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60 LOK SiYASi 

Balkan ittifakı 
Yent bir Balkan misakmın 

gayeleri anısından her fürlii 
teea,'Üzi düşünccleri bertaraf 
etrne.k icab eder. Bir Balkan 
ltüsa.kı ancak nıubafaznt.-ı.r 
1-r kuvYet vücuda geü.rebillr 
"e bütün faydası da böyle ol
lrtasında«tır. 

~: Hüseyin Ouhfd YALÇIN 
~~========================= 

~ obruca meselesi halledile
'==IJ rek Bulgaristan ile Ru
ltlany:ı arasında bir ihtilaf kal
ltladt.ktan tre Macaristan da 
'l'tansilvanyanın büyük bir kı:s
l!ıuıı elde ettikten sonra ~ski 
l:la.ıkan misakını yeni vaziyete 
İntih..L etti k ı·· k a· Itlısn· ve Trablu·; Jıııdudunn g<;ste:n>n lıarita 

UW{ rme uzumu en ı-

~ Pek tabii bir surette hi~set- ( )'( "\ 
~tir. . . Avrupada harb · Afril<ada har~[ 

~ akat bundan evvel de ısın 
ftııQ...,_ - ~ c:a::ııt. -- -
-..u>l Üzerinde mutabık kalmak 
1ltıındır. Yeni biı· Balkan mi- Alman Mısır hudu-
~kı yapmak icab eder mi ,.e 

~betse de ~unu. yapmağa im- hücu'mlari dun da şiddet-an bulunabilir mı? 
:Eweı.a. eski Balkan mi!'lakı- d d ı • h b/ nın eski haliyle artık devam e- evam e igor l ar er 

detniyeceğini kabul etmek zaru- • ••---

Kahire, 17 (;ı .a.) - 1n&iliz bava 
kuvvetlcrlıtlıı tebl.iii: 

lngiliz 
Başve ili· 

ku • 
nın 

İngiliz Başvekili, Hitlerin 
ilk fırsatta hücuma 
gaçeceğine kani 

-o-

Londra, 17 (a.a.) - 5 eylül 
bıtifüıdcnberi Avam Kamarası 

bugün öğ·Iee:en sonra ilk defa 
toııJanmışlır. 

Meclis<ie bazı tadilat yapıld1-
ğı görülmüştür. !ki tarafdaki 
kıymetli camlar kaldmlarak 
yerlerine adi camlar konulmu.~ · 
tur. 

Tavandaki elektrik tesisatını 

tezyin eden kıymetli mermerleı· 
de kaldırılmıştır. 

Celsenin b~c:ıında rah:rtsızlı
ğındanberi ilk defa olarak eski 
başvekil Chamberlain gelmiş ve 
hararetle alkışlanmıştır. 

İngiliz başvekilinin nutku 
Londra, 17 ·(a.a.) - Bugün 

öğleden sonra Avam Kamara

idare Yeri 
Nunıosmaniye, No. M İstanbul 

Ngraf: YF..Nt Sı\.BAH İstanbul 

TELEFON : 20795 

Her yerde 5 kuruş 

Başvekil İzmirden 
dün gece ayrıldı 

Milli Şef 
An arada 

• 

İzmir, 17 (a.a) - Başvekil 
Doktor Refik Saydam bugün 
öğleye doğru Demir konakla is
tirahat ettikten sonra öğleyin 
C. H. Partisi tarafından şe • 
reflerine Kült.ürparkta fuar ga
zinosunda verilen ziyafette ha
zır bulunmuşlar ve akşam üstü 
lnciralbna giderek bit gezinti 
yapmışlardır. 

Başvekilimiz, bundan sonra 
saat 19.30 da Alsanca.ktan hu
susi trenle Nazilli istikametine 
hareket buyurmuşlar ve istas
yonda vali Fuat Tuksal ve ko
mutanlar, belediye reisi Dr. Uz, 
parti mlüettişi Galib Bahtiyar 
Göker, şehrimizdeki mebuslar, 
parti erkam ve askeri rical ta
rafından uğurlanmışlardır. 

Başvekil, İzmirden ayrılırken 

İzmir halkının göstermiş oldu
ğu sıcak ve samimi teşyi teza
hürlerinden çok mütehassis ol
duklarının ve teşekktirlerinin 

sevgili İmıirli.lere iblağını be
lediye reisi Dr. ~et Uzdan 
rica etmiştir. 

Başvekilin yaptığı t~kler 

İzmir, 17 (a.a.) - Başvekil 
Doktor Refik Saydam dün fuar 
daki tedkikleri esnasında yerli 
pavyonlardan maada İran, Ma
caristan ve Yugoslavya pavyon
!aı:mı da tedkik etmişlerdir. 

HE>fik Saydam, e~bi pavyon
lanuı ziyaretinde pavyonların 
ınen.<\UL olduğu devletin kon.qo -
los ve mümessilleri tarafından 

verilen izahatı dinlemişlerdir. 
Baş..,.t'lril akşama doğru da be-

( Sonu 3 lincli sayf•d•) 

t .. nıet İnönü 

Ankara. 17 (a.a.) - Reui, 
climhur İsmet İnönü bugün 

lidir. Çünkü hikmeti vücudu 
\re binaenaleyh faydası kalma
~· Fakat bundan dolayı es
"l nalkan misakının fena, ya
bud zararlı bir teşebbüs teşkil 1 
~ olduğuna hükmetmek j 
~ızlık sayılır. Balkanların 
lltllhunu temin hususunda bu 

1 

:sak çok hayırlı bir rol oyna- 1 

Londra, 17 (n.a.) - ŞiddeUi hava 
taarruzlarırun başlad:tı tarihdeoberi 
ıörillmemi;ı olan en şiddetli mfuıia 
ateşi, dün gece Londra şehri etrafın
da yapılmıı; ve tam allı r;ı:-.!lt sürmüş

tiir. 

Dü~anın Malta üzerine yaptığı 

iJı:.i hava hücumu, hiç bir maddi hasa
ra sebebiyet vermemiştir. Dü~anın 
bir pike tayyaresi, avcılarımız tara
bndnn hasara ui;.r.ıblrruştır. 

sında söylediği nutukta Chuı·- --'----------=======---------...:;._ 

at 13 de şehrimize dönmüşler 
garda genel kurmay başk 

Mareşal Fevzi Çakmak ile 
killer, Parti Genel sekrderi 
parti umumi idare heyeti az 

· Bu sulh devresinden Bulga-1 
~n bile zararlı çıkmamıştır.! 
''llkat, dediğimiz gibi, artık 1 

~Ylıi misakı temadi ettirmcğe 
lr tebeb krlmamış_tır. Şu hal

de, Yeni bir mi~ k için oıtıda 
1 

'Snslı bir mevzu 'ar mıdır? Bal-1 
kanlılar hangi mnlisadlnrla bir-{ 
1~hilirler? I 

'Yeni bir Balkan mfaakının ga- ı 
Yelen ara~ından her türlü tc- •ı 
l!avilzi düşünceleri bcrtaı af c-t
tnek İcab eder. Biı' Balkan mi-j 
8ıtkı ancak muhRfazakar bir ı 
k.~\'vet vüı:!udn. getirebilir ,.e 1 

bUtün faydası da böyle olmaı=m
dadır. Bu misak 11eyi muhafaza 
(!deeektir? Balka~bların siya
set, iktısad ve kültür· sa.lı:ısında
k.i hürriyet ve if.ltiklallerini. 

Alman tayyareleri, b!ribiTiıtl tnkib 
eden seri filolar halinde ve İngiliz 

[Sonu 3 Uncu sahifede] 

Eritrede, büyük bombardıman fi
f Sonu S üncU sahifede] 

ehil! demiştir ki: 
- Umumi harb vaziyeti hak

kında mufassal beyanatta bu
(Sonu 3 ünoU sayfada) 

. Rinıe karşı? Hem kendi icle
~nden gelebilecek tehdidlere 

1 ~ı, hem haıi~dcn maruz ka- ı illi ha k tle • et s..:;_ 

abılecckleri tc:hlikeye k~ı De- ==========(j=i=tti=.J.;=·!i=~==kl=•=v=l'=e=Zle=::u==m==ıı=;==· ==='f=a==u=V\=re==r1=n=e=n=UQ;"==grup==·=··========= 
lll;-k oluyor Jti, ymi bir Balkan 
~Sakını dahili 'e harici bukım
e n düşiinmek rue\·kfüıdcyiz. 

alhan devletleri bir miı:;ak rnp
ll:ıayı acaba cidden, samimi bit· 
~ı-ette arzu ederler mi? Yani 
~'.tbil'lcriniıı memleketlerinde 

ıc,; güzleıi yok mudur? Bir fır
!>a.t dfo3ürtip kom.cıularmdan ba
ıı Yeı·leıi zabtetmek emelinde 
Qeğiı :nı·di 1 " Çünk' .. Balk 
1 ı r er. u an-
at· iciu hakiki surette faydalı 

0
!-ahilecek bir misakın en birin

~~ §artı budur. Balkanlılar bir-
ırlerinin iyi niyetlerine ta-

~an:.en emin bulunmalıdırlar. 
Ugun Türkive ile Yunanistan 

Gb. ~·~ında hiik.üm süren müteka-
ıı.. . 

b .. ıtıınad, emnh·ct ve muhabbet 
~tün Balkanlıİar arasında ay:1 sarnimiyet ile mevcud olabı-
r tni? Eğer Balkanlılar arasın-

Qa ha.r k 
1 ıs ve gerç:e ten bir dost-
~k tnünasebctlerini tesise im
ı ~ Yoksa misnk akdı teşebbüs
el'iyle nafile yere ''akit kaybet-
:~kte h"ç bir mana tasawur e-

eınez. 

k Siz kendi hesabımıza bütün 

1 onışuıarımıza ve Balkanlı dost
~lllu.:>.a kat'i ve halis bir sami-
. Yet Vad 'e taahhUd edebili-

l"iz. f.lln k" • 
töz .. ·~: ımsenın topraklarında 
fla.k~~ yoktur; Balkan mi
ı·· ~ 1 ıçındc hiC' bir nüfuz üstün-
1.ıgıı (] .. .. -
lntıtıak ~~unn~eyiz . Tam · ve 
hisler·'. ~ı· nrnsavat ve dostluk 
bir . 1 ıçındc müttefik yaşa.ya-

•rız. Diğer Ba!kan devletleri-

lllist') İu Cftlt.id YALÇJN 
[Sonu S uncü a:ıhıfede] 

Adliye işleri süratle1 ~Harb--.... 
neticelenecek Vaziyeti 

lngiltereye hücum 

Baş müddeiumumi Hikmet 
Onatın gazetemize beyanatı 

:Adliyede tatilin bitmiş ve normal 
va.zaifin başlamış olına..ı dofoyıı;ile 

yeni çalışma yılı hakkıııdaki intiba
larını sormak üzere dün kendisini 
ziyaret eden gazetecilere baş müddei 
umumi Hikmet Onat i;iUnları söyle
miştir: 

c- Münferid Mkimli!deriıı ihdası 
üzerine bütün yeni işlerin buralara 
\·erilmesi ve asliye mahkemeleri ile 
ticaret mahkemelerinin ellerindeki 
işlerin ı;onunu alınahırı için yalnı:z 
onlarla m~gul olmaları kararlaşmış
tı. 

Hllmıet Onat 

yapılacak mı? 
• 

Bir İtalyan gazetesinin ln
giltereye yapılacak olan isti
ıa teşebbüsünün ilkbahara bı
rakıldığını yazmasına rağmen 

mevcud aıametıer bu istila te
şebbüsünün - eğer yapılacak
sa - bugünlerde vuku bula
cağını göstermektedir. Bu a-
18.metler şunlardır : 

1 - İngiltere üzerine yapı
lan hava hücumlarının bü
yük kayıplara rağm.en git
tikçe şiddetlenerek deva.mı~ 

Almanlar ağustosta, binden 
fazla tayyare kaybettikleri 
halde bu hücumlarına fasıla 

vermemişler ve görünüşte bü
tün ihtiyatları haı be sok
muşlardır. Bundan umulan 
en büyük fayda İngiliz hava 
kuvvetlerini im11a etmekti. 
Fakat görünüşe nazaran bun
da muvaffak olamamışlardır. 

2 - :h.iareşal Göring, gene
ral Keitel ve 19 Alınan gene
rali Manş kıyır.mdaki ka
rargahta toplanmı~lardır. 

3 - Almanya, Fransa ve 
Belçika sahillerine İngiltere-

[Sonu 3 üncü sahifede) 

O tarihdenbel'i asliye ve ticaı·cı 
mahkemeleri eski ~lcrini hemen he
men bitirmiş bulunmakta ve miin
ferid hfıkimliklerle tc\·azün teşkil 
edecek şekilde işlerini azaltmış bu
lunmaktadırlar. Bu cihet dikkate a
lınarak 1/10/1940 tarihinden itibaren 
mün!crid mahkemelerde olduğu gibi 
ceuı ve hukuk bil.kimliklerine de 
yeni jşler verilmeye başlanac::ıktır. 

Bu suretle adli vazaifi,n dah:ı g~ 
bir sahaya yayılması, ve işlerin mü
savaten tevzii ve dofoyısilc de daha 
surat ve dikkatle intaç cttirilnıcs:i 
imkfınları elde edilmiş olacaktır. Bu 
cihet adliyemiz Ye adliye mcl:aniz
maınız için iliphcsiz ki çokdanbcri 
dilemekte olduğumuz iyi bk netice
dir. Bunu elde etmiş olmnltl:\ bu yıl 
<'!aha s<!!"best ve dahn sümtle c:a!ıs-

mak mümkün olacaktu-. Bundan h<:m 
biz, h.em de erbabı ınesalih azami is

tifade edecek ve memnun kalacak-! 

bırdır.> '-----------" 

Halk kömür ihtiyacı
nı kolayteminedecek 

Nakliye ücretlerinin yüksekliği 
yüzünden bazı semtlerde kö

mür fiyatları biraz artacak 

tstc.libulda Etibaıık ve İstanbul 

Belediyesi taraiından organize edilen 
kok komurü satış ve tevziatı yeniden 
halkııı Ye semt depo sahiblerinin bir 
~ok şıka~ etlerine sebeb olmaktadır. 

ŞıkCıyetleı'in b;.ışlıc::ı mevzuu semt 
depoları için konulan a:ıam.i satış ii
yatınruun gayli kaii olduğudw·. 

Adalar ~t deposu vardıı·. Bu depo 
nakliye masarifatmın k.i!.-ıyetsizllği 

yüzünden .zarar edeceğini düsüncrek 
kendisine müsaade "Verildiği halde 
şinıdıyc kadar Kuruçeşmeden Ada
daki :ieposun.a kömür n:lklederek sa
tış yJpmnmıştJ:r. Bu itibarla Ad:\larda 
kömi.ır <ılmak ihtiyaCJnda halk elle
rinde geçen seneden kalma stok bu
lunan hususi könıür""depolnrına mü
racaat etmektedir. Bu depolaıda 2280. 
kuruşa satılması lrtı:ım gelen kok 

n, mebuslar, Genel kurmay 
Milli Müdafaa Vekaleti er 
ile vekaletler müste~ar ve mü 
dürü umumileri, merkez kom 
tanı ve l'mniyet müdürü tara 
fından sclamlanmı§lardır. V 
ve belediye reisi Nev?.at Tan 
doğan Milli Şefi vilayet budu 
dunda karşılamıştll'. 

iDHALAT VE 
iHRACATTA 

PRİM 
KALKIYOR 

Bu yüzden idhalat 
eşyasının fiyatları 

ucuzlıyacak -----Malfıın olduğu.üzere bclediys:, semt, 
depo lıyatlarıru t~bit ederken Eti-! 
b:ınl; depolarında yapı tan ı-at.ış :Ciyntı
na bu depolara kada\ yaptlan nak
liye masarifattnı ilave ederek tesbit 
etmişti. Nakliye masarifatı Beyoğlu 

ciheti için 150 İstanbul deniz işlcl'i 

mıntakalar için de 180 kuıuş olarak 
kararlaştır~, bu suretle semt depo 
fiyatları Beyoğlu nuntakası.nda 22.5 
ve diğer mınt::ıkalarda da 22.80 ola
rak ieııbit edilmişti. 

komüriinün tonu 27 liraya kadar Ticaret Vel{itleti iahalat 

Bir {'Ok semt depo &ahibleıi nakli
ye ma~adfatının gayri kfıfi olduğunu 
ileri sürerek kömüı· alıp satmukt::ın 

vaz geı;miş1eı:, ba.ııları da hileye 
sapnu~W.rdı.ı.·. Kömür alıp satmaktan 
vaz geçen depo salıipleri arasında 

vermckiedirler. ihracat işleı-imizde mühim · 
istanbulda bulunan bazı semt de- karar YernıiFtir. Şimlliye kad 

poları da vaziyetlerini kurtarmak 
maksadile kömürü muay:•en nar- ihrac emtialarımızın fiyatı 
bile, fakat sikletindc l.ile yaparak dünya piyasalarına naz 
satmaktadırlar. Bu itibarla halka bir yüksek olduğu için hükumet ıh 
ton yerine 800 - 900 kilo komur ver- racatı temin için tüccara muay 
mektcdirler. yen bir prim vermekte ve 

Belediye bu vaziyeti na.zan iı.ibarn [Sonu 3 üncü ı;ahifede) 
alarak bütün kaza kaymakamlarına ------======.....------1 
bir tamim yapmıştır. Tamimde her IRAK ı•L E, 
kaza kaymakamınm kı;ndi muıtakn-

sında ki semt ~~:~ar; ~c~i~~e~:~:d~;- Tİ c AR ET 
M\'(./'V"<l-.ZJ'l'YV'N'ı/l.\.ı./~- ~· ........... w •••••• "'. ,,:;.;;x'*ılffVY'ıf'/VV',...,.,. •••t"'ff't .... ,... ... ''"••VV'wV"Wn"\~~ ....... . 

SABAHTAN SABAHA: 
--0-

Tren hattının bağlan 
ması büyük iktısadi 

faydaler temin edece Akdeniz yolu açık! 
Memleketimize Cebelüttarık yolile nakli
yat yapılmak üzeredir. Bir vapurcu muz da 
bu yoldan Amerikaya mal götürmek ve 

oradan getirmek istiyor 

MAALESEF TÜRK DF...ı'fİZ 
TİCARET FİLOSU YllNA
NiSTANIN DORlJ7.J)A B1Rt, 
YUGOSLAV FİLOSlTNUN 
YARISI KADARDIR! 

A kde.nizde İngiliz filosu- ı 
nun hakimiyeti iyice te

essfü:: et.mi~ oldduğu son gelen lıa. 

berlerden tamamen anlat?ılmak
tadır: 1n.rlltercdaı llletrıleketi

(Sonıı 2 nci sablfed~] 

--0-

B:ığdad ticaret ata§emizd 
İstanbul ticaret ve sanayi oda 
sına Şark memleketleriyle yapı 
lacak ticaıi miıbadeliye ai~ b
yazı gelmişitir. Bu yazıda IraJi 
ile doğru 'l'ren nakliyatı başla
ması üzerine gerek bu memleket 
gerek Basra transit yolundan 
bilistifade Amerika, Hindistan, 
İran ve uzak Şark ülkeleriyle 
temasa geçilmesi imkan dahili· 
ne gireceğinden bah."'o lurunakta 
ve ~ya nakliye ikrl!tlerinde mü
hinı mıktarda tenzil.it tem.in e
dildiği ilave oluuu..aHad.ır. Ve
rilen izhata. D.a2Jll'fin Trnka sata. 
bil~l"ğ-imiz mad.delPı'İ.D Mey
da.nıekhet"den Bağ-dada kadar 
olan nakliye ücretleri umumi • 
yetle ton başına 5 buçuk ister
line indirilmiştir. Bağdaddan 

Basr:ıya kadar olan hattın ta
rifesi de malın neviine göre 15 -
25 şi1inclir. 

[Sonu 3 üncü uhlfede) 



e g __ _ ; 

tsker Gözile 

Mısıra 
taarruz 
meselesi 
Bir kaç zama.ndanberi Liti,rs 

ve Trablusgarbdaki ltaJyan _. 
kerl faaliyeti nazan ~ 
celbcdiyordu. Daha Babet 
Harbinde petrol ambargoBll 
mevzuu bahsolduğu zmmm 1-
talyawn Trabhısgarbda. mbfi -
data basladığı ve ~ 
M ın i gal etmekle tebdid et -
tiğ ınalfundur. 

Bu ihtı1afın devam ettiği 
tarihlerde İtalyaya elli iki deY
let tarafından tatbik edlloa r.ec>
ri tedbir Almanyanın mihver 
tıolitikasının esasını t:eşkil et
miştir. Cihan Harbi ablukasi
le kıtlık zahmetlerine hayli id
manlı ve talimli bulunan Al
manlar, İtalya üzerindeki ikh
s:ıdi Uız\iki azaltacak yardim -
larda b;lunarak bu devleti ken
di hesnblanna kazanmap gay
ret ettiler. 

İhtilafın nihayetinde evvelce 
Trablusn geçirilen kuvveUer 
geri alınmadı. İngilizler bl1 kuv
vetlerin geri çekilmesini talcb 
edince, İtalyanlar da Akdeniz 
filosuna iltihak et.mi§ olu. İn
giliz "vatan mosu,, akeamınm 
tekrar Britnnya sularına gön -
derilınesini istediler. Umıı mü
zakereler neticesinde bir anlaş
maya varıldı. 

Bu anlaşma mucibince diin
yarun en oüyü.k harb gemisi o
lan Hood muharebe knrvuörü 
ile bir kaç geminin ''Homfilit,, e 
iadesine mukabil şimali Atrika
dan bir inıl.'1.ar a.skeritı İtalya.ya 
~kilmesine karar verildi. Paka.t 
iki garib tesadüf bu ~nlaşn•nm 
aradaki itimadBızlığı ail .,. 
cek şekilde tatbikine mbi ol
du. ~Tela Trabkıstan çekileıs 

kuvvetierin zaten terhis zama
nı gelmi~ ve yaş haddini doldur
muş müstahfı~lnrdan olduğu an
laşıldı. ?tlotörlü b;rlikler, ağa' 

harb vaıntalan gene onda hı.
yordu. Bunua üzerine Cebeliit -
tankta da Hood kruvuörünün 
pet'Vanesine balık ağlan takıJdl 
ve uzun müddet dışarı çsb•a 
dı. 

Habeş harbi esna•Ma Al· 
manyanın emellerine ve A.vrupa
nın südiklendiği badireye va
kıf olan İtalyanlar belki de ho
cn larırun teşvikiyle Trablusu 
boşaltmamağı daha münasib 
buldular. 

Mısır, askeri clıeınmiyıeti ka
dar ikt.ısadi değeri de büyük 
bir memlekettir. Aksayı şark 
ticaretinin mühim bir kısmı Sü
vcyş kanalından geçer. Hia -
distan yolu üzerindedir. İki kı
ta111n ~ e Hind deniziyle Akdeni
zin iltisak noktasındadr. 

Nil vadisi büyük bir ser?et 
kaynağıdır. Ötedf'..nberi lngilte
reyc muha iltn cebhe alan dev
letler, im1 aratorluğuıı. bu maf
sal noktasına hücum etmeği 
mutad edinmişlerdir. Napolyon 
da böyle yaptı. Fakat İngiliz -
Icr deniz ticaretini daha eVYel 
Üınkıbm'nu yoluna nakletmelde 
Trans<üiantik dc\•rinde M.ımm 
ve SiiYCY§ kanalının cskiai kadar 
clıl"mmiyetli olmadığnı giister -
miş oldular. 

Yeni Sabah 
ABONE BEDD.J 

Tir kiye ..... , 
IENILIK 1400 K,.._ 1700 K,.. 
1 AYLIK 7IO • 1419 • 
1 AYLIK 400 a ... a 
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lw,aaın Afrika ordusu bo..5lrn
manr'aru ma.repl Gradani 

lta:ıya harbe girdikten sonra 
Habeşistan ve Eritre tecrid e
di~ va.zıyette kaldı. Bu müs
temlekeleri kaııulın Trablus •

1 garba birleştirerek deniz yoluna 
lihımn knlmadan temas etmek ı 
ltalyanla.nn saklamağa Lüzum 1 

görmedikleri bir armdur. Şar- 1 
Jd A.kdenizdeki lnglliz donan -
maamın da Süveyş yoliyle ik· 
mal ve trurviye edilmeai buna 
ilive edilecek olursa Mlmr' hak
kında pek de dostaDe emeller 

1 *lendiğiııe hükmolnrwrıaz. 
Mwr, 936 da İnğiltere ile bir 

ittifalı: akdetmiş ve mülki ta-1 
ınamiyeti İngilizler tarafından 
garanti edilmiştir. Bu barbde 
kerulisine teea'rilz edilmediği 

ta.kdirde harb harici kalacağını 
lliıı. etti . .ı.~akat bu ilin üzerine 
ltal.yanlar Mwın bir lngiliz ül
kesi addettiklerini bildirdiler. 

Çünlclı MJSJ.rdan hava ve kanı ı 
yoliyle !.ngilizler Trablusgarb 
ve Libyaya akınlar yaptıkları 

YAZAN: .. 

HiKMET 

1 LGAZ 

lıalde Mısınn bitaraflığına ha
lel gelmiyor, ltalyanlar muka -
bele edince Mısırın bitaraflığı 

ve tamamiyeti ilılil edilmiş olu
yordu. Bu gayri tabii vaziyetin 
hiç bir ihblAf& sebeb olmadan 
idamesi jmkimmrlı. Nitekim 1-
to.lyanlar da !ıtLsır üzerine ha -
reltetc başladılar,. Bununla bern
b~r hududda i§gal edilen bir iki 
knsabamn J:>Uttin Mısırın i~
lini istihdaf eden bir hareketin 
başlnagıcı olup olmadığını ancak 
zaman gösterecektir. 

1(-ş~e-h_i_r_v~e~~~-e-m~~~k~e-!~~*~~~e~~~~i~-)'~;;~ 

Türk- Rumen tica-1 oKuvucu- lizbondaki 5000 miziçinc;~:~;~ı~1~~~ 
ret muzakereleri-I oiYoRKI' çuval kahve ~~~ı=:tü~ 
ne devam edilecek 0~:~~:n,~i~=~~=~ğ•· gaitriliyor ;:1ı;~e~;e;~ :;::t;: 

cluki mektubu nldı't - dan sevkooilmek üzeredir. Btı: 
cŞu s.~ rda memleı:;etimizin T"ı.irk şilcpçisi, ayni yoldan i.sti-

Bir müddcttcnbeıi Ankarnda en ç ı'· ılduğu elen mlar- Gümrüklerden çıkarılan kah· fade ederek Amerikaya mal 
cereyan etmekte olan Türk _ cfan • 1 d ıh ıı ı ' armr-

1 velerin tevziatına devam edil • göndermek ve oradan mal getir~ 
Rumen müzakerelerine İstan· dır. Znın~!l .. 1311 bu c cır l.ı- ınektedir. Şehrin 4 ::ıylık ihtiya· 

rın N">k nz oln mı 1 ı ş•J;: ye• e- mek üzere izin istemi~r. unaı-b 1, d dilmeg-e b"c:lnn .. ~ cı temin cdilmi~ 01dt ğu halde b . ild una evam c "':. - den !cryatl.ar clu. ıız. H t>- esef Türk vapurcusu u ışe 
ml§tır. DUn §Chrimize gelen Ru- tin de bu ı.şe çok e cm.mi\,. \ - bir cok kimseler ihtiyaç1arından şile~ tahsis edebiliyor. Türk d&-
men ticaret heyetiyle dün sa- cıı •ini curuv uz. F kat 'T'a 1~ ;ef fazla m1ktnrda kahve mübayaa niz ticaret filosu büyük nnklf. 
bahta.o itibaren Takas Limited mımari şu~cs: bu sene de mah- etmek istemekte ve bu vaziyet yata miisaid değildir. Çünkil 
eirketinde temasa geçilmiştir. 1 dut clcmanhrlı çal: m yn uel'bur lüzumsuz yere bir buhran ya.- deniz ticaret filomuz 200 bia 

urahh h t" d Lnlocrıktır. ç ııku: b 1 ne gu ·a ratmaktadır. Şehirde hiç bir su-
Türk m as eye ıne ış uz.ıtıl ın kayıd n.Udd tıcn bır i~=ı tondan ibarettir. Halbuki bizinr 

ti t · · Servet Berk;n n· retle kahve darlım kalmnnm: - ur· care reısı • · yarıyamıyac:ı.ktır. Mimar ol,n -: o· ~ deniz hududlanmızın ve n u-
ynset etmektedir. Dün sabah ve ı uyen mı.. ım bir fr C'li kutl si tır. sumuzun dörtte birine sahih O' 
öğleden sonra devam olunan r.ı:ıhim s beblerle ancrık 28 Ey- Brezilya kahve şirketinin Ri- lan Yunnnistanın ticaret geıni-o 
müzakerelere lstnnbul Mıntn _ lCtlde serbesttir. Halbuki 30 Ey- yoda.n getirtmekte iken Akde- leri bizimkilerden dokru: kere. 
ka Ticaret Müdürü Avni de 1 l(ılde bit :ı kaydtw cı martcs! - niz vnziyeti dolayısiyle Lizbon- d b" ah"li ı~- y 

pa:ı::ır guulcri mi yapıl...c '.lıı·? gayet ar ır S ı Ouuı U-0 
de iştirak etmiştir. Dün bu hu-) muhterem gaı:eteni~in b;.ı memle- da lralun 5000 çuval kahvenin goslavya. iki kere fazladır. Ba 
susda kendisiyle görüşen bir ket dav~ının aC"elc h:Uli yolw1d3 getirilmesi için teaebbüsler ya- bizim için acıklı bir safh:ıdu-. . 
muharririmize dış ticaret u-

1 c:.ıyrctin! rica roC'riz.> pılmı<ıbr. Bu kahveler yakın Akdeniz yolunun İngiltere 
mum müdürü Servet Berkin Naza,.ı dık. ~ tı c ·lbed r ve ka- bir zaın:ında Yunan vapurları tarafından ergeç nçılacağını çok. 

---·----

fUI1.}a.rı söylc~r: • yıd mudjetin~'l uzatıL'll ıma ın te- ile memleketimize getirilecektir~ \an tahmin etmiş ve yazmışWC.. 
.Mısırda ta. techizatlı ild - "Rumenlerle Ankarada ':m:e:n:n:l:erl:en:·:z·::::=:::::: Bundan başka birlik tarafından İtalyan donanması 650 bin to-

1ngiliZ kobdusu vardır. Dört başlıyan görügmclere 1stcınbul·r •- ı yenid n siparişler verilmiştir. nilatosiyle bu denizlere hakim 
beş sene eYftl İtalyan tehli - da devam etmek üzere buraya KISA HABERLER --»mt-- olamaz. Ancak İııgiltcrenin bir 
kesi haş ~iği zam.an talim geldik. Müzakereler memnuni- * Kayserı Maarı f M ud urıı - K y 1 B d ı · k f Alman istilfl.sından endişe ede-
ve terbivelerine itina olonaıı Mı- yet verici bir ~lde ilerlemek- seri Maarif l\lu lut lu •une tayin o- İ r e 1 a Ç 1 rek kuvvetlerini Şinınl dcnizın--
sır ord~ da lngiliz kunetleri- tedir. Rumenlerle esas itibarile ı lunnn Ma:ı:-ii Muciur mu:ıv,ni l'.1u- d de ve Manş denizinde toplam:ı-

alara rıl t \'nffak bu.,un Knyı:;eriye h. re'•ct e- Ortnköydeki Şifa yurdun a 1 - ln 
ni mükem"elm takviye edecek bazı. anlaşın va mış ır j dece'!:tir. Yerine tayin olunıın tzzet tedavi edilmekte olan asabiye sından istifade edebilirdi. -
ve lüzumunda mevcudu üç misli Müzakerelerin bir kas gün i~in · 1 '"azifcsınc b:19laınıştır. hastalarından lçeli mebusu Ha- giltere büyük kuv~:ctlerini Ok· 
ne çıkaracak mıktardadır. Bina- de müsbet bir şekiide neticelen · * Çıft Tedr..at - ÇiCt tedrisat sanın kızı Saadet evvelki gün yaııuslara, Hind denizine, U-

lılımr tehlike mesi muhtemeldir. y:ıp. n ilk okullardan himılan mu-j bir yolunu bularak yurttan k.ıç- zal:: şnrka da dağıtmııı idi. Hal-
cnaleyh 1 ye maruz --•ııc-- said ohnıyanl:ır için yeni bin lur a- mıf7+ır. Şifa 'V.·urdu bachckimli- buki İngilizler Amerika ile a~ kalırsa ha.riçteıı yapLacak yar- B d• k raşlırılmaktodır. Bu eklepler der- Sl''" " 

.......... lmad ken ele ıye oopera -· , ..... :yetten polı·s· lt"beı..:ıar et l"c:lrak Sin!!apurda ve Knnada ~;~r:ıu:;:tle ~~ • • • • • ~;,1 rnusaid bi ı:ıl:na n .. ,folumıc.:ı:;:- ~~ ~~ de şimdiyeı k~~ar:kı a: s7ılanndn b;;lunan harb gemıle-
d -· liiblı etmemelidir tıfı heyeti umumı * LQtfl Aksoyun Tcftıileri Be- ra.c;t;rm~ya rağmen hastanın rini Akdenize getirdikleri gibl 

e ecegıne e • • Iedıye Reis Mua\ ini Lut.ti Aksoy ııert;ye gitti~i belli olma.nu§ ve Mans denizinden de bir kismı 
1D' at ILGAZ yesı• toplandı dün &;,.ikiaşda Bctrb:ıros tı.irbe:;" 11· yakalanamamıştır. kun~tlcrini ayırıp. Akdeniz<la 

----·------======="----------- Abb:ısaza parkım ve Kabataş mı:-ı- toplamakta teredfüid etmemiş -

H ık k •• •• eh e --0- • tlıkasn tertiş etmiştir. 1 ADL/,.{F-DE !erdir. a Omur 1 tıyacl- içtimada 5 bin azadan Mu··T~Fc:-RRIK 1 Böylece Ccbcliittarıktan :U.. 
ı;;;; c;:;; " YüzUnU ı"ilatla yaralamış,. 16 sı hazır bulundu kendcriyeye ve Eğe denizine ka-

k 1 • d k İstanbul belediyesi memurin D A V E T amma nişanlısı affetmiş dar büyiik sah:ıyı J·ontrollcri al-nı O ay temine ece kooperatifi heyeti umwniyesi HUıeyinağa aemt ıx:a1ından: Küçükpazardn Hucıkadın t.ına almıfilar, donanmaları bu 
toplanmıştır. Toplantıda beş Sayın ark:ıdaşl:ır, Bostansokağı 29 numarada o-J salında bir kaç ~-hayat yapa -_____ _. _____ _ 

Nakliye ücretlerinin yüksekliği 
yüzünden· bazs semtlerde kö

mür fiyatları biraz artacak 
[Bat tarafı 1 inci uhife4e] 

ftt eııittek v:Wyetlerinl w verdik-
1-i naklıye masarlfatuaı tetkik et
mesi istenmektedir. Bu teödkat ne
ticesinde onkliye rruısaritaWMa Jcüa
yebiitiit tesbit edilirse belediye nak
liye muarifatını derhal l&ztnüu go

rülen hadde kadar ~tir. 
Bu ~ kömür fiyatbııwııla yeni
den fakat ar. m.ikya.9da 1*' yüksel~ 
obcaldıt-. 

Etibank1n aath6ı 
kömDrter 

Ktibank ıimdiye kadar eebrimiz.dc 
fıeciıı ettiği ana depodan 28 bin ton 
Jı:ömur satmıştır. Bankanın d~la
Tında dab:ı 10 bin ton kömür varclır. 
Bu sureUc banka tstanbulun senelik 
lhti7acı olan 70 bin toı:ı kl:iaıürün ya
rmnı şimdiden temin~. 

Mütebaki ihtiyacı ~ eden 32 
bin ton kömür de muntazam bir su
rette Zonguldıık ve Karabük depo
lanndan sehrimiıe ıetirtileccktir. 

Yeni aç~aclk depo~r 
Diğer tarafdnn belediye Gal:ıt.ı, 

Şlfli, Fntih, Unk:ıp;mı semt depola-

rlle K~41111ıedııı:: bir yardımcı depo 
aı,-ınak ~ beledi,.e toopera
ti!ıne devtt'tmiltir. XoopenWl.n Şi~ 
cic.-pos'I t-cQR Galata depoıN iki eüne 
kadar • d9polar'ı da inümüıdeki 
hafta iciMe ~- Kooperatif 
ici:ırcd Kadılııı6Jde de bir depo acmall: 
imtiyazı ..__ için barebic S'?Ç

ıniştir. 

BELEDiYEDE 

Belediye talimatna
mesinin halka 

ilinı için 
İstanbul belediyem hazrrianan 

yeni zabıt&i belediye talimatna
mesinin lıa.lkı alikadar ecleıı kı
sımlannın baDt tarafmdaıı iyice 
öğrcnilmeai. iP9 afişler eeldinde 
ilfınını k~. lHt ola
rak 30 afif nfhn•meai hazırlan -
mış ve bunlar ftli tarafınd&ıı 

görülerek beğaailmi§tir. Afi.§ler 
derhal teksir ohınara.k umumi 
malıall~ ta.tik ohmaca.ktır. Be
lediye aynca ayni :m&badla si
nemalarda gösterilmek üzere 
k iiçük propaganda filmleri ha
zırlamaktadır:. 

Şoförlere yeknesak 
kıyafet 

Emniyet 6 meı şube mödürlü
ğüniin goföriu için ha.miadığı 

yeknasak kıyafet hak.kındald 

teklif belediyeye bildirilmiştir. 

Teklif belediye daimi encümene 
sevk ol ı ınmuttur. Huı.rlalwı 

ıırojeye göre IOföder için hazır
lanan yeknasak kıyafet mr ~ 
ket ve bir ppkadan ibarettir. 
Ceket UZUD, koyu gri ve keten 
den imal olunacaktır. Belediye
nin fikrine göre bu lı.ıyaf.et çok 
ucuza m•Wec:ektır. 

SPOR: 
Boks mOsebakalan 
lıtanbul ..._ A.)anltft•tim: 
Boks sec;me """qhalralan 21/1/940 

cuınartmi li1nü saat .JO de SQJq
ınaniye JrylOhftncle 73pll3cakbr • 

Tartı: Sut 11 daa 17 ye ~ 

dır. Tcblll calımlw. 

Oc:ığunwn yıllık koır•rcsi H/Ey- turan nı·cı,,n'·-ı Rcmzı")·eyı d . h" b" bini tecavüs eden azasına rağ- kd ".f"" 1J;:) r.'.l.~{ nüfuzunu erıcmış, ıç ır 
lCll/1940 salı günü sa:ıt 18 buçu . a 3"il,.tle yiiziindcn yaralamakla 1 

men ancak 16 iza. hazır bulun- Beyoğlunda Hüscyinnğa cami yanın-ı '" düşmnn gemisi ile 'karşılaşma • 
muştur. Heyeti idare namına da da Sakızağacı c:ıdde.oinde (2) ıxıyılı suçlu lhsnn Seltikinin dün Sul- ymca arbk bu <kn"zde kafile u
reis Samih, idare meclisi azala- apartmandaki bürosunda yapıbca- ta.nahmed birinci sulh cezada sulü ile nakliyat yapmak mürn
n bulunmuş ft Ticaret Vekale- gmdan kıymetli uyc :ırkndn:;brın :~y- yapılan llk sorgusunda davacı kün olduğu ka:-a.e1· jne varmış °" 
ti komiseri Fahri Kemal toplan- ni günde mutlak surette teşrifleri davasından vazgeçmi.::ı olduğun- lacak ki İngiltere ile Türkiye a-

elıemrniyetıe rica olunur. •1~- anm:e namına ~alnız 29 A kli b tıya riyaset etmiştir. idare heyeti rei$1 wa.u " rasındaki ticarı na ya u 
Toplantıda bir evvelki içtima- --nııc.-- lira ağır para cezası ve 200 ku- bu yoldan yapılacağı bize bıldir-

da seçilen üç azanın hazfPladığı Bir yumruk için sekiz rus mnhkeme masrafı vermekle ı·!lmi§'lir. 
rapor okunmncr fakat rapor he- d cezalandırılmasına karnr veril - 1ngillercnin bu kapalı deniz .. ~ ay habse mahkOm ol u 
sa.batın tedkilrinden ziyade be- di. de düşmanın gözü önündt! er 

J{endisini icraya Yerdiğinden --»ıı«-- b"ln · de-Jediye müfettişleri tarafından bestçe nakliyat yapa ı ıcsı 
dolayı kızarak ev sahibi Şev - sı·ı.·vr'ı mendı"re~ı· f d 1 . l hazırlanan eelri rapora istinad !f mek, bir tara tan a c euız yo u-

redd lun tu J keti alnında iz bır.ı.kacak Fekilde tstarıbul Mıntak:.ı Liman Rei::ligi nun dfü~manl:ırına tamamile ka-
ett.ij;'inde.n ° muş r. vnMllamakla suçlu Tophanede taıafıudan Sili\Tidc inşa edilmekte! 

B un »-< .. e u-•n muza·· ke ,,-- panmış olması demektir. 
un ...._....._. ....... • ı AUpaşa Değirmen sokağında o- olan 180 metre u:.::.unluoundaki men-

:relerden sonra heyeti umt\miye H · · cı·· k"" "k" · dıregin on gııne kadar irgcıatı t;ımam lkh~t SAJ<'A ı turan üseyının un u ı mcı 
hev. eti idareye geniş salahiyet ı .. nacOAkur. Bu münasebetle Silivricle ----"""'~ 

asliye ceza ma.hkemesindeki du- E . d 1 • 
YCrerek he..-+• idare tarafından bl.r açılı.ş mcrıısimi yapılacaktır. Bu roın mu··ca 8 esı ,........ "'"-asında suçu sabit görüle - d k "·t \' k"I Ali ç seçilecek bir heyet tarafından • .....,_ merasını c Muna ·ıı.... e ı ı e-
!K39 hesab&tmm yeniden tedkiktir rek. 8 a.y hapsine karar Yerilnü§- tinkayanın bulunacağı söylenmekte-

h k dir. 1 
edilmesini ve bu tedkikat a - ========================= 

?.~:·~::~:.~~:~'. r-Profesyonel sahtekar: -,ı 
A dünkü toplantı da ko-ynca \ 

peratif hcsabatuu dcvamh SU· ı v , . · ı M •f .. d .. .. b. r 
rette tedkik ve kontrol etmek a 1 1 e aarı mu urune 1 
üzere 3 mü.raldb seçilmiştir. Bun 
la.r eski 'kooperatif müdürü Ah
med Şükrü, Fehmi ve Suphiden 
ibarettir. 

--•tt«--
Doktorlar arasındaki 

ihtilAf 
Dr. Scdııd Kumbıırncılardan nşa

iıdaki mekubu aldık: 
Gazetenizin 17 tarihli niislıasınd.ı 

doktor Horhoronl tarafından gönde
rilen b.r mektup müudcricntı haki
kate uygun olınadığınd:ın tavzihmi 
dil mm. 1 

Doktor Borhoroni tıleyhinde ben 
biç bir dava ikame etmiş değilim.1 
Doktor Horhoroni ile Necib diplo- 1 

muı olmadığı halde hasta tedavi e-t 
rnekten dolayı hukuku fımmc tnra
fından rnahkem~e verilmişlerdir. 

Ben de mahkemenin seyri esnasında 
phit ol:ırak sekizinci a liyc mahke
mesinin 940 - 594 num:ırall dosyosilc 
davet e<lılmiş bulunuyorum. H:ıkla

nnda cı.irmü me&hudu ynpııı:ı d:ı ben 
değilim. F..minönü hükUmet doktor
luğu U!rafndan - ben muayenehane 
açmadan çok evvel- yapılını:ıtır. Bl· 
ııacnaleyh benim kerulı.,,ln.i dava 
ettiğim yollu beyanatı hilMı h.ıkikat 
olduğundan tekzibini saygılarımın 

dilerim. 

Limandaki kontrollar 
lstanbul Mıntaka Liman Reisliği 

llmandaki 1 ontrollerinl sıklaştırmış-! 
tı.r. Dun ı:.n .. ı:ıda l:tiabından f:ıı.lı:ı 
yük \'e mal ta,."lyan bir çok motör 
ve sandal yakal:ınmışur. Bu nakliye' 
vasıtalarının sahlblcı ine ce-k"!lar ke
silııüştir. Liman Rf'J lıgi Şırket ve 
:o.ııizyollan vapurl:ı.,nda d:ı sıkı 

kontroller y:ıp:n~kt..ıdır. 

vekilin 

caat 

tavsiyesi ile müra-
d ; k . ' e ece mış ... 

Sahtekarlık i ·lerinde :ıkla hayale - 11.ıyır cfenc:Wn .. benim ne işime 
gelmedik şekiller \ e tı..;"Jller icad e- yarar ki? •. 
cien ve hcı· delasıncb da ba ka bir Dıyordu. 

isim ıle ıneyd:ına çıkan n c; hur - h- Kurhiz.itlcrdcn cliger birisi g(ıyn 

tc subay !)üknı; dun yine ikinc1 sor- &!fot Arıkan tarafıı,dan kendine 
guda :ırzı endam etti \ c bir çok yeni ya.zılmı mış gıbi gayet s:ımiml ve: 
Ş<:hescr marüeUeri yuzünden tevk:l c:ı ıdan b ı· al,rab:ı if desi ile bir 
olundu. tcnbilıi ihtiHı cdiJ; ordu. 

Sorguda geçen ifadelere ve tutu- cAluned og!um! Abl:ına mektub 
Iaıı ilk zabıtlara gbre JU defa ismi yazmıyormu dun kul klarını çekerim 
Ahmed olan meşhur profesyonel .,ah- ha ... Onları mektubsuz bırakma o
tekfırın son mori!cti kendine sahte lur mu? Eunn benzer bir mealde 
bir nüfus küğuiı tc.'<i.ırik He (Ah- ol:ın bu yaz.ıl .. rın altında da Snfict 
ıned) olma~dll". Bundan başka Maarif Arıkanın ~htc bir i~ bulunu -
Vekfıletı resmi ınührunü ııynC'n r~- yordu. 
bun ile t.aklid ederek kullanmak; ay· Butun orgular, 7.abıtlar ve top
ni zamanda bugun M.llı Mud !acı Ve- l:ına:ı delilleılc hu profesyo!l"l sah -
kili olan Saffet Anka:ıın ı !Illno tekfırın he,. .eyi hazırladıgı, li:cndı.ne 
- ve g\Jya l\ıııarif Vekili bulundugu bir iı: tıuı, k mai. adile mukcmmel 
de\•rc aid imiş gibi - Kart\: izitler bir ht k'ı lık silsUc-si laırdugu :ın
bastırıp arkalarımı d:ı biri vahye, l:ı ılıy:>rdu. 

dığeri Ma:ırif l\lıııltlrl\ Te\ fik Kul'a Vakti!,. bir kaç dc!n subay ~lbise
hibben ::krnb:ısı Ahmcde i~ vermek lcrı giyerek nişanlıırur.aya, cvlcnıneyc 
için tavsi)eyi ihtiva eder seklide kalkan ve bur.a ınum:ısil daha bir 
y:azılar yazmak ve imz.ılar atmaktan ço' akla hayale gel edik plfınlı sah
ibarettir. tckiırt. dar kuran bu n•c;lul:.ır ustıı. ı 

Dıin hiıklm Reşid tarafından ya- n"h yet bu yeni rr rifet nelen dowyı 
pılan sorguda Ahıoed butün bunları görulen lıızum ı.iı.erL'lc dun de te·.•k!f 
lı:endi tertib etmediğini ı.artvizltlcri kararı aldı ve derh:ıl tevkif edildi. 
Burs.-ıda Said isminde biriıtin ınatb:ıa ın~n bu kaclı:ır cür'et ve cesarete 
ınürettibh:ıne"ınde görüp onl~rd..ın sahid -0ldul:t~ıı sonra onu polisle cc
kaç tııne aldıgını ve hiç bir~ ini he· rabC!" gid rkcn görünce rklına :ıöyle 
nuz kullanmadığım söylemt'kleclir. bir su:ıl .. l' lor: 
bir kaç tane aldıgmı \'e hiç buisınl - Acaba cebinde tc\ kifh:ıne mü-
henüz kullanmadığını söylemektedir. dlirünc de yeni bir tnvsıyc kartı gö-

Anuna kpll:m:ıcaklm dc.,U mi. turuyor mu? .. Gbtürrnüyor mu? •• 

Alh eroin satıcısı 
yakalandı 

Kaç_akçıhk bih"osn tc.c:kilfıtı 

evYelki gUn muhtelif semtleıde 
ve muhtelif şekillerde cürmii • 
meşhudlar terlib ederek yeni • 
den altı eroin satıcısı yakal n -
mı§ ve eroinleri mfümderc ede
rek suçluları müddeiumumili 'e 
sevketmiF,tir. Bu zehir sn.tıcıla
rı şunlardır Ye aralarında bir de 
kadın bulunmaktadır: 

Ccmberlitaşta İsmail, Gala
t.ada Nuri, Mustafa ve Selim, U
zunc:" ıdn İkbal. 

l:li:adyo Programı 1 
18/9/19<:0 ÇARŞAMBA 

7.30 Program, ve memleket s.•at 
ayarı 

7.35 Müzik: Ham program (pt.) 
8.00 Ajans haberleri 
8.10 E\lrnaını - yC'mk lLt~i 
8.20/8.30 Mtız.ik: Hafif progı :ımın 

devamı (pl.) 
lZ.30 Pı ogram, ve memleket s::ıat 

nyarı 

12..35 Muzik 
12.50 Ajans h:ıberlerl 
13.05 Muz.ik 
13.20/14.00 Müz.ik: Radyo salon or

kestrası 

18.00 Pro~ram, ve memleket s:ı:ıt 

ayarı 

18.05 Müzik: cazbant (pl.) 
19.45 Memleket s:ı:ıt ayarı ve :ı;.:ıoS 

haberleri 
20.15 Konuşma 
20.30 l\luzik: ANNY ve HARRY 

OSTEN' n l.abare progr.ımı 
21.15 Mlizil:: Sinema :.;c;;i (Pl.) 

il 21.30 Rndyo ı;:azctcsl 

dosu (Şef: ihsan Künçcr) 
22.30 Memleket saat ayarı, Aj.uıs 

lınbcrlcri; Zir:ıat, E.! h:ım - Talu. illt. 
Kumbiyo - Nukut Bors ı (F1y t.) 

23.25/2330 Yarınki program ve 
knp:ııııs. 





YENİ SABAH 

Nişantaşmda l\arakol 
DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLA~! 

Eski S YATILI 
F eyziye YA TiSiZ 

1 - Tahmbı edılcn bedeli «24.336> lira olan cl30.()()().) kilo zeytınl'-
26 EyliH 1940 perşembe günü saat 15.30 da kapalı ~rfla eksiltme9 ,.pi~ 
lacaktır. 

Esasen, Adalı Halil ve Koca 
Yusuf un g\Veşleri hep müna
zaalı biterdi. Bu ıki pehilvanın 
güreşini seyredenler adeta bir 
kavga seyreder gibi idiler. 

verini çağırdı. Şu emri verdi : 
- Atın bu ~rifi dışarı .. 
Yaver, zabtiye çavu~laıiyle 

beraber meydana. geldi. Ad".lıyı 
meydandan çıkanlı. Bu suretlı> 
güreı:ı neticesiz knlnu~ oldu. 

ANA - İLK - ORTA - LiSE (Kız - Erkek) 2 - 11k teminatı «1825:> lira t20:> kurus olup şartnamesi her gftn Jc&I 
misyondan p:ırasız olarak alınabilir. . 

T.ıkı)Cn n rn ç;:;kil1usu~i Le idir. Knyd \t' tecdidi knyıd i~i'l her ı;un mürac.1:ıt ohınabilir. Tarifname 

i:sleyiuiz. Telefon: 808W 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanur.un istediği belgeleri h:ıvi ~ 

edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir 
evveline kad:ır Kasımpnşada bulunan komlsyon baskanlığına makbW: JIIU"! 

f?E' Sirkeci . ........,..,._..._, 

I .fıldn. Koca Yusuf paşaııııı 
Salkm.sö]üt llJmirkapı Adalı Halil, Koea Yusufn 

yumruk attı.. Koca Yusuf da 1 

Adalıya mukabele etti. Bunun ~ 
üzerine taraftarları meydana 
yürüdü. \'e ortalık karıştı. 

yanına giderek: ı 
- Pa am, Adalı mağlfıbtur . • 

Ben hasmımı isterim.. dedi. 

a il ezer 
Fabrikasındaki 
z yaret edıniz. 

Nıh yt:l, bu gUrültü arasın
da Aliço ile Katrancının güreşi 
de bi!m cb.ırlyc durdu. İki peh
livan güre ı bırakmış seyirciler j 
arnsı~a karışmış, Adalı Halil ile 
Koca Yusufun 'gürültüsünü sey
redi; orlardı. 

Vali par-m., Cazgı.rı çağırdı. Şu 
emri' ıdi : 
~ Bu ıki pehlivanın güreşle

rini ayn ınız .. 
Cazgır, meydana gelerek A

dah ile Ko a Yusufa hitaben: 
- Paş.ı. emrediyor .• 

bır:ıkaca ksınız .. 

AdaJı edepsizlik ediyordu. Bağ 
nyordu: 

- Abc, nasıl olur? Ben yenil
medim be!.. 

Koca Yusuf, ses çıkarmıyor

Pa~a. Cazgırı çağırarak sor
du: 

muştur. Devam 
~ hır karıısında aınıflarımıuı 

(yeni şubeler) açmaöa !>arar 
verdik. Kayıd ormıık laliyenle· 

den 20 damla alırlarsa sinir
leri yntıı ır, derhal f'erahbr
Jar. h"inizde muUalrn bu!un-

du. Ne söyleı·lerse dinliyorddu. ~iii:!~eı::ı~~mi§.":!SE~:!ti:E""~ ... ~ 

Fnltat vali Paşa, Adalının 

bağırıp çnğırdığım işidince, ya.-

Askerlik işleri 

--- ------
Av vergileri müdürlüğünden : 

Av veığilcl"i n1 udiriyeU n!tlamındrı y:-k.lnı~k Clzere s:ıtın alımıcı:ık "18,. 
ton Zonguld::k sömikok ve (1000) kilo mıın"nl komuıii ile ''3500,, kilo ke
llmiş gurgcn odunu lUEylul/1940 tarıhinden 2/Teşrinicvvel/1940 tari-
rune knd:ır :?O gun milddctlc ::çık ek ltnwyc konJlmu11tur. . 

Muhammen bcd ·li 514 lira mu\·akknt temln:ıt 38 lira. 55 kurustur. 
2/10/940 Çnrs:ı.nb:ı gi.ımi saat "14., cic <ı\ vcrffleri mUduriyetinde ihale 

ı!dilccekür. •raı b olan şartn<imeyi gormc.k u.c<'Jc hc-rgün av vergıleri müdü-
riyeUne mur c atı 1 iH'ın olunur. (8618) 

İstanbul-Cuınhur. ·yet 
iiğinden: 

Mütldei Uwumi-

ulh r.. '.l.en dcıı için s t l 1 ,1,,ık muhammen bedeli <2112~ 
U\, .1 ... t tcı • tı cı.,s lıra c-40 k.ı ı.. ol. n &8 ton &fünikok•Jn ek-

l:ıj: in cdıl gunde talıb , h .... r ~tmediğindcn on gün muddctıe 
uzatılmı~tır. 

Eksiltme 28/9/19!0 c.um. rte. gı.ınu ... t 14 de Sirkecide Adliye Lcva-
7.11ll d::-Iı·e.-indc ynpıl:ıc.-akt r. t teklıkr ~::ı"tr • •r "i tatil glmlttlnden maad;:ı 
tıcı· gün Adli:ı; c Le\ :ızı n dniı ind::ı sor lcbilı . c8815> 1 

İ!:tanbul 
yon undan: 

üniversitesi A . E. P. komis-

F.:n Fakultc iı.d:ı .) optırıl .. cak 7944.55 l"ra ke,.ifli laboratuvar dairesinin 
tc-sisat ve tadilııtı 3/10/1910 perşembe guııu ıı. t 15 de Rcktörliıkte :ıçık ek
siltme i!e ıhalc cdllcccktlr. İstckhlerin c:ı az 5000 lmılık bu gibi işleı· yap
tığımı daır ek ıltmcden 8 g\in evvel l tr.nbul vılilycUndt'n ve:;ik ı nlmalıırı 

SKô Ticaret Odnsı Vt!ikası ıle 596 liralık mu\ :ıkk. t teminat \ermeleri la
zmxlır. Adı geçen i 11e aid keşif, ~artnaıne, mukavele projesi ve saır euak 
Rektöl"lükte svnılur. <8809 

~ -=============:===========-~...:.= 
Gün1rük Muhafaza Genel K. İst. Lv. 

Amirliği Satınalma komisyonundan : 

940/86 
Fııtıh Sulh 3 üncü Hukuk Hllkım· 

Jiğlnden: 

Fatih Kırkçqme m:ıh.ıllesi Nefer 
sok.ı.- 11 numaralı hanede ölen All
yenln ilan tarihinden Uıb:ırcn nl:ıc:ık 
vo 'l::-c..; çhıl::ırın bir ny ve iddiayı ve
ra .. ct cdcnlcıinin üç ay içinde mah
ke; emi e milı-ncaatları aksi halde 

hazineye devredileceği 

nur. 

t I. .. AN 
940/li08 
Sultanahmed S üncü Sulh Hukuk 

H~klmli{jlnden: 

Davacı Turklye ·ı~ Bankası İstan
bul şubesi m-ukatı tnrnfından Ltan
bul B yu .... ıd. Çı:ıııkaya CA. 54 No. 
lu Harı..n Saffet Gtirson e\·inde mu
kim N..,Jre Gökpınar aleyhine 940/ 
1708 1\o, lu do•ya ile açılan (160) 
lira alacuk dnvr.sının yapılmakta o
!an muhakcmeo;iııde mUddei Dlt'y
hanın j, •• ır ctgtıhının m~hul olması

n:ı binaen ıli'ınen nrzuhal ve davcll
ye tcblig edildıgi halde mahkemeye 
gelmeı 1iş 'e 'ekil d.ıhi gönderme
miş oldugundan Nazireye bc~ayi is
tıktap m..,hkemcye gelmedne \'e gel
miye;;ek olursa is1ıkltıpt.an çeklıımiş 

o>ddile ibraz olunan makbuzdaki im-
2ıının kendisine aidiyetine karar ve
rilcc,tl husu unun ıht.arı surcWe 
fl.)'ub k:ır:ırının 20 gun mUddeile ild
nen tebliğine ve muhakemenin de 
21/10/1940 tarihine müsadlf paznr
tesi gUnil saat 10 na talikine mah
kemece knı ar verilmiş olduğundan 

müddeti kanun.iyesi itinde itiraz 
edıtmcdigi ve mahkemede hazır bu
lunulmtıdığı t..ıkdirde gıyaben hUküm 

1 
ve k:ırnr \'erilcceği ilfıncn tcbUi ı 
olunur. 

l LA. N 
940/212 
Fatih 1 inci Sulh Hukuk H~klm.· 

lii)inden: 
Zehra ve Nefise ile Nurlyc .ve Zeh

ra :ır:ılarındaki izalel ıuyu da\'asırun 
icra kılınan muhakemesinde bunlar
dan Kıı kçcşmcde Peştcmalcılar so
kağında; 7 No. mukim evkaf mu -
has~bc i mua\ ini ölU H:u·an damadı 1 
ölı.i yüzbaşı Şevketin kardc~i Zebra
nın iknmeti meçhul olduğundan ve 

·yapılım tcbliı;:ata ral:-men gelmemiş 

olduğ;mdan gıyablurındn devam e
den muhakeme neUceslııdc şuyuun 

izaleı:ıi i tenilen Lfılelide Çukurç~

mcdc Kızııt:ış Çukurçeşmc cadde
sinde lll/17 No. gayri menkullin ka
biliycfi taksimiycsi olmadığından 

satıl:ır::ık üyuun izaleine 6/9/1940 
tQrihındc karar verilmiş olduğundan 
ır. H. K. 437 inci maddesi mucibin
ce se .iı: gun zarfında milracaatıa ka
nuni yollara tevessül etmedigi tak
dirde hükmün kesbi kaUyet edeceği
ni n!ıtık bn.,kalib lhbarn:ımcsi lebliğ 
mnk:ımma knim olmak üzere iliın 

olunur. 

·ıanları 1 
Mı..hammcn bedelı (2400) lira olıın 3 m/m lik 4000 kilo kur~n levha 

(4/11)/1940) cum ı gii•ıü sıınt (11) on birde Haydarpa~acla Gar binası dahi
lir.deki kom! JOn tara!ıPdan açık cl-~llmc usulUe satın alınacaktır. 

Bu işe gı -n'ck iı>Uycnlcrin (180) liralık muvakkat teminat ve kanu
nun t yın c •ti vc:;:ü\le birl kte eksiltme günü saatine kadar komisyona 
müracartları lfızımdır. 

Bu işe aid ~aı tnanıeler k mı yondan parasız olarak daf,rıWmaktadır. 
(8817) 

T<ıktim SırMervılcr c<ıddcsınin asfalt şose, a,·f::ılt 1.retunr vesaire in~:ıatı 
kaı;:ah ~rf usulile ckwıltmeyc konulmuştur. Ke.~i! bedeli 52099 lira 96 kıı- ı 
ruş 'c ilk teminatı 3855 liradır. Mukavele, ~ksiltme, Baymdırlık l!ileri genel, 
husuti \'c. fc:nııt Şartnameler.le proje keşif hüUısruıı \ e buna mütefcrri diger 
evrak 261 huı u mul.ı bilinde !en i;ıleri müdürlüğünden verilecektir. th:ılc 
3/10/940 perııcınbe ı;unu saat 15 de Ddmi Encümende yapılacaktır. Talih
lerin ilk tcm'nat makbuz veya mektupları, ihale tnrihinden 8 giin evvel Fen 
!şkri l\Iudürlügıine muracaalliı nlac:ıkları fenni ehliyet ve 040 yılınn nld 
Ticaret Oda -ı 'es!kalarile 2490 numar:ıl~ kanunun tnrlfatı çevresinde ha
zırlıyac ... kl rı teklif mektuplar nı ihale günü saat 14 de kadar Dalın!. Encü-
mene \·ermeleri Uizımdır. (8639) 

Sat lık köl<nar tomruğu 
orman işletmesi Bolu Revir 

amirliğinden: 
Dsvlet 

1 - Bolunun Karacasu me' ldindc istl!de me·rcud 6586 adcd muadili 
3463 M 3 301 'desimetre mik .. b kôknar tomruğu aı;ık arttırma ile satıla
caktır. 

::! - Tomrukların ba& kesme pylan rne\·cud ve kabukları soyulmuş 
olup hacim kabuksuz orta kutur uzerinden alınnuştır. 

3 - Tomruklara aid satış şartnamesi Ankanı Orman Umum MOdilr
lügüııde ve İstanbul, Ankara, Bolu çevirge mUdurlUklerinde ve Boluda 
devlet orman işletmesi re> ir amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedeli 11 lira 56 kuruştur. 
5 - isteklilerin ~ 7.5 muvakkat pey akçesi ile 27/9//940 günü saat 

15 de Boludaki revir iırrurli{;1nc müraeaaUarı. c8668 

EV-
42 inci sayısı 

20 EylOlde çık ıyor. 

Yapı ve imar 
Nafıa Vekaletinden: 

46 ıncı sayısı 
20 EylQlda çıkıyor 

işleri ilanı 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Aıık:ır~da yapı usta okulu karş1sınd:ıki sa
hada ;>apılacak bölge sanat oh-ulu atolyelcri inşaatıdır. 

Keşı! bedeli 44510 lirn 97 kuruştur. 

2 - El:siltme 4/10/1940 cw.'a günü s:ıat 16 da Nafia Vekaleti yapı ve 
imar işleri eksıltme komlsyonu odasınd.:ı kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Eksilbnc şartnamc::i \ c bu"la mütefcrri e\Tak 2 lira 23 kuruş bc
dei mukabilinde yapı ve iın<a" if;ileri reiı:liginderı alınabnir. 

4 - Bk iltmcye gırcbilmck için isteklilerin c3338) iic; bin Uç yüz otuz 
sekiz lira «32l otuz iki kuru~lul: mı.;vnkkat teminat vermeleri ve N;:ıfia Vc
l~lctinden bu işe girebileceklerine dair alınmış ehliyet vesikası ibraz etme
leri lazımdır. Bu vesika ekslltınenin yapıl:ıc:.ığı günılen en az sekiz g\İJıl 
evvel bir istida ile fstcklileı;n Nafia VekMetine müracaatları. Ve dilekçele
rine en az on beş bin liralık bir iş yaptıklıırına dair lı;i y:ıptıran idareler
den alınmış 'e:sika roptetmeleri muktazldir. Bu müddet zaıfında \'eşlka ta
lebinde bulunmayanlar ek ... iltmeye gircmiyeceklerdlr. 

5 - tstekliler teklif mektuplarını ihale günü olan.4/10/9-40 cumu gü
nü saat on beşe kadar mnkbuz mukabilınde komisyon reisliglne vermeleri 
1 07..ımdır. Postad:ı olacnk gecikmeler kabul edilmez. c5696> c8i97> 

Erenköy kız lisesi direktörlüğünden: 
Okulumuzun geçen yıl ücretli yııtılı bulunan talebelerinden, henilz leyll

lik kayıtlarını yenilemiye11ler 25/l X/1940 t arihine k adar taksitlerini verme-
dikleri takdirde yerlerine baskalo.rmın alınacağı illin olunur. •8712> 

knbilirıde vermeleri. (8121) 

* * • 
1 - Tahmin edilen bedeli <103.410> lira olan cS00.000> kilo 

2G ı-:ylül 1940 persembc gilnü saat 17 de kapalı zarfia eksiltmesi 
caktır. 

2 - ilk teminatı «6420> lirn •50> kuruş olup ua,rtnamcsi her gün Y.O" 
misyondnn <517> kuruş mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2400 sayılı kanunun istediği belgeleri hnvi t~ 
edecekleri kap:ılı teklif mektuplarını belli gün \'C saatten bir saat cvvc 
ne kadar Kasınıpaşada bulunan komisyon baskanlığına makbuz mukııb liJl .. 
de vermeleri. <8119, 

* 
1 - Tahmin edilen bedeli c52.507> lira olan cl30.000> kilo sabwı\111 

25 eylül 1940 carıı'ltmba günU saat dl> de 'kapalı zarfla eksntmCJJi y-:ıpı• 
lacaktır. 

2 - !lk teminatı <!3875, lira c35' kuruş olup ljartnruncsi her gün :kO" 
misyondan •263> kuru~ bed~l nıukabilindc ulınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği belgeleri havi t~ 
edecekleri kapalı zarfüırını en geç belli gün ve saatten bir sııat e\'\ ~~~ 
kadar Kıısımpaşada bulunan komi<;yon ba3kanlığına makbuz mukabıl1JJU-
vermel,.ri. 48118> 

* • * 
l - T:ıhmin edilen bedeli c776G) lira c25) kuru~ ol:ın c1500) k 10 er 

yın, 25/Eylôl/940 tnr~amb~ günü s:ınt 17 de kapalı zm-fla cksiltmcs' )1" 
pılncaktır. 

2 - ilk teminatı <582> lirn c47' kurus olup sartnamesi her gıın }:O" 

misyondan parasız olarak alınabilir. 
3 - 1steklilerbı 2490 snyılı kanunun istediği belgeleri h:ıvi ı.1nsUJI 

edecekleri kapalı zarflarını belli gün ve saatten en geç bır saat evvelin' 
kadar Kasımpıışada bulunan komisyon başkanlığına m:ıkbuz mukatıliııdt 
vermeleri. c8122, 

• • • 
1 - Tahmin edilen bedeli «75.400, lira olan d30.000~ kilo 2C'j'1ır.Y1'• 

ğının 25/Eyhil/1940 ı;ar§amba günU saat c15.30> da kapalı uırlla ek"ı.lttn~ 
yapılacaktır. 

2 - 11k teminatı c5020> lira. olup şartnamesi her ıün komisyond~ 
c377> kuruş bedel muknl>ilinde alınnbllir. 

3 - tsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği belgeleri havi t::ı»ptıl 
edecekleri kapalı teklif mel~tuplarmı en geç bolll gün \'e saatten bir "

111 

evveline kadar K:ısımpaş:ıda bulunnn komisyon baskanlığın:ı mokbuz. :ıı:ıı:• 
kabilinde vermeleri. •8117> 

* • • 
ı - Tahmin edHen bedeli c212.245, lira olan c170.000, kilo sade ya• 

ğmın 26 eylul 940 per,cmbe günü sa:ıt ll.30 da kapalı ıwr!ln ckı;ıltrıl~ 
yapılııcaktır. 

2 - tık teıninbtı dl.8G2~ lira (25> kuruş olup şartnamesi her ~ 
komisyondan d002• kuruş bedel mukabilinde nlınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği belgeleri havi t:ı~ 
edecekleri kapalı tcklit ı.nektuplarını en geç belli gün ve saatten bir s-1' 
evveline kadar Kasımprı,ada bulun:ınkomisyon başkanlığına makbuz JUU" 
k:ıbilinde vermeleri. •8120.P 

* "' • 
Ma.nna.ra. üs.sii bahri K. sa.boa.ima. komisyonuntla.n: 

Cinai Kilosu Tah mini f iyat Tuta rı 

ku ruı Sn . Lira kur~ 

Motorin 200.000 13 00 26000 00 
Kalın benzin 35.000 se 80 12880 00 
Gaz 15.000 22 71 3406 ~o 

1 - Yukarıda cins ve mikdarlan J azılı üç kalem yakacak m~dclcrl 
dökme olarak pazarlıkla sdın alınacaktır. 

2 - P~rlığı 20/Eyhll/1040 cumn günü saat 14 de lz.miıte ter~ 
kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. • 

3 - işbu maddeloı: bir veya ayrı ayrı müte::ıhhitlere ihale edilebi,ı 
leceğindcn teminatları, ihale bedeli üzerinden % 15 nisbetinde dcrb 
alınacaktır. 

4 - İsteklilerin bu işlerle aliıkndaı· olduklarını gösterir 'J'iC9rt4 
Odası ve.>ikalarile birlikte munyycn gün ve saatte komisyon .rcl liP.,e 

müracaatları. •8747> 

* • • 
1 - Deniz t~ekküllcri ihtiyacı hfo mc\'cud şartname, plfın \ e P~ 

jclcri mucibince keşif bedeli c35080~ lirn olan iki aded inşa eturılel~, 
nıotörlü teknenin 20 EylCıl 1940 cuma günü sa:ıt 16 da Kasımpnşadn b • 
luna.n deniz levazım salınalma komisyonu binasında paznrlıltla ihalcsj ~ 
lı:caktır. • ., 

2 - 1lk teminatı c2631> lira olup şartname, plan ve projeleri her ~ 
~ saaU dahilinde mezkur komis) ondan el 75> kuruş muknbninde ollll 
biliı'. 

3 - Şartnamede ve 2490 sayılı kanunda z1kredilen ~raitı 

lunan isteklilerin yuk::ırıda ya7Jlı gün ve saatte bu pazarlığa 
ilin olunur. c8636> 

* • • 
19 Eylül 

500 kilo kösele a1marok • 
1940 pel'1jembe günü s::ıat 16 d::ı pazal'lıkla 5~0 kilo kfüelC şll' 

nacaktır. 

isteklilerin belli gün \"C s:ıatlc Kasımpa5~da bulunan komlıyona milf'' 
caatıarı. •880G 

C lnı ve mlkdarı 

Muhaınmen 

bede il 

Lira 

ilk 

teminatı 

Lira 

ckı;iltmenln 

itkll 

gUn ve 

ıaatl - VATILI - YATISIZ • KIZ - ERKEK • • 
• • • 

LiSELERi 
1 adcd Terazi c 10 kiloluk> 

850 çift fotın 63i5 479 kapalı zarf 3/J/940 ll pe~emeb HAYRiYE ı > Baskın clOO , > 
5000 > Küçük madeni düğme Z22 > çi7me 4050 359 açı~. cks.iltme > 15 > 

Yukandn yıızılı teçhizat hiz.abırında gösterilen usullerle yine hizaln- Sar~luwc~da Horhor Oacltlesinde T.-lefon: 20530 50 kllo Galvanizli yumuşak wl 

ANA I L K ORTA LI SE 
350 > P erçin çivisi 

12 > K ibr iti Nulıns 

rında yaz.ılı gun \e saatinde satın nlı'l::ıcaktır .• 'ıimune evsaf ve şartna

meleri her gıın komis)onda göriılebllır. Kapalı zarfa talib olanların eksilt
me san ndcn bir s:ıat evvc-1 kanuni vesiknlarile beraber zarflarını Galatad 
Mumh3ne caddci lbrahim Rifat hanınd&ki komisyona vermeleri, nçık ck
sütmcyC' ı tC'kli olanların belli s:ıatinde yukarıda sözü 'eçcıı komisyona gel-, 

Eski ve yeni talebenin k;ıyıdları hcrgün sant 10 - li ye l~adar yapılır. 18 > Tarta.rat dö potase dö süt q;el do scn~eb 
5 > Hamızı kibrit <kesif> 

Yabnncı dillere ilk smıflnrdan itibaren başlanır. Son sınıfta fen şubesi de vardır. 
200 •• ded Demir tekerlek im:ıll ıı 

meler!. •810 lıi:li!:!'.ll:l!•J::!IH• 
Talebe mektebin hususi otobüs ve otomobiltle e\ lerin~ nakledilir. Yukarıda cins ve mikdarı gösterıltın eşya ve malzeme 24/ f:vl{ıl l p4(ı ~ 

günli sa:ıt 16 da pauırlıkla alınacaktır. 

t kendimi • latıııcaya kadıu· 

babçı\'..ı.d:ın ~ iyeceb.m ckıyai. tan 

~::~ .. ~I p~~i~:~~~~le~~~~e~~c~c~=· ı·r çalgıcının seyahatı• 
risincı~ fı ·ıl !ıııl donüyordum. Beş 

on ı;.ıl. ı d \ .rd m. mr çok çiçı;k rı-

d:ınl;ırıru ezdim. çıgnediın. Baktım l~llll!&ifi.ıl!l!'.ZB!ID~a•l!lllE!31i811:lel:lam•m 50 
olaC"ak ıbi dc;;il, kopek de on :odım 
luıd r y~klastı. Etr'afıır.:ı bir goz 
gczd.ıdim. Bulunduğum mahalden 
iki • dı k:ıdnr lk de bilyilcel~ bir 
ağaç \ .. r !.dl. l!emı;n ._ .. ca sarıldım. 
T:ım yu~"lrı t rm:ın<ıcağım sırada 

küpe!. yctı ti. Bır atlayı~ta donumun 
paçasını yak.ıldı. Olanca ku'Aetimle 
yukarı ı:cktim. Köpek pı:çamdan 

kopardı1;1 iri bir parçadan ö!lt.r'sinl 
almaı:ıa ui;ra.tığı cm:ıda ben de u
gacın uzerbe çıktım. Ev içindekiler 
de ellerinde birer fı::ıcr olduğu hal
de b. hçeye çıJ{tılar. Sc .. indcn t:ım
d$m ev Enhlbi: 

- Pcıvl, hırsız nerede 
Dedi. Pavl b:ıhçıvanın ismi imi:. 

H erif• 

- AK cın üzerine cıktı müsyö. 
U ldn mdi kendisini yakııl:ırım , 

Ce\•ııbını vcrdI. Hakikat halde de 1 beni cidden yn bir budala, yahud 
bnhçı\ n nğ:ıcın nltına gelmiş, sü- hırsız zanncdeocdcrdi. Bunun için 
hulctlc ~-ukarı çıkabilmek için kun- i;;; lşden geçmişti. Kaçmadan başka 
duralarım çıkarmağa ba11lamıştı. ü- çare yok idi. Ah! o kadar çok şaın
zerlnde bulunduğum ağaç bahçe du- p:ınyn içecek ne var idi? Uzun uza

Yarının kcn:ırında olup dnllarından dıya dlişunmeğe vaklt kalmad:. Bah
bir kı n ı sokağa nşmı;, idi. Aptest- çıvan nğocın yarısına kadar çılonış
hanc 1.. nnettlğim mahalde ayna y:ı- tı. Du,·arın haricinden sokağa sarkan 
hud kon olu devirdiğim zaman bir- dallardan birinin ucun::ı gelerek cl
dcnblre &aşkınlığa duçar olmasay- !erim ile dalı ynkaladım. Viicudümü 

dım bilahare bu beliye başıma gel
miyccck idi. Hiç telilş etmemeli idi. 
fa sahıblnc işi, yanlJı;lığı lilyıkilc 1 

1 

aıılatı:nydım tabll hiç ses çıkarmaz, 

bilnkis g:ıyet garib olan ıJU müna
sebetsitllgime • knlıkı:ha ile gülerdi. 
Halbuki bir iki hizmetçi kızın oda
sını dolaştıktan, pencereden ntlayıp 

·kaçınafa te .. cbbüs ettikten sonra 

sokağa s:ıllnndırdırn. B:ıhçıvan: 

- Bak, b:ıkl Yine kaçacak! Seni 
ı;apkın scn:cri seni! Ah bir kere eli

me ı~er isen kafanı kıracaj;'lm. 

Dedi. V:ıkıa herif bu sözleri gayet 
sert ve hiddetli bir ses ile söyledi
ğiııden dediğini yap:ıcaı'lna hiç şüp
he kalmadı. Kendi kendime hiç ol
m:ızsa bu nkşıım &ı\"Uş::ıyım da yar10 

gelir ev sahibine vak'nmn esasını 

anlatırım, dcdlın. Ellerimi daldım; 

koyuvererek ikinci defa .) ul. <ek bir 1 
mahalden oUndını. Fakat bu defa 
yumu:;ak bir yere duştum. Hiç bir 

yerim ağrımadı. Ben kaldırım üze
rine düşerek dizlerimin biltüıı, bü
tün kırılacağını :uınne<liyordum. Hal 
buki b r kum yıgını üzenne du rn..i
:;üm, bahçe tarafndıın: 

- Çabuk! Çnbukl Sokak kupısını 1 
açınız. Hcrlfi ı,aı:u ınıyalım, diyor
lardı. 

Bir yerim acımndıgmdan derhal a
yağa kalktın. onüme telcn cadde 
üzerinde kosmııga başladım. Tcnhac:ı 
bir cadde idi, tek tuk fenerlere tes:ı-

düf ediyordum. tn".an namına hiç 
klınse yok idi. Epe) cc l:o, tun , Cnd1e 

İsteklilerin belli gün ve saatte K:ısımp:ıaada bulun::ın komisyon~ 1ff/ 
r:ıcaalları. •8802> 

gayet aydınlık bir mahalde nihayet 
buluyordu. Aydınlık gelen mahal ya l 
işlek bir sokak yahud büyücek bir 

~:ıı~~dsu:k:;:ın!~~~~ ~~;~~~k~ö::= 1 ASKERİ FABRİKALAR SATIN ALMA KOMİSYONU ILANURI 
ceğim sıra.da iri y;ırı bir adrun önü- -~~~--~~~~~"!""'~--~~-----------Jlfll!.~ 
me çıktı: 100 Met.re mikabı 2.50: 5.00 X 0.25 X 0.025 M. eb"adında çam uıııtııs1 

- Hey! Kimsin? Dur orada. 400 > > 2.50: 5.00 X 0.22 X 0.025 > > , > 
1 

Dedi. Şimdi duracak sıra mı idi? 200 > > 2.50: 5.00 X 0.20 X 0.025 > > > > ~ 
Hemen: 250 > > 2.50: 5.00 X 0.18 X 0.025 > > > > 

- Sen kimsin be adam? Çekil ö- 150 > > 2.50: 5.00 X O.lG X 0.025 > > > > 
nilmden. 200 > > 2.50: 5.00 X 0.15 X 0.025 > > > > 

Dedim. Fakat karşımdaki bana c- 100 > > 2.50: 5.00 X 0.14 X 0.025 > > > > 
hemmiyet verenlerden olmadığını 100 > > 2.50: 5.00 X 0.12 X 0.025 > > > > .çe 
göstermek için kolumdan yuknladı, Tamamen çam vermek mümkiin olmadığı takdirde yarısı çır.ılı çııl11 
üstüme, ba~ınıa dikkat ettikten son- yarısı bcyuz kökntır olabilir. d' 
ra: Tahmin edilen bedeli c63.i50) lira olan mih'iar ve eb'atları yuıt.-:!'ı:ı! 

- Seni serseri seni! Dün aksam şu yazılı sekiz kalem \'«\cem'an 1500 mctı-c mikabı kereste askeri f bri1'
9 ııt 

köşcdelı:i hanc-yi soyan hırsız fiCıl de- umuın mOdfülüğil merkez satmalm:ı lrnınisyonunca 26/9/1940 pc ~' 
ğil misin? Ak§amdanbcrl seni bekli- günü mat l:l tc kapalı z:ırfla ihale edıleeektir. Şartnan.:e 3 lira 19 l< ,.:ı1 
yorum, şimdi elime geı;tin. mukabilinde koçıisyondan verilir. Taliblcrin muvakkat teminat oları 4

J( 

Demez mi? Al s:ına lılr bclü ılnhn! lira 50 kurusu havi tekli! mektuplarını ınezkOr günde saat 14 de kr<1.f ,. 
K:ırşırııdakiııin bir polis, yahud jan- misyona \·ermeleri \'e kendilerinlnd e 2490 numaralı kanunun Z ' ve' 
darma olduğunu anladım. Kıyafeti maddelerindeki vesaiklc komisyoncu olmadıklarına ve bu işle al!ık:ıdr.,. 'ııo
hazıram ile karakol:ı gidecek olur cardan oldukfonna dn.ir Ticaret Odası Yesikasile mezkur gün " c ~aite 
isem iş fena! Adam gayet kuvvetıı mi:::yoıı:ı müracantk.rı. cU428, ~ 
idi. Kolumu sıkı sıkıya yokalamı~tı. 

(Arkası var) 
Sa hibi: A hmed Cemalcddln SARAÇOG.LU 

Ncıriyat MUd ürü: Macid ÇET iN Basıldığı yer (Yeni Sahah .mıtiıs ••1> 


