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leni Balkan 
misakı 

Ulgar gazeteleri Balkan 
Uıısakmın artık cfnc-
Old.ığunu söyliyerck 

lb n oluyorlar. Vakıa ce
et'asimı resmi surette ya
. uo... bu misakın tabii 

• ~u iknıal ederek ahirete 
~ettiği şiıbtcsfzdir. Bul

~-Balkan misakının or
"<1.lkrnasından memnun 

lı ııııı_ anlanz. Çünkü Ci
~ ~bınde kaybettikleri yer
~ ~ak yolundaki emeı-
~ıa. u ıtUfakı bir engel gö

tdı. Fakat dikkate şa
~i au1garlar, Dobnıcanm 
~e vuileccğine kanaat 
l;tten sonra bir Balkan it
ın lüzumunu takdir et
i geı·ı hılmamaktadırlar. 

bı'ar taıafından bir Bal
\ta~altına doğru bu t<:ma-

tl b~~le Rumanyanın ne 
•~ır siyaset takib etnıjş 

U isbat eden n1ühim bir 
' Cünkü görülüyor ki 
~a en ynkın ve halis dost
ta vsiyc ve telkinle'rine 

1~~et verip de Dobruca. 
~~ilde Bulgarlarla. anlaş

CAfrikada harb ') 
- _J 

italyanlar 
Filist·ni

bombaladı 
---·---

Telavivde yüzden 
fazla ölü var 

Macarların 
bir itirazı 

-()---

Rumenler anlaşma hi
lafı:-ıa tahliye ettikleri 
yerlerdeki makineleri 
de götUrUyorlarmış 

idare Yeri 
Nureı> maniye, No. 84 tstubW 

rf!t.ı;:raf: YENİ SABAII lstanbnl 

TELEl"ON : 20795 

GÜNLÜK SiYASi HAtK 9AZETESI 
Her yerde 5 kuruş 

İngiliz tarafırıdnn hombardımnn 

İngiliz başvekili 
dün radyoda bir 
nutuk söyledi 

-'---<>-

"Son bombardımanlar 
İngilizlerin maneviya

tını sarsmamıştır ... 
-o-

edil~n Berlinden hir manzara 

(_!v~up~a har~) 
Berlin çok 
şiddetli 
şek!lde 

bombalandı 
--ll>ll«-

Almanlar İngiltereye lh- Rayştag ve ~UyU~ i tas-
raç emelile binlerce yon ~ edlld 

vapur hazırlıyorlarmış Londra, 11 (a.a.) - · lngiliz 
---o- hava nezareti istihbarat t;ervisi 

Londra 11 (n.n.) - Basvckıl Chur- bildiriyor: 
chill hugUn radyo llf• söyledltı mu- DUn gece İngiliz hava kuv-
hiın bir nutukta ezcümle demiştir ki: [Sonu S ünc:O sahifede] 

iBüyük_Millet Meclisi ye-
i kanun a u tt• 

Askerlik ve Yedek subay 1 
1 

kanuı farında tadilatyapıldı
1 

Meclis · ilk teşrine 
• 

kadar tatil yaptı , 
-·---- 1 

Ankara, 11 (a.a.) - Büyük menlcıinin kadro ihtiyacı ~ebe· 
Millet Meclisi bugün Mazhar biyle Dahiliye Vekaletince lü- ı 
Germenin başkanlığında top -1 zum giiriilecck müddetçe jan- J 

!anarak Millet Meclisi müştc- I darma komutanlıklannda istih
milatı ile milli s.-u·aylar Ye kösk- dam edilebile<'eklerinc, devlet 
!erdeki eşyaya aid meclis he- memurları aylıklaıının tevhid 1 
sahlan tcdkik enciimeni mazba- ve teadi.füine aid kanuna bağlı 

1 
tası ve demiryolları ve limanları <:etwldc Maarif Vekaleti kısmı· J 

işletme umum miidürlüğü 1!)10 na 20 adet 60 Jira. ücretli 10 
mali yılı bütçe kanununa ek adet de 50 lira ücretli memuri 1 
krurnn Hiyihasiyle Büyük Mil- yet ilavesine dair konun lfıyi -
let Meclisi 1940 biitçesine mun- halarını alftkadar vekillerin 
zam tahsisat konulmasına aid miistaceliyetl müzakere taleb
kanun layihasını tasvib eylemiş- !erini kabul ederek tasvib eyle-
tir. miştir. 

Meclis, yedek ~ubay ,.e as- Meclis, gene bugUnkü toplan-
keri memurlar hakkındaki ka· tısında Milli Müdafaa Vekili 1 
ımnun üçüncü maddesinin ve Saffet Aıı'knnın talebi iizcrine _.A,. .. ,. 
askerlik kanuınınuıı 35 inci J nskerlık kanununun 58 inci mad 
maddesinin. (C) fıkrasının de- clesine 3810 numaralı kanunla 
ğiştirilmcsine aid kanun layiha-! ilave edilmiş olan fıkranın dc
laı iylc ynş haddinden dolayı ğiştirilrnesi hakkındaki kanun 
tekuüd edılcrek ihtiyata geçmiş lftyihaı;ını tla miist::ı.celiyetle mil 
jandarma yüzbaşısı 'c üstteğ- zakcı c ve tnsvib etmiştir. 

Gc•;cn gün Avam Kamnrnsında ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;u;;;;;;m:;;i;' 
utişman hma hücumlarının ağustos ----------========----------
zr,r!ındn yapııanıam n::ıznran iic ete- Buı:ünkü harb • 
f~dnn fazla kuvvetli olamıyacagım ~ 1 

urtuluş bayramı 
sôy,lcdiginı vnl<it bıtt.cibl Ml .ıhah- Vaziyeti 
yr.. km·şı yapılan ~arbarca hücumları 
diiştınmemiş, ynlnı:ı avcılarımıLla 

Alınan tayyareleri n1<1sındn ynpılan 

muhaı·ebclcri knrdetmlştim. O giin
dl'nbcıi Almnn boınbnrdımnn tnyy::ı-

---<>--

Mütekabil hava 
[Sonu 3 Unca sahifede) akınları 

Hariclye Vekili 
• 'iıkrii Sanıço~rlu 

Parti meclis -
grupunda 

--ımc--

~olunu tutmuş olsaydı, 
ıc:·lar Balkan misakı çerçe
~ llıe girmekte tereddüd et-

~ eıtıel'(li. Bulgaristanın il- Su rı·yede 
~~le tarnam olacak bir Bal-

~~sakı, yalnız kendi ara- Budnpeşte, 11 (n.a.) - Nim resmi vaz•ıyet 

--·--
YAZAN: 

Eme1<1i General 

Ali İhsan Si.his 

Dün coşkun bir sevinç 
Başvekil, Hariciye ve 

içinde kut/ulandı ı Maarif vekilleri iza-

tı.. değil, hariçten gelecek k.,ynaklal'dan bildiriliyor: 

~ ul' .bir taarru7.a karşı da Tcrkcdilmiş olup henu:ı Mııcnr ôr- İtalyanlar buradaki Or• 
~ ;11· taahhüdü ihtiva e- dusu tarafından işgal edilmemiş bu- dunun bir an evvel ı 

~ ~ alkanlnrı bugUn maruz lunan Transilvanya arazisinctcn hil-
Qı. 1Utlan felfıkettcn kurta- dirildiglne s.irc, Rumen rnaknmatı, terhisini istiyorlar 
l!ııt Viyana kararlarını naznrı itibarn al- Kahire, 11 (a.a.) - Reuter: 1 
'~ad mıyarak, fabrika ve imalılthanclcriıı S · ed · t k 'k a "ıkan Mir gazetesi • urıy e vazıye ço nazı ve 

ı~- ~ makine \'C al!ıtım bernbcrJcrinde gö-
tıı."<U'Jn mukadderatını ted- türmcğc çalışmaktadırlar. Epcsisent- gergin bulunmaktadır. Sur:iye-
rı;:'l bir makalesinde şöyle goergy tütiın imalathnnesinin bütün den gele!l şayanı itimad mallı-
'\ tesisatını götürdükten sonra Kolosz- mata nazaran ltalyan komis -

Ü\ıı~ (Sonu 3 üncU sayfada) [Sonu 3 Uncü sahifede] 
~ "'' devletlerinin mukad- ------------------------
~ene onların kendi cllc-

tııııı ~· }fakild, adilane ve 
i hi 'Çin de daha fazJa emin 

1ıı ~ İialknn ittifakının akdi 
t ~Oe1kan devletlerinin fere
~ teııneleri, eski nhlakla

·11 n"'llzgeçmcleri, hiç kork
' t e . lhuı l'iye bakmaları vo Bal-

~~k (1.Ierini birbirlerine bağ
' tırnumi mcnf aatler ile 

~-OılıJ.İdeaııeri arayabilmeleri 
>.tlllı .,, 
üııe"kkak ki böyledir. İyi 

f.l)ıı. ~ aulgarlar bugün Dob
~Jia\r\ışmakla Bulgarista-
ııa met sahiline eriştiği 

lılt1qtı ~apılamazlar. Balkan 
tıbk Uıerjnde endişe verici 
lı~ll ~ulutıar toplanmıştır. 
~lld ltıi, geni.3 ve derin tehli-

Sakarya vapurundan 
elin haber yok 

İtalya ve İngiliz makamlarına da 
resmi teşebbüsler yapıldı 

'"'· '1 ., ... 
t> • 

Fransa, Haziran 1940 do. 
harb haricine çıkarak müta
reke aktolunduktan sonra ye
ni Avrupa harbinin ilk iki dev

-- J hatta bulundular Bursa, l l ( a.a .) - Bursa. bugün 18 ind kurtuluş yıldönü -

resi kapanmış oldu. 

Birinci devre: 1939 senesi 
cylUI ayında Polonyanın is
tilasiyle bitmişti. Bu devre
nin asıl siyasi safhası 29 
eylül 1938 tarihinde akdolu
nan .Münich konferansiyle 

nıüııü sonsuz bir sevinç \e heyecan idndc kutlamıstır. Sabahın 
erken saatlerinde cereyan edf>n harb safahatı top :sesleri ara
sında lıopariörle ne~rcdilmiş üç süvari müfrezesinin şehre gi
rerek Samanpazan - İnönü caddesi yolu ile hükumet konağı 
önüne gelip burasını işgal ettikleri haberi verilince a~kcri lise 1 
bandosunun çaldığı Jstiklal marşı ile hükumet konağına. bir 
kıta tarafından bayr.ak clikilmis (Sonu 3 Uııcü sahifede] 1 

SABAHTAN SABAHA: 

başlaıruş; takrıben bir sene A 
bu diplomasi düellosu, siyasi vrupanın en son 
cidal sünnüş ve nihayet 1939 

Ankara, 11 (a.a.) - C.H. P. 
Meclisi grupu bugün ll, 9 940 . 
saat 10 da reis vekili Trabzon 
mebusu Hasan Sakanın reisli -
ğinde toplandı. • 

Huznamede orta tahsil imtj -
hanlarının netayicine Clair ·ev
velce Bingöl mebusu Feridun 
Fikri tarafmdan· verilmiş . bir 
tnkrir mevcuttu. Bu takrire ait · 
Maarif Vekilinin c~vabı dinlen~ ' 
moden evvel Hariciye Vckilı 

{Sonu 3 Uncüde) . 
senesi eylülünde söz toplara h ı k • 
v•~:::1·:::sm~~~~~inde ra at mem e etı Sovyetlerin Ari-
tamamen yıkıldı. Polonyadaki · k 1 ·ı • d ""• ı· 
harbhadiscıerı vaziyeti iyice " Bu sırada Türkiyede bir buhran ı ara e Ç Si egış 1 
tenvir etmiş idi. O~mana ka- , ı olduğUOU dÜŞÜnmeğe bile mahal yoktur,, 1 Moskova, 11 (a.a.) - Tasa-
dar vukua gelmemış bır tarz- jansı bildiriyoı·: 
da yapıl~ yıl.?1rım harbi, .f!Ör· 1 -- 1 Sovyetlcr Birliği yüksek Sov 
mek kabiliyetıııde olan gozle- yet meclisi riyaset divanı, 
re, Alm~nlann h~.rlı~~nnı ~ j Trentiev'i .Ankara büyük elçi -
v~ ~ken k_udretlcn~ı gostcr- liği vazifesinden affetmiş.. ve • 
mışti. Va~ıaları ~aktinden ~V· yerine Vinogradov tayin olun-
vel sezebılmek, nıhayet vaktın- muştur. 
de görebilmek, bu gibi §eyler- ---·-----
de hissiyata. ve taraftarlık 

gayretlerine kapılmamak la-
zımdır; Müttefikler gerek har

0~ Dobrucanın Bulgaris
l!t" Up olmamasının hiç bir 

~t~e~ kalmaz. Bulgaristan 
~ bo~ dU§eeek ise bu tehlike
~~ eaıı, yahud I')obrucasız 
:.r~k tnaruz kalmak arasında 

ı be tekadıJüm eden zamanlar
daki siyasi ve askeri hazırlık 
bakımından, gerek sonra 
harbin sevk ve idaresi bakı· 
mından pek çok ihmal, ku· 

İngiltere ile Akde
i ni~ yolu~d~n 

tıcaretlmız 
--:»llll--

Akdcııi:ı \':ıziyctı scbcbile bir mud
<'iett.cnbcri aksamış bulun.an Türk -
1 ngıllz tie.ırct mubadelcleri yeniden 
inkişaf clmeğc b:ıştnmıştır. 1ngntcrc 
haı-b gcınılcri Akdt:ııi:ıdc tican nak
l iyata emniyetli biı· yol :ıçbkları içın 
1nglltcrcdcn toplu bır h:ıldc kalk:ıc. k 
vapur kafılelcri Akdc:-nj.zdcn geccrck 
".T'ilrk li ncınl::ırın:ı ge.lcccklcrdlr. İlk 

gclecclt vııııurlarla memlekelimizc 
kulllyctli ınikdarda otomobil lastiği 

ve ınal:ıcmcsi, teneke ve makınc rıl\'.
snmı ı:clcccktir. Digcr tanıfd:ın İn· 
gili:ı vapurlarının buradan alacal.l n 
mallar için de hazırlıklara ba lnn -
mışiır. İngiliz mübayaatı bu yıl ge
çen seneye nazaran daha r,eniş o!.
c::ktır. 

'l~b\ı ~Ulunnmnz. 
ıı deği~ı ~~nız Bul~aristan 
~i b· • hutun Balkanlar için 

. it h 1 llt ayat ve memat nıcsc-
~ ~eıı~~ıuubahistir. Balkanlı
~ lle~u' ~enılekctlcrinde yal-
~li dırler. Buraya büyük 

llt'l'i us ecnebi memleketlerin 
• 1 ~anmıştır. Bu u.z~nan 

l~<ı.nı ara gölgeleri şimdiden 
lt ~11n üzerinde varlıkları
il~~ in Cahid Y AI..çIN 

(Sonu 3 tincO sahlf:de) 

Uı·nıı ti<'aref gt•ıııilf'rind"P birı 

1 

sur, hata Ye kifayetsizlik e· 
serleri gösterdiler. Harbin 
ilk isbat ettiği hakik(lt İngi
lizlerle Fransızların, Alman 
:;,. •1vvetlerinı hakkiyle takdir 
ctmemı~ olmalandır. Mütte
fikler hem Alman lcm·vet lcl'i
ni istihfaf ediyorlardı; hem 
kendileri hazıı· bulunınuyol'
lardı. İşin en fenası cksiklerı-

Ccnub limanlarımızda birik -
miş olan tüccal'i eşyayı getir
mek üzere bundnn on bcıı gün 
evvel limanımızdan ayrllmış o
lan Sadıkzadclcrin Sakarya 
vapurundan hiç bir habcl' alın
madığııu yazmışbk. Gemi b~
radan hareketinden sonra dog-

nı Çarn.ıJtı tuzl:ıı.ına gitmiş ve 
bir mıht.t,. t•ı-. yiikledikten son
ra 30 Afrı.-:;tu::. cuma günii Ce
nuba doğm hareket etmiştir. 1 

Geminin şımdiye kadar lskC'n
Jenına vanp hamulcsini boı=ıalt Aldatıcı bir emniyet ic;indc 

nin farkında olmamaları ıdi. ~ 

• (Sor.u 3 Oncü ıah.fede] 

(So"u 4 üncü sayfada) _ 1 
ması ieab etmektedir. 

Türkiye ile f ngiliere arasmd.z bugıınkü ticar~t yolu 

B ir İsviçre gazetesinin 1 rini, Boğ:ıziçini, Adalannı gör-
şchrimizde bulunan •dükten \"C burada \'CSikadan e- ı 

muhabiri, Uıtanbulun sayfiye le- [ Sonı. 2 nci sahifede] 

• 

• 
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ASKER GOZILE 
Yazan: 

v Me ( Şe 
azı Hcirb Anekdot· a ı 

Eski OnJu 
üç döviz kaçakçısı r°Kuv_uou-, Tür - umen tica-

oı voR K I: k I . 
İzzet paşanın planında goze 
Şark tarafdan ve Suriyeden 

çarpan noktalar -
daha fazla kuvvet 

Kumandanlan dan 
yakalandı inhisar takib ve tah- ret müza ere erı 

\. 

getirebilirdik - Düşmanın bizden evvel sefer
berliğini ikmal etmesi cihetile ilk önce müdafaa 
hususunu düşünmek ve bu babda bir karar itti
hazı için de evvela düşmanın hangi cihetten ta
arruz edeceği münakaşa edilmek lazım gelir. 

Emekli Gener 1 

Ali Ihsan 
SABIS 

----------- - 15 -

ri dili celer başka, ha
usbütun başkndır. Bir 

hlu-t: nis mevzuu olunca, hissi
yn.t amil olamaz. lzzet Paşanın 
yaptıt";rı plan mucıbince Anadolu
dnn gelecek fırknlar §Unlar idi: 

Birinci sınıf Bursa, birinci 
sınıf İzmit, birin i ·ınıf Samsun, 
birin i ınıf Kaı ııhısar, bırinci 

sınıf Ereğli, birınci sınıf İzmir, 
İkinci ınıf Edremit, ikinci sınıf 
çan kkale, birinci sınıf Anka
ra, birinci sınıf Kastamonu, bi
rinci sınıf Konya, birinci sınıf 
Yoz ad, birincı ınıf Kayseri, 
biriuci sınıf Antalvıı redıf fırka
ları. 

Bu 14 redif rknsından baş

ka Bayburd \:e Erzincan niza
miye 29 uncu ve 30 uncu fırka

lar da gelce klerdi. Bunları 
hangi vapurlar ve hangi şimen

diferler on, hattü on be~ gün 
zarlında Trakyaya nakledebile -
ceklerdi? Bu işi iyi ölçmek, tat
bik kabiliyet ve imkfuılannı iyi 
araştırmak lllzımdı. 

olan iki hareket hattı dahi mü-~ 
teknrib olarak mcmleketinıizın 
dahiline doğru tecavfu:e müsaid· 
dir. Bundan başka Rodop ve 
Kırcaııli taraflanndan Ege de· 
nizi kıyılarına ve Kırklnrelinin 

şarkından °1stıranca. silsilesi 
boyunca lstnnbul demiryoluna 
doğru taarruza müsaid ıki hu· 
rcket hattı dnha varsa da bun 
lardan birincisi muayyen ve 
mühim bir hedefe varmadıktan 
başka arazinin sarplığı ve halkın 
cesurluğu - ~cçcıı Osmanlı Rus 
hnrbıİıda Ruslann karşılaştık 
lan mukavemetin delii.let edece· 
ği ve~hile - bu cihetten vaki o 
lacak bir taarruzu pek çok 
güçlüklere duçar eder, burnyn 
ifraz olunacak kuvvet dahı asıl 
düşman ordusunun zayıflaması· 
nı mucib olacağından bu taraf· 
tan düfi!Oanın bir tnarrw:u pek 
de hesaba alınmağa değmez. 

mendiferi muhafaza etmek ve 
ahalinin mukavemetine yardım 
olmak üzere o taraflarda bil 
mıktar asker bulundurulması 

lazımdır. 

Böyle bir kuvvetin tarafımız· 
da.n ayrılması, Kırcaali cihetle • 
rinin düşmanın muvasala hat• 
larına karşı taarnızi bir koltuk 
tc8kil etmesi cihetiyle düşmanı 
dn mühim kuvvetler ifrazınu 

mecbur edeceğinden, ordumu -
zun böyle bir kuvvet ifrazı mü
nasebetiyle duçar olacabrı zayıf
lık bu suretle telafi cdiliniş olur. 
(O tarafta.ki halka \'erilmek üze
re on bin mru1in tüf eğt debboy
lara gönderilmiştir.) 

Kırldarclinin şarkından 1s
tanbula ve Ergene nehri yukan 
kısımlarına gid n yollar gayet 
sarp keçi yollarından ibaret ve 
arazi fevkaliı.de anı.alı olduğu 
için dtişmanın asıl ordusunun 
ilerlemesine müsaid değildir. 

Dü man bu cihete farnza bir 
fırka mıktarınd:ı bir mühim kuv 
vet ifraz e~ !erse hakiki taarru
zu büsbütün zayıflığa duçar o
lacağından bizce faydalıdır. 

Yalnız dü.')ünillecek husus, 
o taraflar ahalısinin külliyetle 
Bulgar olmaları hasebiyle bun
ların yardımlariyle müteferrik 
çetelerin ilcrliyerek demiryo -
lunu tahrib eylemesidir; buna 
karşı mezkur yolların münasib 
surette temin ve tarassudları 
iktıza eder. ) 

Gümrük muhafnz.a tc:ıkilfıtı memur 
ları Kııraköy nhtımındıı ecnebilerden 
dolar nlınaktn :iken Ziya, Nesim ve 
knsab lsrail adında üç döviz kaçak
çısını yakalmnıslardır. Bunların Ü

zerlerinde yapılan nr:ıstırmada her 
birinde miıteaddid doklar bulun
muştur. Paralnr müsadere edılmiş \ c 
sur;lular beşinci ceza ımıhkemcsine 

veri~lerdir. 

--i!Jll«-

Vali Çatalcaya gitti 
Vali ve Belediye Rcisı Doktor Lül

!1 Kırdar dün yımında bulunan bazı 
belediye ve vilayet crkfmll birlikte 

1 
ç .. taıcaya gitmiştlr. 

--ımc--

İngiltereye aid çuval-j 
lar memleketimizde 

kalıyor 
Bundnn bir müdd t cv\•el Yunan 

bandıralı Kliant!s 'apudle O manlı 
bankası hesabına r.ctirılerck transit 
dcpolannda bckliycn çm allorın meın 
lckctimizde kullanılın sı temin cdıl
miştır. lnı;ilizlere :ııd ol. n bu çm 1-
lar bugunlcrde çuval ve kunm;,çe 
bırlığine teslim cdılcccktir. 1 

D t:ırafdan dün bir abzı.!1 ga.ı:e-

tesindc yeniden çuval geld gi hok
kında blr haber intişar etmi tir. Du 
haber dogru değildir. Mevzuu balıı 
çuvallar bundan bir .flY C\ \el lıma-

1 nunıza gelen mnllardrr. 

MAARIFDIE 

İlkmekteb kitabları 
tesbit olundu 

Maarıf Vckfilctl ılk mcl.tcplerde 
okutulacak olan J .. itaplan t bit cde-1 

sil memurlarının 
bir dileği 

İnlıi.~lar takib, tahsil me
murlarından bir okuyucumuz, 
göndermiş olduğu bir mek
bıbda şöyle dem 0 ktedir: 

".Memurin kanunlarını te\·
lıid eden 3656 sayılı barem 
kanunu; mensub olduğumuz 
İnhisarlar İdaresi teşkilatın

daki takib tahsil memurların
dan, ücreti 50 ve daha yukarı 
olanları memurluk evsafın

dan, harcırah faslından, ter
fi ve tefeyyüz babından ve 
sair bilumum haklardan mUs
tefid eylediği halde, ücreti 50 
liradan aşağı olanları ise bu 
haklardan tamamen mahrum 
etmekte ve adeta bir müstah-

dem mesabesine indiı m kte
dir. Halbuki takib tahril m -
murlarının kaffesi mföıtcrek 

vazife ve mes'uliyet sahibi ve 
ayni maksadla gaye uğrunda 
çalıştıklarına göre bir kı mı 
mağdur ve bir kısmı müstef d 
olmak keyfiyetini bir türlü 
anlayamıyoruz. Yüksek lıü

kümetimiz ve idaremiz bu hu
susu nazara almış olaca lt ki 
bu Jıususat hakkınaa yliksek 
Millet Meclisine bir layiha ve
rerek bu gibi memurların, 

tahsildarların ve bunn müma
sil mağdur vatand,ışlann a
dı geçen kanundan mahrum 
edilıniyeceklerini memnuni
yetle haber aldık. Pek yerinde 
olan bu adilane htikme rnin-

rck satı:;a çıkarmıştır. Bu lutaplar 1 nettarlığımızı bildirirken yiık 
her ŞE"hlrdc kutuph:ınclerd ''e mak- sek Millet Vekillcrinın de 
tu !iyatla sablacaktır. Mo:ırif Vcki'i-ı 
lcti talebeye bu sene alcfirılncak ki- tasviblerini en derin saygı ve 
tuplar hakkında mel.teplere bır ta- hürmetle yalvarırız. ,, 
mim gondenni~r. Muallımlcr tale-

1 
beye nldıracaklıırı kitapların tabı ta
rihlerine ehemmiyet \ c:.:niyccelclcr-
dir. Bunun iki ı;aycsi olnenl.tır. Bu 1 r 
sureUc talebe bir sene evvel ı kıl p-
lan da okuyobilcccktir. 

Anka@da cereynn eden Türk -
Rumen tıc~ret muzakerelerlnin son 
snfhaya gııdigi ogıeruhniştlr. Ru
rn:ıny ıd son .,ı.yasi vaziyet ve toprak 
hyıplnrııun ticari fa:ılıyete tesiri 
dokurıınıv -ıgı nla ılıruıktadır. Çun
kü bızını Rumenlere verdigimiz tif
tık \ e yap gıl ırı ıslemektc olan bü
yük fabrı rl.:ı tluıl etme.:.:te oldu
gumuz petrol ve muJtek tma :ıid ls
tıh 1 rnı'ltakn arı tnmamcn yeni 
h\:dudlar d hilindc !Glmructaclır. Ru
menlerle ol n tıcari mubadelclerimiz 
noım:ıl bır ı;ekılde devam edecektir. 

-i!Jıııı:--

· Sekizinci As1iyeceza 
hakimliği 

ine mu-

BELEDiYEDE 

Belediyenin teftiş 
ve kontrolları 

•I nd~ GG ton 
Kt.,, 

lzzet pa.']a, Anadoluda ve Su
riyede mevcud kuvvetlerimiz
den \ e membalanmızdan Rume
lide yapacağımız bir harb için 
daha 7Jyade istifade etmek iste
memiştir. Balkanlılarla bir ha.rb 
esnasında Çarlık Rusyasının 

ihmal edilmemesi lllzım gelece
ğini düşünmemiştir. Gerçi 
Çarlık Rusyası l{uçük Balkan 
de' · Uennin 'af Uz babası • va-
7.!V • ıncıe onlu.rı ekseriya hima
ye :. . cır<lu; fakat bu himnye

nm mutlaka bır harb şeklinde 

lı>cc>llı etmesi lüzım gelmezdi. 
Eğeı· Balkan ittifakı karşısında 
hnrbederken bir de Çarlık Rus 
yası ile çarpışmak zarureti ba · 
sımıza gelirse bu jsin akibctinin 
ne olacağı aşikardı. Şarkta böy
le bir ihtimal düşünerek bırakı
lan kuvvetler, icabında Çarlık 
Rtrnyasına mukavemet edemez
lerdi. Şu Jıalde henüz Çarhk 
Rusyasının dahil bulunmadığı 

G<-ı çi böyle şimalden cenuba 
doğru ılerlcmekle düşman şark 

ve gnrb ordularımız arasındaki 

iltisak demiryolunu kescbilırse 

de her iki ordunun hare.ket iıs· 
leri ayrı olmakla beraber esa· 
sen bu demiryoluyln mezkUr oı • 
dulann birbirlerine yardımları 
pek de bilyük ehemmiyeti haiz 
değildir; ve böyle bir ihtiyaç zu· j 
hurunda deniz muvasalası bu
lunmak hasebiyle düşmanın bu 
cihetten muvaffakıyetini te· 
min edecek kadar bir kuvvetle 
icra edeceği taarruzdan ehem· 
mi yelli faydalar istihsal oluna· 
maz. Bununla beraber ufak tc· ı 
fek çete tanrrtttlanna karşı şi· 

Eski Birinci ve Altıncı Ordu 
Kumandlinı Emekli General 

Ali lhsa.n sabis 

TENKİD ve EDEBiYAT 

Ayrıca Maarif Vekulclı tn!jraya 
gönderilecek kitablnr için kullanıla
cak posta par;ilarını da ucuzlatmır 
tır. 

1 KISA HABERLER 1 ._ _ _,,,,,,_,,_===-* Gclln teli - Şclıriınizde bulu
nan birkaç firma d!ln Mmtnka Tica
ret Mudurlüğüne murncn::ıt ederek 
birikmiş olan hurda gelin tellerinin 
ihracına milsaade cdilmesıni istemiş
lerdir. Bunların yerine Alman~adan 
yenı teller getirilecektir. 

Hem isteyerek kaçmış; 
il zorla kaçırdılar n 

d~vacı olmuş! 

em 
diye 

bir kombinezon karşısında Ru
melidc ka.t'i neticeyi sür'atle 
kazanmak için nzami kuvvetleri 
!l'rakyo.ya toplrunak Jiızım idi. 

Bu maksadla gerek şark vi
layetlerimizden ve gerek Suri
yedcki vilayetlerimizden sekiz 
on fırka asker celbolunabilirdi . 

lzzet Paşanın harekitı harbi
ye layihasının Cüğer fasıllarında 
hülasa olarak şu mütalealar ya
zılıdır: 

3 - Trakya ordusunun tabi
ye ve tnhşidi sureti - düşmanın 

bizden evvel sef erberlil;'İni ikmal 
etmesi cihetiyle ilk önce müda
faa hususunu düşünnıck ve bu 
babcla bir karar ittihazı için de 
evvelli düşmanın hnngi cihetten 
b.arruz edeceği münakaşa edil
mek ıa.zmı gelir. 
Düşmanın hareket üsleri E

dirne havalisinde hududu ihata 
etmiş bir halde olup Tunca. ve 
Meriç havzalıı.rında cenub ve 
şark istikametine müteveccih 

r 
Yen·sab h 

1 NILIK 
1 AVLIK 
1 AVLlt( 

TOrkly• Kene 1 
'400 K.., .. 2700 Kfl. 
760 • 1UO a 
400 • IOC> .. 

1 AYLIK t60 • 100 • 

12 EylOI 1940 PERŞEMBE 
9 Şaban 1359 

SO Rumt Ağustoı 1356 
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GUneı 001• lktndl 
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6.3'1 U.10 16.U Vaısati 

AJtpm Yatsı lmuk 
12.03 1.Bll 9.30 Euni 
19.24 21.59 4.56 Vaaatı 

z 
Yazan: RUHi NACI SAGDIÇ 

_ 4 _ miyetle, bu mahiyettedir. Bu hal a-
sırlarca ı;ilrcn n::ızircdllk (taklidci

Filozofun asıl san'ntklir taraft ne- lık) scbebile tertibce, lntizamca, in-
rcsidır? tısakça (Coordination) nrttk kemal 

:bmall Hnbıb (cdebiy:ıtımı:ı:an mu- mertebesine varmış, mazbut ve mu
fassal bir raporu sayılan) kıtabını ayycn kl5.sik ahenk rctetclcri nas 
yazarken, Rıza 1.'evfik do'kun~lma ı (dogme) haline girmiş ve bir for
yasak bir mevzu idi. Onun için, bıze malızm teessüs ebniştir. 

* Yeni bir yol - Sıraserh:ler yo
lunun asfalt ve bir lasmının mozaik 
parke olarak inşaatı munaknsaya çı
karılmıstır. * Ta kaim Gazinosunda - Tak im 
gıızınosunun mutfak kısmında hava
landırma tesisatı olmadığından ye
mek lrnkularınm salona yayıldıgı i
kliyet edilmiştir. Bcledıyc gmo.ıno:) a 
havalandırma tesisatı yapaeal,t.ır. 

bu mev-zuun kabugundakı ıenklcri Şnirlik !ideta ip üstünde rakscden 
b::ıstonla uzaktan gostcrm~ \'e maŞ4 camba:.lann ynptığı bir hunerkflr -
ile tuttuğu eserlerinin içmde rıtım lık mesleki olmuştu. Yeni neslin ba- !!!!~!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~ 
denilen deruni Ahengin bulundugunu u mutecellid ş;ıirlerl \"ezin ipine çık- Yine (diyorlar ld} nln 154 uncu 
kısaca haber vcrmi,."li. mıy~rak, daha gcnış bir rııks sahası sahifesinde diğer bir edibimiz cöyle 

(Yedi Gun) de (Edebiy:ıtçılarımızı ıu,z:ınmak için, buncr meydanını yer- fiekil ve kıyafete b:ıklp da, -oylc zavıı
tmuyalıın) serisini y:ız:ın Behçet Ya- de kurdular. Jpin golgesindc yilrü- hıre tıldnnıp da nrw: \Czni ile p:ır
zar, 267 inci nüshada RıUI 'fcv.fıldn yen palyaçonun yaptığı rııks taklidi mnk hesabından l>irinc cayn mılli, 
hal terc;limesini ne:;retti. me aldıgı gıbi scldşmcye b:ı§lndılnr. Vezin ipi- dıgerine milll demek a ılsız bir lfıf
bir mevzu ustünde dniına çok oya- nın tehlikeler gOlgesiııdckı bu yal:ıncı tır-> •fomişti. 
lannn, evire çevire onun her yanını iırkckler, ak.sak :sıçroyl§lnr tcnr.ış:ı- Hakikatte aruzla, 'hece 'czni nra
hakkilc goriıp göstermeye uğra. n cfümn ruhlarında, istenen ve bek- sında çok fark yoktu .. Ancak mu\ af. 
Behçet Yazar, bu ynzısında mevzuu- kncn heyccıını uyandıramadı. Bill- :Cnk ol!nak için şiir abcngiıu temin 
nu bize pek enstantane göstcnnıştır. kis i>u yavanlıktan bütün ııür sahası- eden prensiplen asla ıhmal ctmc>gc 
1htimal, makalenin tıacmı dar celdıgı nı umumt bir usanç kapladı. gehnczdi... Hece veznilc de raksan 
için enginleşemcmlştir. 1 Çunku_ yayh bır sahnede haplı- (lirik) şiir soylenebnccCl:ıni b":.e 

Dün dördüncü asliye ceza 
mahkemesinde gayet garib bır 
kız kaçırma ve. tehdid da\·ası
na bakıldı. İddfa.ya göre: A3-
len Petrokeli olan Ye Çcm berli 
taşta Tavuk pazarında Mcsm
ta hanında 19 numarada otu
ran hamallar kolba!iısı 18 yn
§ındnki İsmail Aslan; Süley
maniycde Yogurtçu oglu soka
ğı 26 numarada oturan 17 ~ a
şındaki Emineyi bir akşam 

zorla bir otomobile bindirerek 
:Yeşilköye kaçırm~kla suçlu -
dur. Ertesi günü polise lıub •r 
verilerek Emine Ye tc;mail ya
kalanmış ve kara)mlda ifaJeic-
ri alınmıştır. 

Dün hakim tlnvacı Zeyncbe 
ve kızı Emineyc sordu: 

- Söyleyin bakn.lım nedir 
davanız? 

Esmer, delişmen bir kız olan 
davacı Emine: 

- Hfı.kim bey! dedi. Bu beni 
önce istedi. Vermediler. Sonra. 
geçen gün ben mcktebden ge
lirken karşıma çıktı. Ben yo
~umu saptım. Fakat orada bir 
otomobille ağabe.}i ve ıki arka· 
daşı beni bekliyorlarmı . Zor
la kolumdan tutarak otomobile 

Olsun .. gerek bu ıkl :cıtın, ı;erek yan şlır dılberlne 0 kıvrak tavırları ilk gastcrcn şair, filozof Rıza Tevfik 
diğer cdebiya.tçtlarımızın. ~ı birlıgıle I vcrd..ren ıı;nnon artik ihmal edil- oldu. Filozofun !ışık il\ esile, hece 
i.~t cttilderı, ağız b rli,ğile royle- mı U. Artık; akorda, notaya, 'tempo- veznİnde söyledigi Şiirlerde duydu
dikleri bir nokta vnr: Filozofun sannt ;>.:ı rağbet laıllanışlı. Duytilan ses: ırumuz ahenk nereden cclıyordu? Bu
mah...rullcrindc muvaffak ahenk bu- Parmaltlıı sııyılıp bölilmnuş bir batuta na Behçet Yaznr da biraz dokunmak 
ıumnası ... Şu h:ıldc, bu noktayı Jfı- taksimatına uydurulan muttarid %llll- istemış, Yedi Gündeki Rıza TevfJlc 
yıkile kavramak için ını11i şiir nhcn- bırtıl:ırdan, o~uo i c: Top.:ıl topal zıp- makalesinde csaz şairlerinin uç fai-
girun ıına şarU:ırınıı bir noz. abnak ı malardan ibaret kalını tı. lfıtün bir 'fııilcn veznine yp:ıb'leıı l5 [ soktular Ye Ycşilküye bir eve 
ıaz.ım .gelir. Bu degişik.lik elbette bir yenilik heceli manzumclcrine \ crdıklcri di- • b. k 1 Bilıyoruz 1 i .• [iilre fı:ıyat \'eren can sayılamazdı. Bir cezacının, kencii kcy van tabirini .. , diyerek biraz loım,, götürdüler. Oradn ır gece a • 

) h k (b ) · lil ~ ih al b;...,., yılık b"l"p g,.,.m· H........ rok . dık. Annem polise haber ver· ncl i ( ura ; o en ıınnonıc fine gi:ıre, kodcksın fonnu nu m j .. _ .. .. ~.. ....... .. 
dir. Şiir tıbcnglni tc~kil eden ve yan C'derek yaptığı halittı hem bir icad sıg olan, hem daha zıyade Mehmed mi§. Ertesi günü beni gelip a.1-
yarıya müz.lk olan \ezin; hece de- snyılınaz, hem ondan derde şifa u _ Eminin kesintili VC'Llıin un!. tmak dılar. 

Delık ı ı yerm en bir yny 
gibi fırla ı. 

- YuL:ı.n hakim bey .. Valla
hi yalan . Kendisi istedi, diledi 
de g"ldf. İste b.ı.kın cebimde 
mektubu var. Hem bir değil. 
iki d ğ11.. Kaç ta~e istersen ve
reyim.. Bu kız benimle sözlü
dür. Allesı ban::ı. nıŞ:ı.nladılar. 

t"vey bab:ısı bu yuzd n kızla 
km ga yapmış, onu dovmüş •. 
Emine de bana m ktub yazdı. 
Gcl beni al ... Kurtn.r bunların 

ehndcn. acdi. 'Beu de söz ver
dim. Beyawida bulustuk. Ora
dan bir otomobille Yenikapıya 
geldik. Bir ı:.ant knd r sonra 
tren geldi. Atladık. Tanıdığım 

ve yanında çalı;ıtığmı Cemal 
beyin Ye ... 1 koyd ""kı evine git· 
tık. Ben o günü g ne işe dön
düm. Ertesi sab=ı.h ağabcyisini 
görd .. m. B:ına i ı s rdu. Ben 
d~ anı ttım. M ğer polise şi

kayet etmişler, Emine;i ahb 
getırmi.ıler. Beni d po ise ça
ğırdılar ve ifademi :ıldıbr. Be
nim bunda ne kaba.hatım var 
ki.. önce t Jı Diledi geldi. 
Şimdı de alancılıkl '13.vacı o
luy r. !şt ~ mektuplD.rı, fotoğ -
rafları hen cebınıdc .. 

1 mail hu ·özI .. ri .,,öylerken 
ceb:nden ıkardığı kızın mck
tupl n ı!.e fato21':1.f! r.nı hi:ki· 
me uz.ı.t ı. Bun.a~ nlındı, o
lrundu v • anl cııldı kı kız isteye 

nilcn seslerin. müzikal ktymcllcrile, ı mulm::rı:. Zira yeni bir formül kur- istiyen bu ızahdan Rıza Tevfıkln şur 
her mısrada mutııbakııt (Convemııt- m.:ık onun değı1, buUın meslek sha- ahcngınde kullandığı \CZ.n tılsımııu 
ce) ile beraber tam bir mu:ıdelf't sında lmy.ıdsız bir ta :ımıf ı;;:ıınhlyc- sezmek bittabi mümkun olamaz. 
~vıılance] b::ılindc bulunması tini haiz olan kimya cnn hakkıdır. Rıza Tevfıkten sonrn bu yolda ınu
demclctir. Hayır, hııyır_ öyle hakiki bir cll- vôfak olan şairlerimiz çogaldı. Or-

- Sana ilişti mi? Bir 
yaptı mı? 

Y i .. teye gitm tır. 

Bir fiili dinlerken duyduğumuz liyetin mahsulil olmıyan m;ıyllerle hıın Seyfi, Hasan Alı, Şuküfc Nıhal 
lezzet [Modification cer&rnl]; ılk _ :iİfn niyeUne olsa da - beyhude \'e dalu şimcli isimlerim sayamıynca
mısraın dim.at'Cla açbğı ahenk izin- yere mide fiişirip duramazdık. Nitc- ğım bir çok genç şairlcrlmlı:, bilerek 
den dıger nusnılann, rı,ynl eda ile, n- Itlm: ,;cyn bilmiyerck, hep o tıl ımı be -
kı$mı hissetmektir. Dcmelt ki, şiirin Hüseyin Cahid, Ru§Cn Eşrcle derd nimscmişlerdir. 
en e d~ı vasfı olan bu samimi tesir yanarak checc vezninden hiçbir zevk Şiir ahenginln prcnsiı,:ıaı şartlarını 
(intime), veznin hafızadald doşedi- almıyorum. B1ze hece vcznlrıl sevdi- tcbarü, ciUrmck için bu bahsi çok 
i!i bnzlan t~krar tekr.ır uyıındınn::ı- recek bir şair ~nr da güzel nil _ geniş tutmnk znruridir. Henüz bas
sından husule gcllr. Demek ki veznin muneler verecek ol~ belki scvllir. tırıp orta~a koy:ımadıgım (milli şiir 
psliwlojfü rolü; kulak yolu i~ d.mağa Fakat bugünkü şekllle sarahaten çir- ahc~"i) adlı kitabımın ele. ııldığı mcv 
ayni ritmin -zevldol tattırmnktır. Kıı- kin... Okunamaz sanıyorum. Çünkü 7.ulıırC' n <'n mühimmi i tc bu ııhenk 

·fi.Ye de buyledir. çok soğuk; bir zevk yok, bir Wıenk ııı e r.' ridir. 
Dh·ım cdebl.rntı dcdiflmiz Türk! 

0
yok, hic bir şey yok - diyorlar ki Akçay iıkclesl 

klAsik şiirlerinin ahenk sistemi, umu S. 105> diye kan:ıatini anl:ıtmıstı. Ruhi Naci Sağclı~ 

- Bayır, elini bile sünncdi. 
- Pe · seni zorla kaçırdılar 

da ne diye bağırmadm? Hay
kırma.dm? 

- Seni kaçırmış da ne diye 
sana ili§medi? 
- ..... 
Hakim davacı kızdan baRka 

bir söz alamıyacağını görünce 
suçluya döndü: 

- Ne diyorsun 1smnil, ba.k 
neler söylüyorlar? 

. Bu kan a.. üz rinÇ\ ddia ma
ka.mı tahkikatı g m. etmek ü- ı 

zere: 

- Y 'l. k\Jydekı Cemn.lin şa
hid olarak m hk meye! celbi 
ile ilk tahkıka.t. evrakında şa
lıadetleıinc müracaat edilen 
şahidlerin bir kere de mahke
mece dinlenmelerini taleb edc
rinı, dedi. 

Hiıkim bunu kı:ıbul ile mu
hakemeyi başka bir güne bı
raktı. 

SABAHTAN SABA~ 

Av.rupanın 
en son rahat 

memleketi 
ttlfedel 

[Baı tarafı 1 inci sa . ~ 
ser görmedikten sonra 
hülonü veriyor: ıi' 

"Türkiye, A vrupanın SO~ 
hat \'C mcs'ud memlcketidit· 

11 

Bunu biz gözlerimizle ~ 
gün görmekte iken ek~ Jjf 
selesiyle memlekette bilY~ gı· 
buhranın arifesinde iın•§it öJ 
bi bir his uyandırıldı. Bunıı0 ~· 
ne kadar yersiz oldut;runu yıa 
ret Vekili söyledi ve bizi !:0 

temin etti: 
"Avrupa kıtasınd:ıki ıı:ıcDl i5' 

ketlerin, hemen hemen bet~ 
tihlfı.k e ·yasını g:ıyct ı:ı:ıalı et· 
mıktarda ve vcsikn ile teınil1 
miye ca hştığı bir dev:irJe, 1~ 
bir mahsul idrak etmiş 0

1'11" 
memleketunizin bir açlık ve . 
lık tcruıkesıne maruz buıı:, 
duğun.ı bir an düşunmiye 
lıal yoktur.,, 

Mab lil "' e zahiresi t>ol ~ 
binaenaleyh aç kalması, ı;•y 

balısinde herhangi bir sıJ>111 
yn uğ1 .. ması akıldan geçJJl1>

9 
bu memleketin bazı idha~ 
deleri eksilmiyc başl s.! 
Demirden tele ve çuvala :ktıd • 

Fakat bu eksiklik bir seJI ııı' 
denbcri devam eden bııf r 
sürprizleri yüzünden olınUştıı 
Bilhassa İtalyanın harbe giJ1I'. 
si yeni münakale yolları tc ıf 
nine lüzum göstermiş ve 
yollara ymak için vakit l> • 
bettirmı tir. Simdi artık ) 

• de yollardan, bir taraf tan .Alt 

ve Basra körfezinden, diğer~ 
raftan J{aradeniz ve Tunll ~ 
istifade edeceğiz. İngiltere ıı'~ 
leketimizle geniş mıkyastn p 
badeleye karar vermiştir· ~ 
karar coktan tatbik nıe' ~ 
konmtş, bir çok vapurlar~ 
yük h mulelerlc memlekC .ıı 
zc müteveccıhen lngiıtcrcdc . 
yola cıkmıştır. Bunu Izınir ~ 
nna giden İngiliz sefiri ŞU 
lerle tevid edivor ~ J• ı,ı( 

"Halilınzır f'eraiti altındll 
ç~k harb gemllerimizi harb ~ 
yaçlnnna tahsis ettiğiıtlit1 ' 
denizyolu ıle nakliyat norJl'lll tı 
lamıyor. Bununla beraber .. 1 
çok gemiler Türkiyeye ıı:ıtı 
veccihen İngiltcreçlen ııarcl'~ 
ebniş bulunmakta<lır. Btı ;"' 
liyata devam edilecektir. , 
ka hamulelerin de Hindist.811 difl 
sair memleketlerden gcıcce;ıtı-' 
ümid ederim. Türkiye ile ırı11 ~ 
delelcrimizi her ne bahasınıı 
!ursa olsun arttırmak isteriı 

Görülü' or ki biz, idb 
madelerinde pek az tasar'~ 
riayet c tmekle bunda da 
bir sey en mahrum ohnı)'8~ 
ğız \•c memleketimizi bll }. 
olduğu gıbi gelecek sene de 
rupanın en rahat ve emin lt°' 
si olarak kalacaktır. 

Belrnet S~f. 

LJ!O~yoPro-~ 
12/9/1940 PERŞEMBBE 

7 .ao Pro ., n \ e merıı lcAd 

ık: Hafıf program (1'1 
haberleri. 

8.10 fa • dım - Yemekli teP' 
8.20/6 30 ~: llafif pı-ogt 

devumı <Pl.) 
12.30 ITô un v-e mcmlf'kct 

r. 11 berleri. 
ıa.o· ı..ı ı: of 
13.20/14 fıO Miızık: Sı'lcma t!C 

ı (Pl.) ~ 
anı ve memleket 

oyan. ) 
18.0j k: Oda musikisı cPlVf 
18.40 Muzik: Radyo cnz orJı:Ô 

C1brnhım özgur idaresinde) 
19.10 'Mu%ik: ;:P 
19.45 Me lcket saat ayarı.,,, JI 

haberler •. 
20.00 Muzik: Fas-1 heyeti. 
20.30 Konuşma. cı1 
20.45: Müzik: Dinleyici ıstc.1'1 
21.15 Konusmu {Sıhhat sa:ıti) 
21.SO Rııdyo gazetesi. (şJ 
21.4:5 r.Iuzik: Radyo orkestra>I 

Dr. IE. lPractorius) ıJ,/I 
22.30 Memleket saat ayarı, .,.iJIL 

haberleri; Zirnat, F.shcıın - 1'~ tJ 
Kambiyo - Nukut Borsası (fi~ 

22.45 'Muzik: Cazband (Pl.) " 
23.25/23.SO Yarınki progf1111l 

kapanış. 



• 

Bugünkü 
Harb 

vaziyeti 
( Baf tarafı 1 inci sayfada} 

gözleri kapalı bir halde harbe 
atıldılar... Eğer, İngiliz ve 
Fransızlar, Almanların kuvvet
lennı hakkiyle bilselerdi ve 
kendilerinin hazır olmadıkları
nı farketselerdi; akıl ve man
tık, harbetmelerine mani olur 
ve Musoliniııin tnvassutundan 
istıfodeye kendilerini sevkeder 
dı Almanların koridoru ve 
Dançıği işgal etmelerine bıl~ 

g ız ywnarlar, bir protesto ile 
i.:>ı geçiştirirler ve hazırlar nıı
y ı çalışırlardı .. 

Haldı Lehistan ezild•kten 
sonr.:ı bile işin farkına vurm:ı.

dıkla.rı meydandadır; ~Ü!'\·~ı: o 
zaman Hıtler açıkça sulh tek
lıf ettı . Başa çıkal'llamıyacnğı 
muhakkak bir harbe girişme!{· 

ten se hakkı ve adaleti tcmııı 
edebılecek bır kuvvete sah:b )· 
luııcıyu kadar sabretmek, t bu 
kı , aruri görülüı dü. 

Sulh sadasının hic biı ku-
1 tkt.u yer tutmadı~ını gören 
Almanlar bütün loş hazırlan1ı
luı". 

işte geçen kısın bu hazırlık 
ve ııok:san ikmali günlerinde, 
Almanlar, garbda bir yıl<lınm 
haı bı ıçin l" zını gelen harb va
sıtalarını c;ok mıkt,ırda imal \ e 
ihzar ettiler. Zırhlı arabal n 
zırh! rını ve hareket kabiliyet
k ruıı arttırdılar. Bunları • w:-
t..ı. bırer knra zıı hlısı halıne 
gt:'ti!"Cliler. En pil.,tue, !)akuli 
iuı. lrı le bumba atan tayyare -
cılcı. v .. tı. tirib çoğalttılar. 

Zahir ı uir siikfın ile, ufak 
tefek istıkşa.f hareketleri ve 
Itnvgalariyle geçen bütün kı~ 
hakıkattc yeni bir hazırlık 
devri oldu. 

Bundan sonra 8 nisan 1910 
du. Norveç sc>feri ve onun ar
kuımıdan 10 mayıs 1940 da 
B .. lçıka, Hollanda ve Fransa 
s f •rleri ile harbin ikinci dev
re.•H basladı. Dikkate çok de
ğer bır hadise, bir vrkıa ola
rak bu devre hakiki bir yıldı
rım seferi oldu ve haziran or
tasında Fransanın mütareke 
tnlebi ve akdi ile bu ikinci dev
re de kapandı. Almanların ha
z.tı·Lık devlinin uzunca olması
na mukabil icraat devri ancak 
b...--ş hafta sürdü. 

Bu da gösterir ki iyi hazır· 
lannıış harbler çabuk kazanı
lır. 

imanlar 1934 denberi altı 

sene böyle bir intikam harbi 
için feragntla hazırlanıyorlar
dı. Fakat 'bu hazırlıklarını da
hi kfLfi görmiyerek, geçen kış 
Yeniden lüzum gördükleri gay
retten yaptılar. Bu suretle ye
n iden altı ay daJıa çalıştılar; 
sonra altı haftadan evvel bu 
s"neye mahsus hnrb faaliyetini 
zaferle taclandırdılar. 

Fransa da h arb haıici kalın
ca. ortada yegane muhasım 

İngıltere kaldı . ~"ransanın son 
harb günlerinde, haziran ipti
?asında harbe karışan 1taly, 
ıfe bPraber Almanyanın kar
§lsındaki tek düşman İngilte· 
l'e olduğundan ve sulh teklifi 
bu defadn kabul edilmediğin
üen Almanyn ve İtalya, İngil
lereyc karşı harbe devnm etti· 
lcr. 

Almanya, asırlnrdanberi fn. 
gi!t"re adalarına denizlerin te· 
?1in ettigi masuniyeti bozmak 
lçh.ı bu ndaları istilfıya hazır -
lanınağa başlndı. Müttefiki 1-
~lyn da İngiliz mlıslemlekele

tıne sa.ldırmağa tevessül etti . 
nlı h.:ı.t~ketlerin nar,ıl VC llP za· 
bıü..nlar \•nkı ..... ıabilece!';ini diğer 
~lt.zıl nmuzda tedkik ve tahlil 
etıniştik • 

.Alınanlar, Blı.yük Brita.nya 
adasını ish\aya hazırlanırken 
v~ Norveçe yaptıkları tarzda 
bır Yıldırım ihrncı ve istilô.sı f Pabilmek için lilzım gelen 
1 .r vasıtayı ve her çar eyi te

ll~ın ile meşgul olurlarken lıı
gll t;eie dahi, bu ihracı bckle
llıe.kte ve bunu tnrd için m üna
l!to v r,1Umkün gördüğü her 
~biri ve hazırlığı yapmnkta-

r. Almanların bu hazırlık 

M~lJi Şefin 
teşekkürleri 
~ 

İzmir, 11 (Hususi ) - İzmir 
kurtuluş bayramı münu.sc,betiyle 
İzmir belediye reisi tarafından 
çekilen telgraflara Rcisicüın -
hur İsmet İnönü, Meclis Reisi 
Abdülhalik Renda, .Milli Müda
faa Veloli Saffet 1\.rıkan , ve 

1 
Cümhurıyet Halk Partisi genel 1 
sekreten Fikri Tüzer teşekkür 
lerini bildırmişlerdir. 

-<>-

Büyük M·net Meclisi 
yeni kanunlar 

kabul e tti 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) ı 

Buna nazaran talim ve terbi
ye ve mane\ ra maksadiyle silah 
altına alınacak usta erat, fev
kalade hall r-de iki sene kaydı-

. na bakılmak ızın icıa Vekilleri 
Heyetı k::ırarıylc silUh altına a
lına.b ırlcr ,.e talim müddeti de 
üzunıu kadaı uzatılabilir. 

~ecli . m teakib içtimaını 

il tt nn n bırıııci cuma günü 
ynpacaktır. 

Parti Meclis gurupu 
( B !1 tarafı 1 inci sayfada} 

Şükrü Sara oğlu son içtimn • 
d:.n r i ere) n eden harici ah 
ai H~ h · di hakkında ;ızah t 

rih izahatı dın

ıi heyetçe ta \•ib 
n söz alan Mnn· 
cr'Jun Fikrinin 

ti" l in ben orta tahsıl 

ımtıh..tıı .. ırının netayici hakkın
J umumi 'e plu malumat ver 
mı \'e t ıkr ı s Llııbi ile dıger 
h,ıtıpl~rin bPy natı dinlendik -
ten \'C ordukl ıı suallere i<'nb 
ed n ce\ ahlar Maarif Vekili ta· 
l aıır: inn venldikten sonra bu 
mc>\·zua nihayet verilmiştir. 

Son d fa ayın Başvekil Dr. 
Refik SJydam ..,bz alarak zel· 
zelP mmtak uıda inşaat için 
muktazı kere te ihtiyacını lrnr-
ılamnk üzeı·e Ziraat Vekilince 

go~terilecek ormanlardan Kı

zılay hesabına kesilecek keres· 
telik agaçların muamele vergi· 
si hakkınd . bu hususdaki lrn
nun intaç edılinciye kadar, Ma
liye Yekaletiııce sühulet gös
terilmesi hiıkfımetçe tasvib c· 
clilmıs olduğı.mu bildirmiş, bu 
ve diğer meseleler hakkında 

kı izahat umumi heyhetçe tas
vib olunarak saat 12.50 de cel
seye nihayet \·eı ilmiştir. 

Suriyede vaziyet 
[Baş t;ırafı 1 inci sahifede] 

yonu olmıyacak şeyler istemc>k
tedir. 

1talyanla.r derhal hava üsle -
rmi kontrol etmeğe bas1amağı, 
Fransız miistem.lcJce ordusunun 
derhal teı hisini ve askerlerin 
memleketlerine gönderilmeleri
ni taleb etmektedirler. Suriyeli-

• ler ve nrablar hoşnutsuzlukla -
nnı saklamamaktadırlar. 

müdd tinin ne kadar sürece
ği ke,,tirilerr.ez. Bu esnada her 
ıki taraf hasmına hava ,.e de
niz akınlaı iyle mümkün olan 
her ziyanı, her tahribi yapı
yor. Almnnların yaptıkları ha
vn nkın1arı ve bomba atışları, 
adeta ılk önce istilaya başlana
cak mıntakayı tahrib atesiylC> 
iyice hazırLıınak istedikleri 
zunnını veriyor. Bu meyanda 
endlistri, büyük aııayi mcr
kezlerıni \'e ha va üslerini de 
tahribe calışıyorlnr. 

Bıı akınlardan bugüne kadar 
yapılanların en büyüğü 7 ey
lül cumartesi günü akşamı 

Loudrayn • •ııpılmıs ve İngiliz 
tebliğlerme gôre ~00 ölü vo 
1400 hadu.r ağır yaralı zayiatı 

nmcib olmuştur. Ağır hasar
lar m-asında Loııclranııı §ar
kında Tımes nehrinin iki sahi
lin<kki bil' çok mühim tesisa
tın z ... ı:ırlan. yangınları, ve hu
~u.siylc petrol tesisatındaki 

biiyük bir yang111 zikredilmek
tedir. 1ngıltere halkı, şimdi ar
tık harbi görüyor ve hissedi -
yor. 

Eski Birinci v e Altıncı Ordu 
Kumanda nı Emekli General 

Ali İhsan Sibis 

l":E!lil -SABAH SA'DA ı S 

YBOİ ıBatkan Afrikada harb 

misakı 

(soN 
1 
Çörçil radyoda bir Macarların 

] 
l Avrupada harb 

[Baı tarafı 1 inci sahifede] 

vetleıi tarafından Alt'nan h ü
kümet merkezi üzerinde yapı
lan hücum esnasında, Berlinin 
merkezinde Potsdam istasyo -
nunn müteaddid defa bUyük 
çapta infilak bombaları ve bir 
kaç yüz yangın bombası atıl • 

{Baıı tarafı 1 i nci ... 111fedc] 
taknstnda bir devriye kolumuz yeri~ 
düşman askeri kolıylc m uV'!l!!aklyeW 
m üsndcmclcr ynpmışbr, 

Filistinde pazartesi cUn.U öğleden 
sonra düşman Telavlv ve civarlarına 
hücum ederek askeri hedefleri tefrllc 
etmeksizin bombalıır atmıştır. Tcla
vlvde bir knç ev 1ahrib edilmiştir. 

Bir kaç yangın çıkmış ve suratle yan
gınların onü nlınmışt.ır. Beş nrnb 
çocuğu dahil olmak üzere elhden 
Iı:ila <-ivil ölmilştür. 

[ Bapmakalcdcn devam] 

nı göstermiştir. 8 inaena:leyh 
Balknnlılann şuurlarının derin-ı 
Iik lerinde muhafazai nefs scvki
tabiisinin uyanması ve kendisini 
hissettirmesi zaroddir. 1 
Rumanyanın halini büylık bir 

dikkat ile ve teessüflerle seyr~ 
diyoruz Şimdilik vaziyet tenev
vür etmiş sayılnmaz. General 1 
Antoncsconuıı bir Rumen 9' 
tanperveri sıfatiyle Rumanya
nın istiklfü "e hümyethıi kur
tarmağa ımuvaffaJc olma.'"Sını 

temenni ederız. Bugün biitün 
Balkanlıların en evvel düşüne

cekleri şey bu istikliil ve hüni
yettir. Bu muazzam ve esaslı 
hedf•f karr-;:ısında ıkınci dcıece

deki bütün me:-c;elc ve mc>sr,atelc
rin sükut etmesi icab eden. Yal
ııız baslarına Jcalacak Balkanlı

lar çnrGabuk cc:uebi nüfuzlar al
tına düşeceklerdir. Bu Balkan
lıların Unıumi Harbden. sonra 
geçirdiklen binnısbe hi.ir ve 
miistakil lıayatuı onu olacaktır. 
Halbukı Balkanlar hürmet tel
kin edebilecek bır kuvvettir. 

Rumanyanın ınaı uz oldugu 
muameleden sonra, Yunanı.sta
na 'e Yugosluvyaya tann'Uzlar 
'\'ulma ge1mc::ıindcn korkulabılır. 
Şimdiki halde yalnız Yunanis -
tandan Anım utıuga aı<l yC'rle 
rin Arnavutlug •si i teniyor. 
Faknt ayni davanın Yu0osl:ı.v

yaya karşı ılerı surülmesi (je 
mümkündür. Hattil bunu pek 
muhtemel görmek icalı eder. Yu
go ... Iavyanın Adriyatık sahille
rindeki toprakları için de, bir sa
hib çıkması beklenebilir. Bütün 
bu ıhtimalleı bir \•ehin1 ve hül
ya eseri değil , cereyan etnwkte 
olan vukuatın pek tabü olan bi
rer neticeleridir. 

B::ı.ll·anlara gelecek felaket
lerin Tüı kiyeyi de rahat bırak
llllye.cağını söylemek icab eder. 
Binaenaleyh müşterek tehdidler 
ve tehlikeler lcarşısındayız. 

Menfaatimiz rnüşteı ektir ve bu 
da hayatımızı kurtarmaktıı·. 

Böyle bit- mesele ile karsılas
mış bulWlduğumuz dalt~nrda, 

Sofyadaki arkada.'jlmızın dedi
ği gibi, aramızdaki bir çol; u
fak tefek aynlıkları bir tarafa 
atmak en birinci vazife teşkil 

eder. Bütün Balkan devletle
ı inin hariciye ııazırlan içın çok 
lüzumlu ve hayırlı bir faaliyet 
sahnesi açık bulunuyor. Mihver 
devletleri bize çabuk ~ görmek 
yolunu göstermişlerdir. · 

Onlarm bu derslerinden isti
fedu ederek az bir zaman içinde 
yeni bir Balkan misakının te· 
melini atacak devlet adamları 
vatanlaruıa en büyii~ hizmeti 
ifa etmiş olacaklardır. 

llü f'yiu Onhid YAL'('JN 

Bursada kurtuluş 
bayramı 

[Batı tarafı 1 inci sııhtfcdeJ 

ve böylece tören açılmıştır. 
Müteakiben şehrin minnet ve 

şükran hislerini ifılde ıiçin genç 
kızlar taralfın:inn komutana bii- 1 

ketler verilmis. bundan sonrn da 
Ebedi Şef Atat ürlcün a.nıdma 

,mulıtelif tcçcklı:üllcr adına çe- j 
lenklcr konulmuştur. 

C. H . Partisi ve şehiı' adınn 
yapılan konuşmaları bir geçid 
resmi takib etmistir. 

Bu arada Halkevince hazırla

nan \'e Milli Savası sembolize 
eden kagnı ve cephane nakli, 
bu savaşı filen yaşayanları ve 
bütün Bursalıları d rın bır he
yecana süriiklemiştir. 

Coşkun tezahürat arnsmda 
yürüyüşüne devam eden kafile 
Şehidlik mcvkiine gelmiş ve Şe 
hidliğe bir çelenk konularak 
şehitlerimizin Jıatırası taziz o
lunmuştur. 

'förene t ümen binası önün 
de, orduya şükran ve minnet 
hisleri ifade edilerek son veril
miştir. 

Şehir, bu "giizel yıldönümü ve 
silesiyle ba~ıın başa bayra k
larla donatılmıştır. 

nutuk söyledi 
[Baş tarafı 1 lrcl sahifede] 

rcl~ı a\·cılarının himayesi altında 

obrak, eı> er.ya, uç dört yuzil bir 
arada tnglltereyc saldırmnkln ve bil
b a çıkıntılı nokta olan Kent C'ya
letinden eçeı·ek güpegunduz askeri 
ve ga~ıı:ı.skeri bir çok hede!lcrı bom
ba ot ı ltınıı ıılmaktndırlar. 

Bu huc:umlar daima m cı !ilolurt
m zın mu:t..'lbıl tnr.ırruzu ile tutularak 
ckserıyc• c kırılmaktadır. Alınanlarm 
za.;ı;ıa• t:n";ı;'<ıre olarok bırc ttç ve pi
lot ol rak da bire altı ni betinde bıL-

bir itirazı 
[Bali tarafı 1 inci sahlfedel 

\'On demir yolu malzeme fııbrıkası

ıun muhim moıkıne \ e sa rcleriuı de 
t .... mı fardır. 

Tnbıidir ki MJcarbtan bu .hu ııs
laı- ır;in zarar e zıy n t leb etmek 
h1kkıııı muııar ıL.ı cdccc'h'tir. Yine 
~alıihıyettar mnmbal rdan alın::ın ma
lum t nazar:ın. Rumen ıntıcsseselc

hdnınlcı-ine klıtlc ha-

• ı 1 ı ... olm n 

Sudanda silkC'lnet \•ardır 

mıştır. tahliye eclilnıiştir. Bır bomba 
Bu hücum, hıgiliz hava kuv- b:ı güzel san'atlar akademisi 

vetlerınin halen yapmakta ol- Uzerine düşmüştür. BeR ,sivil 
duğu bombardıman'l•1rekatma ölmüştür. Bir çok yaralı vardır. 
karakteristik bir misaldir. Dün- ı Emniyet ve yardım servislerinin 
kü taarruz, hücumlarını büyük büyük gayretleri ve Berlin hal
bir snrnhntle yapan bir bombar- kının kendi kendini muhafnza 
dıınan tayyare1eri filo u tara • için aldığı ihtiyat tedbırlerı sa
fından icra edilmiş.tir. Şehrin yesinde, bir çok yangın bomba
bazı kısmının sis tabakası ile sının fazla hasar yapmasının 
kaplı bulunmasına rağmen, tay önüne gcçilmiRtir. 
yareler, istasyonu bulmuşlar Londra şehrinde ve limanında 
ve saat 23,45 de hiıcumlarına as'Keri tesisat, dün gece yapılan 
ba lnmu hrdır. Harekata iştirak Alınan mukabelei bilmisil hü -
eden biitün tayyarelerin pilot- cumlarının yeniden en mühim ho 
ları, istasyona ve mü temllatı defini teşkil etmiştir . .Me\ cud 
ua tam isabetler kaydettikleri- yangınlara .yeni yangınlar ilavo 
ni bildirmiş]erdir. Tnyyarcl rin olunmuştur. 

bir c:oğu, hava dafı batnr~:ılan· Bundan başka, 1ngilteıcnın 

nın baraj ateşi arasıııda p1ane cenubi şm kisinde askeıi bakım 
ucuı;;ln hücumlar yapmışlar • dan mühim hedefler, ez~ümle 
dır. liman tesisatları, hava rneycl n

Büyiik çaptaki infilak bom· ları ve endüstri mile scseleri de 
balarından sonra yungın b<!ın' 1 ·bombardıman edılmi.,tır. 
baları yağmuru yağınağa baş- Hibrides adalarının cenubun
layınca bu cok yangınlar çık- da, bir muharebe tayynresi, bir 
mıstır. Bu yangınlardan bir İngiliz gemi kafilesi içinde scy
tanesi bilha~sn geni tı. Daha reden 8 bin tonilatoluk bir ileb 
az ehemmiyette bircok diğer batırmıştır. 

yangınlar da goıülmüştür. ln- İngiliz filolannııı hücumlan 
giliz tayyareleri, bütün bomba Londru ı ı {a.a.) - lngıl ' :ı 
farını attıktan sonra geıi dön- kU\' cUC'rl kumandanı ı:;ı bıld rı ar: 
müşlerdır. j PazartC""-1 gunu 1ng lız bo ı b rdı

ın n tııyy.ırelcrı rki L byad 1 m n. 
l r \e t yyare mcyd nl rını n J f. 
!.ıkıyctle bombardım.ın cir ıı tıı . bcr
nc tayyare meyd.ını uze ınc v pı n 
bır a unda t ım isabeUerlc ık. d man 
tayyare i yerde imha el l L tır. El

Alman re mi tebliği 

Berlin, 11 (n.a.) • Alman 
orduları başkunı ... ndanlığının 
tebligi: 

Düşmaıı diin gece, flimnli Frnn gnzel, bomba \e Eıtiminı'de t.ıyvm"C-
"'ada, Bekika V(' smıali Alman- Ier ' bır ucu. pistı uzcrıne bo ı r 

eı g yada muhtelif noktı:ılara bom - du il tur. 
• d clenızınl 'C' K, lı: boğazını bal.u atmış fakat bu bombalar Tobruk, F.Jgubbi ,.e El dem ın nt.ı-
geçe ~ ~ b.r lim::ından otcl,i Lmnna h 'rnl:ıı ı uzerine yapılan hucumlar n u-az m.arı mucıb olmuştur. 
k 'C ı t:ı, Alm nl:ı n Fransa şiın:ı l tc k b bir çok infıl klar olmu ve 
• ah le- ye1 lestırdiklcri bilyült bu f;Uretl b ı ok ms:m, kndın vc Bir kaç düşman tayyaresi, 500 metreye çıkan bir dumo.ın tu-
ba• ryr.ı rın hiın::ıyelcı i rılUlln Htica çocuk oldur leklc imparatorluğun Bcrlinc kadar uçmağa \ e şehir nu muşahedc cdılıniştır. But..ın t y
ctmektcd rler. Almanya, Hollanda, bu çok ku '\ Ui clu 1 ıde ah:ıl nin üzerine bomb !ar atmağa mu- ;ı;aıeler.ıniz u lerine donmuşleraır. 
B lçık \ e Fransa limanlarındıı, Ham m<.ne\ !yatını l,ırm.ık \'C hukılı crn \•affak oııi1uştur. Halkla mes- nuCkingham sanıyı bns ra 
b d b 1 1 B t k d ba ınn bır ga le .ı .;mak uretile dık- - ) urg .ın ::ış ıynra t ı-cc; e n nr kiın mahallelerle ticar('t mahal- Ub'Ta< 1 
topl.ı'1 "ll muazzam gemi kafileleri kat n:ız r' ... rrmızı hazır! ınaktn oldu- ı Lo d 11 ( ) ı~""ı'"-r 

ı..~ h 'P1·1'nd0 mu··teaddı"d yangınl0~· n ra, a.a. - ""' u: 
dd V h t .,,,, ı· gu ,.n .. ,.ı u d n uz ı.. bulundur- 1 ... Q.4 n.l"\· ;,ı ur. c il aye .~on eç ı- bildiri.yor: 

il ani rınd n trıgıltcre;ı; c snldıraeak m. ı, i tcıncktcd.r. F kat H tlcr Bri- çıkmıştır. Şehirde, iki hastane- • 
t arruz ku\•,·ctıerinı ta ımak ıı;in tle tany<ı mıllet n n zihniyetine pek az ye bombala.r isabet ctmh:::tır. Se- Buckingham sarayı, bır te-
b · ı ::ı •ıı ı klar yapıld ı gozc çarp- 'Llkıfnr. Ecd dı P r1Jmellto usun ri- farctlcr mahullcsinde dU\•arların ehhürlü bombanın infilakı ilo 
mn · t d r . Gemi 'e mavnalardan mu- ııın tc i inde l> 'VllK roller ovmımıc: o- ı "km 'h · al hasara ugr-amıştır. · · ço • esi J tını i bulunduğun -
ı kkeb bu muazzam kutlelerin ::ır- lnn Londı ... ııı ~ın huı 1 iycti lı.ıyattan Bu bomba, Kral Londranm 

; .. t t tın hn t· ·1 b" - 1 1 Ra'-·ştag- üzcr::ıe, diı!cr bir bom-lrasında i e he~en 'vapura atlamak .!S un u a : ,ye ı ı e u;ı; u u - J ~ 
d b k kı kk t sark mahallelerini zi.'-·arct eder ve d '!ılz Uz"rinde d" çok tehlikeli , e mu oldugundan b~h:ıberdir. J nn azı so a ar rnuva a en ·' 

1 
1 ve buradaki b alk ile gôrüşür -ne ceı:;ı ne1,hul b.r ey hate çıkmak =- ~--- ~--------'----=--=--

icin emir b~,liyrn pek çok Alm:ın """-- B I ken, Bucltingham ~yı balı<.'.c-
kıt:ıatı 1 e\c..:ıddur. r u a :tşam sineması..... sinde küçük yüzme havuzunun 
Bız bu kıtal::ırın burııyrı gC'lmC'ıt Senenin en büyük Aşk ve Mareı n filmi olan ve altına saplanmıştır. Bu ha\•uz, 

uzere ne rnkit hm·eket te. ebbusunde sarayın şimal tarafında.ı., sulh 

~u~~~ak~=c::=~~e~:t:,:ı~I Gesar Romero ve 'Marı·orie Weaner zamanında yazın gardenparti-
le ,ddia edeıneyiz. Fakut hı<: lı:imse, lerin ,·erildiğ: muhteşem balıı;e 
bu ad,:ılnr:ı karşı ~ır bir ıstila hare- tarafından harikulade bir tarzda yaratılan nin önündedir. Bombanın dfü;~ 
k tın1n gayet genı§ blr nukyasd:ı o- tüğü yer, Belçika apartımanla 

l.ır k, Alm nların dalına tatb.ık ettik- M ~· enler yt d n yanındadır. 
lerl usul \'C ıhtimııl d · lı.I:.ııdc, hazır- ~ Burada, vaktiyle kralirc Vic· 
lanmakta olduguna 'c her hallgi bir toria zamanında bir ser \•ardı 
drutikacia tngııtereye, !skoçyaya, ır- GUzel f ilmi ile yeni sinema mevsimini ct"ıyor 
l:ındaya veyahud he·· uçilne karşı Y k i burayı kral George 192 do 
bırden tahrik cdilebilecC'gine karşı Meşhuı· Meksikalı haydut ClSCOI\:İDin A§k ve maceraları yüzme havuzu haline ifrağ eylo 
su y mınak hakkını haiz değildir. İlaveten: İzmir l'Uan bütün tafsilat ile 'l'ül'kce sözlü misti. 

önumuzdeki haftnyı \'Cyahud onu il•rm••liil•••••••••••••••••••••ıEi Pnzartesi günü düşmüs olan 
tak.b edecek günlcı i bil tun tarihi - ıımımı•• A L 1° l s E z E R•~ml!lfil~ bomba, salı günü şiddetli infi-
mizin en millıım bır haftıı ı olarak ... "" 
ttlakkı etmek mecbunyetind~y.z. Bu liik ile patlamış, yüzme havuzu 

K \.RYOLtı. \e MADENİ EŞYA F.ı\BRlKASI mahallı' ııın' Qark an.,~es· 1' vılc g..ınkrı me hur hpallyol armadası ' :i< u 11 ı J ' 

bizim .ıhillerlmıı:c y4kı. ırkeıı blı- En mu ku'pe ;entlcri memnun cd~k duııyanın en rahat somye, di- mış ve sarayın şimal cihetinde-
ilm so~knnlılıgını ınuhnfaza clenl \an \e car~olal rı fabr.ka salonunda tcşhil' olunmaktadır. ki pencerelere büyük hasar ika 
A · 1 .,.._I • · ba~1 d b S r .. ~ı Salkım ugud. Demır ~Pi cadde i No. 7. TEV 21632 

ır ..... , ... 'enın ~a ıın u oyu- ii!ı:3llBllB~:::Z:üii.lE~EDEiiii!Dii1Bl•a•••••••••!!llii eylemiştir. 

~~~~~inbtlrm~~~~ı 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·-~••ı••••••••••~mm g"ıılerk. amiral Nelsonun bwm\clt 
Bul nyada toplanmı~ olan Nnpole- B LJ AKŞAM 
o ıu ı bllyül;: oı dusu arasmda bir scd 
te .il ettigi gunlcı le ınuk. yese ede-
biliriz. Butun bunları b z tarıh lü- ~ 1 
t blarınd olm"lluştuk. Fnkat (iimdi "5•••m:mDiiıilliil:EIZ~millil~i5il•EDllmm••••••••• ,,.. ( / 

·hıı7..rlruı n ey dnh:ı çok buyuk bir===::===:.::;.;:======= =============== 
ııısbettedır. Ve bilhn5sa cıhanm \C BU AKŞAM liMm••••ı 
medenıycun hay<ıtı \e istıkb:ıu uze- Beşı"ktaş bahçesı·nde , " t. ro {I \ '" 

0 0
• 

rinde o sevimli t>ski gUnlC'rc nısbetlc \ \ 

lay... edilcmiyecek derecede ukibct- 80 .. yu·· k Gala gecesı· ~ 
1 • ibd clecck bır malı ycttedlr. ~-r 

ku\ \ ctüdıı-. Ha\acılıı~ımız kuvveti -

Bayan Mualla, kemani S adi, 
Baya n Hamiyet Duygulu, 
Hafız Burhan Sesyılmaz 

•••• l~e oyunları \ e bir tok Uqlrızlcr. '••lllii 
nin d';ı;e kadar hiç bir \akit is- ·~~~~~~!!!!!!~~~~~!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!""!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 

tih aı etınedigi bir deıecede azami ~-•••••• Leyli ve Nehari•••••••• 
hııddıne c.ıkmı tır. Ve bu kudrctinuı 
şlı,phesz adcdce değil faknt insan \ e 
mnkiue ı.abiliyeti nokt ından Al -
ın ıı kudret \'c kU\'\ etine faili: oldu
cuna l...E'ndiı>i de mubna"ndir. &ılıil
leriıniz ıyice tahkim cdılmiş 'c kuv-

SArtKT CiEORG 
,ALMAN OKULLARI 

vetli kıtnl:ır t:ırafınclan ışg:ıl olun - Kız ve erkek b ım1arı ayrıilır. illc, Orta, Lise 11.·c Ticnret sınıil:ırı 

muştur. Bunlıırm arkasmda, ınüU?ar- He Alnı:ınc;ı bılmiyen talebe 1'in ihmrl o;ınıfl:ırı Hırdır. Kayıt için 
rızlara derhal hücuma funadc mütc-

lıcrgUn s.ıbahtnn öı;:leye kndnr murac nt eôilir:. Okul il.G cyllılde tcdhnrrik bir ordumuz \'::ırdır ki 1ngil-
tcre tarihinin hlç bir devresinde b u risala b:ışlıyaeaktlr. 

l !ususi Ufıvc: 
En son Parnmount Jurnal Türkre 

kııdar l. •ıyuk ve bu derece iyi t~b;I•••• lStanbu\ - C üıtn, K nrt Çınar ısokak. Na. 2 - 10 ı••••.l••••••••liim••••• 



Sakarya vapurundan 
elan haber yok 

[ S af tarafı 1 lncl sahifede) 

Denizyollnrı idaresi harici-
ye vnsıtasiyle İtalya ve İngil
tere hükümetlerinc miiracaat 
edcr.?k Sakarya vapurunun aki
bctinden malfırnatlan olup ol
madıklarını sormuı-tur. 

Bu hususda icab eden diğe 
resmi teşebbüsler de yapıbnış -
tll'. 

Dün yaptı;;J.mız tahkikata gö
re 'apuı un s; ortasız olduğu 

ani -ılmaktadır. Genıınin bu 
sefer için cigort'ls sahibine aicl 
bulıınm" ·taydı. Fak t heı ne 
den c Al:d0 niz harb s ı:;ortnları 
inclirildiğı halde gemi sahib!c
ı i vapur'U sıgoı talam rmşlaı dir. 
Gemının .. ıh'arısi Ahmed kap
tan ile otıızd-m ~i~ ade tayfanın 
akibetindcn lı?c: bir haber alına
mamışbr. Gerııi 3300 tonluk o 
Jup oldultça: eskiclir. 

s {eri ik iş -eri 
K::ırtal Ac. ÇL1bcslnden: 
HASTA ElAKfCI ~URSLARI 

Okı..r ya, rh ma d ı• d plu ası bl.l 
Jun:ı ılar 11 e, orta \ c ıl okul ın"
zunlarınd:ın 20 ıla 40 y 1. r.rdakı ı -
Jfım ve ı;:ıyri i Hirı b, y. nl w?ı nı h
sus .As. lıJııt:ıman<'lC'rcle ıkincı defa 
a~ıltıcnk ol~n ;)ardııncı \c h.ıst.ı ba
kJc ı hem irelcr 1 u un ı tınık et
mek ı t ~'C!llcr kayıtı .. ı y. pılın, k u
z.er<' ubcye ırur. c 1atla• ı ıliln olunur. 

o 

Ccyo(jlu Yerlı Askerlik fUbesin -
4c:n: 

Şube•nizde ı ... nJıtlı ._ C' >nlnız. tütün 
ıkı.ıı l ye ı ıl n ın ıll.l subnylı:.rdan 

·rı u ıt ~be ıncc ı tc .ı • ı VC' h:ıı:i

r.ıııd \ g:. ı.:tclcrle dC' ılan cdıkn ikı 
f ıtc ılı cet\ C' ı hcnu dold..ırup u
bcyc vcrmıy nlcrı.ı tczeloc>n \ermc
lrıi \C b>.ı c.ct\cllC' d<'n al mıy .. nhırın 
ub~· ! eJcrc • .b e t. r.e .:ılmaları 

n:ı l. olunur. 

Fııt n Ask.er< k Oa:rec:ıııden: 

F C" de huk(ır.ıet t!tb l mele bu
llıP u u bUdırıleıı .. fo.d::ıpauır Asl-.e,.
lııt ub~ :nd kayıtlı yt.'<l~k tablb yü::ı 
b, ı /: h '.'lcd Cem ı o 1 ı Ha an Nc
c tı 1,n (33224) ı·cndı. nderı bir hu
su n t h'.ıki kın Şl'hzndcba ndn 
F, hA ·crlkdalr nt>nur.c t(t-

1'11, ı t. nbul l".:ıı cıııclc e~:r ~~ıhı 

G:ıl .. t da Nufu urlugund m 
ım A 245168 

lİ ol • odıgnıı 

Molz Değen ---

f Devlet Demiryolları ilanları 1 
Mulı::.mınen bedeli (J.040) lira olan 8 nded 120X260X55m/m Bılyalı 

yatak (25/!}/1940) çar(amba günü ı.atıt (10.30) un buçukta Haydarpoşa
da gar b!n:ı:a dahilindeki komh:yon t'!r: fından açık ekviltme usulilc salın 
r. lınncak tu·, 

Bu ise. girmek istiyP-nlenı\ (78) lirtılık mu\ akkat temi net \ e k:ınu

r.un tayin ettiği vcsaikTc birlıktc cksıltme gunu ;:.ıı:ıtine kad::.r komisyona 
ı~ür:ıcaatlan ıazundır. 

Hu işe aıd ,.:ırtnamclcı· l:omi yondan J>. ra ız ol. rak d.agıtılmakt:ıdır. 
(8311) 

İstanbul sıhhi müesseseler arttırma ve 
eksiltıue komisyonundan: · 

Le;)li tıb talebe yur~u t. 1 beler! ı~·.ı1 1000 t:ıkl'11 clb. e im-ılı ıııı ka
palı :ıarna eksılt neye kc.nultnu 1.uı:. El· lt 1c 13/D/940 cuma ,ı...mı .ıat 

15.3'5 dn Caga108hımltı sıhh .. t \"C ıçtım .. ı mu,ı\ ene. ımıclüı lugu b.nn ınd<ı 
kurulu koınısyonda~ ).ıpıl etı Lr. 

Muhamn en fıJiat: behc · t:.kıı db. "11111 ın l•::I ı 1400 !.uru tur. 
'Muvukkııt temıruıt: 10j0 lıı·uclır. 
tsteklile:r ş:ı!"tn c \ e m ınunc r. r gun l<>yli t.b t.ıleb.? yurdu ınC'r

l~ezınde cörcbılirler. 
t tckliler 1940 ) ılı tı<':ı et od ı c ko ıle 2490 ayılı konunda ve 

::; .. ı tnamc ind•' Ji azılı \ c ı" laı ],ı b ı likt"c bu ~c yeter mu\ ..ıkkat te.ının:ıt 
maıı:buz. \ ey.ı b:-ııka n cktub ı k lm ı kte tekli!i hm i zarflarını ihnle sa

nden bir :::mıt C\' el m:ıl:;bu.z ı , bıl ko ı ~o~.1 'ermeleri. (7980) 
:=:::::-=::=:_..:.::=:::====~:.:.:.:::..:..;..~-~ı:=: -~~ 

İzmir Turistik yolları mıntaka ınüdür-
lüğünden: 

0/9/940 t..1nhf>ıdcn itıb. re"' 20 g : ı~uddetlc açık cksıltmeye konu
l.arı JŞ 

A - Mukm <'lc.,i Ic hndılı:n tzmı,. tur tık yolları ın aatından Bornova 
.Mcrswli yolu lıı'laatı ııiup _ı,c. ıf bedel (ü77i6) lıra (74) Jcuruştur. 

B - Ke'j.f evTak1nı görmek ı~'ı.}cnle:: turi<tık yoll::ır mıntaka ınudur
luğune ınür:ıcnnt cdcbilırlcr. 

C - Açık eksiltme 26/Eylül/9'10 pcı- embc gumi a:ıt 11 de \'ılıiyct 

dmmi C'ncümcrunde y:ıpıhıcaktır. 
D - Muv<ıkl:nt t<'minat mikdnı ı (4690) lıradır. 
E -- tstcklıler t: .siltme t. ı lı n::leı• en nz ckı:ı: guıı evvel ınudı\rluğo 

muıacıı:ıtıo:ı bu isi ynpnbile<.'eg n~ daır ehlıyet 'c ıknsı ulmng:ı mccburdur-
1.ıı. (84211) (3642) 

!~hisarlar U. Müdürlüğünden :I 
J - Degiştırıhm f!!Uh.ımme 1 bedeli l"!Uc.blnce es nded ı;ıhhiye çurıtası 

:ıcık clts:ltme u ullle salın alın. c.ıktır. 
• II - Muh.ımmcn bedeli 3630 lıra muvaklt ... t tcmımıtı 272.25 l.ı adıı·. 

ııı - El(S ilme 23/1X/l!l40 piu.artcsi gunlı saat H te Kabut:ışta Levn
z.ım ve Mub:ıyant şubc:;lndekı rılıın komısyonunda y.ıpılacaktır. 

lV - Şartname •ozu geren ,,.Jbecicn p r sız alrnr.bllı.-ceği gıbf mimu
n<' tlc görulebllir. 

V - isteklilerin eks itme ıçiıı t yin olumı ı gun \ e s:ıutte "O 7.5 gti-
•. eıır.ıe p:ır:ıhırilc birlıkle n czkı.ir l o•ni•yomı ıı ur..ıc. • tl..ırı. '8400~ 

• • 
1 -- Şartnnmclc:-1 rr.u ıb T'CC' 75.')00 aded 50 lik 60.000 :ıdcd 100 liık 

tu çuv~lı n utl'ahlıidi ııuınına p uırl :.hı ~tın .:ıl nacaktır. 

lJ - Pazarı k 17/IX/1940 lı günu s.~at 16.30 da Kabat ışd.l levaı.ım 

ve mubay:ı::ıt şubos'ncicki ahı l komısyol'unda y:-pıl.ıcaktır. 

JII - Ş.,rt·ınme oz..ı r,ecım :ıubedeP pD.r:ı.! ı.,. alın:ıbil r. 

IV - tstek'ilc~ın p zarlı. ıçın tayin olunan gür ve saatle tekli! ede
cekleri fıya~ u r. ı. den o/- 7.5 gu..:cn ı• parnl:ırıL l"likte rıf'Zkür komis-
y na mılrnc:ıntl ı·ı. «8401 

Yüksek öğretmen okuluna tal~be 
kabul şartları 

L e u!!rctmmıi yetl•U.en clml, :;-.•ılı ve p:ıra zdıl'. Tahsil nıuddctı 

4 ncCİI", Q,{U'a rµreb.Jmc';: l"I Ji .o}gUllİUk dip10l" :ısını elde elmi bU 
lur:m::ık ve l:, bul iın•ih::ınııl''ıı ı"!'tıvurc .ı<: olmak l~z.ıır<lıı'. 

N:ımzct kaydı 11 Eyl 'ılck l 12 bır ncıtcşr1nc k::ıdor s::ılı \ e cuma gun
Jcı i yapılır. Knbul imtıh:ı. ı H bırın •ite ı .n g>Jmı ba,.lar. Daha fazla ma
lümJt islıyenlcr okul,ı mü • t~ t cJeb:lil'ler. Y •• ı il<! mtıl'acaat <'dcnlerin 

r Ürk iye o emir ve Çelik l -:6:!!!'}:""!u~n~ı'i!!!!1u!:!klllllllp~u~ı~ı;~61111111nn~·crı-.:~~cl~c"""'ri~l~ı""".,:~m~tl~:r~. ~~~~~~~~~1111111(11111118111111142111111171111111) ~ 
fabrikaları Müessesesi 

MUdUr lütjünden: 
Mi.lcsse;en ız fabrıkalar.mla i 1ih

~1 cd len rununyuır. sulfcıt içın bu 
1 ı e y nid:?n ipari 1 1: b:.ıl cdilcce'•
Ur. 1\ , .: i bir 'a on üzcr:ndcn !ı>tı

ri, k. bul edilir. Çu\•all:ıı· lçcrı•lndc

vc ıl'!u e cmız • h~ ınrl.ı \ ~gon:fa 
tc hm beher tonu ~uz yırım liradır. 

Sr.yın mu ! ıH.rın müe• eremiz 
mudurltlı;une ı~uı acatl~rı rica olu-
ı l!r. {!)302) 

- ---========= 
Dr. lhsıın Samı MI 

· öksürük surubu 
• ö!: ırük ve ne! cı c!arlığı, boğ-

maca \'e kızamık öksürükle i 
ı ın pe'' Herkes 

Satılık otomobil 
Eltonomık, l:ist.kkri yeni vuJ
ycttc FI AT markı bir otomobH 
accl.:! !;<ıtllıklır. Calataş~ııy C. 
K. M. mağazası karş.sınıl::ıki 

boyacıya murneu:ıt. 

Yüksek iktısad ve Ticaret mektebi 
müdürlüğiinden: 

T:ılcbc l:nyıd ve k~ıbuht !?i c~ l.ıll!i40 taı ıllİ'ıde.ı 15 b•ı ıncıteşrin 1940 
'ihinc kadar devam cı.!ccck:~r. 

KabLll §artları: 

a - LLe blt!rme 'c o\gu:ıluk im• h::ın!a ını \ cı mı:;; olm:ık. 

b - Ticaret liseıcr.n Jcn ml'<tın o:n .. k. 
l<ayıd ı:amıını: 

Pnzartcsi, ç:ırşamön, curı.n gı..nleri at !> <!an 13 e kadardır. K::ıyıd 

için a~ag:daki vesaikin bıı- dilekç:C) e r~ptcdi1erck mUcluı lu~c hi7.zat mür.ı
ca"t cdılmcsı ltızımdıı·. 

ı - Lise bitiı,,1e \'C olgunluk d:plom. l:ırının :ıs fü r:, 
:! - Nü!u" hU\ iyct cu.:dııııınm t, cıılcli ı:.urcti. 

3 - Snğ,lık raporu \'e • ı 't.'Sll • .ı ı 

4 - tyi hu! kftğıtlı, 
5 - G :ıded -J.5XG ebadında ı.ortonsu-: foto •rm. 

Maliye Vekaletinden : 
% 5 yedegıle bcnıber Gıo;;o .ld<'Cl ta'wil a.;ık eksıltme surctılc bns

tırılıı.caktır. 
ı - Kagıdları luızinccc \·erı.ccek olan hu tahvilleı· Anknrad:ı Tlirkiye 

Cumhuriyet ::\-1erkc.1. Bunka ı Tı>hvıtat scn•isinı• teslim edilecektir. 
2 - Bnstırılacak ul:ın t:ıhvilkl'i:ı muhammen bedc-ii 3.000 muvakkat 

teminatı 225 Türk lir:ısıdır. 
3 - Eksıltmc 18/9/1!}40 r:ı:-ş:ımba günıı .. :;:at 10 da Maliye Vekdleti 

Lc\·aı.ım Müdi.ırluğilndc mutc..ekkH cksiltı:lc komisyonunda y:ıpılocakhr. 
4 - Şartnamesi Ankarada Mal.ye Vck!ılcU Lc\·a:ı:ım Mudürluğilnde ve 

İstanbulda Dolmnhahçede Malıye Vc::.aleli mLitbu e.r:ık ıımb .. ıınd:ı gorU

lebllıı-. 
rı _ isteklilerin 2490 snyılı kanunun 2 ve 3 iinc..i\ nındrl~ :erindr. ya7.ılı 

belgeler \ e muvakkat teminat mektup ve) a ınakbu:!'ik bit'likte l.ı~llj Clin 
\'e so:ı!le komb:Yona mtiracantl:ırı. {5!?!3) (~000) 

lstanbul Kız Lisesi nıüdürlüğünden 
Eskı tnlebeuiıı kayıdl::ıı mı yenllcmck üzere V.>:'lilerılo bidıı-tc 27 Eyl ü 1 

nk$anıına kad:ır okula mu!·acunUorı tnzımdır. Knyıtlarını ycnilcmlyenleıin 
yerine yC"ni talebe nlınac:ıktır. c83DO 

Ai~m~EıE?l!O!~ll!!!G:Ol!i!iim> Bu akşam saat Uça kadar ~E çe,p ' 

ŞEH.İR EGLENCELERİ - İST r\NBUL gecf!si 
C. H. P. Eminönü Halkavi Sosyal v~rdım ŞuDt::.:Si ~ .. ô ~na 

Gazi~ apı Çakır 
H " l v· Bestekar t:ınıhuri 'AI~AllAUUL~ PI~~ıın. l(emani .NORA:R 
a~ntye . lİCBS6S 1'EKYAY ,.e urt;:aııa ·' arı - ıi:mıd~uiz o~~~- ve 1ıavaıar1. 

N A I D Ye arkad~~brt tarafım!.~n k.,!ıkuhnh hom~cl , - !3uyul{ ~arycto 
_ c..nr1a2 \'C ukro!>2.tiii - l\kiı~}l rn f.~k cglmccle.rı. 

e su da 

ASKERİ FABRİKALAR SATIN ALMA KOMİSYONU iLANLAR1 
' 

117 Kalem Muhtelif Zımpara Taşı Alınacak 
Tahmin edılen bedeli c12350 lirn ol:ın 117 kakın muhtelit' zımpara taşı 

Askeri F'abrlk:ıl.ır Umum Müdürluğü Merkez s:ıtınalma komisyonunca 
14/10/1940 pnı:ı.rtesl gümi saat 15 de knp..ılı ı.arfüı ıhale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan \:erilir. Talibkrin muvakkat teminat 
olan .c920~ lirn «25' kuruşu ha\'l teklif mektuıll:ırmı mr.zkür g\inde saat 14 
de kadaı· komisyona vermeleri \·e kPndill"rıııın de 24!10 s.ıyılı kunuııun 2 ve 
3. ımıddelerindcki vcs:ııkle komisyoncu olmadıklarımı \ c bu işle al~kııdar 

Uicc:ırd:ın olduklarına dair Ticnrcl Odası """ık;,sılc mczklır gun \ e saatte 
kom;ryc-ıa mt•r<ıcoı:tları. ,(8042) 

• * 
3284 nu!lı.ınılı kanun muubince 05ııc) toıı demir hurda ı mahreç is

ta~) oıılannda vagon dahılinde tP !im ;ı~ı iilt \ e her tonu şnrtn:ıınesiııde 
ızatı rolldigı \ erhilı' (17) lira (50) kurı.:ş:ı •atın :ılııınc:ıktır. Şoı·tname mer
k~ 0\111 :ılm, komı;;yonuııcl.ı p •• r::ıs.ız olarak verıleccktir. Talihler 27 cyl('ıl 

1940 cumıı gumi nk :ımına k.ıdar tckl.ir edeccklerı demir hurdnsı kadar 
.,., 7 .5 n .sbetıncle tcmiııatl:ırilc birlıkw s .. ı tmmıe) ı kabul ettiklerine daır 

k. yıd ve • rahati h. \ i i•y:ıt teklıflcı ııı; merlie. ::.alın alma komisyonunrı 
vcrmclcıi. (8504) 

İstanbul Belediyesi ilanları 1 
lcşlf 

bedeli 

ilk 

temlnnt 

621.26 46 60 Beyk< zd.:ı Ao .. h .. ı ıı:ı~n orusundn temizlik ahırı 
ittihuz. cd:lecck ı)lall bıruıd.ı yııptırılacak taıııiı'at. 

1200.00 90.00 Tak im gr.zinosu mutf:lgın:ı konulmak üzere yaptırı
J, c. k :! aded h 1\, ga2.1 teshin masnsı. 

Keşif be<lellcıi ılc ilk tem•nat mikdarl. rı yukarıda y:ızılı işler ayrı 
ııyrı açık ek .itmeye konulnn.~tur. Kı ,ıf \'C ;ırtnaınC'lerl Zabıt ve Mu:ımc
Uıı MUdUrl!ıgu k::ılcınmde goriılct.cktir. 1hnlc 27/9/940 cuma giinU saat 14 
de- Daimi F.nr:umende ynpılacaktır. T. lıblı vııı ılk teminat makbuz veya 
mcktuplıırı, ılı.ılc tnrihinclen 3 gurı c\: \ d Fen ıı;İeri mticlıil'luğü:ıc miır:ıcanl
lo alacakları fenni ehliyet \ e 940 yılım• aıt Tıearct Odası vesikolarile ihale 
eünu murıyyen wantlc encumendc bulunm. lnıı. (8596) 

* • * 
Belediy<' zabıta t~liınatnaınesınin 43ti n1.ı ıııudd~l ist:ınbul umumi 

meclisinin 19/11/939 taı-ıhli içtiınaır.dn :ışagıd:ıki ,!!kıldc tadil edilerek u
mumi hıfzıssıhha kanununun 267 ncı maddesl ıırncıbince sılıhnt \•e lçtimrl 
Mua\cnct Vckfılltinin 3/6/940 trırih \t• 11.Uzıssıhha il)leri dairesi ı-eisligi 

353/9560 sayılı \e Dahiliye Vekfıletinin 30/7/940 t:ırih \e 1\1. t. 11 daire 
Rs. U. M. 31/13165 sııyılı tezkereleııJll te<ıkık \f! tasvib cclilml,ı; ofmalth 
kC'y!ıyet llfın olunur. 

Madde 43(! - Zeytin yagl:ırı <>us. nı \eyn pamuk yaglarından yalnn. 
birisilc ve nisbeti '" 25 i geçn1emc•k uıf'te \ e knpları lizerine yapıştırıla
cak etikete karıştırılap yagın i"mık•ıi betı yazılmak şartilc mnhh1t oJarak 

..• utıiabilir. Yalnız tcrc,p·•ırm ::ıı>"llııy-ı~larla k:ır ·tırılnu:ııı m•.ııı01uciuı·. 

Bu ını:ıllıthander ıT"argarin imal cdılcn binalaruı tfıbi olncoğı şcrnite 

t:ızidirler. (8598) 

lls tanbul Vakıflar ~üdürlüğü iliinları I 
C .,si Mlkt:ırı Muhammen bedeli ilk t eminat 

Dağlıç eti 1800 ıl:ı 2000 kilo 45 kuı uş G7 lira 50 Kr. 
Tol. iıııde \'akır Stirp. gob hn:.tahom n<'!:i ıı;ııı yukarıua cins ve mlkt.arı 

y:ızllı ete istekli çıkmadıgıııd ı ı.:ksıltrnesı on gün uz:ıtılını.ştır, ihnlcsi 
13/9/940 tarihine müsarl.! c.uma günıı <tat ıs de İstanbul Vakıfiar Daşmü
durlugu hin:ı ındn toplmıan koı i 01111 ı ~ :-pıl:ıcal.tır. Şorlnamesl her gün 
k\azım lrnlem·ııdc côruleb lır. c8550• 

• • • 
Cinsi 

Knlııı bez 
ince 

Mıkd;ırı 

1500 ı <.:tre 
2000 • 

Pcıtiskn l.:ıOO > 

Muhammen bedeli ilk teminat 

2'7 1 O lira 209 Lr. 25 Kr. 

Gureba h:ıs1ah nı..'Sine !uzumu oL n yukı:ıııda cins \C mıkdor!.lrı y:ı~ılı 

bezler <ıçık tksiltmcyo konulmuştur. 11'.:!eı.ı 2i(!J/J040 tmıhinc musacllf cu
ma günu s:ıat 15 de İstanbul Vnkıflaı B:ışımldurlii~U bina:ıında toplan:ın 
komisyonda y:ıpıl:ıctıktır. 

Şartname ve nuınunC'lcı i her &•11' l<\:ızım h1lcıniııde göri.ılebilir. 

c8549~ 

=============::=;:========::-::=::==::::;:============-===-:--:=::-~, 
Belgrad Devlet Orman İşletmesi ,.. 

Revir Amirliğinden : 
1 - Büyukclerede Belgr:ıcl DC\ 11 t Oin :ın tşle'ıne::anin Kurtkc-meri de-1 

po unda teslim edilmek üzere ı:m'lll< ll'lf'<'indc t:b'ıulı yazılı 073 adede mu:ı.-1 
dıl c2 l 7> metre mikılb •302 clt: iım•tr.~ ınikfılı dc:ı-t kc;~e ınc c kcrcı:;tesi iki, 
ny içinde kaldınlmnk üzere on be gun rnıiddcı ;~ açık :ırltırm:ıyn konul- 1 

muştur. 

2 - Arttırınn 23/9/1940 pauırt~ ı gunü t:ı:ıi :5 de Büylikdcre Bahçc
küy Orman Fakultesi dahilindr. Belgıud Orınaııı lşlctmcsi RevH· fimirllği 

binasındaki :ılım sntım komisyonu t..ııafııı<laıı yapılncaktıı·. 

3 - Beher mamul mdrc ınıl;fıbın mulıa nn1en bedell 22 y:rmı iki li
r:ıdır. 

4 - MU\ akknt teminat •538 t rn •58> k~rus eılnı:> ;·<'ı'k \'cznesinc 
y<ılırılacııi<tıı·. 

5 - Şartnome \ e ilişigi cb·ad \ •' ıı::ıciırı. eı?l\ <'linin bir nushası revir 
fın·1rlığinde, diger nushası da ı t:ınbul Orr.ıan Çcvirgc ~ü:Ulrlügilnde ve 
keresteler de Kurlkeıneri d(•posunda ı;onılcbıllr. <:1:'293• 

İstanbul Nafia müdürlüğünden 
Açık eksiltme suretıle ıha lesi tnk. n-ııı· l'<lcn (1992 .. 12) liı·a keşi( be

delli lstanbul - Hulknlı Ziraat mektelıi tıımiralının muayyen olnn guıı 
ve saatte ihalesi yopılaınadığındon <24!10) sayılı kanunun 43 üncü ımıdcicsi 

mucibince bu işin lhal<'si lekraı· 20/9/ 1940 cumn günü ı::ı:ıt 15 de y:ıpıl n

c:ıktır. 

A - Bu işe nit keşıf,, ş:ıı·•,:ıınc \ t>sniı· l'Vrı.ıkı clairesinclc gJı ulcc<'ktir. 

D - Mu\•akkat teminat (150) lircdır. isteklilerin en az bfr tnahhlıtte 
(1500) lıralık bu l.{c benzer iş ynptıklr.rına dalr idarelerinden alrnış olduk
-on 'csıkalarn mustenidcn islıınhul 'ilayetH:den nlııımış ehlıyet ve 1940 
yılına aıt Ticaret Odası vc::.ık:ıl:ıri!c bırlikte ekslltnıe ı;ünil ol:ın 20/9/1940 
cuma gilnii s:ıat 14 dl' gclın<'lcıi. (8562) 

Maliye Vekaletinden : 
1 - Vekiılet 940 senesi ıhtıy:ıcı friı ın;ıtba:ı l:fığıdı, r. ukm: v:ı, ımicellıt 

bezi Vckfılettcn verilmek uzere (7650) ndct. defter, (2.600.000) :.det cetvd 
hn:;kı ve t<'clidi açık eksıltme \c 123.250) cılt koçanın baskı ve tecl.di 
p:ıı.arlık suretile <'ksiltmeye konulmuştur. 

2 - Defterlerin muh:ımm<'n baskı ve cilt bedeli (129G) 1.r.ı (RO) kuru:l 
mı.ı\·nkk:ıt teminatı (97) lir::ı (2ti) kurııştur. 

3 - Crtvellerin muhammen boskı bedeli (1032 lira (79) kuruş, mu
v.-J..i°• ~ temin::ılı (77) lira (46) klınıstur . 

.! - Koçanların muhnmnıcn b:ıskı \ı' ci!t bedeli (D!:2) lıra (12) kuru:;, 
ım~' akk:ıt temin:ılı (71) lira ( 41) kurıı~tur. 

5 - Eksıltme sırosilc dcfteı·, cet\'dkr \'e l:oçanlnr ı,ım. k 117.erc: 18 Cy
lu' 1040 çarşamba gunli saat (3) c!e!.1: li3c Vcl:iıleti Levazım ?!.udı.irliı

~tlnde mütc,ckkil elcsillmc komi ynnumı:ı ynpılncaktır. 
G - Bunlnra o t şartnanıdeı· Ankur~ıd. M<ılıyc Vek:ııeu Levazım Mu

rh\rltiğt\nqe, istı.nbulda Maliye Ve'. ·1#t E,r:ıkı ınntb!.l:ı rıınbarındn gönllc
bilir. 

7 - tstcklılcrin 24!l0 s<ı;)ıl• kan~ıın 2 ve 3 tin::fi m.ıddclerind,. yn
zılı belgeler \C lıeı· paı tıyc aıt ~u1 M•"1ıı n.ı.;.t;ırl:lrı y~zılı ınuvakknt tcı.ıl
nnt mnkbu:ı: vcy:ı banka kt:'fale ırı• ıd••pt,11 lf' biı lıkt,• ınU ... )"\ en flÜf\ ve sa-
atte koınb) on.ı mur.ıca.ıtları. ·S~l2/8QC5~ 

DENİZ LEYAZIM SATIN ALMA KOMİSYONU it.ANLARI 

tliç \'e sıhhi malzeme alınacak 
13 Eylüı 1940 cum:ı gumi saat 16 da 145 mı 149 kalem 1lflç ve s:ıhhf: 

rnclzeme pazarlıkla alınocnktır. tsteklikriıı beUi gOn ve ıı:ınite koın.lııyonf'. 
müracaatları. •851 h . . .. 

1800 kilo demir lama 40 X 7 m/ın 
350 > demir lom:ı 40 X 10 m/ııı 
250 > demir laınn 40 X 2 m/ın 

4500 > demir spmun 5/8 puslur 
250 > 3 katlı keten ipligi 
500 > ağ ipligi 

odet deneme nıasa~ı moa jskc:ınle 
> kum torbası 
> Hedef le\·hası 

l > 3 nynklı .sehpa 
26 > Kadron 5 X 7 X 200 

ti > Çam tahtası 2 X30 X 400 
4 > Çanı kalas 5 X 2~ X 4Q01 

250 Mt. Ventuluk tel 4 m/ın 
24 adet Rndansa boy ti s/rıı 
ı kilo tutkal 
3 > ÇİVj boy 8 E/ın 

300 nclet vida boy G sim kutuı 4 m/m 
200 > vida boy 6 s/ırı kutur 1 s/m 
150 kilo civat.n maa ... oınun boy 100, kuiur 10 m/m 
·14 > Civnta mnn somun boy 120, kutur 16 m/m 
50 > Perçin ~ivisi 16/35 

Yukıında cins ve miktarı yaı.ılı eşya ve malzeme i6 Eylül lll40 po~ I 
tcsi gümı saat 16 da p:ız:ırlıkla alın:ıcnktır. )l 

lsteklılerin komisyona ımlr:ıc:ıntl::ın. •8513> JI 

"' * * .. , 
- Tahmin edılcn bedeli "1472,,lira "40,, kuruş olan 3000 ınetrc c3d: 

kurtaranlık he71n, 14 Eylül 940 cumartesi günu saat 12 de p~ 
zarlıkln eksiltmesi yapılacaktır. ı 

2 - K:ıt'i teminatı "220,, lira ' '86,, kuruş olup §artn:ımesi her aun komi.., 
yondan alınabilir. 

3 - isteklilerin 2.J!JO fnyılı k:ıııundn yazılı v.-ı::ıikle bitlikte K:ısımp:ı~ı .. 
da bulunan koınbyorıa belli gün \es attc mUr:ıca:ıtları. (8429) }. 

750 adecl 
48 çile 

270 paket 

4 Rded 
4 > 
6 > 

13 > 
400 kilo 

9S metre 
136 > 

10 > 
10 > 
59 Deste 

615 par~·:ı 

850 adcd 

Karpit ırıcmesi 
Skim 

* * 

vida pirinç 2 s/!11 
Lıistık levlıo 5 mini 

> > 2 ın/m 
Fiber ı > 

) 2 > 
Kurştın •klllçe veya hurda 
Tel çelık 3 m/:n 
Demh· kaynak telı 

Çelık tel :; m/m 
Pirinç tel 3.:'J mim 

1-. Endıkeyler k~gıdı 

Gtiderı 

Lehim macunu •125 grarr.lık> 
670 kilo Toz nişadıı· 

60 > Pudrıı 

120 > Kauçuk şeıit 
20 metre An ten tc.11 
20 > 14 numara fitil 

9' > 20 numara hlil 
40 > 
50 kilo 

270 > 
20 > 
21 > 

G600 odcd 
2400 > 

70 kilo 

Yuvarlak !itıl 
Kö.<selc 

> 5 m/ın 
> G m/ın 

Pmnuk 
1\l=:den cıl!"ı~ı 125 grop1Jık 

Zımpnro bezi 
Saf Asid Sufril: 20 Put~ kı>stık 

Yukarıda cins v~ mikd .. rı yazılı ııtuz kalem n alzcmc 13/l>/llHO gıinü 
s,1al 16.30 da Knsıınpaşarl:ı Deniz Levazım s:ıtınalın:ı koınisy·)mı llinnsın
dn adi pazarlıkla miılı:ıyna cdilccc'~tir. T:ılıbleı in nıc7.kür gun ve s:ıatte 
yuknnd.1 ndı gC'çen koınlsyondn bulıınm .. ları. •858fö 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu 
Başkanlığından 

TLlt<ırı 

Lira Ki'. 

ilk 1emlnatı Ekalltl'f'IO 
Cinai Mıkt<ırı L[ra Kr. S:ıatl 

Elc!dl'ik kaynak ınnklııcsi 1 1200.- 90.- 13.30 
Kereste O kalem 1141.20 85.59 13.4:i 
Yenıckh:ıııc ıcv:ızın.ı 10 :> 870.- 65.25 14 
K:ıryol.1 110 aded 3900.- 295.50 14 15 
Battaniye 200 > 2200.- 165.- 14.30 
Yataı. lcvuz.ıını 5 kalem 4400.90 336.75 14.45 

Yıldızd:ı- bulumm o!culumuz ihtiyacı olan yukarıda cins ve miktarı ya• 
zılı ın:ılz~me :.ıltı ayrı şartnameck ihalclcıi yrıpılınak iizerc 13/9/940 tarihi
ne r:ıstlıyan cuma gün(l hizalar.ındn yaz.ılı s.ı:ıtlcıde açık eksiltmeye konul
mu~lcrdır. fsteklilcrin ı-;:ırtnamelcıi gôı.nek ve ilk teminat 3~1tıl'ma1C 

üzere eks.!llıne<len bir gün e\'\'eline kadar okulunıuz mlıdlirhiğune ve ck
ı:ıillmc gUııü de Gümiişsuyunda Ylikcck Mühendis mektebi ınuhosebes'nde 
toplunac:ık olnn komisyoııuınuzn gelmeleri. (7927) 

İstanbul Av vergileri Müdürlüğünden : 
Av vergileri i'ıfüdirıyeti nkUiınındn _yakılnı::ık iizerc 18 ton Sömll,ok 

komurile 14 çeki kcsilıni~ gürgen odunu ve 1000 kilo Rumeli ınnııgal kö
muru 2/J0/1940 çarşamba güni.ı Sll:lt H de paz:ırlıkln satın nlımll'nktır. 

Muhnnım<'lı bedeli 51'! lira kot'i teminat 77 lıra 10 kuru1tur. İşlıu ın.ıhru
kat av \'crgileri nıildlriyeti binıısınd:ıki depoya teslim edilecektir. Tolib 
olcnlar ve şartnunıeyi ı;örınck istiyenlcr Av Vergileri Müdiriyetıne mura .. 
er.ot etm<'lidir. c3600• 

BüyükdeYe tümen satın alma komisyo
nundan: 

Tümen bi:likleri ihtiyaCJ için ı•whtclif b(,Jgelcrden tc.s.lm edilınel( 

ş:ırtilc ccın·r.n cl050> ton sığır eti kapalı zarf usulile ckı;iltıneyıo konul ... 
muştur. 

Bu ını;~eahhidin bfr veya muhtelif şahıslrıı· t:ır:ıfındnn derulı<lc cdll• 
mesiııc Jmkfm \'ardır. Etin beher kilosunun )huh..ıınmen !!yatı c33"> ku
ruştur. Eksiltme muamelesi 19/Eyhil/1940 ı>erşembc &ümı sııat on be tc 
Büyiıkderc iskelesi kn~ı:sında Tümen ambarında Tı.imeıı satın alma ko
misyonu huzurunda y:ıpılııc:ıktıı·. Şartnamesini gormek" uzere her gün 
komisyoıı:ı miirocoat edilmek mıhnkıındür. Talıb olanların mühammcn 
fiyat.'I ve et mıkt:ırınn göre tutarının ytlzdc yedi buçuktan ibaret teminat 
akçelerile birlikte teklif m<'ktuplorını usulcn mazru! olarak rnezkCır gUn
de saat on dörde kad:ıı· kom,şy~ın:ı makbuz ıııuknbllindc teslim etmeleri 
lüzumu nan olunur. c8072) -

Büyükdere T Ü men satınalma ko1nisyonu 
ReisUğinden: 

.Mkt.!r ihtiyacı için muhtelif yeı \ere tcslmı cclilme~~ ii.ı.t.re yliı: :hi tor• 
sıgır ctı pm::ırl ıkln satın alınııcoklır. Etin •elıcr kilo_uııuıı tahmin ecillctl 
fi;\ atı 33 kun:ştu,·. E!csiltmc munmeles, 15/9/940 s.•;, ı:runu s:ı:ıt ı ı do; nü
yiıkclc;re is!~dcsi k r,,ısındnki nınbard:ı bulunacak olan satın almn · konıis
yonundr. yapıl:ıcaktır. Talıb olnnlarm şeraiti anl:ımnl: ·\\zer,• hnr ;!lln ' 0 

tahmin cJile:ı bedele göre 252;i lirnlık l<:minnt n'kçe.ııle ı,.rllktc eksııtnı~ 
gun ve ~::atinde komisyonıı mür~caıtleri iltın olunur. (&,68) 

~ 

Sahibi: Ahmed Cemalc:ddin SARAÇOcl L U <\ 

Nei:-Ty:ıt M U· 'l rü: M :ld ÇETiN Baıaldığı yer (Yeni €abnh matb~a~ı) 


