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GÜNLÜK SİYASI HALK GAZETESi Her yerde 5 kuruş 
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-------- ----. Afyonda tedkikler yaptı 

!stanbulda aylardanberi lıü 
malı bir faaliyet!e· devam ed 
sığınak Ye siper hazırlama f 
aliyeti çok iyi bir şekilde inki 
etmi§ ve hemen hemen büt"" 
ihtiyaca ce\'ab verebilecek b 
mertebeye ula.';imıştır. Halkı 

mızın bu bliyük işde göste 
mekte olduğu candan fedakarlı 
cidden takdire değer. Sığına 

ların hitamını müteakib bura 
!arını teftiş eden teknik müfet 
tişlerin ectindikleri intıbalar 

göre sığınak inşaatında riaye 
edilmesi icab eden bazı noktala 
hakkında karilerimizi tenvir e 
mek ihtiyacını duyuyoruz: 

bu sene 5 kuruşa satılmaktadır. Bul
gar kömüdcrinc gelince geçen sene 
eylül ayında 4.5 kuruşa sabldığı hal
de bu sene 6 kul'Uşa kadar fırlamış
tır. 

Belediye bu yükselişin sebeblerini 
tetkik etmiştir. Bu tetkikat netice
sinde odun kömürlerinin istihsal o-

Son u 3 tincU lft. 

Bir sene evvel A vrupadaki 
Nazi istibdadına kar§ı İngil
tere ve Fransa, Polonyayı hi
maye ederek harbe girdi. Al
manya evvelce tnhmin edil
meyen bir şiddetle Polonya 
ve Fransayı ezerek harb ha
ricine çıkardı. Norveç, Da
nimarka, Hollanda, Belçika 
gibi dört masum da bu ihtilô. 
fa kurban gitti. Bu suretle 
Almanlar bir sene zarfında 
altı devleti esir ve bedbaht e
derek İngiltere ile karşı kar
şıya kaldılar. ltaJya da mu
kabil tarafta mevki alarak 
Alman tazyikini arttırdı. Fa
kat lngilizler nevmid olmadı
lar. Mücadelede sebat edi
yorlar. 

Şimdi vaziyet ne olacax· 
hr? 'Müc2.dele nasıl nihayet
lenecektir'? Bu mesele hak -
kında birbirinden farklı iki 
noktai nazar ileri sürülüyor. 

Ev·vela vaziyet Napolyon 
zamanma benzetiliyor. "Na

[Sonu 3 llncü sah:fede] 

lardır. Başvekilinıiz partı bahçe-ı 
sinde bir müddet istirahatten 
sonra basma fabrikasma gide-l 
rek fabrikanın müdüriyet dai
resinde alakadarlarilan fabl'ika
nın faaliyeti etrafında malumat 
almışlar ve fabrikayı gezerek 
dokuma imalabnı tedkik buyur
muşlardır. 

1 :_ Evlerde ve apartımanlar 
da yapılan sığınaklardan ma 
sad, bina yıkıldığı zaman en· 
kaz altında kalmaktan ve bom 
ba parçalarının tesirinden kur 
tulmaktır. Hariçde patlaya 
yüksek infilaklı bombaların te 
siriyle bina yıkıldığı zaman sı 

ğınak tavanı çökmemelidir. B.ı 
nun için apartımanlarda yapı 

[Sonu 3 üncü sah fede] 

Öğle yemeğini fabrikanın kan
tininde yiyen Doktor Refik Say 
dam, öğleden sonra pamuk ıs- 1 

lah istasyonunu ziyaret ederek 
tedkikatla. bulunmuştur. Baş

vekil ıslah istasyonundan Na
zilliye avdetinde Karac<ısu, Boz
doğan ve Çal kazalanndan ge
len heyctıeri kabul ederek ken-
dilerile görüşmüş ve kazalarının 1 z m i r Fuar, 
umumi ahvali hakkında kendi- . 

;rinden malfımat alm ştır. "1 bugün kapanıyor 

Milli Şef yeniden 
lstanbula geliyor 

• SABAHTAN 
........ -

SABAHA 

retle alkışlandıgını bıldil'mcktcdir . 

• 
ızmır vaııuru 

istiab haddinden 
fazla yolcu almış 

Bu sebebten liman 
idaresince takibat 

yapılıyor 
--0-

İzmire Fuar müı tiyle 
giden yolcular avdet ctmeğc baş
lamıştır. Bu münasebetle lz
mirden İstanbula büyük bir 
yolcu akını başlamı~tır. 1zmır 
postasına tahs~ edilen rnpur
lar ihtiyaca tekabül etme<liğin -
den vapurlara istiab haddindc>n 
fazla yolcu alınm 1 bdır. 

İstanbul l\Iıntaka Liman R~
isliği dün yaptığı kontroller ne
ticesinde İzmirden lstanbula 
gelen lzmir vapurunda istiab 
haddinden 200 kadar fazla yol
cu bulunduğunu tesbit etmiştir 
Liman riyaseti bu seb~blcı l:anu
ni muameleye başl:::unı~tır. 

1NGİL1Z SIGINAKLARI EKSER1YETJ...E BU llı-\J,DEDİR Hüseyin Cahidin 

E vvelki gün Londra üze
rinde verilen alarm, 

harbin başındanbeı·i İngiliz pay
tahtını tabii ha.yatından ayıran 
100 ünci.i alarm idi. 385 günde 
yüz alarm, dört günde • bir de
mekse de, üc ay evveline kadar 
hemen hiç bir tayyare hücumu-

üç ayda yüz defa alarm işareti- ; 
ne şahld olmuştur. Halbuki 
bazı günler Londra, altı yedi 
defa ve her defasında sekiz on 
saat süren tayyare hücumları 
ile karşılaşmıştır. 

Londraııın nüfusu 8 milyon
dur. Yani bir çok Avrupa hükü-

konferansı 
Çankırı, 19 (a.a.) - Burada bu -

lunmakta olnn mebuslamnızdan m:.
scyin Cahid Yalçın dün Halkevinde 
kalnbalık bir dinleyici kütlesi önünde 
bugünku dunya vaziyeti karşısında 

Türkiye mevzu1tı bir konferans ver-



........ __ ..... ~MI ~ABAH 

( ___ Fe_l_se_f_e_ ve_E_deb_iy_a_t_J (Şehir ve Memleket Haberleri 

Nal m!hı 
fiy atla rı 
tesbit edildi 

'\ SABAHTAN SABAHA 

J Londran ın 
sığınakları • • v . ş· 1 1 ketle-'rOKUYUCU 1 Hayahmda geçırmış oldugum ım~ me~he. , o ivoRKI: · 

( ) .k ı· rıne mu im Bir kırtasiyecilik tecrübelere göre F eliket e ı- miktard~ ihracat şah:;seri 
[Baı t:Jraıfı 1 inci aahıfede) 

metlerinin iki mi.~li bir nüfua8 
sahih olan bu şehre, şehir de-

mek yanllştır. Bu başk balJlD& 
bir memlekettir ve bu sekiz ltlil· 

Şimal memleketleriyle olun htıınbl ı :-t l ' a lıye Ticaret Fiyat mürakabe komisyonu yonluk nüfus tayyare hücu • 
ticari münasebetlı.!r gi.ind~ gü- haskatibı ıbrah P:ırmak !ZDJIU dün Mıntaka Ticaret müdürlü - miylc karşılaşınca hep birden 

"nkişaf tm - b ı t lnlLCısile ŞOyle bır t"ckttıp aldık: - •• -·1~ t l k al -•L• f" ne ı c ege a§ anuş ır. euııu.t: op anara n uauu. ı- sıgı-naklara iltica etmektedirler. 
mesinin en doğru manası ne 

Bu kelime (Kurimu \'USta) il· 
minin icad ve teme etmiş oldu
ğu ıstılahattan biridir; ve bN-

olabilir? •. 
bellidir ki (Felek) kelimeaindeD -=======~==~ 
uydurulmuştur . O zamanlar 

Yazan : 

FiLOZOF 
RIZA TEVF[K 

{Astronomi) henüz (36troloji)
den, yani müneccimlik dediği

miz yıldız falcılığmdaa yakasını 
kurtaramamıştı. O devirde ma
lum olan yedi yıldwn (Merih, 
Zühre, Utarid', filin ... ) hayatı- L 
:mızn kat'iyen tesir, ve mukadde· L--;;;;;;;;:;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~_, 
ratımw - doğduğumuz dakika- . 
dan ta · tt·-· ınm· -.1-- çok yer tutar, ve herkes felel ... -- yın e ıgıne - nuaw.- • ~ _,_,_ ~ 

la bil . lardı. ..... --·~. ten sıka yet ederken ( r~ so
n e - ınanır -~- • bir 

filin günde filan dakikada, fa- zünü (talih) ve (kader~ le .. 
b ta ( ··ı ) il ( ·· t tutar Bu (felek) kelimesıııın 

~o urç zu ıre . 7 . muş e- bu k~dar n.zun yaşa.raasm:ı b::ış-
n) yıldızlarının bırbınne Y~- , ibcb (fatalimı) felsefesi-
la.c;mış olmasına (sa'devn) denı- lıca se • . . 
1. d" ı.· ( k" ..... _. t .;~•, ~- ni, tek başına temsıl edebilmesı, 
ır ı a>ı ı ı u..ls.:ın saa~, uc- , • ... dcl"ll ı 

kti. Bö" 1 tl b" daki Vt' o fe.seferu.Jı de kalı " ı :::re m r. y c mu u ır - . . • 
kadn doğan adam her veçhile •pti.lıne imkan buhmam:ı:ması-
saadete namzed olarak doğmuş dır. 

1 rd Bu eski. üt)ktai rıazara göre 
savı ı ı. .. _ ,..,._ .. 

(Merih) ile (Zühal) in yakın- bir görüş . ve d~~ .. ur, .. ,':c 
ı v d (N h ) · ik" boa.. "l .. f na.::an;at kabilı:ıden mu •. t-
ıgı a a seyn , yanı ı ~ · · 

tan uğursuzluk alimetiydL B:ı h:.z:ıla~.ıtr:.:ı ı..,. . bilird l. 
kla mafara (Kıranat) denir- Ben, 0 ·:u.::Cn;r\ :-r. .L 

~ Taf ·ıattan "\·azgeçivonım. (rnii<·P.rı·<'d) kchmelerr.kn P·"k n: ı,,_:_. Si bu kadar t ~ c;:o~u })(;k .. 1u ... ıu.m bir çok se'\'lı 
~ıze ye er. . . . . . .., 

Me ·bur Yunan astronomu rı ıfode eder bır (ISall camı -
(Batlamios - Role:neus) un clir; h:ıi.ti hiç müeerred olm:t.
(Fele.kler) nazariyesine daya - ~?ta sade maddi şeyleri - sahıs 
nan bu falcılık ılmi, eski (JJa- tayin etn.-eyerek toptan ifh:ın1 
bil) de de pek muteberdi; hat- eden - (ağaç), (h!Lyvan). (mal) 
tıi d:ıha eskidir. (Fatalizm) in, gibi kelimeler bile öyledir; ~ün
yani (kader itikadı) nın düstu- kü (cins) ve (sınıf) isimleridir
rudur. Y:ı.tnız sarkta değil, Av- ler (Saadet) ve (f~) de öy
rup:ıda bile bugiin buna in:ı.nruı- le; bir çok şcyl"re ve haTI~re ve 
lar ve müncccimhklc meşgul vakıalara. işaret eden isimlerden 

olanlar az değildir. Müslüman - dir. 
lık. insanın m;ıkadderabnı yal- (Adetlerı1, hüviyetleri (ya
nız Allahın iradctine ismd etti- nine oldukbn!) hiç muayyen 
ği iri..c, yıldız falcılığını küf'ür ol'll:ı.yan bir (Ok şeyleri~ hidi
dert: es.ind"' bir dalaıet olarak scleri mü.t.eznmmlD. bir (iaim)
rcddetmiştir. den ibarettir. Ne oldukla.n muay 
Bızim mcşhıır. şairlerimizi.len yen ve mııhlın olmayan o §eyler 

Ziya paşa merhum, mü.slüman tahakkuk ederse, yalli :Uyatı
i llkadını (Terkib - i beod) ün- mız esnasında vücuda gelirse. o 
vanlı manzumemn.in, birinci ıu- kelimenin manası da Jayıkiyle 
ta.E·nda şu bcyt ile pek beliğ anlaşılır; meseli: daima ~la.r-
hir curette üade dm.iştir: da dolaşan saa.det nedir? diye 
(Bir fi'iliıa meiı;iridİr eümJe COI"'"..a!ar, ~ birimiz OIUl §L"t· 

w JiıJM lannı - ayni suretle! - sayıp ta-
-' ... ~~ • 1..:.:.1-::.:. yı·n ve takdiredemeyiz. tHilin-

iktıza,,. ~'- -
• ;lir] (•) den hoşnut olmak!) tır, de.mclt, 

(1crıistir. Bu söz, insana eüz1 o suale en doğnı cevaJt o!ur; 
bır ir.:ıde bile bırakmadığı için lakin (hi.linden hotnut olmak 
fatali;;min düsturudur. Muallim nasıl olur, ve şartlan nedir":) 
Nııci merhum d& övle düşünü- sual!ni tcYlid eder; 'ft cevabı 
yor: " pek güdür: çünkü, lto§ııutluk 

[Gl"'tirl'Hden sorua fthane beni!] 
diyoı. Yani (ben i!lediğimden 

mesul dcğmm) demek istiyor. 
Şinasi merhum: {Her kim ki 

olur ~,Jdızı düşkün - Cistcr
mez ona devri fe;ek gün) diye
rek fatalist göründüğü halde: 
[Düreh<lir h<ıyrü !J&; akli se
limli ncfs, rehberdir - dili adem ı 
udfılü ittiba'.t'da muhayyerdir.] ! 
b --"-- 1 ~ytı ıle, hayr ve şer )"\.nUIClll -

dan birine ittiba ebnek \'C ya
hud yü:l cevirip dönmek husu
nıınd:.ı. in.sanın muhayyer bulun
duğunu kabul ediyor. 

A \'rupa filozollrınnuı [!a li

b ... rt.6 de chobt) dedikleri. bu 
Ciradei cüziyye) d.ir ve {.ıtri 

sÜ!ın"t) d.milen islim .n.rkasınu. 
itikadıdu:. • 

Bi:ı.ün klisik edebiyııtımız -
da lıu felsefi mülihuaiıtc pRk 

( ) Ç:2rh, frler k.eflmnhtht f•rl· 
8t1I dır. 

r~--.;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;:---~,, 

Yeni Sabah 
W:ILIK 
t AYLIK 

1 AYLIK 
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QUn'I OAI• llda•ı 

şartl:ı=ı herltesin ka.uatuaa ~ö. 
re değişir! Esasen de saadet bir 
lıileti ruhiyedir!. 
Tedkık ve tahlil yo'lmuia bu 

merhaleye gelince anhyoruz ki, 
(Saadet) kehmcsi (mat!u yaşa
m:ının ne ve nasal lııir haya• 
r.ümunesi) olıduğunc. ve: yahud 
(olması limn geldiğin!) ifa.de et
miyormuş, olsa o!s'l o (ideal) in 
(bir çok mübiıem şartlan olmi- 1 
ı;ıına i~ret) ediyormuş. 1 

Yani (saadet) muthıluğun de-, 
ğii - pek iyi tayin edemedı ·ı • ' 
ıoiz - mutluluk şsutlanıu.'l 13· 

mi im~. Feliket de öyle.. Ben 
al.meli meseleyi bu noktad:ıt ClC" 

alıyonı.-n, ve (saadet) i size b:· ı 
r&.karak la::tldi felaketim.den Ilt; 

mana çıkarabildiğim.i ortaya k ... 
yuyonım. 

Galiba ins::nlar feıüctin ~ 
olduğunu daha i)n anlamışlar : 
bizim akli selım sahibi oJa.n at'l
lanm~ onu pek doğnı, pek re
alist ve dramatik bir mırette 
tarif etmişler: [Genç!ikte c!ürn, 
ihtiyarlık+.a yoksulluk!) demiş
ler. Hamdolsun, ben. bu k:ı.z~ılara 
uğramadan yetmişi aşmış ol
duğum ~m - ~ olm:ızsu 
ecd:ıdımız nazanııda - bedbaht 
bir adam sayılabilmekten kur-j 
tulmu.~um demektir. Fak:ıt ben 
bu kadafla kalm:ıdım; ııisbi dü
şününce anladım.ki sabzlıan bOO
baht değilim: bir adi mis:ıl ile 
size bunu anlatay'.m; ınese1.1: 

11.34 5.56 11.2• Ezani 
5.45 12.07 15.35 Y~utl 

~k .. "' Yataa lmeak 
l .OQ 1.32 t.5! &ani 
111 11 19."'.5 .f.OS V..aU 

1. Kışın Amermaya sefer cdcr-
1.·ı>.n, vapur fırtınadan b"tsn 

j yi!zi~rce yolcula: boğulım bir 
kısmını da köpek balıkl n kap
sa, ve ben, bir kaç kitiyle kuJ tul-

sam da haatanede iki ay zatür
ricden yattıktan sonra iyi olup 
çıksam! .. Bllşma gelen bu kaza 
mut.laka bir felaket sayılır; de
ğil mi ya?. Fakat ayni kazaya 
uğrayıp ta korkunç ve feci bir 
surette can v~renlerio haline 

ve akibetiDe göre benim kurtu
luşum. ıri!beten ! sndettir. Ben 
işte böyle, binnispc mesud olan
lardanlm. siyade&ini de pek iste
diğim yoktur. 

Benim neslime mensub Olan 
dostlarımdan ve arkada.şlanm -
<lan pek çoğu pek bahtiyar gö
rünürlerken ııek acuıacak bir 
:ıiibete duçar oldular. Bwılan. 
rahmetle yidcdiyorum ve bu 
vakayii bUse katmıyorum. 

Fcli.ket şarU:ınndan nasıl is· 
tifade edelıildiğimi ve ne kadar 
OOh.tiyarhk duyduğuma ve o yüz 
(.~ na..ı itikadatımıo bir çok 
prensiplerini tashih edebikliğimi 
size :isblt edebilecek bir misal 
vercceğilrı ki, hayatımda geçir
miş olduğum e.n kıymetli ve en 
ı::ıühim tecriibelerdea biridir: 

Bundan takriben on altı sene 
evveldi, Ammana gelmiş ve a
<la.m kıthğmda. hükümet bası, 
sıhhiye ve i9anatika müdürü o
lara.t yeıie§miŞtim. 

Eski Roma imparatorluğunun 
himayet.imlie. k~üciik bir pre. 
sin payıtahtı olan o cski(Filidel 
feon) §e&ri, yani beoim ilk defa 
gördüğüm ••mmaw), pek mur
dar ve adil lıir harabeaen iba
retti. Miüev ves bir dere kena
nnda - •-mı çamnrdaay ka
mıştan ve yontulmam19 bba 

saba. tqlıardaıt ya~ - kaç 
çezkes lıuliilJeai TiriL. Yedi ay 
çadırda &lritr sürdükten 80Dra, 
iki odalı bir kulübe kirab.yıp, o
raya sığmcltk 
Kırk lngiliz Hn.ıa maaş ah

yordum ve •ereye arf~i 
bilmiyordum. Hal böyle iken pek 
ra.lı.a.tsızdmı. Obu-duğumuz oda
la!."m 22lllİDİ ~urdu, tavanı ka
mıştı ve milyonlarca stv:ris.inek 
banndın.Jı9r Te bize bir dakika 
ralıat uyku nıısib o!muyordu. 

Hizmet edecek adam da bu· 
ln:ımuyordu. Su tedarik etmek 
için çorak bir geniş avlunun or
tasında bahı.ıwı derin bir ku
yudan iple, kovayla. yağmurda. 
güneşte autlarea uir...-ır li
zımdl.. 

Bu hlmlıet tatıü bana düşerdi. 
Kemali ~ıe kabul ettim, 
ve işe bqladim; ii.ki!l seneler
den beri cimnastik. yapmağa va
kit hnıa_.ııı ve· çok uygunsuz 
yaşaJIUI Olıiuğumdan dolayı çok 
<le.rmanm lım, 

cG<-<:; n 939 yıbııd::ı Ist. nbtıl l~.ı- "- . 
Bu memleketlere Almanya tran· d vatlar.nı tesbit etmiştir. ~vıç- c:o-Lı"z mil'-...uı.u -•-- s~na~a.... wl.ırmdan ŞJede !.>ulunuyor um. ~ .;vu iM4U ~· ..--

siti ile mal göndeıilmesi imkan 0 yıl ı\;in tahakkuk e•i.ti.ıen yol reye sipariR eiilen bu mallardan nn toprak altında ayrıca bit 
dahiline gimıeğe başlamıştır. p.:ırıı ınııı biıincı tuksıli olan (:JJ toptancılara yüzde 10, peraken- memleket teşkil ettiğini tasa\' -

Dün F inlandiyaya 21 bin li- lir::ıyı Eylül 939 d:ı Şllc mut\'lse· decilerc de yüzde 15 kar nisbeti vur edebilir ve İngiliz azıniDİ, 
ralık yaprak tüfün gönderil . ı besine 6dedım. Aynı s~tenin so- ayrılması ı<ararlaştırılmıştır. aen•c-tini go""z önüne :zetirebilir-

b k h nuncu ayınd:ı i tınb t!<ı !ayin c- B d başk k · ·· .. miştir. Bundan aş a da mu · un :ın a omısyon zuc- 8·m·ız. Bu sıgı-naklaruı lı"tç biri dilmeklıgım uzenne ikıncı taksiti 
telif memleketlere 121 bin lira- \'ermeden 3yrıldun. lstanbulda caciy~ nevilel-i üzerindeki ted • ba§tan sa\~la yapılmamış, Lon· 
lık ihracat muamelesi" kaydedıl- 940 yılı haziran m:ı.ı.ımı cLme nl- kiklcrini de kamilen ikmal et· dra halkının buralarda rahatça 
miştir. Yunanistana 43 bin lira- dıgım zaman (6) liraq ın J:esildi- mi§tir. Bu oc4x>ble züccaciye sa- oturması, hatta yatması tcnıiıl 
lık keten tohumu, fs,·eçe 5 bin gini gurdum. Sordum. 939 sC'ncsi tışlanndaki meşnt kir nisbetle- edilmistir. Alarm i.,.<:aretini işi • 
ı . lık · f ndık ... { • t 1 yol \'ergisini vermed den b5his • k · ~ ·· :!-..S-k· t 
ıra ıç ı , ı' acarıs ana n omısyooun onum~ ı op- den halk .vatagın-ı, "'.·iycceg-ini a-

t Şılc husu i muh:ı::ıebc ınc nu~·lıı- • _ 
5.500 lirabk iç fındık, sviçrey0 ._1 tı " lantısımla kararlaştırılarak ilu.rı larak sıg'maklara ı·ru·yor, bura· gund:m gelen bir tc-,. t :cy-e :-w-
10 bin liralık kumdarı, 3 bin li- en Eıninoııu belechye t ılı.s ı l LlhC· edilecektir. da yerleşiyor. Konukom.şu, et 
ralık iç fındık, Macari. tana 8700 sinden yapılan iş" ı uzcrınc kesil- ---.ıJN «-- dost bir arada neş'esini kaybet· 
lirahk palamut brnağı. Yugos- dığinı ogrendı..'ll. Deniz yollan Umum miyerek, gramofon çalarak, ()"' 
1 .ee:nA Iı"ralık bal Halbuki elıınde. bi • ıı d tık "ti 
avyaya, ..__,. mumu, Müdürü Ankaraya gitti yun ovnıyarak saatleri ge-;ir • 

19 b. ı· l k k ödcd.gime d3ir, m:ıkbu7. \-re:ı.!ı. .; 
Almanyaya ın ıra ı yapra • •. 1 d u ib mektedı"r. 

Fazl:ı kesilen bu (3) rrıının inde- Dcni;:yoa:ırı Umum P u ur rrı-

tütün, Yunanistana lOOO liralık si I~in iı:.tid:.ı ıle ı uraca:ıt ettim him Ke n:ıl B.ıyburn evvelki gün Enrclki gece, Berlin radyOSU 
tuzlu balık sahlmıştır. \ ~ "Crek ÜÇ liralı!~ \"C gcrC1CSC d~ bı"r Londr"- Slg_ınagt_ nın hallni Anka.ray ·tn~İşti:'. Umum 'Mu ur .. 

BELED i Y E DE 1 ~ alu liralık ikı mı.tbuıu da rap- An!;..:ad."ı vekaletle DeillzyolUnnın anlatıyordu: Kibar sımfa me.n· 
tettim. (Emi.n<>rıu &l:!d"ye t:ıhs"l sup olanhra mahsus olan blı 
şubesi) e\ 'li eıa lı:b! bcl:ı ı~ ~ • yeni t~kıtit pr jcleri üzerinde gö-

P eynİr ve yağ fiyat- tarihte geldgimi -~ daireden ru C\.-ek r. sığınak o kadar kalın duvar ve 
sordu. Bır kıı(; m ır:ı~:ıt ı-e tir --JMıc-- çatılardan yapıluuş ki içindeki· 

lan nda yükseklik \ buçuk aylık btr inta:ır d~res·n- Dün sabahki sis Jer tepesine dü.~ıı en ağı.r bonı-
den sonra tekr.ır m r.:ıc da, hanın sesini bile işı"tmiy~ekler-Sadeyag- ve l'lP\,'llir fiyatlann- t b··'- "·i tlik b -r nun .atı~·: f!ticenden liruıını sis 

:c--.; st:m u... ....... san •r ~ ..... '0 " dir. İçerisi, bir otel salonu lca-
da görülen yüksekliğin sebeb - olan Slledcn, c~ab g 1 c:d ~ni J..<a~ LırI' t:r. 51 bllh:ısscı bofazın yu- dar mi.ikellcf ve her türlü kOO-
leri belediye tarafından tedkik mek kzın sat ilerinde kesi! oldu!_u lçi.n 

,_ · ı foru camidir, dans salonu ve olunmaktadır. Sadeyağ fiyat - \ pur cfcrleıind" baz• ufak aAAa.'-I 
ııkl:ı: olım.:ş .,.:ıpu ı.u- iskelcterdel içki yerleri var. Bertin radyos&J 

larında görülen yüksekliğin se- bunu lnziliz sefahatine bir oıi· 
bebl · ----"'rk bunl ı·vt:o la ı:chr. "rd r. ., en ..... caso--....... en arın ta \ eya on giın sonra tek ::ıı m :.ı,- sal gibi anb.t.ırken. 1ngiliz rııa-
istihsal merire'zlcrindcki fiyat-ı raca:ıtımd:ı tekid tezk..Pr a-.r-. MAARİF DE ' 'ı clına, seı"\·etine, :\:anine, kudJ'etİ" 
tan SOrulmuatu Trabzon ve lıa ...... Jzılm:Klıgı-nı ve ıılın:ın not' ı l ....ı_ 

':fi"> • ,,. ne en ı,ıorlak misali vermIB ~ 
ıed l."'ayboldugunu hayretle ö ı-cnd m. M •f -d- l • 

havalisinden be iyeye gelen 'rekrnr not alındı. Aradan b"r :ıy aarı IDU UT en ara-ı duğunu fnrlret.miym:du. 
resmi malümata nazaran oralar- kadar z:ı.m:ın geçti tekrar m~- sındc:. yeni nakiller Londranın ::-ıı -ntegeuı sağr 
da da yağ fiyatlannda 15 - 20 caat ettim. Fakat ce\-ab geiı cd:- nag-mın hüku""mdar .-a-i...,., m-.-.h-

Hakkıiri ma:ı..--if müdürlir-;üne ~ ~ lcuru.s kadar bfr fazlalık görül- gıni soylediler. -o su~ olduğu tabiidir. Müim ya, 
ektedir Bu tiba la ıs~- -b• l Memw·l:ırın ihm3l ve lak .. ydısi Rize ilk tedrisat müf et•~0lerin -

1 m . ı ~ t..au h- ·~ Almanlar bir lc!W" ~;-., 80" 
da örül .... ";l..0 .... 1..rk b 7Gzünden fazl:ı ard m (3) W-:ı- den Ali .Asla.ner, Zongulıd:ık ms.- ~ 6-

g- en J ~ 1 unun nın iadesi için yaptı" rn rr::ı!'tlrifrı- ı kingan1 sarayına bomba a~ 
bir neticesidir. 1 t:ı mı, .voksa en :ış:ığı 15 dcia E- ı-.rif mi!düriüğürıc Çorum nıa:ı- hususunda hayli e:nek sarf edi

rif mü.dürü Hamdi Arda, Gü-Diğer taraftan peynir iıyatla- minönü belediye tahsil f.Ubesine yorlar ve hükünıdar sarayuıllt 
nnda göröJea fazlabk da muh- gldıp geidiğ,ime mi, beş yd ~i müşhane maarıf müdürlüğüne bahçcziı.e bir iki bomba da d8" 

paramı olamadı.ğım:ı ı.u :>--ai!avım~ Kars maarif müdürü Vehbi A- ı 
telif sebehlısdıtn ileri gelm.-:ı.tc- Hangisine? Siz. soyleyin. ka.y, Bum maarif müdürlüğüne mü.)tiir. 
dir. Bu"1ar arasında tenek..ı fi. YENi SAaAH - Km · •n an- Kastamonu :m:ı.arıf müdürü tr- Sa.rayın sığlDağı. 25 k:ı.ded 
yatlannın pa.h:ıltlaşması, m:k- l:ıttıgı h:idıse, belcd".•e tah :1 u- fan Alıcı oğlu tayin olunmu.cı -1 toprak tlerinfiğın.d~, duvanatt 
liye mesarifatmın fazlala§?r.ası belerinde v;ıtanda..,la:-ın i: l:?ı·:n~ simen::.rme, tavanı, çetiktendıt· 
da vardır. karşı gö terilen lakaydi ı cır rı.f- tur. , 

1 
S.rğm:ıgın dahili tezyin:ıt-

salidır. Belediye riya et 'n n:ız;:rı 
E llb haUun ·ka f dikkatine :ırzederi%. ! KISA HABERLER 1 krıtl~çe billat nezaret etm.Ş.ii'· Y ın fi Y6 1 ı .._ ________ _. ,... __ ________ _._ Burada emniyet yüzde yüzd~· 

Eyüpdc oturan halk ruhsatsız lskenderOD seferleri t' * Eminörıundeki T:ıltb Konru - Du\·nr ve tavanı r.alı!#r 
ve gayri fenni olarak inşa olu- Emıro u"l.dcl:i t:ılıt.ı ki.ipru t.ıusun-I seçcadelerle örtülüdür. Sı.ğıoıa"" 
nan tuğfa harmanlarının C.,'Ok yapılamtyacak Jıl) ? lerde .>kulccektir. Deledıyc çık .. n ğın krala m:ıbsus kısımnd:> k6* 

1 ha alannda k kere tc ıle Ort:.köyde dere üzl?!'ınc kısa o an c n çı lll Cenub ~ımanların .. ·~-ı,.. k:rr·ı, • ı b" l. d ı t· ... · tuklar, hir masa ve kiirük IJil' n ~.. ı.1o1 -. ır ;opnı y:ıpm;ıyı u unmc;: l.'Uır. ~-:. 

dumanlardan şikayet etmekte - * Mües:lf bir tı<:ıyıp _ ı lil bul j kütüphane vardır. 
• ·1· h f miş olan mallan 1.im.::::amıza dir. Bu şikayetler vı ay~t ı - 1 Bı:~ıvesma 4S sene E\ r:ıl ... r.ıüdı..-r- Bir e!ektrilll; mutfak, tay:n ' 

zıssıhha meclisince tedkik ~hın- I nakletmek üze.re Den.izyol!arı lugu y:ıpon B;ıy :t\\ni \cfat etmı"tir. relerin ziyareti uzarsa sığ a:ıiı 
maktadlr. & şekildeki gayıi fen idaresi tarafmdan tesis olunan * Blı- auıistımaı - l(asımpaşa sakinlerine yemci: yctiştiriyo'· 

tı.hsil ~best gec~ bekçisi şube~ aicl .... ni tuğla harmanlarının k'-Jiana- vapur seferleri Saka.ry:ı v:ıpu - M:uunafih Londra...'lın 8 mil)....,.. 
defterleri satarl.en ciımuimeshud ha 

cağı ,.e sahiblerinin ceza1andın- runun 1Wyular tar::ıfınd:m lmde y:ıl..alan.nı:; ve mahheıneyc ve- sa.kini de ur.ıın saatler hiç l~ 
lacağı znanohmmaktadır. çevrilmesi üzerine tekrar aks:ı.- 1 fihni :tr. tehlikeye ve sılı!ıaUer.ni ihül e

-------------. decek hiç lıir :ı.nzaya mard 
MÜTEFERRiK mıştır. Pazartesi günü 'ı:ıurad.uı 1 Vt::NI NEŞRtVAT k:Umaksızın yeraltmda ya;:Jys· 

İskendenına hareket ettirilme- - biliyorhr. 
Parti Kongresi si icab eden Dumlupınar \"apuru 'ı Ke:ndi k"~ Liicji_I( • tör ln:;iliz saı,.,. ve iılruiının, :ı,.f" 

C. H. ~. Ortakby ocaiınöart: hareket ettirilmem~tir. Deniz. n 41İ.D3Dlo ya.pmali minin derecesini ölç~iknek i(i.ll 
Oc:ıgunwn yıllık kongresi 24/ 9/ yolları vaziyeti VP!t!tlcte bıld~-ı u~ ~c: .. e:: f bri:ao ek şcl.ı şunu da düşünür.İÜ:: Tam Y4" 

llMO salı günü s:ıat 20.30 da Ortaköy Resmi Ak""J'UZ ::ı. csr:rid ı:. K6: ı iten- mi beş gündür, Londramn tJi:. 
rerek talimat istemiştir. Miin:ı • dınc .kuçW. motôr -.e d.n:ı..,..o y .. :;ı mı c sc·,..._· .. mı"ly ..... n lıalkı gun·· ;;.. -~ ocak binasında J'apılacniından kıy - -~· " ..... ~·-
kala" t Vekaleti müsa'"'':c c.ttifü i:ıtıycıı1er 1 in açık l::ıh· dille butun 

meUi üye arkadaşların ayni gıi.nde au ~ 1 gündüzlü en büyü" "'k lrnımını bd O halde bir viin 81! çekmekte d D ml ~"" ı . l=e \'C okcınrj 'crıfore:c yozıl-
u- - mutlak surette teşrifleri ehemmiyetle takdir e u upınar ~ere (,ı- ,_, ı ... t - akl.:: ~L. • ·-•- eli iken komşulannuzdan iki ki.'}iniıı ~ pr b r el .... : .. :.ırutr. çuıde . sıgın aıV4 geçrmL~.r r. 

rica olunur. kacaktır. ı;ci;iz b.ne de p.Uın \ardır. j Beheet S.\FA 
arapçz. komJ§tuğuna kulak ver- ========================~=========~= 
dim: benden bahsediyorlar, ve Büyük bir heyecan içinde dü- diın; üçüncü hamlede de h:ıva- bir i"aret. hn.tta bir bı>. ~l"C'tmi.o;, fiiRadyo ProgramıJ 
"Türkiyede padişaha vezir ol- şünürkcn, hatınma bir ayet ya kaldırdım ve o halde tutar.ık I bir nurı b:dayctmis. Ynlıiız o ı_:.:.: ~ 
duJ..tnn soJ11"3., burada, bu yaşda geldı: on beş adım kadar ~-üri:iyüp E- hidayet nurunu - <l"rhal ! • gore
.su çekmeğe mecbur olmaktan (Olabilir ki bir şeyden ikrah mirin isgal ettiği vagon per.cc- ceı~ lt::.d:ır uynnık ve ac:ıkgöz ol
büyük musibet ıyani feliket) ı edersiniz de o sizin için hayır o- resi önünde, gene yav:t ,..~ yere rnak sartmı"J. 
olmaz, biz 1ı3.limize gükrede- lur.) tenbihi kulağımda cınlı- indirdim. O gün bu do?,rıı dü.,;.incelerio 
lim.,, diyorlardı. yordu~ Hay.retler içinde kal- O kadar kişi i<;iı:de ~ iterue-n, kıym tli tcc.ı. ül»..mi iyi te'" ir ct-

Dediklerine derhal inandığım dım. Ben o zamana kadar Kur'a- ameleden ve bedeviler<ltn be:j tikten so;ım, öyle bir Iıo~nut
için çok mahzun oldum. ve gene nı Kerimi belki yirmi defa <>- on delikanlı vardı: hepsi de - luk, öyle bir nikbinlik duydum 
elin.sizliğe saptım; her geyi in- kuınuşttım ve bu ayetin manası- Emirin E'.llll'İ üzerine - ku-::v"tmi ki bu heyecan, bahtiyarlığa 
kir etmekte tcsliyet aradım; li- nı pek sarih bulat·ak hakkiyle denedi. Ancak biri ci elitin kt.· pek be.ı::cr hir n:ıleti ruhiye idi. 
kin her gün su çekmek ve daha anladığıma ~ şiibhe etmemiş- dar kaldırabildi, bu nklı. Ben o B:.ı ciJyletliklerim de • zü3'ürt 
bir sürü eziyetli ve hayqi:ca tim; halbuki ancak eziyete düş- vakit ta maltmış ~:nşımı bitirmiq tc.., .... lfü;i kr:.bilinden - baş laflar 
iş görmek li:mn. gclivorcl&. Hiç tükten sonra, (fcliket sandığım tim; demir tekeri klerin, yüz.w de;il maddi de?iHcrlc bir :ında 
~kkyet et:aaedcıı o i~ aJ-lar~ bir halin benim için nasıl büyük kilo sikletincle o!Jt: v unu cia i:>· ı::;~'atı l.olay ola:ı bedihi lıakik.ıt-
devam ettim. Sıhhiye ~Ie.-i daha bir hayır olmuş olduğunu) anla- tasyon memuru c5Jledi. lerckr. lir. 
za.lunctsiz değildi. Niha.ylt, gü- yabildim. O anda, bi7.im, mahud 1.uyu- H!llimtl:.-n lıoşnut olmak 

1 nün birinde birde:ıbire bir gaf- Bu tecrübemi herkese anlat- dan ,. istemiyerek - su çekmek llal1..:uıde söylem~ oldu6'1lm s·iz ı 
let uykuswıda.n uyamr gibi ol- tun; sonra, demir gülleler, ağır angaryasiyle işe b~l.mu~ o1dn- le~ anc:ı.l{ ömrilmi!n son on t~ 
dum: Kendimi kuvvetli ve neş'e- çekiçler tedarik edip ciddi idma- ğumu heyecanla h:ı.tırladr:n. "·e senc.,,i icı!l dağı udt.r, i::til.bal~ 
li buldum. na başladım; iki senede o derece Allaha, tekr:ır tekrar fiilkr ~tim, s::imulı.i. cılc.ım_z; nhl:x;tini l.im-

Vücw:hmnm dermansızlığm.- kU\'Vetim arttı ki, bir gün Emir müstesna talih",,w m ~r ol- sc "t !er::... . Yalr.ız ben <!o'ru 
d~n uyugukluğundan eser kal- hazretlerinin maiyetinde, bir dum, iradetimi d' be:'.; ndi.r.ı . .An- yolda o~au..:; mu biliyorum. Ba
n'a.!tU§ ve iştiham da fevkalide çok kişilerle beraber . Hicaz ş.i- ladım, ve çok iyi nn1 ıdım ki, na ~:ındıl.k bu kadar bilmek ye. 
ar~nıştı. Anladım ki bu keyif, mendifori yolundan - Ma'ana gi- herkesin (felaket) beb ind"n t.r:r. 
bu Afiyet, bu knvvct. bana - her derken, (hnnı zebib ı istasyo- addettiği mekruh (ho~a git
gün iki kere su çekmek ve bu nunda on beş dakika durduk; mez?) ve uygull.ôu~ Hık"..ı.Lırm 
vesile~ idman cL-·,... olmak yti- ben oralarda, kalın demir din- hepsi de mutl:ık-1 felaket m hi
ziindm • bir n m müki- gillc merbut iKı demir tekerlek yetinde, uğursuz l üdi l lC:l 

fa.ttır. O zamatı. l ;ıyu 1'~ görclüm; gözüme kestirdim, ve değilmiş: bazıları cln. - bW d- • 
,-ardığımda iendimi bir nillırab iki elimle tutup en ela dizlerimin himmet salıiblerini, d ~ ıı y ıl?., 
önünde Z1111Dettim. üstüne, sönra gÖ<Jsüme getir- yani s:uıdet yolun,t kYcih içrn C\i.nye: 

Ilr. l:ı7.a 'rI; Ylı"ll\ 

20/9/9~0 CUMA 

7.30 Pxottraın ve mc n!cket 
ayarı. 

• ~J • 

7.35 r.ı ız.ık H~fıf ıırO"'rmll (P .) 
3.00 Aj .. :ıs l be krı. 
3.IO E kadını - Yem• Ls e:;L 
ll.20 8.30 r.Iuzık: H.::..fif ıu ~ o 

dc'>:ımı (Pl.) 
12.30 Program \'c m~ınle!:ct ı;.a9C 

aycın. 

12.35 Muz.ik: S :ıai •.ek ~ 

12..50 Ajun., h.:ı erten. 
18.00 Pro.,r:ım \ c 

:IT3'"L 

• l .05 Muzik : !'r.:ıns.~ nı ı.>I"' 
den urneklct" (Pl. ) 

ım'.: A :.ı hll!t ll o;'Y 

23.25, -3.20 
knp:ı.nı~. 

:ıt sa:ıtı ) 

lı 
c 



YENt SABA.il ı .. 

S O N H A B IE R L IE R 'ı iSTANBULDA 
Qlltz-Al~an ~Ü- HU • l fBaşma~leden devam] 1 ~~~~~~~~:~~~~~~~~ı~l~I~~~ i~~~~I 

C d . Yazan : seym 1 . • V 1• .LERL.VOR a elesı hakkında ~ . 1 c~d olsa.ydı Mih~er ?evletlerı- ı /ta/gan hare-1 Rı·be~ ntrop [ ı enı· ngiliz 1 1 'k• ~ ŞOkrU Baban - nın entrıkalann::ı. ımkan olmaz- 1 1 
1 noktai nazar M kb 1 A dı. Mihver devletleri de esa· ı k At d d hava akınları (Ba~ tarafı 1 inci sahifede] • üsta e vrupa sen Suriyeye tecavü:ı: imkanına a l ur u R o m a d a lacali sığınaklar mutlaka bir 

malik olm·ıdıkları için Suriye 1 [Baş tarafı 1 inci sahifede] [Baş tarafı 1 ınci sahifede] mühendis tara.fuıdan g0rülmer 
[Ba~ tarafı 1 iııei sahifede] • · 

harbi11 sonuna kadar sakin ve Barrani ile Libya hududu ar:.ısınd:ı (Baş tarafı 1 inci sayfada) mis nt-hriniıı cenubunda küçük ve nıumnameye uygun vasıf-
;olyon Osterlic muharebe- H;.ıd.ı en Ç('lin saOlasın:ı girmiş şerefli bir hayal si.i.rerdi. Şimdi, 1 MISLr sahHındeki 90 kiloınclrclik yol Ribbentrnpu k~ırşıtıy;ınl,ff ar;:ısıııda evler olmuştur. Bu evlerden bir ta yapılmalıdır. Fena VI:! gayri 

.ınct. e bütu"ı1 A\·r-upa devletle- · · üzerinde yayılan ltalyan kolL.ıt·ııu K<mt Ci'tnod<.ın baska Haly~ıtıın ilt'r- fen • yapılmı - k1 - .ı bul•.ı!lu:,or. Alnı:ıny:ı He ıngıltcr~ Mihver devletleri mtitareke ah- · çoğuna isabetler vaki olmu~. nı ş sıgına ar ıayua· 
~ll tnağlüb ettig'i halde tiı- arasınd.; cid .. l kademe k:ıdeme :mh:ı şiddetle tedib ediyorlar. lın büyuk elC'isi B. Alf''.cri'in Alııı..ııı- dan ziuade zarar verirle•\ 
t.I t kamına istinad, NCrek daha Kahire askeri mahfılleri ıt:ıly;:ın yanın Roma sefıri B. \'on !.'v\<ıck.cn:>e- tamamen veya kısmen y1kılmt5- J 
n ere gene yalnız basına mü- bngu$nıa:sı. llliillZ,ırasını ~ıldı. Enclü 1 - ••t k · k d'l l - 2 -Müsaid bah~e veya avJu-... adete 1 • ikı taraf t ıyy .. releri l>ey .. ımarııe \•e • eıogrusu. mu a re enın ·en ı e- ileri hareketinin bir taarruz te~kil nin \ e rtalya ııazı IJJrtisi reıı:;' nin t1r. Yangın bombaları bazı yan- -
ıı- Ye cıevam etmiş, bu u- rine verdiı!ı' fırsatlardan istifa- ettigi fikrini reddetmekle< irlcr. Zira bulundultları i!:örülmü:-tiir. isp n.\· • gınlur" da seı..-b olmuşsa da bu su olan veya civarında derhal «Gll bonbon utmakl,ı işe b:ı:;-lıyar::ık yn- ~ ~ .... ~ 
ha n Ve karışık ihtilaftan ni- vaş ya\.·uş ıı'kerl hedefler, limıınl:.ır. de eJerek Suriyeye sokulmak bu hareket kuvvetli bir ınukm·enıct- b(ıyi.ık elçisi, M:ıcııl' sefiri \'e Shw<ık yangınlar alınan tedbirler sa- dağılmağa rnüsaid boş yerler bu 
l ->:et muzaffer çıkmıştır . fabrıkalar, yoll:ıı, şiınendiferlet ta:ır- ve orad::ı entrikalara başlamak le karşılaşmamıştır. 1ngiliz h:ıreka- m::ıs. l{thatgü4u·ı da g::ınl;ı bulunmur 1 ye::;indc sönciüri.Umüştür. Junan bin:ılarda sığınak yapma-
· ngılteı·enı·n mag~lu· b edı.lmesı· k · tı halen İtalyanları iz'aca mi.inha~ır !ardır. l d 
ıcı ruz.:ı ugradı \·e i:;; l:ızıştıl·q:a t\s ·~rı, yolunu bulmak istiyorlar. Bu kaln1akt:ıdır. 1ngı'li··•~rin hafif zav. iat Alınan ilk raporlara. gfüe, yıp o yer er e talimatna.nesine 

laz
. n ac.l:ıların iso-al edilmesi gay:ri aske-i her yere \·e hcı-kese. ,_.., iıü h:H·icive nazır1 B. Vvn Rib - k.ld k d -· 

!""' 1 -"' entrika lann başla. dığma dair de mukabilinde İtalyanlara agır zayiat bentropun ı~üsafir edılece" t ,·ill:;ı J
1 

bir çok ölü ve yaralı oldu~ı uygun şe ı e orunma hen egı 
"•( 1 Al ıl h b" k ha.stahanclerc, muLelcre, fıbidclerc 0 k t ·h edil l 

l'. maı ar ar ı a- ciddi h:,berleı· "ksik deg-ildir. \·erdikleri bildirilmektedir. H:wa- ı d Al t ı zannedı"lnıektedı·". Tahmı·nı· ra- yapma ercı me idir. Zanrn k saldınn;ığa b;ı-.bdı. Tarafeyn iki mil- ·~ '" Madama yo un a ıııan \'e ı a y ... n • 
§ebb··a istiyorlarsa bun::ı. te- letten ,.e memleketten birinin orl~ı- Suriyede öteJ.enl>E't'i kendilerim nın sıcaklıgı İtalyanların Sidi - Bar- bayraklarile donatılmış ı-okakl:.ım,m kam 90 ölü ve 350 ağır yaralı- 3 - Ah§ap evlerde ı:;ığınak 

tıs elm"k n ecbun· ·ve~;- b • rani me,·zilcrinı· takviye etmelerini ı R ı lk t ı rın.:ı~ 1 ıı '-'apılmaz Bo" "le b. ı -3 ılect· .! 1 · J wu • dan kal!;:m;ısı k;llı ettigı k~n~utinc ecue i cntrikalarıııa alet yap- ge<;eı· •en oma uı 1 ::ıı-. n ... ı ·•- dır. ~ · _. ına arua o-
ır de ·ı· ·ı. K ve ingili7. topçulariylc ha\'a kun·et- r.ıretle alktsl.:ınmıslardır. turm--1. mecbur··et· d l 1 t.> . ., nı ıyor. ·;armı,. bulunuyor. Bu tan 1111 ar- mağa ah~kın ve buuu·adeta bir · · Londrn. bolgesi haricinde de UA ı.v· m e o an ar, 

4•alb k 1 1 1 lcrinin şiddetli bombardımanına mu- Resmi U-blii· k k . Ilı b u i Napolyon z:ıma- tac.~• ve rtonıu bugu~ına. mı 1n ır ~- geçinme yolu şekline sokmuş kııvemet etmeleı·ini kolaylaştırm,ı- " bi.iyük bir !')abada faaliyet kayd anca orunm:ı sıperlerinden is-
"' Llgtinkü ihtilafa ınisal ol- tı}'-ıır. Fakııt pek ıııi.ıth\!; ıni.ky::ıı-lar a n1u··ıevva..-. bı·r ıınsur vardır. Mih- . Roıntı. 19 (a.ıı.) - Burad.ı m;.:.,;ı- a·ı . l b f 1· . ı...- tifade ederler. 
"takta büyulülmu;> olmak liz:ere .. dlı,ın mu- ... .., maktadır. ıtalyanlar İngilizlerin d~ıha daki resmi teblig nesredilmiştır: c ı mı~se c e u aa ıyet nısuc -
tu .. , n Pek uzaktır. Yüz o- 1 ver d""\'lellct'1. is .. ·te bu . unsurlara 

1 

kuv,·el.Ji mukavemetleriylc karşılas- . 1 Al terıı d•ılıa 'tZ cheı""""'; .... ctıı· olm'"'.'· .. k:ıdd ı·atınııı muall:"ıkl ı t;.aldı~L )ll- '- Duçe. bugün ögeden :;onr:ı, ııııı:ı • - ........... • .... , 
ti. Yf;erıe evvel rrem.iler ah'-'ap- k " ·ı 1·stı·ıı."d eı..ıer·"'k Surı·yed" mu·· kem- tıkları z:ıman alınacak netice K:ıhi- h B "' 1,.,_b t t .. 1 , 1 La - ~ günlerde müsl.:.ı ·bcl ~· \-rup;ı ı e ıneş- .... .1 '· <- <ınciye nazırı . , on .ıu en ropu 

1 
ur .... , erscy n:ıyı arına ,.e n-

ell·cnı ı d E rede büyük bir itimadla beklenmek- . ~u" h' .\ e scyrel.ıyor u. n gul olmak bir ıie1·et·eyc k.ıdar ha- mel bir beşinci kol hazırlaynbi- kabul elnıi~ kendisi ile saminıi hır cashirede bazı şehirler, bomb:ı-
V"r ı deniz vasılalaıı Do- valata nı '.ıt ,·ermek &ibi görünüı·. lc•'eklerini ümiJ ediyorlar zan- göru!:imede bulw1mu~tur. lar atılmı.']tır. Bazı evlere ve ti-' atı tedir. ingilız ordu erkanı düşmanın ' 

\'"l na 1111 clôrt saatten ev- F.ıkat mıhver devletlerinin kıt'a ıımıJayız. masından dolayı memnuniyet gü-- caret hanele"e isabetler vaki nL 
' ka 1 • 1 nihayet maksadını açığa nırmu~ ol- iki saat süren bu gö:·iişınc e~ııa,.ın-
• 1 t d:ı. Italyan hariciye nazın Kont Cia-hiıı .'a e<lcmezdi. Manş .:Xt- A\-rupasuıa tamanıen hakimiyetleri ı Suriycdeki Fransız kuvvP.t- termektedirler. no ile Alnıanyanın Roma buylık el- mu;,;, ölü ve yaralı kaydedilme-
CU~rıne konulan toplar Jn- bıı yold;; duşum:elrr izlı:ır elmoıcr:ne · ?~ri y.uıhş bir yol tutup J.a l lskendt>riyf'de alınan tedbirler çisi B. Von l\Iackensen \'e italyıı.nın mistir. La:!lc::ıshire ahalisi rıı 
De .reye ulaşamıyo •tardı. müsaid buluııuy\lr. Rıllıa sa. 1:t.ılyan Vichy hükumetini tanımamış Ne\·york, l9 (a.a.) - Tass apnsı Berlin büyuk elçisi D. Alfıeri de hücuma cesaretle karşı koy-

to nızaltı gemisi mauin ve matouıı.~ı d.t lıu ıı.unıı.k ş;ıl.ırı ken- 1s 1 dı b .1· el h"c na lılldiriyor: hazır bulunmu,;lardır. 
rı>ı·d ~ ' J • dil·~r;.ı1e m"t .. ı~ 0 7nrı ı'ı1! ı·ntihal.l edi- 0 a ar u enuı:-ı ere 1• 1 • - · 

Q
• O silahı meYCUd deföl- - .... "'""" ~ Iskendeıiyeden gelen hab0rlcrc :\in t I . .. 
1 'I' ~ yurlar. hal kalmıyacaktı. Fı·ansızlarla nazaran bu şehirde örfi id:ıre ilan • ıan gazt> e erıoe gore 
. a'·vare "Oklu 'l'raf·· ·uar H t l ı · l d - ::'viuııt"h, 19 (a.a.) - St .. faııi ~ı·1ıı-rtı. h .J • .T • -"·... a ay an asma.<; ıu ımza a ıgı- edilmi~tir. iskenderiye nıak::ımlan ... 
U •arcb · d F l Ver,...ı.v mu.:ıh.~dcn<.Aıne.,inin kur- sndan· 

h esın e ran.sa vı:: s- mız \'akit hükiımetc muhalif Jı,ı\'a müdafaa tedb.rlerini artırıııı~- · · ' 
ı·anya ] . 1 clugu ,\vrup'ı Alm:ı.n) .ı \ c A\ ıısturya Oay Rıbbentropun Runıa sey,ılıuli r 
.ı,,, . c onanmab.rını m dı<ı c- bulunan ve bugünkü Viehy hü- Ja·r· dtr. Sıg111aııa.r yapılmış \'e lı:l\'a. I 
l{•ll. l gibı iki l>ııyuk imp;natorlugıı ııar- 1 [ h<ıkkınd~ı gazeteler tefsirlerde huhın-

muştuı·. • 
Son raporiar dünkii hava mu 

lıan•belcrinıle -16 dü.':?man t:ıy -
yareı:,inin tahrib edildiğini bil
dinncktedır. J 2 İn.e:il•z tayyarl:.
~i knvbedilmiş ise de 7 pilot sağ lıat .ng~liz_lcr Gn sene~i': ra- çalıyıır .. k buıı~arın eıık, zı uzeı inde ı kumetinin istin ad ettiği kuvvet- hucumlal'lıda luznıel edecek hususı maktadırlar. Gazeteler, ingillereye 1 

~e..., hıl' ıntız.!'r de\•re'-'ıne e:e- 1 1 1 b ı 1 d b. . . t . k·ı d b' ı polis müfrezeleri t~kil cdtlmislir. ~ ·~k -<• .., ~ ufacı: mi livet er ıı~ı·ç-• oırının ır- er en ırını eş ı e en ır ---»ıı«--- · k.ırşı giri:;ılmiş ol:ın cidalin .i\\ ı-u- 1 \'C salimdir. 
taz ,· . ~vrupadaki Napolyon Ieştirilmesinden ıııürekkel.> ım m:.ııı- z\~mrc_ b~zi _Suriyeye karş.ı bi.i-

1 
Yen"ı Kal ad o ya da payt yeni b::ı,,tan ten .. ık:ı matut bır İu~ili'l: tu.yya.relt•ri~in akmlan 

t:nin istihbarat :.t•rvt i bildiıiyor: 

ıı:ı· ~ ıkının alrni:ılamelini bekle- z-..ın:ıe te;ıkıl elrnegc m:ıduf idi. Hııtta yuk bır ı!)tıha bes1cme1tle ıtham • •• ,... 0 • te~ebbü:-. oldugunu yaznıaktıırlır. Lot1dr ı, 19 (a.a ) - H \ a nezare-
~lerdi. Rt.--sy;ıy.ı \e o.inanlı lrııp:ıratorluguna etmiş ye fırsat zuhur edince Vıchy hukumetın- tı,,·i~reyt' a.k"Je'den ~alfımat 
~in-ıa·k. tatbik edikıı şekil de bu oldu. Rus-

4 - Miihim askeri hedefler 
ch·arında ve umumi yangın 

tehlikesine mamz sık :ıhsa.b 

mahallelerde oturanlar, icabın
da buralardan uzaklasmak için 
tedbir almalıdırlar. 

5 - Toplu korunma için umu
mi sığınaklar yerine kt>runma 
siperleri yapmak tercih olunma
lıdır. 

TEŞEKKÜR 
Sevgili babamız S;ıliın lrnpt,ırıın 

öl ıınli ile olan lıiıyiık acımıza tcl5nf 
ve mektupla iştirak eden ın~lıterC'ın 
do.,,tlarımıza ;:ıyrı tlyl'l cevob Yerm ·
ge teessürümüz nıiini olduguml,ın 

gazeteniz vasıtasılc minnet ve< suk
ı-anlanmwn sunulmasını rica edeBoul .gne çok şiddetli yeni bir te

··:wüze d:ıh,ı maruz kalmı tır. Tay-
Ci\ı-;-ı ı ı vaziyel bundan çok prl.ın FınlanJıy.' Estony,ı, Le\.o!>y:ı. Suriyeyi istilaya kalkacağımı - den ayrı idi Bern, 19 {a.a.) - Havas: 

11. ldır D · l 1 -k. Romadaıı İsviçre ajansına bildirilı-la · enı2 ere ıa ·ım o- Litv:ıny... Lehistan ves.ıir bir çok zı söylemi15ti. Suriyenin şimdi I Ayvalıkta, damadı: M. Lütfi 
il lng·ı Melburn, 19 (a.a.) - Pasifik- yor: ı yaı eler Iıın:ında bulunan ,·apur 'e ha '. tere, adalarında ra · devlet \e de\ lelcıkler çıkııtıldı. Os- her iştiha \,·ı lahrik ve celbe<le- Ailesi ve çocukları: Rukiye, 

riz. 

l deii Id· S 1 · · . 1 1 k s · J teki Fransız yeni l{aladwıya B. Vc>n Ribbentropun R __ ıını.:ıyı zi- m~ •. n:ıl.ır;ı bir çot: bombal:ır atını.o:;-

' 

.o. ı ır. ~ an'at eser erını.. lT'ıınl. ımparntur u~u c a ır. • ur.- bı'le<:eK' bı·ı, \'azı·yette bulıınına- ı-" Hanife, Leman. Neriman, Ke· - . t 1 k . v· h h. kA yareti programında, bugun og nıen 1.ırılır. Y.ıkılan ın:ffnal.:ırl.ı antrepo-
;,., Yıını· hnrab o]n1al<tan ye, Man~Ta.:-i Erciıil\, Hicaz, Yemen sınc" raı?.'nınıı. Tü'ı·kı'ye du"rus·· t mi.ıs cm e -esı, ıc y ti ume- ı nan, ismet Kap~.an. 
.. ., - :< ~ .: , sonra ~Venedik sarayında göıı.ı,ş - cfan ~·ıkan alevler dcnızde 30 ldlo ~ "gı' ltaranııyor. B"hrAı tı·carctı· g'bi .)o-avrular do ·Uı"clu. Bu ufacık tinden ayrıldığım ve general de 1 1 1 _, _ _. . 1 ,_.

1 
. . =========================== ... ... d · ·kı·ı ve d•)st bir koml'}U mesleı?:ini bir me cı·~ yapı acağı y:ızı "'ır. metr .. -.. .. ~n görü euı mı lır. 

r 1 de• letleriıı ı;o <lu u huuu . ıstı :ı ~ Gaulle iltihak ettii!ini Avustu- V E f A T \•r ( arbeıerc marnz kalı - b k . .1 . . 1 . a:1 hH~ bırakmamı~ ve Hatay ... B. Von Ribbentropun Ruınaya he- 1 --»ıı«--
• ır. ollugu :linını ın.ıııı <·rının ez.ıyu- "J ra1ya hı'ı'kum" etı·ne bı"ldı'rmı·.,tı·r. 1 t ed t K t ('' Qd k •• ·· ·· f• l 

~ men muvasa a eremez on ı;ı- un omuru ıat arı ıht.1 . dünü\ e bin<.ıenalcylı ikusadi hay<nrn ~nla!;P·:-ı;;·rnı imzalarken ne k-ı-
1 -f M d • · • d ıw ile daha e\·veldeıı bir görti~ıneılc 

tn,,. a ın uzaması fnı?"ilte- d:ı iyi in!~i)aC e<demcıııe~ini mü::.tel- (l~r ı;:-nniıni bulundtıg~unu fil· •. ·v,·ıl anş enızın e neden yu··ksek ".:ıl - ~ ... bulunınad;ın B. Mussolini ııu .... rımhıı 
hatb·?.ayıf düşiircbilir. zem oldu. Awupııd:ı hlıyi"ık n- de- ile i·,;1:-at etmiştir·. r harekat yavaşladı Jrnbullı, ga.zeledler nıahfilkrindl'. 

l lllU ff '} tl \-.,ımlı lıuhr,ııılar ha !adı. 1 [Baş tarafı 1 inci sahifede] clir ..... .,.,. Z,t eren nı ıaye en- i-:iariy" sokakta bulunmuş [Baş ta·afı 1 ·ıncı· satıifedeJ Venedik sarayında B. Mııss•>lirıiııin b' 'kd .• ,._. j · ' lundu6U mah.ıllcrck ır mı .1r ııa-\;'a•- ~C! ınuvaffn1~ olacaktır O z.ım::ın, .\vrup·ı ıı:.ı,inıleı-i ol'ln kimsesiz bir mnl deg~ildir. Suri- riyasetinde B. Von RiblJentrop \·~ .
1
. 

"'at 1 h:ılleri üzerine bombalor atmıştır. h;ılıla~tıklnı ı ııyrı~ naklıye ' :ı ı-
1 ll!u·c d 1 · soııund:ı 1n:-,illert• ve l.ıll!ı,ı~s;.ı Fraıısa bu eler- S · l"l · d" T .. k. Kont Ciano tarafından mlız:ıkcn' ııu • ,ı "enın r ye, tırıye ı crın ır. ur ıye. Bım has;ır ve bir kaç ölü ve ynrnlı ııiıı aı-zettigı p::ıhalılıgın d.ı bu da :ı-

!J ın··d ı tı· ı de cle.-a olımık üzeı e lıir takını hir-
1 

edilecek meselelerin, bundan c\ \ elkı 
lllt>-.J U det ,uvve ı ıa- Suriyclileı· i<:in ancak "Ok eski Yardır. Bu iki tayyareye avcı tayya- mil ol<lu~u :ınlaşılmı~tır. Blt itibarla .,. a liıder duşi.ındulcr. Kuı·uk itilaf, Bal- - !< günlerde. pek muhtemel olarıık dLplo 
l· J>lİtı c:n11·,., ııebu"\•an c:rı'bı· b' k .ıc k h ı· b' k ı·uleı·iıııiz hücum ctmi ... ve btınlard,ın lJelc<li.ve ıktıs.ıd Mudürlü,.,lı bu yuk-
"'",.. 

0 
"" " • b ka1 gıb buııfard,ııı bırt ınute\effa ır ::ıru ş. ço a ıs ır -omşu " '; malik yolla aydmlatılnııs bulundu-

cı ~0ctık t~ra"ıııdnn ı·~:nce k 1 · <l b' d tt s· bir tanesi du;;urülnıli ... tür. seli ~_i b.uıwnk..i. ı.ı;ıli h:;z.ır 'azi.yetiniıı 1 ev .. ·J " • ~ · A'. ustury;ı imparatoı-luguna benzer Ve ÇO < erın en H' OS Ur. 1- " ğu kanaatini doğurmakt dır. ·· 
'l ec"k k d E>sex kontluklarında sahil şehir- tabu bL!· net.iceı;ı adcletmel~tcdır. Bul-t~• t: t ar yorgun bir kutle, öteki de merln:ın Os- zim billün istedigrimiz '-'ey Su- Piccoloya göre, Ronıa gbriişınelcri 

~al.:;j • ..., !erine Ye ingilterenirt t·enubunda bir 1 garıstandaıı ilh41l olun41n l:.ömiırlerin 
h. Z ra.a ıiir. mantı impar:.ılorlug1ınun ~arsıntılı rı·yenı·n .... _tı harb de•·ı·"'sı'nde Tu··r- e:;nasında, dost lsp;ınyanın menfaat-

1 ~ tı 'J • .. mahalle de boınb:ılar ;ıtıldıgı bildi- fıvat tereffuiınıııı scbeblerine g~ ınce 
bu.11

1 
eı• 1.fo son nutkunda rnhde'ine şebıh lnr toplantıyı teın- :.:iye aleyhinde bir entrika saha- rilmektedir. ölü ve yaralı mikl.ırı lerinin bahis mevzuu edilebileceıı.i I b~lediye Bur~az ve Varna limanla-

.1,,tı~ in.1a etti. Bir muharebe- ::;il etmc:k idd'asında idı. H::ıtla buna' . 1 knbul olunabilfr. Fakat B. Suııerını 
"" ık bir de ıran, Erg:ııı, ırat. ve 'fürkiyL·- • sı teşkil etmemesi ve doğ·rudan azdır. Berlin ziyareti ile B. \'on Ribbcntrn- I rından aldı~ı ınalünrnta nazaran ge-
r J 1 galib cıkması vaki d - T .. k" · 1 h. 1 Fena rüyett< rağmen, avcılarımız, r·e•ı ~ene ayni limanlarda kilo3u 100 ı ll1 d - • · den miırekkeb bir ın ııı.zuıne ckhn ogruya ur ıye a ey ıne oma- pun Roma seyahati arasıııda bir sc- ~ 

el ıgıı'ı \'"lnız ı·k· m" -rı 'b dil«man tayyarelerıııin biiyük ekse- ı>ara_va verilen kömurler bu sene 4, t:ık . ' • ·,... 1 '"'Ö u ilave olumrak sakıl iıııu:ıl'ulol'lukl~r sa bile bir ecnebi nüfuzunun 1 
.. beb - netice münasebeti tesisıni nıu- • abıl('' -· · ·· J d. y ! riyeli ile mu\·afi<ıkiyctli c-m-pı~ınalar kurn~ı t ırlamıştır. Dünkü topUı.ntı<la ll'ı 1 . 1 egını soy e ı. a.- böyleçc ba,,.ka şekillerde ihyıı edil- Suriyeye .ver!eşmemesidir. Bi- hık gösterecek hiç biı' ~ey mevı:uci 1 

llg 1 yııpınış ve Leş d\ı~man bombardıman odun ltömünı idn şimdilik azamı sa-1.oı·J .. 
1 

terenin di.inya impara- mek dü;ıüııtilıryordu. F;ıkat bütuıı zjm kanaatimizce, harbin so- ı tayyaresi düşüt·üln1ü~tür. degildir. r tıs !iy:.ıtı lesbitine lü.mm h,ısıl olrrıa-
''"r]Ul•u Veva Almaı1ya ı"le mü- k:'ıgıddan kö5kler ilk ciddi daıL,•yc t1und,"' Surı·ye mı·ııı· gaycsı'ne k"- B D.N.B. MiN NOTU F' tl el b" 
"" J " .. 1 andırmanın dıgı nııla ılınıştır. ıya ar a ır<ll. ~lede b. . dııyanamadılar. Küçük ililıH Siıdet · Roma, 19 (a.a.) - D. N. B. bildi-

Eski Adhye E\ rak i\I\idUrli B·ıy 
Ne~et refikası \'~ Teıııyiz az:ılıgırnl ın 

ınutekaid anılrnt Bay Arifiııın anııe:.i, 
C!iki POtit:ı Miidlirleı-inden Bay Şev
kinin ablası \ c Emekli l\fıral;ıy BJ;," 
Nuri v·~ ı\xukat Ce,·det Foılırı \•e 
tstihl:am Yiizb:ı~ı~ı .Fahirin buyiık 
l·ayınvalirkleri Bay:ı.n Düme\ 'efot 
clıniştir. 

Cenazesi bugün Kanlıcada Bay A
riiınin yalısından knldırılaı ak na ..ız.ı 

Kanlıca camiind~ ögle nanı::ızıııı mi.t
teıı.kıb kılıııdıkt..-ın sonr::ı l"Q:ıhalli me<?
kürdaki aile kııbrist,ının:ı defnedıl~
t·ektir. 

VEFA T 
Koca:ıslan pa~a \ ,.. 

Ali Paşa ahfadından 

Teı:·;odekııli 

Denizyollıırı 

«Sus• vapuru s(ı\·arbi Vedad Kot .. ı

:.ırslamn babası Y<.nyalı, 

~i .. · . n ırıni tercih etme· vm:mal{ imkanını bulacaktır. Bu 

1 

k t 1 U U d:ıha yiik~elış gbrüldügtı t,ıkdinle lm 
q lı]l' k ~. me:;elesi He yıktldı. \'ulrnalın r!lenı- - ur u . uş g n riyor: ı 

ılar 1 a cdeccgı zamana ka- kilıi &lk<ııı bil'l ginı de ını.:cssiri- gaye ayni zamanda bizim de Bandırma (Hususi) - Bugün B:ın-ı Venedik sarayında bu~i.iıı yapılan tedbire b;.ı;ş 'urulac:ıktr. ,·efat etmiştir. Cer:azesi bu~un T,ık-
•· leklcı.'- b·ı· · .ı k · Dıger t:ı~rdan ~ehrin ı.~ömi.ir sto·~:.ı. d ~d· ... Je 1 ırız, ucnıe ıs- yeti meşkük bu· mekamzma halıııe gayemizdir; bizim için de bir dırmanın kurtulusu mün:ısebetile sa- birinci görüşme hakkında sıy:ısi sim Ay ede caddesi Ayhan apart -

ı. l . b 1 d da 1opl:ıntıda mevzuu lıahscdilmi;;itir. n'anından saat 12 de k~ıldırıl .. r;ıl• lJ kalbey emı5 u un u. bayram te~kil edecektir. Bun - bahleyin Cüııılıuriyet m('ydanında mahfillerden öğrenildigine göre, lıu istnnbulun odun kömütii istihlakı • 

MAZHAR KOCAASLAN 

" llıu""ı· ti k b J d'I h' tt B d ·· ·· 1 h~ t · · b h 1 o ~leyin namazı TcşYikıye rnıniiıı,fo lıtih,,ı· .,, ye e a u e ı en hte 1t:ılv .• n g::ızctclerı bu duruma dan başka bir tes\''İye tarzına, temsili ma ıye e an ırmanın kur- goru;;ıne er, "ssa en samıırıı ır a- senede 50 milyon J:ilodur. Du mikda-
"" · · · · d ım· ·· kılındıktan sonra Feriktiy mez . .rlı-tıı. noktai nazar bu 1 b 1 A , akkat bil l T"' k' · tulusu yapıldıktan sonra resmı te- Ya ıçın e cereyan e ·~ ve gunun ı·ııı "', ,0 1 Bulcrarl'sta--.d.aı1 ı·th·.ıl olun-1 

a- . 1 k a· 1n ~.ek.küller tarafından abideye çelenk- ı bi.ıyük meseleleri. teferruatıle mnta- k d "0 ·ı ., .... t • ıııızaran müsta t e vrup:mın nası, muv e O sa. ur ıyenın ~ • ' .. .. •· l uma defnolunacaktır. 
~ııt "1anııy e a si ır. - olabıkce~ın.i duşünmek ıhtiy;ıcıııı tahammül etmesi imkan haricin- ınakl:ıdır. Şimdiye ·ıı ~r .. ı:u .yon ====:::::::======-== 

C!te ı'kt d" .,., __ _,. l tt l l . ler konulup, miıteakıben, şehir na- lea edilmistir. :Mih\'er de\ lcikrindc, J~ı'lolLık satı~ ya,..,ıln•,•"lır. S~hrıınızdc ı,~t ıı:;a ı '"e askeri kuv- •=--•:u .. yor ar. a ya g.ı.-:cte en mu - r1PJir. . ., .. .... · L V E f A T 
k ı bU";;k hı·ı· ;ıe\·lcttı'ı•. Har- vak kat 'e tah::ıyyüli de olsa gelecek mına H. Arabacıoglu tarafından he- büyük meseleler h:ıkkıııdaki g•>nı:ı- rr •'\ cud stok bu ihtiyaf'taıı az olm:ık-

U.z nizam hu u t nda a al d "tt ·' '.'ı la ik'raber Anadolı.:d:ın Trakyııd . .ııı Ye "I;! .J'"" u H iiM"."·in Cah id YAi.P iN v_ ecanlı bir sb,_·le\· \·erilnıi tir. meler mün.-ısebetile uzun müzakert!- ı İstanbul beledi.ve .i ev·r.:ıl: müfüıı u 
t1J,.t. u. n nıüd<let mukavemet :!: ' r arın a mu e- ler yapılması \'cyahud gonı~n'elcriıı 

1 1 
.. Avni Alpkay \·azifesi için A!.k<ır.ı•l ı 

""ıU h!d ~rü."lmuyurfor. Bu tun ,h rupa . . \ 1 A d t d 'ld' 1 Bulgariq:ından devam ı surı;ttc rn- • 
tıı l l' .. 1.Iücadelenin uzama- Mıricıdır ve yalnız I \TUpa 1 e nıe- ı:asıııa dayanll.'1!51 ıı şar <'gı ır. k- ıne\·:r.uu hakkında duııyayı hai.Jerd.n· bulunurken ani olar:ık 18 (•yl(ılcfo 

ngu l tl d Al blr kutub \ ~y.ı iki kulı.:b \ e merkez rika arasında bir köpnıba~ı Ye mu- tı!;;ıdi birliklcı- du<:ünulınektedir. etmek adet degildir. 111;11• gelım klcdir. Yefat etmiştir. 
lıılltıla.ı ız er en ziya e - <:lr::ıimda topl:.ıııır Y~ht..,l d.lha geniş v;ıs:ıla hatlı roliıııü oynıyanıktıı-. Görlilüyor ki ye11i nız;:ıın dü;iün -, Fakat muhakkak olan bir şey \'aı·- Dııçc ile göri.işnıeler. Almaııyanın E~i: Nüzhet Alpkay. Dam~dı: LCt· 
ıı:-.ı· ·ın ale\,' hiuedir. tktı- e;;asl.ara c!ayan<:bilir. ·· ı 

'
4 1 h .J K.ıl.ı kala Cermen ve l...itln kutub- ccleri, ne kat 1· ııe '<ız.ı 1 ve ne de ı;a o da görüşmenin görüşulen mcl'zu İngiliz imparfıtorlugunurı kalbin~ fi Sargut. Çocukları: Semiha ve 

l'atı arbin tcvlid ettiği bulı- it::lyan muharl'irleri İsliı \• klitle- !arı kalıyor. Cernıen meı·kc:ı:.i daha mi.ıllehiddir. Hnrb muk:ı<lderııtımıı üzerinde iki taraf ara ında mutlak dogru yürüdüğü, it.alyaııın fııgillen:- Hukuk son ve ikinci sınıf t01lel;e• 
lil~ ~bk saklanamıyor. İs- sini ve l.ılıı~enaleyh Ruı::yayt takri - ziyade şimnlidir llalya be cenubı<lir. seyrinden kat'ı naz;ır milwerin znferi 1 bil' anlanl havası içinde cereyan el- rnn Afrika. mü~teınlekcler iınpan•lor- 'terinden Meliha, Fahrünnisa 
lık ı_ ılen nıemkketleı·de kıt- ben As;ya ımılı :.ıddcdere!;: Avrupa Bu iki \'eya !ek merkez etrafında bile milffereileri t·Plkı lt-k "Öriı~ın tiğıdır. Bundan ba!jka. askeı i \'azıyct ı luguoun kilit no!üalaİ·ıııa <lııgru h;:ı- •••••••••••••••~ 
lir,<-t:hlıkesi bal) göstermiş- koPıbirıez~nuna so\nnuyl•rbr, fngil- _ Lfıtin Ye Ct•rınen - diger taaz- bulınıvacaktır. Yiktor Hügonun de- hakkında da büyuk ıneınnuıtiyct ifa- reJ,el eltigi, iki memleketin İngiltere 

tere de adıı olmak ve nlifuzunu kay- I zilcı· topl;ınacaktıl'. Diger dedikleri dıgi g;bı istikbal kım_eı~ın de.~ı!dıı·. ı de edılmbtir. ı ;.'(' kar~L büyük hücum için safd:ı bu-
ı:;~f betmi:ş buluıım.ık ıtıbıı.rile Avrupa faazzilerin belıcınehııl mılliyet e- HüSt'~-in ;:liikriı BABAN Su cihet ilave olllnmaklaclır kı lunclugu b'r anda vı.>pılm:ıktadır l 

h~eu~~t, Almanlara karşı •. , • . . _ 

tı'tıh n hoşmıtsı.;zluğu ve 
gılte alcfetj arttıraeakt?r. İn- ! 

Kirahk apartlman 
Bebekte Arslanlı so!~ak, RJberl 
Koleje b~ dakılrn mesafedt? k ı
loriferi, soJuk \ e sıcak :ık:.ır su
:> u, banyo.,,u, bahçe:;i \ e gu.ı:cl le ı.·te, Anıerikanın yard!IIlİ- r 

t)ltf k 
<lır 1 

Çc kuvvctlemnr>kte manzarası vardır. 36 - 86 No. y.ı 
ıltık~l"cek seı1e istila daha 
tlıı.ı-~~ız bir hal alacaktır. 
~aYırt tızaması, lngillereyi 
!la atacak ise Almanyayı 
<\.~::ıbvcdecektir. Her halde 
l"tıak ~l'llaı1n harbe girmekteki 
t>ııı:ı.ı:a.dı bu değildir. Bina -

l'e tat~ . Almanynnın bir ke-
11\ıuy 1 • 1 ~1 teçriibe etmesi bek, 

~i ~· lngiltercnin hazırlığı, 
~l'Uy 11llanları tereddüde dü· 
'eUy or. ~aman geçiyor, kı5 
h~ll 0~: °N~dense istila kscb
l'tıi}'0 ır. turlü ta.ha kkuk ede

Qa, h~· ~tıünı.üzdeki haftalar 
tııa ,,tnınvaı üzere geq.ip is
ııtı.,., enıri ahara talik olu-

' '>Q. el.. ,, 
\et Cd unyayı aklı selime dr.-
lıitıi en Almanyanın kcndi
lıııuıt llınh\·etmek bahasına 
ı Creui 
<llc:n k .J .nıccnıh Ye alil bı-

l'l.1C!.rn~la te.ıı~idindcki ciddiyet 
11afhn ta.kıh olunacnk bir 

Ya girecektir. 

lliknıet ILGAZ 

Bu vaziyette kolunu birisinin 
çekmesine, yahud da kurışunla
rın bOşa gitmesine lıiC' bir şekil
de imkan kalmıyac:ıktı. 

Sarhoş adımlurla kapalı ka· 
ınya doğru yiirüdii. 

İşte niha.) et hayatının son 
merhalesine eelmiş bulunuyor-
du. Bir kaç sn.ıiyc sonra Mlizey
yen kanlar içinde yere serihlik -
ten sonra onun için ele hayat 
sona erınis bulunacaktı. l\:im
seye belli etmeden tabancasııu 
cıkardı. "Ufal: bir parmak hare-

• 

kctivle emniyeti a<'lı. Sonra 
• v 1 

sol clh'le kapının toknıagını çe-
virdi. J<apı gürültüsüzce açıldı. 1 
Bülel1ll ic:cri girdi. 

Etrafta Müzeyyeni arayan 
gözleri bir şey bulamadı. Nerede 
idi? Yokı;a dış.'lrı mı ı;ıknuştı? 

Hayır.. İşte süsi kulağına geli· 
yordu. Bulunduğu odanın için· 

<len ge<;ikn diğ·er bir odadan 
onun sesi akı:,ediyordu. Orada o
lacaktı. Halının üzerinde gi.i· 
rülti.i yapm~dan yürüdü. 

Kapı aralıktı. Bü!end bu ara
lıktan Miizeyyenin beyaz ge
linlik elbisesini derhııl tanıdı. 

Kapını!l öniine Yardığı zamar. 
bir saniye tevakkuf etti. Ne 
de olsa heyecanla mışlı. Az son

ra if}liyeccği mütlhiş cinayetin 
tesiri ne de olsa onu tehyiç edi-

yordu. Bu sırada gene aralıktan 
1\riizeyy~nin koc:asiyle konuş 

makla olduğunu gördii. Buna bi-1 

raz canı ~;ıkıldı. Kimbilir koca- I 
sı. hu manasız suratlı adam, ka
nsını yerde ölii görünce ne ya- I 
pacaktı? Miizcyycni odasında 

yalnız bul<ıaydı ne ıyı olurdu. 
Belki bu takdirde kendisine bir 
kaç elimle tlc söyleyebilir, ken· 

)YAZAN~ 

d. . k - d 

7
d ~ b .... k 1 

ısme arf?ı uy ugu uyu aş-

kın kendisini bu deliliğe sevket
tiğini anlatırdı. 

Kimbilir? bu takainle belk; 
de bir mucize olur, Müzeyyen ... 

Hayır. hayır.. Bıına imkan 
yoktu. Bbyle bir şey diişünmek 

bile büyük bir safdiJlik, bir bu
dalalıktı. ~.rüzeyyenin kendisini 
sevmesi hic: bir sekilde ihtimal 
dahilinde okrnazdı. 

Bu sırada h;erideki konu~ma 
nazar1 dikka tinı celbetli. Bu bir 
konuşma, bir kocanın karısına 
ilk evlendiği aksam :-;ôyliyeccğı 

neviden sözler değildi. Bu bir 
münakaşa itli. Gayri ihtiyari ku
lak kabarttı. Müzeyyenin koca-
sı: 

- Buna tahammiil edemem! 

diye adeta bağırıyordu. Beni re
zil eltin. Arkadaşlarımın yanın
da ilibanını sıfıra düı:;ürdün .. 
Bövlc sersem herifleri nasıl o- ı 
ltıyor da düğii.ııe dnvet cc1ıyor· 

.sun? 
B

0

u cümleler.den her biri Bü
lcndin surntına birer tokat gibi 
c:arptı. Şiibhe yok ki kendisin -
den bahsediliyordu. Osman 
Kadri t.lernm etti: 

- Düğün davetiyelerinin al
tındı elbise mecburiyeti bulun
duğu sarahaten kayclcdilmiO) ol 1 

masına rağmen bu hamal kılık

lı adamın tıraş bile olmadan 
aııar1 ım:ınıma g-elme!'i ne küs
tahlıktır ?Haydi o geldi diye
lim. Fakat sen nasıl oluyor el&. 
onu içeriye alıyorsun? 

Nihayet Bülendin mernkla 
beklediği Müzeyyenin cevabı 

işidildi: 

Telefon c<lilme:;i. 

GAiP ARANIYOR 

- Canım bunda sinirlenecek EylCıl 940 t::ırilıind.:! Anl~nr •• d n g('-

nc vm·? Biilcnd de ötekiler gibi lt<n yolcu lmtarında on yu~•ııd::ı , c 

çocukluk arkadaşın:. .Ağabeyi-/ Fatma isminde ı-ag bıı1dırınd..ı büy, ıc 
nün en ivi d.1stu idi. Öbürlerini lıiı- yara niş:ıııı bulunan ç(ıc uk 0 ı; 1•1 

· 1 Dil i$t::ısyonunda \ ul~u::ı gelen !.a-
davet eıtiğim gibi onu ela davet z::ı dol:.ıyısiyle H .. y.larp ,a i _ 
etmem kadnr tabii ne olabilir? tasyonundal;i k:ıLb lık iç ndc 

- Bırak şu saçma lafları di- 1-.aybolmus '"" üç gundur arand gL 

;yorum. Şimdi sana son bir müsa- halde bulunamamış oldugundan he!." 
adc.. Yanına gider. evimden kimin ne.zdindt• ise in;>aniyet n.ım111a 

İstanbul Av \·ergılcri müdir'.yeti ınu
çıkıp gitmesini :::öylersin. Aksi hasebe kaleminde Kfıı.ıma t~Jıı.ı e-
haldc ben yapacağımı biliyo- ı dıldıği tnkdiıdc memnun 1.;.Hlccc,,;i 
rum . .Anladın nn? n:ın olunur. 

- Çocukça şeyfor sö:-. lüyor- ,.ıııı•••••••••••'• 
sun. Bunun nı> kadar ayıp ol- 1 A p •ı K o fi L u du~ınu dlişi.inıniyor musun? . U 
Hem gece de çok ilf"'rledi. 

- Sc~ini kcı- ! l-Iiç biı· bahane 
kabul elmiyorı.ım, lliç hir maze
ret dinlemiyorum. ~imdi daha 
şamr<myalar açılmallan hu he
rif cvimrlen defolup gitmelidir. 
İ§tc o kad:ıı· ! 

Namlı Tiirk 

Sucuk l arını 
Her yöi""Ue araymız. 

TEL. 24340 
TAKl. IDLERDEN SAKININIZ 
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' - Usta, bak koca Yu::ıuf ne 
diyor?. 

Cazgır, cevab vermedi. Sus
tu. Paşa, Cazgu ın ccvab verme
mesi üzerine hı<.ldctlc : 

- t'sta, olmadı mı? 
- P~, görmedim. 
De; ıncc pnşa hiddetle: 
- Ö.> le ise ben, bu güre~ ta

nıınıyl m. . dedi. 
K Yu uf, paşaya ctvab 

erd . 

1 - Pru; m eğer güreşi tanımı· 
yon: • ız ben, bastan tutuşnrum. 

-Olmaz .. 
-H kkırn zayi olur p .şam!. 
- Ne yapayım kaYga ctme-

~eycl"mz.. J 
~ Pas: ın, kct\·ga yapan ben 

c"'bllim .. 
- O ınaz a lık, ~ekıJ"n mey· J 

t!and n dc.di. ı 
Bt t ı·~tle J{oca Yusuf <la 

vılm l ny~ mevdandan <;:<:kıldi. 
Da' ull r, z :rnahır dm mw; -

tu. AJ'co ıle Katr.:ıncı beldı -

Yazan: Sami KARA 1."EL 1 davet ve 
teşekkür 

20/D/010 Cuma ı::ün l ö :le naır.a-

1 

zınl mliteakıp annen .n ruı.u .a 1th •C 

edilmek uzeı·e Fatıh c. miimfo ınev--

1 

lıid okumıcağından doql..ırımı, tanıdı

- Vurun!.. l.larımı \"e sevap c ... n z<:!, ... tı cia\"d 
Zurnalar, davullar \•urmağa. l e:diyc.rum. Gcl.T.d r·nı ric:ı eder rn. 

başladı .. Katrancı ile Aliço tek· 1 Maruz kaldı~ı11ı bu • cı el 'ıyı ıe 
rar tutuştular. 1 lc:lo;:r..ıf \.,_. ı ckt.ıpl.ı 1.x.>.} anı t iyet 

' \ e tee :.~ıcr '11C i tır. k ed<·n ık .. -Meydan boşlu. Adalı ve K0ca. 
Yusuf güriUtüsü J:alkmıAtı. lki 
ı eh livan gilrültü a:asında epey
ce nl'f ('slenmiş \'e dinlenmi ti . 

Bir iki elenseden sonra, r,ü
re.'ıC Katrancı girdi. İlk hamlc
d~ Aliçvyn dald?. Fakat, Aliço 
hasmını keskin bir boyundm uk
la karşıladı. 

Katrancı, açılır açılmaz tek
rar dalmasını tazelcdi. Ali~o. 
tekrar sıkı bir boyunduruk ile 
mukabele etti. 

Fakat, Aliçonun hu seferki 
l:oyundııruğu yamandı. Haemı

r.ı boyundurukla sürüyerek al
tına almak istiyordu. (Sonu v .. r) 

daşlarıma a) • ı . ~ ı \. b • crmcğc 

tcc" üru .ı nüni oldu und n, t, .ııl 
duyı;ı.:l r ııı ı c tc t: k ı iri ı bu .} .w 
ıle aı .. edcıiın. 

Yılrnaz i rketl 5ahiblerlnden 

Hilmi Sarvan 

Beyoğlunda Kumbar;;cı 

yokıı§•nd:ı 

Musevi Lisesi 
Te t.it edilen prosı. ı mucıbınce 

ikmal imtıh, nl:ırı 27 A •usto -
ta b.1şhındı. 

K<ıyıd "c tccdidı k:ı,> ıd mu · 'C

lcsi Cumarte•i \"C Paz rcbn m .. a
da her gun ynpıl , ,tadır. 
Telefon: 41384. Mudılriyet 

1 ASKERİ FABRİKALAR SATlfl ALMA KOMİSYONU İLlNLARI 
Kilo Cinsi Kilo Cınıl 

)ONU. ı • 
Z.1bti)e ca.vuE:lan mcyd &-

1 

30CO 
noo 
n.ı 

2! 1) 
900 
ö o 

Bulgur 
Tuz 
Zeytinyagı 

Kuru 1'..ısulye 

Zeytin tanesi 
'Ozilm 

2100 
800 

2000 
2000 

€00 
1200 

Snde yaı,'l 

S;ıbun 

Pi..-inç 
Nohut 
Şckt:r 

Meıciınek 

dan e.> ir<'ilcri temizlcdıler. C z
gır dm ulculara 'c zurnacı), ra 
seslendı: 

Askerlik işler: =~ ı 
14rı:ı Makarna 
Tııhm"n edilen bedch u9tH l r GO kuruş ol:ın yuk.ırıda cıns \e ınikdarı 

y.ız.ıl: 13 k:ılcm c>rz::ık B kırkoy b. rut fabrika ı muh.ıfıı boluk lulerinde 
te lı • w rtilc Tophnr.e S:ılıpozarı askeri fabriknl:ır :;oll.ımnsmd1ki satın 

nl 1 l.o:- 's:;c.nunca :!4/9/94 J lı gumı caat 14 de pazaı lılla ıh. le cdl
lcı. . · ·. tsteklılc ı ;n m~ akk t teminatı olan 522 lira 27 h-uruşu her han-

E~)o u Yabancı Askerl•k u n-
cen: 

d r. 
o 

l . 
• t (,o 00) 

b ulmu !urlu •une yatır. ,. ula .. akları m. kbuzln b rlıkte mezkur gun 
t c komi yon1.ı bulun • ları . Şartname> her gıin ,oınisyonda görü

(8178) 

Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü ili!ınları 1 

r.• u mm en kıymeti 
LI; 

Tem rıatı 
LI. -----~-------8000 cou 

KO AK 
Mesııhası 

ôG3 G9 

racantları. 

EMNiYET SA DIGI ILANL RI 1 
0

/ 0 5 faizli 
taksitli 

ve sekiz sene 
em ak satışı 

Semti 

C\ kiindc 
beyi Bo tımcıbaşı Abr"ullah 

hallE!:!inde ~" tıklı ro ,ak 
J , yeni 54, 51 No. lu. 

1.:de vapur i !..ele 1 yeni çı t
lık c ıddeslndc eskı 519/10 )eni 

7 ?\ • iu. 

Cinsi 
Muhıımmen 

kıymeti 

K5rgir bir dükkanın 500 
tam. mi. 
Uç kutl ı dokuz odnlı 
iki ı;ofah nhliaı> b.r 
evin tamamı. 
Kıirsir bir dukkimııı 
tnınamı. 

900 

450 

l - Arttırma 30/9/1940 t r hine düşen pazartesi gunü saat 14 den 
lG :ı. .ı • d r yapılncak \"e ga> i en ul en çok bedel verenlerin u tunde 
k 1 .. tır. 

2 - Arllırmnya girmek i n ı ulıammcn kıymetin yu:ı:de 15 i n.isbe
tlı e pey nkı:c>si y:lhrmak 15.1. dır-. 

3 - P :-ttırm;ı brdellnin dortle biri pe in ged ~alanı el.iz sen('de se
kıı nı O\'İ tak ıtte o;.lenir. Ta ıtlcr % 5 r ize tı'ıbtdıa. 

4 - Tak itler ödeninceye adar gayri menkul, s .. ndıga birinci derc-
e de t kil kalır. 

5 • n n..ıların fotoğrafları ı dık dahilindckı satış salonunda teşhir 

ol ctadır. Fazla tafsil!ıt almak için salo:ıa muracnat edilir. (8G63) 

r..::ıı:=::::ıı::s::ıııı...,...,,,c;::o.,.,,,e141X> ... D::ıl_,,,IAIC! ...... ._ __________ ~~ ..... ~---·-----------------"!"""------------------""!! 

~-------İs,,_ta_b_u_l_B"""_e_.J_ed_i __ y_es_i""-~İ-Ia_n_l_ar_ı~-J 
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40.50 
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48.00 
116.i7 
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. 
Ak 1y :ı.anır.n y~r nde Cnmcıali l\Iah, Düyuk Resitpasa cad. 3 üncu adada 110.55 

mur.lt • t ah 1ı orsa. metre 
Al. y ya n ye •• nJc tncbı.!y m:ıhallc: n1n Atatürk caddesinde 63 üncü adada 

met ·c ı l\.. t:ıbbaı s:ıhalı ars:ı. 

K.ı .ıgı.nı uktc Krrnba.ı Mah. Giılclcdc ~o. 77 ci c~da 69.37 metre murabbaı sahalı arsa 
Ak r .. y )a n ın yerinde İnebey mah. Tirynkı Hns:ınpaşa so. 62 ci :ıdnda 3.50 metr<} 
mur b ı saahJlı a a. 
Ak y yr.ngın yer nde İncbey m:ıhall iı.:n 63 üncü adada 20.20 metre murabbaı 
sahalı r a 
il,.' • y ya"lgın )Eıinde Mcsihpa~a Mah. Uıleli cad. 35 inci ad:ıda 32.12 metre mu-
r-.ıbb<:ı ahhalı ur ..ı. 

Ak ray yangın yerinde lnebey Mah. de 63 üncü 
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T m~n bt-delkrı ile ilk t(;ll".i ; t ln kd t~arı yukarıda yrızılı arsal<lr satılmak üzere :ıyrı ayrı açık :ırttırm:ıya 
·~c.nu u tur. ş rtn~cler Zabıt \"C M\.l;ı cl:ıt Mıldilrlüğü kaleminde gbrülecckilr. Jhalc 7/10/1940 pauı.rtesl günü 
ı;aut 14 d O t Encumcnde y p.J • .. akt • Talıblcıin ilk teminnt makbuz veya mcktuplarile ihale gtinü muayyen 
~attc D ı En1.umcndc bul (8933) 

YENi SABAH 

!~hisarlar U. Müdürlüğünden :I 
I - ld:ıre :ıizin Ankara Baiffiüdurlüği\ne b:ıf;lı. Çogul tuzlnsındn 

1009 I\I 3 tuı.lu su istiap kabıliyc~ini bniz olacak 4 teraküm havuzunun 
lnfası için verilen fiyat haddi lôyık görülmediğinden yeniden kapalı z:ırf 
usulile eksiltme~ e k·>nmuştul'. 

il - Du iı •• tın n.h .. uncn bC'dcli 31.115.64 liradır. 

111 - Ek ılwe c.u~k: Ankarad.ı İnhisarlar b:ışmudurluğılııde ve 
1stanbulda mt>rkez b.nasında "Tuz ~'en şubesinden 160 kuruş bedel mu
k::ıbilinde tedarık olunabıl!r. 

iV - Eksiltme 30tIX/l!l40 p:ız.artcsi günü .:.aat 16 lla Anknrada inhi
sarlar baş ınüdııı 1 ıgu bina• nd ı müteşekkil komisyonda y:ıpilacaktır. 

V - 1 t"klılcrin kklıf cnakını havi zarfa, şimdiye kadar beton 
havuz işlerıle me gul oldukl ı nı gösteren vesıkalarını da koymaları icab 
eder. 

Vl - Mu\" .. k,., t tem.nat miktarı % 7.5 hasebile 2334 liradır. Temi
nat için milli ba knl, rdnn almnc:ık mektup ile borsa rayiı: fiyatlarından 

3 15 noksaıule mıllı e haı.ı kabul edilir. 
vır - Teklıf mcktuplarırı YC diğer evrakı hmi zarilnr usulüne göre 

mühurlcndiktcn oııra ihale natindcn bir saat evveline kada:r mnkbuz 
mukabilinde te liı:ı edil 1clıdir. Posta ile giindcrilecck 'mektupların yine th 
nlc saatinden bir s. ut C\'\ clıne kadar komisyona gelmiş olması lazımdır. 

Postada \\iki olabılc ek gec.kmeler nazarı itıbara alınmaz. ~8777> 

$ • $ 

I - Deği;;tirilen m.ıh..ımmen bedeli mucibince 66 adcd S1hhiyc çantası 
aı:ık cksıltme u ulılc .... tın :ılın:ıcaktır. 

II Muhammen bedclı 3630 Jirn muvakkat teminau 27:2.25 ı:rndır. 

llI - Jo:k iltrr.c 23/JX/1940 pazartesi gümı sı;ıat 14 1c Knbataşta Leva
zım ve Mübaya. t şub ındcl.i ahın komisyonunda yapılarakbr. 

IV - Şaı tn ıe ~ozJ geçrn şubeden pnrn z alınabileceği gibi nümu-
ne de gorulcbıl'r. • 

V - İsteklilerin eksıltme ı<:in tayin olunan gün ve sr:ıttc % 7 .5 gü-
venme paralnrile bırlıkte mezkur konıisyona müracaatları. •8400:ı> 

1 DENİZ LEYAZIM SATIN AtMA KOMİSYONU iLANLARI 
1 aded Ter:ızi c 10 kiloluk:ı> 
ı > Baskul cıoo > > 

5000 > Küçuk madeni dugme 
50 kilo Galvaniı.li yumu~ak tel 

350 > Perç_iıı çk. i 
12 > Kibriti Nuh::ıs 
l8 > Tnrt:lr. t dö potase d<.i süt cscl dö senyeb 
5 > Haınızı kibri• «ke if:ı> 

200 aded Dcmır fekeı lek imali 
Yukarıda cins \e mikdarı gosterilen eşya v~ malı.eme 24/EylCıl 1940 salı 

gilnü saııt lG da paı.arlıkla alınac:ıklır. 
İsteklilerin belli gtin \ <' sa:ıtte Kasımpaşada bulunan komisyona mü-

racaatları. 8802.11 

* * • 
Hurda e~ya. sn.hı; ilim 

- Tahmin edilen bedeli 4462» lira c25:ı> kuruş olan on iki kulem 
muhtelıf cins hu d, c~ya 27 Eylül 1940 cuma gunU saat lG da açık cttır- 1 ma ile satılac kt ı. 

2 - tik ten lnah ,334 l r.:ı 67> kurus olup ~rlnam<- · her gün ko
mi yondan alın. bilir. 

3 - t tcklilerın belli giln \ ı.: saatte Ka ımpaşada bulunmı komlsyona 
miıracaatl.:ın. c8512ı 

7000 K llo 
1500 Kilo 

* • • 
1 

Eylul 19·i01 

ı yona 

• ' 

mil-

Kayıd muamelesi, Cumartesi ve pazardan 
maada, her gUn saat 10 -12 arasmda yapıl
maktadır. Mekteb 23 Eylülde açılacaktır. 

Telefon : 81078 
================== 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden: 
Tahmlnf "b 7.5 muvakkat 

Cınsı Mıkdarı tutarı teminatı 

Ma a 32 ) 1211.50 L. 90 LI 86 K. 

Sandalye 250 ) 
Maarif matb ı için c\-ıfı .ırtnamcııınde yazılı 32 ma~..ı ve 250 tane 

sand lye salın alın caktır. Açık eksiltme 3/10/1940 pcr. embc saat 15 te 
Yi.ıksek OkuU.ıı • Muh::ısebccılıgindc yapılacaktır. isteklilerin muv;ıkkat te
min tlariyle yazılı gun \ e auttc komisyona müracaat lan. 

Şartname bedel iz olarak Müdurlükten alınabilir. (8775) 

İstanbul Defterdarlığından : 

S. No. 
Mükellefın ismi 

ve !fi 

l tskendcr Jhracat tuccnn 

Adresi 

Kemankeş Ömer Abid 
han 2/5. 

Senesi 

931 

Tophane §Ube i mUkelleflcı inden olup yukarıda adresi yazılı tskcnde
rln 930 takvim .}llından mutc\Cllid 931 mali yılı iı;in vermış olduğu ka-

20 

Satılık Köknar tomruğu 
Devlet Orman işletmesi Karabük 

Revir Amirliğin~~n6;1 ı - Karabükte revir önUnde istifte me\·cud <825» aded muaoılı • 
metre mi\:!ıb «566> desimetre mikab kökr.nr tomruğu aı:ık arttııınB 
satılacaktır. 

2 - Tomrukların nyrıcn baş kcsnıe payları mevcud ve kabuıuıırı 
yulmuş olup hacmi kabuksuz orta kutur uzcrlııclen hcsaplanmı;tır. dl.fl 

3 •- Tomruklara rud şartnamesi Aııkarnda Orman Umum ?ıfU 
ğUnde Ankara, iı.ianbul, Zonguldak çevirgc müdürlüklerinde ve l{ıır:ı 
devlet orman i§letınesi revir amil"liğindc glkülcbillr. 

4 - Tomrukların ınulııımmen bedeli cl4> lira c95> kuru~t~r. t 
5 - isteklilerin ';O 7.5 pey :ıkçelerlle 23/!l/1940 pazartesi gunl 

«14> de Kanıbüktcki re\ir merkezine ır.!irncaatlıı.n. •8i4~_..;:::::;:: 

Yüksek 
Fakültesi 

Ziraat Enstitüsü 
Askeri 
Kabul 

Kısmının 
Şartları: 

Veteriner 
Kayıt Ve 

}.S.,,J 
l - Ankara Yuksek Ziraat En titüs\l Veteriner Faküıtesl ~ 

kısmına bu yıl sivil tam devreli li<'clerden iyi \ e pek iyi derecede , 'dl e(.• 
olan ve olgunluk iıntıhanlannı \"crmi!i olmrık §artile talebe kab"• 
lecektir. isteklilerin a&ağıdnki şartları haiz olması lAzımdır: 

A) Türkiye Cümhuriyetl teb'asından bulunmak', 
B) Yaşı 18 - 22 ol:nak. (22 dahıldlr.) , ~ 

C) Beden teşckku lleri \ e sıhhati ordurla ve her iklimde ta. l }11 

müsaid olmak (Dil rekfıketi olanlar alınmı>z.) 
D) T:ıvır ve h::u-eketı, nhl!ıkı h1:5'lrsuz ve seciyesi 
E) Aıleslnln hiçbir fena hal ve §(ibreti olmamak. 

sağl .. m oınw!C il 
(Bunun Iç 11 

zabıta vesikası ibraz etmek.) ıt' 
2 - İstclUileıln murncant :s<.idalarına ı:u vesikaları baglam. • ı 

zımdır: 

A) Nilfus cuzdanı veyn mi.lsaddak sureti. ı' 
B) Sıhhati . hakkında tam te<:ckkUllü asker! hastaha.'1e rapor'J 

a~ı k&ğıdı, , 
C) Lise mezuniyet ve olgunl.ık şnhadctname~i veya tasdikli stıre ~ 
D) Okula almdıgı takdirde n<:keri kanun, nizam ve tıilimatlorı I< 

ettiği hakkında vellsınln ve kendl<:inın noterlikten tasdikli taahtıud ~ 
nedi. Talebe okuldan istıfa etmek isterse okulca tahakkuk e1uı· lt' 
masrafi:ırı birden verir ve bu da ta:ıhhüd senedine k:ıydcdilir. l j 

E) Snr'olı, uyurken gezen, slaıkli, bayılma \'e çırpınmaya müptcl ı' 
madığı hnkkında velilerinin noteılikten tasdıkll taahhüdnnmc i. (BJ ..,P 
hastalı!dnrdan bir.i ık ol.ula girmezden e\ \"d ınalül oldukları sorır 
anla~ılaıılar okuldan ~ıkarılır ve okul masrafları velilerine ödetilir.) 

3 - İstekliler bulundukları m:ıh:ıllerdcki nskerlik şubelerine l 
ile muracaııt edecekler ve şubelcıince 2 nci maddede bildirilen e' r ~ 
mal ettikten sotl!'a, Ank<1rada Yuksck Ziraat Enstitüsü Veteriner fıı!ı. 1 Askeri Talebe Amirlığıne gönderilccckUr. ~ıurncaat müddeti ~ 
25 ine kadardır. Bu t ... rlhten sonra milracaat kabul edilmez. 

4 - Okula kayıd \ e kabul, ~· hadetnnme derecelı>.rine \'e mOrac 11 

rnsınn göredir. istekli adedi t.ınrnm olunca kayıd işleri kap nır '~, 
bııl cdllcnlcrc milr~cnat ettıkleıı Askerlık !iUbdcri ile tcbl gat Y· PO) 

(i496)~ 

Satılı Köknar tomruğu 
Devlet Orman İşletmesi Karabük . 

Revir Amirliğindefl · 
1 - Karabi.ık re"ıı ne ba~lı llu.} ıkduz. bölgesınin d re 

uc:led n ı.. dıli «1388, metre mık 

Ov et 
öknar tomruğu 

orman işletmesi Bolu Re\'if 
amirliğinden: 

l Bolunun Karne, su mn kı ndc istif de mevcud 5586 aded 
ı 

3463 M 3 301 de ·iı et c mik. b l.t knar toınru u açık nrttırn a il 
caktı . 

2 - Tomrukl. rııı b k c pyları mn cud \ e kabukl:ırı 

olup hacim kabuk uz ort.1 kutur uıerindcn nlınmı tır. 

3 - Tomruklara ıd salı ıtnamc. i Ankıırn Orman Umum 
lugunde ve İstanbul, Ankara, Bolu ı:e\lrge mudurluklerınd~ 

devlet omıan işletme : tC\ r fımirl"für,dc gorulebilır. 

4 - Tomruklm n muhamcnen bedeli 11 lıru 56 kuruştuı. 
li - t tcklilerın c" 7.5 mu\atkat pey nk<:csi ile 27/9//940 ıl\ 

15 de Boludakı re\ iı aınll'lıginc muı-ac ... ti rı. 8663 
-:::;:::/' 

Askeri Tıbbiye Okulu Md. den : 
Li c mezuniyet dcıccesi (pek lyı) veya (iyi) olmak şartılc o 

lmtth:ınlarını vermi-;; ol. nlardan t bıb. cezacı, kıı :ıya muhend. ı \ c ' 
mı.:alllm sınıflarıııa tekrar t. lcbe alınnc:ıktır. T.ıllb olanların birırı 
rlıı yctlincı günu ı tnniJulcla Hcyaı.ı.ddu mektepte yopılacnk rnıı 
imtihanınn girmelcri dan olunur. ( 1040 • 8524) .._ 

zanç beyanname .nin miistenidi bulunan defter ve vesaiki ile birlikte 15 Lüleburgaz belediyesinden: 
gun içınde 3 No. lu komisyon.ı luzumu. milracaati hakkında yazılmış olan 
tezkere tebliği için ·gerek ticarethane ve gerekse ikametgah adresinde arn- Belediyemize aid sinema \ c gazino bina ı ve bodrum kısı ı d 
nılmı'i ise de bulun mamış ve yeni açık ndrcsı ile tebellt'.'ığ'a salfıhiyetli bir olmak uzcre yeniden 11/9/940 t. rilıinden Itıb. ren 21 r.un ınuddcl 
kimse de göstemıcmış oldugundan ildn tarihinden itibaren 15 giln ıçınde znycdeyc çıkanlmıştır. Taliblerm belediyemize mUraeuatbrı ilan ol 

931 mali yılına :ılt deftc:r ve \esaıkl ile birlıkte 3 No. ıu itiraz komlsyo- ===-=--:-===c=-8-750 -~ 
nunn mtirncaali tebliği yerine gcçıne k Uzcre ililn olunur. (8884) -

Kız ve Erkek 
Talebe kaydına 

Leyli ve nehari 
devam olunmaktadır. 

Şehzadeha~ı Polis Karakolu arkasında, Telcfo!l 22531 

TÜRKİYE 

Şişe ve Cam Fabrikaları 
ANONiM SOSYETJt;slNDEN': 

Pa§abahçe fabrikamızın fişe ve cam kırığı ihtiyacı için bir müteah· 
hldle bağlanılacağından tallblerln ıeraltl öğrenmek üzere Sosyetenin 
Galata Perşcmbepııı:arı iş Hanındaki lstanbul Büro5unıı müracaatları 

( DeYel Demiryolları İlcinları 
Mu!ıammen bedı.;11 (819) :iira olan muhtelif şekil ve eb'atta 1230 

adcd kuru pil (30/0/1940) pazartesi gilnu saat (10.30) 011 buçuktn Huy
darp:ışada Gar bin ı dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usu
llle ~atın alı,..ac. ktır. 

1 tiyenlerln (61) lira (43) kuruşluk mu>·akkat terni
c•tıği \:C aikle birlikle eksiltme gtlııil ııııntlnc ka-
' km lfizımdır. Bu ıso aid şartmımelcr komisyon 

l" akt •• clır. (8254) 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: 
ı - Zabıta mc nuı 1 rı ıçın :ızı 1350 ı;o u l;,ıCO takım nıanka 1' t 

~ 

clbl ıı n dıkinı işi 2u 9/1940 pı:r " be gunu k p<ılı zarfla mun ~ 
nı.:lmu tur. 

2 - D.ktinlc"ck elb cleı ın yal ız kumu ı umum ınudurlu .ı 
veı ılreck dıgeı- butun le\ :ızıını mukahhidc aıd olacaktır. 

3 - Ka:skctlc bıl"lıkle bche. t .ırnı ıçın 600 kuruş Iıy. t t hn 
~lbiselerın ııUınune iııı gormı il: vn şartı ... mc .nı almnk ı tıyı:.nlcı1n 
mildlirluk satın alm:;ı komi yoırnmı mcraca.ıll:ırı. 

4 - isteklileri ı 6i5 liralık teı.1iıı.-ıt ın kbuz \"cy:ı banka rıt 

muhtc\ ı teklif mekt.ıplnrını, 2490 sa;.·ılı kanunun 3 - 4 uncu ın ti 
de yazılı belgelerle iJ rlıktc ek i1t ne gUnu aat 14 de kad ı 1' 
vermeleri. «8424 «8f35ı; ~ 

Eczacı alınacaktıJ' 
Askeri Fabrikalar Um11J11 

"Müdürlüğünden : , 
Ktlçiık Yozgat ve J{ırıkkalcde i tihd:ım c-dılmek ve y:ı~ı 58 de İr. 

olnınınnk (ız('rC iki ccz..1cı nlın:ıraı"tır. 36.ili s:ıyılı kanun hillnlınJcı 
ücret \ erlleceklir. )ı 

Askeı·Iigini yapmış \'e slcillcn tekaüt cdilıııcnıls ol:ınlardıın tıJ 
I::ırın sicil veya yedek sub:ıy koyıt numaralm ı yazılı 
kfığıd:nı bir isüdaya b:ığhyar:ık en geç birinci teşrin başına 
Muduı lüğe müracaatl:ııı. P84& • 

Sahibi: Ahmed Cemaleddin SARAÇOOLU tıııa.') 
Ncıriyat Müdüril: Maçid ÇETiN Basıldığı yer {Yeni Sabıah ,ına 


