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GÜNLÜK S iV AS 1 HALK GAZETESi· Her yerde 5 kuruş 

' Bugün 'l'ürkiyenin ~lilllıll!I 

(jvrup~a ha:.01 Başv"kil izmiri 
Be~;: ;;n ziya~et _!!decek 

balandı Dr. Refik Saydamın bugün Anka
radan hareket etmesi muhtemel 

~ aynlmı:;o ohnakT 
llayret etmel<wo vo bunu ga
ltb blilmaldan zisac'le aSıl 
Ahnanya ile İt.al~ lttif~ 
kin.a şaşmak İ<~b eder. 

~adada yetiştirilen 
pilotlar bu ay sonunda 

işe başlıyorlar 
• 

Stokholm, 1:? (a.ıı.) - Reuter: 

Ankara, 12 (Hususi) - Başvekil Dr. Uefik Sayda.ınuı 

ya.nn (bugün) lznıire gitmesi muhtemeldir. Ba .. ~vcldl İmıir -
de iki ·uç gün k:ılarak muhteJif t.edldkatta bulunacaktır. 
Başvekilin bu 8e)'a.hati osasen e"·nlce t.ekarriiı' etmiş bulunu
yordu. 

. Reich E\-Vclki gün Berlln üzerinde ynpı- 1 ~---------------------~----------·...u 
lan akın esnasındn Ilermıın Gocrmı;:-

IU m 

~il 
l.ozan su 
~nizci · · 
terek h 
bUi siyasc 
~eler ahldi 
huıması mes e 
bundaki muv 
den dolayı memn 
t(.rir. Fakat diğeı 
haksız sulh muah 
ilin şartlarındnn kurtul 
harekete geçmış de\ le 
•Yr1lır ve o devi tlerin~eyhn~e 
bulunur. Mcsc·lil, Tiirki~ Bi!'
~n misakma g:ırmiştir. Mesela, 
'l'ürkiyc şimdi Mihver deYletle-

ahasse ile Potsdamerpliltz.da dahi 
yangınlar çı~tır. 

Aftenbladet gazetesi dün Bcr!in
[Sonu 3 OncD sahifede) 

enizdeki lngiliz 
kimiyeti kat'i 

-o--
liyle İngiliz1C'r :ırasında ecre- Londra, 12 (a.a.) _ Reute-
)'an edm harbin ":isırlann he- rin askeri muharriri yazıyı)r: 
'aplaşmnsı., olduğunu bir türlü !ngiltcrenin Mısırdaki M\rsa 
'nlıımal: istememektedir . • Matruh üssüne karşı ltaıyan-
Eğer bu makaleyi yazan ga- Iann tayyare faaliyeti Mısıra 

~tP.ci arkad~ kendısıne tahsis karşı 1talyarun yakınoa hücum 

--

I -
edilmiş mcvkü bclıeınehal dol- [Sonu 3 Unctı canifttde] 

~~~ame~!~:~c~~e =~~: -D--e-m--ı.-r--s-a-ç--1-a"'_v_h_a_l_a_r--:-'--=8=-u-g--=u=-· n---k---ü=---, 
lôylc böyle temas edip o günkü 

'taıliesini ıra etmiş görünmek - d b i'.. H a r b 

ııı~ra. alıiren gelmiş olan Hindli kıtaat talim esnasııula. • 

\e.rı başka bir şey yapmamışsa 

~clisine biı: .diye egımiz yok- a e y a n n a m e y e 1 
tur. TefekkÜrve ifade hUJT.iyeti Va z ~ ye ti 
buıunmıyan bir memlekette ga- b • ı 1 

l".tteciJiğin zorluğunu Ve meV'.lU- t aA ı t u t u u y o r k 
~ kıuığını anlayabiliriz ve bu Karşıhkh hava a ın 
tibi mecburivetler<ien ileri gel- ~· t tarından ne çıkar? 

~:.::~~~ ;:::r ~~ Fiyat n1urakabe komisyonu dün top- • 
YAZAN: 
Emekli General 

Ali İhsan Sıibls 
)'auıar ciddi bir kanaat ve-dil- lanarak yen·ı kararlar aldı 
tilnce mahsulü Jsc muharnr ke- 1 

• 

llnıe oyunları tize rinde kendisini 
'1datmış ve of<.rJtuc1'/!rını' ~a Tiyat mürakabe lrnmisyeıuu dun de mal nhp !atanlar için de aynca Almanlar 8 eyllU paz:ı.r 
1'ataya se\•kelJli~ti;. ~ ~dp.p : Mıntaka Tic:ıret Mudiirhlğilf'de top- üç günlük bir müddet ayrılmakta- akşamı yeniden Londraya 
ttieeburiyetindeyi2. ... lanmıştır. Koınir,yon bir müddeıterı- dır. Beyannamelerin verilen müd- 'ı gece hücumu yaptılar; cu-

beri hissedilmekte olan saç darlığı dcun nihayetlenmesinden sonra pi-
Bir kere, bugün Türkiyenin ile me:,ıgul olmuştur. Buhran scbebıle yosadn Sll.ı kontrollar yapılacak ~-e ı ntartesi akşamı 500 kadar 

'4nanyadan ayrılmış olmasına bir çok vapurlar t:ımlr edilememekte ellerinde beyaDllamesi ibraz edil- tayjare ile hücum yapmala
~yret etmekten ...llC)~unıı gaıib olduğundan Münakalat Vekaleti bu memlı.; mal bulunanlar milll korunma 1 nna ve İngiliz tebliğleri mu
buimaktan . zi~;" ııı.ü:. Alınan- hususda bazı tedbirler alınmasını kanunu hUkürnleri dairesinde tecz.lye 

1 
cibince 99 tayyare kaybet-

)-. ile 1taıyanı1$;iiiıfa.kİ.na şaş- muvafık görmü~tür. Komhyon Ve- edilecektir. melerine mukabil ertesi pa.znr 
~ . b d ..&.'! • V kAletln tesbiti üzerine ellerinde de- ÇUVAL M ESE LESi günü akşamı da gene külliyet-

ıca · e elf;•""t-'manya esa- mir saç bulunan tucc:ırlardan bir<"r Komiryon dün çuval menı.ılle de 
~ muabed .._ iz\ haksız- beyanname istemeğe karar vermiş- meşgul olmu:ıtur. Traruıit depolann- li tayyare ile ayni §i!nddette 
~na karşı a onun tir. Bazı tüccarların ellerincıeki mııl- daki çuall:ır piyasaya çıkarılıncaya hücum yapmışlnrdır. giliz 
'llllJgerlerinl en • 1ırı • talyadır. ları s:ıklıynrak gizlice yükı:ck fiyat- kadar çuv:ıl sıkıntısını önlemek üzı-re resmi tebliğlerine göre (bu 
~lınanyaya bu haksızlığı yUk- !arla sattıkları ha!tkınd:ıki :iiktyct- bazı tetlbiı'lcr nlııun:ısı karnrlnştırl- ikinci gece hücumunda da a-
L•~ b" 1 .. ~ lt>.r üzerine komisyon bu ~ekildc bir mıştır. Bilhassa değirmenciler unları 1 1a.rm dokuz bu"uk saat sür-'llı.ıuek kabahatinin ır AıSmı ... 
ltaıyanm omuzundadır. karar :ılmağı liizumlu görmüştur. koyac:ılt çuval bulamamaktadırlar. 1 müş, 286 kişi ölmüş ve takri-

Bu hususdnki k arar yorm U!ln ed!- Maliye Vck1Ucti taraiınd:ın yapılmış 1 ben 1400 kişi ag"·ır surette ya-
.Almanya, Versa:ılles muahe- lecekUr. Bcyannmnclcrin komLr.yoı ıı bir talimııtnam<'ye göre yamalı ve 

lla.rnesindPn zarar görmüşse !- verilmesi için beş gunlük bir mtıh- dlklşli ÇU\ allor de/;:irmcnciler tara- ralanmıştı.r. Hasarlar ağır 
taıya 0 muahedenaroenin ]{arı- let konulmnktndır. Bu beş gtiıı içm- (Sonu 3 Uncüde) olmuştur. Bunlar arasında üç 
lla konmuştu:::-. Bugünkü şikfı.- ,, ________ .,,. __________ , ______ "" hastahane, iki müze ve bir ga-

~·eu Versailles muahedenamesi f" • ' 1 zete binası da vardır.) 
le haksızlık yap11mış olmugın - ık• s •• • • • Almanl:ırm 9 ve 10 cy-
~an dolayı dei;41dir. Yapılan 1. u r p r 1z1 m 1 z 1 lül günlerinde yaptıkları hU-
baksızlığı az bulmasından ve " cumlar, evvelki hücumlara 
IQdiasına göl'(', yağmada lop ! ' 1 ni:>bcUe daha n.z ~iddetli ol· 
tllenn lngilter He Fransaya ı 1

'\ • 1 • muştur. Fakat hücum müd-
'Ytılarak kuru kemiiderin kcn 1 l dcti, alarm gene sekiz dokuz 
llisine bırakılm:ısınd:ındır. Ver: Kı':i men.imi i\·iıı geni~ lıir program ha:1.1rhL~·an ~a.zefomiz, saat sürmüşti.ir. 
~lles muahedenaıneei tasfiyeye 1 ilk olarak MuratMrto~hmun aylardan beri bU~·ük bir itina 
'(llkıldıb'l zaırıan, Almanya ··a 1le hazırladığı n bii~;iJ, hir Jl)(\ra.k Uc oliu~acDğııw..'\ emin 
1-eaklı mevıddc ise İtalya 1

al- ı olduğumuz: 
~~ını geri.Jermek mevkllude 
'(ll~acaktır: Düri;cm vj.2iycttc bu-

.1 L 

. n \·~· .b.u gun"lm ruhi halet 
~•tıde j;'~nn bu iki şahsiyet ' 
~~ıi Alm ·fın.pe ltalya şimdi 
~rsa8s / w.nıahedena mesine 
~~ı müı;tercken isyan ettikle
~ ilan cderlerı:;e, herkes kah
'llhnlarla gülmez mi? 

lu-tık, Türkiyenin takib etti
~. ~iyascte gelelim. Çünki.i eğer 1 

"ttiın polilikarnızdn bir mantık
~k varsa, Almanyanın da 
'nıi §eyi yapını~ olması, bizim 
~rıtıksızl.ığımızı izale etmez 
.\Jınan muhamrme laır§ı kendi 

ltiıis.·~ in Oabid l' A.L{·L~ 
&Scnu S lincti sayfada) 

DÖNÜŞ 
Romanını ~·anııılan itfü: roı t.cfrikıt f'fnw;'i.c başlı~ac-a.kbr . 
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Büyük edib ve romancı 

Esad Mahmud Karakurd 
Bundan sorıra gazetemizde her hafta. pazar 

musahabeleri yazmayı kabu! etmiştir. ilk ya-
zısmı pazar günü gazetemizde bulacaksmız. 
Yakmda kış hazırhğımız hakkmc:: 9eniş taf-
silat verece!)iz. 

Almanların yangın ç:ıkar -
mağa ehemmiyet verdikleri 
anlaşılıyor. Yeni tertib ve 

1 
1 scllülozdan yapılmış bir nevi 
• yangın paketleri atlıkl:ın, 

1 bunların delkle, ateş afaral: 
1 yanması lrnbil her 8CYİ ve tar
ı lalardaki malısulfıtı yaktıkla-

rını lngilizlcr söylüyorlar 
O eylül pazal'tesi günü Lon· 

[Sor.u 3 üncü sahifede] 
~....., ______ J 

Eski Rumen l(ralı 
İspanyada oturacak 

·-llılK---

111ndrid, 12 ( a.a.) - Rumun
ya elçliftinclen or,reniidığ"ine gö
re kral Carol ikamet edeceği 

Portekize gıtmck fucre bugün 
İspanyadan geçecektir. 

İngiltere 
başvekiliniıi 
nutku nasıl 
tefsir ediliyor? 

"Zaman müdhiş su
rette Almanya aley

hinde çalışıyor,, 
--»11«--

lngllizlerin yeni baraj 
ateşi taktilji Alman tay-

yarelerini mağlQb etmiş 

Londra, 12 ıa. n.) - Lef ajan
sı bildiriyor: 

Bu sabahki gazeteler, şu ilô 
nokta üzerinde durmaktadır: 
1- Chur('hm'in radyo He ve

rilmi§ olan nutlmndn bahsettiği 
ve pek yakın olduğu tahmin o
llınan istila tehlikesi .. 

Gazeteler, BüyllJ.: Britmıyamn 
buna karşı koymağa hazır bu
lunduğunu tebarüz ettirmekte 
ve bunun ilk %'ırCtini de akın -
larm şiddetlenmcsindo görmek 
tedirlcr. Bu akınlardan maksa
dın da mültecill'Tl yollarn üöküp 
münakalatı guc;leştirmek ol -
duğu tahmin edilmelltedir. Fa
kat ahaJi Umdrayı terlH:tme
miştir. 

Diğer taraftar. kiiçük bir nr
madn filosu oa Avrupa salulc
rinde toplanmakta bulunuyor. 

Nihayet Do1.\ers·un dün u
zun menz?JJj top arla yapılan 

bombardımanı gcli~·or. Bu ate6-
tcn maksad dn, lngıliz r-ahil mii 
dafaalnnnı dövmek c.ldUh'lt im
dar, Fransız ı:m.hıllerinde Calia-

[ Scınu a UncU 81.!tı i fede) Jngiliz J'_.n:ı;\ <'hlli Winst-0n Churdıill 

Şakarya vapurunu 
ltalyanlar çevirmiş 
Geminin 
adasına 

kontrolü için Leros 
götürüldüğü anlaşildı -

• 
Ccnub lim:-ı.nl:ırımııd?. birik-

miş olan tiı:ari e~yayı getirmek 
üzere bundan 13 gün e\"Vel li
manımızdan aynlan SalmQ·n 
vapurundan dün alakadarlara 
malUmat gelmiştir. 1talyan de
niz makamları n<'zdinde yapı

lan resmi teşebblu:lerden rnııra 

vapurun lta.iy:ınlar tarafından 
kontrolü it;in OniJd Adalaı dan 
Lero:;a götiirüicfüğü anla.~ıl.mış

tır. 

Vapur Çamaiiı Tuzla.<>ıncJan 
hareketinden sonra Oniki Aon 

SABAHTAN - ........ ---..-.-

SABAHA 

,,, · ı · 1 ı .. b 
'"ngı ızıer, 1er gun ava 

t efrvvukunun aded ola
rak henüz Almanlarda oiduğu
nu itiraf ediyorlar. l"akat bu te· 
fcvvukuıı pek yakında kendi el
lerine gcçeceğıni Churchill de id-

civanna. geldiği sırac1a bir İlal
yan harb gellWi Sakaryayı çe
virmiş ve içinde buluıır.n 300 
ton bakın harb kaçnğı addede
rek kontrol için Leros:.. götür
müştür. 

Vapurun içindeki bıkırlar Ce
nub vilayetlerimize aid olduğun
dan yapılan teşebbüsler üzerine 
ltalyımların gemiyi kı~a bir za
manda ser'b(-st bırnkncakları ü
mid edilmektedir. 
Diğer taraftan lngiliz barb 

[Sonu 3 üncU aahlfede] 

Bütün mesele 
hava tefevvukunda 

--o---

l n gi li z ve Almanlar 
ne kadar tayyare 
yapıyorlar ve hava 
hakinıiyeti Alman
lara geçmiş midir? 

dia ctm1şti. Artık 1ngiltcıeniıı 

lıa\'ala:rn Almanyanm tama
miyle hakim olm:ısınd.ııı C\'Ycl 

iı;tila edikmiyeceğı lıer tnı af
~n kabul edilmiş bir haltikat ol· 

[Sonu 2 net sı:tılfede] 

Dün sabah 
şiddetli iki 

zelzele oldu 

Hiçbir . hasar yok 
Dün sabah biri saat G,l O, dJ. 

ğcri 7.50 de olmak ii~rc şehri- ( 
mizde iki zelzele olmuştur. tık 

zelzele birinciye nazaran daha 
kuvvclli hisscdilmiıjtir. Her iki 
zelzele de Kandilli rasadhane
si sismografı tarafınclan tesbit 
olunmuştul'. Rasadhaııcyc na -
zaı an zelzelenin siklet merkezi 
İstanbuldan 75 kilometre mcsa.- l 
fede<lir ve .Marmara Adalarına ' 

isabet etmektedir. Zelzel~ hak - ! 
kında Rasadlıane Müdıirii Fa
tin demiştir ki: 

"- Zelzele hafif _olmuştur. 

Hissedildiğinden 20 saniye son
ra en şiddetli sarsmt1yı yapmış 
ve bunun ihtiznzı on saniye de
vam etınirıtir. Bununla beı aber , 
bütün İstanbullular zelzeleyi 
duymuşlardır. Merkez listü. 
nün bizden 75 kilometn! uzakta 
olduğuna göre zclzel"nin }.f::.r
mara adalarından inşikak ettir 
ğini tahmin edebiliriz. 

Fakat sö)'Jcdiğiın gihi bu bir 
tahmindir. Belki küçük bir nok 
ta dn hasaı· da vukua gelmiştir. 
Lakin zelzele devam ctmiye -
cektir. lfapudnğ ,.~ tzmilten A
nadolu sahiline daha yakın ola
rak Çanakkaleye kadar <levanı 
eden büyiik bir çatlaktan hlLc;u- • 
le gelmesi muhakkaktır. ,, 

Zilet1e zelzele 
Zile, 12 (a.a.) - Dün ~aat ... 

16.10 da Zilede on s:ıniye süren : 
[Sonu 3 üncü uhifede) 

Güniin Politikası 
Profesör Hüseyin 

ŞlikrU Babanm siyasi 
yazılarım gazetemiz
de hergün bulacaksı
mz. İlk yazı 3 Uncu 
sahifemizdedir. 



, 
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ASKER GOZILE 

Bazı Harb Anekdotları 
(-------~------------·---~,IM~HTAN~MHA ._$ ........ ~_eh_· r_v_e __ M_e_m_ı_e_·k_em;ı_,_e __ r_Be_r_i ... J Bütün mesele 

Yazan: Gazi bulvarının 
açllmasına 
başlandı 

JrOKUY_uo~- ' 

1 

DIYORKI: izn1ir belediye hava tefevvUkunda 
• 

Düşman ordusunun kısmı küllisile Tunca havza- Kum=fur dan 
sından ve Edime ile Kırklareli arasından ilerleme- · 

Çemberlitaşı bu çir
kin manzaradan 

kurtaralım 

reisinin açtığı 
davaya bakıldı 

si ihtimallerin en kuvvetlisidir - Bununla beraber --o- l tzmir (l::-=-lımir belcdlye 
Bulgarların Meriç hatbndan da ilerlemeleri de ih- Emekli Oeneral 
timalden uzak değildir .:..... Diğer kuvvetler yedi 

İstanbul Belediyesi Gazi bulvarı
nın nçılmıısı için faaliyete geçmiş 

bulunmaktadır. Vali ve Bcledi;>e re
isi Doktor Ltlt!i Kırdnr bu hususda 
aliikad:ırlnra blu::ıt emirler vermiş

Çemberli taşta oturan bir oku
yucumuz ym:ıyor: 

c:Atikalip:ı~a c:ımiınin scnclu
dcnbcri k:ı.p:ı.tılmış olan hnlilıırı 

bu clvnr halkını ~k milzlc bir ha
le sokmuştur. Etrafda işçi adedinin 
eoklu!u ve bir tek haW.ıım bile 
yokluğu bu muhiti hemen bir u
mumi hnlA vaziyetine düşümıüş, 

sokak: aralan, idrnrdnn cctilmez 
bir hale gelmlştlr. 

1 

reisi Behçet Uz'un Tasviri Efkfu- P
zetcsi u leyhine :ıçtığı halc:ıret dava
sına evvelki gün tzmir birinci asliye 

Kolordu halinde (Yenice .. Hasköy hath ile gerisin
de tahaşşüd eder - Bu kuvvetten bir fırkanın 
Azadlı mevkiine ifrazı ve kuvvetli bir müfreze ile 
Kırklarelinin işgali iktıza eder. 

Ali Ihsan 
SABIS 

tir. 
Unkap:ıcundan - Aksaray ve Ye

nik:ıpıyn kadar uz:ınacak ve lst:ınbu
lun en urun ve en geniş cruidesini 
tq;kil edecek olan bu buh'ann gü
:teri:lllıına isabet edip istimi.Ak olu
nacak yerlerin mlkdan ve s:ıhibleri 
tcsblt olunmUitllr. Birbı; ~c kldar 
bu yer sahlblerinc tebligat y:ıpıla

ceza mahkemesinde bakılmıştır. 
Bu davaya bilyiik bir ehemmiyet 

atfeden belediye rclsiınize beıı tane 
tanınmış avukatı vekalet ediyordu. 

Suçlulnı·dan yıllnız Tasviri E!kl
nn yazı i~lcri müdilrii Cihad BAban 
mahkemeye gelmişti. 

- 16 - ---------'--;;;;;;;;;;:;;;;;==;----' 
B:ılıusus Çcmberlitnş cfrarınd~-ı 

ki bu çirkin vnzlyet her c\in gelen 
geçenlerin veheleten ::cyyahlarm 
gözü anünde bulwıuyor. 

Duruşma C'Takt okunduktan sonra. 
belediye reisi namına söz alan avu
kat Sabri Savcı: fzzet P~anın, lstmmca dağ

lnrından <lü§mruıın asıl ordu.sile 
ilerleyemiyeceğıni düşünmesi 
tabii pek doğrudur. Bununla. be
raber o t:a.rnfa düşnınmn bir 
mühim kuvvet ifraz etmesi hu
susunda, kendi hakiki t.aam.ız 
kuvvetlerinin zfıfa duçar olması
m mucı'b o~amdan dolayı bi
zim için faydalı olacaf;'llll söylü
yorcıa, kendisi birim planımızda 
Vize'e mühim bir kuvvet ifra
zınd n vazgeçemiyor. İzzet Pa
~a b!ll'b layihasında şu suretle 
devaır.et.rnektedir: 

ı Meriç hareket hattı, taarru
za elverişli .ise de F.d.L."lle müs
tJ'.lıkem meYkii ve Meriç müda
~na hattı buna manidir. Husu· 
siyle f)imetoka önünde yani 
batı ~imalinde muvaklmte u.su
lunda bir koprübam istihkii.mı 

tcsıs olunduğu halde müdafaa 
bir l{at daha tcşdid edildiği gi
bi mukabil taarruz hususu da
hi temin edilmiş olur. 

fırkası Suloğhı çiftliği ve civa- 1 

mıda bulunarak 1s6ra.rıca dtığ
lariyle Tunca nehri arasındaki, 
aynca bir süvari livası dahi ı 
Cesir Mustafa.paşa civarında 
ve Mericin iki tarafında. Tunca 
ile Arda arasındaki araziyi t.a
:rassud eyler. 

4 - Hududun tarassudu: Ke
§if ve hududa tar.aseud için ls
branca dağlannm §imaJJcrine 
kadar küçük kuvvetler ifrazı ve 
sevki muvafık değildlr. Bııdud 

kıt.aıarı mümkün mert.ebe ta
rassud vazife:şini yıxparlar. 

J3unlarm gerisinde :lstinad o
larak Kırklareli vu Vızede bu
Jmıacak kuvvetlerden nihayet 
(S:ımakov - Tımovacık - Dev
letlliığaç) hatb.na kadar birer 
taburla bir mıktar sUvari sevk
olunacağı gibi bu taburlara da 
istinad olmak üzere ikinci bir 
mütavassıt hattın lagali iktıza 
eder. 

Devletlialwuçtan Tuncaya 
kadar olruı kısım milmkUn mer-

tcbe hudud Jntalan VD süvari 
fırkasından gönderilecek bö
lüklerle temin olunur. Bu boliik
lerin çetelere karşı himayesi için 
lüzum görülilıı3o ksmı 1dilli -
den münasıö mevkilere piyade 
taburlan dahi gönderilir. Tun
ca ile Meri~ arasında Ccsir Mua
tnfapa.~a bulunan süvariden 
bir alay ve buna istinad olar.ık 
bir de piyade alayı t.ahsla edile
ceği gibi Cesir Mustafa.paşa 

kuvvetinin mütebaki kısmı cb
hi Meriç ile Arda. arasındaki 

hudud losmım tarassud eyler • 
Bu kuvvetler düşmamn taar
ruzu karşısında onunla teması 
muhafaza ederek Edirneyo 
doğru ricat ederler, piyade, ni
zamı harbde gösterildiği uzere, 
knle muhatızbğuı.:ı., sUvari de 
Edirnenin prlruıda.ki onbı lr.18-
mı lcilllmirıe iltihak eder. ) 

(Arkam nr) 

E•kl Birinci ve A'ltmet Ordu 
Kwınandanı Emekli GenuaJ 

caktu'. 
Cadden.in gilzcrtfıhı yangın yeri 

olması dolnyı.slle ekseriyetle an:ılar-1 
dan müteşekkildir. Bu itibarla istim
ltıkinin kolay ve nisbcten ucuz ola
cagı t.ahn1in olwınmktadır. 

Bcledı.ye i.stimlfık ve insaatt için 
Belediyeler Bankasından aldığı beş 

Acaba buralarda bir haltı yap
mak ve bilhassa Atik::ıllpaş::ı cami
inde böyle bir yer btılundurmıık 

icab etmez rnl? AU'ıkndnrlann dik
kat nnznrlannı celbetmenizl ricn 
ederim.> milyO!l Ur:ınm bir kısmını sar!ede - ._ ___________ _. 

cektir. 

Çinko ihtikarı 
Son günlerde çinko fil''atıari yeni

den yukselmeğe başlamışbr. Bir müd 
ds e~cl 65 kurUşa satılan bir kilo 

·çinko LIDdi 05 kunı;ıt.1n satılmakta
dır. Y pılın tetkiklere gure Galat:ıda 
bir k3ç tt.ı.ccann bundan bir müddet 
evvel bııtun cinJmlıırı toplıynnık §İm
di fiyutl::ın yükseltmek surcillc ihti
kar ya::ıtıklaıı anlaşılmıştır. 

BELEDi\, EDE 

Eminönü meydanı 
tamamlandı 

Macaristana mü
him mikdarda 
pamuk satddı 

- TaS\ ki E!k;lrın belediye reisi
nin sokaklardan birine kendi ismini 

1 v~miş oldugu haltkınduki mesele ü
z!!rlnde durdu. Ve belediye reisini 
bu yolda taıkid etmenin matbuat 
kanunu hürriyetini suiistimal demek 
oldugunu bildircll. 

Ve bir de mahkemeye işçiler birli
ği reisinin bir tekzibini ibraz etti. Bu 
tekzibde 'şçiler birliğinin belediye re
isi hakkında Ta.'>\'İrin muharrirlerin
den Kandcınir'e hiç bir şey söyleme
digi ya zıh i d.i. 

Cih:ıd Baban bu tekzibe karşı innh
kemeye yine ayni şahıs tı:ırafından 
ynzdır:ılırus ve ayni şikfıycU muhtevi 
bir raporunu ibraz etti ve şu yolda 
n~üd;:ıf.u:ısını yaptı: 

- Be;; avukatın tcııldrl bi1e olını
yan rueliıde yazılaı'l olup da h:ıka
rct mevnıu haline k:ılbedccekl rini 
mcrnkla b<.>ltliyorum. H ka t.dıye u
:el'lcrine nldıkları h.'.'ıdLelcri ceza ka
nununun 481 incı madd~i mu::ibınce 
hc,r zamnn isbata hazırız. 

tunire gelir gelmez bize mütead
dld yeni ihbarlar yapıldı. Onları da 
tahkik etiidyoruz. Ve icalı ederse 
müdafaa sırasında söyliycccğiz. Şu halde dü~ Dlıneto

kn.nın uzağından ve )10lsuz sarp 
dağlar üzerinden dol~ üze
re yan yfirii.~c:!eri icra.siyle 
cenuba. doğru uz:1nması, bir kaç 
nehir ge~mesi gibi ağır v,e tehli
keli bir manevrayı ihtiyar etme
si iktıza eder ki bundaki güç -
lükler ve tehlikeler de meydan
dadır. 

ahte dok orluk davası 

Eminonfi meydmıuun ns!altlmırtııısı 
işi bır k.'ıc gune kadar tamamlnıu.ıcnk 
tır. Bu itibru-la köprunun kenıır nyak
lıırını kaldınrken mın nkklıt olarak 
inşa o!un:ın tahta köprü pazartesi gü
nünden itıbaren &eikillıncğe başlana
cnk vesaiti nakliye ve yayalar köp
rOden geçmeğe bn~yacaldnrdır. Di
ğer t:ırafd:ın Yenicamlin arkasından 
geçip iş Bankası önüne çıkıın 7olda 
ufalUaruruştır. Bir kaç güne kadar 
serVise açılııcakttr. 

Macarlarla bundap bir milddet ev
vel yapılan anlaşma üzerine dUn .M:ı-, 
cııristana mühim mikbrda pamuk 
gönderilmiştir. Çukurova p:ımuk ih
nıcatçılan birliği tarafından s:ıtılnn 

bu pamuklar 311.793 kilo olup 
221.6B lira kıymetinde ve Glcııland 
cinsidir. Bundan başka yine Maca
ristana 84 bin liralık iç fındık satıl
m1fitır. Bu mallar 'Mncar \'apurlarile 
Turuı ;yolundan scvkedilecektir. Dün 1 

dığer Balkan ve merkezi A\TUpa 
memleketlerine de mühim miktarda 
ihracat yapılmıştır. Rumanyaya zey
tin, fındık içi, 1sveçc 35 bin lir.ılık 

939 mahsulü tütün, Yugoslnvyaya 
balmumu, Alrnanyaya tütün satıl
mışbr. Dünkü ihracatın yekunu ya
nın milyon llnıya yakındır. 

Mahkem~ 1stanbulda oln:ıyan diğer 
suçlularm istinııbe suretile üadeleri
nin almmasınn muhakemenin ayın 

24 Une talikine karar verildi. 
Dava tzmirde alakn uyandırdı. Be

lediye rcisınin nvul,atlıırı davayı blr 
bQiediye reisi - gazete davasından 
çıkarrırnk, lzmir şehrine hakaret ha
line knlbctmek istcmişledir. 

~ Buna binaen düşman ordusu
nun kısmı külli.siyle Tunca hav
zasından ve Edirne ile Kırklare
li arasından ilerlemesi ihtimal
lerin en kuvvetlisidir. Şu halde 
Edirnenin İstanbul ile muvasa
lası derhal kesilmiş ve Meriç 
müdafaa hattının arkası alınmış 
ve biç bir tabii marue uğratıl. -
ma.ksızın Ergene hattı ve lstan
bul yolları elde edilmiş olur. 

Bir adam do t r olmadı· 
ğı halde hasta muayene 
ediyor, ilaç veriyormu ! 

Cerrahpaşa .hastahane
sinde yeni bir pavyon 

Mes'ud bir izdivaç 
Emekli yarbay Ziya Dcnizerinin 

len Mcsadet Ziya Denizeri ile Tür
ldye Demir ve Çelik fobrikalıı.rı mü
essesesı muhruıcbe &efi Mehmed Ali 
Yeğenoğlımun evlenme merasimi dun 
Beyoğlu evlenme memurluğunda icra 

Ccrr:ıhp:ışa lustah:mcsfnde ynpıl- cdllmlştir. 

Cihad Bfıbnn h!\.disenln bir bel~ 
diye meselesi olduğunu ve bu 
tenkidleri.n bcledl,;enin i;,;lerini duzelt 
mck kaygu.sı1e yapıldı.ğını söyliycrek. 
hfıdiscnin nvuknUarın anlamak veya 
nnlatm:ık istedikleri şekilde olmadı-

Bununla beraber Bulgarların 
seferberlik ve tıeeemmülerinin 

sür'atine güvenerek askerleri -

Dün sekizinci asliye ceza mahke
me:;inde bir csahte doktorluk> dava
sma bakılmaln başlmıdı. 

tddlaya a:öre: Necib isminde bir 

fahıs doktor Horhoıronhdn mua7ene-, 
hanesinde basta kabul De muayene 
ve tedavi etmekte. bu )"ÜZden de 
bazı hastııfann sıhbailılli büsbutün 
bozulmaktadır. 

Dan şahid olarU: dinlanDen dok
tcc Sedad namında bir zat bu sahte 
doktorun namı meydana çıkarıld.ığıru 
fiiyle anlatmaktadır: 

nin bir lasmiyle ayni zamanda -----====----
Meriç hattından ilerlemeleri de Sabun nümuneleri 
ihtimalden uzak değildir. Şu bozuk çıktı 
mütalcalara binaen Trakya <11'-

Ciusunu şu suretle bıksim ve ta- Belediye Sıhhat Mildilrlllğü son' 
biye etmek iktıza eder: ~nlcrde sabunların telu,tne ebem

ınb'et vermektedir. Soo bir 87 :cır-
J{ircaalide - 12 tabur piyade, 1ıı:ıda çamaşır, bulapk, t.ııftlct ve toz 

Dimetoka tarafında 18 tabur abunlıı.rdan 50 nüm~ alınarak t:ıh 
piyade, §iınenclifer hatları üze- W olunmak üzere beledl,ye ldmyaha
rinde 10 mustahfaz taburu (bu nesine ı;:önderıü:oiftj.r. Buril:ırdan şim 

diye kadar 10 tanesi tabUl edilmiş ve 
tn.burlar Babaeski, Edirne ve 11 taneslnln bozuk _,A_:ıı... mılaşıtmıs-
Gümülcüne redif fırkalan ta- • ~ 
rafından t~kil olunacaktı. ) 

fstırnnca cihetlerinde Vim 
'civıırında 23 tabur piyade. 

Bu kuvveUerden başka, diğer 
kuvvetler yedi kolordu halinde 
(Yenice - Hasköy) hattiyle ge
risinde ~~d eder. Ancak 
her bir ihtimale karşı Meriç 
hattında istihdam edilmek üzere 
bu kuvYetten bir fırkanın A
zadlı mevküne (Havzanın bab 
cenubunda Meriç nehrinin do
ğu tarafındadır.) ifıv.ı ve 'kuv
vetli bir müfreze ile Kırklareli

nin işgali iktıza eder. Süvari 

br. 

ADLiYEDE 
Müddeiumumi Ankarada 

.Başfuüddeiumuml Hikmet Onat 

dün a~ trenııe Ankaraya git -

~. 

Adalar Emniyet 
amirliCi 

DördUncü şube müdür mua
vini Nfızım Er~ Adalar em

niyet fUııirliğiııe tayin edilmiş 

ve dün yeni vazife&n.e başla -

Jlll§Ur. 

• \ 1 POLISDE 

Yenı Sabah Bir yolcunun parasmı 
ABONE BEDELİ 

TClrklye •en .. , 
8!NILIK 1400 Krw. 1700 K"' 
1 AYLIK 760 a 1460 a 
1 AYLIK 400 • IOO a 
1 AYLIK 150 > IOO • 

18 EylOI 1940 CUMA 
10 ~aban i1359 

31 Rumi Ağustoa 135t 
Gün 257 Ay: 9 1940 - Hwr -31 

QUnoe ~I• ikindi 
11.15 5.ol8 !l.20 Ezant 

5.38 12.10 15.U Vaatı 

/lkpm Yat. lınNk 

12.00 l.3S 9.33 Eunf 
ıs 22 19.58 3.57 v .... tr 

çalan Mehmedin 
muhakemesi 

Konya vapuriyle Geliboludan 
!stanbula gelirken yolculardan 
Alinin 17.5 lirasını çalmakla SUÇ 

lu makinist Mehmedin dün se
kizinci asliye cezada mevkuf en 
muhakemesine başlandı. Suçlu 
ilk sorgusundaki ifadesini inkar 
ile paraları vaplırda sivil polis 
Hnsan isminde bir §8.hsa verdi
ğini söyledi Muhakeme bu Ha
san ile diğer şahidlcrin celbi 
için ba.5ka bir güne kaldı. 

Bir gün kendisine Bu.rsadan tstnn- m&kta olan ayakta tednvt pavyonu- Genç evU!eri tebrik eder, sonsuz 
bulıı tedavi aı.abadile .:eJaı bir hasta nun inş:ıab tamııml:ınmıştır. J3u pnv- saadetler dileriz. ğını cöylemışt,r. 
mUracnat etmil, doktor ~ :yonun tclcrrüntı ve lüzumlu olan -----------------------~---
yaparken hastanın daha ev'Rl 78%1- malzemenin konması da bir kaç güne B • • b t d 11 

lış bır tedavi .cördQIQ.nd ~ kad:ır tamnmlanacak ve p<l\'yon ser- ,- 1 r 1 rıı e rs 1 g 
60mluştur. Haııta bu suale Jr:aııc; viısıe nçılaaıktır. Bu suretle hafif has- Ü 1 

talr.ır, hastahanenin korldorlımndn te-
- Slrk.edde doktor Neclh bt7 te- davl edilmekten !k-urtulmuş olacak

claVi edi,.wdu. 
!ardır. 

Ccvabuıı ~. Doktor Sedad e d k 
Sirkecide bu namda doktıoc olmadı- ele iye un sto u 
ğını söyl~ bu 9efer- bata mua- yapacak 
yencluınqt tarl1 etm!I ft doktor, lstanbul belediyesi Karaköydeki 
Horhoronlnin muaycneıı.ım.t oldu- Adil bey d ğlrrncninin aı:ılması i~n ı 
l:unu nnlıyarnk hayret etmısUr. lü.ı:umlu corilleu m\ls:ıadcyi venniş-

Blr k:ıç gQn .ama bir mesele etra- tır. Değirmen iki güne kadar faalı- 1 
fuıda Bortaorouı ile ~ tir.e:e yete ge;ecektir. J 
oray:ı eiden Sedad: D ~en Topr.nk Mahsulleri Ofi-

- Doktor ııetede!. sln!n '--erecell tOO tan buğdaydan 
Diye Ilodıotoo17l anııDll ._ brJı.~ lıtanbul ihti,:racımn artmı kısınılıır.ıru 

6108 çıkan bir ıenı; ı.ratmilaD: bğutccek ve belediye bu unları stok 
_Doktor be:ıı1m oe ~ yapacaktır. 

Muayene mi olacaksınız? feklinde Frnncıtarm bir müracaatı 
k:ırşıl~. Fırıncılar belediyeye müracaat e-

- 1smini% nedir? dcrek ekmek imalinde kullanılan 
Diyen doktor Sedada bu ~ta- pasa betleri umlünden vazgeçilerek 

rafından ddcUyetle: ekmeklerin çinko tavalnrda pişir.il-

- Doktor Necib!?- nıeruıi teklil etmi:ılerdir. Bu tekli! 
Cevabı l-erllmit, Bay Sedad da: tctkık edilecektir. j 
- Ben doktor Horhoron.i,Ji llf170I'- IC(. d p ..,::-1 

dum. Sonra rclirim. L.!!! yo rog a~·ı 
Diye çıkarak doğru Eminönü bele-1 13/9/1940 CUMA 

diye doktoruna gidip vazi7eti Qnen 7.30 Program ve memleket sn.at 
hikaye cylcinlEUr. 'Belediye tabibi: ay rı. 1 

- Evet maınmatmuz var. Blx de 1 .35 ~Iuzik: Hafi! musiki programı 
bir ay kadar evvel bir c:ümıü m~udl (PL) 
teı tib ettik ve zabıt tutturduk. Bizim s oo Aj ns habcrl~i. 
odacı hasta olarnk: gidip muayene s.ı Ev lmdıru - Yemek listesi. 

Şube müdürüne "kahve parası,, 
diye 20 lira rüşvet vermiş! 

Dün akşam geç vakit saat ve çıka çıka içinde onar liralık 
20 de yedinci asliye ceza malı- iki banknot çıkmış: 
kemesinde hem gülünecek, - Bu nedir Iıamazan? 
hem acına.cak, hem de ibret a- diye soran müdüre, Rama -
lınacak, çok enteresan bir cür- zan şu cevabı ' crm4?: 
mümeşhud davası görülerek - Kahve parası .. 
neticelendirildi. Mahkemenin Ve talJii derhal bir zabıt tu-
safa.hatma ve tutulan ilk zapta tularak şube miiclüriinc 20 lira 
göre v::ı.Jc'a şudur: kahve parası lfıtfeden bu kör 

Bcşiktaşta Saman iskelesin- hamal mahkemeye kadar ge
de belediye haınallarındnn Pe- tirilmjş. 

türkeli Ramazan Ayhan bun- Hakim sonıyor ve Rnmaza.n 
dan bir müddet eV\·eı Belediye cevab \·eriyordu: 
müstahdimin §Ubesi müdürlü - - E\'ct, ben verdim .. Calıil
ğüna müracat ederek bir gö· lik etmifiem .. Af buyurasın ha· 
zilnün kör olmasından dolayı kim b k .. 
iskelelerde hamalWc edemedi- - Ne diye ve.ı:din? . 
ğini ve kendiııin ba.sl.a bir ye- - Kahve parası yapar san· 
re kayınlmasıuı rica etmiş. Ay- dun. İşim olsun diye verdim . 
nca bir de doktor raporu n.la.- - Sana c;öz vermişler .. İşini 
rak istidasına bağlamış. yapacaklarmış .. Buna ne lüzum 
Şube müdürü bu müraca::ıti vardı .. 

oldu ve bir sivil memur ile bir sıh
hiye memuru da vak'a]'t tesbit etti
ler. Evrak karakold:ıdır. A~e de 
her halde intı1ml etmiş olac:ilı:tır. 

8 20 .30 Mil%1k progı-amınm de- dikkate alarak icab eden mu::ı- - Cahillik ettunı beyunı .. Af 

Ccvabııu ve.~ir. Doktor Sedad 
bir meslek vazifesi clindiiin.i bu hi
diseyl takib etmek ~ olduğunu 
ve karakoldan bu ıiln aranması icab 
ettigint dilşQnerck burnya d:ı ba, 
'\"Ul111U., 'Ye ancak omdan: 

«Dokt« Horhoroninin evinin Be
yoglunda oldufu için henüz ikmnet 
senedi getirllenediğindcn mahkeme
ye verilcmediğt> cevabını ~. 
Bwıun üzerine çahsan müddeimnu
miliğe istida vererek bi ~hkemeye 
aksettırmi$Ur. 

Dilnkü duruimad:ı suçlu mevklinde 
bulunan Necib ile Horhoroni doktor 
Scdııdın ııehadetini kabul ctmiye...cJc 
onun bltaraf olmadığını Ve aralaruı

d:ı bir rekabet buJımdıı!mm ileri 
sürnıüşlerdı •. ' 

1ddia makamı ise sn~lar kbn
da tutulan dJmıJl mefbud zabtmm 
ve bu zahıUa :lınzası bu!mıaniann 
~ahl~ c:elbedilm~ i:rtemif
tir. Bu taıeb kabul edilerek mahkeme 
başü Wr itme bı.rakıJmlısbr, 

vnmı. nreleyi yaptırmak üzere kendi· buyurasın .. 
12.30 Program ve memleket saııt sine vD.dda bulunmuş, fakat Semra şube müdürü Mulıar-

ay rı. 

12 so Ajans tı:ıbcı·lcri. ! Ramazan bir tiir1ü bu söze i- rem, katib O::.ınan ve Ruhsar 
13 os MOzik: 1 nanmamış, kendinin ::ı.tlatıldı- Ekmekçi dinlendilcı·. Hepsi ay-
13.20/14.00 Müzik: Ş rkJlı vnlslerll ğını sanmış.. Dün gene bu ni ifadede bulun<lular. Nihayet 

CPl.- husu.ada baş vurunca kiıtiblc- müddeiumwni söz aldı ve na-
18·00 Program \•c memleket saati ıinin de yanında: mazanın serbest bır:ıkılmas.ıru 

ay:ırL M k tm S · · • b' k ·· d · · ıs.05 Müzi~ Popliler hm•alar (Pi.) - cra e e.. cm ıyı ır anca parasnın musa eresını 
18.30 .1u7.lk: Anadolu halle hava-1 yere vereceğiz, diyen şube mi.i· istedi. Mahkeme ise Ramazanın 

ı.nrı. dürünün bu sözlerine knrtıı bir vaziyetini göz önüne alarak ne 
18.50 :Muznt.: Radyo Swlng Triosu şey söylememiş .. Fakat ne dü- kendisinin tevkifine ve ne uc 

(1 öz.ı...ır "e Ateş böcc!acri) şünmüş ise düşiinmuş" .. dısarı parasının müsaderesine kanu-
ıo. · - M zik.. -

çıkbktan biraz sonra gelerek n1 imkan olmadığına, ancak 
müdürü yalnız bulunduğu o- 200 kuruş m!lhkemc masrafının 

luill:: Fnsıı heyeU. dasında ziyaret ile: kendisinden • tahsiline karar 
K nuşma (iklısad saati.) • - Bunu bir arkadaşııuz gön-· verdi. 
P. dyo cazetesi. derdi.. Zn vallı kör hamal, mahke-

2 O l mleket sant ayarı, Ajans 
h:ıb • r Ziraat, F.:shnm _ TahvIUit, Diye bir zarf uzatmış. Şube medcn çıkarken şube müdü-
Knmu ·o - Nukut Borsası (Fiyat.) müdürü vaziyetten §Übheleııe - rünün yüzüne utnna utana ba-
2~ :; Muuk: Radyo :calon orkestrası rek zile basmış; katib Ruhsar kıyor ve; 

pro"r=un mn deva:nL Ekmekçi ile Osmaııı çağırtarak - Bir dalıa mı? diyordu ... 
23 0:) 11ı•azik: D:ır.s müzifi (Pl.) 
23.25123.10 Yn:-ınki program ve onlann huzurunda zarfı açmış Tövbeler tövbesi beyunı ! 

kapanış. '---------------------------------·------..... -.., 

(Bat tanıtı 1 lnol ~ 

du.rena g~re Almanya bugiinkl 
te!evvukunu tam hB.k:iIWşeta 
doğru götürüyor mu! Bu el-
bet tcdkike değer. A.lma.nlar:IJI 
idaresi ve emri altında ~ 

meşhur Paris - Soir gazetesi iki 
tarafın da. aylık tayyare inşaa• 

tını müsa~tiriyor. Yani iJd 
taraf da ayda 1.800 - 2000 ta.)"" 

yare yapabilmektedir. İki tara" 
fın da elinde büyük mık.tarda 
tayyare vardır. Abnanyruıınkl 
malQın olmamakla beraber W... 
gilterenin beş binden fazla ta1'" 
yaresi olduğunu gene ayni ga
z.ete zannetmektedir. Bu mık· 

tar tayyareden Almanlar ayda 
1300 adedinin dUşürüldüğ.J.n11 
iddia ediyorlarmış. 

Halbuki lıigiliz inşaatı ay
da iki bine yakın olduguna göre 
AJmanlann iddiası dognı old 
bile lngiliz tayyar.clcri eksiJ.o 
miyor, bilakis artıyor bu a.rtıl 
Alın.an vesaikine gore ayda. bet 
altı yüz taneden mi iba.retttrı 
Buna Amerikanın imdiye kaıı 
dar verdiği ayda 300 tayyare)' 
ilave ebnek lazımdır. Halblik 
Amerika ve Kanada bu mıkta 

rın iki, (hatta üç) misline çı 

kanldığını bir ay evvel habet 
vermişlerdi. [Bu hesa.bça lngi
lizlerin tefavvuku adamalollı el• 
de etmeleri geciknıiyecektir. 1 

Almanların havnln.ra hikial 
olması için İngiliz avcı tayyare
lerinin ortadan ka.lknıns.ı, tngi· 
liz üsleriniıı harab alınası, lngl
liz limanlarııun ige yar-....mıyac~ 
hale gelmesi lazımdır, 

Şu bir aylık hava hnrbiniıl 
neticesini iki tarafın iddiıı.sJDI 

da kale almıyarak bitarnfan• 
tcdkik edelim: Henüz hiç bir 
hava harbi olmamıştır ki İngı .. 
lizler karadan ve h vadıın m.11'" 

kabelc etmesinler. Alman tay
yarelerini, İngiliz avcıları der
hal kar§Ilıyorla.r. Her han 
harbindo düşUrülen AlmaD 
tayyarelerinin bir kısmım avcı
ların düşürdüğü sabittir. Dt>
mek: ki ne üsler harub olmuş, ınt 
de İngiliz tayyareleri bir tarafa 
sinccak kadar ozaJmışJardJr. 

Bilakis bazan üç - beş yUz tay
yarenin kafilelerle yapllıın b11 
hücumlara - ki bunlann büyük 
bir losmı avcı tayynreleridir • 
daha- büyük kuvvetler ket
mcğe muktedir olııı al&r 1n· 
giliiler havndruı muk belcyi 
keserlerdi. 

Evet amma, Alnumlar da 
bir çok 11ıgiliz şehirlcrme, bU 
meyanda ç0k kuvvetli bir bara
jı olan Londrayu taarruz et· 
mekten alıkona.mıyot"l:ır; di,Y9 
bir idd~a ortaya atılamaz. GJk 
yüzünün n8.mütenahfü.ği •içinde 
<lagılan yüzlerce tayy red'!n bit 
kısmı bulutlara kantar k, bit 
kısmı cok yükseklere çıkarak 
ve oradan pike uç iyle baz& 
şehirlere bomba ata.bili.der. 

Bunun önüne geçmek kabil 
olmıyor. Nasıl ki aded olanı1' 
Almanlardan diin oldukla.r.nl 
kabul eden İngili2 tayyareleri· 
niq de bin kilometre uçuı.ktarı 
sonra Ber1ini ya.kıp y~.mıa.tarı· 

na Almanlar mani olam m •• 
tadırlar. Barajın v.e müdaf ılO 

klymetini muhacinıiere verdıre
bildiği znrarlarla ölcülınck Jj· 

zımdır 

Geçen cumartesi gün~; LondfB." 
ya en büyük liücuınlarını yapsJJ 
Alman tayyareleri 550 aded .idi. 
Bunların 99 tanesi dilşüriilıniil 
mildür? Düşürülmüş ise !ngt~ 
adıilan üzerinde havn f:ıikiyet.J 
Almanlar da. değildir ve bôyi' 
de olunca istila tcşcbbüsiınil da" 
ha çok bekliyeceğiz. Ma:ıma:fi11 
Churchill İngilizleri, her ~ 
istilaya maruz imi.§ler gibi dn.ı" 
ma uyanık bulun.durmakta. bal'" 
lıdır. 

Behçet SAFA 

(vENi 
Mahkfunlann hayatl..1rını tetldı 

eden muh:ırrlrlcrimizden Tal t s;; 
merln cAhllk Mah'a'\mlar., • 3 

1 
.. 

tltabınm ikinci sayısı dQıdın K ti ... 
lcri> çıkın~br. Katillerın hakiki t1l 

ccrnlarıw ııöstcren bu es"'rı jj<uf'J" 
culanma:n tavsiye eder.::, 
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AFRIKADA İngiltere AVRUPADA 

Karşılıklı hava akın
larından ne cıkar? 

" 
. Büyük bir iliplomatln dediği 
~.muharebe sulh zam!llllnda
~ SiJ'asetin şiddetli vn.sıtnlnr- [Baş tarafı 1 if!cf sahifede] 

la devanıındnn başka bir şey ~ drada kral sar.ayının bahçesi
~dir. Binaenaleyh harbe te- ne düşen 250 kiloluk bir bom
"ltldüm eden zamanlarda dış ba ertesi gü.nti kral ve l::rali-
•e iç ı>olitıknsını iyi düzene koy- çenin sarayda bulunmadıkları 
llluş memleketlerin boğuşma \ bir zamanda patlıyarak bazı 
ltrasındaki durumları da failt hasarlara sebcb olmuştur. 
Olur. (1870) harbinde Fransa Alman hücumlarında ekse
llluttefiksiz ve kimsesiz Prusya riyetle Times nehrinin ağzın
tarşısında ezilmiş ve tabii müt- d:ı bulunan halicin iki tara · 
terli\: 'ri saydığı Rusyn ve ttaı-, tındaki benzin ve Sil.İT depola
l'ild.an bile • 0 1taıya ki henüz ruu y;:ı.kmak maksadııun gö
lıihd tini yapması üzerinden .zetildiği a.nlaşılıyor. 11 eylül
bir ıki sene geçmemiş idi ve o de Alınanlar Douvres limanı
bir1ığin tabtuıda Fransız intpa- na da mühim bir hava hücu· 
ra orıı üçüncü Napolyon Fran· mu yapını~lardır. 
~ a:,kcrinin kanını bile feda Bu Almruı hücumlannn mu 
et ı idi _ hiç bir yanlım gör- kabil lnzilizler de Alnanya
~ ·w yı her gün bomb!>.lamaktan 1 • 
b lg70 harbinin talihsiz Fransız hnli kalmıyorlar. Ruhr h v

ia <lı Vekili olan Oliver hatıratın- za.,ındaki sınai mtiesseseler, 
b harb ilanının feci günlerini ,.e Hamburg limanı. Berlin şehri 

ÜhQ.3 a ltulyadan uınuhn yar- ve civan her gün bombalan-
~~ gelm~esini pek suzişli maktadır. Berlinc 9 ve 10 ey-
ır lısanla hikaye eder ve şu lül ak amı hıgilizlerin yap

rıkrayı ılave eder: Fakat o im- tıkla.rı hücı.unla.rda bir çok 
t 6tinlerimizde h;ç beklemediği- ıUJidelere, meyd:ı.nlıı.ra. gü?.el 
llıiz bır yarclım eli uzandı.: Os· san'atlar akademisine, Tier
tnarııı pa<iırı:ılıı Sultan Aziz, im- garten · sarayına. Reichstag 
~tora. hatta sadrazamı ile s1l"ayıruı, Pariseı· Platz mcy
ıa ~eye lil..7llm görmelt'.sizin danına, Potsdam istasyonuna 
~t telgraf çekerek arzu eyledi· bir çok bombalnr atmı::-tlardır. 
gi noktaya Türk o.skerini sevk İngiliz basvekilinin 11 ey · 
"~ ihraca amade olduğunu bil- lülde söylediğl bir nutuktan 
~. Fakat bu güzel gestclerle hava akınlarınn dair şunları 
.. ı:a.nsız m uka.ddcratı deği=?e- öğreniyoruz: 
~k gibi değildi. Bu haıbde de (Bu akınlarda Almanl r, 
~Us:Yasız ve İtalyasız yapılan İngilizlere ııi.;bet.le ' üç misli 
:Uharebcnin sulh zamanındn fazla tayyare ve altı misli 

l'il.nsa. icin kavbcdilnıcsi mana- fazla pilot kaybediyorlarmış . 
61tu e:Ja.sen ~romun ediyor _ İngilizlerin lıava lrnv-
du. vctleri, hava. muharebelerinin 

d C'~en eylülde ba!}lıy:ın müca· başl.!.dığı temmuz ayına nis· 
~ Frama. aynen ı 70 ha- betle pel: çok J...-uvvetli im.iş •• 

~l ını tekrar etmiş ve Rusya ve Şimdiye kadar hiç lıir zaman 
aı:; Hat varamadığı derecede azami 

tit d :lsız harbe atılmu:ıtır. • haddine rıkmı~.) 
b aha fenası İtalya bu defa ı. 
.ltıırar dnğil hm:ım tarafında 1 Nutkunun nihayetinde mis-

) r ab:ntı bir tavırda idL De· ter Churchill şunları söyle
~l.zler hakim olnn Bıiyfilr Rri- miştir: (lngillere tarihin hu;bir 
~Ya bu kara bo. Iuklarıru tabi· devrcsmde bu kadar büyük 
~tıyı~ dolduramazdı. Frruı.sanın ve bu derece i~i tecbiz edilmL5 
"~ dışında kalması l.n.gJtere- bir orduya malik olmam.ıştır. 
.ıl de b" k ktalard Bel · 1 Bunun içindir ki trun bir iti
~ ır ço - no o. çı- mad ile .Allah hakkımızı mu· 

:ı., Dünkerque'de ve daha son 
ta Sonıalilerinde de mU..~ül hafaza etsin duasını söylüyo· 
'°t\ziyetlerc soktu. İngiltere Al- rum.) Biz de can ve gönülden 
~n:vaya harbi ilan ettiği gün runin deriz. 
k vanı Kamarasında eski başvc- Churehill dnka evvelki nı.ıt
k 1~ Loyd Corc o zamanki başve- kunda. şu ifadeler<lc bulun ~ 
b Misteı· Chamberlain'e tek muş idi: (&va harbi için a· 
• 

1~ elimle ile itiraz etmiş idi: ğU!Jtos ayı. asıl harb ayı ol
~"~ harbi Rusyasız mı ilin et- muştur. Eylülde daha ağır 

ı'i bulunuyorsunuz?,, mücadeleye hazır olmnklığı-
l 1iıster Churchill'in radyoda· mız icab ediyor. lngilteredc 
~kel tnkü nutku bu bakımd n ağustos ayı zarfında Alman 
~ dıkkate şayandır. İngiliz tayyare hücumlariyle ölen 
li ~~un soğukkanlılığı, metane- sivil halkın mıktan 1075 dir. 
~-~tı.rriyet ve serbesti usuliıne 800 ev ele tamiri kabil olmıya
~lınğı canlı anlaulıyor. Fa- cak derecede lı:ısara uğra
~ hava :faikiyctinin ad dce mıştır.) 
t .. - anlarda olduğu, mücadelede Bizzat İngiliz baş\"'kilinin 
~tlterenin Amerika dostluğu- şu sö:rJeri, lın.va harbi hakkın-

{Başınakaleden devam] 

hükumetinin garib battı hnreke
tini, sn.dece bize karşı b~kn., 

kendi hükumetine karşı başka 

bir ölçü Jnıllandığını göstermek 
için 11atırlattık. 

Türkiyeyc muharebe sonun -
da tahmil edilen Sevr muahcde
nn.mesi vatanımızı parçal dığı, 
istiklal ve lıürriyetimıze teca
vüz ettiği içıo kabul cdilemezdL 
MuğlCıb devletler arasındı en 
evvel Türkiye gahbl0 rin hak • 
sızlıb'llla karşı -silitha sarıldı ve 
silah Jnrvvetiyle mflIT varlığı -
mızı kurtardı. Lozan muahede
namesi işte bu mucadelenm za
feridir. Fakat Lozan muahede· t 
namesi de b::ı.zı noktalarda bi-j 
zim hakkımızı tnnımn.mtştı. Tür- ·ı 
kiye bwıl:ırı kabul mecburiye· 
tinde kalmışsa da ıleride değiş
tirtmek lUzumunu bır an bile 
gözünün önünden a.yırm:ınuştı. 

Loza.ndan sonra Tı..ir :ı.iyenin 

bütün dahili ve harici polıtikası 
bu gnycye eri:mıeı:,'Ye ~nhştı. • 'i· 
hayet Boğazlar uzermde tam 
hakimiyetin teminınc, gayri as· 
keri mıııtakaların kalkmasına 
\•e Hatayı anav tan.:ı. kn vuştur-1 
nıağa muvaffak old•J. Fakat 
bıı:ıun için takıb etı.ıği yoi sulh 
ve nıüzakcre yolu olmuştur, 

hnrb değil! Almıny da Versa-
1 illes mualıcdcuame:~ınden pek' 
haklı surette şıkllyet cd~bilir

di. Nasıl ki o da VersJ.tlles mu· I 
ahcdenamesini deg1'.Jtırmek için 
çalışmaktan geri durmadı ve 
değiştirmeğe de muvaffak ol
du. Hem de hiç hnrb etmeden. 
Bugünkü harb çıkmazdan evvel 
Versailles'ın m .. ddi ve mane'ri 
en ağır, en tahammül eıiilmcz 
şartları ortadan kallmu.<jtt. E
ğer Almanya &Julh ıst~,cy,U, c
ğeı· Almanya ımdılik bütiin 
Avrupayı ve nıhuyct bütün 
dünyayı nüfuz ve hO.kinliyetı 
altına nlmo.k gfm çı1gııı bir 

1 

hülyaya knpıln1:L"ln idi, müs
temlt:keler ıneselesiui de kolıı.y
ca hallederdi. Koridor ve Dan
zig meselesi hiç bır zaman bir 
harb çıkması için kılfi bir sebeb 
teşkil edemezdi. Hırs ve tnmaı

na onunla nihayet geleceğine 
inanılsa. idi, belki bu talebmde de 

tatmin olunurdu. Pn. t Alman
ya, Avrup:ıda artlk hiç a.rnzi tn· 
lehinde bulunnııyacab"ll1a dair 
bugün mutantan temınat verir
ken, yarın bip.erva yeni teca
vtizlere kalka kalka. her tarafta 
kendisine kn~ emniyeti sclbet
mi~ti. Almaııyauuı i.ştıhası ne· 
rede durac:ığıru kiıuse kestire
miyordu. 

kaı t~lllndı olmakla beraber tek dn doğru bir fikir edinmeğc 
li ~gı ve daha kötüsü bir isti- kafidir. 
ı. •ıaı~ketinin açıkça ve kuvvet- lngı1izlerin Alm:myada 
buı "<ı.sıtalarla hazırlanmakta yaptıkları tahri!Jler hakkında 
~ tınduğunu tekrar ediyor. Al· Almanlar tafsilat vermedikle
~ar ta Norveç sahillerinden ırinden o hususta doğru birşey 1 
lci Ya kıyılarına kadar h1i. • sıöylemck kabil d"' ~ ildir. Yal· 1 

t>o~ı Olnıaklo. hiç bir zaman Na- nız bu tahriblerden her ha1de 
d •. l'oıı Boııapartın malik olınn- Almanların f azl zarar gör
~1 bir kuvvetle Büyük Bıitnn· dükleri tahmin olunabilir. 
l'ot- Arlalarını sarmış bulunu - Bugün İngiltere ite Almnnya 
~ · Ilır taraftan da İtuly nlar ve İtalya arasında cere~-nn 
~·a "e Kızıldenizde ve Afrikada eden rnuharcbder sa.dece ha· 

.Alman cbvası Vers Ues mu· 
alıedenamesini ıxu-çalayan çeı·

çevesi içinde kalci1ğ1 milddetçe 
gayri resmi btitun dü.ııya ef
karı umumiyesi l• ıu.li .. qiyle bc
rabc,. oldu . . Pı.esmi :ıh da.ki o 
kadar kolay muvnftakıyctlcrin 
sırrı budur. Bu safha esn:l.3tnda 
Türk efkiın umumıyesi ve Türk 
matbuatı Alwaııy.ının nleyhinde 
bulundu mu ki .cendlSUl! nıan-, 
t.ıksızlık ile ithama imkan ol
sun? Fakat Alm n talebleri hu
dudsuz bir tahakküm ve istila! 
mahiyetini almc.:ı her millet bit· 
müdafaai nef.J sevkıtabıisiy!e 

~ ~la.rına devam etmekten ha· va hareketlerine ve ufak te-
lli ~lerdir. İngiliz basvekili· l fek deniz müsademelerinc in
l'ıı.~ıfadcsine göre lngilib impa- his:ır etmektedir. 
~ı l' rluğu önümüzdeki hafta- Şimdilik sadece hava akın· 
ı~. ahud onu takıö edecek gün- lariylc cereyan eden hu mu
<\.1'l b°' hart Ut\in tarihinin en mühim harebelcre büyük bir ehem 
Otı.a, ~.Olarak telfıkki etmek ve miyet verilemez. Hnva hü
h'k gom davranmak mecburi- cumla.n ne kadn:ı: şiddetli ve 
-~d<>-l! nu ~.\Ur. zayiatlı olur-aa olsun kara 
~ Yük Britanya ile 'harb bu ordusunun t.aarruzlariylc bc-

sarsıltlı ve kentli v.ırlıguu kur -
tannnk ihtiyacını duydu. 

Alman muharm i bugi.inkü 
mücııdele gayel.erıni.-1 V' · ailfos 
mu?Jıedennmesini yııtmJ.k e
melleri i~ine sıgamıyacağını 

kend1si de l>ehiln 'anlam·~ ola
caktır ki, "asırhrın he3ablas
mnsı,, gibi sözde feisefi ve ta· 
rihi, fakat hakikatte hiçbir 
mana ifade etmez. Bit- boş 

bahane , nrknsın gizlenmek h.i-1 
zumunu duymuştı.:.ı'. Asırların 1 

hesabını görmege, yani ta.rıhin 
bütün haksızlıkhrını ta.u~r ct-
mana üadc ctmı-.:z bır boş ba-

H A R B Başvekilinin H A R B 
[Baı tal"afı 1 inci aahlfede] nutku ( B aı; tarafı 1 inci sayfada) 

edeceğini ihsas etmektedir. den ŞU teıgr:ı!ı çekmiştir: 
Ç:ıt.ısını bir bomba ba~n başa 

Çünkü ikinci İtalyan ordtısu --o-- ciclm'lş olan R:ıyştag binasından bu 

bu ceblıcde tahf1id edilmiş bu- Nasıl tefsir ediliyor sabah dumanlar çıkmakta olduğu gö-
lunmakta.dır. rülmekte idi. Zanncdildi.;lnc göre, 

Bu ordunun ilk darbeyi sahil [Ba~ tarafı 1 inci aahifedel bu ~an Bedinin şimdiye kadar gör-
dcn Boulongne'ya doğru süzül· düğü hı.icumların en tahrlbkrtrı ol-

boyunca İskenderiyeye kadar muştur. tnglliz pilotlarının nttıklan 
1 melde olan bir gemi kafilesini ilerleyerek mi vurmaya ça ışa - :ıydınl:ıtıcı fueltlcrlc Unterdcnllndcn 

cağı cayisualdir. İtalyanın Af- gi:r.lcmek olmuştur. caddesi gündüz gibi aydınlan..'111§ bu-
2 - Bazı kimselerin "Demir ı d rikada diğer iki ordusu daha unuyor u. 

vardır. Bu ordulann her ikisi dtıvnr,. bazılarının da "Korkunç Diğer nob.-talara yapılan hücum 
re harekete gelebilirler. Bu or- bir ateş dolusu,, ismini verdik- Berlin, 12 (a.a.) - D. N. B. bildi-

leri J..ı0ndrada bu gece icra edi· riyor: 
duların birinin Mısır - Sudanda Şimı:ıll Almnnyad:ı iki mevki, 1n-
taha.-;ışüd ettiği ve hedefinin de len müdhiş baraj a~c~leri. _ • giliz tayyareleri tarnfmdan hilcum:ı 
şarka doğru ve Vadihalfnya . ~~~a~. ta~arclennı maglu~ uğramıştır. liclkla mcsk:ün mah::ıllc
Nilc kadar ilerlemek olduğu söy- eltı~ı-· ~yl~len bu ycnı baraJ lcrle ticaı:ethnnc ~lleri üzerine 
leniliyor. Bunun için de bu or- taktıgmı butun gazeteler alkış- bir miktıır bomba atılmıibr. Bu bom
dunun 900 kilometrelik ıssız bir lamaktvdtr. b:ıl3r :ı7. hasarı mucib olmuştur. Bir 

çok sivil ölmüş Ye n •ır surette y:ırn-
çölden geçmesi lfı.znndır. Fakat Ahnanya son rn7.unu oynuyor lanmıştır. Bir odun deposu yanmış-
İtalyanların sc.."i motörlü vası- Londra, 12 (a.a.) - Rcuter: tır. Bir cok amele "·e memur evleri 
talarla ve tayyare müzaheretiy· Timcs gazetesi, Alman hnva hnrab olmuştur. Bu hücumu yapan 
le ı::imali Afrikn ile birleşmiyc taarruzlarına tahsis ettiği baş- t&yynrelerdcn bir tanesi Oldcnbur
teşebbüs etmeleri muhtemel • maklede diyor ki: gun şim:ıllndc Alman h:ı\'n dafi b:ı-

tary:ıları tarnfınd:ın duş!iriilmüştür. 
dir. Zaman, amansız bir surette Polon:ıyn.lı ı•ilotlarm 

Bu cebhe~c mareşal Gra.zia- Almanya aleyhinde çalı.~yor. muva.ffalnyeti 
ninin lmmanda edeceği söyle- Mevsim, çok ilerlemiş bulun - Londra, 12 (:ı.a.) - Dün Lo?'dra 
niliyor ki bu manalıdır. maktadır. Yakla.§::ın sonbahar üzerinde cereyan eden bı:ıva müsa

Üçüncü İtalyan tesebbii.sü 
ise Ifassabdan garbc doğıı.ı 

Hartum istikametinde taarruz 
eylemek olduğu zannediliyor. 

Aşağı Nil, diğer harekfttı çok 
kolaylaştıran cazib bir hedef o· 
labilirse de Habeşistan ve Soma
li erzak ve mühiınmatm nakline 
tamamiyle gayri miısaid ola -
cak ve harekat başladıktan son 
ra mevcud büyük petrol stok -
lan da her ihtimale göre çok 
sürmiyecektii'. 

Çöl İngiliz kuvvetlerinin baş 
kumandanı general Vavclin 
başlıca tabii kuvvetidir. 

Al<<leni~ harekatı 
Londra. 12 (a.a.) - Manchesler 

Cu:ırdı:ın gnzet<'Si, cAkdcnlz harc
kfıh> başlığı ile denizcilik muharri
rinın bir makales ini ncşrctmckted r. 

Muharrir, bu makalesinde diyor 
ki: 

Altdenlzdc, amiral Cunnln;rham'm 
barekfıtı h:ıkkınd;ıki haberlerin e -
hemmiyetl barizdir. Bu harb saha
sında ini iyafü i aldığımıza ve şera
itin lclıiır..tzdc bulundu~na da.r çok 
zarıh em::ıcElcr vardır. 

Evvela, br"'v-ckilin sözlerini ka;r
dctmck !Azımdır. Şarki Akdenizdcki 
filomnzı.ın kuvvetinin iki mWlne cı
ı,ıırı lmaSU14l muvaffakiyct hasıl ol
muı;.ur. Şin!al denizindeki takviye 
cfu:utamlamı.dan bazılarım çckcbil
meldl~ıiz, Alınan planl:ırına d:ıhU 

deruzden bir irtil!.tfan hiç bir korku· 
tnuz olm.adığmı gost.cnnektedir. 

Snniy~ ;>1ne başvekilin söı1crini 
t"'krar ederek sö~·Uyclim ki orta şar
ka mütemadi gemi k21ıleleri gön -
dcrmektc teı. eddud etmedik. Akde -
nızde normal scyrisc!ainin durması, 

bu seyrbetuini idnmeye muktedir 
bulunmadıgımız hissini vermişti. Bo 
tr:mamcn ymılış bir histir. İki veya. I 
ili; defa, nmirallik dairesinin tebliğ-

vc kış dolayısiylo, vadedilen is- dcmcl<'rinde Polonyalı tayyareciler 
tilii için hazırlanmış büyük kuv büyiık bir faaliyet gOsterı:nı lcrdir. 
vetle hiicuma kalkmak ve bu Diışı.irulcn 9:! duşmı:ın Uıyyarcsi
kuvveti, İngiliz deniz kuvvetle- nin 14 i1 Polonya tayyareleri tarn -

fındnn dilşiirulmuştür. 
rinin beklediği denizlerden münı Dun gece Londrnyıı tevcih edilen 
kün olduğu kadar çnbuk geçir· hava hücuml:ın h:ıkkında t:ıtsilfıt ve 
mek, Alınanlar için hayati bir tam r<1.p0rlar lıcniıı: gelmemiştir. Bu
ehemmiyeti haizdir ve ynlıud, nunl:ı beraber alınan habcrlerj'! na-

zarnn duşnmn tayyarelerinin ~ğu 
bu projeden vazgeçmek ve insan yollarından çcvrllmi~ ve tardedil -
ları V\} gemileri dağıtmak lfızını mı lerdir. 

dır. lfonadada. ycü~tirilea 
Fakat, bu istil5.ya İngiliz baş pilotlar 

vekilinin dün dediği gibi bu haf- otı.ıwa, 12 (ı:ı.n.) - Reutcr: 
ta t~qebbüs edilecekse §U cihet tmparato-luk pilot yetiştirme pld-
muhakkaktır ki, bu teşebbüs, 1 nı mucibince Kanadada hazırlanan 
Almanlnnn şimdiye kadar ancak ilk Uıyyarccıler, bu ay sonunda lm-

k hafif surette zayıfla.tabildik- par:ıtorluk muharlb kuvvetlerine iltı
pe ,._ h:ık edeceklerdir. Antrcnmanlımnı i1k 
leri J..Ogiliz hava. müdafaasına b:t rcnlcr, milşahltıcrdır. Pılotlar ve 
çarpacaktır. topçular, bir ay sonra hazır lacak-

Amerfüada akisler lardır. Pilot, muşahlt, topçu ve atölye 

Vaşington, 12 (a.a.) - B. Wınston 
Churchillin dun soylcdiği nutuk etra
fında burada lınra:retli mı.italealar 

yürutulmektedı.r. 

Washington Post dlyoı- ki: 
cNe kadar ho~~ gitmez ve ucı o

lurs."\ olsun btitun meslek hayaunda 
B. Churchlll hiı;; bir zaman hııkikatl 
soylemcktcn çekinmemiştir: Bu se
bcbledit· ki :tngillz baş\ ckilinin se
sindeki itı.ınat pardcsinde biç bit 
yı::nlış yoktur.> 

«B. Churchlm ~di her hareketini 
ilıadet eder gibi yupmaktadır. Bu ilın
dct ccdndın h.ı.tır:ı::.ına ve Allahın 
mabedınc yapılmaktadır.> 

Beyoğlunda Kumbaracı 

yokuıunda 

Musevi Lisesi 
1'csbit cı:lılen program mudbincc 
'kmal imtihanlnnn:ı 27 Ağustos
ta başlandı. 

Kayıd ve tccdidl kayıd muame
lesi Cumartesi \ e Pazardan maa
da her glın yapılmaktadır. 
Telefon: 41324. l\Wdüriyct 

eri ol:ırak yaı:ılnnlann mikdarı 12 1 
bindir. Bu sın•islerc haftada 700 ki-
şi kabul olunmuştur. 

SaUarya vapurunu 
İtalyanlar çevirmiş 

(Bıış tıırafı 1 inci sayfııda) 
gemilerinin Lcros adasını bont· 

1 
bardınıa.n ettikleri sırada bu li
manda bulunan Sakaryaya hiç 
bir şey olmamıştır. Gemide lı.iç 
bir arıza olmayıp süvari ve 
tayfası gemide bulunmakta. -
dırlar. 

Dün sabah iki şiddetli 
zelzele oldu 

[ Baı tarafı 1 inci sahifede] 

orta şiddette bir zelzele olmuş
' tur. Hasarat ve zayiat yoktur. 

bmitt.e 

leri, Cebeluttarıktan tıkenderlyeye ••••••••••• • 

İzmit, 12 (a.a.) - Bu sabah 
İzmittc şiddetli bir yer sarsıntı· 
sı olmu.'.2tur. 

askeri geınl knfilelerlnin h!.ç bir müş ---------------------- -----
kulflta tesndut etmeden geçebilmiş Bugün matinelerden itibaren 
01

~= ;:ak:~:m:ılıdır ki, n- TAKSİM SİNEMASI 
mirnl Cunninghnm kumand:ısındaki 

e~:ıs kU\ \·etler ve garb hnvza:unda 
Sir J:ımcs SoınervHle kumnııdasın
dııki munı.-in :Ulo, Cebclütt.arık ile ts
kendcriye arasındaki iki bin mn 
mukavemete maruz kalmadan 1tal· 
:van salııl üslerine karşı bir taarruz 1 

Yeni 940 - 94.1 mevsimine giriyor: İlk program 
GARY GRANT - JEAN ARTllU& - R!CBAR BAR
TEI AI ES gibi üç büyük yıldız ve s inema kahramanları· 

nın yamttıkb.n 

hareketi yapmışlardır. Tayyare Postası 
Rodosa \ e Skarpantoya karşı ta-

arruz.i harekat, Stratejik b.r ehemmi-

yetten z.i~aue psıkolojik bir ehemmi- Fransızca sözlü Aşk, Macera ve heyecan filmi. 
~eti haizdır. Fııhok!ka, İtalyan pro- •iıi••••••••ın••••n•••••••••••s::ııil 
p. gnnd:ısı, bu adalann büyük e~m-
miyeti ,.c muazzam askeri ku\'vcti 
etrafında bir hurafe y:ıratmıştl. Bu 
huıafc, asılsızc1ır \"e Sydncy ve Ori
on 1tal,> an rnziyetinin ::ftfını meyda
na çıkrrmı tır. Bu ı;ibi ileri iı lcr, 
ancak dt.mlc hCıki~ bir devlet tar.ı
fmdan klfl:ıanılı.:bıl"r. Denizler\! lııi

kim yet olm d n, bu ı;lbl üsler, ı .. -
p. nyıı \ ' C' Fr:ınsa ıle yapılÜn eski mu
han:bc.lcr e ııa ında garb Hindi t:ı-ı 
nında \ "C Hir.d o· y::ınu:;undn 1 • ıtc

nddid d fa i bat etmiş oldugumuz 
g'b, ı mui,ndderatın rehinclcri
dlr. 

İzmir turistik 
lüğünd~n : 

yolları mıntaka n1üdür .. 

7/01940 tarıhlndcn itibaren 30 gün müddetle açık eksiltmeye konulan i:;, 
A - l\lukavcl:!Si !esh d!leu 1zınir turistik yolları inşaııtınd n Klll"$ı

ynka. Bornou, 1ncir.ıltı, Ilıca 'c Alsanc:tık mcydıını asfalt kaplnmnsı olup 
kc:sif bedeli <33!>897 1 ra c:-4i ı l~uruştuı-. 

B - i~'...f e\.akı ıı gormcit ısti~cnler Turistik yollar Mınt:ık:ı Mli
di.ırlugune müraca .. ı ed~blliılcı-. 

C - Açık eksiltme 7 Bıl'indt şrin 940 p:ız:ırtesi günü saat 11 de \ıla
yet daimi en ..m nind.:ı y:ıpılac .. ktırA 

D - Muv kk:ıt temin:ıt miktarı cliG46 liradır. 
·r a~ iken ~umanyada yeni raber olmaddrça kat'i bir ına
~ı~ f 1§ başına geldi. General hiyet gösteremezler, bu bahsi 
~ato nesk~ kendisine (Condu· ynnn daha etraflı tedkik e-
tıu~ l'Ul) Unvanını vermiş bulu· deceğiz. 1 hane arkasına gizl.Pnmek ıa- ..... ___ _,....,_"'25:1-;ıı"""'!'"""!."-""'!"''.::w!--

ğildir. Hangi asırların hesabını - 1spanyaya -re Sicilyaya mı geti

E - tstcklıl..... eksiltn e t:ı.rilıinden en aı: sem gun CV\ el mü:fürlüğc 
miıra~atl.:ı bu işi :> pablk ~ine dair chlıyet vesikası alm:ığa mecburdur-
lar. •S42a> 

'le ~· Demek ki Führer, Duçe Eski birinci ve altıncı ordu 

Qı;ıl\rtı Panyanın Condillosundan Kumandanı e.mcklı C:~n~ral ı 
~to • Yakınşarkta bir (Condu- , _ _...._ ___ A_n_ı_ı.ıs .. :ı.n_s_.i._lı.ıs.· _, ı 
)' r. ~ zuhur etmiş bulunu -
~tıı ra A vrup::ı.mruı. hfı.kim 
~ut1n Usullerini tıı.klidde 
taıı\1 u.ş Çareleri arayanlar ço-

... or. 
4viçre 

semaıan bitaraflığının 

İngiliz tayyareleri tarnf ından ih
!ali İsviçre ile İngiltere arasın· 
da tatlı ekşi mürtnkaşaL-ırclır, 
fakat kapanmak üzere bulunu -
yor. Hüseyin Şükrü BA.B~"1' 

görecef;riz? Bu h n::ı.b g; rme recch-ü? Attilayı canlandırarak ~~~~-~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!"!!!!'!!!!!!!!!!!!"_~~~-~~~-~~~~!!!'!!!! 

ameliyesine kıçmcı asırdanbcri ta li'ransa içlerine kadnr soka- Çemberlitaş sineması 4!8'Mt@ 
başlıyacağız? cak mıyız? Osmanlı imparator- 18 eylül ÇTU" anıbn. tiilnündeıı itibaren 1 inci \'iziyon 

Roma imparatorluğunu diril- luıhınu ,.iyana kapılarına. l::n- filinlerinc baJıyll<' . .n..l.tır. Sinema müdüriyeti, hiiyük foda-
tcrck Cermenleri tekrar eski dar götürecek miyiz? Yolcsa kfırlıkhr yaparak bu sene Beyoğlunun 1 inci sınıf smenıala· 
ormanlarının ve bataklarının mağara adamları devrine mi rındn gö terilecck film!cı in en i••ilcriui intihab ve tem.in et-
içine mi atucağtz? Arab inıpa- çıkacağız? miştir. S:ıyın müşterilerimizin istirahatlerini temin Jmsusun· 
ratorluğumı dirı1terek tekrar liiise.)in Cahid 'ALÇIN da s!Jıema dahilinde bir çok yenilikler yap~tı.r. _. 

Odun ve kömür işi 
nasıl halledilebilir? 

R-JI er sene kış başlarken 
U--U bir QOk ihtiyaçlar ve 
derdler başgösterir. Bu dcrd1e
rin belli başlı olanları mekteD 
çocuklarının kita.b ve mckteb 
derdleri, odun, kömür ihtikarı 
bazı kenar semtlerdeki sokak
ların bozukluğu yiizimden h :nl 
olan çamurlar, vesaiti n.aklıye 
ihtiyacı ve sairedir. 

Maarif V c.k8.leti bu sene nıek
teb kitapları ve talebe defterleri 
işiyle yakından ::ı.lıikadnr du -
ğunu gösterdi. Maarif Vekdi 
daha geçenlerde bu sen ki kıtnb
Inrın basılma işinin tamamı ndı

ğını söyledi. Aynca talebe irm 
lüzumlu ucuz mekteb dcfteı leri 
işi ile de meşgul olunduğunu ıfü
ve etti. Bu itibari bu . ene 
mekteb ve kitab derdleriyle k ..... 
şılaşm:ıyac..,ğız demektir. 

İstanbul belediyesi harbe r - • 
men imar faaliyetini çok eımslı 
bir metodla. tatbike devanı edı· 
yor. Aldığımız mektuplar he
Jediyenin şehrin her tarafınd:ılti 
yollarl:ı. alakadar olduğunu gos
teriyor. Tramvay şirketinin be
lediyeye geçmesi de vesaıti na.lc
liye meselesinin mümkün merte
be bu sene da.ha iyi ola. guu 
tahmin ettirmektedir. Gerıye 

bir mahrukat meselesi kalıvor 
ki bu hususdn. alınmış olan ted· 
bidcr bizi pek o lrn.dar t:ıtmın 
ebncmektedir. 

Bir şehir için mahrukat mcs~ 
lesi ekmek meselesi lmd~r mü· 
himdir. V c İstanbul odımcu -
lariyle kömürcüleri pek iIJS3fotz 
olmaktadırlar. Her senekı şika
yetler bunu isbat etnıektedır. 
Belediyenin ekmek nıerelesıni kô 
künden halletmek için ekmek 
fabrikaları kurmayı düşünduğti 

şekilde şehrin kömür ve odun 
ticaretini de idare etıncğe karar 
vermesi çok yerinde olur. Bır

suretle belediye hem halka cid
den iyilik -yapmış. hem de v .:ı.
ridn.tını çoğaltacak bir vasıta 

bulmu.s olur. 

MURAD SERTOGLU 

İngiliz Büyük 
Elçisi izmirden 

Ankaraya döndü 
1unir, 12 (a.a.) - Şclmınizd • lıll

lunm:ıktıı olan 1ngiliercnin !\:Jkart 
buyuk elçisi Sir Knat.chvıle Hu eı;

son ve refikaları yanlnrınd dıgcr 

zevat bulunduğu halde bu &.:lbJb 

8.30 de Seydiköy t:ıyy:ıre m yrl.ı -
tundan tayyare ile Aııkaray.ı hJcekc1 
etmişlerdir. 

Demir saç levhalar 
(B<tf tarafı 1 lnwıdc\ 

fından kullanılmam:ıkt<ıdll'. Bu -Wr"l
le buğday koruma aıd:ıurun htl ;ı: 

olarak tahsili tem:n cdılmck
tcdi.1". Ukin buglin dct;ınneııal r ve 
fırıncılar arasında elden ele d l..ı;...ın 
çuvallar eskidigindcn bunl rın y,rna 
l• olarak kullanılm:ısı bır uru.ret h -
lınc girmiştir. Ve dıkislı nıvall..ınu 

ne şeklide lrull:ıotlabileceğı hakkın
da tetkikler yapılmıştır. 

T ransilvanyanın 
i şgali bugün 
tamamlanıyor 
Bukrcş, 12 (a.ı:ı.) - Reutcr .ıan

gından: 

Dun gece neşredilen resmi bır t •b
llğdc cTransih anyanın ycdincı mın
U:kasınm> Mdiscsiz t hlı.f c-iılr.ıış 

oldugu bildlrilınek"tcdir. Ter'~cd lmış 
nr.ızlnin mütcb:ıkl kısmı, pe uc 
'e cuma günleri tahlıye cdıle < k ır. 

Bumanyada petrol tahldk 
B..ıkr , 12 (a.n.) - E:lŞ'tdtii 

r:ıl Antoncscu, 12 senedenbcr1., pM" l 
sondajları münnscbctlcri d d •lı l l
cugu h:ılde m:ıdcn imtiy:ızl rı 1 ne 
gibi ~~r:ıitte verildiği hakkında t<ıh
klkatta bulunac .. k bir komisyon .ur
muııtur. Bu imtiyazların "~a ndo 
ba7J ;>'<>l uzluklann vukua gcldı •ı a
nılınaktadır. 

Macar kıtaBt.ı Cluj ~hrind 
Budapc~e, 12 (a.a..) - Rcu~ 

ter ajansından: 
Macar lntaa.tı, Cluj'a vormış • 

la.r ve Transilvn.nyanın Rum u
ya tarafından terkedfüni.'} ol n 
lasmmın işgaline devam e mış • 
lerdir. 
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TEPEBAŞI Belediye BAHÇESi Alaturka KISMINDA 
Şimdi, son Aliço çaprazından 

sonra, Katrancı hiicuma g~miş
ü. 

Katrancı hasmına saldıkça A
liço kendisini korumıya ve hatta 
mukabil hücumlara geçiyor, ba
san da hasını el en'>C ile bağlı
yarak olduğu yerde zaptetme
ğe çalışıyoı du. 

cı alta. düşmüş oldu. 
Katrancı, alta düşr.ıekle bo

zulmadı. Sağ ayağını dikmiş, 

sol ayğını üzerine clizkmiş oldu-, 
ğu halde bir vaziyet aldı. 1 

KIZI AY''" :~~sim EGLENCELERi 
Bir aralık, Katrancı hasmın

dan ayrıldı. Dolaşıp dönerek çır 
• pmdı. Hasmının üzerine doğru 

ayak paı makları üzerinde yürü
dü. 
Hasmımı bir kaç adım kal· 

mışb. Tam b:.ı sırada birden bire 
b!r dalış yaptı. 

Katrancının bu, açıktan da
Clıktan sonra hasmım yokladı . 
gördü ki kapan noksan vurul
muştur. Hemen büzülerek yer
den yere kıçıyla kılçık atar şc
kil<lc kapanı bozdu. Ayni za
manda da ha:;nınu üstünde ha
valandırdı. 

Az kalsın Katrancı Aliçomın 
mrlı ü-;tünden kay~rak kllçık

lama ile yenik dü .ccekti. 
Bereket vel'sin çok tetik olan 

Katrancı havalanır. havalanmaz 
nyakı.1rının ÜZ<'rine basarak 
doj;'l·uldu. Ve, bir mıda sıçraya
rak kaçmalt istedi. 

Fakat Kurd Alic:o, hasmırun 
ne ynpacağmı anladı. Birdenbi
re l!a~rnmm ayakları ardından 

geçerek geri geldi. Elleriyle 
hasmının ayaklarından yapıştı. 

Yüziistü düşürerek önüne al
dı. 

Aliço, Katrancının bu vazi
yeti kareısın<la kemaııeyc geçti. 
O da ayakta .. iuruyordu. İki a
yaklarını sağa sola açmı~tı. Ger· 
gin bir vaziyet almVill. 

K:ıtrancı tetikte idi. Nitekim, 
birdenbire döndü ve bir kol bas
kısiyle ayağa kalkamadı. 

~ıı iı:;.c, yalnız c;cyirc:iler değil, 1 
Ah~o bıle ş<;.!';mışb. 

Kai.ı :rncı, fırlnyıp ayağa kal

Bayan SArFüVE ve Bahçenin Bütün Programı 
Sureti 'hususiyede celbedilen, Lübnan ve Mısırda LEYLA ESMA 
Bir çok filmlerde Raks kraliÇ,eSi Onvamm kazanan 

İlk defa olarak KIZILAY şerefine programıınıza iştirak edecektir 

NAŞİD - HALİDE PİŞKİN va arkadaşları ·Varyeteler - Can
baz • Akrobat - İspanyol Raksları 

kınca: 

-- H:ıyd~ fü.ta be! .. 
b;m:ı•Ji> Fişenk eğler.celeri ve bir çok sürprizler duhuliye yoktur. ~'rm-ııi 

Diye rurasmı salladı. Çırpı • 
narak lıasımı"m üzerine ) ürüdü. 

.Alko iı:terııiyerek hasmını 

lrnrsı?adı. Nara bılc atrııaclı. Bü
tün kam beynine sıçramıştı. 

1Jıt ,yar Cazgır, Katrancıyı 

takdir etmişti. Yanında bulu • 
ıı~n genç pehlivana dönerek: 

- Oğul! 4ı1:c pchiivan bu ... 
Genç pehlivan, ilıtiyann ki

mi ta\!dir ettiğini bllmiye:rek 1 
sordu: 

- Haııgisi usta! .. 
- Hangisi ol:::cak Katrancı ... 
- fı fü:oya pay yok mu? 
- Var .. Kapandan nasıl kur-

tuldu görmedin mi? 
- Olur şey değil.. 
- Katrancının kol baslns1 

nasıl'? .. 
- O da fevka~ade... j 
- Aliço, fena halde kızmıştır 

eleği! mi'? 
- Görmüyor musun 1\cl ka

fasının kılları havaya kalkmış . t 
- Katmnc.ı, Alh;oya kar~ı 

ko}ııyor .. 

Eski Feyziati t -'##+ 

YATILI oğaziçi liseleri YATısız 
KIZ \ 'C ERKEK TALEBE A 1·1u BÖL1.ı'JU,"ERDE 

Ana, ilk, ·orta ve lise sınıfları için eski talebenin kayıtlarını tecdide ve yeniden t.1let.e kaydına başlanmıştır. 

Kayıt içiıı t:ıtil gün!erinden maada her gtin saat 10 dan 18 e kndar mekt<-b" murac:ınt edilebilir. 
tstiycnlere tarifname gond(•rilir. Tt·lefon: 3ti - 210 

Arnavutköy • Çiftesaraylar 

İstanbul Defterdarlığından : 
Semti Mahalle::i 

Beyo~lu Azapkapı 1Iacıağma 

B°'ukçarşı Knlpakçılarbaşı 

Suıtamıhmcd Tapu Müdürlüğü 
lıiııasınd:ı. 

Ycnl:rnpı Yalı 

Allbcy kvyii SiHihdarağa 

Balt:;lim:ını Pire> suyu 

Sokağı 

Ycnil;apı 

Heısoi;i..ı 

Kim~aı 

Sılahd:ırağa P~

şapare ç:ıyırı. 

Dtıtluk na mile 
ıııarut. 

Ncv·i 

liukk::n 

• > 

12 

Mı.ıhıımmcn 

81"nelik 
bedell 

MuvakY..at 
teminat 

Lira Lira Kr. 

96 
63 

222 

60 
125 

135 

7 60 
5 

5 
10 

81 

Yukarıda yazılı gayrimenkullerin sr.t.ış \ e kir:ı~ı 2" ~ l!HO tnrıhme knöar "tılr rıy mı~ddctle ve ayrı ayrı 

l\Tilli Eml~ık Müdiirl!lgüııcle ınUteşekkll komi.!'yond.1 p~ı.a.rlıJ,fa ;ı; :ıpılac:ıktır. TııJılıleı ın rnu\'nkkllt temin:ıtile 
bu müddet zarfında hrıftanın pazartesi \"e perşembe gtinlı rı s;.nt on dilr~t.c mt>r,.ktır koıni:<yona müracaatları. 

(851';) 

Şimdi alt:ı Katrancı clü~müa· 

tü. Bu, hareketler o kadar sür
atli ve tehlikeli oldu ki herkes 
heyecan içinde kaldı. Seyiı ciler 
bir kaç kere oturdukları yerden 
havnlandılar. Bağrıştılar: ~--------------------------------------------------------------------~--- Adalıdan claha iyi güreş 1 

1 
1 

- Ha, Katrancı! .. çıkarıyor aeğiı mi? Askeri ik işleri 
- Yüz kere fazla.. 

1

------------~ - Ha, Aliço ! .. 
Mağ1Ub, galib olmadı. Katran- (Sonu var) . 

1 Devlet Demiryolları İlanları 1 

Fatih Aıkeıllk ,ubeıinden: 

Şubemiz vasılasiyle hastnbakıcılık 

ve hemşireliğe talıb aşağıda adları 

yazılı bayanların 15 Eyltıl 1940 günii 
sabahı kurs görmese tıılib olduklart 
Giilhımc, Gümüşsuyu, ve H:ıydarpa-

Do ·uzuncu ıı,; etınenın ır ;:eci rı ıınma ır ~ene zar ım a ge et:~ı a -k • 1 . s· l ht b" f J 1 •• t h 1 şa hastahanelerine mür:ıca:ıtla ka -
rnin edilen !!l.000 ton mnclen kiJmürıiPden Sirkeci dcposun rı ınüretteb yıllarını yaptırmaları ilıin olunur. 
cılanlurımn nıgond:ın yere tnlıliye::ıile is.tifi ''e tahminen 20.000 ton kvmill'ün Ojeni Markaryan, Zehra Onat, 
ıs:>·nı depodan vagon "cya ır.ııkinclcı e t. hmili işi kapalı zarf u~ulile miliıa- ~Saliha Sı\'cr, Pcrih:ın trzık, Feriha 
k<ıs;.,ya çıkarıl mı. tır. Beher ton kömüriin U:hliyesı :?5 \'e tahıniU !!O l.uruş Gündem, Nimet Kayalı, Nedime 1ş
.muh:mımen bedelidir. seven, Malike Alev, Muazzez Bny-

Münakasa 26/9/1940 perşembe günü saat 11 de Sirkecıde 9 uncu lş-ı kut, Naciye Baktı.ış, Menfa Tanmen, 
letme A. J;. komisyonu tnrııfından yapılacaktır. İsteklilerin 693,15 lira tc- .Mcdih:ı Toker, Meliha Turfan, Bedia 
m.inat \ e kanuni vesaiki ihtiva edecek olan Jrnpıılı zarflarını a) ni gun :;::ıat Canbalat, Nihal Sevgi, 1''cride Datar, 
10 a kadar l:omisyoııa ,·ermeleri lazımdır. 1 N';ıdlre Azer, Saime Çevık, Hayriye 

S ı 1 ~ k k i ·1 "lm k a· 8531 1-'l'orhıın_. _ar.mıme er pm-Mız o.ara om syonu:ı:ı \·erı t te: ı:-. • > __ _ 

1
1 Zayi diploma 

Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü 

Mul\ammen 

İ 1an1 a rl 1
1 1V:J8 senesinde Şi,;U Terakki lise-

sinden almı;; olduguın diplomamı 

Lomlrad::ı tahsilde bulunduğum sıra
da zayi ettim. Yenisini çıkaracağım
dan hükmü yoktur. 

k ıymeti 

Lira 

2000 E.:ık i Kamerh:\lun yeni Çukıır malıallt <:inın Kmum rnk:ığm- _ 
Abdülkerim Kerimoğlu 

<.ln eski (25) ınukerrer Jcııi (43) sayılı kf.ıgır hane. ---
750 Dcşikta.ıd ı eski ~.;cnlil:dedc ycıı1 Vi~nczade eski ndn yeni 

Arınağıın sokııgında (5) tayılı ah~:ıb b"ş odıılı h:ıııe. l\IP.rhum Hacı Ahmet Pafa kızı ve 
l."ukarıda yazılı gayri menkuller peşin par:ı ile satılmak iizerc on Feri:;: Ziya paş<ı zevces i Nesime kısa 

b<-ş etin milddeUe O\:l: :ırtill'mı:-ya ~ıkc.nlmı.~tır. 1hal<>!,..ri ::?6/0/ 1 'J4ti ru-ı kürek uzun zıırnıındanberi clüçar ol
m:ırtceı g;;nn ~nt ( 11) de yapılncağınd.ın iste~·lilerm Ah<1rat ve :.'\tnhl~- 1 du(:'U hastalıklardı:ın kurtul:ıınıyarak 

lfıt k .. lemlnc mür<>ca::ıtları. (8612) di.ın g<iztepc<.leki evinde Tanrının rnh 

İstanbul elektrik, tramvay ve tünel iş
letmeleri uınum müdürlüğünden : 

1 

metine k:ıvuşmuştur. Bugün ögleyln 
Gözt~pe caııı.lindc namazı k ılınıp Sah 

· rayıcedıt mezarlığına defııcdilecek-

1 ~t:r:=::. ================== 
Ehliyetine göre ır,;; - 190 kuruş gündclH:lc ı:alışımıi: Czcre 8 - 10 

moııtör musnbak:ı ile idnrc hizmetine .. lıruıc:ıkt.ır. TalilJlC'rın µjya~:ıda ça-' 
lı,sıp mumarcsc edinmiş olmalan :i:lrtlır. San·nt mektepler! m!!zunları ter-
CJh cdilecc>k1ır. ı 

lstcklilerin dlplomalari ve hüsnü lıiune:t Ycsıknl~i~ lıl birlikte 1 G/9/ 
P~O tarih indi'! .ı:at .şkri ınudürllıgürıe mi.ıracmıtl:ırı ıltın oluııur. ( 8641) 

Av vergileri müdürlüğünden : 
Av vcı·ı;ileri mi.ıdiriyeti aklfıı~ında yakılmak üzeı e c;ıtın :ılmaeak "18,, ı' 

ton 7.ongul<.lak sömikok \'C ( 1000) kilo mangal ki.inıüni ile "3500., kilo kc
sılnıiş gürgen odunu J:!/Eylül/1940 tarihinden 2/Teşriııievvel/1940 t:ıri
b me kaclar 20 gun müdd( tlc :ıçılc eksiltmeye konulrı • .ıştur. 

Muhammen bedeli 514 lira muvakkat teminat 38 lır:ı 55 kuruştur. 
2/Hı/940 Çr.rşanba günii saı:ıt "14,, cic :ıv ~crgilerl mudtfMyctinde ilı:ılc 

edtlcccktir. 'l'alib olan ş:ırtn:ımcyi görmek uzete hl!!·giın :ıv \~·rgilerı ıniidii-
rıyctıne ınür:ı~·ıı:ıtlorı ilan olunur. (8G18) 

t LAN 
Beyoğlu kaymakamlığından: 

Merkez, Galata, Ta!tsim, Şişli, K a 
sımpaşa ve H:ıskvy n:ıhiyeleı i mın
lükası dahilınrle otuı .m 18, 19,20 ya
ı:ındaki mtikellefler 14/15-9/940 
tnrilıin<'! te .. :ıdüf erlen cumartc i günü 
öglcdcn sonra ba~layarak Paz:ır gi.i
nii al;ş::ımı sa:ıt 19 n lrnd:ır münı -
c::atl; kendılcrini kayıt ve tescil et
l1111ıeycn nıiikclleflcr hakkıııclıı beden 
terbiyesi kanunu \'e onun tıılbi:;: şclc
lıııi gö:;tcri~· nizamname hükümlcrino 
gtiı·e cezai takibat yapıl:ı.caktır. 

Mel'kcz nahiyesinde oturanlar: :ıy-
111 günde saloz agacı caddesiıırleki 

Tııksiın Spoı· Kuliibü B:ışkanlığın:ı 

G:ılnta Nahiyesinde oturanlar ayni 
gliııde nohiye merkezine. (~isarlar U. Müdürlüğünden :I Taksim nahiyesinde oturanlar aynı 
günde Tclgrar sokağında spor kulübü 

1 - •lOfıX28X13 e:b'admda 1000 ~ıdet tahta açık eksiltme uı:ulii ile Bş. 

s:ıtın alınacaktır. ş;lili mıhiyeı:inrle otur:ıııhır ayni 
2 - ~Iuh~mmcn bedeli 757,12 lira murnkkat tem:ı1, tı 5G,78 lirııdır. · giinde nahiye merke1Jne. 
3 - Eksiltme 17X9X940 salı günü saat 15.30 da Kabataşt;:ı lev:ızım Kıı~ınıpaşa nııhiyesiııde otur:ınlar 

ve miıbtıyant ~ubcsindclci alım koıniS) onuncl.ı yapılııcnkıır. K:ısıınpa~ada spor lmlübü Bşk. 
4 - isteklilerin eksiltme için tayin olun:m gLin 'c saatte %7,5 gü- Ilasköyde ot11ranlar: Parti ba;:kan-

ı;cr :r.e p:ıralariylc birlikte mezkiır komir,yona mürara:ıtl:ırı (86li) 

İstanbul Vakıflar Müdürlüğü İlanları 1 
n. m. z.anı Şerife mahsus drnak üzere Bcyazit c:ur..ı Şeriii a\ lu_;.ın -

dr, i cd m:ıhallcri (Muv:ıkl,ith:ıne kapı!'ının sag ı.ırnfından !) - ıne:trc 

mu • "l ı m .. h. ı h:ıılç olmak üzere) topt:ın ı,ırayn 'erılccegimfon ılıın.ı 

} onn uştu ·. th:-1 ı 2:>/E'yli.U/940 <;arşıint.ın g{ınu ı:::ır.t 15 - de y:ıpıl:ıc:ıktır. ~_.,·~r"':'\-n: 
:ı td<Llc.r Çcnberlıt:ı ta i:;ı:;ı.btıl \·akıfl:ır B:ı.,ıni..uuıluı.,undc \'akı! akru'lar .ı~~.~~ıt-ır 

:t. lemine gcllllcleri. (8G3i) l ~!U~~~~~~m 

Ziraat, Orman, Veteriner 
Fakültelerine talebe alınıyor 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden : 

Ylikı:.tk Ziraat En tittisil orman, tiı:-at, Httriner f:ıkiiltelerinde talebe 
kayıt \'e kabulüne 15/Agustos/1940 t:ırilıiıKlen jfıb<ırcn b:ı~lan:ıcak ve 30 ey
lül 1940 gümi n.k:<mrıın;- k:ıdar ue' :ırn t.'(•t·c<'lrnr. 

l - Bu yıl kabul (·dik1.:el. talebeler bı~c·lvji. fizik, kimy'1, cebir, 
Türkçe tahrir \"e )abnııcı dılcien •Fr:ınsı,c;ı, inı;Jlızce, Almanca dillerinden 
biri> bir scçıın in.tıh. nma tfıbi olaca i-:lar<lır . 

2 - Secim imtihanı Ank.,r:ı 'e fst;ıııbuldn l, 2, 3 te:~rinie\'vel 940° gün
lerinde y::.pılacaktr·. 

3 - LnstıtümL~ faktlltelcriı~f) yazım,~ık ı<-t!Jer.ler kayıt ve kabul şaıt
l<ırını Enstitu n·ktörlu{;ü ile ''ılfıyet Zir:-ı .. t, Ornıan, Veteriner müdürlük
lerinden ted:ırik t>debılirlcr. 

4 - Seçjm jmtiham Anlrnr;;dn Yiık!;ek Zir::nt Enstitüsünd~ yapılacak
br. tsı:ınbulda imtihrını:ı ofacaı;:ı yer Ziraat, Orman, Veteriner müdürlük
lerine müracaat cdıkrcl:: ögr< •lilcc('ktir 

!i - Sıhhat rnpor..ı mir.ıune~ı Enstitu ve \'ilılye11cr Zirn:ıt, Orman, Ve-
te:ineı- muduıfokkr:ndcn te<l:ırlk l'dillr. • 7169> •4492> 

E:ışkn rapor kabul edilr .ez. 

lstanbul Limanı, 
Merkezi Satanalma 

Sahil Sıhhiye 
Komisyonundan: 

1 - .1\lerkezimi;: ihtiyacı · içb ıs ton çut>uk veyahut toz kükürt alına
caktır. Kukürtim beher kiJo,,unun t2:t:.min b :<l€li 25 kuruştan umumunun 
tutarı (3750) liradır. 

2 - Şartnameler merkez.imiz leY2ı.ım rıdan parasız ;ılınır. 

3 - Ek iltme 24/9/1940 salı gunü s:ı:-r 14 de G~lat:ıda Kar:ımust.afa-
paşa rnk:ığınd:ı n.czkur s ... tın nlm:'.l l:oınir~.,-nı.ırı<la yapılacaktı.r. 

4 - Ek iltme nç•k c.l:ıc:ıktlr. 

5 - J\fu> .ıkkot 1em.n..ıt parnsı 281 lira 2!i kuru~tur. 
6 - Eı-~"ıltme:ye gireceklerin 1940 senesi Tıc:ıret Od:ısı vesikalarım 

gi.ı:;termı:lcri ~:ıı·ttır. (P,392) 

İstanbul üniversitesi A. E. P. komis
yonundan: 
Alır.acak ve yaptırıl<:· 

c;ık iş'cr 

t.' unaml"'cn 
btı!eL 

L5boratu\ ar tecrubc hay
' anları için dvrt knleın 
sc:bze 
Gurebn dah..li~·e rJ'1i"ıl'de 
k :ı lori frr te::;iı;a tı 

ürıive•·si :c merlı:ez biuı

srnda kalörlfeı· tt:sif:-tı 

tPnıİı"i 

Ccrr:ıhpafa \:irinci ırnırji 
klini~indc elekırıı:, zil 
tc-lcfo:ı t~i~atı • 
l:;cz:ıcı ukulunda d:ım ta· 
nıirl 

Merkez ~na arl.:ısınd .. ki 
eski mutfak dairesinin ı::ı-

3250 

4!iö0.'.:5 

5115.&0 

~967.50 

ihale günü ve saati 

244 2fıj9/940 10 cum~ırtesi 

> 10-15 

43 > 10-30 > 

> 11 > 

> 11-15 > 

.. r:.. 
nıf hal 1ıe !fragı. 9:!!i3.C8 ' !15 > 11-30 > 

Yukarıda y:ıl.llı :ıltı is n) !'l :ı:yrı :ıçık tk:.ıltmcye konulmuştur. İstek

lilerin do~y:ılarında yr z.ılı ', ( ~ık:ı, 940 T:r:ı!·et Odacı vesikaları ve temin:ıt 
m:.kbuzh.rile ilı<.ıle gu.ıı~ Hcktuı l.ıkte tor l;ın~.crk komisyonu gelmeleri. Adı 
geçen işlere :ı.d •,,rtr.:.ıre, rı ilk~vcle }Y"•jc.~i, J-.eşıf vesair e\•rak Rektörlükte 
gorüli.ir. ~l<615 

lal • 
ıs 

• 
Si 

KEz ve Erkek 
kaydına 

leyli ve nehari 
devanı olunınaktadır. 

DENiZ LEVAZJM SA TIN ALMA KOMİSYONU ILANLARI 

1 - Tahmin edilen bedeli •24.336> lira olan cl30.001b kilo ~ 
26 Eylt'.'ll 1940 perşembe günü saat 15.30 da kapalı ıar:fla eksiltmesi 1aP'j 
lacaktır. 

2 - tlk teminatı cl825> lira c20> lrurus olup ,artnamesi her göJl );.f"t 
misyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği bmgeleri havi ~ 
edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli liln ve ııaatten bir ,.,. 
en'eline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon bafk.anlığına makbuz ııııt; 
kabilinde vermeleri. ,(8121) _ ... 

• • • • ı • 

1 - Tahmin edikn bedeli c52.5-07> lira olan cl30.000• kilo ı;abuııtııJ 
25 eylQl 1940 çarşamba günü saat cll> de kapalı zarfla eksiltmesi yşP"" 
lacaktır. 

2 - tık teminatı c3&75> lira c35> kuruş olup ıartnamesi her IÜJl ):f" 

misyondan c263> kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 
3 - İsteklilerin U90 sayılı kanunun istediği belgeleri havi taıııJ.di 

edecekleri kapalı zarflarını en geç belli gÜn ve saatten bir saat evV~ 
kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz. mukabjjjll 
vermeleri. •8118> 

• * • 
1 - Tahmin C<illen bedeli •103.410• lira olan c300.000> kilo P~ 

26 Eylul 1940 perşembe günü saat 17 de kapalı zarfla eksiltmesi yııpıll"' 
caktır. 

2 - İlle teminatı ct1420• lira c50> kuruıı olup ı;artnamesi lier gün ~ 
misyondan •517> kuruş mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin !!490 sayılı kanunun istediği belgeleri havi ta~ 
edecekleri kapalı . tekli! mektupl:ırını belli gün ve saatten bir saat ev'lt 
ne kadar Ka.'llnıpaşada bulunan komi.;yon başkanlığına makbuz mukabiliJY 
de vermeleri. •81ı9> 

• • • 
1 - Tahmin edilen bedeli «7766> lira c25> kuruş olan cl500> JülO çt" 

yın, 25/Eylw/940 ç:ırşamba günü ~at 17 de kap:ılı zarfla eksiltm~i !~t 
pılacaktır. 

2 - ilk teminııtı <ı!582) lira •47> kuruş olup sa,rtnamesi 
m!syon<lan parasız oluı·ıık alınabılir. . 

3 - i steklilerin 2490 sayılı kanunun istediği belgeleri havi ta~ 
edecekleri kapalı zal'flarını belli gün ve saatten en geç bir saat e~t'.li 

61 kadar Kasımpaşada bulunan koıni!'yon başkanlığına makbuJ: muköibilif. 
vermeleri. ~8122> 

• • • 
l - Tahmin edilen bedeli c212.245~ lira olan c170.000• Jtilo sııdc ~ 

ğının 26 eyliH 940 per~j>mbe günü saat 11.30 da kapalı z.arfia ek.s!ltJ!1 
yapılacaktır. 

2 - m: teminatı cll.862) lira c25> kuruş olup şartnamesi 
komisyondan «1 062, kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 -. tstcklilerin 2490 sayılı kanunun istediği belgeleri havi ts t 
edecekleri kapıılı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir 5'' 
erveline :rndar I{asımp:ıc;a<.la bulunankomisyon başkanlığına makbuz 
kabilinde vermeleri. •8120-. 

* * * - ·ı; 1 ... 

1 - Tahmin edilen bedeli c75.400• lira olan cl30.000:> kilo zeyUı~ 
ğınm 25/Eylô.1/1940 çar~.m1ba günü s:ıat c15.30, da kapalı zarfla eksiltJl'I 
yapıfacaktır. lft 

2 - 1lk temin:ılı •5020~ lira olup şartnamesi her gün komisyon<1 

<377> kmuş bedel nıuk:ıbilinde alınabilir. 
3 - tsteklilcı:in 2400 sa~"11ı kanunun istediği belgeleri havı tat'~ 

l'decekl.:ıi kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir ~ 
evveline kadar K:ı_sımpnı;ada bulunan komisyon ba;,kanlığına mal: buz JYl / 
kabilinde vermeleri. ~8117> :,1 

ı(ıı * * ~- t r 

Beher kilosunun 
T . bedeli 

r ilk 
t&mlnatı 

J7500 kilo bey:ız peynir G3.87 707.05 
39:;00 kilo ımıkarna 23.29 800.02 
6300 kilo şehrh e 23.29 

l - 9 Eylül 1940 ~m·.hindeki kapalı zar! eksiltmelerine talib çıkn1ıS'1' 
yukarıda y:ı.Zllı yiyet·ek m:ıddekri pawrlıkla nlın::ıcaktır. 

~ - Bey:ız pe:ynirin pazarlıgı 13/Eylul/lMO cuma günü sa:ı.t 15.30 dl 
ve makarna ve ş'.:'hl"i.rcııiıı ayni günde :;aat 16 da yapılacııklır. 

3 - isteklilerin te•"inat mektup veya makbu7Jarile birlikte 
paşa<.la bulumın koıniryona belli gün ve !'aatte mürac:ı:ıtıarı. 

* * * 
3 Aded l:oltuk 
8 > s:-ıııcl:ılye 

H > 4 .5 foıtlı.ık yasııı kuı-u pil 
2 > 100 > Anot 
l > El \'Oltmetresi 
1 > 
2 > 
2 > 

G:ılveınometre 

Altın s:ıat 

Altın kalem 
12 > Bakır V('yn ali.iıninyum ttiiseben~ 

50 me:t. Çelik çubuk H nı/nı 

15 > Altı kvşc !;elik çubuk. 18 m/m ,ıı 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı e~yn ve malzeme 17/Eylü1/1940 ~ 
gür,ii saat 15.30 ria pazarlıkla ::ılınac:ıktır. 

1.steklilcrin Kr.,,ım,1Jaşada bulunan komlsyoııa müracaatları. c8614' 

ASKERİ FABRİKALAR SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLAR1 
100 Metre mıkabı ~!50: 5.00 X 0.25 X 0.025 M. eb'admd:ı çam tahtasl 
400 > > 2.50: 5.00 x 0.22 x 0.025 > > > > 
200 > > 2.nO: 5.00 X 0.20 X 0.025 > > > > 
250 > > 2.50: 5.00 x 0.18 x 0.025 > > > , 
l 50 > > 2.50: 5.00 X 0.16 X 0.025 > > > ' 
200 > > 2.50: 5.00 x 0.15 x 0.025 > > > > 
100 > > 2.50: 5.00 x 0.14 x 0.025 > > > :> 

100 > > 2.50: 5.00 x 0.12 x 0.025 > > > , ,,, 
Tamamen çam vermek mUmkiin olmndığı takdirde yarısı \ıralı çr.Jl'l 

yarısı bcya;ı: köknar olabilir. ıV 
Tahm;n edilen bc~C'li c63.7nlh lira olan miktar ve cb"atl:ırı y~ıı~ 

yatılı sekil. ı,alem ve cem'an 1500 met.-c mıkubı kereste askeri i'abrJt. t.t 
uınıım miidürlüğü merkez s::ıhnalma l~omisyonunca 2G/9/19!0 per~eıı;ııı 
günü s.ı:ıt l 5 te kııpalı zarfla ihale edilecektir. Şartn:ımc 3 lira 19 ıı.~·'1 
rnulrnbiliııde komiı;yoııdan ,·erilir. T::ılil;l~rin munıkkat teminat oları } O' 
linı 50 kuruşu h:l\ i teklif mı-ktuplarınt mezk(ır günde saat l4 de kad:ıt ,. 
ır.isyoıın vermderi ve kendilerinind e 2490 num:.ıralı kanunun !? ~ev'' 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu olır.:!ılıklarına ve bu işle aH'ik::ıdr.r tJ>O' 
eardan olduklarıııa dair Ticaret Odası \'esiknsile mezkur gün \'C saatte 
misyona mür<ıcn:-tl:ırı. c8428l 

• • • 
Kmkkalede ;)·aphnlacak in~at ıı;;' 

Kcşit bedeli '18.200~ lira olan yuk::rıda yazılı iıış:ıat Askeri fıı1J11~ 
lar Umum Müdürlüğü merkez. satın alma komisyonunca 24/9/1940. 111ır' günü saat 15 de kapalı zarna ihale edilecektir. Şartname c91> ı...uru:ı s6S1 
ltabilinde komiSyond:ın verilir. Taliblcrin muvakkat teminat olan ~ 1 ,cf" 
lirayı havi tekli! m~ktuplarını meı.ki'lr günde saat 14 de kadar koını$)riı1' 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 nuın:ıralı kanunun 2 ve 3. m:ıdricıe.,, 
clel<:i ,·esaikle muayyen gün ve saatte komisyona. müracaatları. ~-~~ 
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r~ünakalat Vekaleti İstanbul mınta1' 
Biınan riyasetinden: 

Denizcilere ilan 
öt' 

1 - Arna\'uU:öy Akıntıbumu ile Kandilli arasında konmuş oıan 
ııiz:.ıltı kablosıt tamir edilmek üzere lrnldırılacakt.ır. ıııif 

2 - 12/'J/J 9·10 da başlaııncak ve 20 gün kadar sUr!!Cel~ olan ~ıı:ı' 
işi için kullanılacak dub;ıda beynelmilel iş:ıretıer gece ve gündüz bil clt~ 
cüklır. Bu E<ıh:ılardan gcc.~ck gemilerin dub:ırun y:ıkırıından gc~111eJ11 

' \'C bu hizada s i!ratlerini kemeleri bildfr~Jiı-. •8609) ~ 

Sahibi: Ahmed Ccmaleddin SARAÇOCLU ı)' 

Nefrlyat Mtldürü: Macid ÇETi N Baı:ıldıilı yer (Yeni Sabah m.attıa•• 
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