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29 A~USTOS 1940 

[ Perşembe 
Oçüncü Yıl - No. 837 

idare Yeri 
Nunıosmaıdye, No. 84 tsfanbal 

Telgraf: YENİ SABAH İstanbul - ... 
TEI.F ... ,ON: 20795 

GONLOK SIYASl HALK GAZETESi l Her Yerde 5 Kuruş 
~-~·.!!!!!!~~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~--~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~"""'!"'!~~~~~~~~~~~~~~---------

~ 

Mısır Meselesi 'Gvrup::a ...... ______________ _,,,, __________ ....., _____ ____ 

Askeri terfi listesi 
kısır1ııar bir kere ecnebi 

tılareti altma ginllktcn son
~~~n hürriyet YC~ 
.... ~ni U> .. min ~.in )·alıiız 
~arına mücadeleye kalk
~o ise ~diden hgntero 
İJe birlikte böyle bir İ8ÜJ3 \'C 

~te mey(lan vennemek 

Hava 
harbleri 
yeniden 

şiddetlendi 
---·---

Ahartıetrneği elbette dalıa 
~e bir hareket t.eın)(ki e
~rler, lngiliz, Alman ve 
~mseliıa cah14YALÇIN ltalyan şehirlerine 
u yüzlerce bomba 
rıf arbin mukaddcrab şüb· 
~ hesiz ki evvela İngiliz ati ld 1 
~ al~ıı ve: sonra Avrupa. kıtası --o-

' . 

__ ,_,._. .......... -=.. .................. ........... 

Korgeneral Nafiz Gür
man, Salih Omurtak Or

/ 
1 
generalliğe terfi ettiler 

1 Yüksek tasdika iktıran eden resmi terfi 
.......- listesini aynen neşrediyoTuz 

Bir ha.n .. torpili atan lııgifü. t.ayy~i 
il' rılldc tckarrUr cdccckbr. o·· 24 A ı t ~k~t bu neticeye az çok tcsit· un man ay .. 
lttinb1ıccek ikinci derecedeki a.- yarası· du··şuru··ıdu·· Ankara 28 (a.a.) - Orou rer· 

fi listesi bugün ReisicUmhurun 
tasdikine iktiran eylemiştir. 

'l'ümgeaeralliğc terfi eden 
tuğgeneraller: 

Hakkı Uluğ', Snffot Pozanü, }.(. 
Ha.sim Topsever, Tah:sin Ersc
rim, M. Sm"I Seyrek, M. Celô. -
lettin Yaka], M. Zeki Doğan, 

M. Şefik Çakm&.k, Y. Razi Bil-
1.cn, Riza Yavuzalp. 

!li er arasında Jı.bsır meselesi-
t'? Çok mühim bir yer tuttuğu --•--
J ~en knçmamalıclır. Mısır bir Londrn, 28 (u.ıı.) - Jngiliz hrwa 
~~!iz Somnlisi değildir. Mısı- nezareti tebligi: 

.n. ltnıyn tar.Uınclan işgali İn· İngiliz hava ku\ \etleri bombardı-
~~_tenin Şarki Akdcnizden. man tayyareleri dün gece Almanyu 
~lk d ıtaly•ı ve işgal altında bulunan r'ran· 
~1 e bütUıı Akdcııizdcn çc- sada askeri hedeflere hucum etmi~-
lıun esi ncti<@ni verir. Hatta !erdir. 
l' Unla da lmlmıyarak Filistin Almıınyada: Kici ve Wilhelınsha
~Suriye rncsclcleriııi aktüalite ven doklan, Frunkfurt civurınfüı 
il ne getirir. Hindistan yolu- Kelsterbach elektrik tesi atı, Angs • 
~~ll Akdeniz ltıyılarınd:ıki bu burgda J\'fo ecrchımtd fnbrıkası Men· 
opı-u b 

1 
b . t• . hclındc petrol ve inse dcpolıırı ve 

~ i :ııı a_rının ~. e~ye mı muhtelit mahallerde bir çok tayyare 
·• Z~lıa hlzum gormcyız. [Sonu 3 Uncu sahifede] 
.lllgıltcre bütUn ta.hmin ve 

%idic.rin gösterdiği gibi Al- ( • "\ 
~n~·ayn galebe ettikten sonra Afrıkada harb 1 
~ıa tekrar Akdenize gelebi- - - _J 
~· Fakat bir kere Akdcnizi ı·ıalyan tayyarelerı· 
li !ilettikten sonra bu geri ge-

1 

General de Gaulle ı 
fJ ffitı. tamamen eskisine müsnvi H . 
biıub oinuyacnğı. diiminülece.k ayfaya hücum etli Hür Fransa 
~ noktadır. Sam)'<:n Akdemz ı 
\'z~~nclan tam bir cekifü; ln- • 
~ e · pr siıjinc · ... ~ italyaala" mUhim·Alaaar Qanıyor 
r:t ~ok Uiy\ik bir darbe teşkil yaptıklarım iddia ....---G---

ı .. ~kten başka asıl hayati nok· ediyorlar General da Gaulle'ün 
ı;arda harbin mukadderatının -o-
. giltcre lehinde tcknrrür etme- ltaly<\da bir mahal, 28 (a.n.) - radyoda söyledi~i 
~.keyfiyetini de tehlikeye dü- 1 kıll<ın ordul:m umumi knrurcüh:- yeni nutuk 
~u~bilir. Şarki Akdcniz<!cn u- run 82 ııum&ralı tebliği: --<>-
~l Petrol ihrnç mcrkeı:i olan Hayfn 
ıJe a~acak İngilthre Türkiye ~ehri, güpegündüz tayyare filoları _ 1 Lon<lra, 28 (n.a.) - Rcuter: 

nıevcud ittifak muahedena· mız tarafından şiddetle bomb:ı.rdı _ Hür Fransızların .şefi general 
•ııesinin nhkiimını icabında yeri- man ed.ilmistir. Şimendifer istasyonu de Gaul1('1 uün alişam radyoda 
ile getirememek zaruretinde"'kal- ile yeni petyol tasfiychancsino isa - bir nutult -sôylemış ve ezcümle 
bııŞ demek olw·. Halbuki iki betler vnkı olmuştur. Her tnrufta dcmi§tir ki: 
bıUtt y;ıııgınlar !,;ıkrm$tır. Btilun tayynre-
\ıe '· lerjmiz, ıı. rcket usleı ine donn'emi5-efik memleketin menfaati j - Fransa, iizcrinde hazırlık-

l\UVVcti aradaki maddi te- ıerdir. larda bulunmadığı bir harb şekli 
~ı ve muvasalayı hiç bir za- Şimali A!rıkada du5mun, büyük ile muvakkat bir zaman için yı-
lan kaybetmemeyi emreder. 1- [Sonu 3 Uncu sahifede 1 [Sonu 3 üncü sahifede] 

;:ıc tarikiyle devam edebilecek 
!naslar Filisline ve Suriyeye 

te~ıeşebil('("(-J~ düşman kuvvet
t'i ve tayyaı cleri tarafından 
~di surette ihlal edilmese bile 
~ bir ameli fayda temin e

~b.ilece k ve gerçekten işe ya
~~acak bir viis'at; ve şümulü 
~z olamaz. 

lşte bu mülahazalar bizi Mı
ısıl'ln vaziyeti ve müdafaası hak· 
~tı_daki haberlere bilhassa ala
-..ı.u:ır olmağa sevketmelrtedir . 
~1$ır tehlikede midir ve ltalya 
l'afından bir hücuma uğraya
~ mıdır? Mantıkan MU!ırm 
"'.r İtalyan hücumuna maruz 
"Ulunm:ısı icab eder. Çünkü İ
talya ötcdcnbcri Akdcnizin iki 
~Pısuıa ynni Ccbclüttank ile 
l ~veyfiC hô.kinı olmak emelini 
Uç gizlememiştir. Binaeıın 
le~h bir muharebe ile Mısıra gi· 
~bilse bundan çok memnun 
01a~ şübhcsizdir. Mısır, 1-
taıya için daimi bir hedef tc.'.'1kil 
~en bir kıta olmasaydı bile 
~llldiki harbde lngiltcrcye kar· 
: ~ok kuvvetli bir darbe indiri-

hilecek nazik bir nokta. teşkil 
~~igi için kendisine düşman 
Ucunıwıu çekmesi tabii görül

~lidir. 
Vakıa, ltalya harbe iştirak 

~tiği zaman hücum etmiyece· etli ilan ettiği bazı mcmleket
l' arasında Mısırın da ismini 

~~ıştı. Fakat bunun ancak 
l' lki günlük kıymeti olabile -
~ bir söz olduğunda kimse 
~e edemezdi. İtalya Mısıra 
'Cl;unı ctmeği menfatine uy

hıı gördüğü dakikada bu temi
Büseyin Caltid YALÇIN 

(tonu 3 UMU •hlfede) 

Şeker fabrikaları
mız faaliyete geçti 
Bu sene istihsalat bütün da
hili ihtiyacı karşıla_qacak 

u~ §eker lahrik&Si 

Ankara, 28 (a.e..) .......... Verilen 
malümata göre, bu yıl şeker fab 
rikalanmız Ağustos ortasın -
dan itibaren kampanyalaıına 
başlamış bulunmnktadırlar • 

Düny3 ,ohvalinin bugünkü va
ziyetine rağmen, fabrikalar, 
normal şartlar içinde oulundu -
ğumuz günlerden farksız ola -
;rak çalışmaktadırlar. Turhal, 
•:Eskişehir, Uşak ve Al pullu fab
rikaları tam kapasiteleriyle fa
aliyettedirler. Türkiye şeker 
fabrikaları umum müdürlUğü 
bu fabrikalar .. , istihsal edecek-

Ieri şek<!ı için lüzumlu olan mal
zemeleri trunamiylc hazırlamış· 
tır. 

Fabrikaların bu J ıl istihsal 
edecekleri şeker mıktarı istih • 
laki tamnı11iyl0 karşılayacak 

mıktarda olacaktı!'. Alakadar
ların vertlikleri rakamlara na
zaran, öni.imüzdeki sene yurdu
muzda bir şeker sıkıntısı kati· 
yen mevzuu bahsolmadıı;rı gibı, 

gelecek yıla bu seneden daha 
fazla bir stok da devredilecek -
tir. İstihlak normal ~enelercleki 

[Sonu ı ıincıi •ahlfede] 

O Ağustos 
Bayramı Dumlupmarda 

yapllacak merasim 
programı 
-o-,-. 

1 - M('rns:irr\ DutnluJ}.iJUlrda 30 
Al:'UStos gOnü s::ınt U.30 da y;ıpı
Jacaklır. Merasim ,1ımirl birincı 

Kolordu Komuttınıd r, 
2 - O ı:ün mcrnı başlamaz· 

dan e\rvel, Mt>çhul Asker ôbidcsi-
11<', BtiY.\U.. Mıll t J\fCclisi, B;ı~vo
kiilet, v~kfiletler O)'du ve C. H. 
P., Beden Te"rbiyc.,.; Genel Dirck
tö.lug,I, Kız.ıl .. y Tiıl K Havn Ku
rumu, Çocuı- Eı ir mc Kurumu, 
Ordu Harb M Ju kıi, Şchldliklcri 
1mru.· ce nıyctj ve :rUı · B<Uıın Bır
llği ndl.;rm.< IJlıer ı;dtr. c kona
caktır. K m lc!1h.n1 ken
dini ten: ;lı l. gond! ece ı bir mc -

t c koydu-

3 - B. glı fulcc.c • ı 1leri y:v.ılı 
27 vil~yertcn bıri P rtı ., e Halk
evini, di eri umu · m lisi tcm
S:ll ctrr.e t ıiı.CJ'C' ıkı ,<' k !l:Uik bi
rer lıey~t o viliıyctl• ri tC'msilcn 

merastmdc l:ıulunrcr.ktır. Bu heyet
ler <le .,;ıl. yctlcrl odm, birer çe
lenk koy. nkl<ırdır. Çclrnk tc<fa· 
riki z.orluı:u'lda kofan \ ıl:iyct he
yetler·, ~r> dalınd.ın veya bnş:ık
tnn bir"r clcnk Y• pıı> üz.erine 
rozetlcı.nı b:ığlnyıp koyabilirlcı·. 

[Sonu 2 nci sah fede] 

\.. J 

Vijzde yüz yirmi 
beş fiyat zammı 

Bu listeye göre orge~ralliğe 
terfi eden korgeneraller §Ufilur
dır: 

Korgeneral A. Nafiz Gürman, 
,, Salih Omurtak . 

YUNANiSTAN
DA ASKERT 

j(HAZIRLIKLAR 
-WJ--

Tuğgeneral Zckiıi Okan. 
Tuğgenf'..ralliğe terli eden tuğ

ba.yfar: 
M. Nuri Berköz, ~ki Erk· 

men, Şahab Gürler, M. Kenan 
Escnkunt, H. Fehmi Atakan, İ. 

J>lin Kont Cinnoyu Juılml 
eden Hit!er 

Tuğamiralliğe terfi eden J>z. 
(Sonu 3 Oncü sahifede] 

DAHİLiYE VE 
NAFIA VEKiLLE 
RI ŞEHRİMiZDE . --

Dahiliye Vekili Fnik Oztrak 
ile MünakalUt Vekili Ali Çdin
k:ıye. dUn ı:ıehrimize gelmişfar -
dir. Nafın \ekili öğleden som·' 
Vali D . Lütfi mriarı maka -
rnıııd ·y. ret ederek kendisiyle 
lstanbulun na.fı:ı işleri hakkın· 
da Uzun bir göı üşme ynpmı§tıı • 

f.µnırdPn gPlt>n Dahiliye Vf!
loıi geç \ nkit İstanbula varını~. 
vali ve diğer hiikfırnet erkunı 

tarafından karşılanmıştır. 

DaJıili~e Vekilinin İz.mirden 
Slnhtıı 

M R lzmir, 28 < a.a.) - DahiHye 
QCQr• Um en Vekili Fail· Öztrak ve rcfikn.lan 

•hl ·ı Af h / bu sabah Bandırma cksprc3inc 
l l a ını a ı ___ cs...:::on=u=3=ün=-cü_sa_hı_fed_el_ 

e_ ime~_ için . j' 

Alman iktı-

naz::ır n, Al • .n).ı, Avrupanın ocnu· 
bu ııarki::inde bir Aon ıklıgın zuhu -
runu arzu ctnıcdıği cıhctl"', teo..km e
dici bir rol Ol n ... mnkt.: dır. Rumen -
l\'I, car muzakeıdcrmın bnşlanıok u
zerc lıulunm. ı, mu11 ... hıdlcrın kanaa
tini .tcyıd elı o:ldt!dır. Zir.ı Alınan -
yunın bu muznkeıel":'ln l b•r çıl. -
moza . .,aplmwıa ı d Jt;''innb <ttıgı 
ıa medilmcktc.u•ı 

sad heyeti I Mıhver devlet~erı 
1 

Mebuslarımız 
Kartalda 

• 1 
ltalyanlar harbden evvel-' 

ki siparişlerimize bu 
fahiş zammı yapıyorlar 

Moskovada harekete_ geçtıler 
---.--~ 

Moskovo, 28 (u.a) - D. ::1. B. 
Bugün Viyanada Alman, 
İtalyan - Macar - Rumen 

hariciye nazırları 
buluşacaklar 

htanbul mcbusl:ırı dün K ı
uıJa gi~crck halkln temaslarda 
bulu!!IIluşlardır. Kartal halkı· 
nuı dil klcı i şunlardır: 

Pendiktc orta mekteb binası
nın tev~ii Pcndikteki inhisar tii
tüıı fabrıhasında 100 amele ye· 
rine 150 amele çalıştırılarak 

-0---

D. SchmııTCnin riy;:ısctindck.i ."\l
mnn iktısad heyeti bugun 11glcdrn 
_onrtı Mosl<ovoy,\ muvo rufıt etmiş \ c: 
~;;ırdo dı~ tieaı·et halk koını ·er mua., 

İtalyanlara harbden evvel vinl B. Krontıkow, Sovyctl•'rm Der- ---o---
sipariş c-dilen bir ~ok mallar me- lin ticaret muı ·r ıh Bnbnrinc lı;;ıri-, Bcrlin, 28 (a.a.) - Almanı 

' Pc•ndik halkına iş bulunması, 

iyi su yollarının tamiri mckt cb 
ta1l'besinc yeknasak elbise giydi. 
rilınesi, geçen seneki dilekle -

yanında pamuklu mensucaun da ciJc komiserllı>i protokol .. en Bnrl<- radyosunun bildirdiğine göre, 
sov, dırı ticıırc. Komiscrlıği prot.okol 11 Al h · · memleketimi?.e verilmedigı~· ve man ancıye nazırının davc-

bu sebeble İtalyaya yapbğnnız müdiirlcridcn B. Totchtlinc ve digcr ti Uzcrine, İtalyan haıiciye nazı. 
şcfı B. J.h,J~ow ve komi "ılık şube! 

ihracata mukabıl klcrlng he- zc\at tarnfıııd. n rn ılnrunı~-tır. [Sonu 3 üncli aahlfedeJ 1 

rinin yapılmıyanlarm zanınnı 

geııncc yapılması. Mebuslar 
hallan dileklerini tesbit ettikten 
sonra Yakacıkta yeni yapılan 

parti binasıru gczmir-:lerdir. 

sablarında 3,5 milyona yakıu a· l;'"""~~"""""'~ı;;;;-....,....-;v;;:n::;;M<;;;;m;;;;:;;;;;;w;-.;w:;;;;;::;;;;:;::;;;;:;:;m:w;-::;:;;;;:;v;;-;;';7;;;;;~:---:-:--

lacağımız biriktiği ınalümdur. SABAHTAN Afrikada harbe 1 

Son aım. n haberlere göre . 1- ~SABA-HA :iiiiiiiiiiiiii•MıF:A~l'RiM taıyanlnr pamuklu mensucatı mÜsaid zaman 1 HERSABAH 
yüzde, yüz yirmi beş zamla ver- Mu .. nakala-t Vekı· _ 
meği teklif etmişlerdir. Bu mal-
lara mukubıl kendilerine pamuk linin bir müjdesi 
veıildiğı takdırde fiyat zammı • -o--
nın yüzde 75 niısbetindc indicile
ceğı de ilave cdılmcktcdir. lt...ı.l

yanlanu bu teklifi tcdkik edil -1 
mektedir.~ s'cı ·~ _ A j -

Harbdeıı eYvel İtalyanla- _ _ _ . o,- ,.. . .....=..~;-... -
ra. ucuz fiyatla ,·erilen mallam _-_ -:::.~-:.- -a~~-,-=-
mukabil İtalyanla.nn bu kere MOlt. er_- ~H- -:::--===:~~<'::.?-.... -

30 Anustos Zafer ve Tayyare bny
ramının arifesinde bulunducumuz 
sırada muhterem M ünakaiit Vekı. 
llmiz Ali Çetıııkı-ya bize güzel bir 
tebşirdc bulunmakta ve ıhtlyaeımız 
olan vapurlarımızı badema kendı 
tersanelerimizde y:ıpaca~ıMızı muj. 
delemektedlr. 

yazdığımız şekilde fiyat .zammı ı ~==- - - D E &-i- -
~b etmeleri bizim tamhmen • 
nleyhimizde bir netice teşkil et- ltalyanm taarruz hedef-

Kendi gemılerimlz yab:ıncı t:z. 
g~hlardan tedarik etmenin acısını, 

•on seneler içinde, Alman limanl:ı· 
rında kalıp nurlu hlllle bir tUrlU 
kavu9mak natlb olmayan gemileri· 
miz bize bir kere daha tattırmıl,! 

idiler. 

mektedir. leri: Adene mi, Süvey-

Af yon da yapılan 
büyiik merasim 

şe mi dönecekler. 

•ı ngiliz Şark ordııları ku· ı 
ınandanı gcnern.l Vnvel 

ı.>ek yakında Ynkın§arkta mü
him hareketler beklcmnesi lfL -- --· . 

Af~on, 28 <a.a.) - Dün Af- ztmgeldiğini söyliyeH bir hafta 
yon halin büyiik tezahüratla oldu. O sırada İtalya ile Yuna-
kurtuluşlannm yıldön\i.münü nistn11 arasında. bir lıfv.lisc ge~i-
kutlamışlardır. yordu Guyn Arnavutlu1t lm- ~ 

Bu münasebetle yapılan me· dudundn İtalyan taraftan bir 
rasım, şehrin istirdad saatinde Arnavud öldiırülmü~, bu cinn

csonu 3 uncude) )'ete Yımanlıln· C:in ayak olmuc-

laı. Bu Jıü<lü:c bir hayli Sayın Ali Çetinkaya vöidini dalma 
dı, budaklandı. ttalyanın cmrin- l tutmuş ve miı:etınc göğüs kabartıcı 

1Jc bulunan Anrn.vudlaı·, Yunan muvaffaklyelli başarılar serl•I hedi-
ye etmit bir vekilim izdir. Bu itibarla 

hududundaki b:ızı topraklann bir Türk tezgAhından Türk deniz 
Arnavudlnrln. meskun olduğunu, milhendlslnln ve Türk denlı; ı~çl•i-
ha.lbuki bwı1ann Yunnn idorc· nln emeğinin mahsulü hnllnde deni-
sinde ı~Jıat yüzü göıme<liklcrwi zc inecek ilk Türk vapuruvun gön· 
dilleri•1u doladılar. ltalyanlaı m dcrindeğl nurlu saııcağırnızı dalga· 

A ..:ıı - k •. d ki tandıra dalgalandırtı clemanın:ı ka· rnavuu U<>'tl. as ·er ı..aı;;ı ı arı . .. ~· :. "' . • 1 vuçmasının ıırtık bır gün meseleıl 
soyleı11;1; Yunarustnn bazı Sl· ' olduğuna inanıyoruz. 

[Sonu 2 ncı a2hıfede] 1 A. Oemaleddin Sara~ğtu 



cm.yfa : 2 

YENi SABAH ANSİKLOPEDiSi 

TR 
18 7 7 -

Asıl Lmi Leo Da\·ido\iç Bronstein ~----~~--------!• 
dir. lnkıl4b rehberlerine rejim tara- •ı YAZAN : 
fındun \erilen isimler meyanında H k 11 
Da\idoviçe Troçki dcnılmiştir. Ken- İ met gaz 
dl.sile beraber Pfyeşkof l.\Iaksim Gor- •--------------:. 
ki, Vıladimir İliç Lcnın :mini nlmış-
t.ı. Babasının i mi Da\ ıd \ e soy adı 
da Bronşt::ıyn olma ıruı bakılırsa es
kiden Alıl'.' nynd::ın hicret ederek 
R~ d ycrlcşnu bır yahudl nılc
sinın o.,lu oldu u anLışılır. Orta boy-
lu l\ rı llı, ç.çck bozuf\ı idi. 

Cih 'l H rbınden C\ "el Çarlığın 
t .. kıb t m ruz kalarak Rusyadan 
k mış l!H7 ıhtil5llcn e:nasında tek
r J mc.'T lckctme dunmu .. tur. 

İr .ıl4b esna nd.1 Lcnuıin en ya
kın me aı ar ııda ıdı. Çok zeki ve 
ç l ktnn yılm z, dort be:; lısamı 
b· :ı .ın vAkıf: bu tu Harb:yC' ko
l eılı ı c n:ı ında bu'un talinıatnn
ır clerı u gıbı ezberi ı i , a::.l:crlıktcn 
yet haldc dahu.i muharcbe-
1 rdc buy l.ıt'ul ı ı mu aUakiyct-
Jc d re c · tır. Yalnız bir 
J,eı e gc ıc 1 V rangcl, Dobrovoltsla-
1 ın.n t r uzunda O!,'Uk kanlılığını 
kaybcdcre hum::ında eti.iği orduyu 
bırn .ıp kaı:nu~ z:ıptcdılcn hususi \ a
gonunda ş-. p nya ı ,.es:lik kızart
ma;;ına !.adar her eyın me\ cud ol
dugu gurul ..ı,.,tu. Ç ... r Nlko!mun so!-
1.:ı ındn bulunm .... yan bu zenginlik ve 
iht • m komunistlıı;ın musnvat prcn
sıpi \ e Troçklnin oburlugu luıkl-..ında 
uzun muddet de\ am eden lenkidlere, 
lftti!e \ e miktclere sebeb olmu:itu. 
Tı·o n;i Rusyada o kadar bu,fiık bir 
nuruz elde etmıştı 1.i !.eninin rch
bcrl~ı mevzuu b hsoldu. Zaman bu
llU anc. k bazı kayıd \ e ~rllnr al
tında kubul edebilecegini nan etti. 
1917 d"n 1925 c kodJr harbiye ko
ınİscrh mi deruhdc dmıs, Kızılordu
nun temelini kuımuştur. 

M lılm oldu~ı u erc Lenin ölumi.ın 
den C\ vcl uzun blr !t'lç dcw·esi ge
çırdı. Bu hastalı .... c tasında kendısi

le yi.ilnız fırka kfıtıbl wnumisi olan 
SbL.n temas otmekte \"e Lenin.in ur
zuwrın::ı tcrciıman olmakta idi. Le
nin öldugü 2.anıan rchbcrlık St.ılino 

inlıknl etü. Halbukı Troçki bu emri 
'ak e mutm·aat etmıyercl~ muhalefe
te gc ti. 

•rro ki tarnfdarkırımn hUkümctte 
lıir t klib yapm~ ındJn endişe eden 1 
SO\ yet ı·ic:ıll kcnd inl Turkistanı 

Cinıde Vcrne şel rine siırditler. 
Troçki Alm:ıny d n~rcttigı bir 

kitabda bu surgun Mdıscsini şoylc 

anlatır: 

göturludu. Durııda bir to'k nskeılc 
beraber bır vaeon bölme:;ıne ycrlcş
tiıildi ve böylece ne!yo!urut.ı.> 

Troçk.1 bir muddet mcn!a h!ıyatı 
yaşadıktan sonra hudud harici edil ... ı. 
Muhtelif memleketlerde yaı;ıdı. Hu
dud h::ırici edilmesini l:endı :ırzu et
tiği de ıwayct edilir. Çünkü men!:ı
sında de\ amlı bir tazyik ve uezaret 
altmd:ı. bulunduruluyordu. •raraf
tarlarının kesafeti Trockıntn imha
sın::ı rnilsaid değildi. 

Troçki mücadele csnnsınd:ı St;:ılin 

hakkmda bcslcdığl if:binı.n kendi riya 
set hakkını elinden almış bir zat oln-1 
rak gostcrmcktcn ise ı.omünizm mc! 
kür~ıne r.;ıdakaUı lüzum gormiycn 
bır rehber olarak cöstcrmeğı, daha 
kullanışlı bulmuştur. Sosyalist rcjım 
naz:ırıyntının Rusyncla mtıcib olduğu 
fclilketler onimde Lenin :zamanında 
\ e hattlı Troçkiniıı de ilhamile ka
p;talistliie dogru yapılan ilk ncat 
(NC'p) [• j Ilusy:ıda bir çok gayri/ 
mcmııunlanıı zuhuruna sebcb olmuş
tu. 

Nepden sonrn nmt'lc ve köylü sı
nıfı evv<.'lce ballandıra b:ılliındırn 
\~dolunnn s;ıltan:ıt:ı nail obım:ıyıncn 
memnuruycfslzlik gbstemıeğe b::ışb.

dılar. Çünku Rusyada yine ustaba , 
muhc:.d.is, f:abrik;ı müdürü, komi
ser, mebll!, mco.;cuddu. Bunların 

hepsinin itibarı, tııhsisab, mes::ıi tar
zı b.ıska idi. Köylu sımfuun bu ru
hiyatı bir muddct gizli kalı:fı. Fakat 
Troçki bir gun rejiın hakkında bir 
nutuk irad ediyordu. cNulkun niha
yetındc u,,ulen hall:tan mukabele et
mek i"1iyen olup olmadığını sordu. 
Garib bır hadise vuku buldu. Bir 
köylu nutka cevab \·ermelı: arzusunu 
gösterdı. Eçinof ismindeki bu ihtı
yar kurlR.iyc geldı. Arkadaşlarına: 

- Şu elimdeki bnstonu goruyor 
musunuz. bu size Rus inlcılabının 
mnhiyetıni anlatacak. Bastonu duz 1 
tutuyorum. Alttaki demir kurck 1 

mahkıimlarıdır. Ortası köylu ve a
mele sınıfıdır. Sapı da asilzadelerdir. 
Vaktukt inkılıib oldu. Enlmof basto
nu tersıne çmirüi. Şu demir 7nnı kti
rek ınahkümları iisle çıktilar. Sap 
yani asilzadeler nllta ktıldı. Fakat 
köylu \'C amele sınıfının mevkii de
ğişmcdı dedt. Köyliı hatib ince id-
rakinın cezasını bır harta sonra h::ı
yatile üdedi. işte Trock,i bu Mdise 

YENİ SABAH 

~- . 
(._._ __ , __ e_M,_e_m_le_k_e_t_H_a_b_e_r_le_r_i _) 
Çayırlardaki otlar 1r°Kuvuou . ;Şark men1leketleri 

.. .. 1 ·11 DiYOR Ki· lr·· kf·ı . . 1 
ÇUruyace~< mı!' ı Eczahane kalfaları 1 Ur 1 mı IStıyor ar 

. .. 1 günde 13 saat nıi 
I!ıe. • • ..ı.sı"1d.ıki un:ısciJcUcrln ib
ılıne . ebeb oluyordu. 

Demır tel bulunamaması yu- ? 
zünden ofüı.rımızdaıı büyük bir çalışıyorlar . 
kısmının çayırla .. da tehlikeli bir Evveıa kendimi takdim edeyim: 
surette biçilıni.~ olarak bekledi- İstanbul Sultanahmcd, halen An

r.u p ''1 dcnıaru oldllb'llllU tc kik t _. . k B tl bal karada Halk eczahane inde kalfa 
e m ·'· icab <"Y!~mc!tte idi. Bı.. se- gmı yazmL<Jt · u 0 arın, - M.:ıhınud Gürsevcn. O ·u~ .icula

ele Ru.;.:..nın sıncsindeki bu ilt'hablı yahk tel tevzii daha uzaması tak rın..zd.:ınım, 1335 tarihinden er· ce

Ru yad.ı bir ba'Zl:tınt"u y, k:ıl:.rur j 
y k Lınm-z cv\el!'t bunun ha~ı 

r l.a da:-ı l::.llbc eu vakın l 1.ınt dirindc harici tesirlerle ~ürii- z:ıhane kalfalıgı yapıyorum. \ be-
rt nelı,at yapit13k liızmnunu mcsi artık muh::ı.kkak bir hale 

1 
nim gibi birçok vatand l r d:ı. 

tt l.i bu d<ı Tro;t±tıer h -, gelmiştir. Memleketimizde daha 1 bu meslekte ihUyarlamışbrdır. 
..ı .,ıddct ı;;üstermcge ,·~J.e ol - Hü.kümetimiz işçiler hakıund:ı bır 

Mısır ve diğer Şark mc:rµleket
leri ile 20 milyona yakın islam 
ahalisi bulunan Cava adasından 
Türk filmleri istenilmektedir. 
Bu talebler son zamanlarda da
ha ziyade artmıştır. Şehrimizde
ki filin müesseseleri dün Mınta
ka Ticare Müdürlüğüne gelerek 
Türk filmleriyle dublaj yapılan 
bazı filmlerin bu memleketlere J. u;J .ır. ziyade devlet taahhtidlerinde kanun yaptıgı malümutıl.lcridir. 

T oç •• i hariç mcmlekcllcrd bu ul\ kullanılan bu otların ziyan ol-1 :ı.ı:ıattcessüf bizler bu kanundnn is- gönderilmesi için menşe §aha _ 1 
du,;u :aımnn yirmi kere suilro:A ması yarın daha mühim bir 1 t.i.bde edemiyoruz.. Veyahud etti- det.namesi verilmesi ve bu film-
rea. uz knlmı:,ı, b.r kaç <1cla pcı ce- buhran yaratması ihtimal dahi- rilmiyo::ı.ız. Her işçi sekiz saat ço- lerin mevzuubahis memleketlere 
re ındcn kurşun sıkılmı, \llla::ı \e linde

1
görülmektedir. Ticaret ve l~tıgı halde bizler on iic s::ıat ça- gönderilmesine müsaade edil-

k kü yakılmış, otomobllinın teku - z· t v kAl ti . bw t lışıyoruz. Biz nncak on beş gundc mesinı' istemişlerdir. Mcmleketi-
1 •ı fırl::ıınış, yemekten zch ılcnMiş, ıraa c a e nın yap gı c - bir paz:ır istirah::ıt cdcbllıyomz ki 
bir ay evvcl makineli tufek nteş ne şebbüsler üzerine bu otlar için bu istırnhat bizlere kafi gelmiyor. miz hakkında propaganda ba1o-
t.1tulmu:; ve nihayet iki cGn cv\·C'l tel imal edilmesi hususunda ala- Çunkiı: her ecz.ahanede sahibi ec- mından fevkalade istifn.deli . o-
de yemek yerken sofnırındakı nd::ı kadar fabrikalara emir verilmiş- ~h::ıne bulunm:ız. butün i \eri b'z- lan bu teklifler Ticaret Müdür-
tarnfindan knUcdilmlşUı-. ti. Bu telden mühim mıktarda ler deruhde ediyoruz. Dimağı yor- ı lüğü tarafından veka.Ietc bildi-

Troçki koyu komünlsttik iddi:ı -
1 

· ı edild" - · h ld te ·· · · h gunluk yetmiyormuş gibi bunun rilecektir. Mevcud ticari mevzu-ıma ıgı a c vzıı ıçın e- uzerine bir de bedeni yoryunluk 
smda oldugu iç..n düny::ıd:ı bu J - •• • c1m •şt· tı b ·· .:ı tt• v • t k 

1 nuz emır g e.mı. ır. inzimam ediyor ki; nı..~am ecza- \ a mız una musaa,.ıe e ıgı a -m r. neşir ve taammümü mnk.;~d .. <' •-;ı • 
yapılan kanlı ihtiınllcrin, 1 aUımn J Bir çok ot mütcahhidleri dev haneyi saat dokuzda kapnttığımız<ı dirde şimdiye kadar çevrılmiş 
lann'bcm müre\"Vici, he.:& cı. n u-, let hesabına giriştikl~ri taah- göre bit:ıb düşüyoruz. Esasen s.ıal ve duble edilmiş Türk filmlerin 
rettibi idi. Hedefi. ne pa!ızm:ı o- lıüdleri bu sebeble yerlerine dokuz buçukta yemek yiyoruz \c den bazıları Mısır \'e Cavaya 

nist olmnsından ibaretti. Bu hedefe mizi yatağa atıyoruz. ve bir hazım- 1 
lurs-a o6'1n bütün dünyanın komu-, getirememiş ve teminat akçeleri yorgunluk neticesi hemen kt'ndi- gönderilecektir. 

irad kaydedilmiştir. sızlık ba~göstcriyor. Velhasıl blr z -b-» uı:-- d varmak için servet. mukadd t, " f 
vicdan, hile, kan cemiyette ne mev- Şehrimizdeki alakadarlara bu esir gibi mütemadi yorgunlu6 a I a er ayramın a 
cud ise hepsinin 1'eda:an:ı kruu bulu-, günlerde yeniden müracaatlar 1 ınaruz bulunuyoruz. Amma diye-
nuyordu. yapılmıştır. Alakadarların bu ~lesiniz ki b::ışkıı bir iş bulun: Ne ı· 'a"' ve uap ur 1 

Eserlerinde Ukranyalılaşmak \ e hususda acil ve kat'i bir karar iŞ yavalım; memur olup devlete i w 
Türkleşmek gibi mlllt tcm::ıyfillerel vermesi beklenmektedir. yük mil olalım? Bizler esasen dev- seferler·ı 
karşı şimd:ki rejimin I5.yıkil enerji lcte yük olmamakla milll vazifc-
göstermcdiğini daima tcnıruı et ş-- .--=---.-=---------·• miti i!a ediyoruz. On uç .,aat ça- 30 A- f 
tir. [ .. ] 1 Hav:ıd::ı kuvvetli olmak cebhclc.- lıştığımıuı göre hiç olmaı.s::ı hafta- gustos Z:ı er Bayramı 

Halbuki bugünkü Rusya siyasi gibi geriler~ de . emniyet. ::ıltın- da bir istirahatımız olsa! O d::ı münasebetiyle Denizyollan 
ınıınascbetinde diner delilcUcrin d::ı- da tutmak demektır Genlerın cm- yok. Bizim halimiz böyle ne ol ı- 1daresi Adalar \"apur tarifele _il 

.. ı ti l k ,. cak? Bu hususu lütfen mak:ımı ni-hili reJ·imine hürmet etmek ve h.,tt.'.ı n ye ço u ı;ocuı;umuzun, an~ "': rinde bazı değLsiklikler yap-
b b t dinin nazarı dikkatine nrzedılmel: onl:ı.rn imtisal etmek gibi mzınt1ki 0 anızın ve yuv:ınız.ı~ emnıye ı 

1 

ınıştır. Yeni tnıifeye göre 30 
ıl a r B s z iizcre muhterem gazetenizle ne rini ve samiml bir arzuya intibak et -, m nasınn ge ır. u sızın ve ı - Aguw stos cuma ve cumartesı· gu·· -

ınekic iç ve d13 buhranlardan kıs- ~~n olan varllkla:u' k~ı_unrısı ricıı ederim. 
men kurtulmuş ve refııh:ı tcveecunj ıçın katl:ınamıyacagımız hıçbır .r~- ,

1 
nU h:ılen mer'iyctte bulunan pa-

etmistir. dakarlık yoktur. Fakat bunun ıçın KISA HABERLER ı zar tarifesi tatbik edilecek ve 
sizden istenen fedakfırlık derece- - bugünler zarfında köprüden 

Troçkinin takib c~ olduğu si- sine -çıkmıyor. Ayda en nz 10 ku- ------------H-•bMı. saat 24,15 cte Adalara bı"r ı"l,:ı,·e 
yasi meslek mcdenıyet için daima ruş ,-ermeyi taahhüd ederek Ha- * Plevne Çıkarılıyor - Jt ı , 
kanlı ihtilMlcr, :facialar h:ızırbmış va Kurumuna liza ynzılırsanız bu Umumi senelermde Şarkoyde bat- sefer tahrik edileecktir. 
olduğundan :fccl şeklldcld ölümün- emniyetl elde edeceksiniz. mış bulunan Plevnc gemisinin çı -
de mefküresine feda olan on milyon ._ _____________ ,. karılmasın:ı kıırnr vcı-Hmiştır. Bu -
masumun .ah ve enininin tesiri oldu- nun içln bir ınünnknsu nçılacnktır. 

llalke\'lerinQ..ıl.\ merasim 
Kadıköy Halkevinden: 

trun;ı d::ı §fiphe edilemez. Ticaret Vekili De{jir· Geminin hurda demirleri hlıkılmet 
Trokçi zalim bir inkllabct idi. K::ın mender eden geldi Uıra!ından kullanılacaktır. 

ve barut kokusundan ho$Janırdı. ö- B ir müddettcnbcri şehrimiz - * Karadenlzde Fırtınıı - Kıır.ı
denlzindeki poyrıız fırtınası ıu •hı de
vam etmektedir. Bu ilibnrla mbt6r ve 
kayıklar Karndenize ::ıçıbnııımnk

tadır. Vapur post<ıları muntazarunn 
yapılmaktadır. 

30 Asustos z. fer b::ıyromı munase-ı 
bctne program gece saat 21 de. 

1 - Zufer h:.ıkkında bir söyle\, 
2 - Orkestra ve sc.lo \:onscri, ıumu de böyle oldu. d e bulunan Ticaret Vekili Naz-

Su testisi su yolunda lanlır. mi Topçuoğlu. evvelki gün De

[•] Nep = Novaya e konomlçes· 
kaya Politikanın bat harfleridir. 

[ .. ] Almanca Ruayada hakiki va
ziyet. Sııhlfe: 89 - 90 

ğirmendereyc gitmiş, dün şehri
mize dönmüştür. Vekil bugün 
birliklerin m erkezinde meşgul 

olacaktır. 

3 - Kahraman piyesi (Hale sine-j 
ınnsınd.l) 

• 
Beşll<taı Halkevinden: 

•Kftnunusaninin 18 ne kadar Çın 
hudı:dunda bulunan Ti.ırkistan şe

hirlerinden Verncye harekete mühey
ya olmasını kcnd'sine emretınislerdi. 
:Mo ko\ ::mclclcri bundan hnbcı·dar 

olduklanndan i t.ısyona gitmek 
için bilet tedarık etmiş \'e şu 

suret'e trenin hareketı zamanı istas
yon amelelerle dolmuştu. Toplanan 
amelenin mıkdarı takriben on bin 
kadardı. Bunu haber alan G. P. U. 
emrlnl değiştirmış, Troçkinin hare
ketini tehiı· etmi ti. Troçldnin tren
de olmadı •ına inanmıyan ameleler 
trenin hareketine mimi olm;ık için 
t.:ım dort saat rayların üzerinde dur
muşlardı. Bugün h:ırck:et etmiyece
ginl haber alınca onu tahlis etmek 
için evine gittiler. Bundan d:ı haber
dar olan G. P. U. Troçkinin evini 
kordon altına nlıp taşkınlık göste
ı en kırk ycdı kisiYi tevkif etti. Sür
cilniln takarrür eltisi 18 Mnunusa
ni t::ırihindcn bir gun en·el G. P. U. 
mcmurlnn Troçklnin e\·ine gelmiş 

ve hareketini tncil etmesi lüzumunu 
emretmişlerdi. Troçki hareket gü
nünün nyın on sekizi olduğunu beyan 
ederek hareketten lmUn:ı etmiş ve 
daha h:ızırlanm:ıdıgmı, kitab ve es -

ile Rusyada gayri memnun büyük -----------=========-- - -------

*ihracat-Dün Rumanyaya r;cv
kcdilcn tiftikler de dahıl olm.nk üzere 
muhtelif memleketlere 1.5 milyon li
rnlık ihrac::ıt yapılmıstır. 

Znfcr bayramının 18 inc.-i yıldoııü
mü bayra111ın:ı tes:ıduf eden 30 A -
gwtos 1!140 cu:n:ı günu ııks..ımı saat 
20 de E\ imiz.de bır mu .:ımere tertip bir zumrcnlıı mevcudi7etini :ınl:u:lı. 

Bu sın.rı clde tutmağı EiyasJ emel -
lerine uygun buldu. Bütün bcdbaht
lıkl:ırın ba~a bulunan ve yalnız 
kendi menfaatini düşünen idareci
lerin politikasından doğduğunu tel
kine çalıştı. Bu suretle Nep :ıleyh
darı \'e komilnistliğin en koyu bir 
Uırafd:ırı veçhesini talandı. Troçlti
nin hariçteki propagandasa Rusyada 
muzır tesirler icrasından hali kal -
mıyordu. MemlekeUc biribiıinlıı 

düşmanı beş muhaliC zümre mev
cuddu. 

ı - Stalinciler: Jtidal ve Nep ta
raftarları. 

2 - TroçkisUer: Yani koyu ko -
münisllcr. 

3 - Menşevikler: thlililsiz ve 
inkılAbsız sosyalistlik -taraf
tarları. 

4 - MonarsisUer: Çarhk ve beyaz 
Rusya taraftarlan. 

5 - tsUkl4lciler: lslikl.31 isüyen 
yabancı unsurlar. 

Bu karışık ruhiynt hem hükume
ti yoruyor, hem de halk ve hilkQ-

30 
[Baı tarafı 1 inci sahifede] 

4 - Merasime iştirak edecek kıta
lar: 

A - Askeri kıtalar (Milli Müdafaa 
Vekaletinin tayin edeceği mikbrda) 

B - Afyon, Konya, hmir izcllerile 
1:.stanbul ve Ankara Yukset.: okulla
rını temsilen bir kısmı talebe (Mik
t:ırlıın Mn::ırif VekalcUncc tesbit ve 
tertip edilecektir.) 

C - Kütahya ve Af.yon viJAyetleri 
köy ve kas:ıba hnlkından. tstiklfıl 

Harbine iştir.ık etınii mücalıidlerdcn i 
tcskil edilecek halle kıtal:m (Bun
ları Afyon ve Kütahya vılliyetlcri 

Parti reisleri müşterek: mesai ile ter
tip \"C teşkil edeceklerdir.) 

5 - Bu kıtalann hepsi merasim 
yerinde. merasim Amiri olan kolordu 
komutanlığının emrine girecek bun
ların gerek merasim yerindeki du
ruşlarını gerek geçit yerindeki sıra 
tertiplerhıi komutanlık bnzim ede
cektir. 

6 - Ayni günde yerlerine donccek 
kadar yakın köy ve kosab::ılardan 

halkm bu merasime l§tiraklcrinl me
rasime civor olan "·ilfıyetler ve parti 
teşki!Atı tevsik ve tertip edeceklerdir. 

7 - :Merasime 30 Ağustos günU sa
:ıt (11'30) da top cndahtlle başlana
cak sırasile Ordu, C. H. P., İstanbul 
ve Ankara Yilksck okull:ın adına ol
mak üzere birer nutuk soylenecektir. 

8 - 30 Ağustos günü akşamı rad
yoda Partice bir konferons verilece
ği gibi gene o gece halkevlerinde ve 
halk odal::ırında h:ılke\ i ,.c odası ol
mıynn yerlerde Parti mcrkezlennde. 
toplantılar yapılacak tsUklfıl Hurbln
de milletçe gösterdiğimiz kahı aman
lık \"e ledak~rlık ve 30 Ağusto .. Baş
kumandanlık meydan muharebe<ıinin 
ehemmiyet \'e Kıymeti hakkında ko
nuşmalar 'l•e konferanslar tertip cdi
lecekl.r. 

* ihtiklr la Mücadele - Fıyot 
mürakabe komisyonu bugun biı· 

toplantı yaparak odun ve nebati 
yağların satış fiyatlarını tesbit ede
cektir. 

-->il«--

Mısırdaki malla-
1 • 

rımız ıçın vapur 
bulunamadı 

-0--

350 bin İ ngiliz lirası 
kıymetindeki mallar 
Portsaidde bekliyor 

edilmi5tir. ' 1 
Milsaıncredc ayrıca «Ateş• pbcsil 

de temsil edilecektir. 

Beyoğlu Halk:vlnden: 1 
30 A~ustos 940 Zn!er bayramı mü-ı 

nasebetile E\ imizde yapılacak prog
rıun: 

1 - 30/8/940 cum,\ güni.ı sa::ıt 17.30 
da Tepebnşındaki binamızda: 

A) 1stikl51 Marşı 
BJ Zafer hukkınd.ı nutuk, 
C) Konser (Ev l.ol"osu tarafınd:m) 
2 - 30/8/940 cuma günü saat 20.30 

d:ı Beyoğlunda NuI7Jya soka ınd~ 
Parti binasınd<tki temc:il salonumuz
da: 

A) Zafer hakkınd.ı konuşma 
B) Temsil: istiklal piyesi 
C) Temsil: Komedi. 

Eminönü Hıılkevındcn: 

(30 Ağusto;s Zafer bayramı) nyni 
güıı saat (21) de E• m'izin C.:ı.;alo •
lund:ıki salo:ıunda :ı gıd:ıki pro" -
l"anı gıbi kutlubn caktıı·. 

yasını toplamadığını söylemişti. Po- -::::===========================:::
lisler cebren surükliyeceklcnni bu- r Gündog"' muşda muhtar kursu '"'\ 
dirdılcr. Troçki lnad etti. Askıdan \.. ) 

9 - Bu büyük ve milli hfıdıse hak
kındaki merasime matbuatımız 30 ve 
31 ağustos günleri ynp::ıcaklıırı kıy -
metli neşriy::ıU:ı iştirak etmış olacak
lardır. 

Bu toplantımız.ı gelmek arzu eden
lerin, yer darlığı yuz.undcn h::ızırl:ı

nan, da\·etiyelerini E\ imiz büro un
dan :ılmııları rıc::ı olunuz:. 

------------------------~----------palto \"e sapkasını alıp zorla ken - --ıtıı«--
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SABAHTAN SABAHA 

Af rikada harbll 
musaid zaman 

{ Baı tarafı 1 incı wşf 
nıflanm askere aldı. 

Bu hadise bir iki gündür 
tışmış gibidir. :Esasen İtalya 

nın bu sıralarda böyle 
derecede bir mesele 
Balkanlarda ateş çıkannak 
tiyeceği beklenemez. v~W9 .. 
ta ne olacaksa - tabü bu ay 
da - Afrika topraklannda 
cakbr. 

Af rikada İngiliz Soma · 
kar§ı 1taıyanın taarruzu 
toprağın tamamiyle işgali 
tnmamlanmışbr. Fak:ıt So 
li, Hind denizine baktığı ha 
bura.dan İngilterenin Hind 
hına hakim olmak kabıl değil 
dir. I\arşı yakaya, müstahk 
Aden limanına geçmek, Ba 
mendebi ele geçirmek lizun 
ltnlya için ya bunu, y:ı Slive 
almak en büyük emeldir. 

Aden veya SU\·eyş fngilte 
nin elinden alınırsa İngiliz 
manlariyle Hindistan arasındr 
.ki muvasalayı Akdenizden 
mine iır.kan kalmaz. 1ngilter6 
artık yalnız Afrikayı dolaşaraJ 
Hind muvasalasını temin edeli'. 
lir. Kızıldcnizde 1ngilız h~ 
miyeti sona erer. Süveysin kı 
meti kalmnz. 

Ancak Somali de Berbera 
mnnını \'Cya Fr~nn Ci 
tisini ele alan ltal~la 
leye hakim olan Almanlar il' 
rasında fark yoktur. Kaledd 
35 kilometrelik boğazı ~ 

çcrck İngiliz sahıhne .Du1"' 
ra varmak nasıl kabil ol'! 
muyorsa Cibutiden Adene var 
mak da kabil olamıyacakbr. 

İngiliz donanması bu işe 
geldir. Halbuki bgiltere, haf' 
ka kıtnlardaki donanmasını hef: 
can alacak yerlere toplayaraJ 
son • 1rece kuvvetle denizi 
tutmustur. 

İtalya için büyük hülyas 
Süvcyş üzerinden kavuşmak 
midi daha çoktur. Rivayeti 
göre Trablusda mühim 1 
yan ku\'vetleri toplanmiitır 
Af rikanın şimalinde bir iki a 
sonra nef cs almak imk ... A ~·-
hasıl olacak, sıcaklar hafifleyr 
ccktir. O zaınan çölu bir kat 
yüz bin kişi ile geçip Süve)'f 
Knnalıııa varmak hesaba ka~ 
labilir. Bahusus Süveyşten sor 
ra, daha cazib hedefler de yoİ 
değildir. Zengin Filistin ve Irak.f 
Irakın petrollerine kedi ciğeri 

bakal' gibi gözlerini dikenler bu-
lunduğuna şübhe mi var! 

Hatta belki bundan dolayıdlt 
ki Irak hükumeti, mecburi a.
kerliği kab ul etti. Arbk bir or 
du te"=kili lazımgeldiğine kanaaC 
getirdi Ye bir müddettir, tabii 
tngiltcrenin yardımı ile hava 
ve kara km'Vetlerinı meydan• 
getirmekle meşguldür. 

Hiilasa İtalya, Afrıkarun şi
malmde bir maceraya. atılacak 
olursa uzun çölde evveli yalnd 
çölün mukavemetini görecek. 
sonra İEkenderiye önünde ~ 
giliz ve Mısır ordusiyle karşıla• 
şacaktır. Bu orduların gerisiıal 
İngiliz filosu, hava kuvvetleri. 
Filistindeki ordu. nıbayet Iral' 

hu' vetlcri tutmaktadır. 
disini dı rı çıkarın k istediler. Zev
Ce!:.i bildiklerinden birisi ile telefonla 
gorüşmek istediği zamnn Tro;kist
lcre h::ıber vermek ihtimaline karsı 
tekme ile mcnolundu. Pederini mü-' 
dJfa:ı etmek lstiycn oğlu tokat ve ' 
yumruk mücndeleslnde mağlub c- 1 
dıldi. Nihayet nyaklnrınd:ın tutu -
J;:ır::ık silrilklcndı Ye bir otomobile 
ı.onularak l\foskovcının kırk mil uza
gınd:ı bulunan Fauıtnwn L~-ısyonunn 

ı O - Halkımızın bu meraslme ko
lay ve ucuz iştiraklerini temin içm 
30 Ağ~tos günü Afyon ve tzmlrden 
mcrnsiın yeri istasyonu olan Silki
saraya ucuz tarifeli t:ldiş ve donuş 
trenleri krtib edılccektir. 

Harbin A kdenize sirayetini 
m üteakib Mısırda kalan transit 
eşyası meyanında bizim de 350 
bin İngiliz lirası kıymetinde id
halat eşyamız Portsaidde knl
mıştir. Bu malların memleketi -
mize nakledilmesi için nakli ·e 
vasıtası temini için yapı.hn ça
lışmalar müsbct netice verme
miştir. Alakadar makamlarla 
Vapurcular Birliği arasında ce
reyan eden görüşmeler netice
sinde birliğin Mısıra vapur gön
dermiyeccği tebeyyün etmiştir. 1 

GUmr Uk ve İnhisarlar 
Vekilinin tedkikler i 

1 Be~tSAFA 

,-Radyo Programı ] 

Yeni Sabah 
ABONJtJ BEDELi 

TUrklye Ecnebi 
•ENIELIK 
1 AYLIK 
8 AYLIK 
1 AVLIK 

1400 Kf'f. 1700 Krf. 
760 • 1450 • 

400 • IOO • 
150 • 800 • 

29 Ağustos b40 PERŞEMBE 
' 24 Receh 1359 

16 Rıımr Atjuatos 1356 
Gün 242 Ay: 8 1940 - Hızır 116 

GUneı Öğle ikindi 
10.35 5.27 9.lÖ Er<?ni 

6.24 1'3.15 16.58 Vasati 
> l<t•m 
12.00 
Ul.48 

Yauı 

1.37 
21.26 

lmuk 
8 48 Ezani 
4 36 Vasati 

Gündoğmuş, (Husust) - Burada 
at dan koy muhtarları kursuna k::ı

za un btltün ltöy muhtarlan iştirak 
etr ıişlerdir. Muhtarlar ile köy işle
r: .ıakkuıda k:ıyma.l(nm l\fublis Ba
baojlu ve di~ memurlar :faydalı 
göıii··meler yapmışlardır. nu görili;
melcr esnasında muhbırlar:ı \·nzite-

• Ieri, yurda daha faydalı ve verimli 
olabilmeleri için yapmalan icnb e
den şeyler nnl:ılılmı,lır. 

Kursun b;ttigi gun parti koy ınuh 1 

tarlnrına bir öğle yemeği verınis ve 
buradn da samimi bir b:ıva içinde 
görüşQJmüştür. Muhtarlar ve köylil
ler hfikumet memurlarile yaptıkları 
temaslardan çok memnun kalm.ışl::ır 
ve ileride yeniden yakm tem:ıslnrdn 
bulunulması temcnnislle lawufan ny 
rılmışl::ırdır. Yukand:ıkl n!Simdc köy 
muhtarlarını r,enç ve değerli kay
makam Muhlis Babaoğlu (x işarelli) 
ve diğer hülriımct mcmurt:ırile bir 
:ı.r:ı.da görüyorswnız. 

11 - A. Silkisaray ista~yonu He 
mer:ısıN yeri nrnsınd.ıki ınfınak:ılfıt 

V<? merasim ycrindekı 1crtib:ıt \"c 
hazırlıklar Kolordu Komut:ınlığıncrı 

temin edilecektir. B - Gerek bu mu 
nakalfit ve gerek merasim heyetı u
mumiy('Sinde Kutahya ve Afyon vi
heyeUeri \'e Parti teşki15U:ırı kolordu 
ya her türlü yardımın ::ızmnbıni ya
pacaklardır. 

12 - 30 günu akş:ımı Afyon 
vilayeti C. H. Partisi rei ı ordu me
rasime iştirak eden heyetler ve 
~...ık mi.ımessillcri şeıefinc Afyond 
bir yeme'~ ziyafeti verecektir. l -
Ank::ıra, 2 - Sivas. 3 - Erzurum, 
4 - Diyarbeklr, 5 - Malatya. 6 -
Hatay, 7 - Seyhan, 8 - tçcl, 9 -
Kayseri, ıo - Nisde, 11 . Konya, 
12 - Antalya, 13 - tspartn, 14 -
Burdur, 15 - Denizli, 16 - Aydın, 
17 - İzmir, 18 - Maıı""' , 19 - Kü
tahya, 20 - Eskişehir, 21 - Balıke
sir, 22 - Bursa, 23 - Bılccık, 2t -
İstanbul, 25 - Ed mc, 26 - Kocaeli, 
27 - Afvon 

Mıntaka Ticaret Müdürfüğü 
Mısırdan gelecek eşyadan baş

ka vapurun kendisini de sigor- ı 

talamağı kabul ettiği halde Va
purcular Birliği Mısıra vapur 
göndermekten çekinmişlerdir. 

Birliğin iddiasına göre "elde
ki vapur mevcudu azdır. Yapur 
battıktan sonra paranın ne kıy 
meti olabilir. Bugün için elzem 
olan para değil, vapurdur.,, Bu 
vaziyetten sonra Portsaidcleki 
malların memleketimize getiril
mesi gene imkansız bir hale gel
miştir. Bu mallanıı motörlcrle 
İskeD<lcrun ve Mersin tarikiyle 
nakledildiği halde müteaddid 
aktarmalar sebebiyle gayet pa
halıya malolacağı düşünülmek

tedir. Alhladarlann bir clefa 
da Yunan vapur kunıpanyn

lanna müracaat etmeleri ihtiouıl 
dahilindedir. 

Şehrimizde bulunan Gümrük 
ve İnhisarlar Vekili Raif Kara

deniz tedkik leıine devam etmek 
te<lir. Vekil dün sabah 1nhisar
ların Sirkecideki teftiş heyeti 

dairesine gelerek meşgul olmuş-, 
tur. Vekil bugün de lnhisar -
ların fabrikalarını teftiş etme-
si muhtemeldir. 1 

--»ııa:--

A \'<"Jlan davet 

Beden Terbiyesi İstanbul böl
gesi Avcılık ve Alıcılık Ajanlığı 
ve Avcılar Atıcılar cemiyeti baş
kanlığından: 

Bu sene Avcılar ve Atıcılar 
Bayrnmı ,.c atıcılık müsabaka
ları 1. 9. 9:1.0 pazar günü Saray 
burnu park gazinosu ve ittisa
lindcki sahada yapılacakbr. Bü
tün Avcılara bu ilan ve beraber

lerinde getirecekleri av çifteleri 
davetıye yerine kaimdir. Tören
de hazır bulunmaları rica olu -
nur. 

29/8/940 PERŞEMBE 

7 .30 Program \ e ~emleket 

• ) ı. 

7.35 !\li.izik; Ha{ıf ınusıki (Pl.) 
8.00 Ajans haberleri. 
8.10 E\• kadını - yemek listesi. 
12 30 Program ve memleket sad 

tı) ::ırı. 

12.35 Muzik. 
12.50 Ajans haberleri • 
13.05 l\luzik: 
18.00 Program ve ır.emlekcl 

ay:ırı. 

18.05 Nuzik: Konserto (Pl.) 
18.40 Milzık: Radyo caz ork~ 

tr:tSl (İbrahim özgur idaresinde) 
19.25 Müzik. 
19 45 .Memleket aat ayarı, ve r 

j::ıns h::ıbcrlcri. 

20.00 .l\Iuzik: Fnsıl hevcti. 
20.30 Komışm:ı. 
20.45 Miızik: Dınleytci i teklerL 
21.4:i .l\lilzik: BuyuK bestekirlalt 

reri i - No. 5 Brahm . 
22.30 l\IC'mlckct saat ny rı, aj 

hnbt> lcrl, zirnnt. esh:ım - tabvilAtı 
knmbiyo - nukut bors:ısı (fiyat) 

23 '>5/23.ZO Yarınki ıxotram 
kapanı . 
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Aske 
'-. '( Ba~ tarafı 1 incl cay'fada) 1 
~rha~lar: 

Said Ba1ınan. 
Barem 4 <lereccye terfi eden 

J\s, Ad. lill.kimlcr: -

. M. Münir Kocaçıtak, M. Ra
stın Gündüç. 
il l\urnıa) nlrn )1ığa erfi ellen 
·ul'.nı ' 'ntba'\1nrı: 
l. Hcl~l ı GUvcndik Süleyma

~~e. Behcet Kurbay Bitlis, Se
<cllladdin Selısık Vodine, .M. K=-.
~ Ergın·aligıl. IPireşurn, M. 

&lınıJ Oktay Tarsus, A. Cevte 
f~lpaıı .Patih, Raı;ıid Ak§ar 'ös-
Ufı, Mithat Alaçnlıoğlu, Tiran, 1 

M. Hamdi Turgayt Erzü'ıcan, 
lle:ınzı Ağan Ayazma, Fazı1 Bil
ge M .. nn ... tır, Cemal Gürsel Rc
i'flhi~ c, M. Seyfeddin Çalpatur 
~tanbul, M. Nureddin Turgay 
alık~sir, H. Avni Aynagöz İz
~ • Hiza Çal Eğriknpı, A. Şü:k
il n ysoy Erzincan. 

liurmay lınYa nlba~·lığa terfi 
eql!n laırmay ha\a ~·a.rharmr.ı: 

U,""an Esiner Y. Mahalle. 
liurmay )"3.Tba)iıb"U terfi eden 

tlıı-ına~ lıhrba. n: 
Arif Bilen Yavedut, Hilmi 

'.B..Jen Ku;antaşı, Ali E~rcf Üs- 1 
ktı(hr, Alaeddin özsan Burı:.a, 
l!.ııtııad Akçakoca İstanbul, Ne
cilın Erensoy lstanbul, M. Ba
ha{:ttin Yüce 'Ynnya, Cevdet I 
Sunay ErzRJm, M. !hsan Gü- ~ 
~ ~ ı "rabzuD,M. Sıtkı Ortaç Se
laıııK, M. Sadık Atak Kırklareli, 
}a. Şilkrü Aluncıoğlu Misis. 
li~ay binha..~ılı~ terfi e
~ ıkum a) ~ üzbasılar: 

F hamettin Ccbecicğlu lstan
bu.ı. 
liunua~· hava binb:l.51lığa ter

ti l'd~n kurmay hava yüzba51-
lan; 

ı.~ehmi Tekin Fatih, Seyfed
din Turngay Edirne, 1. Gavsi 
ltca crok Top kapı. 

J\lba~·lığa terfi e<len piyndo 
•ltha~lan; 

t"anc Umurhan Erzurum, 
~kkı Holngo Galata, Ş. Şevki 
Oğuz l.şkodrn, M. Rüstem Me
tiner Edirne, Musa Ulutaş !s
laııbul, A. Vehbi Subaaı Bitlis, 
~tttn Kocasinan A. Karabisar, 
.\Ji Riza A:tnman Sh'as, M. Ze
lti S<:zgin Süleymaniye, Ali Te -
ke Elmalı A. Turhan Taran Er-. ' 
~ca.n, Hüsnü .Algan Erzurum, 
4. :Necati Değirmenci Xayscd, 
}d, Besir Paknlınlı Kafkasya, 
4. 'J'urhan Karaca Malatya, M. 
lletik Başkaner Van, A. Necati 
~k·lüııgüz J{apudaaı, M. Rüat 
4~kın Erzincan Sabri Erko -
~r Süleymani;e, Hüsameddin 

vıu Besiktaf:, Ali Ri.n Gü
~ Iiat1put. 
~ 'l'oııçu nll•lhb~ terli eden 
I~ )·a.rbaylan: 

'l' l.ı. Ali Aktan Üsküp, Nazmi 
01.uıay Bozcaada. 
ı\lba, lığa terfi eden istihkam 

~ lll-ha~ İan: 
~ 1. lialil Akyollu Malkara, A. 
tıhtar Evsal Bingazi. 
ı\ibavlı~a terfi eden fabib l . r. 

• IU'h:ı~ lan: 
lı . .R.enıal Pilevneli lstanbu1, A. 
"'~krnct Cankat lstanbul. ı' 

J\ib:ı~hğıı terfi eden Cezae\·i 
) llrba \ lar.ı: 1 

Ahmed Nazif Ba)'kurt Sam- ı 
~n, Abdullah Dinçer Küçük -
~~staf apasa, H. Fehmi Özel 
,. 

1 ~ntaşı, M. Nuri özveren Ka- ' 
~bıga, Besim Ünsal Girid, Tef- 1 
~ Özııksoy lstanbul, Haşinı 
U kaplan Üsküdar, H. Süreyya 

1 lgl!r İstanbul. 
~ .\lha~1ığa teıii eden veteriner 

llrba)lan: 
lkı ~ef Aytun Antclyn, A. Hil

l J{adaroğlu Manisa. 
~1\ .\lba~ lığa terli ed n lcvazını 

l'bas ları: 
ı:::anu1 Bingöl Bursa, Ferid 1 
-%.ı,,, fürklareli, Osman Özkaya 
l'-i· ta.lya, Arif Saydam Zeyrek, 
ti '~azi Gülnrmnn lstruıbul, Sa.b-
1 atuı· Berat Kfımi Yalaz 
l.~~anbuı, Abauıvahil Giireeı 
~ehir, Cevat Berksım Fntih. 

:\· 4.lba~ hğa terfi eden &ıarita 
""rha~ı . 

~· arı. 
Salahaddi D" .. Ah ecı· ~<' n uzgun m ı-

.. 1 ' ıı. Cemal Akyazıcı Üskü
"lar Ii A · Sırn Pak Scrcz. 
f~ıı ~ba~ bğa terfi e.den askeri 

tikaıar yarbaylan: 
~. Keranu De~iroğlu Van. 

lntiyn.lta alb. ~lığa terfi eden 
.,piyallo yn.ı·bayb.n: 

Muhiddin Artuğ Küçük Ayn.
sofya, M. Necati Özvc:r Kızan -
lık, ömer Lutfı O gnn Girit, 
M. İhsan Aras \ID?T.urum. 

Deniz y.a.rba.yhr,ı ı'ian nlb:ıy -
lığına. i 'ICde l • 

Hilmi Üler, ı a.hmud Gökbo-
nı, Ziya {)ğut, ami Gültny, 
Tahsin Ertan, M ' .. d Ali Ege, 
Hüseyin 'Knragö:wJlu, Meh -
med Ali Değer. 

Albaylığa rerfi ~den l\liihen -
dis ynrba~:hın; 

Ekrem Akbay 1stanbul. 
irinci ınif cı ı lıfildmliğe 

terfi cderuer: 
.M. Kema1 Ro.lkan Kalkandc -

len, Şakir Ön; .Antulyn. 

1 

M. Sıddık özyurd Vun, 1\1. Avni 
Şenkan Sn·as 1\. Kctım Aydın Af
rdpşc, A:Ke. un Hekinıgil Trabzon, 
l\khmcd rel Yenice, A. Sedad Sey-ı 
hun Sclfm·k, l\'I Ncc:ıtı U&rurtnn K s
tamonu, Mus;:ı Kfızım Aral Oskub, 
Hadi Aftan Suleymanıyc, Hayrullah 
Baykarı:ı Kıı.ıltop k, lrfnn Dag .. t .. r 
N. liç, d\. Remzi özcan Burs:ı, Hey
-reddin Tınaz .Kndıkoy, Mu Wn Ars-
'lano\ {ast.ımonu, Nccııt, Alcay E- l 
dimc, .t. !\h Ar llan ş. m, M. Hıda
yet B tu~ Şchrcmmi, 11.ılll Hadi A
tay Edim" Munmmcr Drtuı: Y. paşn, 
Eyüp Su eyU-.:en, Sadik İzgi V<.>fa, 

1 
Muhib C:ı tımız tCnbtn, Suliıhaddin 

Bumin .M:ma~ır. Abdi.ıl.ızrz Avman 
EdırnC', i. Hııltkı Erbujl ı ... t.anbul, H. 
tbrnhim Gunay İstanbul, Mustafa 
Ilgaz ll • H. Çetin 01.tôy Bitlis, 
Necmedd.n &y.fuır t&tanbul, 1. Hakkı 
Sesgir Karahisar, A. Ru lu Sdçuk 
tkkudar, Fu.ıt özdcmir Sult.inahmC'cl, 
1. Ne et Fıçıcıufılu OU!l:'Çtlıır, A. Hmn 
dı Aykut San'a, Fu:ıt Egeli Scianik, 
Halıd Sa\•:ticr lsbl'bul, Abdurrah -
mau J{nr.ak-ullukçu Sıvns, Şcfık ö
ner 'Oskub, M. Mukerrcm Süer Kay-

1 seri, M. Cclfıl ön~ lstıınbul, M. Ri
fnt Tuğcu 'L<rtıınbul, M Mumt:ız Boz
kurt Liılclı, .H. Rmnsı Gcikyaylfl E- ı' 
clirnc, M. Ruhi n.ıyltal Aks;:ırny ~ ŞUk
ru Altuy Von. ı. Ccn.ıtı Aknlın Us- 1 

küb, l\f. Şevl:ı Tüten Kızııtoprak, !b-1 
~nhim Kulan Ramü;, Mehıned Kuı·t- ı 

cebe tımil, A Siırcyya Atl'ş Fal.ıh, 

Şerafeddin Eroglu Sıv;:ıs \bdurrah- ı 
mna Ece Sıva .. , Fahrcddın Canliz -
tiırk istan u1, H- .Fehmı Ozyılmnz Mn 1 
nastır, .&ıdrcddin ölmeztilrk Seli -
miyc, Nuzını "Knşk Akşehir, H. Sab
ri Ycprcm Fcthı,yc, Yunus Hazar 
GcnC<', M. Emln Senvcr Trabzon, M . 
Nazım Alpkaya Sıva:;, :Mazhar Dev
ril Fatih Kittım Yarkurl Bağd:ıd, 
Akıf Savcı Van, M. Şevket Uııan 

Trabzon, II. Niyaz GUlcrman Sela
nik, 1. MUZilffcr B•uo •lu Edirne, ]JI. 

Faik tlban Ifarput, lbruhim Oktay j 
Ortakliy, öıner oncel Erzw-um, 0 ... -

1 m:ın Vehbi Akalp 'Erzurum, Ömer 1 
Lutfi Köscb::ıy En:ıncan, M. Niyazi 
Tulgar Kadıt.>y, M. Cc'U'ılcddin Ç~ j 
Unkayn i p::ırt:ı, 1 S ılb Dağkılıç h
tanbul, :P.1. Fehmı T ycan i tnnbul, \ 
ihsan Kurto •lu c\masya, ~cf Cnn 1 
Mckkc, M. Eınirı Kutlu Suleymaniyc, 
Ahmed Taıılmyu Doyarb .. kır, A. Rı
'Z:ı Özalp M ı 1a tır, A. Yumnu Su~ 
Van, 'Bch t Tımoc;ın Bnlyn, Adil 
Boztunç Edime. 
'J'opç.u yarbaylığa tttfi eden t.op-; 
~u bhıba _ llan: 

A. Ym·.cr Üner StllcymnniYc, A. 
Faik Polat Edirne, M. Nurl Çallı Si
YILS, J1. Kemal Tı•PÇUl'.ı 1lu tzmir, Hul
ki Baykıırn Erzurum, H lid Baş;:ır:ın 
Ycniccv.ıırd, Siret Gurk.an Erzincan, 
En\•cr Butcv 'F.ıtilı E.:ı>d Ulubzgur 
'Bnku·l~öy, A. 'Eı, •er Dram lı Drnğ -
man, fit. Zclrl K lYU Tr.ıblus, H. Basri 
özdcmıı Çırtalcn, A.bdı.:lhıh Anar Bo
~·abat, H. Nazmı o::turk Kayalar, .U
hami 1ltcr ll py:ır. t. lfa ~kı Korkut 
Adamı, Kem lcddın Tum. k Mnmıs-ı 
tır, Cc\'nd Evrcı.kurt h..t nbul, Mus
tafn N .. ci :ün y Tr;ıbzou, lliz Topkar; ! 
Er&irl, M zı. r Arılnt Harput, .M. 
Hilmi Stirck .Elftzlı; 1. .Ali Alp:ır Se-1 
limlye, H. ld.ı .Dırmelc Dn&ı ttın, M. 
Gafur Ye 'lyurd Karalıı ::ır, Akkas 
Kural Koz.m, l\t. İzzet özgur Gclıoo-ı 
lu, Must.ı!: .Akcun KemcliYc. Cemal 
öz1mn Erzurum, t. H kkı Ercin Er
zincnn, flhnmı Oıhun fW"ZW'Um, :M. ı 
11a1im &.ize!ri İstanbul, Zıya Tnrr:bcrk 
N gdc, Ncc:ılı li rkı.-r G<.'yl.ın. Abdur
rerz:al{ Akp .: •• t Erzurur.ı, Abdi.ılka

dir Depk ın Kcm:ıl•yc, H. Sabri Do
(;anr;::ıy Ku ta onu, Tc..: hit Gürkan 
.Erzincan, R:ıı C ..ırunlu Elbıst. n, Rc
Iik Topse\ er Erzurum, H. Remzi Or-
1:.?n Bcrgam::ı, Kızım K rngö:ı: H nr
put, O. Rctıl: D • ar Sf'lal'l'lk. 

Sii\'ar:i ynrb:ı) lığa terfi eden 
sih•ari bL,l>aı.ıfar: 

Nuri Çe.ın Zcy <!k, Nıya~i Aytug 
Man::ı tır, K ınul Erden K. M. Paşa, 
H:ınlid Yurd r.::ıı:d::ıd. !'jeı·afeddin Tu-
muçin Edrcmıi ;\,r ·..ın Şantay Ş. j 
Knfka!:. 

1 
Süv1ıri nlbayhE;'"ll terli eden 

sii\'ari yarba.ylıın: 
Abdulhalım Ald.tlıt;' K~mah. 1 

y ıırbaylığn terli eden i tilı
kfım binba"11an: 

Rc!lk Gııkk yLı 3cy Ut, H:ıyrcd:lııı 

Akyüz Halcb, Feridun Kt.tl ... hon Ak
saray, Er.ver Surclcnn l\lusul, Hıin11 
Uysal ıNevrckok, Ömer Tokgoz K~
tamonu, T.al5t Enguriihı n·~ :ı. b..ıl·u·, 

M. Said Yırlıt:!\Y Bursa, M. Hilmi 
.ı\c·ır Çorum. A. l'cnd Sungur Nı ' 
de, Sabrı öztan Boyabat, o. Ccmıl 
Aktaş Erzurum. 

Yarbaylığa terfi eden <lemir
yollan binbru,ılan: 

M. Remzı Aknturk G rıt. 

Ya.rba;rlıı1a u•rfi cdeu ıniilıen
dis binba§ıları: 

Ccmalcd'3in Tumbny ı t.mbul. 

Yarbaylığa terfi eüen nakli~c 

1 lllııbaşiları : 
M. Şıikri.ı Vruı Vnn, Y. Ziya Ba-

5aron 'V .ın. 
1'arbayJığ11 tor.fi eden hthib 

5linba.5i}an: 
1\1. lu:ıf Yurcu istnnbı..l, . Nurcd

dın nazıcıoğlu C. M. Pa n, JI. ibra-ı 
hım Goze İstanbul, M. Baydur Sa\ cı 
lı;tip, .tJımcd Uraz l.'lnni , A. Fazıl 
iErsln İstanbul, Mjhs::ın T gın tstan-1 
bul, A. Ulvı Çclikyo1 Ankara, Ali 
Tunahoflu tırtonbul. A. Kemal Verdı 
11st.ınbul, ::ı.1 Alı Bılcn Rize, A. Ce
mil iğci Menemen, 11. 'Medeni Ay -
beri: istnnbul, 'M. Faik Tn ~çıoglu, 
C. Antep, H. Hull,j Kcymcn Konya, 
M. R:ımı Y.ırgıcı i kodrn, Rc!ık ö
ncy tst.111bul, Kudretullah Kurt Kır
ı;chir, H. Avni Elrbckimoğlu Koza
na, Y:u:;uf Bnlkmı Köprulu, A .Hık

mel Dornn Gıresun, M. N~ :ızi Sa
:y.ın fstanbul, Mumüız Aktı: lay is - , 
:ml.ıul S. Nuzhet Dirlsu Adana, O. 

:Zckfıi Tnrakçı Bulann, Sub. ı S 111 
.Antalya, SuiC'yman Karçnl Butum, 
tMustaı: ı Ş hm Kemah, O, K. mil G:ı-
11.ıtalı H ı~, Halıd Kumral Ltnnbul. 

Ynma,ybğu terfi eden Vete
riner lblııb şları : 

Mehmed Turruıkavala, C. Nezih 
Vamin üskudar, 11ısan Gcçkıl istıın
bul, 5.ıdrcddin Kocnmnn Ü kud.ar, 
i. Burhaneddin Uluç Jstnnbul, Mem
duh özkon Kozan, Kemal ddıu Ç:ıg-
atan Aşıkp. a. ıur.ıt Tüm~· Anka

~ a. M. Munromcr B:ıykaru Altuniz -ı 
ri<.>, Muhlis GHnay lstanbul, H. H, yri 
Kılınoı;lu ıst.anbul, Ce,·ad Boran iz- ı 
~nit·, R:ıu[ Yuc.ı Üskudar, H. HnJ .ı j 
Tem İLmir. :Arıf Turklın Sofular, Cc- ~ 

v.ıd Eınrcgi.ıl Ankara, Muammer is
:kcndcr 1stnnbul, A . Tevfik Eıkan 1s
;tnnbu1, Ali Çağatay Şam, S. Hamit 
Sumaıı !st..ıdbul. Zulki~li Kaan Er -
.zurum. 

Yarba.ybğa terli eden l•wamn 

inbasıla.n: ı 
O. Nurl Uııınıın Konya, Ahmed 

llloykurt Kemaliye, M . .Rifat Çırpan 
Çırı>:ın, Huseyin Pckcan Durh:uuy.e, 
:l\1:us1afn Kcsey Kııpıııgnsı, Ahmed Nu 
:ri özen .Mıdılli, M. Hayri Gerçekçi B. 
::M"cs~t. S.:ım 1pçl Trabzon, M. flluı

mi 5uöilcr Eclırne, Hıf7.1 1rtcn S .. ·as, 
':Nızamecldin Adnlan Vodina. 

~a.rba.ybğa. terfi otlen harita 
• obaşıla.n: 

.M: Alı :Duruk u B~ktnş. 

't'arlna.ylığa. .terfi eden fen smı 
at "nlmşi]a.n: 

M. Te.'IIik ran Akse.ray 1b .. b m 
(I,şilt&al n Sultn elim, M. ŞC\ k1 Y:ız

man :H~ut 
'i.".arbayhğa terfi eden :askeri 

a'hrika.lar hinb&!tıları : 
1\llılhıddın Er t. n Elbistan, Muı .. taz 

:Giın~ Çanltırı, Kemal GUrunur Çı
'llar, Muhtaı Gorduysuz S:ırnntr.ı. 
[Mwıir Kur.toı:lu ı tanbu1, A. Suat 
Sungu Sult n:ıhnıcd, Bahaeddin öz
ı,:m :Klrc. llli. 

İkin<'i sınıf ash-eri hftkinıliğc 

di eden iiçüncü sınıf eri 

1 
ıtiyat ;yarbaylq,ra terfi eden 

piya.Oe binbı5ıhır:ı: 
1 

'lust f Y ı.1lçm Ha koy. A. \", fı 1 

Poınt Sı 'n:> A. Şukru 1\lckı S:ır • ez. 
V rbaılıgil Terfi Eden Piyade 

Bınbaı;ı!ar 

Aı:lf Gençsu~r LLJeburg ... , M. Şc\ -
k~t Ok y Od:.ıbrı ı Hı.i e:) ın Tun r' 
Erz.ıntan Al. tner Ak ehi .. , KıJnıl 
inanç C a, lh ın Erdem ı fanbul 
Mustnt.• Gur' Ko!"yıı, A. Yakub O
ral Ist.-ınbul, M. G 1.b E rl.ı O . P. -
zar, Cclrıleddııı Oncr D. p:ı , A.Iı 

Erkan K. M. f'<)Ş , i\1. Sabrı Il 
Sultanselıın, E. Adcn O • ~ rr. n 
Maç1~a. Ha ıın Arıko lu Kı;. \'I. ı:, • 'I 
A. 'Hasım Tu1PY R k, A. S E"-
yıgıt. h-ınnoul Ş d rtun Edırı.,, j 
İ. Hulu~i o ;.ı H put, Haınd n. y
dar Fatılı, H.lk • Alp lzmıt, H, J -
rcdclın Topmt· G. it, • .'I. Emın A ı 

Dıleı.:ık. A. •:ınzh r Oıbc:-1. llc,. ek. 
O~nız Ya~baylığına Terli Eden 

Kurrnay Binbaşıları 

Kcm:ılcddın Bozkurt, Süruri A .. lın 
Oenız Yarb:ıylığına Terfi Eden 

Gıwerte Binbaşıları 

Rıt. t Mutlu, Kem::ıleddil'! Eng eıl, 

Abdur r ıhm;ın Bcnlioglu, Sahıh ddın 
Burak uzcttııı Dın!cr, Muf.t T ne , 
Kenan Or, Ethem Çevikcr, SC'yfeddin 
Dengi, H::ılıl \ydıne ·, Fe' ::i G ırcl, 
Salını Durak, K "'1 leddu' 01;.. ·t. ı 

[Baş tarafı 1 inci sahifede] 

hac1leri aşsa bile istihsal bütün 
ihtiyaçları .karşılayacak kadar 
yükse1' olacaktır. 

Pancar rekoltesi bu sene de, 
geçen yıl gibi, çok bol ve fcyiz
lidir, Ekilen salıa, 40 bin bek -
tarın üstündedir. Geçen sene 
bu sahn 37 bınc yaklaşmıştı . 
Bundan cYvclki senelerde ise 
zer'iyat mıktnn 20 - 25 bin hek 
tar arasında kalnn!}tı. 

Pancar fiyatlarının, mıntaka
larına göre, 28, 29, 30 ı>aradau 
geçen sene 40 paraya, bu sene 
de UZ<'Ul1i 50 paraya cıkarılması 
zer'iyatı teşvik etmiştir. 

Zer'i} atın feyiz Ye bereketi 
fiat yükseklisi Türk köylüsüne 
gc<len senelerden dnha geniş bir 
kazanç temın etmiştir. Tahmin 
edildiğine göre, bu sene köylü
ye ödenecek olan pancar bedeli 
baligı 7.5 milyon lirayı bula -
cakbr. 

vermektedir. 

Maliım olduğu üzere, cenubu 
rki A\TUpası dcVlt.:t damla

riyle Salzburgda yaptıkları gö
rüşmelerde, Mihver devletleri, 
bu .mmtnkada sulhun teaisi 
menfaatine olarak. bir :taraftan 
Macaristan ve Bulgaristan v.e 
diğer taraftan Rumaııyn nrn -
sında mevcud Etnografi \'e a
razi ihtilaflarının adilfmc Ye 
.hakkaniyete muvafık bir taı:z
da halledilmesi lazım geldiğini 
tebarüz ettirmişlerdir. 

Rumen - Bulgar gör~meleri, 
bilindiği üzere, şayanı memnu
niyet terakkıler kaydederken, 
Macaristan ile Rumany.a ara -
sında bir anlaşmaya henüz da
ha varılmamıştır. Dem - ki. 
bahis mevzuu olan keyfiyet, 
Salzburg goriişmeleri esnasında 
alakadarlar tarafından kabul e
dilen esaslara göre ve o zurnan 
danberi elde edilen tecrübelel' 
de göz önünde tutularalt, bu 
Macar - Rumen meselesinin 
Macaristan ve Rumanyn ihari -
cıye nazırları ile bir kere dahn. 
rnüzakeresidır. 

Miimltereler bugiia . ınbc k 
1 

Bükreş, 28 (a.a.) - Reuter: 
Hudud üzerınde uçan ve Alba 
- J ulia Transilvanya şehrine 

kadar ilerleyen bir ı.,:acar tayya 
resine. pazartesi günü Rumen
ler tarafından hücum edildiği 
ve bu tayyarenin Macar toprak
larında yere indiği Bük~ 

bildirilmektedir. 
Bu hususda dün akşam bir 

tahkikat açılmıştır. Macar 1 
tayyarecisinin beyanname attı
tığı söylenmektedir. 

.Macarların ifadelerine göre 
ise, bir Rumen askeri tayyaresi, 
Macar arazisi üzerinde uçmu~ 
ve Macar Debreczen şehri üze
rinde bir Macar tayyaresine 
hücum etmiştir. 

Diğer ta.raftan, resmi Rumen 
mahfillerinden bildirildiğine gö
re, şimal ve 51mali şarki hudud
lıırında \•ukua geldiği söylenen 
hfü:liseler hakkında bir tahkikat 
açılmıştır. 

Avrupada harb 
[ eaı tarafı ı tnci sahifede] 

meydanları boınbrordım:ın ed.ılin tır. 

füılyada: Torinoda Fiot fub:.kala
rıııa Scstosungi Gl\·aıınıdc 1\1 r C'11ı 

Maynato fabrikasına tekr r hucum 
edilin tir. 

1 g::ıl altındaki Prans dn: B rde ux 
civarmda Girpnde hnlicmde Br.cst 
cıvarında Daı;lllacdc ,.e Cherburgrie 
bulunan petrol depoları bon bardı
man cdılm.i~r. 

TavyarC'lerimizden biri , e don 
mc~i tır. 

Londra 28 ~a.n.) - Bugl.ill m 
hakkıık 6Urclte 24 du§?Uan t yyurc
sinm tııhrib cdildigi resmen bildi-! 
rilmektcdir. 

.Alman resmi t.t'..bli ·-: 
Bcrlin, 28 (.a.n.) - Alman o ·dulnn 

ba kumandanlıgının tebliği• 
Fcıı.:ı goruş craıti scbcbı~lc. Al

man h:t\'a h."U\..,; etlerinin :t:ıaL)cU, 

dun, müscllfıh bir keşıf har.cket ne 
inhısar etınış ve bu kcşıt esnasında 
Gosport lımnnı tesisatı uzcrıne bom
balar ::rulmıştır. 

Afrikada harb 

Berliıı. 2 
bildiriyor: 

(n.a.) - D.N.B. 

Salahiyettar memba'lard n 
Öh'l'enildiğine göre, bugün öğle
den sonr.a Kont Cianonun Salz
burga muvasalatını müte::ı.kib, 
Sıılzburgda iptidai görfüınıeler 

olacnk .,.e bu görüşmelere yarın 
Viyannda deyam edilecektir. 

• aurlar Viyaıındıt 
Viyana, 28 {a.a.) - D.N.B. 

bildiıiyor: 
Alman Hariciye nazııı Von 

Ribbentrobla İtalya hariciye na
zırı Kont Oiano bugün ögleden 
sonra, Sa1zburgdaıı Viyanaya 
tayyar.e ile gelmişler ,.e Vı) ana 
unr..:mi 1rn.lisi \Ton Schirach, 17-
ncı askeri mıntaka kumnndanı 

general Von Stuelpnngel tnra -
fından sclamlruınıışlaı dır. 

lki nazırı kn.r.şılamak üzere 
bir çok hükiımet ve ordu cr
kfım ,.e parti mcnsublan tııyya
re meydanına gelmişlerdir. 

Hitler Kont Clıı.noyu kabul 
etti 

Salzburg. 2S (a.n.) - D..N.B. 
bildiıiyor: 

1taıyan hariciye nazırı kont 
C!:ıno. bugün öğie üzeri hava 
yolu ile Romadan Salzburga 
mm·.asalnt etmiştir. 

Kont Ciano saat 14 raddcle
rin1e Führer tarafından Obers- ı 

nlzbergdeki evinde kabul edil -
mistir. 1talya hnriciyc nazırım 
Sa.lzburg tayyare meydamnda 
lcr r~ılayanlar arasında czeürrue 
Almanya hariciye nazın Y oıı 
Ribbentrob \•e Berlindeki İtal-
yan sefiri Dino Alfieri bulun

muslardır. 

lki hariciye nazın merasim 
':'tasını teftiş etmişler vç der
h:ıl otomobille Obersalzberge 

Afyonda yapılan 
büyük merasim 

{Bat tarafı 1 inci sahifede] 
kurtarıcı kahraman Türk or
dusunu temsilen bir ıkıtanın 
şehre girişiyle başlamıştır. 

Kahraman askerlerimizin baş 
tanbaşa bayraklarla slislenmi~ 

ve kesif lıalk tabaknlariyle do
lu ana yollardan geçerek şehre 
gırişlerini takıben cümhuriyet 
meydanında bir geçit resmi 
yapılmLc;;tır. 

Bu geçit resmine kadın erkek 
yüzlerce köylü de cephane yük. 
1ü kağrulariy:le iştirak ederek 
kurtuluş gününün ulvi manza. 
rasııu bir defa daha yasat.nm5 • 
lardır . 

Gece büyük bir fener alayı 

tertib edilmı v~ Halkevinde do 
büyük lıir müsamere verilmi~ -
tir. 

Hür Fransa uyanıyor 
[Bar; tarafı 1 inci sah fedcl 

dırımla vurulmuşa döndü. Fa
kat ciğnenen, tezlil edilen, tcs
lnn olunan Fransa, u~urumdan 
yukarı çıkmağa başlıyor. Çad
dakı Fransızlar. bunun bürha -
mm \•ermişl rdir. Bunların bu 
hareketinin diğerleri taraf mdan 
da takib olunacağını düşünmem 
için sebeb~er vardır. Kun•eUeri 
gittikçe artan bir mücadele ile 
Fransarun yeniden te§ekkül et
mekte glduğunu söylıyebilirim. 

Bugün, Çad ru·azisini, şu se
beblerden dolayı imparatorluk 
emri yevmisınde zikrediyorum: 

"Şefleri vali Eboue ,.e Albay 
..,farchand'ın se\·k ,.e idaresi al
tında. Çad, bir cessur \ 1e şeci 
Fransızlar arazisi olarak kaldı
ğını göştermistir. Bilhassa teh
hkeli bir asken \'e ekonomik 
\'n.ziyetc rağmen, Çad arazısı, 

zelil teslimiyete riza göstermek
ten imtina elmiş ve zafere ka
dar harbe devama karar \·er • 
mi5tir. Bu çok sayanı takdir ka
rarı ile, Çad. bütün Fransız im
paratorluğuna vn.zife yolunu gös 
termiş ve knllnnma işaretini ver 
miştir.,, 

gitmi~lcı•clir. Burada Filhrcr, 
görüşmelerde bulunmak i.izere İ
talya ıhariciye nazın ile bulun -
muştur. 

Führer, Kont Ciano şerefine 
Berghofta bir öğle ziyafeti ver 
miştir. Bu ziyafette ltalyanlar -
dan Dino Alfieri ile Kont Ciano
nun hususi kalem direlttörü Al
manlardan ise Von Hibbcntrob, 
mareşal Keitel ve Alman matbu 
at umum müdürü Dr. Dictrich 
bulunmuslardır. 

Öğleden ı:;oura Alınan ve 1-
talyan haıiciye nazırları Ma
caristan \'e Rumanya hariciye 
nazırlariyle görüşmelerde bu
lunmal· üzere yanlarında bii
yük elçı Alfie,.i \'C Mackenscn 
olJuğıı halde tayyare ile Yiyu
nayn hareket -ctmişlerdır. 

Dahiliye ve Nafıa 
vekilleri şehrimizde 

[Baı; tarafı 1 inci s:ıhıfede) 

bağlanan hususi \'agonla 1s - ' 
ta.nbula hareket etmi~lerdir. Da
hılıye:: Vekili i ·tasyonda vali, 
sehrimizclekı rn(;buslar, komu -
tanlar, beledi)..: reisi, Cümhuri
yet Halit Partisi müfetti~ ve 
idnre he~ eti reisi, vilayet, bele
di~ e, parti erkanı Ye digcı· bir 
çok zevat tarafından uğurlau • 
mı~lnrdır. \: a!i \'C emniyet mü
dürü Dahiliye Vekiline Mene
mene kadnr refakat c_roişlerdir. 

Jfayholan (~ntayı bulnn 
nıenınıuı edilecek 

::!3 Agust C .. rsa.'nbtı cunu at 
8.10 d;:ı H<..yd::ırpaşadan Kop uyc 
telcn \ apurd bir c\Tak <'a'lta ı 

.utulmuştur. İçinde yalnız .. hıbl
n n husıın e\•r tt..le pıjam::ı ,·esaıre 

bubn:ın bu ç nbyı bulup Nunıos
n.yedc 1kba1 braath ne ıne geti-

t" zıyadc:; le memnun edilecektir. 



DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONU İlANLA11 1 
Tahmin bedeli 

Lira Kr. 

G300 kılo Eı ik reçeli ) 5569.20 
6300 kilo Vi~c reçeli ) 

\7500 l.llo Beyaz peynir 8811.25 

19750 kılo Kesme makurırn) 
19750 kılo Çubuk mlıkarna) 

3100 kılo Tel şehriye ) lOiB l.34 
1600 k lo Arpa şehriye ) 
1600 l:ilo Yıldız şclm::e ) 

ilk T. 
Li ra Kr. 

417.6!) 

660.SS 

E kG itme oUnleri 

9 Eylül 940 pa:u.rtesı sil
nü sa:ıt l ı <'le. 
9 Eylfıl !l10 pazaı tc i gü- ı 
nu sa. t 16 d • 

76.3.60 9 ,Eylül !HO jnu.rt ~ı gü
nü ti.:ıt 17 de. 

1 Yukarıd.ı cins \c mıkdnrl. ·ı yazılı yiycceh. mndd lcrınh hiuıl:lrında 
go terll n gü~ \ e • tlcrdc kapalı zarfl:ı eksılt~clı: i yapılncaktır. 

2 Ş rtıır~ ~i .,urmck \ e .ılmak istiycnlcrın her ;'.!un 'H' eksiltme;> e i;i
t..r k edccckkr'n de h z 1 ı ıı tla y zılı ill~ tcmiruıt "e J .:ınumm I"tC'di-
ı;ı ı nıuh' \J !i:ıp.lı z:ır!larını belli gu.ı 'li<' .-, tk 'en bn'cr s .. :ıt 1 
flı\Cline kad r K mpn dn bulunnn l:omisyon b.. • nlığınn r.1:ıkbuz 
ıı u ,11bılindc Hı el ı. C7'i21) 

ı!: ılı ıtı 

100 tıJccl S hh ~ c k ç. nt.-.sı 
500 ~ Un b pa. tı torbıısı 

20 > Pilli el Mor l;;ımbası «onar tn .1~1 f lk.r J.,c.> 
1 > Bılyuk boyda csmckfınlı do~ap 

1 > A ıd ) np ı &k ı.,.In k:ıp 

ı t tu;!d knı"~t.rm k ıı;in çulJuk 
10 > Şaı· iı;in 1 • bon ııtılli Jihı b:ı 

> C ı ı hu ıi 
> SJfonlıı b ıe 

a > J\Iu .tel C torr \ d.ı 

ı -. tzolelı pen'> 
l > Karg burun 

'i uk:ı. da yazılı e y:ı ., e ın:ılu 1c 2 eyıı.ıl 940 ;><11 ..... rtc ı c •ıu •• •t lf. '30 
d.ı ı> l"rl•kl.:ı ulınac ktır. 

i!tıel.lılcnn belli gurı \ c auttt> Kusımpa •• dn bulun •• n kcmı•;> on bına-
gmdJ J .n· bulunma!. rı. (7778} 

$ ı!: ıı: 

1 - T ıhll'in rdıl n bcd li 3630 lira ol..ın 1000 adcıl \C tnkrıb ·n 6tı.OOO 

Ck'sımelrc mur;;ıbb•ıı ı;el;:ctlı.;: derinin 3 EylCıl 1940 ı;alı "!.lll•i rt<ıt 16 d:ı 

p.;z. rlıl. l:ı 1.. .sıltn c 1 y liJ l c ı.tır. 

2 - Kcıt'i tcmiııJt 544 Uta 50 kuı uş olup .:.ırtr. , n'esJ l.or i yond ...... hcı 
eun alı), blhr. 

3 tstel:lilc:"ln 2430 .ı,>ılı kanunund.ı y.ızılı \eL<>ıklc birlıkte oelli gun 
\e :ı:ıttc Kcı ımp:ı d.1 bulunarı komisyona .ılimcaatı:ırı. (79.:2) 

Seyhan nafıa müdürlüğünden : 
Ad:ına c.. a te i 1 okulu il m. li in a:ıtı kcşıf tut~ ı ol. n 20384• 

b.r. 23 !.uru la • . lı < C u ulılc eksiltme)e konul .o~tu ·. 
Ek ltrr 14/D/:940 t.:ırıh ne müsudif cu"lnrt 

• • 
Kı:dıköy Yeril askerlik şubeıı'nden: 

Son ~·oklıımnJ u da\ C't 

ırın-."t SABAH 

...................... ,ı·--.---------·---------------------

YATILI Boğaziçi lise 1 eri YATISIZ ı ... ı_nh_is_.:-:~-~r-~-c.~,-.~-.. ~-%~--~~-m~.? .... :.ğ--.~-~~-.~--.~.---~:. 
ERKEK TALEBE A~RI BÜI~t)J\LEUDE 

Ana, ilk, ortn \C liı:e sınıfları için eski talebenin knyıtlnrını tecdide ve yt!ltlden talebe kaytl•na ba;;lonmı~lır. 
Kayıt i~ın t, t.il giınkrincfcm maada her gün saat 10 dan l8 c kadar mektebe mürnc:uıt edilebilir. 

.. ~ .. ;.,, e tariinarnt? gönd,,rllir. Tl!lefnn: 36 - 21 \) 

Arnavutköy ~ Çiftesaraylar 

YATILI - YATISIZ - KIZ - ERKEK e • 

~ . . 
HAYRiYE LiSELERi 

Sarat;hanelın..5ında llorhor 

ANA iLK 
Oadc.h:simlc Telefon 

ORTA 
:?0;;30 

LI SE 
E::ki takberun E;>l.'.tl · 1 be.,ıine kadar velilcrile beraber mlirnc:;uot ederek knyıdl. rını yemlcmckrl 

Eski •:c yeni talcbt-nin kayldları hcrgün sn .. t 10 - 17 ye kndnr yapı'ır. 
Ycbancı dıllcrc ilk sınıflardan itibaren b<ışlruıır. Son sınıfta ten ubC':.i. de v:-rdır. 

TnlC'be mektebin hususi otobı.is \'C otomobilılc evlerine n::ıklcdılır. 

940/Hl5 

l~ımdır. 

BÜYÜKADA 

İSPLANDIT PALAS OTELİ Su!t:ın:ıhmed 3 llr:ct. S;.ı llı Hukuk 
H~klmliE:ind~n: 

Mul·tcrc• ı u "tı'c• n. n , rzul.'ırıw ıs·nı etınc'' ıçın b•ı c t ot ' ,;e 
lo ... n• ~ Tc ri• rV\ cıın 15 ,:ne k::ıdar açık bulundurnl:ır. ı tıı. 

Üçüncii mühendislik kurslarına iştirak 
edecek fen memurlarına 

Teknik o ulu müdürlüğünden : 
Mı..hcnd; l . u 1arı dlil uı imtıhanlıırından muvn!!ıık oluıu mc-

murl:ırınd,., 1333 ı .. ·ctı.lcrc (Dahil) kadar ol:ınl::ır 2 EylC;I 1940 t.Jrılııııde 
bnşlıyacak ol. ı u ı J muhcndislik kursun:ı kabul edilcccklc .ııden ula
h:ılıların 29/8/ 19 o pc. cmbc giınu s:ıat ı 7 ye k;ıdar o~. ula tlr, , otl.ı 
k;ıy,t ohu, n, ı, ıı .ı..zumu ıH\n olunur. (7871) 

Ll rıı Kr. Lira Kr. -44983,84 3373.'?8 Kapalı zarf 15 

5114.40 .Açık eksiltme 

Niksar 'lie Erbao
da ahşnb bru-.ı!ca 

inş.ıatı. 

neşadiyede ah
şob borak:ı in
şaotı. 

1 - Keşif ş:ırtnaınc ve plfüıları mucıbinı:c idaremizin yukarıda yazılı 
m.ıh:ıllerde yaptıracoğı on dört :ıded nh,,nb baralrnnın in,aatı Juıpalı t:.ırt 
ve açık eks!llme usullerile eksiltmeye konmuştuı·. 

11 - Kc§if bedelleri, muvakkat tcminatlnrı, eksiltme sek;! ve saatıe.<i 
hiz::ıl<ırında yazılıdır. 

III - Eksiltme 5/IX/1940 perşembe gunü hiznlannda yazılı saatlerde 
ist:mbuld:ı Knbataşda lcvoı.ım ve mCıb::yoat şubesindeki alım koınlsyonun .. ' 
da ~npıl:ıcaktır. 

IV - Erbaa ve Nikımnb y:ıpılrıcnk olan inşaata aid ııartn::ıme levnZllll 
şubesi veznesinden ve İzmir, .r\nk:ır., Tokat başmüdlirlüklerinden 224 kuru
şa vı1 Rcş:ıdiycde yapılacak inşaata :ıid ol:ını da mezkür şube veznc:indcn 
'c T 9kftt başnıfıdUrlügündcn 2G kuruşa nlıırnbiilr. 

V -~ Kap<ılı zarf münaka::nııınn giıcceklcrln sr..rtnwıelcrinin F tıkr:>
sınd.ı yazılı ehliyet vesiknslle kap;ılı :fiyat tel:M mcktuplorını ve kanuni 
vcsni.tle % 7.S gü·:cnmc p:ırıısı mnkbuz veya b:ıııl:n tı-minat mcktubuı ı.1 
ihtiva cd ?cek knp:ılı zarila=ını ih.ılc gün'.i elujltn c santindcn bil' saı:ıt evve
line saat cl4l de katlar mczkür komicryon b:ı~kr.nlıgına makbuz muk l"' 

bilimle vermeleri lazımdır. 

Vl - Gerek knpıılı z:ırt ve gcı el:. açık ;ık:;Jt.u.c...vc. gireceklerin y1 ~u 
gün ve santlcrde yukarıda adı gcı;erı komi.,yon:ıı mürat'anllıtn n:ın olunuı • 

(747G) 
• ıtı • 

Muhammen B. % 7.5 tcminnt ı Ekı;ntmenın 

Cinai Mikdar ı Lira K r. Lira Kr. Şekli Sna~ 

Fı•;ı tnctası 60 M3 4500 Or) 337 50 Açık ek. 14 
Nıhnyctsiz ~erit 4875 adet rn utc:ılıhıdı ntımınn~ P:ız:ırlık 15 
Formaldehit 300 Kg. 360 00 27 00 Açıl;: ek. 15.:!0 

I - Şurtnnme ve nihayetsiz r;el'it numunesi mucibince yukarıda dOS 
ve mikdnrı yazılı •3) ı,:\?cm malzeme hiz: lannd. gösterilen u ullcrle satın 
alm:ıcaktır. 

lI - Muh:mımcn bedelleri mu\rıtk.d terninofüırı, eksiltme şekil ,.e rnat"' 
leri hizal::ırındn yazılıdır. 

llI - Eksiltme 9/IX/940 p;naıteı:i gumi Knb<ıt:ışt.-ı ! .. evazım ve miib!l"" 
yant şubctindeki ::ılım komisyuntınd:ı yapılncnktıı-. 

IV - Şnrtn:ıme YC keıestc ch"rt liste"'l ~özli 

aluıı.ıhilir. 

geçen .. ~-<len par"c;ıı 

V - isteklilerin ektillınc ve pa:z.-ırlı1'. ı~in kıyin olunan ı::urı ve s.ıa.tte 
% 7.5 gUvcııme parnlnrllc birlikte m kur koml~yomı mim:ıcanUnrı. 

(7687) 

w 

İSTİKLAL 
.. . 

LiSESi 
MÜDÜRLOaONDE 

1 - Jlk, orta ve lLe ~.ısımlar. y tılı 'H') ) y.ıtı ız kız \·c erkcl. 
talebe k:ıydınn başlanmıştır. 

2 - E ki talebe eylülün on b in i gununc k.ıdrıı· ser~ mektup
la, uerek mekteve baş vurıırrık kaydırıı yenilemelldl r. Eski t alebennl 
eyJiılun on besinden sonr:l y;:ıpnca!-1 •. muı. c , t kııbul edilmiyc
ı!ektlr. 

3 - fstiyenlcrc ı l'.!ktcbir. 1: :ı .d ,..ırU .. ııı bildiı'en t:ır!Cnaı 1e 
göndcrilır. 

A lrc • Şeh...'ldcb ı. Tı.:l fon: 2253~ 

~Jll'!ılemae;ıı:z?!m Leyli ve Nehari ••ilt !l!m_.ml!l! ... 111!7 

SAnKT G ~ORCi 
ALMAN O KU LARI 

Kn ve eri.ek kJsır .ı.aı n;>nd ı·. ., Orta, L·sc \C 'ficaret sınıfüaı 

ile Alr. nc.n. bilıni;>cn t.lcbe ıc;in n~.ur• nınoıı ,...,rdır. Kayıt kiıı 

hen~ün s ... ıı .. htan ögklc k<dar •• t cd ı ... Okul 16 cyllılde ted
ı·isata b 1ıyacnktır. 

ıl!l:llll~B t tu bul - Gal. ta, K..ıı t Ç ol ak. l\o. 2 - 10 llMlll!mr.'IM• 

Be:yanddu TD\ ,aııto ı m ı1,1llc "nde 678 ınci lıd:ıda 27 nuınnralı \ c 83 
ındre murabbaı sah~Jı belediye m Jı arı;, sııtılm:ık üzcı·e açık arttıı ıJy,ı 

l:onulmuştuı·. Tahmin bedeli 1:?45 lır.ı •e ilk ten .n.:ıtı 9:: lirn 98 kum t ı:·. 

Şartn .. me Z~ b:t ve l\Iu,m1elfıt Mudürhıı.!U knll.' ıinde görülecektir. th e 
6/9/1940 cum .. günu sont 14 dC' D ın i Encumcndc ynpılncakt.r. Talıblcrln 

ılk teminat makbuz \•ey.ı mektup!. ıl" ıhrılc !;Unu muayyen s:rnttc Dal i 
Eneunıcndc bulunımıları. (7606) 

330 ~ b.ı do 'Umlulorla mu.ırn leye 
'>"ıbl d ..,1.:1· do.,uınlu er tın son ) ol.la
m. llJ :: cylul 1940 d,ı şube b•nas n
da ~ ı ., cıık \C 15 c)l.ıldc fon:ı 

,.a ••w 

ingiliz HiGH SCHOOL erkek mektebi 
• 

D:l\ '1Cl fst. P. T, T. dirck lı.iı lugu 
r\:uk, lL.:.ı 1daıı E lıin Rnil' Uırnfın

•I 11 K dıko:y Nıuh\·ı dur Tu;!lac ı E.nln 
-Okek 13 No. o:ı m:.ıl •I l Bili"ıl A. Y .. -
nılv ılu kvh••1c !H0/11!5 Nq, Ju ılos

~ n ıle :ıçıfoıı (30) lira (50) k uui.,. 
lU.ı~ ... k da\ ~ımn yapılı>1:ıkw ol<ın 

muh..ıı<<; ne ındc ı ~ıidd<'inleylıln ıka

mctg..ıhm.ıı mcçnu1 olım na bin:ıcn 
ılancn tebhg~t ıcr:ı ının "c rnuhal:c
m~i ıde 25/9/940 t:ıı·ıhi ıc nui::mJi! 
._ ... ı.,amb.:ı . gunu .anf. 14 d.- talikın::' 

mc.ı.hkernecc kar:ı.r \ c il'li$ oldugu•ı
dnn )e\'lll \e v:ıkti mczkürda biZ7..:'t 
veya bllvek .. ıc ha1.ır b<ılunrn:ııh >ı 

takdırde gıyoben muhakeıocye dc
"Vaı.ı ve kaı o• venl~cgt ılıin•'ll tcbllit 
ohınur. daveti Belediyenin 

ls~anbul belediyesinden : 

B yo ıu Yabancı ;ıı;lccrllk şı.ıbcııin· 

den: 

ktı et. ıı so 111:ı .) D 1 dLi c-

ç1 .an'ın .. z. Aynklm ıııızın tozur.u ~u
zc\:c ılinıı., dedi. 

nı ' ne kad:ır ol ı niod:ı uzun 
ı udJc.t \'c kit ııcçlrd ıgı ındcn zengin 

1 
<'" ı ndc i ıı ule r fi ki nck n 1Jyndc 1 
vukuCum ., ırd ı . Ynlrıız kunduı ..l ı;ı-ı 
kcı lı aqı 1 11 u nut ı u tum. F, ıdı ıh 
Şull"l 1' eelince ı·uı d· alJrıııd.ın b.ıs 
ka Cf. apl.ırırıı da ç ı r..ı kb. l:şok 
ı ~k ı ı biyeli idi. Cu kü bıı. • 1 J
n. e' et likletimiz 
da: 

1 

\1 

, 

K. y,t mu ...• ele ı 1:.a lom.~tır. Pawrtcsi ve perşembe gi.ınleı i 
ara ındn id areye ıniiracaat olunm:ısı. 

İkn • ı lıntlhonlorı :ı-:yıuı 1G - 19 - 20 - 23 

t. ,hlcıincle yopıl::ıcaktır . Telefon: 41 078 

10-12 

-
Darphane ve damga matbaası müdür .. 

lüğünden: 
3103 num..,r :, k, nun mucıbince ikmal<>n \ e Millı Şc1 ı ,, ir.omınu 1 

bu tiınü ha•·i o!. r k d, rbcdılınektc bulunan yenı gumu • bir liralık • n, Ma
li) e Vc.k:•ıe i d l • lın. n <'ınre tcv!ı1' an, 30 Ar,ustos 940 t· rıh"n C'1 1 ıba-

rcn teda\'ille \: cdılcce •i iliın olunur. (7!!45) 

Bir çalgıc n 
41 

seyahati 
- Lut!cıı ~o~ le y::ıpın u mo yö. 
Yahud: 
- Beis ~oı. Mo yo. 
Diyordu. Kundura teıı1ızkn el. 1 ,ı 

bitti. U,~u.: 
- Arl•amdan ı:,elıni • ., dı:di. G. yet 

büyük bir _alondan gı;çtlk, çıftC' bir 1 
ınrrdl\ enden çıktıkt:m »nra bh-lnci 
kata \ ıl oldu-:... U • k bnh C>ye ba
kon biı~ t k bi · od .. nı"'l k .pı mı • r,n
ı ak: 

r.ı ra 

sesleri ev s .. mbler nlndi, onl,\r bu 
lunduğun1uz od y:ı rıircr gil'mcz :ı

yrığa kı:ılk.ıcal tık. Halbuki od.ının 

iki tane kapı ı \. rırır ıı:ı, bUtun du -
varlar kıy, ctt:ır b ... lıl:ırla muzeyyen 
bulundugundaıı ıkinci k:-pıyı göre
ıncmişlinı. Hal.ı l.::ıpıy:ı do •ru ba
kıyorduk ki biıd bi c ktı&1iımızda
ki kapı :ı •ıldı, b •• lh.ond:ı gördügiim 
k:ıdınlar, erke .ıc •. çeri &irdi. Hemen 
::ıya~a kali.tıl., b 1: 

- Niçin k, .ır,tdc oturınad •nız? 

dedı. 

Rlr kadın da:. 1 
- Olmoz, olmaz! Sur. ~·· oturu-ı 

n uz.. 

Diyerek bir kannpe go tt ıdı, er -
keklerden z.iy.ıdc k::ıdınl. rd .. n ut~

nıyorduın. J.5kln bu kndınları ı için
de Madam Saıimı gibi bır ı .. hkah:ı 
meraklısına tes:ıdiıf etmedi • mc pek 
çok se\·indım. V:ıltı.ı htı k. r ı l ır da 
gülliyorlar nmnın mu tchz.ıy. ne <lc
ğll. Kım::ıp<'yc oturdukta ·onrn ev 
s:ıhibl: 

- Siz ı;::ılgıcı ırı ı :sını ? cdi. 
Ben ceval1 "erdim: 
- Evet mösyö. 
- Ne ta~•tan l eliyou.... , '> 
- Ben B.:ıvyeradnn, rcfı ı ı 

mali Alm:ınyadoıı. 
- Çok ıyı! Scy:ıhntc ı ı 

- De:n y.ıl l;) 4e • 

i L AN' 
940/79 T . 
Fat"h Sulh 3 GncU Hu1'.uk Hi k lm· 

lıulnden: 

Şd1rcmini ibrohim <;avui 111ah:ıllc
ı:.1 Ml.'vle\·ıh ," rndliesi 127 numn.r::ılı 
l ı '1Cdc muk .ı ıkc ı/8/ 1940 t.-ırıhln
de vefat eden Mcllmed N:ızminın ilfın 
t. ııhindcm it b:ıren .1J::c:ık vo borç -
lularının bir :ıy \ c ıcldi::yı vcra .. ct e-

30 .\ğu tos Za!cr bayramı merasiminde lmlwınıuk üzere 1staııbuld3 
bulun:ın ınclıu l:ır, Şehir Meclisi üyclcri, Generaller, Ust ~ubaylar, Adliye 
ve Mülkiye rü~nsı, Belediye crl fını, M.ıtbuat mümcsslleri, Parti B::ı~':sn
l:ırı, H.ıyıı· \ e Meslek cemiyetleri başknnları, B::ınka direktörleri ve iın'" 
Uynzlı şirketler ve esn::ı! ccmiyctkrl ru• lcrlnin saat 9.30 ile 1 O arn::mda 
Taksimde hnırl:mmıs 01..11 tribünu tc~ ıfleri rica olunur. (7973) 

ELBiSE : 
Juket at::ıy, ı;ilindiı· .;:ıpk.n. 

~cı~e:;:~~i~'1 ~l~;-~; ~ıı~cl~-~~:·~~~~~;i: 1 ASK[RI FABRİKALAR SATIN ALMA KOMt'SYONU ı'LA. NL'RI 1 
i in h zir.t ! c <.IC\ reel le c 1 ılan olu- ( R 

nur. !_...,.., .............................................................................. .--

tını. Soııra • ı krd .. ,mı 1''1 'dı ılı Şlil -
lcrc te.,nduf ettim. 

- Aı·kad~c:ının i mi F idrilı Şul

lrı· mi"! 
Evet ı losyo. 

- Siz:n i ınıı iı? 

- Alirc'i l\~ullcr. 

- Pek gUz~·l kem. ıı r alıyorsunuz. 
Arkadoşınızın se i de mukcnıınel. 
Dalkond:m yarı11ı a.ıttfr eoiz.ln fı -
henı;iniz.i diıtliyvrduk. l'ı'k hoşumu

za gitti. Bıra:z d.< yakmd~n dlnknıck 
için slzı bura)'<l ç:.:••ırdık, 

Teşekkür cdeı ,z mosyo. 
Kadınla·, C'O uldaı· f!~•ıfüıly. lnr:ı, 

! annpck ' otu ·dulJ ·, C'1 :ıhıbi: 
- K:ırı nı;,,. a.; mı? ıJcdi. 

Vakı::ı ::ıı k.ıdn ıı.ıl.ı. .IJirlılttc iJglc 
ycqe~ini yolrl:ı ycn,iştik. Fnknt v:ı
kıt epeyce gC<'ıkti ,'ndcn J:.ırnınıız :ı
cık uı-ıı . Eı hıblniı• ualul'-! he
men: 

-- E\ct! 

450 ton kükiirt almncal< " 
T,ıhınin edilen IJı.'Clcll ll 17.000) liro ol .. •1 4511 ton ktikürl A kcrl Fubrl

kal:ır Umum Müdürlügü .ncı·kcz sntın :ılm:ı J.:omisyonuncıı 9i9/1041) ırnınr
tc 1 günü s.ıat 15 de kopalı z:ırfla ilınle edıleccktlr. Ş:ıı·tnamc (ö) lir;. (85) 
kuruş ınuknbılinde komisyondan vcnlir. T::ılıblerin muv:ıkkat tcm'n:ı• ııln 1 

{ 7100) lir::ıyı havi tekli! mcktubl::ırım ınezküı· günı.lc s::ı:ıt 14 de kadar l•O
ınisyoııa vCTmclcri ve kendllcrinln de 2490 nuınnı·aıı k:munun 2 va 3. 
ınntldclcrindeki vcs::ıikle komisyoncu. olm:ıdıkl~rın~ ve bu i:ılc alfıknd:ır t uc
card:-n olduk1.:ırına dcir Ticnret Od.ı ı ve iknsile ınezk(ır giiu ve saatte 
lto nlc;yonn ınürac:ıatl:ırı. «7673.> 

$ ıe: * 
mrıkkatcdc yuptınlacnk in~at 

Kcı;:! bedclj 40.000 liı-.ı olan :yuknrda yazılı inş::ı.ıt A~kcri fnbrik::ılnr 
Umum Müdtirlugli merkez satın alınn komısyonw1c:ı 9/9/940 pawrtesl gU .. 
mi sant ı 1 de k.ıpnlı :zm·na lh::ıle ecLlccektir. Şartn::ıme 2 lira mukabilin .. 
de komi y'Ondun verilir. ·ralibleri 1 muvakkat teminnt olan 3000 lirtıY1 

hnvi tel.Ut mektublaı"lnı mczl,ür günde sa:ıt 10 na kodaı· komisyona \·cr
melcı'i ve kendilerinin de 24!10 No . . lu k onunun 2 \e 3 maddelerindeki \·c• 
saikle muayyen elin \ e saııttc lwrrusyı;ınn ınti,racnı:ıUrırı. (7712) 

Kabataş Lisesi Müdürlüğünden · 
Guudüzlil t:.lebenin knyıtl.ırmı 27 cyliıl<' 1 ::ıd.u· yenilemesi I!zinıdıı'· 

1\ ı .ılı y ... tılı talebeden G eylül akş:ınur .. , kadar biıincl taksiti göndcrınl· 
~ C"llcrin yc-r ı ' başk:ıları .ı lınuc • .mlır. (7G'i6) 
...::.:;=::=:=:=::::=::=::=:=:=:=:--::-'.:=::=:==-=.:==::::::::-:=:::"7'::=::::::=:======~ 

Sahibi: Ahmed Cemaleddin SARAÇOÖLU 
MUdı.iru: Macid ÇETiN Bas ldığı yer (Yeni Sabalt 


