ vel-
cc A\-u turya ve Sırbistan ıle bı.: ra olsun o büyük masraflar bo-
babda hır taksım hususunda uyu - şwıa israf edilmesin. 
şulmuş ise o z:ımnn iş ba kodır. önünüzde bulunan iki üsta-
Bundnn başka Bulgarların Trakya 
cihetinde dnhi tnleb \'C idd.:ılıırı 
meveud olup bu cihetin deral .. bden 
azade olduldan dcrkardır. Bunun 
i~ln Bulgarlann zayıf s:iyast ihtimal 
ve hayalleri bırakarak katı bır ga
lebe ihrazına çalı.şnenkları \ e bunun 
için en can nlacnk cihetlere ku\ -
\etlerini tevcih edecekleri ku \'\etle 
zannolunur. 1 

r 

Şu mulnhazalar ile ber .. be Bul
garların behe.nch:ıl Ed rne tarafın- 1 
dan taaruz edecekleri idd oluna -ı 
muz; bizim için heı· ıki cihctt ı in 
ba ında dı ~an kU\..,, etlennin uçte ı 
ikıs:inc \ e belki de dortle uçuııe 

mukavemet edecek derecede ku\' et ı 
tnhşidinc gayret etmek \ e cuz'ı .U\'

\ etinin bulundugu cihetten k Ilı bır 

ustünluk ile taarruz eylemek hu u .. u 

1 
dcrpi!'; edilmek iktıza eder.) 

jzzet P. şanın y:ıptı :ı harekfılı 

harbiye 1Jyihasının buraya k d:ır o
lan yuk rıaaki kısmım tahlil eder-ı 

Yeni Sabahıl 
ABON i'} BEDELi 

TOrklye Ecnebi 
8E:NELIK 1400 Kl'f. !700 Kr .. 
1 AYL1K 750 > 1450 • 
1 AYLIK 400 • 800 • 
1 AYLIK 160 .. 800 • 
28 Ağustos 1940 ÇA RŞA M DA 

23 Receb 1359 
15 Rumi A(ju:ıtos 1356 

Gün 241 Ay: 8 1940 - Hızır 115 

GUneı Öğl• tklndi 
10.30 5.25 9.09 Ezani 

6.23 13.15 lG.58 V.ıutl 
.-.kpm. Vataı lmaak 
12.00 1.37 8.46 Ezani 
19.49 21.28 u:; Vasati 

dın sizden evvelki tercemeleri-
ne itina ile bakınız \'e onları sa
deleştirirken mii.na1ar:ından zü
hul etmeyin. Zira bu tcrcemcyi 
şahsınız namına çıkarmıyorsu

nuz. Bir ilim müessesesi adına 
neşrcdiyorsunuz. Hiç şübhc yok 
ki yakında tcrcemeniz hakkın

da memleket içinde ,.e dışında 
bir çok acı tenkidler başlıyacak
tır; bu, pek ayıp olur .. Bana lm.
lırsa Bey Rifot \'C Bay Atıf m 
terccmclcrindcn i3tifade ederek 
sade dille yazınızı yazarken, bir 
taraftan, size öt lenber:i yar
dımcı olan bu iki emek mahsu-
lünü çok dikkatli ınceleyin, bir 
taraf tnn da yazılarınızı bir kere 
de erbabına gösterin. 

Sondajımu:i neticelerini 'Size sa-
yıvereyim: 

1 - Hicri yıJarı bugün hiç 
hatasız, günü güniine Militdiye 
nakletmek artık bir mesele de
hrildir. Avrupalılar bunu te
min için gayet sıhhalti cetveller 
ve kitaplar neşretmişlerdir. Bun
ların en meşhurlarından biri E
duarcl Mahler'in 1926 da Leip
zig'de neşretti!;ri Yergleichungs
Tabellen unvanlı şöhretli eseri
dir. Önce bundan bir tane teda
rik ediniz. O zaman böyle bir 
cümle yazmamış o!ursunuz: 

[Kişgiirlınuı kitabının sonun
da "464 senesinin Camaziyülev
velinih gurrcsinde yazmağa 

başlandı; dört gez gözden gecir-

yapmak ayıptır. 
2 - Arapça matbu metinde: 

"Bart - Neytalüşşeri.bi ve mik
ynlü lcülli mayi,, deniyor. Siz 
bunu §arab ve şaraba benzer 

1 

akıcı nesnelerin ölüçüsü,, diye 1 
terceme etmişsiniz. Halbuki 
"Bıı.rt - Şarab kabı ve bülün ma
yi'lcıfo - yahud yeni türkçe ile -
bütün akarlann ölçeği,, denme
si lfızımdı. Mikyal, mütercim 
Aslının ve muallim Nacinin de
dikleri gibi "Ölçeğe denir,, • Gü
zel Türkçemizin mlidafilerinden 
oldu&"Unuz kadaı· inceliklerine de 
vakıf olmanız gerek. "S. 341,, . 

3 - Sırt kelimesine aid notu
mızda: "Bu kelimenin yazma 
nüshada karşılığı Helb diye 
gösterilmiş,, diyorsunuz. Bu 
ibareniroe bir zühul ile bir ha
ta var. Evveliı sanki basma nüs
hada başka türlü bir kelime 
konmuş zumunda bulunuyorsu-
nuz. 

Saniyen Sırt'ın arapçası olan 
kelime Hclb değil, "Hülb., oku
nur. Mütercim Asıma, Jıatta 

Ahteriye bakabilirsiniz. Son
ra, gerek yazma ve gerek bas
ma nüshalarda pek doğru ola
rak "Hülb,, gösterildiği halde 
siz bir yeni hat.ii. irt.ikab ederek: 
"bu, saleb olsa gerektir,, diyor
sunuz. Klişgarlı'nın tesbit ettiği 
gibi "kıl,, • bahusus "kalın 

kıl,, a eski türkçcde "sırt,, der
lerdi. Nitekim araplar da "kalın 
kıl,, a "hülb,, derler. Gene mü
tercim Asım'a ve Ahtcriye ba
kabilirsiniz. O halde "Hclb yan
lıştır,, demeniz, yanhşbr. "S. 
343,,. Mehmed Nuri Enloğan 

(Sonu var) 

Ticaret vekilinin şembe günü yerine pazartesi bayii Moiz ve Galatada Necati 
tedklkleri günü toplanarak kömür ve ııe- bey caddesinde bakkal Ali Köse 

bati yağların satış fiyatlarını oğlunu yıldırım cczasiyle cc-
Ticaret Vekili Nazmi Topçu- kontrol edecektir. zalandırmıştır. 

oğlu dün sabah Ömer Abid ha- --------------------------

nına gelerek idhalat Birlikleri· -Hırsızlık çetesı· 
nin falaiyetiyle meşgul olmuş-
tur. Adada bulunmakta olan Ti
caret Müsteşarı Halid Nazmi 
de Vekili ziyaret ederek bazı di· 
rektifler almıştır. Vekil İstan
buldaki tcdkiklerine bugün tle 
devam edecektir. 

--•••«-
Karadenizde fırhna 

Bir kaç gündenberi Karade .. 
nizde devam etmekte olan fırtı
na dün şiddetini arttırmıştır. Bu 
itibarla bazı küçük yük \•apur -
lan ile motör ve kayıklar mah
fuz limanlara sığınmLcılardır. 

Karııdenize çıkacak küçük 
merakib de hareketlerini tehir 
ederek Büyükdercdc demirle • 
mişlerdir. Fırtınaya rağmen 
postalar seferlerine devam et
mektedirler. 

BELEDİYEDE 

Otobüs komisyonu 
toplandı 

Dun belcd ye reis mu:ıvini Lutfı 

Aksoyun riyaseti allındıı altıkadar 
kaymakamların ve polls nltıncı şube 
mildilrünUn iştirakile otobüs komis
yonu toplanmıştır. KomL:yonda bazı 

otobüslerin de\Ti hakkındaki mura
caatlar tetkik \'e kabul olunmu,, 'e 
i"timalı knbıl olmıyacak derecede 
eskimiş otobüslerin yerine sahıplcrı 
tnrafmdan yenilcnnin ı .nmesı 

1 

kabul oturmuştur. 1 
.--~~~~~~~~ 

POLISDE j 
Bir eroin satıcısı tutuldu 1 

Soymadık ev 
kafadar dün 

birakmıyan bu üç 
tevkif olundular 

Dün Sultanı.ıhmcd ikinci sorgu ha
kinılig.indc sorgulan yapılan üç ya
man hırsız hakkında te\ kı! k:ıran 
verildi. Suçlarını tcsbit eyliycn za
bıt ve iddianamelerin yaptığı koca 
evrak tvınarı karıştırıldıkça yeni lıir 
vnk'aları görülen bu uç, kn!ndar 
fıdeta tstanbulu horaca kesmişler, 
soymadık ev, çarpmadık adam bı-
rakmamışlar. 

Sorgu sırasında aldıkları tnnrlara 
\'erdıkleri eevablnrla itırnflara gö
re birer mütht:; profesyonel hırsız, 

yanke,,ıci ve karmanyolacı oldukları 
.anlaşılan bu acnr delikanlılardan 

birı Karngümrükte, Karabaş mahal-
lesinde oturan.kunduracı Nıyazi, dl
geri yine ayni mahalleden seyyar 
sebzeci Cemal, Oçuncüsti de yine 
Karagiimriıkten seyyar sebzeci Ah
meddir. işte size yaptıkları hırsızlık
ları numarn ve tarih sırnsile ya
zıyorum: 

I - Bunlar bundan bir ay C\'vc.l 
bir sabah gun doğarken Suzan adın
da bir kadmın cv:ıne açık pencere
den girerek komodinin gozUndcki 
pırlnntn taslı bir yüzüğü çalmışlar
dır. 

11 - On beş gün evvel de . abah
leyin s:ı:ıt nltı ile yedi arasında Fi
ruzağadan geçerken açık bir pcrı
ccre görlıp içeriye girmeye lurum 
görmeden hemen oracıkta andalyc
ye asılı bulunan bir ceb santini a
ş ırm ıslardır . 

III - On gün e\•vcl Yenikapıda 
bır taşrnh :i<lhısdan karmanyolacı -
lıkla 23 lirayı çarpmısl~r 'e savuş
muşl:ırdır. 

ıv - Becı {!tın k:ıdar c" \el gün -
dilz saat 10.5 ta Zekiye aid evin a
çık 1> ne . e. inden ellcıini u~tnrnk 
duvarda asılı ceketinden sn:ıtlnl çe
kip alını lardır. 

V -Galiba arının bala dadandıgı 
gibı bunl rın bir gece evvel ·ı saatin 

tndı damaklarında lrnlnu;ı olacak ki 
hcınC'n ertesi giinü yin" Zekinin e' i
ne gitmişler. Açık buldukları pcn -
ceredC!l içeriye girerek knryolanın 

kenarında asılı duran biı· takun el
bise, bir parclesiı, bir p:ılto, ayrıca 
açık renk bir p:ıntalon nlmışlar ve 
derhal okutmuşlardır. 

VI - Nllı:ıyct Siıleymnni~ede ca
mi avlusunda uyumakta olan bir 
şahsın cebindeki saatini çekerlerken 
enseyi ele \'ermişlerdir. 
· Diln bu 'nk'nların sorgu~unu ya
pan hfıkım Münib her vak·ayı bl.l· 
bul gibi itıı nf eden, fakat uı-k ... daş
larının hiç bir kabahati oll!l dıgını 
söyliyen sudu Nıyaziyc: 

- Bu ne nı·kadaş se\crli '· bu 
ne :fedakflrlık!. Ammn bnk onlar da 
it'r:ıf etm kr karakolda? 

Diye soruncn üçü b rden ayaga 
!ırlıyarak· 

- Nasıl itırar etmiyelim reis bey 
diyorlardı. Biı.i öyle bir dovdulcr l:i.. 
Mecbur olduk. 

- Peki iz h:ıngı vnk0

alard:ı beı a
bcrdıniz., 

- Hiç birınde beraber degıldir. 
O yalnız yapmış. 

- öyle 1 e onun yaptıgını ne bili-
yorsunuz?. 

-'''!! 
Ve sorgu htıkimi poli.,e işaret etti. 

Daktiloya da ngır agır şunları söyle
di: 

«Suçluların tevkifine kafi delil 
bulundugund:ın 125 inci madde ınu
clbincc her uçünün te\ldfıne ve c\·
rnkının m..ıdde.umumılige iade ~ne 
karar verildi.> 

Bu üç )'amnn hırsız .. gulu e gtılil
se dışarı çıkarak bankonun üzerine 
açtıkları i.izümlc ekmeği \•e peyniri 
jştnhlı iştahlı yemeğe ba lodılor. 
Yüzlerine b:ıktım. Adeta her ii~u -
nün de gözlerinin içi gülüyor gibi 
idi. 

Ka.sımpaşada eroin sattığı 

haber \'erilen küçü Pıya!epaşa 
yokuşu 18 numarada oturan Re 
şada bir cürmü mcşhud teı tib 
edilerek eroin sattıgı sırada 

yakalanmıııı ve hah.kında tahki
kata başlanmıştır. 

~--~----------..------------J 

Tayyarelerin kısıı ve m:uıı 

mesafeli hedefleri arasında bil· 
yük ve ehemmiyetli bir f rk d • 
ha vardr: Tayyareci k a mes:ı· 
fedc sinirlerine daha "Ok hakinı· 
dir, yol eziyetleri çekmemış, 

yorulmamıştır. Hedefıne varın· 

en en kestinne yolu d ğLl, en 
müessir yolu tayin imk" nına 
maliktir. Halbuki bın kilomct· 
reden gelen bir tllyy::ı.reci btl' 

çok kötü hav şartlıı.riyle kar· 
şılaşmış, yorulınuj ol bıhr ve 
bir an evvel dönmek arzusu.ruı 

kolayca mukavemet edemez • 
Böyle olduğu hald lngılı.Z 

tayyaı·ccileri, Almanlaı a derh l 
mukabele etttler. Man.mafih İn· 
gilizlcr daha evvel İtalyanın 
Milano ve Turino şehır erine de 
Akdeniz üslerinden değil, tn· 
gilteredeki lı;:;lerinJen giderek 
bomba atmışlardı, ki bu mesa.ff) 
Berlinden dııh:ı fazlıdır. 

• 
İngiliz tayyarecilennın ma· 

hareti, tecrübe ve inadı lngilte· 
reyi Franso.nın ukıb-3tme uğra· 
maktan kurtarıyor. Almanlar 
adedce çok fu.ik ol 11 tayyare· 
Ieriyle 1ngilız semalurına ha~ 
kim olamamıslo.r, ken:iı toprnk· 
larını her giin hücuma uğro. .. 
maktan kurtaramamışlardır. 
Dört ay içinde 1ngilız tayyare
lerinin Almanyayı ziyaret etme
dikleri gece, y lnız ikiden iba· 
rettir. Bazan bir giınde on beş, 
yirmi Alman şehri, istasyonu, 
üssü ve sanayi mınta.k mı bom 
balarla dolaşan İngiliz tayya
releri kendi toıll'akların:ı da kn· 
natlnrından sipcrlPr g rnıi.qler4 

dir. 
Denizlere hakim ohrak İn· 

giltereyi mnğlub etmek kabil 
olamıyacağınn emin olan :M. 
Hitler tayyareleri vasıtasiylc 

hem denizleri, hem İngiliz top· 
rakl:ınnı hükmü altına almak 
kararı ,.e emniyeti ile bu ltarb ... 
girmişti. Geçen şene bu fırsat 
kaçırılmıstır. Şinıdı çok kuvvet· 
li olan !ngiliz havacıiığuun aded 
olarak da faik bulunacağı za· 
mnn yaklaşıyor. 

Behtct ...,AFJ\ 

1 Radyo Programı 1 
28/8/1940 ÇARŞAMBA 

7.30 ProgrJm ve memleket S:'l:ıt 
ayarı. 

7.35 Muzık: Hilf l pror;ram (Pl) 
8.00 Aıarıs haberler! . 
8.10 E\• kadını - Yeme<: Jı..,t .. ~i 
8.20/8.30 Muzik PLlkl:ır h ıtır r-. .ı. .. 

siki prograıruııın de\.'' mı. 
12.30 Pı·ogr:ım ve memleket .. :ı::ıt 

ayarı. 

12.35 Müz:. 1:· 

12.50 Aj:ın ... hnberleıi 

13.0fı Müzik. 
13.20/14.00 Mu "k R.: lyo orkc • 

tr:ısı. 

ın.oo Pro~r~m \ e memleket sa:ıt 
ayarı. 

18.05 MuL.1k: D ru muLiği (Pl.) 
18.40 Muzık; F.ısıl h"yetı. 
ı9.15 Konu ma (D• polıl l.a hl· 

diseleri) 
19.30 l\Iüzik• Tur ı:u r. 
rn.45 Memle1:ct s1 ıt oy n \ ~ n• 

jans haberlrcı. 
20.00 Müzik. 
20.15 Konu..,m:ı 

20.30 Muzi :. VırtuoL1.ır (Pl ) 
20.50 Muzik· Geçit konseri. 
21.15 Muzlk: Eğlt''l eli p:ırç 1 r. 
21.30 Konu m (Rady g.ızetesi) -
21.50 l\ıuzik: llıI d rn mu.,ı ı (t· 

zahlı - Pl.) 
22.30 Memleket o:ıt oynrı, aj.ını 

habeı !eri, 7jrııat, esham - t h\·il ıt, 
krunbiyo - nukut bor::ı ı (Fıyat) 

22.45 l\Iıizik: Dans muzıgı (Pl.) 
23.25/23 30 Y nnki progrım1 v• 

kapanış. 



No. 136 )!azan: Sami KAUA YEL 

KEL ALiÇONUN = 
SON GURE LERi-

- Usta, gene yuz lirayı kı-\ Güreş başa geldiği sırada mü-
\ıracak.. na!:a§a başladı. 
Başka biri de. Yusuf, Aliço ile gür-eşeciğini, 
- Kiminle güre ynpacak... ilk olnnik onunla tutuşmak iste
Diye sonıyordu. Fakat çok diğini ileri sürüyordu. 

~~Ineden Koca Yusuf geldi. Adnlı Halil de Aliço ile güre-
vaha sonra Katrancı çıktı. şini ilk olarak ayırd etmek ka-

Roca Yusufun v Kntran • ro.rında idi. 
~n _gelişi cümbüşü arttırmış- Hatta, Adalı Halil bütün 
dı. Agalar, beyler gülüyorlar - }lehlivmılara tefavvuk etmek is-

.. ti yordu. 
Ahco bağırarak: Fakat, Aliçoyu, Koca Yusuf 
- Gordünüz mil? Hiç bunlar bir kaç kere tutmuştu. 

Wı lirayı duyar d'l .... elmezler Fnknt, Katrancı, Aliço ile hiç 
!llJ be? dedi. güreş yapnıamıŞtı. 
~Ylerdcn biri: Kırkpınar güreşinde Koca 
- Yüz lirada .şübh~ var, Yusufla karşılaştığı için bera-

ll<!hlivan... bere kalmış, Aliço ile tutuşmak 
Deyince, merdre ce.ınb ver- uasib olmamı§tı. 

tlJ. 1 (Sonu \ar) 

- Hıç şübhem yok.. Ben bu ı------------ı, ~~ Ydanın yirmi seneli - erı)'im.. S 
~nden daha. ödül u. n olmadı. --------..----
<! di. 

Katr ncı ve Koc ... Yusuf ora
da idi. Katrancının canı sıkıl
clı. Alico, gene yük ekten atı -
~Otdu. 

L_Ru.trancı, yırtıcı bır adamdı. 
· f altında kalmazdı. Kalın j 

~esini gerdi ve: 
- A be usta, hızı adnmdan 

!la) ınıyorsun be? ddı. 
\'aziyet gerilmistı. 'Münaka

Şa barılamıştı. Kntrruıcı ayağı
lllJl tozuyla meydan okuyor -
<ht 

Aliço, cevab \•erdı: 
- Abe cocuklur .. Benden ö

dUl alınmaz be! 
Deyince, Jfatrancı şahlandı: 
- Ben başka Rey bılmem .. . 

Stınden kırasıya ödiıl alırım .. . 
- Ne vakit aldın be; 
- Yann alırım .. 
- On sene sonra bile ala-

l:lıazsın. be ? 
- Usta, atma bu kadar .. 
- Abe neden atacağım be ? 

'?ınni senedir senin gtbi bu mey 
danda neler gördüm be? 

- Ben, onlara bP..nzemem ! .. 
- Senin gibi neler gelip geçti 

bu meydandan be! • 
- Yarın görüşilruz. 

- Abc, istersen mmdi görU-
§elim be? dedi. 
Münaka~ şiddetlenmişti. Ko

Ca Yusuf tek bir lılf bile etmi
Yordu. Mııhcub bir tnvırla otu
ruyordu. 

N'ihayet, Filibeli L raya gir
di: 

Ayıptır .. Bırakın sitemli 
lrlünakaşnyı.. Kozunuzu mey -
dnnda ayırd edersiniz .. dedi. 

İki pehlivanı susturdu. Yalnız 
flon sciz olarak Alıço. sunları 
Sôyledi: j 

- Katrancı, Katrancı nbe kı
~n~ .. Yarın yoldUI'W'unı sana 
<;ayınn otlarını be: . 

Az kalsın iki pehhvan gece
den soyunup meydana çıkacak
lardı. Güre9in çok gaddarca o- I 
lacağı anlaşılıyordu. ı 
Güreş başlamıştı. Düğüne o 

kadar çok kalabalık gelmi~i 1 
ki, Kava.lada. oturacnk y<!r kal
llıamıştı. Oteller, knhvehaneler, 
lıanıar kamilen dolmuştu. 

Diiğüne, davetlilerin hemen 
h psi Serez beyleri, Csküb, "Ma-
11astır, Kosova, Seliinik, Edirne 
beyleri ve ağları idi. 

Bütün bu beyler, \·e ağalar 
b:ıaiyctlerindeki namdar pehli
\'aıılı:ı.rla düğüne gelınişler.di. 

İstanbul atletleri 
yurd seyahatine 

çıktılar 
tstruıbul nUeUcrintlen murckkeb 

bu· kafile dı.ın öğleden sonra ka1kan 
trenle Sıvasa hareket ctmi.,tir. Çogu 
genç olnn htanbul aUeUcri Siva dn 
30 Ağustosd::ı ynpılacak birınci ~k 
~usaba1;:alıırına i')tirak edecekler, 
bund:ın sonr:ı bir eylıllde yapılacnk 
ikinci inrk müsab:ıkrunrınn işUrak 

l'tmek uıcrc Mnlatynya ı;cçcceklcı'dir. 
Sı\ a daki müsabıikalar;ı Trabzon, 

Erzurum, S • .nısun, Sn; as. Kayseri \ e 1 
tstc;nbul atletleri istırak cdccelder-

d~ ı l\lolaty.ıdaki müsabakalara da Di-
yarbakır. Elfizığ. Malatya, Seyhan, 
İçel \ c yine İstanbul tak mı gidecek
tir. Beden Terbiyesi Genel Direktiı
rü ile federasyon reisi Adnan Hi.ın 
de .bu müs;:ıb::ıkal::ırd:ı hazır buluna-
eakl:ırdır. 

Faik önemin riynsetmde giden ka
fllede, Rıza 'Maksud, Huseyin, Mc
lıh. Fikret gibi taıunmı :ıtletler ya
nında, Kamran, Huscyın, Şerif, 0,,
man, -5cvket, Ferid Kazım, Ahmed, 
Kema1, Feridun, Nccıb gibi gençler 
de yer almışlardır. 
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Kadın yüzünden bir 
bıçak düellosu 

{Ba§ tarafı 1 inci sahifede) 
döner ustalığı yapan İsmail oğ- I 
lu Hasan isminde bir genç, aile\ 
bahçesine gelerek oturmuş ve 
bir müddet oyunu seyrettikten 1 
sonra dışarıya çıkmıştır. Dö
nercının çıkmasiyle beraber 
bahçede bulunan Osman ve kar-

1 
deşi Mehmed de arkasından dı
§arıya çıkmış ve Çembcrlitaş ı 
durak yerinde genç dönerciye 
tecavüzkii.r bir lisan kullaumağa ı1 ba§lamışlardır. 

Dönerci, Koskalı oldukları 

söylenilen bu iki sahsın kcndi- 1 sine fena bir sebeble yakla.~k- 1 
lı:ı.rmı anlamıs olacak ki derhale 
bıçağını kınından çekerek ken
dini müdafaya kalkmıştır. La-

1 kin iki kişiden biri eline geçir- [ 
miş olduğu biı· .kaldırım taşını 

dönercinin eline atmak suretile 
elindeki bıçağı düşürmek iste
mişlerdir. 

Bıçak yere düşümüş ise de, 
çevik olan dönerci tekrar bıça
ğını yerden almış ve kavga büs
bütün kızışmıştır. Bu sırada 

diğcrleıi de bıçnklarını çekerek 
birbirlerine girmişlerdir. Neti -
cede dönerci de ağır surette ya
ralanmıştır. Zabıta derhal hadi

i'ENİ SABAH 

Ha ısalt- ( ~ON 
için 

lB.;mııkalc.den devam) 

cttiklerinacn haberdar değ.liz 
Hatta rc.,mi Alınan tebliğleri bi
le bö::, le oır galebeyi illin etmc
mişlerdır. 1ngiltere üzerine mu
azzam tayyaıe kuvvetleriyle ya
pıhn l.ücuml:ırı bir durgunluk 
devresi takıb etti. Diğer taraf -
tan aciz denilen İngiliz hava si
lfıhları h~r gece Alman merkez
lerini bombalayıp duruyoılar. 

Vakıa Alınan tebliğlerine naza
ran İngiliz bombalan hep tar
lalara ellişer ve arada sırn1a 
bit· iki sivil öldürmekten başka 
bir netice vermez. Almanlar !n
gilizlerin şimdiye kadar attıkla
rı binlerce bombalardan hiç 
olmazsa bir tanesinin kazara 1 
bir hedefe isabet ettiğini knbul 
etselerdi sözleri şübhesiz lti da
ha ziyade emniyet telkin eder
di. Her halde İngilizler bu hu
susda daha mahir davranıyor
lar. Herkesi kendi tebliğlerine 

daha ziyade inandırmak kabili
yetini gösteriyorlar. Fakat biz 
iki hasmın tebliğlerini bir taı afa 
bırakarak yalnız realiteye ba
karsak Alınanların taarruz si
lühlanmn fevkalade üstünlüğü
ne clair bir dclilc tesadüf etme
diğimizi söylemek mecburiyetin
de kalırız. ı.Hatta İngiltere üze
rine yapılacalt meçhul tecavü
zün hala gecikmesi Almanların 

Fransa mütarekesi sıralarında 

ha.iz gibi göründükleri üstünlüği.i 
bile elden gittikçe kaçırmakta 

oldukları intibamı veriyor. 
.Alman tahtelbahirlerinin ve 

mayn tal'lalarırun İngiltereyi 
dünyadan tecrid edeceği sözleri
ni ciddiye almağa imkan yoktur. 
Bu tahtclbahirler ve maynlar 
bir senedenberi vazife görmek -
tedirler. Eğer müessir olsalar
dı harb şimdiye kadar biterdi. 
Bilhass mıknatıslı maynlar 
artık ağza alınamıyacak kadar 
kıymetten düşmüşlerdir. Ha,·a 
kuvvetlerinin ablukaları da ye
ni bir şey değildir. Binaenaleyh 
lngilt.crenin ablukasını file çıka
racak silahların yeni bir tedbir 
diye ileri sürlilmesi soğukkanlı
lıkla meseleyi muhakeme etmek 
kabiliyetini haiz zihinlerde Al
man galcb si lehinde 'bir hliküm 
verdirnı~ğe kfıfi gelemez. Al
manya g:ılehe hususunda tesir
sizlikleri filiyat ile sabit olmuş 
bu çarelere kalmışsa davayı 

kaybetmiş sayılabilir. 

İngiltere ablukası ne garib 
bir s ydLr :ki İngilizler bütün yi
yeceklerini \'e ham maddelcrı 

kafi derecede idhal ecleb:ldikle
rini ilim ettikleri halde Alman 
işgali altmdaki A\Tupa 1ııgiliz
lerin yaptıkları ablukadan mus
tarib olduğunu yana yana ilan c
dib dw-uyor. Fransız nazırların
dan biri geçen gün radyodaki 
hitabesinde Fransada gıda mad
deleri \'e sairenin bulwmmaına
sının mes'uliyctini hep İngiliz 
nblukasma yükletiyordu. De
mek bugün ortada bir abluka 
varsa ve bu abluka müessir o
luyorsa o da lngiliz ablukası
dır. Bunu kendilerinin iddiala
rından değil, düşman tarafın 

itiraflarından anlıyoruz. Alman 
ablutcasımn harb üzerindeki tcsi 
ri hakkmda bir fikir edinmek 
icin de t,eyfül ecleceği neticeleri 
bekliyoruz. 

Hiiseyin Cahid l' ALÇIN 

,vrupada harb 
·eag tarafı 1 inci sahifcdel 

çı Londrn civarına diışmüştür. Lon
dra mıntakası uzcrindc az mikdarda 
Alınnn tayyaresi Elk sık gözükmüş ve 
Londra ınıntakasuıun alarm altı sa
atten fazla surmuştur. Hücumlar, ln
gilter.cnin dıı;cr mintaknl4ırı uzerinde 
de hemen hcmcıı ayni derece uzun 
filİl'ffiU"'tilr. 

Hava kuwctl inin fc\kalfıde !azla 
mikdnrd::ı zny.at vermeden kuUe ha
lınde hiıcumlarda bulunacak kabili
yette olmadıgmı miı:ınhcde eden Al
manlar, s,ınıldığma göre, şimdi hava 
ku\1\'ctlcrıntien, alarm sonu işareti
nin verilmesine ınanı olarak halkı 

ız'aç eykınck ve istihsal faaliyet ni 
yavaşlıındırmak için azami istifade
ye t~c:-bblis eylemişlerdir. 

Londra, 27 (n.a.) - İngiliz havn 
"e dahili emniyet nezaretlen tcbli
gi: 

Bugun duşınan az faaliyet göster
miştir. Manş sahıııeri üzerinde müte
addit kuçtık t:ıyyarn filoları gözük
muşlcrse de ynlnız birkaç tayyare 
dah.lc:> dogru niifuz etmiştir. 

Bunlard:ın uçu avcı tayyarelerimiz 
t::ırafındnn düşurülmuştür. 

&ıat 18 e kadnr yalnız Wight ada
sında deniz kenarına bombalar duş
mü \'C hic bir basar Ye vaziyet yap
mamışlardı,., 

Harek:it hakkında nlınan mufassııl 
raporlara nrızuran yir dığcr düşman 
tayyarcsınin daha imhn cdildıı.'i anla
şılmıştır. Bu suretle dü manm bu
gün kııybcltiği tayyarelerin adedi 
47 _yi bulmuştur. Dun kaybolduk1arı 
bilöirileıı dört pilottnn başka iki top
çumuz da iılmuştür. 

llerlin üzerinde İngiliz 
tayyareJeri 

Berlln, 27 (a.n.) - D. N. B. bil -
dirıyor: 

Bugece,Ilcrlin ve Berlin civarında 
yeniden alarm i aretl :o.·crilmiştir. Mu 
tcaddid düşman tayyaresi, Berlinc 
hucuma tcşebbus etmtş, :fakat, ha\ a 
da!ı batat~alnrının ve projektörlerin 
faı::liycti saycsınde Bnındcburg şehri 
civnrına vanr varmnz geri donmcğe 
mecbur edilmiştir. Dir tayyare, hü
kümct merkezi üzerinde çdk yUksck
ten uçmuştur. Hicbir bomba atılma
m15tır. 

İrlanda bombardıman edildi 
Nevyork, 27 (a.a.) -Reuter: 
New - York Times gazetesi 

yazıyor: 

Dün Irlanda üzerine düşen 

Alman bombaları bitaraflıkta 

herhangi bir emniyet olduğu hül 
yasını faale etmiştir. Bu Alman 
bombalan Jrlnadanın bugün 
harb halinde imiş gıbi Almanya 
nın keyfine tabi olduğunu isbat 
etmiştir. 

Gazete, netice olarak şöyle 

demektedir: 
Eire'in müdafaası kendi gay

retlerine veya en kuvvetli dost
larmm yardımına kalmı~tır. 

İngiliz tayyarelerinin ltal~ adald 
tahribatı 

Londra, 27 (n.a.) - ingiliz havn 
nezardi istihb:ırnt biırosu, şimali ttal 
yad sanayi müesseselerine karşı tn
giliz bombardırn:ın tayynre1cl'inin 
dun cece ynptıkları hueumlar hak -
kında ıış:ığıdaki tafsııatı \'ermekte
dır: 

15 gün içinde beşinci de!a olarak 
tngiliı lım·n kuvvetleri Fransn ve 
Alplar Ozerfoden dönüş seyahatlerini 
yapmışlardır. 

Hedefler, Torino, da Societa Aers
n .. tıc.-ı lttılia \'C Mina civarında Ma
rclli ve Seto San Gionami Manyatu 
.fabrıkaları idi. 

tngillz tayyareleri bu fabriknfar ti-
7.erine gece yarısından sonra saat ya
rımdan :ız evvel gelmişler 'e 40 dııki
ka içinde altı ton bomba atmışlardır. 

!{avala, Rumelinin en zengin 
kasabalarından olduğu için dü
ğün fevkalade muhtesem idi. Ge
len davetlilere tabi , tabla yc

M relli Iabrikasınn karşı üç hucum 
yapan bir pilot nttığı iki bombn gru
pu neticesinde üç infıllik olauğunu 

ve 18 y ... ugın çıktıgmı tesbıt etmiş -
tir. Scsto Sangio\ anni fabrlknsından 
200 metreye kadar yL.ksclen beyaz 
bir duman başka bir pilota hedefin 
ıstik metini tayın ettirerek tekrar 

seye vaz'ıyed etmis ve hepsi-----=====----
Bed b

• . bomb:ıl:-rın atılmasını kolaylastırmış
en ter ıyesJ mu- tır \C burada yeni yangınl:ıı· t;;ıkınış-

'l'nekler veriliyordu. 

Güreşler küçiik pehlivanlar 
atasında dn yapılacaktı. 

sıhhi imda:I otomobiliyle Cer
rahpaşa hastanesine knldırıl -
mışlardır. 

Zabıta yaralama hadisesi hak
kında tahkikat yapmaktadır. 

Desteye, küçlik ortaya, orta- ........... •11111!1•-. 
Dünyanın en büyuk film evlcrin-

~a, büyük ortaya baş altına den kudret .. San'atın eıı yüksek 
glireşecek bir çok ı>ehli\'anlar zevklerinden ilham . Heyecan 
gelnıişti. \ e nl's'cnin hudud uzluğundıın 

!{avala düğünü ad ta l{ırk- hararet olnn 

:Pınar toplantısını andırıyordu. LALE SİNEMASI 
G~ler iki gün Gilrecekti. 

.A.kşama kadar devam edecek 
~Blerin birinci gi.ınü ba. a 
.kalacak çiftler, ikinci günü de 
başlar ayırd olacaktı. 

Katrancı ile Aliçonun güreşe
ceği yüzde, yüzdü. 

Fakat, Aliçoyu hem Koca 
~Usuf, hem de Adıı..lı Halil tut
~ istiyordu. 

Yarın l\'I:ıl'neleııien tib:ıren 

s:ılonunu 

Yeni mev 'ınin bUyuk sUrprizlc-
1 inc acıyor . 

'LK PROGRAM 
Sinema dunyasınııı usırlarcn 

sclfımlıy:ıca ı 

Türkçe 
OTEL EMPERYAL 

ISA MiRANDA • RAV MILLANO 

kelleflerinin dünkü tır. Torinoda Fiat fabrıkaları üzerine 
gelen ılk tayyareler yungınlar çıka-

to plan hsı rnra)i dıger pilotların rüyet kabilıye-
[Baı; tarııfı 1 inci sahifede] tini kolaylaştırmış \•e 10 d:ıkika siı-

lara ayrılmışlardır. 30 Ağustos- ren hUcum esnasında infildklar yuku 
bulduto'Wlun tesbıt edilmesine yar -

tan sqnra bu serbest meslek er- dım etmiştir. 
babı haftanın muayyen saatle- Bu harektl.t esnasında iki ltalyan 
rinde beden terbiyesi yapacak - m·cı tayyaresi r.orunmuşlcrsc de in
lardır. Resmi Ye yarı resmi dai- giliz tayyarclerinin hUcumuno mfini 
relerle is yerlerindeki miikellef- olac ... 1- bır harekette bulunmnmışl:ır-

ler aynca hazırlanacak saha ~d!!ır~. '*!'~=~,.....~~~~~~~"!!'! 
ve klüblerde meşgul olacalcla -
dır. Dünkü toplantıya yüzl rce 
mükellef iştirak etmiştir. 

Diğer taraftan gençlik kliib
lerinin küşad resmi 30 Ağustos
ta ka1A\larda tayin cdileceh yer
lerd? yapılacaktır. 

Her kaza dahiiinde bulunan 
spor klüblerinde azami beş yiiz 
mükellef C'alışlırılncaktır. 1s-

tanbul bölgesinde teşC'kki\l eden 
mükellefiyet komisyonu lrnzala
ra iki aylık bir program vermiş
tir. Kazalar bu programı esas 
tutarak çalışacaklardır. 

Dün Taksim stadyomunda 
toplanan Beyoğlu mükelleflerine 
lii.zım gelen ızahat verilmiı:; ve 
nahiye itibarıyle takım ve man 
galar ayrı1mıştır. 

Rume - ıacar 
münasebetlerinde 
v him hadiseler 

--o--
Bir Rumen tayyaresi 
bir Macar tayyaresini 

diişürdü 
Budupcşte, 27 (a.a.) - Ma

car ajansı bildiriyor: 
Dobriceden Macar hududuna 1 

scvkcdılen Rumen fırkalarının 
harekatı tekemmül etmiş olacak 
ki Rumenler bir harb fili işle
mek ıçın zamanın geldiğine 

hükmetmişlerdir . 
Debrcczim askeri makamları

nın haber verdiğine göre 112 
He. işaretini taşıyan bir Rumen ı 
avcı tayyaresi salı sabahı saat 
10 da Debrcczim istasyonunun 
üstünde havada bir Macar bom 
bardıman tayyaresine fıni olnr:ık 
hücum etmiş ve düşürmüştür . 

Tecavüzü mütcakib Rumen 
tayyaresi şark istikametinde 
kaybolmuştur. 

Müzakereler IJa~yn.cak ım? 
Budapcşte, 27 (a.a.) - Tr:ı.n

silvanya meselesi etrafındaki 

müzakerelere yeniden başlamak 
üzere, Rumen hükumetinin pek 
yakında Macaristandan istim
zaçta bulunacağı snntlmakta -
dır. Görüşmelere pcr!)embc gü
nü başlanacağı ve görüşmelerin 
pek muhtemel olarak Budnpeş
tede yapılacağı tahmin edilmek
tedir. 

--:ııııa:--

Yugoslavy~nın bu-
günkü siyaseti 

(Ba; tarafı 1 inci sayfada) 
mekte olan büyük hadiseler kar-
51sında, bizim aldığımız vaziyet 
herkesce mı:ı.lümdur. 

Tnkib ettiğimiz politika, mil
letimizin korunması- ve ba.5ta 1 

büyük komşulnnmız Almanya 
ve İtalya olmak üzereı bütün 
komşularımızla siyasi ve iktısa
di bir işbirliği temin edecek sa
mimi ve dostane bir :politilmyn 
istınad etmektedir. 

l{raliyet hükumeti bu tarzı 
hareketle fjimdiye kadar elde e
dilmiş olan iyi neticeleri memnu
niyetle kaydetmektedir. Bu ve
sile ıle hiikumet, Almanya ve 
İtalya ile olan dostluğunun ica
bı hale uygun bir keyfiyet ol
n1ayıb, esas menfaatlerine müs
tenid bulunduğunu bilhassa 
kaydetmek ister. 

Gündengüne daha samimile
şen bu teşriki mesainin müessi
riyeti. son seneler zarfında gıt

tıltçe kendini göstermiştir. Bu
gün, bütün dünyanın bir dönüm 
noktrun .. >ıda bulunduğu, ve A,-. 
:rupa işlerinin yeniden teşkilitt

lanması noktasından yeni yeni 
yolların tebellür ettiği bir za
manda, Yugosla\-ya bu yeru ha
diselere iştirak etmek zarure
tinde olduğunu müdrik bulun
maktadır. 

Bu sebt!ble, dostane bağlarla 
merbut bulunduğumuz büyük 
dostlarımızın. dost memleketin 
gayretlerim takdir edeceklerini I 
ümid ederiz. 

7 Ayhk ihracatımız 
İdhalatımızdan 27 mil

yon lira fazla 
Ankara, 27 (a.a.) - Dış tica

retimiz hakkında verilen resmi 
rakamln.ra göre, 194-0 yılının 

yedi ayı iç.inde memleketimize 
44.573.890 lfra değerinde itha
latta bulunulmu§ ve buna muka
bil 71.579.560 lira değerinde mnl 
ihraç olunmuştur. 

1939 yılında ise, ayni müd • 
det içinde 81.340.135 lira değe
rinde ithalatta bulunulınu~ •:e 
bwıa mukabil 65.581.340 lira -
lık ihracat yapılmıştır. 
Bwıa nazaran, 1939 yılında 1 

yedi aylık uış ticaretimizin, 
ihracatımız aleyhinde 15881795 
liralık bir fark kaydetmiş ol
masına mui;:nbıl, 1940 yılının 

aynı de,Tesinde ihracatımız le
hinde kaydolunan nııktar 

27.005.670 lırndır. 

Af rikada harb 
( Baı tarafı 1 inci sayfada) 

deniz tayyareleri üssüne hücum et
mişlerdir. Bu oo mahal muvaffak! -
yelle bombardıman edilmiştir. Bar
d adn kuvvetlerimiz limana glrmış
lcr ve hcdcllerinc çok yakından ateş 
etmişlerdir. Harb ı:emilerimize hiç 
bir hasar olmamıştır. 

tn~iliz tayyarelerinin Afrikadaki l 
faaliyetleri 

Kahire, 27 (n.a.) - İngiliz ha\•a 
kU\'\ eUcrivın tcbligı· 
Bombardıman tayyarelerimiz, İt&l· 

yan somalisinde Mogadiscioda askeri 
hedeflere huc:-um etmi lerdir. Bınalnr 
üzerine t:ım isabetler vaki olmuştur. 
Yangınlar mu nhede edılmiştir. 
llab~lstanda Dcssic'de hava mey

danına da bır hucum yapılmış ve 
h:ıngarlara bomb:ılar atılmıştır. tııfi

laktnn bır bına çöl.muş ve bır yan
gın çıh'"Illıştır. Tayyarelerimlzın hepsi 
s::ılımen donmu lerdır, 

Galabat \'C MctctıJn ı.zcrlerlne de 
h:ıvn lıiıcuml:ırı ynpılm15 ve buralar
d.ı ,lSkcri lıcdc!ler uzcrine tam is -
betler Yakı olmuştur. 

Garb çölunde, Bardia \ c Eladcm'c 
hucum edıbniş ve Eladem'de hangar
lara bırçok talt isnbcUer oldu ~ mu
şnhcde edılmıstır. 

Bir aile facıası 

Sayfa : 3 

Bir ihmal facıası 
~ kuyucularıınızdnn Bc;ftk
~ ta§ Abbas ağa, jandar· 
ma Mekteb sokağı 67 numarn
da oturan Atıf Avcıdan aldığı
mız bir mektub bizi acı acı dü
şündürdü. Bu vatandn.ş bır kaç 
giin evvel bir iş tnkibı ı m git
miş olduğu Sıhhiye Miıdurlüğü 

binasında İstiklal Harbımızın 
eşsiz knhrn.man kadını Kara 
Fatmaya tesadüf etmiş. Goğ

sünde İStiklill Madalyesı porla
ynn kadıncağız çok acıklı bır 
kıyafette imiş \•e bir iş bulmak 
için Sıhhiye Müdürlüğwı» mü
racaat etmi.c; imiR. 

Bugün altmış yaşına \'arnıı.c; 

ve muhterem bir ihtiyar I; dm 
olınu§ olan dünkü kahraman 
Kııra Fatmruım bu hal<' 1u m"
si, bu nıernleketin evlad.l n içın 

ayıptır. İstiklal Harbi sır ların
da ismi yalnız Tiirkiye hudud
ları dahilinde degil, butwı b'r 
dünyada bir efsruıc gıbı d'>la
şan bu kahraman Tiırk k d ıu
na karşı gö~Lerilen bu hmnl 
çok acıdır. Türk kadınlığının 

bir kahramanlık semboliı ola.n 
[Baş tarafı 1 inci sahifede] bir kadın şimdi ihtiyarlığın~a 

Önce Alinin kazancı yerinde yırtık ve eskı elbiseler ı ı:ıde, 
olduğundan çok iyi günler ve göğsünde İstiklal Madalya.siyle 
aylar gccirmişlerse de son za- iş araması kadar hazin ne ola
manda kazanç darlığı evdeki ta- bilir? 
dıda bozmuştur. Hele bundan ı Onun iş bulmak için bu ::, J.'. :ı 
bir müddet evvel sık sık ziya - resmi daire koridorlarında sü
retleıinde bulunan ve nihayet ıi.inmesi dcğıl, rahat ve a ... ... 
evlerine yerleşen karısının dayı bir köşede oturması Eızıırıdır. 
zadcsi Fahreddin ele aralarına Hayatının son senelerinde olsun 
girdikten sonra bu hayat bir ona bu • cfkati gostermeğe 
cehennem azabına dönmüştür. mecburuz. Ve bunu yapmalıyız. 

Emekli bir yüzbaşı olan Fah- MURAD SERTOGLU 
reddin ile Zehranın oynaşmakta ------=====----
olmaları kıskanç kocayı bir kaç 
defa Fahrcddini evden kovmiya 
bile mecbur etmiş ve faknt her 
defasında kansı ile .kainvnl<le
sinin itiraz ve müdahaleleri ile 
knrşılaşnuştır. 

Nihayet evvelki gece gene u- J 
fuk bir gürültü olmuş ve çabuk 
kapannuştır. Lakin sabah er
kenden eve giren Ali Fahred -
dfai kendi yatağında görünce 
dayanamıyarak bağırıp çağır

mağa başlamış, gene kaynanası
nın nıüdııhalesiyle büsbütün :kız 
mıştır. Bu hal onu bir deliye 
çevirerek eline geçirdiği bıçak

la delik deşik ettiği knynnnasın
dan soıır.a Fahreddine hücum e
derek kanlar içinde her ikisini 
yerlere senniştir. Bu sırada is
timdad eden Zchraya hen üz 
b r ufak taarruzda bulunduğu 

sırada C\'C giren bekçi, polis ve 
mahalle halkı tarafından kanlı 
bıçağı ile beraber tutulmuştur. 

Ali düıı sabah, Ahmetliye ka
rakolunda bekletilmiş ve müd
deiumumi. zabıta tabibi vak'a 
mahalinde tedkikat yapmı~lar
dır. Asiye hastahaneye kaldırı
lırken ölmüş, Fahreddine yapı
lan bir ameliyat iyi neticelenmiş 
olmakla beraber karaciğerinde

ki yarası tehlikeli görülmekte
dir. 

z,.hra boynundan nldığı ha
fif yara ile bayılarak hastahane
de kısa bir tedaviden sonra ken
dıne gelmiştir. Sıhhati iyidir. 

Dün geç vakit müddeiumumi
liğe teslim edilen katil Ali tev
kif edilmiştir. Mahkemesine 
cürmümeşhud kanununa tebaan 
derhal ikinci ağır ceza mahke - 1 

mesın:ie başlanacaktır. 1 

Vekalet; noterleri 
mahkemeye verdi 

l Baş tarafı 1 incı sahifede] 
notcrliklere t un gond ld ..,ı \'C 

b lAhare bu pı•ll rın 60 kuru :ı çıka· 

rıldıgı hakk d ki kanun ıle t IT'.ım

kr yapıldıgı h ide noterlcr.n IJu k -
nun ve tnmımler hıl~!ın 1Jl n
zlm cylcdiklerı \ cltnletnıımelere hu
kuk iane pul! rı y pışl rm ol -
duklan teftiş heyctlı•rimıı Uırıh, nu
mara \'C isım z krcderc;: tcbıt c.tık
lcri pulsuz vckaletnamcle .. l'1 kk nda 
\ erdıklerı ruporl:ırb s;ıbıt oldugun
d:ın hnklırrınd.ı knnuna nıuh:ı.il bır 

~ekilde ihmal uçu ıle ıuh keme e
dılmelcrıne \ e k. nuni yoltu 1 
ycsı eihctlerJ e gıd1lm~1 ' 
faleb olunuyordu. 

Mahkemede hazır bulu .;ın not<.'r -
ler Eşref Akm n, Mıth:ıt C •mal Kut
ny, Galib Bm"ul. i maıl, S bri, Şuk
rü, &ılfthııdd n \ e iki avukatı rı .dd 
nameyi dinledıktcn sonra U"lu noter 
Eşref Akman oz nldı \·c:> d"<i. ki· 

- Biz ne:> lrnnuna muh:ılıf h reket 
ettik, ne:- de \ azife .iz. hm l cyle
du;:. Vn7.t kanun innc pull.ı .. nm ıh
tiyari oldugunu 'c icb:ıı yapı.amıya
cnğını gayet bariz \'e ,·nzılı olarak 
tasrih ctmiııtir. 

Sonra hukuı- fane pulları ;ı' .ın -
dn notcrlıklcrce ılsak me bur yetini 
rniiş'ir hiçbir ta im \ e knmm l :ı

d1ğ1 gibi bunların ayni zamanda :ıh. 

keme \ ezneler1le, malmudu lukle -
rinden de tenuni ,.e tanz.. olun .. n 
\ ekiılctlerc c habı me lıh • r .. fın -
d;ı:ı ilsak edildıği yıll rd nbc. ı go
rulegclmi,}tir. Te:ımul de e;...ı en bu 
idi. Bu sıral:ırda arzu ede.o.ere hu
kuk inne pulu \eriyor. etrr tyt.>nlerc 
ise mahkeme \ eznclcrmın tedarık 

edeceklerini soylcmeler le p;,ı .. ı: t n
zim ediyorduk. 

Biz de o tarıhden onrrı b un ' e
kfıletlcre hukuk i:ıne pull.ır.nı _ "tl
bi istesin vey:ı ~tcmcs n mc burı o
hırnk yapıştırn aya b 1 d.k E er 
\ ekô.lct mufctti lerı 
sonrnya nıd pul: uı. bır e 
larsa her ce y • lıJıır 

I:: ref Akm nın bu ıud.lf ı ı dı-

K 
ger noterlerce de nyncn ~bul •dıl-

eçİ kılı ihtikarı dı. Neticedl' 'iı:ı ı kan v ıl • n 
[ Bıış t.1rafı 1 inci saiılfcdeJ iddiasını ve iler. surulen ıhma! su-

ın kilosunu 70 kuru~. k. dar çıkar- çunu görem :ı;ereJ. bulu 
mışlardır. Bu mall<ırın yegane mil - beraetlerini t.ı eb etti Rıy 

ya~ ı tetkik .n alık 
tcriL1 hemen hemen J.cr1 mucssesc- • 
lerımızdır Bu ıtibarl.ı ası.eri ihtlyaç- !!'!b!'!ır~gun~ .. ~e~b!'!ır!'!!!!k!!!!!tı.~~~~~~~ 
1 r ıcın ..ılın:ın bu mallarda yapıl -
n..ıkta ol n pckulı'ayon tumnmen 
nemleket.n alcybınd"dir. Heı· giın 
bırkaç ku ur kuruı; fırlıımnkta olan 
keçi kılı fıyatlarının bu gıdişle 80 
;:uru,.,u a .ıca_:ı muhaklmktır. 

Bu m<ıl piya ada muayyen ellerde 
uldugu hin •. l.ılmd«rlaıın bu satışları 
olaylıl..l..ı ı ur, lrob0 etm i mum -

l·undur. Y kında ıhrucata b:ışlıınnc:ık 
ol.1n bu mnllaı a \'<.. ,filctın bir fiyat 
te.:.:bıt edcct't,ı tubiidH·. D:ıhıldckı s:ı
t;.şlJr ıçin de bd' !ıyat tcsb t edildi I 
takdırde yı:pıl cak ihrccatta elde c
dilece.U;: aıl:ı fiyat forkı dı::;cr ınad
clclcrde old:.ıgu gibi huk(ımetin Fon 
he ..ıbına yatırılabilir. Altik:-dnrların 

derhal .ı..ılıyek geçerek tedbir al -
m:ı. ı bekler..ıne, tcd:r. 

VEFAT 

nebakan \e Hurıye Gun!'baklnı 'l

nelcri s:ılih:ıtı nı \ ıınd:ın Em ... G -
nebakan dunku gün Haklan ı· lunc-
1 ine knvuşmuştuı. Ccnaıc bugun 
o le zamanı Be Ikt:ı.- Çır.ı.: cad. 
Set ı.istü 73/8 numaralı apartı ndan 
.:ılınarak nam zı Sımınp 1 ınde 

kılınıp Ortnkoy mez:ırlıt:ındakı cbc
dı fstirahatg hı.na tevdı cdıleccktır. 

\Uahdan rahmet dller, k dcrdıde üı
lcsınc ve dosu rına saba- t"'n enni 
ederiz. 
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Jt.ıruı:•<fo y. I !"' • ıltr o "11 inik t-:klif mektuplarını b"ldı ılrn ı:un \C &a .. tt" , •lıc1ıu- cmı:ık ser\ıl :ne tc'idi 
t1nıclcr . 7507) 
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Ci11sl 

Bliylık un ı.:le:;i iı;inin d•)},ıp1M!!C 

Tııht.• 1rnplık 

Serpin , 
Y:ıtrt· ma'"ll {K;-,~naid, '1 ~" ılı•ıun· 

dişlileri ü7.erin•lc) 
Yıknmn dol .. bı 
Cırpırtma kolu 
Yıl.Hıma k:ı.plıklaı t mıi-t • .r• ~tı.)1 ımu
Dyycn) lıc~:ıbilc h!'pdııc top1nn 
'Eı>ı. cle<Jı 

Çırpırtma ~nntlıgı ık 
Taş knldıı n ~ :ıgacı 
Saç u bonı .. u 
Mf'ltlrp ckı;i 
Eli.!!, dlşli~i 

Yatth ış:ıK L·ISESİ : ~ehstt 
•E6KI FE.YZl;ı' E ) ~ct,.ı.;.;~~«<::;; 

Ana - llk - 011.ı - Lise (Kız - Erkek) 
1 - Türkiyenin e-n eski hususi &esidir, Lisan tedrisatın 

!ardan b~lanır \ e hu:.mıi ebemrı)lyet verilil', Kayıt için her 
r:ıcn&~ olunabiliı'. Taril.n .. -ım~ istc;)'ıniz. Telefon: 80879 

2 - Fcki 1:\lebenin 15 Pyl(ılc kaclar knyıllannı yenilemesi 

Deniz Gedikli Erbaş Orta 
Okul ·Müdürlüğünden:~ 

Okulumuza licn::tle 2 Türkçe ı İngilizce ı Fwk - Kimyn, ttbii ılıJ1 le 
•rıırih - Cogl."afya - Yurt 1'iJgisi ıjgrclnıenine lttzum vardır. 

YATILI - YATISIZ - KIZ • ERKEK 
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00 
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00 
(i0 

uo 
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00 
00 
50 

I~leı,in un ~ıkaın a"ı l\ ı.ı.ı'h) 
Torpin 

ŞARTLAR: 12 
ı üniıversite n•czumı olmnl~ Vt:;)'<ı uru\ <>rsıkdcn ogretmenli.k n: ik;,.~ı , lı 

il 

i YE ELE 
Horl or Cadılesind~ Telefon 

T::ış t.&Snaı;ı (:,nı;) 
Ta) (ç:ıkmuk) 2 - Askerlikle ıll~iı!ı bulunl"f':ımnk. . • • 

T ~ <K a) 3 - ücret miktarı barem k:munmu gurc M.?IL Vcki1letince t. ym Etlılc 
:ı, • r • . GC" 

bulunmak. 

ANA I L K ORTA 
20r:so 

LiSE 

G 
s 
1 

ti O 
U 1 .,1 clolnbı Ur. Hemen derslere bn:,;lan.'leağınckn tal?blerm , ceıe Kasımpa ndü Den z. 

n c e., ...1 ·1 ı· k 1 · t1 .. 6G7 ı 2 :; 1 11ı ; ı o u una murac:w :ırı. .. , ~ 

.re l,"d .. r velilcrd" 'ber:ıbc.r mürnl. r.t cdC!ck knyıofarını ycwlcmd,.,rı 

L rı hercun ..:ıat 10 - 17 l l.ad .. r y:ıp.lır. Buttinl~rıclcıc _., • •ul:'lcı ta 
1n rd:ın itib.ırerı ba~lanır. Son '"ıultn !en şu!)(: i de vn·•'•r, 

ı:ıDmdır. 

b ... lana-
Çinı b. nl.n u çini top\ı ~ nı yemhgi ~'--------------------------~ 
jçin ~-:ılı dışlı i ~mı ""

0 
Fi. 

1 Devlet Demiry·olları İlanları 
Çiı.gıli r<nr.:->~" ı; çız.gıı• t•ıııu 2. çi:ı:-I ınch t.' bin hususi oto blİs \'C .,tc ob.lilc ı:;vlcrine n:ıklcdilir, 150 orı 

00 
00 
00 
co 

4 
l 
1 
1 

nar 
401) - .-J{tt) l:oc'~ ~ir w • timl 

mustamcl b;r hnhrır fokoınol mı 
ve SiıO .Ii. , •• A. ooOO vo11otc IJ.ir 
u.ıt.=rnnför anuı'~ or. 

t;atatada JHiihn ı ncligar 
•~ı imar l"uı·duua C\;s.-ıf '" 
tınn ınelttu pla bilıUriJ ~. 

lıan 

fi: -

Kirahk Apartnıa 
B ••bd te J'.!"Slaıılı • Robu t 

K JC bq cı:. ılrn ırc :ıJ•'\k• k:ılo

r f<'r , O~l? "c ı.: akaı • ıyu, 
tııny~-u. b:ıhı:c:;i H' g 7.cl m:-:r.
:ı:arm;ı vıırdıı. 3 ı - Sı3 Ne-. y.1 

.... 11-- Telefon edil 

1--- EMLAK IŞLE.f<~ . aızwww 
ı - ı:.tanbu\un h"r .emtmdc 

rrııc;.nız? 

n~ o~lw1ğa Galair "° ay m~ı-. 
mnd:ı 184.mamarad;ı Zı~n Anl.ıı

ra apartma mın 1 r.1.1ma. - ı d:ıi

re:,ınc giderek ll&tclcrimiki, !i -
yatl.ırnıızı, ı;c.-a 1t' ı.-ı •ctkıJ; 

('(},niz. 
TAK'SiM' DE TALlllıHA.NE'DE 

MODEAfJ Din APARTMAN DA 
SATILIKTIR. 

r" 49010 mutı ·• ~' 

~aib aramyor 1 
Yiı ı ı .ılU scnedır k. d~';)ı ~ı k .. )- • 

LetW '· l<:a~d~;im.ıı ı< ıı 'ıll. hvcrdı, I 
t::ıh.ıc:• •n i. ~ 1 Mehıı ı.;<!, ... n. nm ıs
ıııi .'\y~ • Vlliiy t ıni :'•fu~, mahalle-

1 
ı ız. T.ışo. Bilenler ~. ıyc. n:ı ıım~I 

··~'iıh{••ki ndte_e b.ld '"t: nl•• • • 
h.tanbul K11rtııl Yalo:ıcıktoı ı 

Ahmd Çeto 

DAVET 

Gunrı. Veni Şlwıı \ c "' t Sp!ır 
Klüpleri heyetlcrlnd-n: ı 

l{lupİcı-i;ı ize ıııcıı ub futl oku ~.t
l t, dcııiu:l, biı,ıklet~i gu c~ı;ı ve bil ·ı- ı 
mu r:ı.a' zal:ı.rın, n ev• •m b::ışfangı-
• 1 dul I~ i le sJı üsn ,. l ,,ere, 30 A -
cu t'i' HJ40 tru·ihim: ü~dı! cum:ı ak 
~·mı , nt 19.ao da ., J<.ız:ı,ı:ıı ındal· i 

Y• ni Şişli Spor Kh1b.ı loknli•ıd•' tc;p- I 
J:ınn <ıl rı luzumu blH1'·1l!r. 

TEHiR EDiLEN TENEZZÜH 

Umum Mütektıdır au.crıyc ccnl-

Çemişgezekte seyyar jandarma taburundan 
gilı :,rn\li ı :,ılrnn~:ı ... '>b '1 ve oı .. lısı Dokuzuncu t letmemn Sııkecı r.ıhtnnınn b·r ene uırfındtı {;('1cccıi '· 1 ., r. 

2S 
~ 

l 

25 
~ 
l 

'fırı ) Ol min ı:dılcn 21.000 t'>n m:ıdcn kom ı undcn Sıık~ı deposuna m ili cttcb ·~ 
Ta ın di~lıs-ı tn:ııu lt .. cıiı«•c ı:ınnııı \iagondan yere tah1iycsil•' ·· tili \c tahminen 20.000 ton kum · 

T. L..ır ıhtıy .... ı ı ın k. p:::ılı ı..ırlkl 120000 kil• (•J•1 <:k tılın .. ..ıktır. Mu-
h:ımmcn tutarı 15600, ılk cm:ıı. tı !liO lir«iır, 

Yık •na '• .. anı :llt k• ·" ı ayr i depodan veya m;-kıne?cre t. lu ılı i~i kapalı zarf usulile mümık ):ı 1 

Ek itmesi 10/9 '940 s.ılı goııi.ı sat • n lılıd• 
rnı gü.lwıd:ı topl.ınnc .. k atm oln a komicy onund:ı 

,. tuplJrını il;:ıl" o:ıti. de 
) 1.) 1.l \ .:rmi;; vey. göndcrm :.; olm:ıl~ı l<'lz:mdır. 

t::ıbur k::ı-

• :ıt c\' el ı.omis-

IJ ı l;e ofd tn ... mt" ı Çemi<'f!CZ"ktc taın.ı. \ <. Ho.t..,ttn -U\ rıri böHiğLin-
dc g•J • ıl,,biJir. i'145~) 

Üçüncii mühendislik kurslarına iştirak 
edecek fen nıemurlarına 

529 'i5 .;,7 Yekht' .. 

ı ı .. AN ·~r. l 
Yukam.'. t: :\ \ • rr.ıkrl, lnrilc kıymeti il' hr 1111cııcleri ~.Wİ! .f'ubı·ıt .. 1 

· fıl:it ve cdc, .. tı 23/8/1940 Uıııhınrlen ib'bnrc•ı 20 gun müddetle muu.ycdc)c 
çık:ırılını,tıı'. •.rttl.ib '''ar1,.rm 11/9/940 ı,ar :'imim eumı sa<>t 15 ıfo 'l'Qkat 
Dcfterd,,l-Jıı,mön r, utc~l.'k ıl "atq komisyonuna m~ ı'n•'u::ıtltırı lı.izumu ılnn 
olunur. t 7Wl) 

ı_a_FN_iz_LE_vA_zı_sA_nN_A_LM_A_Ko_M_isY_oN_u _iL_iN_LA_Hı _. 
Tahmin B, 

Lira Kr. 
Kat'i T. · 

Lır;a lK r. 

çıknnlıruştır. Beher ton kômiinm t:ıhliyc.ı 25 'c t. hnıili 20 kuruş n:ulı• 
men bcdcll:ılir. 

Münakasa 9/9/ 19•'0 p.,zarh ı guı ıJ s. ıt 11 de Sirkecide 9 l.ıncu ı~·c e 
A. E. komisyonu tarafmd. n y:ıp l, caktu·. !ııtoı•lilerııı 695.75 lir. w•1 ı l e 
kanuni \Csaiki ihti.~ cık "ek nl,n lrnpnlı z<ı !l .. rını nyni gun .. at 10' 
,dar kon1isyonn vcrmt J~ri lf 7.ımdır. !] .. rtn~ mele parasız ol, rnk kr. c" 

'yondıın \•erılmekte<.1.ı·. (ii2u) 

* 
Muhammen bedeli 9000 lira ol::ııı 450 l.on up"rsiıuan 12/9/19<!0 pcı l r.~ 

be ~ünü s:ıat 15.30 ela ı.. p:ılı • I uwlilc .4.rıkaracla idnre biı , ~ındtı t ıJ 
alınacaktır. 

Bu İ§e girme!, İf:ti3.::nlcrı11 t\75 Jir;>lık n1uvnl.k:ıt teininat ıle kilnu ı;tı 
tayin etliği vesik~l<>rı v telrJilJcıini :ıynı gün F.aat 14.30 n katlar kom:n !l 

rdsligine vermek ·ı hqJmdır, ' Teknik okulu müdürlüğünden: 12.000 k!Io ııı in-;.. .............. 3958.60 .!ıll3132 Şartnameler JJ<ıın ız. Qlr.r:ı.k A•ık. ı:ıcfa m. lzeme dairesinden, Hayd .. rpll" 
ı - Yuk,.rı•l, ci •1!: "e mikd.:ırı ve tahmin bedeli ile tcmin;ıtı yiı~Jlı bit· liadu Tcsclllim ve SC\k ,1;'<1llgındcn tlogıtılacnkt r. (7900) 

ı Hihc11< ~hk ku Jnrı <hıhul in t h ... nı. rıntlrn •m .. v:ıf.f'nk om1u.s !en me
ı u lru·ındr!l 1333 ~~·(tlil,..rc (D. hl!) knd..ır vjıınl 2 "E:) lul l 940 t:ıı-ihinde 
!Jıı ~lı:> •1..ık olan u•~n· u ruhcııdl ı k kursun:ı Jı:.ıb\IJ çtlı!eecldcli-ıdcn nli'ı
kalılarııı 29/8/l940 per~rn•Jc giıml s ;ıt l7 ye lrnıl , •ikula nıiiracaatla 
l. :ıyıt olunmcıl .. rı Jııw ı ı. •lfırt o1ı 11-ı·. ı7sı71) < 

_ Jr..alcm plıin•:, 2.9/Ağu•:to /]ıı~o taril\lne rastlıy.ın f.C!'fiembe gimL'ı "ll<ıt 15.30 1 
da ':Z:

11

:~:k~;:~~k~~o :ıyılı lmnun<l:ı yazıil \()SikalJnk bırlil~ı .. llclli ASKERİ FABRİKALAR SAnN ALMA KOMiSYONU ilANLARI J 
gün 'e saatte Kr.• ımp:ı~~-ıda. bulunnn kl>nli "y\;ı :. mUra~·aatla ı.• (7804) _________ !11111 _____________________ .... 

Büyükdeı·e 

- =-----'~-- -

Tümen Satınalma 

Komisyonundan : 

Büyükdcre tümen satı~a]ma komisyonundan 

1~inı;re .. i t, hlıtı.; t: bı ti..tuım .. k. ş<ırtıli' J;. ,..t.crı 101) &.'r~lık çift p,. kcUer
d<' ı .000 attcd 1.ı>rl.>. lık ko•nprinı•• 1.>ai."lrlıkl.1 ::;a1 ın • •• ım':mUdır. 1-:ıtslltnıesi 
3101 ı !l40 ı;tnıü sa:ıt l~ d•' Bıl) Ukderc ıı>kell'si knrr.•· ındo.ı1':i .. sltcri ambarda 
s.-ıt.ınalm, k•1mı~yorİtl hu1.uru.ll•l:t y. ı.ul, ı.;:ıi!tır. T:>lıl) oklnJ?ı •n ımıhamm~ıı 
Ue<lclc gdrc .273 U ,;dm llı. ret temlnnt ntu;<:!:Hc L'li • .u:ı.te mczkflr giln \"C .sa-
at•~ kol'ıi~onn mürnca. tl\jrı Jüımırm ilfin vıunw. (r1BS4) . . 

Kabataş Lisesi Müdürlüğünden · 
G\lndü.Llu takbenin k,ıy1Unrını 27 e.>hile t-:ı•l-:r )'f.'nlleD)csi Jil:ınıdır. 

Panılı ynlıh talebeden 5 t '.} 1(11 nk{nmıı>n lm~a.· blı m l tal :..iti gii~dcrml-
yenlerın )erine Uı> l<olnrı nlınn"r.l<'tır. (18'ib) 

J LAN 1 , . 
cuıt::matMntd eirirıcı suıh Hukuk , ___ r_ı_v_A....,T .. R_o_L_A_R __ _ 

ıııııhkcmtal~n: 

940/l::? 
e F: tm:ı Fnh-

AA'ŞtO RtZ,A Tiy::.tro'" 
HALiDE Pl~KiN b raber 

28 /\il.~~·. c:ır:ırunb:ı ı,'i•nii ukş:ımı 
Ü$ktld(lr, e;:ıgJarb~ı ı-tile b.-rh~indc 

01\:LAR EP.M•ş MURADINA 
• VÔ< •il 3 pçr<ie 

--r- - - -·-=====:":"'==~ 

Aşagı n C'İ.'1!! 1 m.I: !,d •• :r "'e ıp.uh:lJllmen bedellcd yazılı ıi·u}ıteli!" <:ruık 
ve ')'em mcddden 241lp numaralı kanunun 46. madd~i :M. fıknı!;l c 9 uncu 
mr.ddesi hu!.um~rine tevm~ıt ı azarlıkla ~;ıtın atinocaktır. El.~ mıueı ı l bi
zalannda ~ &:ı>h _gun ~" <o ;ıtıerclc' Büyükdcre iıtlw!esi k=11·şım.ıll: .1 • Tu..Ti'en 
nmb:ırındn Tı.imı:n sııhmılnıa ltomlı;yonu huzurlİndn )apıl:ıc::ık1.~t. i tcldi
lerın bi.7.:ıl,mnı :ı ;y:.zııı tqnmıt akçe]erile birlikte komisy'lna m~rrı .. :ıatı:ırı. 
ilan olunur. 
Erzakın cinai 

.Mcrcımek' 

Şehriye 

'.M kfl'"r,:
Pirinç 
Nohı,ıt 

Kuru 1 ~tı\lc · 
Sade yağ 
Zeytin Y~ı~ 
Kum üz\lm 
Kuru sQğ:' 
Patntf!s 
Yut:ıt 

A"
0

pa 

' t<Uo 

a :rncı 

8 500 
7 oöo 

2!? (lfJO 
14 (!Ol) 

!4 000 
9 (100 
3 ()Oı) 

4 00 
13 500 
4 000 

000 
000 

tlO 
~00 

Muhammen 
bedeli 

·ı 70() 
'l 870 
ı ~40 
7 . iOO 
l 680 
4 800 
9 900 
1 710 
1 000 

675 
240 

3 600 
18 000 

Temin;.tı 

akçeıç 

~i 
J.40.2.5 
115.50 
1;';7.50 
126.00 
3tlO.ı1i) 

7~2.5 1) 

12~.2:i 

i5.0o) 
5u.ıo 

lll.00 
2iO.üQ 

l 350.00' 

T cknik Okulu ~1üdürlüğünden: 

Ehıltme 

'iı rı "e etır.ıti 
3/9/940 14 
.aıaı94o a 

i'l>/ü40 i4 
J/9/940 15 
3/9/tHO 15 
S/9/940 15 
3/9/940 16 
3J9i940 ıcı 
~/&/9'40 14 
5/9/040 14 
:ıi.91~0 H 
sı~/!MO ıs 

:i/9/{140 15 

Okuluıruı.un nılıhcndis '-'C fon memurn kısıml:ırırıın in~r~.t \C m<ıkinC' 
6\lbeleriııe ttıM>e k:>ydınn 2 Eylül '1940 ını·Jhindt.? bııııJanan'ık 3 Eylül 1940 
g'i.iııü akıJ:-.ım' rnııt 17 ye kr.dar de\iatn MHcce~tk. Son gGn ımıstcsnn k:-yıt 

Z A V. ı muamelesi .her 'gun nr.tıt 9 dıın 13' 'Ye kadar ynpılu'. 
iııtunbı..i Oİ11vMsltcM Fen FokUlte- Ortn llku\ mezunları imtihanın :ılınır. Dh:cr ş:ıl'tlnrı öı:ı·c,;)rMlt ı Uy~n-

sindo1 , Mtt.:ıın t't.sk<'rlik t~il kitğıdı- terin biu.nt h'yn•mek1upl:ı olml!} mürat:a:ıUurı iJ(\n vlunur. {787!!) 
•'eye \:ızolurı..muştur. Ilt:J;eH unnın !- mı lrnyhcttirn. Yenisini !:ılrnrtnı~ıığım-

1 
ye- "nin ~ ıymeti wuh:ın n'~i (1864) d:m ·Jo.i•inh. hüJ..nii yoktur. 1 • • 
bin eki .. yüz, dtmı dört hrndır. Bi- Fadıl Meriç Istanbul Belediyesi llinlarJ, 
nnci .•cık :ırttırıl". ı 3/10, 1940 tnıi-i~~~~~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!! 

1'lnc mu•·,.d f 1x .crnbr f:l•nli" sa, t sıntt,:ı l'<•ri-; kal:ıcnklnrdır. MUtcra- -------------------------------· 
on dörtlt'rı on ~itıy,ı k. d ... ıcra oluna- llim bfü"muı.1 vergiler borçlıırı nis - ilk 
caktır. Kıyn eti •ı.ıhf ımcnc:;inin bcUnde hı• 'C•larlara ; e tellıillye ve Keoif bedeli teminat ı 
yüıde )clnıı; t•",ım bulıiuı;u takdir- 'i:tkıfl:ır luıı::un ı mudiJlncc verilmesi 98:?0.69 73tl.:'i7 Ni·. nt;ışında Vali ı.uırngı c:ıddedn•lc yrıı-1 t rılnc<ı'k 
de •J @m lhnl 1 kai.'iye i ~ ;ıpılac •• ı~ - ı:ızıın gc!Pn l'' mi senelik tavl7. bede- knnall:ı:ısyon inşaatı 
tıı·. Bulmadıgı takdir< c e"l ı.on rrttı- li "~ ilıcılc pulu \'e tnpu ınnsrnnarı 949.90 71.25 'Belediye ınerkez ,.c fen işleri bin<>lnı·ıml.ıkl irnlcirl-

:Muhtelif eh-ata ve sommıl rl !,-&JJI w kapak :1.hı irlu~mltll 
ib:ı.ret H kalem mıllzenH~ 

T .. hınin ediluı bcdcli (~9~) ı.ı·. 50 klll'US olan muhtclı! lİ\at.1 \C w~ 
1 munlm·la ç:ırık 'c k:-ıp~·k f'.jnclrlcri den · ibru·ct 

0

14 kalem mnlzcme .Aı,kerl 
b':ıbrikalıır Umum Mi,idurlüğü •ncrkcz. ııntın alma kllmisyonurıca 2/10/1941) 
ç:ır~amba günii ıı. t 15 tlt• knı.ınb z<lrlln ıhnle edilecekUr. Şartname p. ı. ~ 
•ıl:ırak kcıınisyvndan Hrilır. T llblcr il mu~·akkat teminat olnn ( 444) lira (19) 
kunışu hnYi teldi! melı.tuplaı mı ııwzkiır gilnde sıınt 14 de kaıinr komi ,4'lıı~ 
\'eııiıelcri 'ie kenuilcriilin dı• 2490 nı.tıi1nralı kanunun 2 \"e 3. mnddelttindclfl 
vesaik le 1 omhyoncu oJ,r.,.dıkl:ırına \C bu l~lc aliıkodor tüccord n oldukJnı"ifl:ı 
dnk Tic.,ret Od• ı \•csiJ.rı~ılc mt>:ık\;r glin \'C s<ıatte -komlsyoıı;ı mürrc:ın't-
ları. (741:4) · 

... * • 
• KuUaJUlnu~ l·•r ~uf ~ilüıdiri a.lmac:!!r. 

T,ıkıiben oıı tı>pluk iyi kull .. nılrııış bir yol ~ilı"riirl :ıltnncaı.tır. Sntıı'oıC 
i::.tiyeııledıı blr isıida ile Umum Mi.ııliı l"i• · ıH: nıUracaat etmesi ve ::.i'" 
lindir:n mufaual evııafilc h:>l!h."lzır dıı l \ e Ankara \'eya KırJ.kl;r.-
IC'de teslim fiyatının <fa bu n'ey;-n<la ım 1. (i5ıl ). 

., • * 
KmkkalttlC!' )a.pttmlı«-ak iDsaat 

Tal1mh1 edıl n 45.0u-0) )ir; olnn .} ukarıcln y:ıı.ılı inşaat A kel'i F. l)r:;.r.
lıır Umum MüdUrhlgti ıoorJ(('.z !.utmaln ;> 'komi•yonunca 5/9/1940 ı>crşcmt>e 
günü sant 15 de knpclı zarfla ihale cdilccckt:r. Şartname 2 lira 25 ıiufı.l' 
mul\abiliııde komis;rond11n Vtmli•-. T, libJ11rin mll\-akknt tcmimıt oJnıı 3375 
Hrayı havi teklif rı'lektuo1.ırım ı'•.:-.kur gtindc .. at H de lrnd.'r komisYOl1:ı 
vermeleri ve kcn<!ilalni lldc 24!!0 numnralı k nunun 2 ve 3. maddclcrindtl 
yazı ti \ csaikle mı ayye•ı gün \ e ~.-attc kom is~· ona miiracaall:ırı. ~ 7552) 

"' .. 
H4 fon henı.in alınarak 

Tahmin eililoı.:n. ~ıe<!di 51.:;41) lll"a ol. n 142 ton benzin Askeri Fnbt ik:""" 
lar Umum Mi.idllrli\_ği,l r-Atınn1ı,1:- 'k•Jmis:ı oıılı.nca l~/9/1910 p<r~cmbc gUıııl 
sarıt 15 de kapalı :rnrıl.'l ih:ıJc c:dikccktir. Şnrtr.amc !? lira 63 kuruş nıu:tıı• 
\>ilinde komisyondan \erillı-. Tı>lfülerin nfuvakknt teminat ol:ın 3877 lirnl'1 

lıavi lekliC nıcktupl.-ırm• mcıki r giinde rnnt H 111! kadar k•)mi!'yQııa 'er: 
rnelcri \'C! kendilerinin •le 2490 nu.nr.ralı lrnııunun 2 ve 3. maddclerindt.lt1 

,.;esaikle komisyoncu olm, lık!aı rıa 'lie bıt l:;ı.lı• Üıknd:ır tuccarden oıctu!C .. 
farına dair Ticnret ıJd:ısı Hsikr•ilc rı tzl:üı: gun 'c s:ıntte konıi.syonn n;ı:l .. 
rncnatl.ırı. ı'i920) 

Ankara Valiliğinden : 
rnnın tnnhhı11fü b, .d } . ..,lt'lal: li~"rC nıli-;lcr.iy~ wt.ıdir. Satı fJCŞin para !N tesisatının tamiri . 0 , . ., Keşif bedeli -12591] lirn ti2 kuruş •)lun bunun 27596 lira G:? kuru&U 94 on be" cun müdec1lc •cmd d cd•lcrcv. ne \"C tapu k:ıyô mucibince \'f! icra 65!i.OG 49.20 Jlc1ed.iye merkez binası •le ·nıü~ll•nuli.bnın tarniı i. r 

• ınall yılı bütçesinden :teri) c 1':. 1• n 15000 lira~ı dn 941 mali yılı blitçesindcıt lki•1ci nı:ık nrttırınn l81l0/1U4l> to.ı- "~ ıllıis k:ıı ıınun.'l tc~lık:ııı kı..-ı edi- 2200.00 ltiS.00 Fen hleri Müdürlüg,i i;:io yoptırıl .. c:ık taht::ısnn-
iitleııınclc :;artlle Ankar;ı - K. Hrmrm yolunun 104 4 200 uncü kilometre" 

rihinc mu!Kldit cum. ı;unu ı;._nt oıı lir .. "ırtUrm;> ~nrtnamt'Si ı~hu ılıin ta- 'dıklar. . sinden ayrılan Çamlıdl'l'e Jı:ıhi:>e >•)lu inş:ıatı işi 9/9/1940 pazartesi günÔ 
ıtôrtten on altıyn kaU.'ir ıcrn kılına- l"ihindcn it•IJMcn mnhkcı1w cl ivanha- 891.41 : 67.0tl To1'.•im 13elcdiye !l<ıı.intlsu ymımd:ıki · .ılon \C hnh-

sn:ıt 15 l.ıuçukta daimj "encumem1c ih'llcsi .rııpılmat iizere kqp:ılı z:ll'flil clt .. cnk ve o gun en çol: arttırnıı::ı ıhalc> ne<ıiııc talik kılınnıı.ştu·. 'l'nlıb Ql;:ınla- .. t:'yı..• cerey:ın vem1cğc n•ahsus elektrik IJ!n;yc;,i t e-
. sllt111cyc konulmuştur. 

cılilccct-..tir. lp.ıtek ıhıbı ı;lrıcakl - rm kıym,.tı muhamm"ncsinin yilzde sıs:ıtı. 
· i Muvakkat tcı1linatı 3i94 Ur .. i5 lrnnıştur. yc<li buçui:u nlısb<.·tindc pey : ı kçcsini Keşi! lı• dt~ll,..1i il•' ilk tem ıı::.t ınikdnrları ;>ult:ıı·ıd., y<-zılı i~ler <ıyrı 

hfım ıleıı •> g n "e >tntte i~tmıbul Sul ayn açıl cks:i.ltmcyc kfJnult.ıu~tur. Şartnameler z:ıbıt \ie muam,.l:it mudilrli.l- lstck.llleı-in teklif mektuplaun• Ti •ret Od. ı \esika le~inn! mcı .. tn,. 
Uu .ı.hı 1e<Jı.Je tapu dai ~inin :ılt ka- ğü knlcmimie twuıccc. tır. 1•ıalc 4/9/!HO çaı <;aml.la ı.rünü s:ınt ııt l)cl), imi ...-cya makbuzu 'l ilı. le ı.:unündc,1 en az ~ekiz. r;un ewcl \•ila;ı ~tc i'itidn il" 
t .. d ı d. irı'ı ıo.:ıb u:::ıı:.ınr!a Sultıınah- ı-:ntumcndc ~npıl:ıcaiHır. T.ıllblc~-in ilk teıııiıı;.ıt makbuz \eya n1cluııbları müracaat ederek lıu l'lC • h1 :ılac::ıkları fenni ı.hlı)'et \·csikalal'ilc lıh·l.il•te 
m u blrl11< 1 ulh hul,uk ı..-ıahkcmesi ih:ıle' taıihind••n •ekfa g· n \rvel Fen iıılcri Miidiırlii~line miı·~:ıııtfa al;ı- ~özü ge~cn ı;üı,de sn~t 14 bı.._'llf:\ kad. r daim! encümen rcisliSinc ,,,crmc
ll.t kit< IX'tı<ı• !'.HO/J2 ?"'· ne ımırn- cakları .f'enııi chl;yet ;,c 940 )1lına ald'l'ic:u-et Od .. ı vcs;kalori! •hoılı: cun•ı I 1eri. Buua nid kf'~if "*" ı;.ırtn~m ~i he· giln Kaila MiıdürlUgundc :•ördJ' .. 

. ,_. • D · • ,..._ .. d ı ı ı "''"") lcceklcrl. <7725) <4:\74) 
L ..... u. rı ıı<ı ı cuw1w·. muayyen &ıaıtc aın ı c.uc.ı .. 1cn c lU uruna n ı. ,..., , ·==============================:::::::;;;-

:c:==~~~-::=:,=:~~~~~~~~~~:=:::::f'l!15i:ill!IB1azl!lll!DilJ!ilml!!!me!!'lilİİllİll!illlllaell:l&B!lllı....,li&llklamllillİİİlllllC•:l•llllilllİİlllllİllİlllllllİlllİllİllİll"~~\i~ı~e~rc~i~k~c~n~~nı~k~a~ı~n~d~.:ın~b:ı~ba~h~ç~c~k~~- Emekli dul ve yetimlerin ve askeri 
malullerin nazarı dikkatine 
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__. Ey Fr drin ~tıllcı 1 Sıııvıi .ın:ı

U nı ... ı cmıcrc ıi &"'" ..:ğc lı si ı
dıl{, öylt.' dı..•ğH mı'.' Ytılnı. iJir C\ den 
oı ı sc'dz ınm topl.ıöıl • Viyan:ıy:ı 

"ciinc ) c k d. r C"P<'Y P• r kaz.•n:ı

<::ıı;ıı. 

- - E1;ct, iZ Vı,t<lll. :ın llC"'ey~ 

';idCC1'.'k'"inl:ı:? 1 
De l tı:r k .. rl ı . ..r ~' i.,; n yo-

la çı •• t 111, rırn<lıgıı•1 hr dır:ı Viy. •ıadn 
tulac.,ı•ım1 umid .,d_y,~ı ıı ln tJ:ıl • 

ıııu-..ıff .... olur , n 
!;., t .. >clcn<>m. 

- L:il.:in nıçiı "' 
- A'ı bilıttc : 1 

,. ·? " . 

1 . 
' b l. 

l>ul-1 
l ·ıl-: 

o-; c-, 
1 

- Y ı! MoS>ô .U!rc:l Müllc-, nınd
mnzcı Mikııd ':ı sizin ııc11ir. oluyor? 

- ş; ıoı:lilik bir şeyim de •il, lôkiıı 
il••ridr • c .. ~'"lU olmnlc lhtim:ılı var. 

- ( •ok ~/'.ti l\lf.dın, :ı:elın zengin ol
C:ui,'Unu <ı\ lcd• •ınıı. lı:ıldc n:ırı l 7.eV-

Şi•ıvlj or:ılıın 1.·11. m rk til, rc
ıidı:> hı»· <;CyJ r:ına anlatırım. Bak 
1), k bııytice:ı, lıir Ç\ in •miJnc gel
clık. H~.lı~;ılım mı? 

- Hay h:ıy! 
lfokih, t ı,, ide on ~~·~iL mıırk 

toJJl~clıi!ınıız. lrnHal\tan dalı:ı bOyu
cc', bir o inanı ı •faunc gelmişti'· ]<;. 
·• n knr<wırıı te:ı:ıı.llıt c,lc!ıı duvora 
~ a 1. "'"fi~ vcın:ınıım ,.1:r:ıc oldım. 

I\rı 1,is,1 ı,u dcla (Hoı.Jnı) rlcn gli
' ~ bi: !'·ırı,;ı intihab etıı iıtı. (1\lü-
ılı) ıŞC~ i utlnÜsinin j,fttfcsi ınusi-

1.i lChlı.l ••ı cılmr.ıı ki ben daha ya-

yı çekmcı;c başl:ıı· başloın. z bu c
" in de butıln pcncı•relt:ri açılrlı. Bun 
dan başka şehrin olcllıkı;n içerisine 
yaltla.'jlıgın ı,:dnn 'iC cmldc cp<'ycc 
J.al:ıbalık bulundugund:ın sol.aktan 
gelip geçenler dcrhnl ctr .. fııruz:ı top 
l:ındılar. Pcnccı"C< lcıı bir~ok ı:rıfalnr: 

- Br&vo! Dmvo! diyordu. Sıra 

para t•JJı l :ıın::ıı;a geldi, Arkadaşım 

r.ıpl;usını pciı crı::lcrin altmn tutu
yor, atılan paral::ırın Ç"ğu da knl
dırımın ii2'.erinc döki:iluy<mıu. l~trarı
mızı alnn ~ol<:ul:ır dn ~:ınt:ı.lnı·ıııı 

• çıkarak on beı.; fenik ile nikel pa -
ralnn fiııpk:>y:'ı do1dıırddn . Fı ıdrih 
Şüllcr şapka i• indeki p:ıl'lılıırı bir 
nıepdile doJdorduktnn. 9nra b:ın:ı 

te:ıllm ett•. Ahenk h.it, i"'I bu1mu:tu. 
Yolcular bırer tarafa S.'I\ ur,tul:ır, liiz.? 
de bultınducumuz m"v;, ~ tc:rl;ctmek 

pı<ı o~ıldı; gayet z:ıril &ı:'.l'lnıni bir 
adııın l'ı'.:>r .. k: 

- Kc 11 .. 11 19, fan siü n ı:,; dıı ıız? uedı. 

Ben clcıhııl: 

E\·~t ıı öı;y;;, bir t ı•ırıııiz mı 

v:ır? dedim. 

- Bir,ız. i-;cri gclıı ;;.:, c'\i ::.-ıhibil 

siz.i isti) •lr. 

Aı k:ıd .. ,ımın yJ .. ı ~o t. (t•nı, bu j 
dm: ette•'. nıenmun ııla•ı;,rumı ima 1 
cılcr surette r,ii. lcl'iPi lrn11tı. 13::ıhı;c-I 
nin du\arı gay~t yıık ~ • oldugu•ı- • 

ıfan dı.::ırd. n hiı;bir ~r.7 G•Jrulmli:ı-o•-1 
du. Hnlıçc !,;ıp•~md.-n iı;ocri r!iı'l.1" gh 

mez g:ıJ . mun•az:ı ı' 'c z:ırH bıı· l!'l 

me:;dan:ı çık.t•. üst kt<tt"kı 'halk• n

daıı üç 1elıkanlı ı:ı·l •·k ve lJt'Ş alt• 
kad•n b ze b:ı.kıyo ·dl•. r.. lıçı:n·"l çi-

ekleıinl, ·cıncnferi"'i •.İt,'11ı:M"lHCk 

için go.yct dikl.atli ) li · ı :ı. \um. Br.1 
ko.1d .. n bi:.· Jmdın: 

• - <•:ıJgı.L 'nrı yukarı gdir, r..-..Ji. 
(Sonu ya.rnıa > 

Emlak ve Eytam Bankasından 
:\Iaa!llm·ını bankarm ... ,, tcn•!ık: ctıırıııck 'SUı ctilc alon emck!i, dul ve ~CJ 

timlerin K. cH el 040 - Şub<>t 041 liç aylıkl. nnın tediyesine 2 J:."'yl(il 1940 
tarihindPıı itibaren b::ı~lıınncııktır. 

ı - 1\t:ıa:; c;:ıhipleri•1in t"rrılik murmclesi için ellerinde bulunan l.>ir 
dt re c•·vcı b:rnkoınızı:•a "licril:ııiŞ hcsab pu ulııl<ırmın :ılt kısmında yıız.ıU 
gün ve saatlerde .f'otoğrnfh nufus cüzdanlnrile bankamıza ınuracaatları· 

:2 - ,\fczkür Iıc ... b pmulnlnrının tediye -gun ve s:ıati yazılm::unı,:; ol.W .. 
lrr v rsa bı.nJ:ır:ı nitl n.:ı ... s ı;;nhll)krinin 2 Eylüldc;ı c~vcl biz.zat ve)n b ! .. 
':ı ,ıta h:mk .. mı..a mı.ir. "'a:ıt. cdrrelt r,ü~1 ,.; e ~arıtıcı ini öğrenmeleri. _ 

3 - Asl.,,ıi m:ıllılh:rin mı.mıı':ıati eylUliln ikinci paznrtcsi gtınu :ıı:ıt 
s~' izden on iki.~" kAılN k .. lml cılıle~ektit·. Ikı· hangi bir k::ırısıklı&a mat.01 

lmlın:ım::ık ü:.ı..ı-c ı ~ .ınılidl.rlul':lcril'I~ miznran n·ur::ıca:ıt sırası :ışo~ıda ı;Ss"" 
teril •ii~ir. 2 E.>l(ı1 İP40. t .. r;bfn<lc saat 8 ile 9 arasında Eminönii \'C ncşi~ .. 
t:ıc, 9 iıc 10 :ıı·r..,.ı• da Futıh, 10 ile ü, aı·nsında Oskudar \C J{:ıdıküy, ıı;il~ 
12 arasında Be_yct1olu1 P.yup ve •Ji 'Cr ın::ıl ınüdurlüklerlndc k:1yıl.ıı ~er 
nı5Iullcrc tediytıt ~ i.1l}ıl:ı..: ... ktır. Biı.lıİ;.lcn gliıı V€:' saatten sonra \"aki oı::ıı::ıl' 
murnc:ıathıı- di~ct· rnn;;:; , hipl ,j i';>i mmım k;)c tabi lutulııc:ığı Vt1 1,9-5"' 
ı "ılkdn nüfus teıkcrc!cı IJc jkr ·ııi:> ·~ tevzi cüzdanlarını birlikte getirnıCle-' 
ri ilan olunur. 

Sııhll ~: Ahmed C~maltddın ' SARAÇOÖLU 
Ne~riy:ıt r!.Uııürü: :.!oc.d ÇETiN Bası ld ığ ı :,ıcr .(Yeni S;ıbah matbaa•t) 


