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Her yerde 5 kuruş 

lleyhJmizdeki ( ~frikada Iıarh '1 
bazı yazılara Atrik°i ha-:' 

l(~vrup~~ har~ il 
d a i r binde yeni 

safha 
--0--

ltalyanlar Mısır \u
duduna tecavüz 

ettiler 
-o-

) 1~izcle ~ir endJşe de 
~· ÇijDkü Mchmc~ri
~Uarda va.tam bekle
~ • Ve 'ıs.tan için de 
lıeı- Titrk milleti muhtemel 
~tehlikeye karşı vazif csini 
~'- ~r. Almanla.rın bil- Knhire, 15 (a.n.) - Reutcr: 
'l\~ icap eder ki tehlike İngiliz seyyar cüzütnml:ırı tarafın-
~rj korlrntm.az; blliıkis dnn t::ciz edilmekle olnn ltalyan kı-
ı~lar tnlnrı, dun Llby:ı hud..ıdu ch'.u-müa 
~ • c:ı.nlruıdırır 'e 1ıtiüin Sollum tcpecil.lcrini işgal surctı1e 
heta kaıırama.nıııJ.a.nıu gal&- ilk defa olarak Mısır ar:ızisi dahiline 

gettrlr. girmlşlerdlr. JIIç bir nskeri kıymeıi 

Dün·1 A 
man yy 111 

resi düştü 
~ 

İngilizlerin yeni mü
dafaa sistemi 
pek müessir 

-o--

Lon<lra, 15 (a.a.) - Hava ncuı-
retinin tctlıt ·: j 

-Dr. Re/ ik Saydam Seyahati 
muhtelif yerlerde tedkikatta 

esııa ında 
bulundu 

lznür, 15 (a. a.) - Başvckllimiıı Doktor 
Refik Saydam bugiin, 18.15 trenile Ankara.dan 
şehrimizi şe~flendinnis ve istasyonda vali, 
mevki lmınandam, bclecliye ve parti reisleri ve 
kalabalık bir haJ~lrlitlesl tarafından ka.rş;dan
mışhr. Seyalıatlerı milddeünoo ml)htdlf istas
yonlarında halk l'"e köylülerimizin nevirli t.erza
hürlerilc kar~a!i4'1J başvckilimlz bir çolL vatan
da~la ayn ayn göriŞnilşlcr \ 10 '~la.r a
:ragnda gördükleri netı'e ,.e buznrdsıı ç.ok mem
nun knlmışlarclır. 

Kütalıyodan ~rken 

Kütahya ,15 (a. a.) - lmıire gitmekte o
lan BfıavekH Dokt&T Refik Sa.~·,ln.m, dün, :Ku-
tahyadan geçmiş ve ist&syonda binlerce halk 
tar'l\fmdan scmmlearuııış ''e uğorhmnı tır. '!'r& 
ııI:o istasyonda. tevaldruf1mdan bili tifade BGŞ
vekll Doktor Refik &ydaın 'n.gonlanndnn hı& 
rck kendl1eriııi ~ağa gelm1!! olan Kütah

ya v ek-arı ha.iki ile göru.ınii~ ve lte.ndilerind n 
7ir6i vamiyet etrafında rnalfunat almıslardır. 

1 

' 

~ J ha.iz olmamnkln beraber bu yer de-
~ ğlştirmc, mühim inkişntler göstere-

MlSlr kralı S. M. Fa.roli .~ 

Dü§mnn bombarrum:ın tn"areleri 
diln gece Londrn bölgesi ili.erine 
fasılfılı huct:mlnrda bulunmuşlardır. ı 
lngillercnm ve Gallc'in muhtelit lu
ınmlnn üzerine de bombalı:ır serpiş-, 

tfrllmiştir. Bır knç düşman tayyaresi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Londrımu: merkezı üzerinde uçmuş- -

~ "-a.I: !Jlise)iD Calıitl y ALÇIN I 
..,,. ~ bilir. biitun partıleri temsil edecek bir lardır. Bombnlnrın ekserisi banliyöle-

I.onclrada '.l'e{sirler 

h İyi haber alnn mahfiller, öııilınüz- milli kom.ite .ırurulacııkt.ır. 
ejnisflı.Wefpföhlisflı-7..c deki blr kaç gllniln Mısır için n:ız.ilt 

~ itung gazet<'S.İnde Türkiye olacnğını ve en yüksek clcrecedc 
~~da gördüğümüz bir ma- milli birliği ihtiyaç göstcre<'cğiill Londra, lf> (a.a.) - Reuter: 
h.L hızj Abnan propagandasının derpiş etmektedirler. Başvekil Sabri Bugünldl Kahire teblilindc 1tal-
"l.lı.. P " h'd' el · k d:ı •~'-'b ede Tnnların \.:ıhlive edilmiş Sollum kö-t..L.tt. Pek alışlon bulunduguw muz a~ a ıs cı·ı ya ın n ... ~ı - ,,_, ,, 
~"'11> bilmek üzere, hafta tatilini Kahire yünü i5gal ettiklerine dair verilen 
bit~ Usulleri ve mütalealan ile dısında geçirmekten vnz geçıniştir. baberlt-rlc alakadar clar.ık i\)rasııu 'ete dnha karşılaştınyor. Al- Sanıldıgma göre, vaıJycii tetkik içir. [Sonu 8 Uacü •hifede] 

~Yada. gazetelerin ne türlü ---·---==============-------
~ }'azdıklan malum olduğu Af b •• •• k l • • 
~~ ı.=.:::ı.:::::::~ gan uyu e çısı-*" r:r taraftan <la bu türlii noo- • 

~~c:kn:.,:~m:~ ·n lzmirde beyanatı 
" kalıp dostluk tc.miııatını 
ht_SllretJe tclak.J;j etmek rnzım 
~~(!ğini bize bir kere dnha 
~~·or. 

Büyük elçi lzmir fuarı 
çok sitayişkar sözler 

hakkında 
söyledi 

cennet gibi bir fuar görmedim. 
Bu yüksek eserin beled:i)·e r!:isi
niz tarafından lzmire hediye e
dildiğini zörPJ"(.'k diycbi,\iriPL . 
bu eseri yaratanların hatırlan 

re ve civar bölgelere duliIJl(iş'tilr. Bu 
banliyôlcrd n ikisinde evlere isabdler 

vuku bulmuştur. Tiearetbıınelcrden 

müteşckkd bir kısımda da bazı hn
sarlor vuku buln1uş \'C blr yangın 
ı;ıkın~n da siSncıuıillm~. 

Henilr. tıım olmıyan raporlar Lon
dra bölg~...ındc her taraUa huar ve 
tele!:ıt mlkdıın evvelki hücumlardon 
az olmuııtur. 

Y\ıl stl. infilaklı bombal1ll' orta tn
ifllc!re sahlDerindcn birinde bazı 
OOııarl. m scbeb olmuş, bir kaç ev a
lır hllS<lrlı: rn mnruz kalmıştır. Olen 
ve yarnlan:ınfar vardır. ı 
D.ğcr oo}Sclerden gelen rapor!ara 

ıöre, hnsar hatif ve pek az ölen ve 
yarnlan:m olmuştur, Şlındi S41't>it ol
duğuna g&r(', dün, avcılıırımız tara
fından 7 a rn. n ta~ :ırcsl dclıa dil
~ılmustu . Dun gilndüz dü.5ÜJi,llen 
düQTTlmı \ayyııresi adt.'Cli bu surcile 
18 dlı·. B ınlnrın 2 si hnva dnCl top

lan, 1 \aneal gün d~dan vo on 
besi göndtiz avcılarımız tarafından 

dfişllrfilmüı,ıtür. 9 avMınJz kayıptır. 

J'akat altı avcının pilotlan 6'lğ ve 
salimd!r. 

[8onu a llnell aahıfedcl 

41... lıfaattecssUf görüliiyor kJ 
~lar bu kadın scnedcnbcri 
~le pek yakın temnslarda 
'ııla duklan halde bizi kat'iyen 
~ı._~atnamışlardrr. Biz Türk · 
~ ıncaclesin' müteaddit dc
'1 l>ek liÇ1k1 pcl. slı.kb \'C ti!l.· 

~ bir surette ma\•zuubrı.hs 
~·Almanlar bizimle dost ge
~ek istiyorlars .... bu münha
~ kendilerinin tnkip edecek· 

İzmir, 15 (a. a.) - Şehri- 1 
mizde bulunmakta olan Afgan 
büyük elç.isi Fcyz .Muhammed 
Hcı.n dik vilayet mnkamına ge
lerek kart bıralmuş ve sonra 
belediye reisini ziyaret ederek 
killtilrpark ve fuar hakkındaki 
derin takdir ve hayranlığını be 
yan etmiştir. 

hiç bir zaman unutulmıyacaktır. =============-

hattı harekete bağlıdır. Al
~lar Türkiyenin dostluk ve i
~ dıw pc!1 çabuk ve pek kolay 
'ka.zanabilırler. Türklerin Al 
~ nıllleti afo:yhinde hiç bir his 
) . ~ktur. Tilrl efkarı umumi
~tıı ve ma.thuatım Alman hü
~ ~tinden uznklaşlıran seoop
~nun bize karşı bir tehlike 
\ti 1 ettiği kanaatini veren söz· 
4tıa \re hareketleridir. Almanlar 
~· bizi Afrika kavimleri gibi 
t~ 'a.k ve cicili bicili uf ak te
~tie aldanır zaıınccliyorlar. 
' tehditlere kalkıyorlar, 
tt1<J ... bir çocuk kadar sa!dil 
~· Ugıırnuza zahip oluyorlın;-. 
~~ Almanya işlerini ve poli
ti flaını ne kadnr ya.kından tn-
~·f!ltiğimizi anlayamıyorlar. 

~aıı ili Alman gazetelerindeki 
~ larıa değil, Alınan hUklıme-
' takip edeceği siyasetle ka
~ bilirler. Almanların biiyülc 
~knik dehasına malik ol
~ . mUmkündiir. Fakat ne 
la e!ki pek fena bir psikolokdur
~'. kal'fııla.ruidakini anlıyamaz-

\iı ~atnafilı itiraf etmek ıazım
~ }.~ Almanlaı1n bu bahiste 
• Vltiıeı; pek zordur. Bizim 
... ~aatlmize uöre Alman hüku-
"<lf:l' • 
'iy l tamamile Mein Kampf 
'tlh. aa;lini ta.kip etmektedir. Bir 
~ ltiyenin hatırı için bu siya
~a feda edemez. Fakat onu fc
ta ecleıneyince de bizi kazanma
~ lı 1tnkan yoktur. Almanya mil
)'~~!:a11 içinde sulhperverane 
~"-ılağa r.w olmuş medeni 
~ clevıet olınnğa karar verdiği 
~ 'l'ürkletdcn sadık ve feda
\' hir dostu tasavvur edilemez. 
lntllknt bUtün dünya için bir teh
~. t.eşkil ettiği zamanda ken
~n bu tehlikeden masun 
'd~a ve bir istisna te§kil 
hı~ inanmak aafderun
~ gıöateremeyis. Buna. inan 
.;::~ giln vat::ınrmtıa karşı 
~ ihmal etm.ie oluruz. 
~u esaslı noktayı kaydettik· 

Düsey;n ()ahid YAr,çlN 
(&onu 8 lincU Nhifode] 

Büyük elçi şehıin muht,.lif 
yerlerini ve bu arada milli kü
tüphaneyi gezmiş ve İzmfri zi. 
yeroline ait intibalarını gazeteci
lere şu cümlelerle ifade eyle
miştir: 

"- Her ~eyden evvel şurasını 
söylemeliyim ki İzmir çok gü-
2.el bir memlekettir, sevimliclir, 
§iıindir. 1zmirde fuarı görmek 
maksadiyle geldim Ye hayrette 
kaldım. Ben Amerikayı, Hin<lis
tanı, Londrayı, Farisi, Berlini 
Rodayı Ye dünyanın bir çok 
şehirlerini gfil'mnı ve gördüm. 
Hatta geçen Roma sergisini d~ 
ziyaret ettim. Fuarınız kadar 
cazip ve ruhnevaz güzel çam 
ve çiçek kukulu bahçeler içinde 

Bu imar işlerinin kısa biı; za
manda başa11lmış olması ayrıca 
takdire lefıyıktır. Beledi;re reisi
nizin zeka ve iktidanna hayran 
kalcclım. l{endilerini çok samimt 
ve candan takdir ve tebrik et 
tim. Ben bUtün dünya f uarlannı I 
gôrdılın fakat burasını çok se,·
clim, çünkü evvela hurası bizim
dir. Bütün ııark islamlarına hi
tab ffierek söylerim ki gelsinler 
ve görsiinler ve Türk idaresinin 
Tilrk gayretinin ne büyük eser
ler yarattığını görsünler. Eski j 
devrin en eaki idLrcnin yanlış. 
cumhuriyet idaresinin kuuereti
llklannı yakından öğrensinler. 

tini, kuvvetini ve Türktin yıl
maz azmini anlas1nlar.,, Büyük 
cl~i beyana.tını tekrar belediye 1 

reisi hakkındaki hayranlığını te-
1 

yid ederelt bitirmiştir. 

Türkiye atletizm 
birinciliği bitti 

Rıza maksud 800 metrede 
güzel bir koşu yaptı 

- t. • 
/ , 

--

. --·-- - ~ ll'ail4 Yliksell ~-:-~ , 
# ~ --

,. - .. 

lr~ !~!!)'!~d, 

-Harb-, 
' 

Vaziyeti 
Londranın hava 

müdafaası --··'-
YAZAN: 
B. Dgaz 

A vrupadnki kara harpleri 
bittikten sonra ordularla t~
riki harekat eden büyük ha
va kuvvetleri serbest kaldl. 
Şu sırada her iki t.a.raf bu 
km1'·etleri birbirine iktisadi 
ve sınai menabüne tevcih et
miş bulunuyor. 

Harbin ilk sekiz ayında 

Almanlar pek memnundu. Çün 
kü Almanya üzerıne hiç bir 
hava taaıTuzu yapılmıyordu. 
Nadiren görülen d~an tay 
yarc1eri de yangın ve tahrip 
bombaları yerine beyanname 
atnıağı tercih etmekte idiler. 

Bu tarihte hiç bir tacize 
maruz kalmadan rahatça iş
liycn Alman harp makaniz
ması Polonya, Norveç ve Da
nimarkayı bir çırpıda harp 
haricine çıkarmağa muvaf
fak oldu. Fakat İngilizler bu 
pasif sistemi terkedip Alman 
harp iktisafüyatını tahrib e
decek faaliyete girişince har
bin fecaatini, sıkınWaıını 

Alman milleti de bolca tat
mağa başladı. 

İngilizlerin gece yapt.ıkları 
hücumlara o kadar uğraşıl
dığı halde bir türlü mani olu
namaması Almanları gittik
çe kızdırmış, tehditler savu
rulmuş ve bunun da para et
mediği görülünce "mukabe
le misli1, iddiasileLondranın 

bombardımanına teşebbüse- ı 
dihni~ir. 

Almanlar daha büyük tesiı' 
elde etmek için evvela Lond
raya gündüzleri taarr.ıza baş 
ladılar. Malum olduğu üzere 
gflndüz taarruzları kendile-

ısonu 3 Oncll aahlfede] 

--- -· 

SOVYET 
RUMEN 

-GERGiNLIGI 
---··---

Karşıhkh teati edi
len notalar 

Mosko' ıı, 15 (:ı.a.) - Tass alen
sı bildiriyoı: 

13 eylUlde ham·iye komiser mua
vini B. Dekonozof Rumanyo elçisi B. 
Gnfenkoyu kalıul ctmil)tir. Scl.ir ko
ll1lı:er ınu:ı\inlııc Rumen nskeri tııy
ynrclerin 'n So' yet arazislrıi ihlal 
etm lcri ve numen hudud kıtnatının 
tnhrlkfıt~ bulundukl:ırı hnkkındald 

29 ağunos t:uihH Sovyct notuma 
Rumnnyn hükümetl tarafından ve
rilen ce.,; :ıhı tC\·di eylemi~lr. 

Rumen nolasınd:- Rumen tnyyare
lerinin hudud boyuncn uçtukları fa
knt Sovye:t hududlmu ihlAl etme
dikleri blldirllmcktc ve Rwnen t:ıy
)'E'.rc"'·•ryt .. f'! bnd ııl )l tmı .. J:ı rr.ç
mcmclc:rl hak km da kat '1 emirler ve
rJldiğl ilfıvc edilmcktcdlr. 

Bundan bnşk:ı nota Sovye't t;ın·o
relerinin de hududu geı;tikledni idd.a 
ederek hAdisclerden miltevellit me
sultyetin Rwnen tayyr.relerinc yük
letilmesine imkfın olmadığım knyd 
ve &ıı suretle devam t-ylemcl;t.edir: 

Dununl:ı beraber SoYycUcr birliği 
ile iyi komşuluk mil!ınsebetlcrlni mu 
h:ıfazn için hiç bir :ıcyi esirgememek 
karcrmda olan Rumen hükumeU l 
eylt1lden itibnren hudud hattı civa
rındaki bölgede btit\in uc;uşları ya
snk etmiştir. 

Keza Rumen biikümeti karada da 
Rumen muhafız.lan t:ırafındrm budud 
hftdlseleri ika edlldiklcrmı de inkftr 
etmekte ve bu h!ıdiseleıin Sovyet 
ınulıafızln.rı tarafından ihdns edildi
finl bildirmckte<lir. 

Bununla beraber, rnc\.7.UU bahls 
iyi komşııhık münasebetlerinin mu
hnfaz:ısı nrzulDnndan mülht-m olan 
Rumen hükümeii Rumen hudud mu
hafızlarının ~ikar toprak tc\.-avuzü 
hnl\eri müstesna olmak üzere sılaha 
müracaat etmelerini resmen yııs:ık 

etm~tir. 

B. Dekonozo! bu nc.t:ı mündeı:ecnıt
nı hükumetine bildircccki cevabını 

veıın~t.ir. 

SABAHTAN 

SABAHA 
... 

) 

General Antooesko 

Rl!manyada 
bir darbei 
hükumet 
~ 

Demir muhafızlar hü
kUmete tamamile 

hakim oldular 
-0--

Bükrcş, 15 (a.a.) - Sk-Janj r.jnn
sından: 

Dun ~ yeni bır dnrbei hilJ,."iı
mct yapılmıştır, Demır muluıfı:ı: kı
taatı teşkilAiı, bir devlet organizas
yonu halini alınış olUJ) ncşredllecck 

olan bir knrarnnm.:-, devletin bün -
,.esinde yarından itibaren Rwn::ın

yalı •Demir muhafıı.1ar Rumany:ı -
sı> haline gctlreccl: şekilde tndllüt 
yapacaktır. Dün ıık~ım baS"cldl ge... 
neral cAnıonesko~ üır:ıfmdan ~~ 

ldl edilen yeni kabin~ şudur: 
Demir muhafızlar şc!ı Horin Sima 

~vck 1 muavini, ı;ıcncrnl Pntrovıes
cu Dahiliye nn:ıın, Profe"Öl' D:ın:ıi
tescu Milli Terbiye nazırı, Michcl 
'.Antonc:ıcu Adliye mwrı, Nivolııu 
Münak:ıl{ıt n:ızırJ, Sturdza H:ıriciye 

(Sonıı 3 üncü c:ıyfadıı) 

2000 kilometre 
süren seyahat 

CENUBİ 
DOBRUCA
NIN İŞGALi 

• 
Bulgar kltaatının 

gelmesi bek;eniyor' 
-0-

Sofy,, 15 (n.a.) - Gen<'t• 1 on .. 
ltof'uu idaresinde si ·n Bu!z:ır ma
knmlarını tem ıl cdrn kc..msyonlar1 
tn:ı:fuı cc ub Da ıcczinc gırerek 
Rumen makamlarından dc\Tedılen İ 
ciıtlrelE'ri tC'Slı 1 n lm,.;l rc\ır 1 

Devr :-nl .. •ın<!ı mucıblncc Rumen 
lol.nlorı curr;a gu"lu çı;kıkcck \'C Bul-. 
gıır kıtalnrı c.urr.:ırtôı gum• ~~"ale 
bftŞlıync: kl.lrdır. l 1 tlç me halede 
bu n~-ın sonund:ı 1 mal cdılc..--c'ktir. 
B\lltin mllll hlzmetl n dc\Tmc mti
teallık tdern ... t cv;.rtlden tesoıt e
dilmiştir. !.Icmud.cr 'c l 000 trnktdr. 
de dahil oldutu bnlde lti metlcnn 
normal biı· ~'.!ldc ccrcytımnı tcmb 
için hududu l"eçıDC • n rı oc' J~ 1ek
t -ıı,. 

Ht<lkın doh:ı şimd.ıden ynbancı 1 
mntlıuat mOmc sillcnnin de rclak:ıt \ 
edeceği Bulgnr l ıtnntını SC' k ve 
heyecanla istikbale hnz•rlc :ırı akt.'1 ol
duğu bildiriliyor. 

Japoııyanın -----
Hindiçini hakkın

da teleb!eri 
Şanghay, 16 (n.a.) - Tr. s r.j:ınaı 

bildiriyor: 
Japon heyeti Fr. n .. r. Bir..d.cinw 

maluımlnnn:ı Jupony .. nnı Jrnt'i "e 
son i~tcklerlni tcbll : cimi tıı. 

Japonlar Fran • .r. Hindlçınıs.ınin üç 
bölgeye taksimi!l.i istemckk""<iırlcr. 
Bu tnleblerı• göre Tonkin \ılaycU 

Japon kontrohi altına gcçccc:-. An
nnm bir t~pon • rnzi h. linc dro~ e
dılccck, saygı lolge i ise Frn~ 12. 

kontrolUnde kal:ıcaktır. 

JI:ınoyd:ı bir Jnpon hava ti~ te
sis edilecektir. s ... h:l kısmının der.iz 
üsleri tesis .:dilmek uzcı·e J,ıpoııhıra 
terki L~cnmcktcdir. 

Hava k rumu 
paraşf tçüleri 

Adana da 
Ankara, 15 (a.a.) - Türl. HnY3 

Kurumu paro.~utçülcri, uçu 'c pa
raşüt atlama go.,tcr.rlcı i ~o pır.ak 

üzere bu s:ıbrıh su .. t y..:di buı;u1'.ta 

t:ıyyarc!cl'ile Adamı) a hareket ct
mi lcrdir. P .. rasutçulcıimiz, Adon:ı
dan sonrn Mersin, İskenderun, Ar.
t~kyo, Gnzi:ıntcp, Diyarbd:ır, Elô
zıg, Malatya ve K :> er Yi zıy .. ret e
derek ntlayışlar ;>an. c:ıkl rdır. 

l3u ziyaret uçuş \'C pwr, "i:t atlama 
gösterirler! bu yıl içinde ha\'a ku
nıınunun yaptığı memleket dnb!ll 
turnesinin uçuncüsiıdür. 

. ) 
Sovyetler Uzak şark-
ta manevra yapıyorlar 

• 
Mo~kova, 15 (a.a.) - D. N. 

B. bildiriyor: 
Karasnin Sviesda gazetesinin 

neşrettiği bir habere nazaran u
Harp-ikiniz tle İJ isiniz h(lşsuııuz amma ne yapa~ mı :ki paraya zak şark mınt..akasında küçük 

lmrı:;ı gönlüm l·ufkadır. 
mikyast:ı. manevralar yapılmak-

1• talyanlar Habeşistan scfc-ı bu harekete sililhile muhalcfc] t.ıdır. 
rine çıktılililrı zaman ln- ebnek isterse İngiliz <lomıı ması- Uzak şark kU\\ etleri baş ku-

giliz donanmasını hiçe s:ıydıkla.-l mn Akdcnizden kovulacığını mandruu generael Stern bu ma-
nnı ililn ettiler ve eğer İngiltere ... ..., • [Sonu ı ııcl r;ahıfedcJ nenalara nezaret ciıncktcdir. 
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Bir kırtasiye mua
melesi 

16 EYLUL 

Haberleri 
l SABAHTAN SAf?Atf! 

"' 2000 kilometr9 
Bazı ekalliyet süren seyahat 

mektebleri BÖ~971;:;:,.1.::;"~ 

Hükumet ecnebilerle evlenmeye mani olmakla 
Türkiye milli ve ırki istiklali bakımından 

yeni bir adım daha atıyor. 

8 Ç t I d 1 İtalyanlar birkaç uned -
-o-- buna kani idiler. Yepvenid:>~ 

Oktı r..ı.cul:ınmızdan Fındıklı, """"'" 
:tstanbut bclcdiyosi $elılr daiıllinde D ·ı>ı•.·i ~ ·lesi, Nahid ne ..... .._.,rt- ŞehrimiNeki bazı ekallif'el w ec- malan bii;yak, h&Y& lalt , ..._ ·--.J. .. 'L.d--- _ __._ _ ____.. "' 

esnafların J:ontrolüne chcınmiyetlc rn.ını ı:; 1 , arada o'ucan Mclih:ı nebi mckteulcrindc bugünden itiba- v-.a\U. Afi ._._ onatill"" 

devnm ebncktcdir. .Bir k,.ç gunlük Gökerl'nden ald &ımız mektuptu ı en yeni sene tedrisatına ba:;lanacalc- şarkında Usler tesis etmifleı! 
kontrol neticesinde muhte.lit ımn- deniyor ki: tır. Bu $Ckı1 ban tnlebc ailekrlniıı Paııtelarya adası Akdıenizcleld• 

mı.,tır. Bunlar ar:ısmd:ı Kadıköy bu mcktcblcrin arılmasuun tehiri gı Z 1.uuıswıU uuyıe aJI"".:: 
v şını ikmal ettiği sırada henuz tile- ~ ktak d - ,...-Yeld...:x.ırrneninde Nlltonun tınısından ı"rı'n ......... ,·ı ld,...ürll'Ao.--; ..... bir --"" şar i ve oğudaki hava 

takatareıı bir çok esnaf ceznlandınl- «Geçen sene oğlum kanuni )"a- şikayelıni mucio olınalda411'. Hattil "li •'--·- :~: --_~..il.. 

"5• ı nin son sınıfında bulundujvn&n "' -.-. ...., __ .... ..- ...,. 
Dünyada o lCada.r bliy{lk ft vedy.Jrdu. Neticeyi hep biliyo- müsadere olunan ekmeklerden baŞk:ı. merhum bab:ısından, C.ebze em- şikiıyeUer y.oıpıbnıştır. Maamafih bu lcrile bu filonun her ~ı aır 

ehemmiyetli itler plup bitiyot ruz: yine Yeldeğinnenindc .ao auınarach. valınden. alın~kta olduğu ma:ı ı s<::ne için buna imkin görülememek- ayn tahrip edilecekti. 
ki·, diger- bir çok bü~rR1r : .. ı- 'Y 8 Z • n : T'" ki hasta adam teşhisi börek ve simit tınneısı Receb temiE-1 kesilmişti. 4 - 5 ay sonra yuksıck tedir. Gelecek sene bu mekteplerde Haı.,.,.. scfen'nde .. _gı·ı~~ ılı' 

:!...-.. ~ ur )eye- l::ı.e r:~yet etmed"ılnnden kasab Ali d • 1 - d la k ·~ .uı u:;&v bu arada Ü7.erinde duruım-..ıı-- D k d 1 . 1 ... ..... ... ~. 1 tahsile intisab cltiii ciheUe eskı iger resmı mektepu.:ıe uy uru ca - l"ba ı-.o " ddı. f""-..., 
l1oU&l.l r. Ku" fez oy u ar Ve' rıırasınt yap aşmıya Samuray, kasab Ali, kasab Fahri \"C t a ~ wrma Fakat ~ · B maaşının yeruden tahsilı icoıb et- ır. 't-...: .-

g~ıyor.. unlardan biri de htl- ha?.IrlandıJar. Atatürkün en bü- Kadıköy Gayreddin sokak a7 mana- mekte idi. Yüksek tahsilde oldu- • 1me .1.1..16iliz donamnasamn ya~:::;. 
kUınetimizin ecnebilerle evlen- ~ 1 yük mavaffakıyeti Tlirke fBI- rada !r:ı.ncela ürıncısı RiCat belediye ı.,ıuna d;ılr vesaka ile Gd>ıe l't1al- K k k disine karşı Çlkmadlğa ve......-
miye karşı koyduğu son güçlük- B LGE ruz istiklalini değt1; benliğini ae

1 
talimatın..ı. riayet etmemelef'i yünın- ınudurluğune muracaat ettik. or unç aza dünya dmizlerini kontrolü,,,, 

ler ve açtığı savaştır. Ecnebi- kazandırımg, ona tarihini açmış den cczalandırılmı.llardır. 'U'ç :ı.y sonra ,B yapraklı mclc- 1 tına almak yükü a1tuıda --
lerle evlenenler için daha evvel- ve uzatınıe ol!Qfistdır. İtiraf et- Fındıklıda simitçi Kasti, siitçii Va- tep d6terlerindcn daha büyult suratla giden bir oto- duğu bir aırada ,_ ....... _ jlt 

sil, helvacı Hasan, kasab lsm:ı.il, Top- ı eb'aCida bir deCter verdtlcr. De[- mobil altında bir amale .&&15UM;:aV __. 

ce hariciye ve Milli Müdafaa t~- . meliyiz ki tarihimizi ancak ye- hanede siıtı;u Kosti, Necatıöe:r cad- ter m·•L•-vı·...,.ııncı· ... _, __ liL u- harbe girdi. Muhakkak ki ~ 
JOl'lar •. .&9\Ç bu ruh haleti içın- J '""""' ~- " ''"""'

00
• ... ~ "ld d · 1 d :VekaietJerinde memur olama- ni yeni öğrenmiye başlıyoruz. desinde Rakanın makarna fabrikasııl besıne, Katiyc,-. Bet~•1,..,..,.., r.u- a U iğera yara an 1 ayni fikirleri besli--1u. dedir ki bir ecnebi k:ıdmla ev- "~ ~ .,......,- ~-..,. -~ 

mak karan verilmişti. Şimdi bu Atamızın sayesinde kendimizi hakkında ceza zabıtları tu'tulm02Ş- fus ml"IDUdugun:ı rud s:ıhıfclerle Evvelki gün s:ıat H de Suadiye İtalya harbe ~ üç a,._-
karar genişletiliyor ve böyleleri- lemneyi böbürlenecek bir şey sa- bilnıiye ve hılmağa başladık di- tur. Bunlardan bapca 3 fOfw kame- .sahibi rnaaşın kendw. :ınası ba- cs!:ılt.md:ı r~'Ci bir otomobil kazası fada geçti. Ne İtalyan hava fi" 
ne hükumetin hiç bir dairesin- 'DIJ'Ol"lar .. Buuu ilerleı:niş mcmle- yebiliriz_., sb: çalıştığından, 2 otobüs biletçisi, 'b:ısı, ced "e ceddesi v. s. b~ çok olmuş iki yol amelesinden biri derhal losu, ne den~ filolan ~ 

'im k ketlerin terakkisini ve hususi- n istiab haddinden fada 7<>1cu aldı- y<ıpr:ı.klar bulumn3kladır. (..lmüş dıgcı t de çok ağır suret~ 71l- ...... 
de yer ven eme isteniyor... yellerini takdir meselesi ile ka- Siyasi Avnıpamn, teme ü.ke gından. 9 şoför sihhI muayenelerini Anlıy:ımadıgım mesele şudur: r I..ınnw ır. işe yaramamıştır. lııgiü fi'·· 

Evlenmek gibi herkesin kendi __._ al d Be . kasd t . hazırlandıJWln yerlerde hem 7npmadıklanndan, ı fOför plakası 0 1 . b ,_1 1 Y:rnıl.an tahkil::ı.t:ı göre vak'<>. ~-!e nanması İtalyan gemilerinden ff 
.. ~mam ı ır. nım eti- kendi üstüDıüklerini göstermek, belli olmıyan otomtibil 1...-ullandı- g uma ':enı ır .ma~ ...... w ı ' ~·· ;,. taVUJ11N>l.eriuden bahsa •~"-_,,.at 

ne ait hususi bir işe bu derece ğim tetkik kısmı değil, kendileri ~ d 1 dı 1m stM- mevzuu bahis d"'0ıtdır. Munb7. m olmu. ur. u-- ~ 
kat ışmayı beğenmiyeeekler ve hem de oralann halkına bu ca- gın an ceza ~n .. rı ~ · . . Borçl:ır Met. de lıundım altı ı>ne Arnavutluk sefiri Asaf Çaı;oliuin bir zarar görmedi ve Akdem* 
ona. karşı söz söyliyecekler bu- =d\~~~~~c öyuy~:ı:= dunluk hissUU telkin içi?. kul- deA:;:e::ur!~=etl~ evvel maaş tah!isi ıçın y pılın oglu Melıh Çaçoli kendilt?rinin husu-! İngilizler de~'il İtalyanlar el r 
tutu.bilir. Fakat ·şi böyle düeii- landıklan vamtalardan bın de ettikleri goru,mOş ve yabl;mar .. k ma:ımcle ve mikt:ın şuplıestt mu- s! otomobıh ıle Suadiye asfallındanı ya'k ~kmişJerdir. Libyaya, .,.,uıl' 
nenler meseleyi dar ve çok ba-f rastgeldikleri alelade bir kadın- mektepleri idi.. Bu mektepler de haklannda kanuni taldba~ başl:m- j keyycttir. Anı.1 curilımla kendime sur:ıtıc eıtme!...e iken birdenbire iki birkaç İtalyan .naJdiveai ~ 
eit mütalea edenlerdir. Hak'kat- zahiren o memleketin ilmen iler- m!ibr. t yım Maaşın kesıldiğ1 tarıh .ıe te 1duğunu görmiiş \"e ar ... b..ıyı idare

4 
geliyor; fakat bunlar m~. 

la evlen~p geri dönemezler.. 1 muhaı:sa ma~ el'an ~tmakta - :ıınelc t.·u"3fından yolun wmir e<iılmck " .. '!~,,. 

te evlenmek sıhhi, içtimai, ikti- Esasen siyasi Avrupa asırlar- )emesine ve inkişafına hizmete- l · 11 'b:ığianıRMı ı1:llb .eden brılı ara- etmC'k .ı;,t.:mi.§tir. An::aıc :surat 80 kilo hareket eden, gece kara~ 
s:ıd.i, milli ve siyasi bakımlardan dan beri diğer memleketlere diyor~uş gibi gö~ür; hakikat- YURDDA SABAH 1t ını:ia da ancak G a>hk ~r zaınan nıetreye ya'kın bir !:ızl:ılıkta oidu- dan istifade eden ~ ~ 
ayn ayn ince1enıece1< ve; kendi- hep bu hissi vermiye ça.lıttı. ta ısc ellerine geçen = w ; j t:ecmişti.r. O u .. lde b n:ı öyle gclı- gundan arude amelclere tarpmış ve l lcrdir. 
ni bilen kültürlü her cemiyetin Kendisini lıer ~eyden üstün; c:ocuklara kendi halkı hak- E~ridirde 30 A~ustos ! yor {! vuks .... 1;: t.:ıh ıh"! d~vanı et- ık mı de altıruı alarak bir hnyli su- Buna mukabil İngüir. ~ 

hqısındakileri nncak kme ve c- 11 !:il l Gtnc d.ıir V<' ıka de v1p1lnn ı- .. klc 1i:,.tıı". Bunlardan Alı Akyüz ~'.:-.& 
aklı ve g-iicü yettiği kadar uğ- kında madunluk hissi vermiye bayramı r ca::ıt cs'ki ma ını aıauılınesi i,.." 1-111indeki on1ele derhal olmOş ~•f ması Akdcnizde ikiye ayr1111-

sir ol:nıya layık gördü. Şimdiye w k lan milletl · de ~- Cebel" k ıs ._..,. r~.mıya mecbur olduğu bir mev ugtaşara on enn n !'.iridir (Husus.l Muhabirimiz- k itı llJiiırülme!ıdır. Bu uretle hem foı·altiın adu dnki ise çok ağır bk va- üttan tan keııderırr 
zudur. Hele ecnebilerle evlenmek kadar nep bunu telkine uğra.'.2tı. ayırmıya çalıprlardl. Bunu ken- den) - Daha bir hafta -e~·,clden biı hır çılk daırelerı dol::ışm::ı1ctan, zıyettc ve tok kan zayi ctmı.ş olarak ko.dar 2000 kilo ınetıf 
meselesi bizim için ehemmiyeti Halbuki "hür ve müstakil yaşa· di memleketimizde her zaman bqlanılan bayram hazırli~L.."l.Ul mü-1 zam:ı.n kayb('tmekten ı: ırt\ılmu~ Numune h:: tahnne ine kaldırılmıştır.! süren l!Zttn mesafeyi ;JJI' 
apaşikir bir millet ve cemiyet mıya layik milletler diğerlerinin gördük.- ÇocukJarımız ecnebi kftfatı gözleri ~~· .oluruz, hem de memkkcltekı ka- Hayatı l~hlikcdedir. J falarca geçmiftir. Bu yolwı .,a-

meziyetl rini, vııFtf!arım tetkik m kt plerine ...... ,,.ı-.:..den dah Heı·kes snbahn besıııde yat:ığuı- . gıcl bı.atranına rotnıeıı koca bir SLl<;lu il !ili Ca~i d::rfuıl yaka- _. 
meselesidir. Ben bu nıeseleniıı ve h~ttii takdir etmekle beraber .e e &·~..... a dan fırlamı~ kalbinde sak\adıC;ı bul defter: buna ıltsık ~aha bir ~ 1t lanır~ ve tl'slıdidar milddeiun umili- yük bir 1usmmda iki taraflı 
bugün için yalalz bir yüzünü bır ay sonra evveli aile yuva- mukaddes gunil k'Jtlulrunala k()iu-ı l.~ıd snrfıy.:ıtınfüın iktıs.1d etını,, l!ıne t"ilim edılcrel: tc\•!uf edilmiştir.! hil ya ltalyaıılann el~ 
gozden geçireceğim: kendini ki.lc;ük, ch:;t:rsiz, madun larıw beğenmemeye \'e sonra yor. oluruz. Ben, b•J le kı.n yold ın bu Muh:ık mc i ı cşhud suçl:ır kanunu- yahut Fransa;lann, yani ııaı,.-

llwlle ecnebilerle evlenenler görmeye tamamın ede - da milletlerini geri ve ~ Bilhas.:.a askeri garnizonlar tarafı işin hal edi~de bidıc.-den baş- na t.~wfikau sü atle bailıyacnk ve 1i- ya teslim olan memleketin ~ 
hep Avrupaya gidenlorimiz ara- mıgı·~,·egunr~.ir,,0• radMaadunlmus·~~~e görnıeğe ~Jardı... şayanı kayıddır. Bütün aıker1 bina-ı ka hiç bir mahzur gormuyorum. ne surnt\e neticelcndiTıl~ktir. 1 dedir. Hele Pantalerya a~ 

L • ~ .,çuu.ur. Keza millltemlekelerinde de lar adeta çam ormanına dônmüş Eğ r sız de bu noU.ıi mızıırı hal: --:aıı«-- t-..: ...... L 

sından çuuyor .. AÇlk ve samimi haleti ruhiyesi uyandınlmq, . . defne dalları ile silstenmıs çeşit ~şit tı buluyor iseniz wab eden ma - Almanyada.ki talebe-, cenubunda .u15;liz filosu, :u.-
konuşmuş olmak için şurasmı sırf ltcndi oturduktan ve 1§ renkli elektrikler yerle~. gece kamların dikkııt unzarlarını çek- yan tahtelbahir ve tayyarelel'İ" 
da belirtmeliyim ki bunlardan telkin edil.mis olur. Tah~ur- gördükelri yerlerde yollar, bina- adetA gökteki yıldtdarla YM'1I yapı-j mcnizi ist.irhnm eder lıu vesile ile l miz davet ol udu nin kolayca hücumuna Mğra,.. 

da uyandırılan bu madunluk ı talar .. _.__.. ed • on1 Sa t ıı d r.a-.... -~ ıa 1 il Öy 't-... a: ... ı •-'--pek çoğunun • belki de %99,75 ar, vası ,,~- m em- '1 u. a e vurun .... ,,~ a - s:ıntbnrnt 5Ull:ınm .t Hük6.met hesabına Alm:ınyada b' ir. le iken .1.&16~er llia-
Oomplex~ d' inferizite yahut Al- yet, um-- ontürmu .. 1- h:,...ı..: nında askeri ve sl\'il halk saf, saf Olı:u)'UCUımıza ;renim göle ka- !' tzhsildt- bulunan ııo_ talebemi7. mem-I nın' go··n·'---.:ıı· .• 0 .. : :ı.c._ ...;m:....mflt nun- evlenerek mcmleketi.m.ize a-.. •- ,~ ı;.JOuu w.uKJIA o""'" U4l&l ~-
manlann dedikleri gibi Minder- vermek; ı-n de yerli halka ~er allllıştı. Genç ve baflırıcı Kur- dar .hak 'ft'rir ve bu kırtas•ye mu- lclet.&ın.Ue du-et olwunuştur. Bu ta-ı 1 

getirdikleri kadınlar burada eşi wertigkeits _ komplaxe bir mem- , . d . . ._...,.kle . . daha . . m:ıy Yarbay:ımız (Eşref Manast ev- 1 :ımeleshun bır an evvel ununc ge- lcbcler butümct tarafınlian tahsme- ar. ~ 
bulunmıyacak kıratta şe_vler de- acız crını, 6 .. u.. nm WCl velfı askerin sonra sivil halkın öu r,ilmesini temenni cdcrir.. rinc devam ctmı:k ütere Amerı·kay" Donanmanın bu se 

leketin .istikbali bakımından en b' k'lde ........ ..--...... madunluk ı .. ğıtlerdir ... Memleketimizden ça- ır ~e 1 &..,.......<>&~ ~e:refii günilnü kuUulam~tır. gi>ııderılecekHr. Akdeniz yolunu f&\'3Ş pvlll 
tehlikeli ceryanlardaıı biridir.. h' · · t Jk" ---k J tu d k ._L lışkan, zeki ve ümit \'erici di- ıssmı e uı ~ yo unu - Saat ıı.15 e mın ·anı.'l CTI) se- Kes·ı~ baş --.ıte- bütün münakaleye açmak inlıuıır-

ye seçerek Avrupaya yolladığı- Eski Osmanlı hükfuneti de bu tarlar.. Müstemlekeci Avrupa sile lstikliıl l\IIU'IJ. binleroe balkın ia- j LUleburgazda Hava runı verecektir. ~ 1ngiıisld' 
bt d ı"k lıl emele yardım ediyordu .• Osman için zihni~ birdir. Bir memle- tiraldle söylenmiştir. Bu dud.akl:ırdan k 1 1 ,_ ... ı_ • ..a. 

le yaptıklarını dü§ünmemiz ye- oğulları bir tarftan Türke, Tilrk- e 1 e ca &.ı.l e • ki istikbalde dahi ooyle kara bulut- Luleburgaz (Hususi) - M~leket ederek Yakınsarka istcaiJalıa• 
mız l el an arın neden böy- k t• f thetm-L. k~r.. d ğil' dir fısJcıran ses bir An $Ulltl iSbat ediyor Ustura ile kesilmiş bir 1 urumuna yazı an ar Aletienizde her YQkl~. ~ 

rinde bir .İ§ olur_ Kendi yurt- liiğün göz kamaştıran mazisini Oraya miatemlelı"' haleti m farla knrşılaştıpnda yo,k edecek \"e çocuk ba,ı bulundu dc.vası şekline girmiş l:~ b' t.lın yurd-: kadar kuvvet t.aşldt.klantn .,.-
laruıda kendilerine kolay koı.... unutturmak; ona hayab.ru san- hiyesiDi de aplamakdır. diınya brlhinc nice tere! ~ahın Ewelki "ır·- Ahıı1ccınıd:ı kc.sı"lt d:ı bilyiı.k h:rrcice~re "·c yardam ~ Jıir bir suretle rahatcız ~ 
eş bJg-enemiyen; 0 kadar ti-;; ki bir i§iretten almış gibi gös- Bizde tııC11ı111Ji .ile evJenetıler yazacak ıail kan Türi..-ıe ııer An mev- bir Çl)Cuk ~ı:uu.omut ~-e CHedm .7.<.ıhurlaiae lmkin \'Crc:ı T. H. Ku- dikLriııi de habr-..r '\"Cl'.ditleri ..e. 

tennek V.in büt·un· Türk tarihini b teh:uı-u --...-=-.-.•- L..:- k cudıdur rumu az:ı kaydi !a.ıliy ti k:azamızdıı fi'"" \'e mağrur dÜ§Ünen bu _,,ler ·~ u ıuaeu 'AIDDl.r"' .... UIRJr ur- . de bulUıatraası. iein tahklkat v~ araş- bi ~mlcketimizle miic~akaW.• 
ır-:s yırtarken, diğer taraftan Avru· banı halindedirler. Hükümet ec- lstiklil ~'l'"1'PIU mitıeakılt 7fiksek tmnara bailo:ınnu~. ~uktıcıne tI,. harar;cllf' devam etmek~dir. Bun-

nasıl oluyor da gittikleri yerde . . . daj! taWrıgabı ad.&oa Jasrıı: teiınenle- omı bu kesik çocuk ~ru bulan dan iki .o'" C\"""rlirl aza adedi dôrt <la bu ~~klan t~'Din cd' 
birden bu kadar alçak gönüllü panın tahakkümü kal'§ISlnda heı· nebilerle ev1enmiye manı olmak- rmden (Hayri Konuralp) ieli bfr hi- iki küçük kı.ı toCU'uaur. Bu· mu- Yll7 okın ct'ıniyciin iz bugi.ın :ız:ı a-1 söyle.."1lcktedirler. 
bu derece hafif hal'P.ket edebili- güu liraz daha aciz kalarak l:ı Türke miDi ve ırki istiklili tabede bulunmuştur. ba~rı.n kızı olau 8 yaşı ımd.ıki Mu- ıded.ini .i bin t>eı; :rüı:ıe çıkarmış, Zamanın hangi t!lraf tehillf 
Yorlar. lşJ·n C"'n alacak noktala- memlekette ecnebilere ka~ı bir bakımından veni bir adım da- Duha sonr.:ı Eğridirliler adına faali n ~h . J k" •. 30 lıra Gl:Ji bir yardunı c:lcl.ıtcn ı-e- f c •:ı<" " sav..-er ı e n:n .:ın ısmın c 1 ilcı .. -u- çalıştıf!ını anianıak İPİft Ü"" a 

d 
korku,· bir rekinO"enlik haleti ha. abvor:. o..-•• ~-1 • ..3:- .... ~-:- Belediye reisi 'künıliye ceimiltir. Saatj ,.,.,, _ ...... ..,. .. ~ lk" ı. , L 1 l ren Ol t:ı halli \ at.:ııı~Şl;J..rımız bu- a "' -.. nn an biri de bur:ı.sıdır zanne- ~ --. " DUiMl MIAUJ.1-~ "'"l" .,..&__, ev\•e ' gec-: ~uıır Ml!>I l 1n 'lt b"t" l! .-
ruhiyesi uyanmasına meydan lizımdır tam 12 de önde asker .albda isttk- surları dtşuıda oynarlaı+..en bir kıi- lunmnkt .dıı-. cvve gı ereye u un )"O at__. 

derim. Keııdi memleketinde ev- ----:;::===============·-=====:----- balin askerl Elridir gençlik teikil!- ~·" ~·- 1 1 ve imkanların nasıl kanqnntlf ı .. . """". 'e ..._uk "'·e·keöi· k b_ir bai &µI~- KtS• HABERLER l"' 
enme umıdi çok olan; tanımn11, r s p o A " tının crlerl daha sonra bütün san'at- ıcx kOl'kU;> evıcruıe do:unuşler '\'e - " - o'k3uğunu, Almanyarun nrunl hr 

iyi bir ailave me-up bir k .. ..a- ka-lar birlikleri ..,arbaym önunde bu ·ı bo - --~ 
-.1 ..., CMDU \..._ J " l UU Onnderine anlalnıışbrdır. Der- * Orta m~kte" klta;:ılMI _ İU: gt tereyi yun ezme~ mccv-

l'Uhi mu\•azenesi yerinde iken --------------------.J resmi geçiş yaparak gec;tiler. hal vnzı~tt.en haberdar cd.len pilli.> . "'tmf>k n- ~•dt • 1 -t~ Gece aSk:erl mahfilcic burün terii ..... __, 
1
• .ınekt"1>krüc.n sonru ortoı Jı~cı;:tep kı- ,.;- - ...._.re 'UI ll:,"UDU ve rJU .'iP" 

'··--lkar da bı"r ecnebı' ı'le evlene T •• k• ti t• m.:.......,.umı.unill .... ma unıat •erer''· , , d"" t ·ıt~.ıı- 1 ·· "· • - eden sub lanmwian ok muazzam rnalıalb-.d ~~· "': • .,... t..pları da ya. nda atış..ı çıl ... ı ıla~ •• - unyan'n ngı o:;~n ncsı o-
bilir mi?! Hele bu güne kadar ur 1 ye a e iZ m bir suva:: verilmiştir. ÇBJJ slivaceyel • e ı.c:w.ı ... :ıt J~l itır. tu . ~o Eyli.ilde burun orta me ... ~ n:idi kesmiş olduğunu bahtla'" 
Türkiye ve Türkler hakkında bütün subaylar ve sh'il memurlar Ya tan mu;;eneyc gor~ b:ı ın ldwpt:ınn !l satı,.~ ç:k rıbbil:x:egı nınk 1-:iı.fidir. . 
uydurulmuş ve yakıştırılmış bin b v (Anfami) ol al ı t' k etm ~r ceseılden kcskttt bır Metle kcsüeı ı. t ı ıin l:.mn ntadı 
bir ya.lan dinliyerek veya oku- ,. rı• n cı· ı·ıg ,. bı•ttı• Herkes n~:rtuttanı!:~a arnsına 

1

ka~ a, ·ıJ.c.Uıı muhakkaktır. Su d3 cani- * Ticaret Veka'eti. Mi.iste;ıırı - ~SAFA 
tılmı;s askerler w sh iller denlzde yane bir h:ıt kct.e al<l~t olu :ık -tm- Tıcarct Vek .. lcli Miiste$arı dlUı a!~- ı ~ 

'-'arak yetismiş bir kız, bir buı "'d"Iı ı t d H d c Radyo P.-ftgramı ,,, ~ sandallarda fener aıa7ıan yapaı-&!c ... ı ne~ c ır. a ı " etıa ıııd.ı ş m Aıı1 .. .ır ya dö.1muştur. ' u 
Tilrkle evlenmiye ko1!f karar sabahuı neden çabuk geldilinc u:ıül- tahltitt3t ~işl"'t lnı~t~ır. Anr: • * Orta Tear-sat Müdurü - Ort.ı 
verebilir mi? .. Böyle olduğu için Dün Fenerbahçe stadmda 'l'ürl .ye 1 inci A lllllhtelit takımı S.12.3 rnOilerdir. heruz cescd ile bu ·~" :ııd oldu~u Tcdr :ıt Müdu:ü Hayri Aııl~:ıy• 161911940 PAZARTESi .. 
dir ki bazı gençlerim~ rıleıade atletL."'lll blrincıliklcrine devam edil- 2 inci B > ı. t'Qcak bı.dunam.1mı$tır t a Jet etrnıştir. 7.30 Pr~ram, ,.e m~.ıı.ı ket .• ıt a 

• miş ve soo:ı. er.niştir. Dünkü y:ır1ı;- Lik maçtan mUnase· :ıt.ulüplerimizln \·.ütinde -ca1 ııııruı- yaı ı 
vesilelerle görüp, tanıştıktan ve larda bilhassa Rıza Maksudun 800 lara b~i.ama.sı itibarile bu seneki K f k • 'i.3.:i Müzik: HnfiC mu•:i!d (Pi) 

soyunu, sopunu pek de bilmedik- metrede elde cttigi derece mi.ıhlın-1 betile maçların sıkı olacağını :ınlıyan ha- a ay 1 ç e 1 n ce 
1
1 fl.00 Ajans h be leri 

kri bir kadınla evlenip, sanki dir. Dünkü mu abakalardaıı smını 2? Eylülde başlarnast takaniir e- kim komitesi yirmi gündenberl Be- 3 10 E • kadıru - Yemek ti t i 
hır marifet yapmışlar gıöi mem- Balkan oyunl rna girecek atletler dc'l !140 - ti htanbul iulbol lig uıaç- yoflu Halk Partisi salon nda h · - 0-0/CJI:> .O'IU;:lk. Haf C mu kı prol'" 

leketlcıine dönüyorlar - Qn)rnı,. veBehudek:ımP3ÇCkilmi - Lırının y:ıknılapıası dol:ı,;yıai!e bil-1 l;:irnIC!f"ini çalııtırm.;ıktaı:hr. 1-1.~m 0-ı.ricadasına, hem de bekçı•yı• ı· nın de\'t-nu (Pl.) 
lerdir. h:ı a birinci ligdeki kulu~imizde Tal-..sim stadyomunun bt'Jedi7e u- 1 ~ _ g ı:.:.30 'Pıo rn•n, ,.e meınlc~ ı;ıJ:ıt 

&nce bunun en ch'!mmiyetli ı;uzc ç .. rp:ın bir faaliyet görülmek- rafındnn istimlak :.\'e '\'lkılouısı bıı 1 d ~ hk 1 ı d • y:ırı 
Diin alınan neticeler ıunlardır! o•• d .. ır.. t 

sebebi. ruhidir ve 8UdUr: Git- Yiikaek atlama: tcdır. seneki lig ın:ıçlarını Fe 1e~b hce \ c' v u l' m a um o unca ayı ı. 12.3:; :N:ü.z.ik 
tikleri yeri kendi memleketlerin- Bu meyanda geçen hafta Ankara- Beşilttaş stadlanna munhasır bıra1:- J PD A ans h ~ 

l inci Jerfi 1.80, 2 inei Pulat 1.75 m ıt Bu ~_._ ...... _ T_..__. .. ... _ E l" n." ıu ik den çok ileride ve üstün bulu- nm eenç Maskcspor takım'le Beşik- ır. --~n ___,, m 'l3 1.UL'- vvelki geoe Buyiıl::: Adada nu.şur. Sarhoş bir halde bulu- ->.v.1 .... u -
~ uncu Faık: 1.75 ta arasındaki !utbol teması meı'Si- da yap:l:ıcal: m~n."l elde me1 0!Jd b' h 1 k 13 20 14.03 M 'zi-:: Kııl'i,ıılc por rı>11' 

yor: bwıun etrafında derin dü- . 
1 

iki s:ıhay.ı ta'lı:ıılm «Ülmesi ~clr.ıri- ır s r o. u v bel.çiyi darp nan Ethem bcl~~iye küfür ede- (Pi.) 
.. ek1 . erd Cirit at.ma: mm illt mühim husus macı sayılır. '\C hakaret ıvııkn.3 o•-... _, d"" k .. · .. ·· t 

f:ımec en Y e birden kendi- 1 inc.i .Helih 53_55, 2 1nci Kem:tl R:ıkıbini 3 _ 4 sayı ifo mağlıib eden yeti hasıl olmaktad•r. ı..uı..... ..... re· uzerınc yurwnüş \'e bir de 18.00 Program, \e memtek t :1ıı 
lerinde gerilik, madunluk duyu- S3.40, 3 uncu Şcnf 52.24 se~ \•e enerjik elemanlardan müte- B:ı bakımdan st:ıdlarımı .. dn ırnıı:: cürmı.in· h d mahlreme inde tok:ıt nlm!ştır. Bu anda etraf-

, 111 metre: • şekltil BePJtt.t taıamı ilerisi için bir adedi !azl:ı!asmış bulu,.,maktadır. t" ·kif eı::üm ti4. t:?.., • ·pti · n polis devriyesi bek 
1 ir.ci Melih 23.2, ikinci Sami 2u, i:;tu.::bal vAdetmekle beraber bu sene- Bu senek· lig maçlar nda '4u1 pl•- Y.ı:>tl.: n d ıru3!llada ~!m:ın <,:iy" ovmiye kalkan EUıam ile Yeni Saba 3 üncü Şerif 2-1.3 1 ki lıgde kuvvetli raldblerine uazaraıı ~!:.ize mu\ nffakiyetler .ten:enni ode- neti eyQ gore Buyiik Adada a- arkada.43ını karakola götürerek 
400 metre miniaıı: l>ııaz uıyıt trörünmektedir. j L"""kta obn y 1 am:ı.1.-iuıien 

Fenerbahçe ve caıa&asarayın 800 lstanb--• Marmara LU- .r~ ~.. ,.~ Ethem haklunda bir cürmü-
ı incı 'Fı:ıik 58.6, 2 incl Neaıruın h··-·-• uw a ı.::: m bir k a 1 ile birlikte me h t zantı tutulma<rl ABONE BEDELi 

llNILIK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 

Tlrkl,-e a.n .. I 
1400 K,.. l100 ~ 
760 • 14IO • 
400 • IOO a 

AYLIK t50 • IOO • 

11 EylQI 1940 - PAZART8E4 
11 f:ıban 1359 

a R11mi Eylul 135i 
Gün 260 Ay: 1940 - Hızır 134 

Qlilıq (tOle lklıuU 
1 U3 5.50 9.21 Ezanl 
5.42 12.0I 15.40 Vautr 

•l<.falft Y.... lmMk 
11.00 UZ 9.'1 Ennf 
18.19 11.62 Ut Y...U 

aı.ı. 3ı.ıncu Raşid 61.3 .)•_ ı .~ mıl(lar ise bu i>ene rek şampİJOnu ~ rw -sı.ur. 
6000 metre: her !ki takunuı da eeçen aencden !zmit 15 (Telefonla) - ı.ıarmara bir miktar. P eglendikte':! ~ D ":ı pazar olmasına r1,~ 

d ha kuvveUı ve formda oldukları kürek ı;;:ımp"vo ası İb""iln b"-dal ra k&vga a tutu.')Dluşla.rw ·• ı inci Huscyin 16.01.1, 2 inci Mus-

1 
k · • • "' -.. ..... nöbet_i bulun.an 1kincl Asliye 
..n.ı:ıtını \•cnyor. çok k:ı.Lb:ı!ık bir &<."' irti J.u!le i 0·· _ Yolda. yüksek ses'e k v-

tala 16 06.8, 3 üncil Behzat. G lig'--' rj"- " ::.- Cez.~ mahkemC"..iııde rfivet edi-
(Art:ın diskalirıyc edildi.) w en sene u;ıuc ene "" o:run- nünde yap:lrnı!!tır. ettikleri ve llilıcmin arkadaşı· " 

Dlak atma: lnrilc güze ç:ırpan Fenerbahı;e \ e Tek çi.t lcrdc Gıines biti.-ıci Ka- nı d;JVduğü s:r~ 0 cı ·arın len hu da.va.da Ethemin bekçi-
1 ,__ G. ı t L;.jarayla berabere kalan Beykoz ğıdspor · inei. ' '-"e h_,. _ __,_ de , e tokat atarak ..... ı Arat 40.25, 2 ind Y:ıH'U beit ısı H•ioa.vin nı:. ,ı.'L. ,,_. ~- " ~c1. 

t ıkıı ınuı bu se:ıeki yaz mevsinılndc t ~ı çi!tel rd,. Ga!ata"n""• b· ·:-~· ....... ..,. UU&Ua~ 'ÇUC;-
35.'72, 3 üncu A~ 35.28. ..........., ... ..... k teca :ii7.de b:ılunduğu sabit ol-

de 1Y1 ç:ılışnası itıbaıile lig m:ıçları- Herek<.' ıkınci. re ayırmış ve gece vaktinde 
800 metre: n. ku\'\'eUi bir ~kilde cireceği mu- :gfrriiltü etmauelerirı.i tenbılı et- muş ve tokat atmak gibi ayrı 
linci Rıza Maksud J 596 1---· · · lıakkaktır. miftir. Buna kızan Ethem ona ayn UCMMacu dilr..kate alarak 
2 inci Kem::ıl 2·025 ıı.ı m kümenin dördüncüsü olan imren flı Ola'"...,.,.... iJe-kr"ı L-r ict.i n bir ay altı gün hap-
s uncu Galib 2.04.4 \'efaııın karllSlnıb Beykoz \'e ee\'en ·or ~-- " uı: 

sene ikinci kOme faD'lp170D1Uğunu wsıni k:ın ola davet ey~·_ sine k r ı.- ~r. Suçlu Os adım: 
l lnei Ya\-nt 13.77, 2 ine' Abdur

raivn;ın 13.'lu.5, uı;-,•n~ ı Mlm r lv 2 
Balkan bayrak· 1 

1 

knwnarak bu sene birinCi kum~e fakat hu hale busbiitün kızan F.them et h 1 t\: kif ol nmu~-
terı· eden Be7oıl1uspor t:ıl:ınıları Ethemin tc-~avazune maruz kal tur. 
lmv\· Ui birer rakib s::ıyıtırl :-. 

ıa.~5 l'l ı!r: oda miw , (PJ ) 
ııuo Muzik: Radyo az o ~ 

( lbrahim özgür idare nde) 
19.10 Müzık: Milş'tere.;; ve teK 

~arlabr. 

19.45 'Mmllek.et sut ar2rı ve .,. 
j3ns bauerlcri. 

%0.00 Uüzit;:: Fıım lu.7cU. 
20.30 KonUjma: 
20.45 Mu.dl.;~ D:nleylcf i t kleri· 
21.10 Miluk: Mozart - Keman ~ 

\iol3 Düol n: 1nıet Nerih ve 'flj'* 

\ f'!" K:ıpelman. 

2 L.30 Radyo pııetısi. 
21.45 .Mı.itik: Radyo ork.eStı"3" 

(Şef: H. Ferid Alnar.) 
J. Si~ u .. : tkJnci . cn!oni. 
"2.30 Memleket saat a)'Bn. A~ 

haberleri; z raat, Fawn - T.ıllvm-

Kam b Yo - Nukl.ıt Bornı (F~U 
" '45 Mıiı.ik: Dans Miitı.g.i (Pl.) 
"3.15/U.30 YıırmJu pıogı-.aaa 'lfl 





Ne be, paçr hağfonr. kopması, 
iki pehfü-ıını dn b'rb1rJ rindeı:ı 
&yırdı. 

AJiço, }lu('.ıiurının bağları ko
punca. mry<land n aynldı. Ifa
zan dibine gtdc.rck paçalnıını 
Jxığl. r :-!" b .. ı)adı. 

Ka· • n ı mPydand dolaf'ı-

yord 1. lI . nunı oekhyordu. A
Jiço, kN' b<' d ıi b, !;Jamak için 

1 ihti~ cır C. Z!!l ı .. ğlm ı.<=tı. 
Cuz~ ·ı, h nı } cı alaı mı bnğ- ı 

J,ıyor \ L htm lı konusuyordu: 
bll ~C·,. be!. 

- l4 L oht d'nler nil? Söktü 
paç ah be? del . 

İh? )·U C..ızgır: 
- ı.. < n ının P• nı,;P1cri ka

vi gnlıl !. 
- },h, ka\i bu J zc..JlJn pcn

$'('} ri be ! . 
- Ad lıd, n k. \ . :rr. ? 
- Bırak Adalıyı be .. ._ ğ~-

eı o be! .. 
- Katr, ncıyı t-<•t-f>niyorsun 

galib,? 1 
- Bu, kızan güı s< dol'rusu .. 

iJedi. 
Aliço, K trancı), be ğcndiğini 

sakl.-nuyordu. Hal'ıl aten Kat
:rancı da pchlh, ncı . Adulı Halıl 
gibi kmcı güre. yapmazdı. O- 1 

yunlıaz ve mahir id . Hasmını 1j 
ustalı la mağlı'.ıb etın<·k i:-terdi. 

ez:::: 

Katrancı dola~rken, tarafttr
larmdan biri yanına sokulm,ır.: 

soruyatdu: 
- Pehlivan, yoruldun mu? 
-Yo ... 
- Nasıl buluyorsun kendini? 
- İyi.. . 
- Bir şey yapabilecek misin? 

1

. 
- Allah bilir? 
- Haycli Allah muinin olsun. 
demi8ti. Aliçonun paça bağ

laması on dakika kadar sürmüş
tu. 

Bu aralık iki pehlivan yağla
rını tazelemislcrdi. Meyd;ında 

bir iki çırpınarak tekrar kupıs
tılar. 

Aliço, daha. kapışır kapışmnz 

h ücuma geçti. Çok geçmeden 
hasmını bir manevraya getire
rek tek çapraz paça r.lduğu yer
de öne bastırd ı. 

Aliçonun bu hareketi o kadar 1 
çabuk Ye ser i olmuştu ki, Kat
rancının alta düşmesi bir olmu13-
tu. 

Aliço, hMmını altına alır al
maz şak k üntesi vurdu. Katran
cı şakı sökmek için kıçının üs
tüne oturdu. Ve, sağ eliyle de 
kasnağındaki hasmının elini sök
tü. 
Katrancı şakı sökmüştü. F a

kat Aliço1 t ekrar şakı tazeledi. 
(Arkası v a r ) 

lstanbuı Elektrik, t ramvay ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden i 

! l" ı rır:r •• n :rer al ı knblosu ile ç:ıknn fiderlcrin kısa 
t ruh ! ... z:ısı için i aded rcakt.ıns bobini mel.tup

J ctı ' ı;, t ·~ f.lın.ı .. ;ıi< tır. 
tl' • w .. t n ... ktua:::ı SOO lir. dır. 

ırr. poıraı; z tedarık edilecek şart.nameslnrleki 

8 j(l 194 um .. rıınu saat 17 ye lrnclsr • fctro 
rlui,'i.ine imzn mukabilinde .,. erıl-

DH~İZ lEVAZIM SA TIN ALMA KOMİSYONU İLANLA Al 

2 - ill. tc, 
iıl &a:'tı c 

•ntr. 
3 -

ı 'htı~acı iç:ın me\cud şartname, plfın ve p ro-
1' .. 3so80~ lı:n ol .. n iki aded irıs:ı ettirilecek 

"". 1 ı 1940 cuma gW1U sa<.rt 16 da Kn :ımpasnda bıı
. l • lma koıri~oııu binasında ıx ::~rhkln llııılc«i ya-

n 26 l l olup !'D tmıme, plfın ve projekri her gün 
n '"1 Y.u: kt' ı~on:fa.n <175> kun.ı.s mukr.bıllndc nhna-ı 

c.-o 'c _4c. :>ılı kaı.unda zikredilen fCr::ı'ti hamil bu
• gun 'c saatte bu p3Zarlığa iştırakleri 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Man '\\ •• !lı._ J\o\ Enw • u!cri için aş:ığıda cins ve mikt rı :>azılı 

r.ıiıık t.ııt. laı p,. .rlı.td satın alınac::.ktır .. Yatak fakunlarının muh:ım

1 Askeri ik işleri f 
Bcş.ktn~ At:kcrlik Şubesinden : 

ı - Şubcmi.ı:de ı.ayıtlı 336 do -
ğumliı • c bu dob'llmlulnrl mu:ıMele
Y<' ı."bi Eı tın ı::on yokl:nnası 

:!:". 1.'"41. .; rı:. :nlı:ı gUnu :ıl., ınına 

k< el, cıt\. m c'Oet.C''. tır. 
2 - Y nın tek 

n akşam 

y. ptırma-

. . " 
F~tıh .Aıkcrlik Şul:>enlnden: 

336 doeun l ll. rla bunl::ııl:l mua -
mell:y( t b ta't:b \'C ıliğer doğumlu 

er. tı l 01 yoM.ımal:-rı ~5/EylüV940 

ç. r~, .b g .. n.: akş .. ınınn k:ıdar u
z .. ulı. tır. 

Şubcrıı..7.e men ub uı.lebc \'e crn -
tm b..ı ~ ne kadar EUbeyc mürae.mt
ln ;t)" yoJ.l, :nalarını l>ehemchııl ynp 
tınn .. l:ırı, < nci. takdirde hrıkl .. rında 
cez:. n.u~mele~i t...tbıli olu!lacağı i 
lfın olunur. 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubc:si n· 

den: 
1 - 33G cioguınlu ve bunl:ırla mu 

ameleye ıfıbı digcr dogull"lu eratın 
sor ;>o. l~ma ına l4 E,l-lul 940 gunün
oc ruhr.yet \•cdfoceği e\'"\ clcc ilAn 
eöılmi, i::.c de, conr. dan bu müddet 
25 Eylül 940 nkE:ıınına kadru· uza
tılnwtır. 

2 - Buı~hırdan yvkhımnsını henüz 
yaptım yanlarm e.rı geç 25 E.}lÜl 940 
ıık,,çm.ı k ... dor, cumarte i ve p;ı.zıır 

dan m&d:- her gun caat 9 115 13 a
r:> ında <'Ubcm!zc n :..r:ıcaaUarı ilıln 

olunur. 

APİKOGLU 
Namlı Türk 

Sucuklarını 
Her yerde arayınız. 

TEL. 24340 
TAKLI D LER DCN SAKININIZ 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Tahmi n i lk 

bedeli teminat 

793 00 59.47 Yeni yrpıfon mclıtcph•. in etrafını tahdıt için :ılınacak 
ç:imento parmaklıl~ 

109~.oo 81.EO Şclıir tiyo:trosa tarafından çıl·~ılmakta olan T iirk 
T iyatrosu ;:dlı mecmuanın tab'ı işi. 

Tnhr.1in bedelleri ile ilk lerrinnt n.ıkdarları yukarıda ynzılı işler ayrı 
ayrı açık eksılt neye konulmu.,tur. Şarlnıımelcri ·~abıt ve Muaınelı\t l\lu
dı.irliig.i k:ılemi de göıiilccektir. ihale 23/9/JC-40 pi17.jrlcsi gür.u sa:ıt l4 de 
Daimi Encti 1c de yopıl:ıraktır. Tnliblcrin ılk teminat makbuz veyn mc-k
tupl:ııı \ e 040 > ılı.m T:c:ırct Od, ı vc~iko1arılc ıhalc gunü muayyen s:ıntte 
Dnimt Encümende bulUıımDl • .rı. (8289) 

İstanbul ünive rsitesi A. E. P. komis
yonundan: 
Alır.acak ve yaptırıl:ıı 

cak işler 

Muh:ımmen 

bedeli 

I..fiboıatuvar tecı ube hay
' :mlnrı iç:in dört knlcm 
sebze 
Gurcba dahiliye anfisinde 
knlürıfcr tesisatı · 
üııi\·ersite meı·kez bina
sında kaförifcr tesisatı 

tamiri 
CcıTahp:ışa birinci :;irurji 
kliniğinde elektrik, zil 
telefon tesisatı 
FA:?.acı okulunda dıım ta
miri 
Merkez bina ıırkas:ındaki 

eski mutfak dairesinin sı-

3250 

565.80 

3967.50 

992.99 

Temir.atı 1 hale günU ve a:ıatl 

244 28/ 9/940 10 cumartesi 

374 ) 10-15 > 

43 > 10-30 ) 

298 >. 11 ) 

75 -11 - 15 ) 

nıf haline i!rı;.gı. 9!!53.68 695 ı. 11-30 > 
Yukarıda yazılı nltı i~ ayrı ayrı ;ıçık clrsiltmcye konulmuştur. tııtek

lilcrin dosyalnrında yazılı vcsikn, 940 Tıcare~ Odası vc..'ikala.rı ,.e teminat 
m~buzlcırile ilıale günü Rektörlükte topl. nc:cak k omisyona gclnıeleri. Adı 
geçen işlere aid s:ırtnrune, mukavele projesi, l ('fi! \'esıı.ir evrak Rektorlükte 
gi.ırüllir. c8615> 

Yüksek öğretmen okuluna talebe 
' kah ul şartları 

Lise öğretmeni yelışLiren okul, yatılı ve parasızdır. Tahsil müddeti 
4 senedir. Okula girebilmek için liseolgunluk diplomasıııı elde etmiş bu 
lunınak \'C kabul imtihanında mm·affak olmak Jaumdır. 

Nı.mzet kaydı 11 Eylülden 12 birlnciteşrfoe kadar salı ve cuma gün
leri yapılır. Knbul imtih:ıııı 14 birindteşnn günü başlar. Daha fazla mn
lümat istiyenler okula mür:ıca:ıt edebilirler. Yıızı He müraca<ıt edenlerin 
6 kurµşluk pul göndermeleri lfızımdır. (8427) 

Galatasaray Lisesi Satınalma 
Komisyonundan: 

. 2998.85 lira kesif bedelli Galatasaray lisesi binası elektrik fosis:ıtının 
27/E)llıl/1!140 cuma Ciinu saat 15 de liLelcr muh:ısebesi binası ir;indc top-
l ar.ün komisyonda nçık eksiltmesi yapılac. ktır. 1 

ilk tenıinatı 225 liradır. isfel:liler en aı. bir ta:ıhhütte 2000 lirnlık bu 
işe benzer iş ynptığına d;::Ir idarelerinde.:- olmış oldui:'U vesiknlnra istirındcn 

ıstanbul vilayetine milrncr:nUa eksiUme tarihinden 8 gün e\'vel almmış 
ehliyet v e 940 yılına aid Tlcnr(:i Od:-sı vesıkalarile gelmeleri. 

1 

Keş.il e\Takı \"e :;art.nameyi gurrnck i.,tiyenlerin Galatn!'nr:ıy lisesine 
müracaaU;ırı. (3;)15> 

~ . 

iklSI Lisesi 
Kız ve Erkek 
Tal ebe kaydına 

Leyli ve nehari 
devam olunmaktadır. 

Karakolu a.rkasmdn, Te1efon 22.>34: 

khisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Değiştirilen muh:ımmcn bedeli mucibince 66 aded sıhhiye ç~ 

açık cksıltme usulile Eatın alımıcaktır. • • 
II - Muhammen bedeli 3630 lira muvakkat teminatı ~72.!5 lfradı.r. 
I II - Eksiltme 23/IX/1940 pazartesi günii aat U te K.abataşta ~l 

zım ve Mübayaat şube.:;indeld alım komisyonanda ,.apllacak11r. 
IV .L Şartname sözü geçen ~ubeden parasız a.lınabil~ ıfbi :nflnmıf 

ne de goriilebilir. 
V - ist eklilerin eksiltme için tayin olunan gün v~ saatte 4ie 'l.5 ~ 

\'enme p;ıralarHe birlikte mezkur k omic:yo.n.'l müracaatları, cMOOS 'ı 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu 
Başkanlığından : 

Cinai M lkt;;rı Tahmin bedeli ilk t emtnat 

Odun 50.CIOO kilo 900 Lira 6750 kurut 
Yaz.ı tahtası, Lambri 
Etajer \•csa.ire 18 kalem 5455.72 Lira 40918 > 
Yıldızda bulunan o~•ulumuz ihUyacı olan yukarıda cins. miktar, truunln 

bedelleriyle ilk teminatı y:ır.lnrındn yazılı iki kalemden odun saat 14 aç:ıle 
eksiltme ve diğeri saat 14.30 do J;apalı zarf usulü ile 27/9/1940 tnrihina 
rastlıyan cuma günü Gümü&Suyunda Yüksek Mühendis mektebi Muhnse-< 
besinde toplanacak olan komi!:yonumuzda ihalesi yapılmak üzere eksiltme-o 
ye konulmuştur. 

İsteklilerin şartnameyi görmcl: ve ilk teminatı yatırmak üzer e eksilt
m~en bir gün e\'\'eline kadar Yıldızdaki okulumuza ve eksiltme giinQ d• 
§artnamede yazılı belgeleriyle ve ilk tcminntl::ırını yatırmış olar.ık ck.snt
nıenin y:ıpıl:ıcağı Gümti(iSuyundaki YUktck Mühendis mekteb~ Muhas~bcsi-

n c t;clmc1eri. Teklif mektupları eksiltmeden bir saat evvPliue kadnr mn'lc~ 
buz mukabiliııde verilmi,., olmalıdır. Post.ada vaki olacak gecikmek~· kcb\ıl 
edilmez. {8529) 

ASKERİ FABRİKALAR SATIH ALMA KOMİSYONU iLlNURI 
KınkkaJede yaptınlacak inşaat 

Keşi! bedeli 418.200, lira olan yuknnda yaz.ıh in&aat Askeri Fabriı. ..... 
lar Umwn Müdürlüğü merkez satın alma komisyonunca 24/9/ 1940 sab 
günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname c9b kur u& m u
kabilinde k\Jmisyondan verilir. Taliblcrin muvakkat teminat olıın c1365> 
lir:ı~ı h avi teklif mektuplarını mczk(ır günde saat 14 de kadar k omisyona 
vermeler i ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunün 2 ve 3. m addelerin-
d eki Yesaikle mu:ıyyen gün ve santlc kom~yona müracaatları. •8302> 

* * • 
100 Metre miktıbı 2.50: 5.00 X 0.25 X 0.025 M. el/adında çam tahtas ı 

400 > > 2.50: 5.00 x ü.22 x 0.025 > > > > 
200 > > 2.50: 5.00 x 0.20 x 0.025 > > > > 
250 > > 2.50: 5.00 x 0.18 x 0.025 > > > > 
150 > > 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 > > > > 
Te.mamen çı.m \'ermek mumkün olmcdığı takdirde yarısı çıralı çam ve 

yarı"ı bcyaz köknar ol:ıbilir . 

Tahmin edilen bedeli •63.750• lira olnn miktar ve eb"aUarı yukarıda 

yazılı sekiz. kalem ve cem·an 1500 metre mikCıbı kereste askeri fabrik alar 
umum müdürlüğü merkez sntınalma :tomisyonuncn 26/9/1 940 perşembe 

günü snat 15 tc kapalı zarfla ihale cdılccckUr. Şartname 3 lira 19 kurtll 
mukabilinde komisyond:ın \'rrilir. Talihlerin mu\·akkat teminat olan 4437 
liı<ı 50 kuruşu ha\"i teklif mekhıpforım mezkur günde saat 14 de kad ar ko• 
misyona vermeleri ve kendilerinind c 2490 numaralı kanunun 2 v e 3. 
m<ıddclcriııdcki ve.saikle komiı;yoncu olmadıkinrma •·c bu işle alAkadar t\ic
carclrn olduklarına dair T icaret Od:ısı Ye~il.asilc mezklır gün ve saııtlc ko--
m!s,) onn miir. LaaUarı. 4:842S, 

Kilo 

3000 
2200 

450 
2100 

900 
610 

Cinsi 

Bulgur 
Tuz 
Zeytiny ngı 

Kuru fasulye 
Zeyiin t.ıııcsi 
Uzi.ım 

1400 ı~nk:ırnn 

• • • 
Kilo 

2100 
500 

2<ıOO 

2000 
800 

1200 

Cinıi 

Sade ynğı 
Sabun 
Pirinç 
Nohut 
Şe.ker 

Mcıdmek 

m en bcd"l (30138) ...ıa \eterin.atı (4565) llrn (70) kuruştuı·. İstekliler =================== 

T:ıhm in edilen bcddi fi963 lirn CO kuruş olan yukarıda cins v e mikdart 
ya:-ıl 13 kalem erz.:.ık Bakı l'l;oy i>nrut fabrikası muhaüz bölilk kilerinde 
teslim artile Tophane Salıpazarı askl•ri f:ıbrikalnr y ollamasmdaki satın 
nlmn ı.omisyonun<'a 24/9/910 s:ılı rUııii ~:ı:ıt 14 d e paz:ırlıkln ih:ı!c l'df~ 
lecekllr. tsteklikdn muv. kk .. t tcmir.<ıtı olnn 522 lirn 27 kur~u h er han
gi biı· nıaln'Üdürluğiine y:ıtı":ırol: al"caklan ımü;buzla lıirlikte mezl:ur giin 
ve rant.le lıomi.;yonda bulunmaları . Şartname h er glln komi 0 yonda g11ril-

Mıktarı 

bu e:ıya. a < ! "..ımc. \'e nüır:unclcri İst::ınbul Maıırif Müdllrlügli Y:ır-r Evınizln, apartman ı n ızı n 
ıılir ktOrl• 1.1rıdc &o b lıı·l<:>r. . ı HALI • ECCAl>E ve KOLTUK 

P ... ~ ı 20 .F. Jul 11'<40 cum:ı g(lnu s:ınt 15 de ıstnnbul M:ınrii 
)!udurl b .d. ~ tıpılt;tfgı nan olunur. • (8643) ihti) acını 

Beherinin muhıı m · YekQnu H A LICILI K TÜRK LTO. 
men fiyat ı şirketinden tcmın edebıllrslniz. 

Lira Kr. San. Li r:ıı Sıpr.ı i , temiz.leme, tamir. 

köknar tomruğu 
orman işletmesi Bolu Revir ==============.=== ========--=--- ---=-== ., Nişnntaşı 

amirliğinden: •1. E k k M kt b. 
l - Bolunun Karacıısu mcvkiind ' i<1ifdc me\·cud 5586 ndcd mu.ıdilt n g 1 iZ r e e e 1 

Satılık 
Devlet 

kb1lir. (8178) 

000 3 02 60 18156 
Sahı;cknpı - 4 üncü V:ıkıf H .ın. 

• 3463 M 3 301 deômetre mik!ib köhnnr tonırugu açık arttırma ile satıla- Kay ıd muamelesi, Cumartesi ve pazardan •a:a1~~ll!l'5Clill!!!'l!llm•l3r.:rzi.I caktır. 
2 - Tomrukların bnı;; lıcsmc p~lan mc\cud ve knhuklnn soyulınu& ma a d a , her giln Saat 'İÜ - 12 arasmda yapıl-

Y ' ı. ~ Wu 

t.000 
3000 
r.ooo 

1 51 
35 
35 

30 
60 
60 

93i8 
ıocs 

2136 

30438 

olup ııacim kabuksuz orta kutur tıı.erinden alınmıştır. 1 maktadır. Mekteb 23 Eylülde aç ılacaktır. 
3 - Tqmruklara aid satış şartnamesi Ankara Orman Uımım MUcHlr- lım••mı••• Telefon : 81078 

lüi;'Üilde ve' lstaııbul, Ankar:ı, Dolu çe,irge müdlirlUklerJnde ve Boluda 

devıet·orman işletmesı revir amirliğlr.dc gorülebilir. Yüksek iktısad ve Ticaret mektebi 

1 9 A O Senesinin son modelleri çok 
Aı\1' zari f ve zengin çeşitli Kadın, 

4 - Tomrukların muhammen bçdeli 11 lira 56 kuruştur. 

1 
5 - İsteklilerin % 7.5 ınU\'akkat pey <Akçesi ile 27/9//940 günli s:ı~t müdiirlüğünden: 

15 de Doludaki revir aınlrllğine nıür:ıc~ ... tl:ırı. 4:86G8 Takbe k;:;yıd \'C kabulü 25 C'ylüll!i40 tarihinden 15 birinciteşrin l 9i0 

Erkek, Kol va ceb 

L 
l ,L"\i:Mmlm•aıır;Mllliiilllll•B•••m• ••••••••••mm•&•BI\ tarihine ı:adar devam edecektir .• - I~ski Fe'-·:tia ti " K:ııbu l ş:ıırtları: 

1 VATILI Bog~ azı·çı· lise le rı· YAT'ISIZ a - Lise bitbmc ve olgunluk imtıhmıl:ırını ve·ı1.iş cılmak. 1 1 b - Tıc:ııet lisd<>: ındcn mezun olmak. 
Kayıd zıımanı: 

Saatleri gelmiştir. Ana, ilk, orta \'C fü:c sınıfl::ın için eski talebcr.in kııyıtlarını t ecdide ve yeıid"n tdebe kaydına başlarunı~tır. 

KIZ ve J.IBliEK TAi.EBE AYRI nöLÜKLEn DE 

S::tış deposu: Z . Saatman Sultan Hamam 
Camcıbaşı han 1 inci kat 

Ka;) ıt iı;-in tatil ı:;uııleıinden maada her gün saat 10 dan 18 c kadar mektebe mur.ıcaat cdilcbi!ir. 
tstiycnlere tarifname gönderilir. Telc!on: 36 - 210 

Arnavutköy - Çifts sarayfar•nw F..!li\WI w 

P<.ızıırtcs.i, ç. rı;;: mba, curroa gunleri snnt O d:ın 13 c kadardır. Koyıd 
iç:in nşab11dnki ves:ııkin bir d lekçeye rnptcclilerek müduı·lügc bizn:l müra
cı:~'t cdilm._ i IazılY'dır. 

1 - Lise bitirme \'C olgunluk dıplom:ılarının nsıll.ın, 

2 - Nu!u hU\·ıyet cfü.dr-nının t:::sdikli sureti. 
3 - S<ıglık rLponı \'e a.ı Ye<:.knsı 
4 - fyi h .. l kfıgıdı, 

E ~un mı:ı: 
t.ıkl. ır.ı . Al h r. 
yerek k .. nıd Çl 

kolur.d. r. tuıt ı, , ı : 

- Llıkin ne Y~P yor urı:.ız mösyö? 
dedi. 

- Ah mc.dır:aztl, ne kadar güzel
ıriniL! Bu ak~nm har.gJ odnda yata -
a k ımz? 

I 
bHmiy< rdu. Kendi kendime her ne 

5 - il aded 4.5Xıl ebııdınd,rı 1 arlon uz fntoğı :;.f. 
olursa olsun rnloııa çıknnm. Ornda ===============::::::=======::::::========== B O ı h t • 1Ik r .. stgeldigiın bir Wzınetçiden 01,-

ır ça ·g·ıcının seya a ı ~':~E::,:~:,: ::::~:· ·::::; 
49 çıkmn. Dedi ise de ben kulak nsma-

bir kol vurdu. Arka üstü yere yuvnr
lıındım. O sırada ba ım du"ara ç:ırp
tı \ e oda bir nnda karanlık .içeri 'n
dc K.uldı. 'Ben ı;a ırmış kalmı5 idim. 
Fakat bu şa;ıkuılık bir saniye imti
d:ıd etti. üzerime basa • I~ sofaya 
fırfamn!: isUyen hizmetçi ı.ızın cte
glne sanlıırak ııyağa k:>lktım, lıelin-ı 
den yakaladım. Kız: 

-- Fal.nt mösyö, şimdı-yukr.ııdan 
duyacak olurlarsa ayıp değ.l mi? 
Son a lrnıanlıktn ne ynpıyordunuz 
demezler mi? .. dedi. Bu c::nada lam-
b:ı birdenbire yanıverdi. llızmctçi 

kız hldclcttcn ziyade mcmnu•ıiyeti 

im:ı eder biı: tavırla: 

- Fnkat m:ıclmnzcl bekCırı:n. 

S ' ' 49$ 1 dım. Odanın knpısını açarak don, 
- ~iz C'\'ll mi iniz madmaLcl? kal::ıcnk değiliz ya. Paramız \'ar. fs- gvn.lck ıle ı:::.ıc.ııa çıktıın. Salon 
_ Hayır. tediı;irni= otclde yatabiliriz, ıJedım. ı karJr.1 k ıdı. Od:ıclJn bir mum al-
- ~It yoyc suylc en de. Ben ndum akıllı .. rho& olmus idim. mrgı ıkıl edcmed·m. Ll\l,ln kar.u1-
Kız Hık.rdımı t. ınamlamaga vakil Bu sırada ne ev sahıb'ni ne de nıka- lıkb ptc~thaneyi na ıl bul:ıc<ığ.r 1 

bn ... madı. dnşımın n:ısihatlcrlni dinliyecck hır d . bı.lcınivordum. 
h<alde idim. Hizmetçi kız ile u~u :ı-ı • (Sonu var) 

- Hu~di oradan: Ben sanıı varır -:::::::::===:-:=-::-:~:::::::::=====-==== mndı.,ıma canım ıkıldı. = _ 
mıyım .... diycro!k knpıdan dışarı fır- Arkada~ım: FE NN( SÜNNETÇi 
lad:. Hi7mct i kızla on be~ dnkıl::adan " . ., 
ziyade rroeşgul olmuş idim. I3u C'-Sna- - Artık ya tal un dedi. Emin 
da l ehkim :Friderih Şullel' yatağın Soyunmağ:ı b:.ı~l:ıdım. Pnnt lon.:n u Fi d 8 n 
ken::ıpna oturmuş, nlık nlık bizi scy- çurob1arırıu, cekctiıni çıkardın. Ya- o f K KAT: Yı:ptıran, 
rcd•yordu. Kız dışarı çıktıı.ıan .EOnra ~nga gir_cccglm w·ada d arı çı"M·'': w<ıhıbi ha~ rn ve
ark::.daı;ım: ıcab cttı. Hnl'>ul.; :ılt lıattak aptcst- • rilmck ili.ne fakir 

- C:ırum ne yrıpıyorsun? Ev sa- hanenin nerede oldur_ unu biln.i;) or - , kügıchlc gelen sün
hibi yaptığın mi.ııırısebctsi.zlıgi h aber <lum. Sıılıahıı kad, r snbr('t nek de net çocuklnrınm n-
alıı· i e blzl gece ;) arısı sok ağ~ ntnr. ~u:nı.ün de;!.leıi. Ctinkü a \ m,::ı~- j dedi bine çıkıırıl

Büyükdere 
nundan : 

tümen satın alma komisyo· 

Tümen birlikleri ihtiyacı için muhtelif bölgelerden teslim cdılınek 
~:ıı1ile cem'ıın cıo:;o~ ton sığır eti knp::ılı zarı usulile ek.iltmcye kouul-

~~' -
Du miıteahhidin bir ve;) a muhtcll! şahıslar tarafmdan dcruhde cdıl · 

mc:: .. ne iml:an \'ardır. Etin beher kilcsuııun muhammen fiyatı c33, ku
ruştur. Eksıltme muamele::.i 19/Eylül/1940 perşembe günü saat on be~-tc 
Biiyiıl;dere iskelesi knr,ı:.ıı.da Tümen ambarında Tümen satın alnın k o· 
mi .>onu huzurunda y<ıp lac ... ktır. Şartnamesini görmek üzere her gün 
komı~yonn mürr.cr:.at edilmek mümkündür. Talib ol<ınların muhammen 
iiyat:ı \'e et miktarına göre tut:ırmın yüzde yedi buç:ukfa.n ibaret kıninat 
ako;eleile birlil:te teklif mektuplannı usulen mazru! olarak mezkur gün• 
de snat on dörde kadar konıiryonn m:ıkbuz mukabilinde teslim etmeleri 
lüzumu ilan olunur. •8072• 

=====-==============:======================:;;::::::::. 
Yüksek mühendis mektebi müdürlüğünden: 

1040 - l9·11 sene i takte kayıt mur.melcsl cunı~rlesi Ve ç:ırşruul. ~.ırdafl 

rnr-'id.1 he•· gun saat 10 - l:.? \'e 13.30 - 15.30 arastmfa yapılmak lm·n· e.> ıa~ 
lü ı bHndcn b!rincit~rinin besinci g ününe kad..ır ci~•·am eclH·eltt.r. 

TııfsiJ!lt almak istiyC'nlcr mekkp idaresine mUracaa t ed,.lıfllıl•"·. (78219' 
Gı.indıiı. iki e\•den topl d ~ nıız iki berı bardck bnrdak şamp. 1yn ı 1ı- mıştı •. Ev: Su adiye ist.lJ yontı ynııı. 

- İyi amma mösyö bura .. ı bekfır- bcç1.ık lira cebimde idi nıkı.J:.ı.~ıma: l!im hnldc biı 1: re ''.k d • ı r; Kabin~: He:'iktaş, Erip :ıpnrtın .. r ı. ~ 
fan sc\ indiren bir müessc,,c değil! - Adam sc-ndc. Sol.n~·n o. tasında mış id:m . .t.rk dı na _ ı 'u :•. c • 'l"d,.! o: 4439:. 

-1' r :!!! . -----------
Sahibi: Ah nıed Ccmaleddin SARAÇOC'>LU 

Nqr':,·:ı t M ü ıHidJ: ~•acld ÇETiN Bas ldığl yer (Yeni Sabah matbaası); 


