
, 

l 

31 BiRi CITEŞRll 1940 

[ Perşe~ 
Oçüncü Yıl - No. 900 , ____ _ 

tler yerde 5 kuruş 

. Y unanistana Yu n an l ı l ar 

hıgiliz yar<J.ımı fi k t muva a ıge 

~ A.kd . ı.-1..: t ~ı:~ ===~=~==~ fıtı\... enuA ıı;ıu n g ı.ı.u. 
'etlerinin l' istıma ne [ d ~:; yar<ırmW::b~ e aganıyor 
~ e.rkiuuharhiy~ hepi-
Olın.ı •ıı daha i~ i bilir. A kor 
biiıı YanJa.nn binlenbire dü
, ~ri ~J 1talyu.n taa.r
'flll· un lngillı.Ie.re büyük bir 
~l.et. \e rü •ha.n 1.emin et
İıınldj il~tunaJiniu lınsıl olduğu 

~'il• dir. 
~lllı~Ha. l"nnanistanın bi
de .Uıg. ha~lıiJle İngiliz 

Hiç bir ltalyan za
feri kaydedilmedi 

--0--·-

lngiliz donanması Yu
nan aularma mayn 

dökUyor lliı ve hal"a km,,,'Ctlcrl Yu· 
~ • ~lD ve tayyare iis
~l'itüıı ~k el \'erişli mo,·kUe-
lnE::U İstifade t.-demiyorlardı. Belgrad, 30 (a.a.) - Rcuter: 
l.~ı.ıtJ:ler şimdi bural2Y'a) er· Bugün, Yunanistan, Yugos -
~elı ve jta:llaulan der- lavya ve Arnavutluk hududla-
d. ... h.·--L_ ___ ,--=''r luılknın.lı- nnın iltisak noktasını teşkil e- llısrrda Yurın.nJılara ya.rdım 
"lar ..... ~lab den Prespa gölü mıntakasında, işini idare eden İngiliz harbi· 

_J Göriçe istikametinden gelen top ye na.un Edm 
~~ sesleri işidilmiştir. Göriçede ta------------
~üseyin Cahid YALÇIN haşşüd etmiş bulunan ltalyan- tadır. Havanın değiseceği de 

• lann,, Filorinaya doğru dağlar- pek muhtemel değildir. 

1 talya hilkum tinin Yu- dan bir ilerleme yapmıya teşeb- Harbin inkişafı 
l'1;_ - nan b:ı.§' ckiline verdiği büs ettikleri sanılmnktadır. Londra, 30 (a.a.) - Reuteıin 
~tom mılletlcrarası mU- Dlin Filorine i.izerinde Ü<; 1- diplomatik. muhabiri bildiriyor: 
~'\ be!ierde tamamiyle çıplak talyan tayyaresi uçmuş, fakat Ytına.nistan - Arnavutluk bu
lanı. etın hUküm sürmcğe ba§- bomba atmamıııtır. Yağmur ve dudunda askerl inkişaflar, çok 
lti!ratolduğunu ıJfuı eden bir Ye- alçak bulutlar. bu mıntakada yavaş bir surette ilerlemektedir. 

Bitler Yunan 

harbinden en-

dişe duyuyor 

istila karıırı Alman 
yaya bildirilmemiş 

Hallinin ltalyan torpilile 
battıöı t~hakkuk etti 

Nevyork, SO (a.a.) - Nevyork Ti
rrıes ve Nevyork Herald Trlbune ıa
zeteleı·i, Sofya ve Bclgnıddan aldık
ları telgraflara atfen, B. HIUcrln 
Yunnn - lt.elyan harbine bir nihayet 
verıneğe çabpnakta olduiunU 7azı-
yorlar. 

Nevyork Herald Trll>\ıM gazetesi
nin Sofya muhabirine göre, Bulgar 
ııi,yasi mahafilinde beyan edilcyor ki: 
Yunanistarun istiltısındaıı B. Bitler 
haberdar edilmemiştir. Almaıı,ya Yu
nanistanın İtalya tarnfından işgalini 
endiae ile karşılamaktadır. 

Nevyork Timcs gnzdesinin Bel -
grad muhabiri de diyor ki: 

(Sonu Ş Uncu uyfada) 
Ilı. ·h · Bunun böyle olduğu taaITuz harekatma engel olmak- (Sonu 3 üncU sayfada) 
l~Y Ul bir şey dehrildi. Fakat ____ _:_ ___ ~__:_:.=:..::_----------------------...--

~a a art.ık az çok makul bir • d V • k • 
ll!' ne aramak zahmetini bile e r 1 n a a 1 g 1 tuy~f!l atarak dot:'l"Udan doğ- . 
~"\ (!tnır vermek yolunu tut- •• bı•e' "akit Ve saat mefhumunu 
~ itıhfaf etınis, bir gece ya- r n s 
~ 

11 
Unan hüküm tinin boğa.zı-
anl~tı 

~~na.~ ~~;iımetinden istedik- Havuzlara ·ıave edilen tesisatla Silahdar-
toıı gordük. Bunlar Yunan 1 
t:.Ll'al{laıının stratejik bazı nok- ..., j b •k · • k / d •• /J 
~run işgali tabiriyle ifade aga a rı asının yenı ısım arı un açı ı 
ih;lr ~ . tam bir istila cmeUnden 
~ b~ır. lnsafı:ıızlıi;rın dcrecesi ------
~Gnı t·ınız ki şayt'd Yunan hil· Dün havuzlara ilave edilen to.
"aİ<t e 1 Vazifesın.ı yapar, yani aisatla elektrik fabrikasına ekle-
~ toprnklaı ını müdafaa e- nen yeni kazanların küşad me
) 'Y bunun netıcesımn met;'uli • rasimi yapılmıştır. Sular lda:ro
~ unan hU metine raci oln- sinde toplanan daveUiler ve vaı
"itln ~ş ! DUnynnın ~n vahşi de- li saat 15 de evvela havuzlar, 
~ h~n~enberi hıç bir mütear- miiteakiben elektrik fabrikasına 
~ fh Ukümdar, hak, adillet, insaf götürülınüştiir. Havuzlarda vali 
~tihf Utnlariyle bunun kadar ve belediye reisi Lutfi Kırdar 
~af eden bir teklıf yapma- şunları söylemiştir: 
llaıı r. General Metnksas, Yu- 1 \'alinin nutkn 
~ tnılletinin müttehid ıızim ve ''(.fördüğünüz bu tesisat şehri 
bit el ını diiı:.mana bıldirmekte tağdiye eden Terkos gölü aula
d, ~akıka bıl tcrcddüd etme.- nnı tasfiye hizmt..1ini görür, 
llıy0~nan mılleti vazıfe.<:.'ini ya- Şirketi, hepinıınn bildiği gibi 

~· 933 senesinde satın almıştık. 
~lıtı.ıt> ~nebi tccavu.züne karşı Dc\'ralijlan tesisat 1400 metre 
\Jııi ıuıistanın mi.ilki tnmamiye- mul".abba.ı sahasında. dört prc· 
~lıkrranti etmis olan İngiltere filtrn ile 4 metre murabbaı sa
t r tneu de deı·hal harekete hasında 8 filtreden ibaretti. 
tıııı '\· Majeste İngiltere kralı- Bunlardan şehre günde an .. 
t1ıııd Unan kralı hazr.ctlerine cak 30.000 metre mikabı ım ge-
14, erdıği mc.'SaJ İngiliz devle- çirilcbiliyordu. Bu alınan sudan 
il;,~~ liatbılmaz karannı ifade e- da şehre verilen mıktann en 
~ { \' Yun.ınistnnın imdadı- yüksek yekunu 28.500 metre 

...,;. . 

-
1 
° UlaC'ağını haber '\'eriyor. mikabını ge~miyordu. 

;ıı. tngmz hiık fımetinin ken- _____ __:_< s_o_n_u _2_ın_c_ı _ .. a..:...r_1a_d_a.;.> ___ ______ '.A.:;c;ıı:...ı_"'_a_me_ra_sl_m_inden ___ b_ir_in_tlba. ______ _ 
tt~: göstermesi içır) iyi bir fır-

lı'ııij 1 · Mihver de\' Jetleri ve 
bı; ;er matbuatı şimdiye kadar 
la.Yı aranti taalılıüdlerinden do
~ f'tl~gilteı e ıle bir hayli istih
~lr tılı.:r. İngiltere ve Fransa, 
l-'llk 'ı>tana garanti vermişlerdi. 
llıta at, :YardJnın imk&n bulama
tıı!'z~· l...eJıistana ordu göndere
'<:~1 erdi. Donanma bir fay<la 
~ n e~mezdi. Tayyare kuvvet
tİitı~n ızamı harbın başladığı 
t1~ erae müttefikler için imkan
~a\'~ Çünkü c,.,a.sen kendilerinin 
ha~ kuvveti itibariyle. çok ge
IQ.ı hulunduklan muhakkak 
~~ lehistana yardım edileme

Fener - G. Saray 
berabere kaldllar 
Türkiye Greko-Rumen gü
reş müsabakaları başladı .. __._ 

Dün Kadı koy 

(} 1ı. 1.rc kadaı muhik scbebler- stadında Fener Ga S 1 eri gelirse gelsin, mihver latasar:ıy maçın .. 
QE-l'e a~andasının bumlan istifa- dan evvel o)'Il:ı-

ı:; alkısması pe tabii idi. nan Barutgücti Fe. 
~ıonra, Finlandiya harbi baş- nerbahçe B. taırnn 
lıt ('·}

1
1 nlan<liya kendisine tek

'1:ıi~1':'1 en gararıtiyı kabul etme- ?an maçında 2 - 3 
turı. ~· .. Fakat harb girişince bü- aarutgücu, Matbu
~ d unyadan istimdad etti. Bu- ıt t.ıklmile Fencr
llını1a 1ınıhvcr devletlerinin yar- bahçe tckaildleri a 
ıı 11.. iek nazari kaldı. hweç 
"ek''01""çin tuttukları hattı ha- rasındaki ınUsn
llo~~ bu yardımı imkansız hale baka da 1-0 Mat
~ı b Pakat mıhv"r propagan- buat takımının ga. 
~il U Undan i tıfade etmekte libiyetile netice .. 

r etmedi 
~ • lendi. 

~lti~ı~·e~c yapılan ;)nrdım ise 
\lj n·! ~ır fıyasko ıll' ncticelcn Gllnün en mO -

t>t(Jır. t.Jtun bunlar mahirane bir tılın knrşıl:ışırııısı 
~lı.ıtı aganıfa tamfmdan istismar 1 Fenerbalıçe ile Ga 
~tinll'\asn hile (ısascn müttefik-),_ ıı latasarJy arasında 
·"<l t .r<-'~~ijini sarsabıkcck f e-
lfJi. ~aduflcr '" talıhsizlikler ıdi. 
~ ~ nknt o tarihtcnbcri l'pey- Cümhurlyct bay. 
İll~1 %ın ~eçtı. I<'ıans::ının yıkıl-1 ramı müruıscbetilc 
huyu~a !1lgmen lngııtere çok I vatan gazetesinin 
l' t" b.ır kudret ı" muvaffakı-'2>~ 

1 

koyduğu kopa bu 
ı göst<.'rdl. Hnrbin fena 

.llfuıe3,in Cahid y AJ..çJN iki ezeli rakH:ln 

(6onu 3 uncu .. yf;ıda) (Sonu 2 incide) 

-Harb---
Vaziyeti 

Çin mukavemeti 

YAZAN: 
HJkmet Dgu 

Çin - Japon fhtill!ı ilçündl se
~ ıiroi. Henüz ,Ç;n mukaveme
tinin kırıldığını gösteren bir eın:ı
re yoktur. Japonya dünyanın en 
kuvvetli ve a.zirnkar milleUeriıMilen 
biri<lir. Donarunası tngHtere ve 

Ameı·ikadan sonra İ4çuncti gellı-. 
Dolgun mevcudlu ve iyi teçhiz e
dilmiş kara ordusu vardn. Hal'b 
ve ticaret sanayii çok ileridir. Ja
ponlar cesur ve muharib bir k:ı
rakl.ere maliktirler. Böyle bir dev-

lett" karşı Çinin üç sene mukove
m~t etmesi ve hatta sırasını getirip 1 
hamıına ağır darbeler indirmesi 
bu:rük muvattakiyettir. 

Avrupa harbi başlamadnn evvel 
bu Uıtilar g(lnün me:;elesl halinde 
idi. Orduların h:ırektitını tesblt e-
debilecek kadar malCunat alırdık. 
Çin fedakarlığını tebarüz ettiren 
bu haberler hiç olmazsa dünya cl
karının manevi milzııherctini celbe 
derdi. Avrupa harbi yalnız bu ih
tulfı unutturmakla kalmadı. Çinin 

aleyhinde tecelli eden hadiselere 
ııemin hazırladı. Çinde büyük men 
1aaU olan :t®Uere Alın:ın tehli-
kesi k~ısında biltun kuvvetini 
Avrupa barb sahnesine toplamak 

[ lonu 1 nol H hlfede) 

Ü 
Sigorta Sosyetesi 
HAYAT YANGIN NHLİYAT KAZA 

Her yerde 5 kuruş 
Galata - Tul: H969 - 4 6SO 

Cümhu·r iyet bayramı 
ç k güzel geçti 

, 

Milli bayramımız Berfin büyük elçili
kutlulandı ğinde büyük tezahüratla 

l 
1 

l 

mti Şef bttyük g~ 

Ankara., 30 (a.a.) - Yurdun 
her tarafından gelen telgraflar, 
Cümhuriyetimizin l'Z inci yıldö-
nümünün büylik tezahürat ile 
kutlandığını bildirmektedir. Bu 
münasebetle en küçük köyleri-
mize kadar her yerde yapılan 
toplantılar, Ebedi Şef Atatür
küu aziz hatıralarının nnılına· 
sına ve Milli Şef lnönilye.karşı 
bütün milletçe duyulan sônsuz 
bağhlık ve sevgi duygulannıu 
ifade ve teyidine vesile olınu§• 
tur. 

Büyük şehirlerimizde kahra
man kıtalarımızın gençlik te· 
.şekküllerinin yaptıkları geçit 
resimleri, halkımızın ordumuza 
ve Türk milletinin istikbaline 
olan iman ve inanının ne kadar 
kuvvetli bulunduğunun bir defa 
daha tezahürüne imkan vermiş
tir 

Turk ulusu kalb birl~i ile bu 
güzel yıldönümümi kutlarken, 
bir çok !;iehirlerimizdc ayni 1.a
manda Cümhuriyet rejiminin 
yurtda yeryer yaratmakta ve 
kurmakta olduğu bayındırlık 
eserleriyle, sınai müesseselerin, 
kültür binalarının, mektebleıin 
ve yolların açılı§ törenleri de 
yapılmıştır. 

Berlinde ya,ınlan ıoo~m 
Bertin, 30 (a.a.) - Cüınhuıi.

yetimizin 17 inci yıldönümü mü-

SABAHTAN 

SABAHA 

Nıf ..... .. 
ı 

Ciimhurreisimiz Atatürkün kah1rleri huzuronda 

nasebetiyle bugün Türk klü • rennüm edildikten sonra büyü}[ 
bünde toplanan büyük elçilik ve elçimiz, gençlerimize kıyMetli 
konsolosluk erkfmiyle vatan- (Sonu 3 üncü Nyfada) 1 

daşlarımız ve talebemiz bu ulu ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ • 
günü candan kutlayarak cilm- l ı 
huriyetimize derin bağlılık Ye Avrupada harb 
Milli Şefimize sonsuz saygı • 

d - - _, gösterilerin e bulunmuşlardır. 

İstiklal marşı bir ağızdan te- Dün 27 Alman 
Yunan 
a·da la rı 

tayyaresi daha 
düşürüldü 

l ' ' 
Londr.a., 30 (a.a.) - Hava n"4 

.zareti tarafından neşredilen bir 
tebliğe göre, dün 27 düşnı:ın 
tayyaresi d~ürülmüştiir. lngi .. 
lizJer yedi tayyare kaybetmiş-. 
l~ de bunların pilotlarından. 
yalnız ikisi ölmüştür. 
A~ adaki hedeflere h ücum 

Londra, 30 ( a.a.) - İngiliz 
(Sonu 3 ünci.i cayfadı) 

CAfrik~ harQ 
1 • 

1 Bir ltalyan 

İngiliz filosnnnıı, IL'll~an üsl<>:ini luymcUt',i: d~t>k \'e Arna
vutlu~-a ihracına. mani olm~tk ilzerc. ınuhta:nel lıareketlerini 

gö .. tcriı· harita ..• 

· motörlü kolu 
imha edildi 

fE3} üUin dunyıının gvzıi Britıınyn 

(gJ ndalJrındnn vı• h:ıv:.ı. taorruz-
lanndan ccnvıın, Yunıı'rıi:sl:.ı.na 

çevrildi. Mihverin bu yeni tnnrruıu-

nun hakiki gayeleıini, ncrroy~ \aJ ınnk 

ve nerede dunnnk hu;>cC"t:iııi h!'r
kcs tahmine çalışıyor. fogıltı;>rı;•yc ıh
r:ıç 11c olJu? ~eden mıhver bir işi 

1ngiltert•nin lıt:ilAsı blof mil idı? 

Hitl<>r bi.r buçuk :ıy e.ıv<'l tn~iliz

lerc •::ıc<>lc emeyiniı, gcl<?C<'ğiz!:ı> dc
misli. 

.ı folıud ımr~ukukr h.ıımdı. Hııt

ta onl:ııın üniforın.ı ... ı iııgıllercyc ~<'b 
liğ cdılmiş, tuglltcrCJ c inecek p:.ı.

raı.ıiıtı:ulcrin t<tyy<ıre< i olduklar>, bi-

Kahire, 30 (a.a.) - Ruterin 
hususi muhabiri batı çölünde 
bir mahalden yazıyor: 

.. 

·. . . 
.. 

,; . 
·=-

bltlrmeı:en ötekine baılıyor? Ycıksa 1 ( Sonu 2 im:l ,;ıyfada) 

Bir İngiliz yüzbaşısı bana, 
lngiliz topc_:usunun piyadenin 
yarclımiyle takriben 300 araba
dan nıüte~ckkil bil' İtalyan mo
törlü nakliye karakolwıu nasıl 
temi?.lediğini anlattJ. Bu İtalyan 

'~nnu 3 ıincü ı:ıyfada) 1.'. 
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VAZİYETİ 
Çin mukavemeti 

Bayazıd meyda- roKuvucu -"\ı Merkezi Avrupa 111 ~ .Y·••n' . 1 

Yczan: Lki lsJGnbal Valisi SÜLEYMAN KANI ( Baı tar:afı 1 inci uyfada) 
nmda~i istimlakler oiYoRKt: 1 ile ticaretimiz ~saııh ~rad Uzdııak 

Kula seylab tehli- -o- Berilyum madeni --------- - 12 - l!.lzumunu l • Amerika Uzak 

Yusuf lzzeddin Efendiye Rumanyada 
gösterilen bUyUk resmi abul 

şarkı:l::ı yalnız kaldı. Japon abluka- I\:oska istim13.k saha,i;mda. 
sının son l:apw cılan Birmanyıı yolu fstımlikler tamar4lanmak frze
kapa\ıldı. Sovycllcr garbi A\TUpa- ro:iir. Birkaç bina.müstesna: kal
daki vaziyetlerini tahkim iı;in garbe mak $lrtiyle bu sahada diğer 
dund 'er . . Japonlar bu fırsatt:ın ıstı- bütün binaların istimlB.k mua• 

, Kraliçe Elizahet, meşhur Kar
men Silva miill1ü.Iııan kadını 
kıyafetinde idi. Osmanlı prensi
ne cemile olsun diye ih;tüne bir 
yeldirme giymiş, başına da bir 
örtti geçirmişti! 

Bu Romanesk kıyafetiyle, 
kraliçe. Türk şehzadesini Midilli
ler koşulmuş araba.sına alarak 
ı(Peleş) sarayına götürdü. Bu 
küçük saray bir birib idi. Şar
kın ve garbın biitiln bcdıalarr 
burada toplanmıştı. 

Mesela geceleyin sa.rayın 
holünd oturulurken mehtaptan 
istıfn edilmek :istenilince bir 
dugmeye basılıyor, holün ~ 
besi derhal harekete geliyOt"; 
çe iliyor, ay doğuyordu . Ye
mek salonu kimilen saksılar 
içınde orkidelerle miireyyen, 
bı.r "fonta.ine luminew;e,.; duvar 
ların içinde m-g tertibatı yapıl
mı~: bir düğmeye basılınca en 
n fis musiki niğmeleri duyulu
yor!. 

Sal un biri on beşinci, diğeri 
on altıncı Lüi tarmıda. biri de 
Şark üslübunda! Şark salonan
d ç meler üstü arab harf
lerılc (Vacaalna mindmai _) 
ayeti yazılı!. 

Sofada kakıruili rahleler, rah
le! r ·- tünde eI yazısı mushaf
lar. limon ağacından iŞlenmiş a
rabesk paravanlar, döşemeler, 
minderler kimilen şark halıları 
ile cluşenrn iş, hiçbir yerde lamba 
gôrü!müyor; hepsi sctredı.lnıi ; 
fakat salon gündüz gıöi aydın
hk içinde_ 

Binanın alı.şah abamı kimi
len eski meşeden .. Sarayın mi
ru, mini güzel bir tiyatrosu, bir 
sılah müzesi de var. Karmen 
Sih•a Türk şehzadesine cennet
te yaşar gibi vakit geçirtmek 
istiyordu; tertibatını buna gö
re ulmıştı. Biricik. km \'efat 
cclınce bir İtalyan öksüz kızı
m kendisine evlid edinmiş idi. 
.V eliahde fevkalide bir cemile ol
m k uzere bu kıza opera parça
ları teganni ettirdi. Misafirleri
nc> kızın güzel sesiyle 1ihuti bir 
mü?.ik dinJetti. 

zına alıyor, fakat yemiyordu •. i de i in Çın uzcrindeki tazyik' -1rt- mcldeıi tam:ıml:mmış ve bfna..-
Bunu (kralın cllmeğı) dıye kö- tırdıl.ır. 1-'akat yine muvaffak ol:ı- lard3n büyük bir kısmı yıkıl-
;Yüne götüreceırti ~- madıl r. mıştır. Hema istimlak edifmıı-

Kaliçe de eliyle şarab veri- Avr.ııı:ı h:ırbicin uzmı:ısı nazar- yen binalann sahipleri: t.arafın-ı' 
yordu. lan tekrar ımsffik veknyiine çevi!'- dan istimlik l»edeDeriDe kazşı 

Tören esnasında. tek bir poti.s, dı. O'çuz.lu paktın aksilliımclı olarak yapılan itiraz mahkemelerde ne-
jaodarına yok idi. Köylüye ek- f Bırmanya yolu hakkındakı kararın ticclcnmek üzeredir. Mahkeme 
mek ve rab te\"Zii bittikten temdidine luzum eörülmedi. Mcz- kararların.uı hemen akabinde 
sonra, kral: kur yol açıldıktan sonr:ı Çınliler bu binalar da derhal yıJhlacak 

- Tepeye çıkalım.. bu; uk bir fcı-..blık lllssettiler. Daha ve Aksa.raydan Beyazı.da: ~ 
Dedi ve Pcleşin muhat. Oldu· muvaffahyeUe mücadele edecek geniş bulvar Koslta kısmında 

ğu dağları gösterdi. imkana kavuştular. Blrmanya yo - da ayni mıkyasta geni. lem.iş o-
- Bunların adı nedir? Bi)ir lundıın s:ıalte yedi )iiz elli ton harb Jacalrtır. Diğer taraftan Beya

misiniz.? Türkçe bir isim: (Kara ı malzemesi m•kledildiil habCr veri- zMi 1nkıliıb müzesinin önünde 
iınaıı tepeleri). Ben geldiğim liyor. Bin kilcımetrede-.n yapılan Ja- bulunan tek katlı alişab dük
valdt buralarda tek bir ağaç pon hava hücumt:ırı da gece naklıye- l:inların istimüı.k m•rnmeleleri 
yoktu. Bütün ayam buraya tına mfınt olacak mahiyette değildir. de tamamlanmış gibidir. Bun
topladmı. Her birine kudretle- Çın - Japon h:ubinin birinci sene- lann bir kısmı da yıkılmıştır. 
rine göre 10 - 20 biıı dönüm a- si Cınliler için tok müz•ıç olmuşsa Belediye, bu istimrıi.kler ta
razi tevzi ettim. Daha fazla da son zıııruınlarda zuhur eden siyas1 mamlanır tamamlanmaz Beya
verdiğim bile oldu. Fakat (20 Mdıseler bu derlet fçin dah:ı musaid zıd meydanuıda diğer istimlak· 
&een sonra buralarmı kimilen bir \aziyet me,.dana getirmiştir. lere teşebbüs edecektir.. 
onnan göreceğim.. Orman ih- Japonyıının bu b!ldiseye ne zanm- Bu istimlakler neticesinde Be-
das etmeyenin tasanııf hakkı na kadar lAkayd lı:abca!ı fiimdilik yazıd camiinin etrafı tamamen 
zail okluktan başka bu araziyi meçhuldur. Hikmet ı LGAZ açılmış olacaktır. 

orman haline ifrağ :için iktıza ====================! 
edecek parayı da kendisine taz- r S p R , 
min ettireceğim.) diye bir şart '===== o =:;::='== 
ilave ettim. Bu tedbir sayesinde "-------------------) 
çıp tepeler şimdi gördüğü -

ıır;=c~~~:.ii Fener G Saray 
:=iı~~~-=~= - • 
:e~_a_·~=la~ berabere kaldılar 
.ınobilyası kendindendir. 

Dedi. Kral ve kraliçe w hazır 
buhmanlann hepsi istirahat için 
çam sandalyelere yerlqtilc:r. 

Deriııden fevkalide ~bir 
musiki duyulmağa bqladı_ e
ğer sahanın altı kazılmış, rı.r
tistler vücuda getirilen izbe 
gibi yerde !;alıyorlarmış. j 
• Sahanın karşısında beyaz ı 
ayı postundan çadırlar göruııü-1 
yordu_ ı 

Musiki devam ederken bu~
dırlardaıı eski YWl311 kıyafetin
de .ipekltte bfirünmüt kızlar 
çlXtr.. 

Btt bzlar kraliçe F"izabetin 

(Baı tarafı 1 inci Eayfadı) 
karşıfaşmalanna valle olmuştur. 
Takımlar; Fcnarbahçe: 

Nuri 
Orhan :&luzııfler 

Lebib Esad Ömer 
Nl.JUi Melih ·Yaşar 

K. Fikret 
Galatasaray: 

Hızır 

Salim 
Eşfak Halil 

Gazcnf er Bodnrf. 
saWaaddin 

Hakem ltiimfi 

Faruk 
'.Mus:ı 
Gündllz 

Halda 

golden sonra GafotasarJy kalesi mu
lı!nı tehlikeler geçiriyor. Oyun bir 
muddet Fcnabuh;mm iyeti 

:ıltıadıı geçti. Fener bzyıkmden kur
tulan Galatasarayfıt;ır Fener koılesine 
krubr ındiler. Sa ın C nduzden 
nldıiı pasla Galatas;mıyın tJ..."inct gı>
tı.m::ı attı. Gündüzün !-'ener m :ıfı -
leriıu çalJ.mia Ceterek Sbl i'ı:lddinc 
verdiğı pası Su.lah:ıddın kolc ömimle ! 
hav~l.ıındırdı ve Rarb:ıro top::ı yeti
şerek Galatasarayın berabcrlık golu
nü Uı. 

na golden sonra O,JUll he iid taa
fuı musavı akrDlxile ~ ~ :ı.cJ 
ez.c11 rakı'b sahaıda:ı ber:lbel ay
ral.cliGı.r. 

kesine mi maruz ? 

Kasabam•~ o:.,ı;ı K ı kıGc ~

ta~ınd!l ı.~ cdilmı gibidır. Et
rafı dağlarla ""lluh:ıtıır. 

\"nğınu:r:lardan hurule gelen sel
ler Dıvlit dc:11len yaııarda&ın it
.... zııtını te$kil eden t ı tar araan
d.an i,bu ycınardagın boşlukl:ırına 
;:ıkmaktncfır. Yağmurların biriJ;;tlr
cfiği miller, bu men!czieri tıkn

yınca halk taı-..fmdan temizle
nir. 

Yıllıırdıınbcri bo lcrnizlo:ınıe 

amclıyesi yapılm:ıdı mdan men
fezler tamamen tıkarunıJ oldugu 
cihetle bu sene bahar mevsimin
deki ~iddetli yağrnurlann seylfıb.e
si ovayı Jdmilen ı h:ıt.ı ile mez
ruatı imha etmL} ve h:ılkın asga
ri 60 bin lira raddesinde 7.aran 
husule gelmiştir. 

Belediye meclisin..--e mayıs ay
larında bu menfezlerin tathiri 
ıçın k::ıza kaymakaınlı(:ından en
hari sağireni t.:rlhin h kkmda
l::ı kanunun tatbikı n edılıniş.. 

eveldenberi bu kanun Kubıdıı 

tatbik edılmekte iken kaza idare 
heyetince tatbfkıne maMl olma
d ına karar \•crılmf~r. 

Belediye meclisince bu karar 
aleyhin~ ~ek vit:ıyet maka
mına itiraz flfılmış 63.Ytn \'alimız 
mayısta Kulayı teftişler.ı rsn:ısın

da arannin su altınd bulundu
gunıı mi.ışıhede ve ıcabmı te
min cdecek.lerin.i va.d buyurmuş
lardır. 

Bu itiraz nafıa id. es ne harn
Ie edılmiş, bir su mtılıeod "nce 
tet..kikat yap!ınlma., emh buyru1-
ciuğund:ın Gedız nclııri uzcnnde 
calışan ınühendi .. kasabamıza gc~ 
lerek ınm!e:zin ve sed SC11'iy<'sine 
gelmiş olan mecranın bthiri lu-
zumuna dair rapor ,.c,.mi ur. 

'\,rıJliyet :yuksek m ·a.·ıu c 
bu rapor m.md"Tec:ıtı a ı::orc 

muktazi amelıyatın yapılnuısı Ku-
ı .. bymak2mlığın:ı y ZLlmı • ma
kam da bcll.'diyeyc h:\\ ale etmiş, 
blediycdcrı de, beledıyc btıtçesile 

bu işin ba.,arılamıyacagını luılkın 

enhari sağirenin talhiri hakkın
<bki kanun3 gpre miikellefiyete 
tlb: tutulabı1mei içın kaz::ı id:ı-
re beyeUrun illr.ı7. edilen km-an 
hakkında ~"iliiıyet id re heyetm-

İtalya - Yunanistan arasında 
lırırbin başlama.c;ı üzerine üç, 
dört gjjndenbcri A\1rupa~ ka
ra nakliyatı kcsilmL'}tir. Avrupa 
scmplou ekspresi ile konvansi
yonel trenlen harb ıffi..mndan ı 
beri seferlerini tatil etrn~erdir. 
Konvansiyonel tre.ııi yalnız 
Uzunköprü ile İstanbul arasın
da gidip gelmektedir. 

Harbin Akdenize .,ıra yeti fi
zerine merkezi A''n.lpa,' Bal
kanlar ve şimal memleketleriyle 
ticari mübadelit daha ziyade 
kara yoluyla yapılnıakta ve ba
zı Yunan vapurları da Akde
niz liınanlar1 ile Amerika. ara
sında işlemekte idi. 
larda :Almanyanın Slav mesuli-

Yunnnistanın hnrb haline 
geçmesiyle Avrupa. ve Amerika 
ile ticari ıniibadchit hem kara
dan, hem de denix-den kesilmiş 
bulunmaktadır. Seferde bulu
nan Yunan vapurlannın en ya 
kın müttefik lımanw·ıı iltica et
meleri içın emir venlnıi,ı.ir. Bt.ı 
sebeblc Akderuz - Amerika. a
rasındaki seferlerin de artık ya
pılarnıyacağı anlrujılmaktadır . 
T-ıcari nakliyat için Bnsra ve 
Köstcnce yollan kalmnktadır. 
Merkezi Avrupa m 0 mlekctlcrin
den evvelce alınan siparişlerin 
bir kısmı KoHtencc tarikivle 
gönderilecektir . .Amenknclan id
hal edilecek malla.nn du Basra 
yolundan g ·tin1m\;.<;i muhtemel
dir. 
--~ 

1 
Şehrin kazandığı 

iki modern 
müessese 

(Baş tarafı 1 lrı::I sayfada) 1 

Halbuki ihtıy > bunun çok l 
fevkinde idı. Su miktarı arttırıl
dıkça taslıye tesisatının da bü-ı 
yütülmesin • çalışıyoruz. Prog-
ram dahilindeki mesaimizle sonj 
sene 7.a.ıfında ilüve edilenler de 
hesa b edilince bugün elimizde 
bulunan prefiltre s:ıluLSl sir -
ketten devren ıılm.'.ın sahanın 
tamamen Uç misline bal" - bu
lunmuş oluyor. 

-1-
Bk yeru m denın lteşf.i ve kola! 

istihsal usullcrinın temını kınlY'pger· 
ler, fizikçiler, muhendısler ve m deP 
mutehassısL: n 1çı.n bır servet~ 
bal olınakln k lmııyıp cemıyetın fı · 
ve ruhi te:"Dkkı ınc de ıuzmet edet'· 
Hepinızin bıldıgı alyınınyuın mııdenı 
buna canlı b~r ınısaldır. Evvelu~ pek 
pahalı ol:ın alu.mroyum maıtenının o• 
cuza maledılme.;;i enduslrirfc mlthil1' 
tekruniiler ınevdan gettrmıştır. Ele:
trik ampull<>rmtn fitillerırun ,malın e 
kullanılan ve çciıklere sertlık vereo 
Tugsten madeni de dıgt.:r b1r nııs:ıl· 
dir. 

Berltyum madeni yenı tıır m dCll 
değılse de teı ııkkısı pek b:ıtı olnıtıŞ· 
tur. Yırmi .. cııc kad~r ev el nehet' 
kilo5Unun kıymctı 10000 dr• nr ,ıınJ· 
sından rlol •• yı bu mad<"n pı ıt.u ıtıbi 
gramla s .. tılırdı. Brrlly r •• m l k • 
dar iuymctlı olu unun sebebt rn 1 

';,: 

lriblerindcn bın ol.ln Berilin ı:umı:u 
gök yakut gibı zıylll!t t.ı;bnle y.;ıklP 
nıünascbetıdır. 

Mmı·da Klcopatranın ziımrud rn•
denleri mlL'ıddan evvel 1650 senele
rinde işletiliyordu. E~kt ii>r.ınt p:.
pazları Bcrıld n yapılmı-1 zıyne~ w-
1.aril s lcnlrdi. 

Berilin gorunu~ o k d r guıcl 
olmıyan şckıllertnc yer yuzunun b ı:ı 
yerlerındc tesadu! edılır. Berıtyurıı 
maden takriben yuzde 10 k:td;Jt' 
Berilı h \"ı olan oksı tıdcn çık rıll· 
yor. Kımya clılınde bun:ı al ımırıytııı•· 
la bciilyu nun muw ıC meL:ı - sılı~ 
kat: denır. · 

Roma tarihçılerınden P my (23-79) 
Beril n zfimrudlerın nynı neli ıdet' 
maden f lızlerı oltiagunu bıldırrnı tı 
Bundan on yedı n ır ı;;.)nra Frıııısrt 
klıny.,gerlerioden V uquclın 1>unl:ı· 
rın kimva al muadelclinı buld•.ı r.fı· • u 
denin yeni oksıdmı bulmuşs.:ı <]oı bUJ1 

irca edip m dcnı nk r<ım dı. 
Bcrfl.n san krit dılıude (bıllıır) 

mukabılı olan kelıı""-"<len geldıtı "16 

bu iUb:ırl:ı ııarlJk mana:;ına r,clefl 
{bfili:ınt) kelın csının r'::..:: olrll 1 

mulıtemcldır. Zumruıl bir mııcd"' 
kromu h:ı\t obn yeşıl herıldır. Ren" 
''erici maddeleri havi olmıyan t>eril
ler şcfiaftır. TuıL:ırının tatlı otın:ı -
smdan dolayı b;ızı kımyagerl"'r. t>ıl
ll:J.SSa Fr.ınstz.l:ır. buru;. glusın;rum d -
mektedirlcr. Ha\• gau ı· mb 1 rın•ıt 
&omlekler.ı hu m denm rulr tl nıef
ba kılınır. 

----~-..,..-

Krnl Karol da eski metbuu -
n ın oğluna ikram ve iltifatları
r.ı i)C'ı!ediyordu.. 

{Ödip namiyle yazdığı biri 
operayı tegaaniye befledrl&r. 

Kraliçe daldı: bu ~ ölen 
kW için yazmıştı; göaler1 ya

Oyun Galatasarayııı umile başla
dı. tık hamlede Fener kalesioc inen 
G:ıl:ıtasara7 a1tUu Fener müda!a:ı -
sında kesildi. FenerbQhçenln muka
bil akuu da avuılla neticelendi. Fener 
b:ıhr;enlıı hllflll oymdığı gorulu
yordu. Sol açıklan Fıkret \ası

tasile Gala~ Jcalestne yaptık
ları akınlan o.ı.•:ıcıray müda.fa:ısı 

çok enerjik bir 07'Qllla durduruyor. 
Biribirini ta1db eden Fala akınları 
nın birinde ioptJ Orbdan kaparak 
Niyaz.ınin yapbja phııf akılı Galaıa
.saray santrehafı Baliliıı (dıneSllc 

kesildi. 

Greko-Rumen gü
reş şampiyonası 

ce karar ittih:Jzı luzumı..ı \"e i$e 
ne-zaret etmek üzere de bir n:ıfıa ' 
fm memurunun göndedlmesi ya -

KiKıdhaae elektrik faJırika.-wada 
Havuzlardaki merasim bittik

ten sonra Kiığıdhancdeki elek
trik fabrikası~ gidılmi§tir. 

SABAHTAN SABAHA 

Sn.rayın siliA mii7.esind~ e -
fenclivi bizzat o gezdirdi. 

esı"b beye COormme de Rüu
m:ııne ~ (Gnınd Cı-oix) 
r\it b ini veııfiği gibi veliahd 
maiyetinde bulmwı diğerieriııe 
de muhtelif rütbelerde nişarllar 
tevzi etti; hepsfuiıı bu nişanlan 
takıp yemeğe bunlarla gelme
lerini istedi. 

Efendiye ise hususi iltifatta 
bulundu. Şehzadeyi bir kenara 
çekti. Belindekiı kılıç kayşm 
çtk&ıp gösterdi. 
Bunu tanır mısm? 

- Hayu-_ 
- Bunu ben daha Eflü., 

Buğdan, beyi iken lstanbulu 
zıyaretimde bizzat baban eliyle 
belnne takmıştır. Bunun için 
gel de senin nişanını elim le ben 
takayım! .• 

diyerek n..işu.ı taktı. 
Ertesi güuli için lmıliçc: 
-v- Si7.e bir sürpriz hazırla -

dun. Fakat bundan evvel köy
lülerimizin hanedarumıza sada
katıru gösterenı bir törende 
bulunacağız. Sürprizi sonra gö
rü rsünüz. 

D ı. Köylüler saray mey- l 
dn.nına toplanmı.<ılardı. Kral bir 1 
sepet ekmek, krnlıçc bir - -
rahi şarab ve bir bardak ile gö
ründüler. Köylüler el ele tııtu
şar · ikisin.in de etrafını sa.nlı
Jar. (Doyna) dedi leri h vayı 
sôyle} erek oynamağa !adı
lar. Onlar oynarken kral da. 
bir yandan lokma., lokma ekmek 
dağıtıyordu. 

Hôylü diz çökerek ekmeği ağ-

r 
Yeni ' Sabah 

ABONE BEDELi 
TUrldye Ecnebt 

SENELiK 1400 Krı. 2700 Krı. 
6 AYLIK 7i0 • 14SC :. 

3 AYLIK 400 • IOO • 
1 AVLIK 150 • 800 it 

31 llktcırin 1940 PERŞEMBE 
29 Ra.moza• 13:19 

18 Birincrteı;nn 1::sG 
Gun 305 Ay 10: Yıl O'fO - Hızır 179 " 
GUnee Ol•• lklncll 

1.22 6.50 D.41 Eza 
G.30 11.58 t4 a Vasatl 

Aktaıw Yaba. lmaak 
12:00 1.32 fU2 Ezan-
li 07 18.41 4 Vasati 

şardığı görüldü.. 
Sonunda kWar gene çadn:

lan çekildiler. 
Yasnf lnedlıı efendi dayana

madı.. Çadırlardan birine gitti; 
perdesini açtı. Kral bu hareketi 
deriyle alb}ladı. Erkin da ona 
tibi oldHfar_ 

Kral Y uf lmıddin efendi-
~= 

- T""urlt olduğun belli! Be-
nim canım çektiği halde yapa
madığmu sen yaptın .. 

Dedi_ 

o ak.sam sofrada gerek kral, 
gerek veliahd pek dostane nu
tuJclar irad ettiler. İki taraf lan 
da ittifak arzuları gösterildi . 
Filvaki Balkanlarda bİ"c ittifak 
havası esnıeğe başfaımftı; fa
kat bı:.t hava garbdan şarka e
siyor, }'ani de:1rl i aliyenin aley-
hine hazırlanıyordu. ı 

Ertesi günü lı.-ral ve Jrraliçeye 
samimiyetle ~ edilerek 
lPredeal) tarikiyle AI:manyaya 
hareket edildi. Bu seyahate baş
lanılrlıgı sırada Yusuf İzzcd· 
din efendi de asabi ağraz zi
yadcleşm ışti. 

Peleş sarayında iken tabii 
addedilmek kabil ohmyan bazı 
haJ ve tavırları ~ahir oluyordu. 
Kral Ka.rol bunların f arkmıı 
varmıştı da: 

- Zatıfchametpenafiide gay
ri tn.bii bazı haIIer gönılüyor ! 
Acab ndır? 

Dıye rma u. 
Yolda, g ce yarısı Yusuf 

!zzcddm cfcndı bir buhran gc
çird'; vagonun penceresini açıp 
kendisini vagondan atmak iste
di. ırnnrci ro.şısı GaHb efendi 
ile te nfatçısı Nesib bey ku
caklayıp. gu beli mcnatiler. 
F.J'endi ·en ini ku.rtiırmak is
tedikleri i~m bnnlır1n ellerini 
brmalıyor, zorlayıp atılmakta 
isrnr cdıyordn. Bu tam: bir cin
net halı an.ediyordu. 

Bir deliye yapılacak muamele
nin ihtiyarı zaruri idi . 

Nihayet efendi biraz sükünet 
buldu. Etrafım alanlar kendi

sin tesır edecek sbzler sövlcdi
Doktonı • Turi Paşa ihtiyar bir 
zat id~ efendiyi tedavi edecek 
hal ve iktid rı knlmaınıştı. 

Yolda (Breslav) şehrinde 
Yusuf !zzeddia efendiye ılık 
ban) I r } ptırıid1. Bl1 banyo
ların ıvr t ~n oldu. Beninde 
imparat r bır böluk askeri v -
lih:ı i ·~·1kb le geldi. 

I Arklw '\'8.J') 

Galatasara,y aleyhine verilen fri
kiki Esad sıkı bfr VU?'U§la gole tatı
,.il etU. Bu golü Fanerbahçenin seme 
ı·esiz Gabtas:arayın da !'ener mO
ct:ıfaasında kola7blrla kınlan akınlrırı 
taklb etti. 

Top bir müddet ortalarda oyna -
mrken Boncuk Omerin uzaktan Ga
latasaray k.aJ.aıine yolladığı topa Hı
zırdan evvel yetiıen Melı1ı topu Ca
latas::ıray kalesine yolladı. Fakat H1-
zırın yerini marke eden Fanık yere 
yatarak gü7.e1 bir JQfa 'lıurtışile güzel 
lıir kurtar!.$ ,,apt.ı. Fa.kat ikinci defa 
top.:ı yetişen Niyazi yerden bir vu
ruşla Jo'ener ~nin ilcincj golnnü 
attı. Bu golden aoııra Galatasaraylı
lar canlandılar. Fenerbahçe kalesini 
sıkıştırma1a baaladılar. Gazanferin 
kale direklerini y:Wyarak avucb gı
den şuti.ı Nurinin yumrukla kornero 
atmak sureb1e berbr:ıf cltlği tehli
keleri Fenerbahçenln hücumu takılı 
edıyor. Ve Galatasaray kııl~nin ka
n ı :mı gorüyoruz. Galat:ıs:ıray ka
lecısi Hızır çok bzuk oynuyor. Çı
kışları mütereddid Fener akınını ::ıt
la !l Galatas:ı:r:ıylıl:ınn mukabil akı
nı & Boduri Cütrdı.izdl?rl aldığı pası 
Fene1 bahçe ıığl:ırına taktı "·e ilk h:ı!
tayın 2 -1 FCDBbahtcnin galibıyeti 
ıle bitti. 

ikinci haflaym Cafutasaray G:ızcn
ferin ye ine Barbarasu Hızırın yerine 
Fu:ıdı alarak tdttJ. 

9tO - 41 Tiirki~ GrelW -
gü.n!Ş\ biıincilikJeria d BCyogfu 

Hallte-.i salomnwb b3şbn N"etfr:e-f 
let: 

56 kilo: SalQi (Seyh " tJmarı 

zıhnıştır. Henuz bir' ıcc h3sıl 
olamaınıpır. 

Yağmurlar m:ık üzeredir. 
en!a bm:in:en k&ıp.ılıdır. Sey

Ubta mecra IXrçoJc yeı leıfe ka
Abanuı muhafazıı.m 1çin y pılnuş 

seci .eviye.sin bulınu,ıtır. 
Ikr safhası RSm mt.ı ~le \ e 

mubabe:reltte müstenit olan ma
ruz formalitemhı b:r-..n e'~eı ic-

(Ankara) ya 1uPa. .Ahmedi ~lıl:e
sir) Nasıih (~ e! H;.t
li4 (Ankara) Metımeil Ml ~ 
sayı ile, Receb (bmir M'ebzr-.eıi V.n 
kara) ya sa71 ile. Sezai (K'mre 
leyman {Kayseri) ~ ~yı.: ~,e. rası ilr kas3ban.n ve .halkına alt 
Şef"ıJc (:lmıir) HU.ameddinı ~) Mazinin seyliptan \lkaycsi [~ 
ya sayı baabilr., Ke:ıal C,T'rliIY.wc) Qyin gazetenizin aLikadar rna
Emin ( lstaubul) a ~ :N'.:ıcf Qfoo- kambnn nazarı dikkatinı celil 
ya) H:ısan (F.U~hir) e l\ışfa. buyurmasını Kula h:ılkmın sclA-

61 kilo: Ahmed (Bıırs:ı) Turan ~eli ıı:-ımına arz ve i lirh:ım edc>-ı 
(Trabzon) a t~la, Mustafa (A.ı:ıkarıı) rım. 
Zikir (Kayseri) 7 e; tuııa,.Ni.yazi (Ko Kula halkından 
cııeli) Nesct (Samaın)a tuşL~ Ken:ml, ________ R•U•st•e•m-K•a•b•a•c•:ı• 
(F.dirne), .Kadir (Seyhan,) a ClliJla., 1 

H hl (İstanbul) Derviş (lçcl) e tuşla, POL/ SDE ı 
Muzaffer (mıir) c tusJa. Ali (An -
kara) Musa (F4isPfıır) c ttı~l Ce
m:ll (Ankara) Tuğrul: (,Kony:ı} ya 
tuşla. Manoı (İstanbul) Fnruk (Sı
vas) ;ı t.qla. 

66 'kilo: Adil (Bursa) İsmail (Scy
hım) :ı tuşla, M'ehmed (Ko efi) Fet
hi (Ankara) ya tuşla., Y .,r (Ank -
ra) S.ılfıhacldin (E.! eftı~) e tu la. 
Bekir (lzınir) Zckcrıya (içel) e lv -
la, Şcvkı (Sins) Siyr.et (Kimy:ı) ya 

tuşla, izzet (f.stıııbul) A\hn:ı d (Balı.
kesir) e tuşla. 

Umumhanede 
yaralama 

bir 

lbyram gecesi A b.moz sokağında 
12 5ayıda bir arbede olmuş \'C orta
! ık birilrlrlne gi rlll1' ir. Bu e11 de çalı
şan umumi kadınlardan Mualla ken
dı d tu t ia ı ıle bır kısı~ nçlık yü
zünden ka'IOg;;ıya tu m 1 dır Et
ı :ıf n yctısıl neeye kadar 1 mail 1.ıı
ç kl Mmılliıyı yu.zund .1 t. il" su-ı 
rette yaralamı tır. M lw hhi oto-

obille h:l:;tahaneye kaldın! \e 
u hı ya lan 

eacağmdan 

Vali \'e belediye reisi Dr. 
LUt!i Kırdar bu dada §U iza -
batı vermiştir: J 

ı<~en ve tekniğin kendi emrine 
aklığı .andanbtti Türk çocuk -
lannın yalnız mevcudu hüsnü/ 
idame ile kalmadığım,. tevsi, 
takviye ve yeni inşa sahasında 
da giizel \"e çok ümidli bir baş
langıçla işe koyulduğunu ve der
hal eserler vermeğe başladığını 
memnuniyetle, gurur ve iftihar
la görüyoruz. 

Elektrik sarfiyı.ıtındaki teza
yüd. medeniyet yolunda katedi
lf!n mesafcnm bir miyarı olarak 
t<'lfıkki c·ılitcbilir. Bu hususta 
bir fikir ,·erebilmek iciıı size su 
rakamları \·ereu~·Jim · -

l.915 scııesınde a? ... rnıi istihsal 
3400 kilovat idi. Ve senevi takat 
10'000'000 ki.lovatttın ibaretti . 
1 !130 r,encsi sonunda tm miktar 
on misli fazla..;iyle 34.000 kilo -
vata çıkmış ve senelik istihsal 
ise on beş misli fazlasiyle 
115.000.000 kilovat saati bul
muştur. 

İhtiyacın artı9 n beti göz ö
nüne alın~ rak bugün küşad res
mini yapacağınut ~·eni kazan 
dair İnİn tesis! karnda~ınl
mıstır. Hana ihi~·eten binanın 
üst kısmında kazanların 48 s:ı
.nUik ür ihtiyacmı lrnrsıla
yabilecek 600 tonlun kömür 
ilolan ' · (J't:tırilecckti. 

Ha! n ilk pi· n tahakkuk etti· 
ri~ bulunuyor. Bu yeni <lai-ı 
redeki yeni l!annbr en modem 
t hizatm m · hhcz olup 12 

B.ufend Turan: 

İkinci ha~ Fcncrb:ıhçe baş
ladı ve G:ılabs:mıy kalesini ilk ham 
lede ıııdılcr. Faruk"Ull kafasından topu 
çok eri l>ir çıkı la kapan Melih Fe- r--K-ı_s_a __ h_a_b_e_""_l_e_r __ , 

tmosf er tazyik ve 410 derecei 
h:ır ret temin eder. 'Ve beheri 
t:a te 62 ton buhar kndrct.in -
dir. Bu tesisat için sarfolunan 
}>ara 1. . liradır. Bu saye-

G7_.....,..,,...,n d ntralıımz; gerek tüı+j 
jcneı-ator: r. g r: k kazanlar ba
kımından 1939 d ki 40 bin kilo
vat ihtiynca mukabil bugün 70 
bin kilovat tak~t temin edebile· 
cek bir hale getınlmiştir. 

ncrbahçcnin u!:{lncu golünü attı. Bu •---------'-: __ _ 

Sadakai Fıtlr 
En lyl iyi Son 

K. K. K, 

Bugdaydan: 23 20 17 
Arp .. dan 40 34 27 
üzumden : 117 100 84 

lstanbul MüftDaO 
F. Ülgener 

BAVRA NAMAZI 

S. D. 

Zevali : 1. ., . 

ADL=IYEDE 
AdUye de dün hiçbir 

cUrmli meşhud vakaaı 
ofmadt 

n
ya 

Yunan adaları 
(Baiı 1 nci sayfadııı) 

nae.n:ılcylı harb esın mu rııeh.'9\ne tıı· 
bi ol< c;ıklan l>ildırtlmışti sııl&ıl• 
Manş.sahılerı 1hr:ıc haz111ıldaı ılc ~lı· 
lu ıdi. Ccmıler. mavnalar, t.alım y:ıı 
pan :ıskerl;:>r, lwcumb ti ırı, uııı• 
menzillı tapl r : ve .nah.ayet ayı.tır -
danberi bcju :yuz bıner tayy re ılt 
yaptlan akmbr sadece numayış nll 
idi? tngilıtlenn J,ozunu, kuV\·ctıcrıı11 

he.p ada& topl~nrak hıç um111 dı1'· 
ları bir yere ta .. ruz ct.nıek 1111 ~ı.,rı -
yordu? Fakat Ilalkanlurın d , ~ı· 
51nıı da olt-deııberi mıhvcnn c n 3l• 
tığı hedeflerden bın oldugu m~lı'.ıııı
dll ve i:önıluyor kı Gı aııy,ını ,ıı dusU
nun bir bucuk ay evvel y ıruyıı~o 
~çmcsı tngllı:r.lcrı Ş."l~rtmamı,J. ıı..:ı
zırlıksız bulm:-&ml$br. llk aksı RU· 
manpda gonılen Rılkan tazyıkı ısı! 
1ngU z don:ınmi!Slnl kar ı ında vul
muştur. 

1t3h-:ımn Yun3ll;,.tın, h ·ılı a nı.Lc;t• 
ilk adımı ln ilız do•ı:ınm ~m" atlll .. 
mtibr. Bu don:mm:ı ;ıundı 'un n u
larırıdadır 'liC Italy nm hu; ho..ı ın:'I 
gıtmiyccck b:ızı buyıık ışler çoı ı.
ür. 

Ege denizındeki, Adrıy tık gzıı1• 

daki Yun n ad ılcırı 4gal cdılCC " 
İtalyanın Onıkl :ıdııdakı , e dr v ı• 
tikteY.ı mu ai.ı ku" ..retle s. .. ı\ 1 -

lcrce ldşiy1 b le ek o 
kete getırmck le bıl ol 
nan adaları Onikı day 
luğa ynpılJn sevkı~ 

uğratacaktır. Dıger muh 
ta da 1talyayn karşı hı 
için, tng lızlerııı Yun:m vr J ı 
mukcmmel uslcr bulma :ın o .ı 

tır. 

MalU:mdur lti tngılteı e Malta n~ -
smdan istü de cd meyin e tt.'llY Y ~ 
ha\•adan hücum lem byy re · n 

1 

tngilteredcn uçum1aid.ı idı. BU ııc 
bin kilo ctrelık b r 1 ıtı 

1 
Yunan topr::ıkları 1Uı1 :l 
muhlm cnd tri m rkeZt:?rind-"fl 
kaç yu k lom ıre ı , 1 ı: 

B,.hç"t SAF 



~1 BtR1NClTF,ŞR1N 1940 
~ -

Y unanistana 
İngiliz yardımı 

Avrupada harbi Hitler Yunan har-
(Baştarafı 1 incisayfada) b• d d" d 

hava nezareti istihbarat büro- ın en en ışe e 
su, salı gecesi Almanyada de- , 
niz tezgahlarına karşı yapılan (Baı t.ar~f• 1 inci sayfada) 

[Baı;makalcden devam] B li y 1•~1 h • 1 bombardımanlar hakkında aşa- er n. unıın - .... yan ı ınm 
editini kırdı, lngiliz adalarını t ğıda.ki tafsilatı vermektedir : mevsimsız otdı.q;u muta ~nl!hdır. 
J~n kurta.rdı, mihver dev- Hamburg, Ereme, Kiel'de in- Berlindc Yurı.ıııistnııın muk.ıveınetın-
""\.le.rİnin pliinlarııu altüst etti şa edilmekte olan harb gemileri- den endişe edilıııckt~ ve Turkıycnin 
"e .. bahara kadar çok ciddi ve ne karşı şiddetli bir hücum ya- melhuz mudah::ılc~ındcn korkulm•ık
~.Ul!ssir bir hazırlık yapabilmek pılmıştır. Atılan kuvvetli infilak bfiıı-. 
Çi.Q zaman temin eyledi. bombe.lariyle yangın bombala- Heninitı batırılm~ı faf"la.t>ı 
itte böyle bir safhadadır ki rından çıkan yangınlar büyük Atina. 30 (a.a" - Atina a-

~~~istan aleyhine. bir suikast hasar yapmıştır. Hamburgda jansı bildiriyor= 
~Yor. Yunan mileti mazisine. Blohn Vous tezgahlarında çıkan Bug~. ~ter, Helliyi ba
katakterine yakışır bir kahr~- 1 büyük yangınlar 65 kilometre t.ıran Italyan torpilinin bir par
ltıaıılıkıa kendisini müdafaa edi- ı mesafeden görülmüştür. çasmın folograflannı ne~'et -
Yor .. Eğer İngiliz kuvvetleri Yu-ı Kiekle Deutsche W.erke tez- mektedir. Torpilin uumarası ve 
~lllstanın boğazlanmasına se- gahları üzerine ve civanna mü- İtalyanca yazılar, bu torpillen
~l'C:i kalacak ve Ege denizinde, teaddid isabetler kavdedilmiş- menin faiUeiini mürıakaşa gü-

f 
~ sularındı. çok ciddi bir tir. Breme'de taarruza uğrayan türmez bir tat·zdo. tayin eyle

aaliyet göstermiyecek olursa başhca hedef Deu~che Schif mektedir. 
~ kendisinin şeref ve prestiji Und Maschinenbnu tezgihlan Gaxeteler, İtalyanın kurdu -
'u~ın ağır bir darbe teşkıl edecek- olmustur. Wilhelinshaven deniz ğu menfur oyundan bahscyle-

r. üssilıi:e karşı yapılan hücumda mekte, İtalyanlano. bu cinayete 
v· k - atılan kuvvetli infilak bomba- iştirakini inkar eden ve to11lil-

b a ıa i<;inde bulundub'tlmuz 1 · · 1 f r1 
Ulıranı bir kül olarak müliı.ha- larmın rıhbmlar ve Bauhafen !emenin ngıhz er tara ın.,.an 

Za t · - cenubundaki kı~·ıaınr üzerinde yapıldığını ileri süren ~tcfani 
1. e melidir. Yunanistarun ıstı- 'F' ~._._ d 
laı haı bin netice.sini değiştir- pntladığı görülmüştür. tebliğlerini haı.u..,tmaktıı u-. 
lkleı. İngiltere neticede gene Emden harb limanında bir Atiuada ma.nsaralar 
galib b çok yangın bombaları Alte Bin- Atin:ı, 30 (a.a. - Atin:ııl.ı (:unun 
1 ı.._ ge!eccktfr. ~·akat u ga- nenhafenin garbında petrol bari:>: vatıt1arını tcşkır cd ı s;ıhnelcr, 
eueYi lngiliz tarafını tutanla-ı b l d - cepheye gıckn :ı.slı:eı:lcrlc dolu otobus 1 llrı tamamen czı"lnıı·ş bı"r hale ihtiyat depolarının u un ugu 

d k •. t .. . a·· .. 1 1er \'C kral ve Me~ Dll"t .. mak 
~elrnemelenn' den evvel temin yer e ı mşaa uzenne uşmuş-
1 t .. Hamb d ·y· ru··y"'t şart için umumi k:ıraı-g.ıh cıvarınd.ı bu-ı Çin elden geleni ya1>ması icab 

1 
ur. urg a 1 1 c . -

eü~. ları içinde hareket eden Ingiliz tün gun bel;lryen büyı.ık halk ı.:uı -
akıncılıı.n petrol tasfiyehanele- lelerin n t~hurl~n ır. Dun ce 

Şarki Akdenizdeki İngiliz ri üzerine birbirı ardından bom-
ku\-'Vctlcrinin Yunanistana ne 1 balannı atmışlardır. Bu bom- lcrc lu•umu o n nd n m::ı:ıdJ .b\.tun 
Q~l'l>tle yardım edebileceğini İn- bardıman neticesinde şiddetli digt"r elt'ktnk · cercy ınlaı ım k~,-ııel;: 
gilız erkanı harbiyesı hepimiz- yangınlar müşahede edilmi~tir. surettle atd~ı şiddctlı tcdbıre rag-1 
den daha iyı bilir. Asker olnu- Köln de petrol tusfiychanesine men, h..ılk ısıı.l..ırın ondurwmC3ı h.ık 
~anların hirdenbıre düşünecek- knr§ı yapılan hücumda bulut- kmdaki çok sıkı tahmatı memnu11i
l~ı~ Şey ltalynn taarruzunun lrı- Iar arasmdan kırmızı bir alev yctle kabul etıni tır. 
~.lıUere bliyLik bir f.ıikiyet ve vükseldiği görülmüştür. Gene 
hUchan tem.in etmek ihtimalinin. Köln'de kanalda toplu bir hal- l 
1.amı olduğu ümididir. Filha-

1 
de bulunan 50 kudar mavna 1 

•
1ka Yunanistanın bitarafiı.Tı bombardımnn edilmiştir. 
~asebiyle lngıliz deniz ve ııa.:a Uerlinin tahrihi 
ı:\·etı ri Yunan adalarının \'e Moskova, 30, ta.a.) - Reute-
..... ~'Yare üslerinin çok elverişli ıiu .Moskova. muhabirinden: 
.. ıcvkilerinden istüade edemi- ı Öğrendiğime göre her gece f 0rtardı. İngilizler şimdi bura- Berlinhı stratejik noktalan.na. 
dara yerleşmeli ve İtalyanları 

1 
kalabalık amele ekipleri toplan

<! ettıaı hırpalamağa kalkmah- makta ve İngiliz hava kuvvet-
ır~r. ı !eri akın yaptığı zaman bu ekip-
S f - . ~ be ler hasara uğrayan yerlere sür-

lti ır. a~kcr goz.ıle, ounlar . l: \ atle göoderilmekte<tir. Vukua 
h . ikıncı derecede ~e~~eti ....... ı.- ruı.s:ın sabah erken. işleri-
b. 

1
2 hareketler tc.la.ltkı edile- 6""'~"! B ı· ı·ı rd ._._ •lir o · · b .. C ku ti ne gıdeıı er ın ı e en saıuı:r 

tin ~ ... 1nkunt~9ın t.u ~ t ~·vede- ma.k için acılan delikler sür'atle 
__,,. a ı ıv' ıceyı emın c C:-- k:ı ·•--'&.. .... ı ıar 1 

~ek hayati noktalarda kullarul- ~tıuı~ta,. ~ın an cnm ın . 
ttıa.aı ·· 'b .. - 1 b·ı· F k t yerme yenilen konulmakta ve 1 harbi mbll!1ası dgo:u e ıtıril. kn 3 insatt oğlunun aklına gelebile-

1 lUI _n ıraz ~ sıya~ e aza- cek her ~y yapılmaktadır. 
dıg! ve harbın polıtikaya ta- - - · İn 

aııuıc eden cebhcsinin de ihmal ·ı~~linde~ ge~ı b~ .Yo~u,f ; 
ehdilrneınesi lazım geldiği mu- ~ ız avabo ubvv~ enbetnın tt.r a k 
akknktır rıkaya m a ısa e ırere 

. ·. fabrikayı hasara uğrattıklarını 
d !htımalkı bu satırlıırın yazıl- ı ve yaktıklarını gördüğünii ve 
ıgı dakika ile intişar edecekleri fakat iki gün sonra tekrar Ber
~ınan arasındaki fasılada bü- tini ziyaret ettiği zaman hasa
l u~ bu temenni ettiğimiz şey- nn zahiren gizlcni5 tarzından 
erın birer emri vaki haline gel- n1ütehayyir o~ugunu bola 
~esi başlamış olacaktır. ilk da- söylem.iştir. Bu zat: "Fabrikayı 
~kaJarda harb narekatına aid yanarllen görmemi!! olsay~~· ı 

aberlerin gecıkmesi ve miib- basanı maruz kaklıgına hıçbir 
~rn bulunması birdenb\re mem-1 zam~ inanmazdım,, dem~~· • 
lltıniyet verici neticelerle kar- .Bit çok ya~cılar lng~liz ha
~ılıtşınaınıza imkan bırnkmaz. ~ kavvetlerı tarafın?a_~.ı~ e
~ halde gerek Yunnn, gerek ı dilen haa.rl:ırın ge.mşlıgını !11-
ngıuz dostlarının pek temenni 

1 

manl~nn ~en bu kadar halk-
ettikl · tık İt 1 ,_ tan gızlemeğe çah~t.ıklannı me-
Cid • erı şey ar a yanu.ı.nn ra1t etmektedirler. 
i:ô dı su;ette hırpalandıklarını Berlinlilet· hila ?.afedn Al-

rın~~r .. • Cahid y Al "iN' manya tarafuıd~ ka?.anılacağı-
use~ •• "'>" na inanmakta ıselcr de garb 

mıntakasında İngiliz hava kuv
veUeıiniıı müdhiş hasar yaptık
ları haberleri endişe uyandır -
maktadır. 

Yuıı.ınist:ıntia umurııi screrbed~n 

bitirilmesi. cograft sebci>Nr dol.:ıyı

siylc r.ucluklerle k.:ır~ll~ nm ~t:ıdır. 
Fnknt ınuh,ı~ıın ıtın b~am.-ısmdoın 

e\"Vel gene1 .ıl Met:ı;:,,a ın Ldrczmde 
yapılan genel kunn.ıy me"'1ist, r.ıdi 

semerelerini \ermekte ve pbnl.ır hiçi 
bir engel! tes;ıd f. ctmedcı tatbık. o
lanm:ıktadır. 

Eğer Aınıa bombardım:ın edıl•rse 

lng:lLclenn Ronıayı bombard m:ın e
deccgı h.:ıkkınd3ki herler, burada 
h..raretle karştl::ıiı.ırL:itt. 

G~clcr lw1 t> phetı k yn:ı. -
'ıani:m \'"Cl"ilen nikbt ı ~bra li n-
mam ... ya davet ctmektcdır. Cnzet.!for, 
diin yayıl;ın hay:ıl ın.ıh ulu masal -
l~u·ı bildirmekte \'e bunbrı uydurnn
lıtrııı. boklkati ogrelldıgı zaman her 
halde Elen nıillctıiün m:UlC\ı ıyatım 

sarsmayı istihdaf ettitini ilave e.Jle
mektcdir. Polis, şuphcli ~has hak -
kındaki ı:ıra~trın:ıl.:ırnuı ve t ıbkıka
tııu devam etm<'ktedir. 

raı· ,·erdiği zannedilmektedir. 
Berlinden gelen yolcular ek

mek. şarab, ve peynirin bol ol
dt;ğuııu fakat bunlardan b:ışka 
her seyin nadır olduğunu söyle
mektedirler. MeRela elbise teda
rikine imkan yoktur. ~rağnzala
rın vitrinleri doludur. fakat ~· 
leri boştur. Bir tfıcca.ı· vaziyeti 
şu sözlerle ifade etmiştir: '"Mev-
cudum vitrindedir. ,, t 

İngrlt«-renin ı>ilot yeti~tinne 
ais&emi 

Londr.<ı, 30 (a.a.) - Loodcada bir 
nutuJı;; soylcyen .donnnyoı:ıı .. r ruJZltı 

Lord Cranbor~. domınyorıbrda tat
bik edilen ı:ı,.,:.recılere ıt t-.lim pro
gramının çok Uenledigın,ı ve '-":lkün
dcn çok e\•vel b::ı ;ınbcagını blldir
rniştir. 

. Plfına gwc senede 20 b.n pBot:b 
30 bin kişilik h:iv murette[) tı ha~ 
zır l:uı:ıcaktlr. 

1'ENl SABAH 
&GXMWWWI 

(,.._-=-:_s:_:_o:_:N::::::::·ı::~:::::"""'.,,,,.""""-= ın;;:J= """"'= sre:.~tl Afrikada 
arb 

Yunanlılar !nuvaf- Mareşal Cumhuriye bayra- --o-

Bir motörlU halyan 
kolu imha edildi 

fakiyetle dayamyorı Petain 'in ' mı çok güzel geçti , ......... ""''"''· .. r· 
(Baş ta-rafı 1 inci sayf;ıda) k karakolu Sidi Ban-a.rı ı'n.iıı 25 ld--

b • t ( Bıış t:uafı 1 ine s:ıyfad;ı) lometre ce b 1. k" · Alam Henüz hiçbir · yıldırım harbi ır n u u nu Un<.«1. aın 
Niveivada bulunmakta idi. taktiği emare.bi mcvcud değil - -----<>--=-- sözler sövleyerek, kendilerine Karanlık basınca İngıliz ton.. 

dir. Yunan mukavemeti mü- bug-ümin yuksek m{l.n:ısını ve r 
kemmeldir. • Vıctıy, 30 (a.a ) - Hı •as hıletın- genç!ıg·c düşen mühım v zife _ ları hep birden aıeş açmış v. 

... ,fnhtemeldı'r kı·. Yunan;.,+·- - yor: l . • . . 1 0- aynj. zamanda tayyareler de 
u ..,wı. erı tcoat'Uz cltırm~ crdır. g- bo b d ba ı •--ıı·-

run ha· ıa.· asker·ı tchdı"dlc mu··tc- M:ırcşal Pet:ıın. bu 1 u keten sun- 1 1 b. -k 1 b m ar ımana Ş amışuuuu-. 
ew;: en s nr uyu e çılıl~de ir ı ·ı· lan 200 d f-_..-rafik manevi tazyika mulava- ra r::ıdyod:ı bır nutu • soyl<' ll~ \C de- . } b 1 in k rd" f ngı ız top en a.-. . resmı ca. u yap1 u . o ıp e- 1 mcrmı· atm•a'---1- Tam .. W\ .... 

at ed"cegı-·nı·, İtalya u··mı"d et - miştir kl t k h ~ k rd "'1lllluıı. -" ma t , ancıye • ltr a, o u, gat·ı ı · t ~-ı ukabe 
sanayi. tıcar t ve banka erkfı- le edem · ı rd lngilizl .-. 

melrtedir. Alman elçisinin Ati- - Fransızlar, 1 ı av anan tnlyu.uıar m 
nada kalması, mihver şerikleri- Geçen perşembe gu•lU \lnı n Jn- enıış e ır. er~-
nin hala ucuza bir zafer temin mıliycsi ile buluştum. B ... bulu~md., nı ile ık!ri gelen bU" çok Alman kildikleri zaman İtalyan t&-

d d d ı ,, misafrrleı· ·ımdı!Ye kadnr görül- cenımu··u··nden müdhış b u·umaa etmek ümidiui güttiikleriııi tc- ümıdlcr uyan ır '· en ı;;c er u\) •ur- ır 

yid eder gibidir. du. Bu hususta sızlere b:ızı uahııt mmni.~ büyük bır kalabalık ha- sütununun yükselmekte ve ka-
b ı linde büyüle ekılik alonların1 lan bazı İtalyan kamyonlan ~ 1+~-....·aaı....- simdi.ki baldo vemıeye orç uyum. .,.. 

uu~' -- · c ı·ı r.ı·b J bu Ik· doldun.ı:ra.k nıemlPketımize kar- nın da iskelet b imde Sidi Ba.r-f-lde ettikleri netice a ı > \"C ma6 u <ır.ı ın ' ı 1 -
bulu~ına, ıncmlcketunız ıı,:ın lli• k l- şı alfıkn ve 3empatLlPnni gös- ı raniye çekilniiş olduğunu gör• 

Londra, 30 (a.rı.) - Reuter. kınmndır. Führerin dR\etıne serbest-ı tcrmişlerdır. müşlerdir. 
Londra saliihiycttar :ıskeri mah- çe ic.,bet ettim. Bund::ı hılırer ~·ı ı- '!!!!!!~~~~~~~~~~!!!!~!!!!'!!!!'!~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!'!! 

fillerinin aldıgı son ınalümata göre k L K J rf f 0f k •ıt 0f" :fından hiç hır ta7.ylk, lm; bir dık ·• , apa 1 za USU 1 e e Sl me l anl 
şimdiye kadar italyanlarm Yuruınbı- d ' 

yuktıı. Menılekctlenmız nı m u·ı y N f M d 
1 

" d l:ıra karşı yaptıkları başlıca hücum 1 ı 1 1 t •• •• •• v • 
işbirligj l.ıalus mevzuu edı dı. '1 ıtr ı- f ozga a ıa u ur ugun en 

Konistoldan itibaren sahil boyunca {:ini prcns,p olarak kabul ettıın. Bu 
olmuştur. lt;ılyaoların burada iki k ı 

iş birliginin lieraıtı bılahare muZJ c-
1 

• mı! n iş 
ıırkıı kullandıkları zonncd lmektcdir. re olunacaktır. • • Yo g •t ~.ıden y lunu 35 inci kilometresinde ~ edil :ek cl047S. 
Sahilde bulunan Yun3Tl ileri kara -
kolları evvelden çckılml bulunu _ Dugun Fransamn se'la.-n tını bcklı- lıra 60 kuruşluk kopru ın,.::ı:ıtıdır. 

yen herkese şunu bildiı ınck ı tenm :2 - Bu ışe ani pı ln me \ e evraklar şunlard.tr, 
yorlardı. Alınan habeorc göre, dün A E 

ki bu sel:im;:t, c\ \·eliı bızıın elmı z- - ksıltme r r m l 
öğleye kadar İtalyanlar hudt:ddan .,. 1 B __ Muk vele pı-OJ ı 
tahminen sekiz kilomcu·e mesafede dedir. Bugün işbirhı:;ıne şcreı e v.c 

on asırlık Fran ız birlıgını ıd.unc ıı;ln' C - N.ırı ış1er1 ı;encl :ı-.: rt.namesl 
Filastorus·~ gclmiı;l:miır. tt:ılyanlnr gıriyorum. Bu suretle Y kınd Pren- D - :::)<•.><.' \•c :oprulo-.:r feımi :ıartnamesi 
şimdiye knd::ır zıı·hlı fı.rk::ı kufüınımı- E H 

•sanın ıztırapl:ırı azal:ıc:ıı;:. esırlcrııııi- • - ususı şart.n..ınıe 
n:uşlardır. ttalyaıılarm, C\'Vcldcn h:::- F K r 

zin mukaddcrab iyilc.5tınlecek. lligJl, - l"'..Şı <:edvelı t.: hlılı fıyat mctrı.j 
:zırl:ınan mc\'Zilerlc hentiz temasa 

masrafları yuku hnfıfletilece tir. L - Pro;ı-
girmcdikle.ri tahmin cdilmekt~ir. Bu suretl , meşgul \" g:ıyri m • t 1 Killer Yobgat d.ım.i cııcuıneninde bu evrak ve şartn meleri 

Ccphemn sair kısunlarınetn, ınescl:'ı gul arazi arasında 'llmna .. ebat ıle rebıliı im. 
Kaka., ijia \ e Floriııncfa yalnız miitı- memleketin idarcsJ \ e iaŞl?Si kolay - 3 · - Lttsıltmc l 11 911'> cuma gum.ı gunu ~aat 14 d .. YvzE:;ıt Daimi 
ferid müsadcmeler olmuştur. lt..ıly:ın. laştınlabilccektir. 
lann Korfoya kuvvet ihnrç ettikleri- Bu işbirliği, samimı olmalıdır, her 
ne et.ur ol:ın habe.r teyit edilmemiş- türlu tccanız fıkrlnden uz;:ıdc bulun-
tır. Korfo ve Gındde İngiliz. kıtaatı mnlıdır, sabırlı \'e cmnıyetlı bır g~y-
bulunrnadıgı sarih surette beyan c- rclc d:ıyanmalıdır. 

dılcbilir. Mutarcke, nıhnyel sulh demek de-
l:'UNUI ı.]an ıua)'Jn!anfb ğildir. F:rnns;ının galibe k r mute-

Londra, 30 (a..a.) - Amirallik dai- addıt mccburi.yC'tlerı vard r. F ık t 
resi Patras \ie Korerıt körfezleri de hiç olmaz.5a, Frans:ı hukümrandır. 

dahil olduğu h;ılde Yunan suL-ıruıa Bu hukümranlık, Fransaya ar:ıusını 

~yn döltilldügunu bildirnrektedır. mudafan etmek, fikir nynlıklnrını 

Amirallik dairesi bu suretle aşa- söndurmek ve mustemlekelerınd"lti 
fldaki bölgeleri tehlikell mmtaka ihtmınarı ortadan kaldnm k \'llZJfe· 

ilim etmiı!tir: lcrıni tahmil ctmektedır. 1 
Patras ve Korcnt kl>rfczlcri d::ıhil Bu slyaset, benim siyasetiındu·. N -

olduğu halde, 38 dere~ 52 arzı §lTilnli zırlnr, yalnız bana karii me:.--uldur - . 
dairesile 20 derece 47 tulu ı;:ırki lcr. Tarih, yalnız benı muh.'lkeıTlc e- tJ 

üzerinde bulunan noktadan başlıya- decckfü·. 
r..k Lefkoşa adasınm şim:ı.1 ve batı Şimdiye knd:ır size k r ı bır baba 
sahilleruıi takiben Dukatoya, oradan l~nı kullandım. Şımdı, 1.ıır şef lısa-ı 
Vlıoti burnuna ve oradan KcCrılony:ı nı kullnnıyorum. 

odasının batı sahllını takiben Ak.re- Benim arkamd. n gelmiz ve ebedi 
teri burnuna, oradan Akinarf bur - Fransaya itimad cdiniL. 
nuna, oradan Zanta odasu:nn batı ~~ 

sahilıni takiben Maratya ve oradan bu kndar sürntle ill?rlcyİ!;i lakdıre 
da Katakolo bumuna kadar giden ıyan göriıhnektedir. Aynı ınahaf1le go 
bir çizginin doğusundaki bütün sular. re de\ amı kabil olmıyruı bır vazıy le t 

Alman.yama hattı hareketi nihayet vennek 'e bir kaç scvkul- j 
B<-rlin, 30 (a.a.) - Stefanı bildiri- ceyş noktasını i "al ederek Yunan 

yor: bitaraflığı garantisini bıuoıt dcruhtel 
Berlin siyasi .mahafilinde :tt."llya etmek hususunda İtalyanın illilıaz 

tarafından Yunanistana g{)nden1miş ct.ti]ı knrar Yun3n milletine k .. rşı 
ol:ın notayı Almanyanırı tam::ımilc t.ıs bir tecavüz ·addedileın~. Bu knı·:ır 

vib etmekte oldugu en kiı\fvcl.li bir 1Uılyaıun m'eşru mtıdaf:tasınm l b 
şekilde ifade cetılmckte ve Yun:m ettirdiği mukaddes bir hakdan b:ıŞkal 
arazisi dahilinde İtalyan askerlerinin bir ieY değildir. 

lst. Liseler Alım, Sahm Komisyonu 
Reisliğinden : 

thaleden sonra on ~ gün içinde mahallinde teslim Erzurum Lisesi 
için 2345 lir.ı tahmin bclclli 65 aded soba \'C 715 lira tahmin bedelli 650 
aded sOba borUSUnun f/XI/1940 çnrşambG günü saat 15 de Liseler s:<tın 1 
:ılma komisyonu bınasında ayrı ild knlcm olar.ık açık eksiltmelttl yapıla- 1 
caktır. Saboların ilk tcmın:ıtı 176 ve boruların teminatı 54 liradır. 

~ncumenındc yapıl.ı ık ır. 

< - Eksıllmey.., ı ebılınck için isteklilerin c:785:. lıra .~ ~ kuru::; mu
vrıkk. t l 'nıınat vcrm"1t.>rı \(' bund~n bnşku aşagıdakı ves.ııkı h:ılz bulun
maları lizımdıı. 

A - Erı z :y<'dı >ı ı ı< yol veyu kopru in Jtı y; pınL; b\llınm:ısl. 

B - th.ale tırılıın:ı" oort un e"'"el muraca ti vıbye t:!tt eksiltmeye 
gırebıle..•t:-klcrıne dJ r e:;u,. imaları. 

S - Te -tır nıcktupt ı 3 üncü m:ıdd.-cie ynılı s:ıatten bır saat cv
vclıııe k daı n fı;ı d;ıtresı ıe r.etirılerek komisyon reıslı:gın 11 .kbuz muka
bılıncf~' v rıl ;:-ekur. P ta ıle "'onderilecek mcktuplJrın mh yet 3 uncu m:ıd
ded y 71lı saate k ... d r g •lnıı olması 'e dı'.:i ı>.arf n muhur m .ı. lU ıle iyıce 
kapatllmış lma ı şarttı . Po t d<ı ol::ı n gecll.>lT!eler k:ıbul edılmez ( 10395) 

Yozgat Nafia Müdürlüğünden: 
t - Ek!.-ıltrncye kı.ınulııı iş 

Y ızg t - Sorg•ın yolunun 12 500-15 -1- 500 kilometr ınde 

edıic<-eıc 17158 lır..ı 60 ,unıoi kcşlflı siJındinıjh boı; mcnfeı. m~..ıtıiır. 

2 - Bu :şe :ıtd <1rtnJme \e evraklar şunlardır: 
A - Eksıllrn ~ı tıu.ı esi 

rln3nıl?Sİ 
D - Ş >.sc ve kupı .ılcr cnni şartmımcsi 
E - Busuıu şart.u;.ım 

F - Kcşıf cedvch tahhl fıyat metraj 
L - ProJe 

• 

insa 

f.,tcklıler Yozgat d.ıimi encumeninde bu evrak ve s:ırtn .ncieıi göre
bılırler. 

3 - Ek.,ıltme l'i/ll/940 cuma guma sunu sa t H de Ycngat D ınıl 

F.tıcum~ııınr'lı- vıı pı.l.ı<:a k t.ır. 
..; -- Eksıltmeye ~ırebı1mek için lstcklcrııı 1286 lır 83 kuruş muı;oak

kat temınat vernlelttı \e hund.ın başka a~ağld:ıkı vesaikı ll:uı bulu:.nna
lan Jazundır. 

A - En ;.z ycdı bın 111 alık yol veya köpru in:,;a.ıtı y:.ıpm19 bUlumnası_ 

'B - Ihalesı tarihınden doJrl giln evvel müracaatlu vıl!ıyetten ekstıtmeye 
girebılecckleı me ~ır vcsik:ı :ılmaları. 

5 - Teklır mektupl lrı uçiıncü maddede yazılı sa:ılten b•r ı:~ıH cv
velıne kad;ır nafı dairesine getirilerek komisyon reısligıne makbuz mukn
bilınde vere<:elctır. P t ıle gönderilecek mektupların ruh.ıyet 3 unru m:ıd
dede yaz.ılı saate k.ıdar gelmış olması \ 'C dış zarfının muhur mumu ıle iyice 
kapatılmış cılmdSı ş:ı.rttır. Postada olan gecikmeler kabul edılme::. (1039-1) 

lstanbul Defterdarlığından: 
Hrıydilrp:ışa Erkek Lisesi b:ıkknliycsinin senclık 1000 lırn bclelı ic:arb 

ve iıç scııe rnııddctle klral..mm:ısı açık :ırttırmayıı konulın:.ı~t r 
JVhı7.a_ycde 11/11/!>40 t:ırıhınc musadlf p;ız:ırtcsı gun .. t on dorltc! 

KALIVRUSi 
DİKİŞ EVİ 

Hitlerin bu -endişenin yayıl
maması için hasarlann her o.e 
bahasına olursa ol un ve kabil 
olduğu kadar gizlenmesine ka-

Şartname Galatasaray Lise:sindedir. (10154) 

Lord Cranbomc, boı.rpten sonra ı ============================================ Mılli EmlCık Müdurlu •uııde topl.ınacak komlSyond y pıhc:ıktlr. Talıbleıın 
Tıırkiye Cümhurıyetı tebaasından olm:ısı ~c hıi5nüh:ıl csh:ıbınd.>n oldUL'lln;a 
ve :ıhvalı sıhhiyesiııde s .. ri bır hastalık bulunmadıgm:ı daır m h.'.ıllı nıhıta 

muddcıumumilık ve sıhhiye mtidlriyetinden musaddnk olarak :ıb :aklan 
vesaık ve "l5 lır.ıhk muvakl{at teminat makbuzılc mu yye•t gun \ c sıı::ıtte 

Eskisi gıbi aynı yerde faaliye
tı.rıe devam cdcce~ıııi sayın mu;i
terilerlne bildinr. Ancak met -
hau, ı ikincitcşrınden itıbnren 
Saka Salım çıkm:ızında Smy<>S
OğJu nJ'artmanının 1 numara;;ın
da yapılacakur. 

~ - Ben de öyle zannediyorum.' 
cı Yapsak? 

b --:- Üzülme Müzeyyen! tçimdc 
ilu ıŞin benim için iyi bir netice 
i e biteceğine dair kuvvetli bır 1 

,?1an \•ar. Beni hislerim kat'i-
.ren aldatmaz! ı 

\' Genç kadın cevab vermedi. 
~~tnckten sonra odasına çıktı. 

Ulend otelin holünd~ yalnız ba
t1na Kemal Ifadriyi beklcnıeğe 
asladı. 

Q Remal Kadri ancak iki saat 
:a~~~a otele avdet etti. Yalnızdı. 
ı~~cndi görünce ona doğru iler
lU 1• Yüzünde riyakar bir gü-
ş Vardı; 

oı - Bavulu bulmak mümkün 
til ın~.<.lı. Pakat istasyon mi.idii
k·Söz verdi. Dikkntle aratacnk. 
uıeyyen hanım nerede? 
- Odasına C"lktı. 

ler-:- Rendi.c;ine bazı söyleyerck
ltabırn var. Acaba beni odasm.ı 

Ul eder mi? 
\. lanı bu sırad~ gözü merdi-

Yaıwnızın çokluğundan (Boşa 
gitmiş gayretler ı Tefrikamızı 
koyamadık. Okuyuculanmızdan 
özür dileriz.. 

venlere tloğnı ylirüyen Fatma- ' 
ya ili~ti: 

-- Fatma buraya gel! 
Diye Müzeyyenin oda hiz

metçisini çağırdı. Ve M üzcyycne 
hususi bazı söyleyecek seyleri 
olduğunu, odasına cıkııl çıka
nnyacağnn öğrenmesini söyle
dı. Fatma beş dakika sonra av-
det etti: ı 

- Hanım efendi sizi bekli- 1 
yor!. 

Kemal l{adri yukan çıkar -
ken Büleııde y ... uiden soğuk bir 
şekilde sırıttı. Bülend, bu riya
kar adamın boynuna atılmamak 
için büyük bir enerji sarfedi
yordu. Kemal Kadri uzakb":tık-
tan sonra F'atına, Bülende 
yak~ tı: ı 

- - Hanım efen li tenbilı etti .. 
Sizi d-- diğer knpıct:ın küçUk sa
lon alacağım.. Müzey~en ha
nım kcride konusulacnk şeyleri 
sız n d duymanız1 istiyor. 

- T~ki.iı· ederim. 
Bülend, Fatmayı takib etti. 

kurulması mu lkun c:ihoıı nız.;ımm -
dan balısedcrcK: dngıliz imparator
luğunun lstikbalınin ne olaroğmı bli
miyoı·um. F:ıkat 1ngıltcrc her halde 
d;ıh~ ~k: az:ısı bulunan bir konfe
der:ı yonun butun duey:ı milletkrini 
toplıyac:ık ikıncı \e dah;.ı ıyı bir 
milletler cemıyeLinın ÜiSl olacak -

Üniversite A. E. P. Komisyonundan : 
749 lira 64 kuruş keşifli Fen fakültesi konferans salonu dam tamiri

nin :ıçık eksiltme ile ihnlesı 8/11/1940 cuma günü sa:ıt 15 de Rektodukt.e! 
yapllacnktır. ısteklileriıı 57 liralık muvakkat teminat m:ıkbuzu, ve en m: 500 
liralık bu gibi iş yaptığına daır ih:ıledcn sekiz gün ev\ el lstanbul vıliıyc
tinden :ılınmış ehliyet vesikası , .e 940 yıh Ticaret Odası kiığıtlannı h5mll j 
olmaları. Keşif, şartname, mukavele projesi her gun Rek1örfükte gorulur. 

• ~10220• 

~ 
~AZAN~ URAD SERTOGLU , 

-47-
I<cm.ıl Kadri Müzeyyeni a

yakta kendısıne munta::ır bul
du. Geuç kadına doğru teha
lük!" bir kac adım attı: 

-Hele şükür sizin° başb~ 
kalabildik.. Sızc anlatacak cok 
mühim şcyicdm v r. 

Miizcvyen. Kemal Kadrinin 
gösteı .,.i sah e saınımiycl ga-

yet sogu .o: bır eda ile karşıla
dı: 

- Buyumn, oturun. Sizi din
liyorum. 

Kemal Kadri, genç kadının 
bu ciddi , ·aziyetini ve so.Yuk mı.:
amelcshıi anlamama7hktan ~e
lcrek licndısine ~ !eri ı kol
tuğa oturdu. 

Ve derhal tınlat ma.;a ro 1.ıdı: 

- Snbahtnrıberi 
raJrmıymı bt. k ıtil ıd md n 
yakamı kurt :ı.rıncıya k:ıd r .. kin 
karayı seçtim. Dılmcm ) l.>JUelr
te uydurduğum bahaneyi nasıl 

1 

' buldunuz? Bir şaheserdi değil 1 zılmış resmi bir kağıd var~lı. j 
mi? Ne lı;e budalayı atıatmıya Bülenclin derhal tevkifı ve ıa
rnuvaffak oldum. ı desi isteniyon.lu. Daha cvvdd\!:'l 

- Rica ederim, sadede geliniz de telgrafla vaziyet bildirilmiş
kim olursa olsun bir aclamm 1 ti. Bunu doğl'llca müddeiumumi- ı 
gıyablnda ve aleyhinde söyle - lige verdim. Hadise ile deı h l 
nen sözleri dinfemeh"ten kat'i- alakadar oldular. Telefonla bas 
ven zevk almam.. tahaneden de meseleyi tahkik et 
- - Ya bu bu adam bir katilse tile!'. Bizim konsolosluk ile 11" 
ve kocanızı öldürm-eğe teşebbüs temas ettiler. Neticede her şe
etmişse? yin yolunda olduğunu söylıyc-

- Münakaşayı uzatm:ıkta rck tevkif müzekkeresini cikar
bir fayda görmüyorum. Bir in- clılar ve polise havale ettiler. 
san katil olabilir, her fenalığı Oradan polis müdürlüğüne gıt
yapabilir. Neticede yaptıkları - tim. Evrak oradan bizim otelın 
nın cezasını ceker. Onu tec- bulunduğu mıntakayn gönde
ziye etmeğe hakkımız vanlır; rildi. Komiserle konuştuk. Me
fakat tahkire değil.. murlar vazifede imişler. Bir sa-

Mü&yyenin nçık sözleri Kc- at sonra gdeceklcrmiş. Ban::ı 
mnl Kadri~ i b.rru: bozdu: ev\ ela tele.fon ec cel::lcr.. Ben 

.F'ikrini7..c i~tir::ır. ctmiyo - kendBenni otelin J,..ı > ... ında kaı 
ı •ım. Fakat hakikaten şimdi bu- şılayacağıın \'e Bül ndi gi.i.:.tc
nu mün::ıkaşa etmcnm s rnsı de- rcccğiı.1. Derhal t vı ii cdcc.::k
gH. Bilrihara miisa"d bir \•akitte le.r ve bu r;ünkü tr ~ı İst:ınbu
sizi ikna etme~ calıı_.u.cağım. ·· ı la sevkcdccckier. Nasıl mükem
Gcicl m İ"'e .• 1:.n•mda Viy:ma mel değıl mi? 
nıiıdde:umwnilığınc t· .ı!..~n yıı, (Ar \41.&1 \ ' r) 

kumıb)'Olh mur.ıc,ı ıtl ı ı. (10303) 

İstanbul Deftardarhğından 
Defterdar:lık merlte;• d tresile Mulhak mudıriyet " şu.ıb1tı ın ınub .. y:ıa 

cdılecı-l~ o!.:ın 221 çekı sob:.ılıl. kuru gu:-ı:;cn odununun mıh lerıne tesLm 
ı;.artıle b •lı"r ~ekısı 39 kunıs muhaıı nen bedelle açnc f" • ıltme.> e konul
muştur. 

Ek ıltıne 7/ll/1.910 ı> rşcmbe gunu saat on dortte Mılli Eml ı.: Mu-
durlugundc topl:ın.:ıc.ık ı,om svonda y:ıpı13caktır 65 li-
radır. T.-ıhbler.n tl'.'lnın3t ll:ıkbuılarılc muay;>:cn yona 
mur:ıcaotl..ırı. 410145 

·aENİZ LEVAIIM SATIN ALMA KUMİSYONU İllNLA~I 1 ---·--
80 ıo kılo koS<'le 
50 O kılo v,1keb 

Lira 'i<urut 

30.520. 00 
19.075. 00 

49.5!} . 00 

Lırıı Kr: 

Cins, mıkdJr 1h:nın bedeli ıl" llk temınaUarı yazıb 

koselc ve v:ıketamn 5/2.. Te rm 1940 tarıhinc ra thynn s.ıll gu \U &:s .. t 14 de 
p:ı7..ırlık ek ıltm<'Sı y-ıp: ı 1ktır. 

2 - Ş.:ırtn mesım k \ c ::ılm:ık ısti;>:enl r·n h gı..n ve paz;ı.rlıfa 
$;itır::ık ede<"eklerın d ı::un \"C ı;:ıattc Ka l p~ da b ~nan komıs-

you.ı mur.ıc"Utlar.ı.. 10207> 

* * • 
Kat'f 

T. bedeli tcmınatı 

Lira Kr. L ra K:-. 

1030 kılü Yun r p iplıgl 362.:l. 00 
ıon, k h 1·u11 . .l ipliı"li 3Ci20. 00 

72~0. O\l 1086. 00 
1 - Yubı:-ıcl-ı c.- m ~dar, tahmin bedcllen ll kat l temuı:ıtı yaz. 

iki k:ı1 m yi.ın ipl"ı, - ıı Ci/:! inci tcşrln/940 r:ı:-(.:ımb:ı gunu s.ı t 14 de pa
z::ırlıl:l:ı ek:iıllm:.-'"i ·---·~- ktır. 

2 - !'\tckiılc- n :::.;:rn s.."lyılı konunda yazılı 'csık ı ve y k rıda gosteri
len rr uct 1 ı kiıt'i tc:-ı. ~ .. m:ıkbuz veye b:ınkn n ektubu ile btrlıkte Ka-
sımp:ı~.:ı b ı ~:ın lt'mı°~ona mür:ıca:ıUan. (103!\fi 



·Dördüncü 
çok 

tertib planı 
zengindir 

Birinci çekiliş 

7 İkinci Teşrinde 
Bo pla01n iki hu usiyeti vardır: 

1 5000, 2000 ve 1000 liralık orta büyüklükteki ikramiye
ler adet itibariyle fazlalaştınlmı1', ayrıca bu plana yeni
den ve bundan evvelki planlarda mevcud olmıyan 500 
ve 50 liralık ikramiyeler konnı~ur. 

500 liralık 
İkramiyelerin adedi birinci çekilişte 90, ikincide 150, 
üçüncüde 180 dir. 

2 - Planın ikinci hususiyeti de 47 tane teselli mükafatını 
ihtiva etmesidir: Teselli mükafatının esası şudw·: Eğer 

bir biletin bütün rakamlan büyük ikramiyeyi knzanaıı 
nunıar:ının rakamlanna tevafuk edP.r de, yalnız her
hangi hanede bulunursa bulunsun bir tanesi değişik o
lursa o bilet teselli mükafatı kazanır. Bu suretle büyük 
ikramiyeyi kazanan numaraya benzeyip tc yalnız bir 
hanesindeki rakamı ayn olan 47 numara teselli mükafatı 
kazanacaktır. 

Biletlerin değiştirilmesi tarihine dikkat ediniz. 
Devamlı biletlerin ertesi ayuı ikinci g\inü akşamına ka
dar dPğiştirilmesi lii.zımdır. 

7 İkin<'iteı:;riıı 1940 çekili~inde büyük ikramiye 
30000 liradır. 

Birinci çekiliffjn tam bileti 2, yarım bileti 1 liradır. 
lkinci çckiliRin tam bileti 3, yarım bileti 1,50 liradır. 

Üçiineii c:ekiliııin tam bileti 4, yarım bileti 2 liradır. 

PLA. n Tb"''IUİI\: EDİNİZ 

lleı çekilıste biletlerin fiatı ile beraber ikramiyelerin 
h('r.ı mıktan, hem adedi arttırılmıştır. Yani şans ihtimali 
her çekilişte çok dalıa fazladır. Bu plfuı:ı göre talihlile
rin mıktan nrtacak ve bu talihliler aynı zamandn. mık
tarca daha fazla ikramiyı kazanacaktır. 

İkramiyelerin 

• İ nşaat 
ULUBORLU 

Münakasası 

BELEDiYESiNDEN 
1 - Uluborlu belediyesinin tasdikli imar pwrunda gösterilen hfıl bina-

auun in:i::tatı kapalı znrl usulllo ckslltmeyc konm~tur. 
2 - Yrıpılrıwk bu işin bedeli keşfi (1832!.l) lira (35) kuru:itur. 
3 - Muvakkat teminat (1374) ll a (70) kuruştur, 
.f - Bu işe aıt şartname \"csair evrak ı;unlardır: 
:A) ekSiltmc şartnamesi. 
B) Muteahhit ılc belediye arasında tc:ıli olunacak hususi mukavele 
C) Vahıdı !ıJ at listesi 'e h~~ hulfısa cetveli. 
Ç) Proje. 
Taliblc>r ıhalc gunune k;ıdar bu evnıklcırı her gün belediye dairesinde 

ıorebı lccckleTdir. 
5 - Eksıltmc 7/ll/1940 tarihine müsadıf perşembe günü saat 14 de 

Uluborlu belcdıyc daircsındc ve belediye cncumenince yapılacaktır. 
6 - Eksıltıneye girebilmek için ısteklilerin 3 üncü madde mucibince 

muvakk:ıt teminatın Ankarııda belediyeler bankasına yatırılmış oldu
funu gösterir makbuz veya her hangi bir milli bankadan belediyeler 
bankası emrine taahhut mektubunun encunıene tevdi edilmiş olması 

şarttır. 

"l - Tnlibler. ihaleden evvel bu işe benzer inş:ıatı başardıklarına 

dair ~akı musbitc ile birlikte müteahhıtlik ve ehliyet vesikalarile tica
ret odası kayıt \'e vesikalarını ibraz edeceklerdir. 

8 - Taliblcr 2490 sayılı kanuna uygun olmak şarfile hazırlıya

cakları tekht mektuplarını ihale gUnü saat 12 ye kadar belediye encümenine 
makbuz mukabilinde vereceklerdir. Postada vukua gelecek gecikmelerden 
mazeret kabul olunmaz. (10178) 

Balıkesir Valiliğinden : 
1 - Balıkesir hukOmet konağı adliye kısmının 2610 lira 50 kuruş ke

Pf bedt'lli elektrık ve 15302 lira ke:iit bedelli kalörifer tesisaUarına talib 
çıkmadığından tekrar kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 - tki ke~if tutarı 17912 lira 50 kuruş '•e mu\ akkat teminatı 1343 li
ra 45 kuruştur. 

3 - Bil!\mum evrak her gün Natiadn gorülebilir. 
4 - lhales.i 8 lkinciteşin 1940 cuma günü saat 16 da hükümet kona

lında Nafia Mudilrluğı.inde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

• S - ısteklilerin muvakkat teminatlarını Balıkesir malsandığına yatır

cbklanna dair makbuz veya bu mikdar pyanı kabul banka mekt ubu ile 
ıhale tarihinden sekiz gün evvel vilAyetc müracaatla Naliadan alacakları 
ehliyet vesikası ile 'Ticaret Odası vesikalarını teklif mektubunu havi zarla 
lıO)'a.rak mezkür zarfları 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde tan~m 
,,e imz.n etmiş olarak ihale ı\ınü saat 15 e kadar komisyon riyasetine ver
meleri. Postada vuku bulacak gecikmelerin kabul edilmiyeccti il4n olunur. 

c10131> 

Ankara merkez hıfzıssıhha mües~ıesi 
sabnalma komisyonundan : 

ı - Muesscsemiz. l~ln cins ve miktarı listesinde yaz.ılı 61 kalem ecza 
;ıı;ık eksılbne wrctile satın alınacaktır. 

2 - Eksıltme 11/11/940 pazartesi gunü saat 11 de Ankara merkez 
hıfzıssıhha müessesesi satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 _ Tahmm bedeli 4941 lırn 50 kuruş ılk teminat 370 lira Gl kuruştur. 
4- Şartıırınıe \C' lı.ste:,ini gurmck istiyl•nler komisyona müracaat ederltir. 
5 _ tsteklı1ı'rin muvakkr.t tcmin .. tı yr.tırmak uzcre bir rıün evvel ve 

k:muni , esık.ılarıic berab('r belli gürı 'e watte komisyona gelmeleri. 
(7208 - 1033G) 

Şirketi Hayriyeden : 

1 

1 

1 

l • 
Bltyramm UçUncU gUnUne mUsadif Pazar gUnU 
adi günler tarife fıinin tatbik olunacaöı saym 

olcularımıza ilAn olunur. J ..... --------------~ 

D.ör.dün.cU t~d:ip 

2 

60 

<.)O 

TiYATROLAR 1 

,fi Şehir 
tiyatrosu 

temsilleri 
Tepebaıında Dram kısmında 

31/10/1940 Perşembe günU ak,amı 
6aat 20.30 d~ 

BiR ANA 
"' lr.lkl61 Caddesinde Komcdl"kıemında 

31/10/1940 Per~embc günu akşama 
,_, 

Saat 2D.30 da 
O A o 1 

Der tarafa otobüs vardır. 

Beyoğlunda: Büyük 

BAKER 
Mağazaları 

Mevsim münasebetile büt:.in da-
jrelerini :ıengin çeşitlerle süslen-
miştlr. Sayın mü~t.erılerinin zi-
yaretlerini bekler. -Erkek, Kadın ve Çocuklara 
Trençkot, Kovcrkot, Loden Ye 
s. den 

PAR DESÜLER • 
MUŞAMBALAR -Erkek ve Çocuklar için 

KOSTÜ MLE R -Kadın ve genç kızlar için 
MUŞAM BALAR, MANTOLAR 

ve ROBLA RIN 
F.n son modelleri -Ismarlııma kostüm, pardesü ve 

paltoluk 
EN ALA Ci NS KUMAŞLAR --Rob, Tayyör ve Mantoluk 

YONLO KUMAŞLAR 
iP EK Li LE R - PAM UKLULAR -En son moda modellerde 

KADI N ŞAPKA LAR ! -Perdelik ve te!rişat için 
TÜLLER ve KUMAŞLARIN 

en son ve en zengin çeşitleri -Kadınl::ır içln 
ÇANTALAR ve 

SAHTiYAN MAMULAT! -Kr:dın, Erkek ve Çocuklnr için 
TRIKOTAJ 'ın 

7.cngin ve ınüntchap çc:;ıtkri 
... ·--411111 

~ 

inşaat 
ULUBORLU 

MUnakasası 

BELEDiYESiNDEN 
Maliye Vekaletinden 

Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden 
ı - Uluborlu belediy~lnce inşası mukarrer bulunım mezbaha inşa ı kaldırılması hakkında ilan 

a~ık eksiltme suret.ile milnnkasaya konmu~tur. 
2 _Yapılacak işin kesif bedeli (3551) lira (85) kuruş olup muvakkat Güınuş yüz kuruşlukların yerine gumuş bir liralıklar darp ve Pİ.}'USllYa 

teminatı (266) Ura (38) kuruştur. kAfi miktarda çık;ırılınış olduğundan gümüş yuz kuru~lukların 31 ikinci"" 
3 - Bu işe ait evraklar aşağıdadır. kılnun 1941 tar.ilıinderı .sonra tcda\•Cılden kıılclırılnıası k.ararlaşbrılmı~tır. 
A: fJtslltme 5artnamesi; Gümu:ı yüz kuru luklar ı Şub .. t 1941 tarihinden itibaren artık tcd:ı• 

B: Miltcahhid ile belediye arasında teat{ oluna<.'ak hususi mukavelename vtll etmiyecek ve ancak yalnız mal sandıkları ıle Oumhuriye~ Merkez. Bu,.. 
C: V5hldı Iiyat listesi ~·e kt:şlC bill5sa ccdveli. kası şubelerince kabul edilebfiecektır. 
Ç Pr • Elirıde gumilş yuz kuruşluk bulun::ınların bunları mal şaııdı'kl, rilt ; OJe. 
Talibleı· ihale gilnüne kadar hergi.in bu evrakı Uluborlu belediye dai- I Cümhw·iyet Merkez Bankası şubclcrıne tebdil ettirmeleri ı an ,QJunur: 

resinde görebilirler. 1 ' (i025) (10216) 
.f - Eksiltme 7/11/9-tO tarıhiııe rasUcyan perşembe gurıu saat 10 <lıı ı====================================:::::; 

uıubor1u belediye dairesinde ve belediye encümeninde yapılacaktır. Harb Okulu Komutanlığından. 
5 - Eksiltmeye girebilmek içın talihlerin 2 inci madd~ mucibince t 1 - A~ağıda yazılı iartları haiz okw·lıır, Harb okuluna alınacaklail1ı'rı 

muvakkat teminatın Ankarada belediyeler bank:ısıno yatırılmış olduğunu A) .Ankarada bulunanlar doğı udan doğruya Harb okuluna Ank:ır• 
göstcıir makbuz veya her hangi• bir milll bankadan belediyeler baııknsı haricinde bulunanlar bulundukları yerin askerlik şubelerine mliracaat ede4' 
emrine taa1ıh!it mektubunun eneümene verilmesi. veya nakden belediye ceklerdir. 

veznesine yatırılması prUır. B) Kayıt ve kabul muameksi 20/10/940 dan ltibareıı 31/JI. Kıl /19'40 
6 - Talibler ihaleden evvel bu işe benzer inşaatı başardıklarına tarıhıne kadar de\·am edecektir. 

dair evrakı müsbite ile birlikte müteahhidlik ve ehliyet, vesikalıırile Ticııre.t 2 _ Giriş şartİarı: 
Q41ası kayıt ve vesikalarını ibrazedeceklerdir. (10177) A) Turk ıı-luııdan olmak 

. 
Ankara merkez hıfzıssıhha muessesesı 

sahnalma komisyonundan: 
8. No. Cinai Mikdarı Lira 

ı Tecrübe tü;>ü 5000 aded 300 
2 Filtire kagıdı 5000 > 150 
3 Çiçek aşısı tübü 10 kişilik 400000 > 5000 
4 Çiçek aşısı tubü 1 kişilik 500000 > 2500 
5 50 kişilik çiçek aşısı alır cam 

kapaklı şişe nümunesi gibi 5000 > 250 
8 50 kişilik çiçek aşısı alır bagaut 

kapaklı şişe numunesi gıbi 5000 > 200 ., Ampul testeresi 20000 > 200 

8 Boş serum ampulu 15 cc: kocltoksi : 
camına göre 50000 > 2500 

9 Boş serum ampulu 5 cc: 100000 > 3000 
10 !spektroskop frans şiınit 1 > 150 

14250 
1 - Mı.iessesemiz için cins ve mikdarı yukarıda ya:ıılı 10 kalem ııınl

zeme kapalı zar! usulile 26/10/940 tarihinden itibaren eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Eksiltme 11/11/940 pazartesi günU saat 11 de Ankara merkez 
hıh.ıssıhha mi.ıcssesesi satmalma komisyonunda yapılarnktır. 

3 - Tahmin bedeli 14250 lıra ilk teminat 1068 lira 75 kuru•tur. 
4 - Şartname Ankara merkc7. hıfzıssıhha müessesı•si satınalnıa l«ı-

misyonundan parasız alınır. 
5 - Teklif mektupları muayyen günde ı;aat ona kadar komisyo;ıa ve

rilmiş olmalıdır. Mektuplar muhür mumu ile muhürlil olacaktır. 

6 - tsteklllerin muvakkat teminatı yatırmak üzere lıir gün ev,·cl ve 
eksiltmeye iştirak etmek üzere belli gıjn ve saatte komisyona gelınelc>ıl. 

c7209• cl0337> 

ASKERi FABRİKALAR \SATIN ALMA KOMİSYONU !LANLARI 

Tahmin edilen bedeli 9842.50 lira olan altı kaJcın ıne!bı.:sat Askeri 
Fabrikalar satın alma komisyonunca 12/ 2 inci teşrln/910 sah gunu saat 
14 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. isteklilerin 738.19 liralık muHık
k::ıt teminatlarını her hangi bir mal müdürlüğüne yatırarnk ala1.:aklnrı 

makbuz. "e 2490 sayıh kanunun 2. 3 mndd<'lerindeki vesaikle birlikte o gı.in 
ve saatte Salıpazıınnda yollama binasında bulunan komisyona muraca:ıt-

la.rı. Şartname heı· gün komisyonda görülebilir. cl0352> 

B) Lise bitirme ve olgunluk imtihanını vermiş bulunmak. 
C) Tam teşekküllü askeri sıhhl heyetten (Harb okuluna ıirer) 

rarlı sıhhat raporu almış olmak. 

ka• 
1 
1 D) 18 - 23 yaşında bulunmak. 

F.) Dığ<'r :i:trtlar askerlik şubelerinden ve Harb okulundan 
1 

ötrcnıJc-

bilir. (1330 - 10197) =========================================== -::: 
Matbuat Umum Müdürlüğünden: 
'l'ürkiye Radyodıfu7.yon postalarının Türk musikisi heyetinin k .. drosd 

yenideıı uınıim edilel·<'ginden bu lıcy<'te ~irmek isUyen saz ve ~ sıın'ai
kfırlarıııın teşrini~aııinin 8 inci cuma güuii Ankarada BaŞYekalet Matbua& 
Umum Muclürlugii Radyodifüzyon Müdürlüği.inde teşekki.il edecek mutc
hassıs komisyon huzurunda saat onda yapılacak olan imuhnna girei.ıılmek 
üzere aşağıda ym:ılı \1esaiklc teşrinisaniıtln 6 ıncı güniine kadar Mntbua& 
Umum Müdıirlüğunc müracaat etmeleri ilan olunur. 

ı - istida - Tıırk mü.tik heyı!tinde almak istedili va1.ifeııirı vauh311 
beyan P.clılme~i lfızııııdır. 

2 - Nufus tezkeresi veya tasdıkli bir sureU. .fı 
3 - Husnülıal \arakası 
4 - Sari hastalıklara .müptel:\ olmadığına \e vazifesini muntazam~n 

ifaya ıııani olabilet·ek btdeni ve akli arıza ve hastalıklarla malOl bulun· 
madığırıa dair hf'yeti sıhhiye rapoı ıı. 

5 - Tı•rcümdlıal varakası - Tahsil derc<:csi ile e\ \'clce hulunduı!U 
hizmetler kısaca \ e halen ne gibi bir vazife ile iştigal ettigi yazılacaktır. 

6 - flX9 eb'adında a~ık başla ı.ıkıırılrnış \e siyah parlak kaı:ıd.ı bll'" 

sılmış fl ade<l fotoğraf. «10297> 

Pazarlık ilanı 
İstanbul Nafia Müdürlüğünden : 
7/l 1/1940 tarih perşembe günu sa.:ıt 3 de 1staııbulda N.ıtıa l\1Ut'.ı !J

gu biııoşında eksıltmc komisyonu odacıııda (24!JR.45) lir.ı keşif ucodli 
Topknpı • Silini - Kli1,"ııkc;ekmecc köpnisü k.ırljıla,ma ın::ıhalli in:; •• :ıtı 
pa:t.arlık usum ılt• cksillnıeye konulmuştur. 

Mukavele, ckEiltıne, Bayındırlık işleri genel, hususi \ e fenni ~::ırln::ı -
meleı i, proje keşıf hulJ nsı ile buna mı.iteferri dığer e\ rak dnircs;.ndc 
gönilcl'ektir. 

-Mııv ıkkat temirı.ıt (lR:l) liıaclır. 

1s1cklıkrin l'll az lıır taahhlitte (1500) lir .. Jık bu işe 

ğına d,ıir idarelerinıkn .ılmış olduğu vesikalara istinaden 
M.üdurhigundcn alır.mı'} ehliyet ve 940 yılına aid Ticaret 
ile .mczkıir ... -ı. ttl' .r<'lmc!eri. (f0126) 

benzer fş y::ıptı
tstanbul Nııfia 
Odası 'esikalatı .. 

Sahibl: A. Cemaleudın Sar.ıçoğlu - Ne~riyat Müdürü: Macid Çetin 

~asıldığı yer: ( H. Bekir Ciiraoylar ve Ce,,;aleddi" 8araçojlu •a~I 


