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~diic vo i~Jil< hep 
göze <'.u.111iyo 'unanistan ile 
bir A.rmı\ utluk cla.'\ası 9J]iar
tııak, halyaya kolay J "r mu
\'affalayet ile blrnz prestij te
llliıı ehueı~ nmksadma meb
ni iıni~ gibi görıinii:yor. l"a
kat Yunanistrunn vakur , .e 
llıeUn hareketi, l'una.uistanın 
llleUnız bir ihtilftffa hiç bir 
~•an ~·alnız kaltnıy:ıcaj:;rının 
tahakkuku rn Jıilha.ı;sa. Akdr
IÜuleJ 
~"\'J. 
l'afı 
fifı;e 

tekra.ı\i~~ 

&cnu a ı.ıncu cahifcdcJ 

.· 

Moskova, 20 (a.a.) -Tas bil-
diriyor: 

Komsomols Ka!o a Pravdn ga
zetesi, Londra muharebesi baş
lığı altında neı,rcttiği bir yazıda 
diyor ki: 

Alm:ın hava kuvvetleri, hava
lardaki hakimiyetini takviyeye 
ve İngiliz hava müdafaa si.,~e
mini yaımaya mm o.ffak olma
dıkı:;a, Ağustos bidayetinde b:ı12-
Jıyan ve 7 eylüldenberi fevkala
de surette şiddetlenen tngilte· 
re üzerindeki hava muhnrcbesi, 
Alman ha\ a ı ıınetleri içirı, 
Belqika ve Frau a. n uh:ırcbelc -
rinden ~ok dalm yorucuduı · 

lngiliı ba.Jrumn.ı dnnlığı, Al
(Sonu 3 uncü sayfada) 
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GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 
I Her yerde 5 kuruş 

.. 

Sofya, 20 (o.:ı.) 

c:ıyı i~gal edecek ol. n Bulgar kıt 
Jarı, c ı.ı hudud boyunca mevzilcrıni 
almışlardır. tşgalin h dJscslL cereyan 
etmesi için, cenubi Dobrcn dört mın
bk:ıya ayrılr.ıı.,,tır. 

t r:al dört mcrhakdc yapılacaktır. 
Bulg:ır kı. l:ı.11 1 y rın sabah saat 9 
dn ılk mmlnlrn~ gıreceklcrdir. 13.1-
cık \C Tutrtkan cl.i lcrlni ıhtivn e
den bu ı .nt.ık .ın ı ı.alı saat 14 de 
nıh:ly<'tC' rı CCC'ktiı:. 

Bükreşdeki lngiliz 
profesörleri Ru

many dan ç:karıldı 
Bükre:ı, 20 {a.a.) - Reuter: 
Bükre:]kki İngiliz • Rumen 

cn.~titüsi.i talim heyetine mensub 
1 O Ingiliz tebarr1, memleketi 
tcrketmeüe dn.vet cclJJmişlerdir. 

i 
İngiliz.,. Alman hava 
harblerine coğrafi 
vaziyetin tesiri 

YAZAN: 
H. Ilgaz 

Haı bın sıklet merkezi ha\. a ha
re! ıılına ıntfkrıl etti, Her gün tn
gıliz \'C Alınan ha\ n t.ı..ı ruzlnrı 

hakkında ye 1 mnl mat nlınıyor. 

Şuru 1111 ıtırnf etmek lôzımdır kı 

coğrofı \ azivet noktusndnn Al
mıınl. f d 1 mtls:ıid \, ziyettcdir. 
Şimal kt toundan Pireneyc, Şer

buı gd n P ;:ıg'a kaa..ıı· bulun gar
bi A\ ı upa 1 tihi :ıltınd dır. Bu g -
n ş s.ıhamn her nokhısın. mu~ -
cir olmak mu kuldUr. Alm4ııl r ıre 

İzmir Fuarı dün 
ece kapan.dı 

nutukla fuarın Beh~et Uz bir 
iktısadi kazançlarını anlattı 

Fuarın yegane eksiği tüccar ve sana
yicilerimizin iştirak azh~ıdır 

tzmir, 20 (:ı.a.) - İzmir Enternas
yonal :fu:ırının kapanış töreninde bir 
nutuk sôyliycn belediye reisi Dr. 
Behçet Uz ezcümle şunları soylemıs-, 
tir: · 

Bu sen<'nln turistik YC iktıs:ıdı ha-

unu 

""«" .. r os- ! 
[aybe ti ... 

\ ttctıd.:! J;Ltiı mı bulunuyorc1u. .1u
tcvc r· ,, n rcfıkn ı d hi nisan nn 
zarfı d. t Uınbuld 1 "cfat dmi tır. 

Sh Dcnı on, h ıy,ıttn buluna~ r
kiyunun en tanınmışl:ırındand r. 
1939 s<'nc:ı.lndcn e\'v 1, Sir Den son, 

rekctler için normal bır ene addc
dilmtycccgi halde fuar rnunasebctilc 
1zm1re gelen ziynrctçılerin adedi 
için bir rekor te~kH eden }!}38 scnc
silc ayni hizaya yükseldiğini tôyle-

[ Sonu 3 üncü sahifede] 

a i içi- 1 

çini •e 72 sa tli t t 

bir ülf mato verdi 

a o 

Hongı;:ong, 20 (:ı.a.) - Reutcr: ı 
Henüz teeyyüd etmcmls olai.1 bm:ı 

haberlere "orc, J ponya Hind.ıçinl 
72 saatlık bı.r illtımatom verıni tır 

'Ultimntumun müddrtı zar gun..ı 

gece yorı lDda bitec<'ktir. 
V n ton, 20 « . .ı ) - • tefanı: 
Vkhy<Jck Fransa hukümcti, bir -

leşık A crika hukı1metinc ynptı 

ttbl g tt<. Hindlçınlyc m ıteallik Ja-1 
pon hu5'Ümeti tarnfınc;un ılcri ııuru-1 
len talcblctc kendi i i l\ mukavemet 
ıın • nı olmadı mı blldırcr k bu n'lu-

ker lcrm bugune k4 d deva'l1 et
mekte' oldugunu beyan etmiştir. 

l'AA/VVV'V'V ..,,...._~ 

- · ki er in-

anlaşılan mut:ıreke itıl:ıfnam ı, Lon
drad::ı C ' n fofstr cer 'lll'Ktt'd r. 

Londr:ı üniversite inın, Tdkik tı Bu rr ut ke teklı ı ez um le, askP-

leril" ehC':"1ntıycti, en y 1 el 
na va ıl olmus bulun:ın h:ı.rbin on 
• fhası dolayı ile de uir kat da\:a 
tm ktadır. 
ıt ly 

şve il An!taraya 
döndü 

Ank. , 20 (a.a.) n \ek ı 

L Sonu 3 Uncu tıa hlfcdcj 1 (Sonu 3 ün ude) tır. 
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İTAI • LAH•1"', TUABLl T N ~1[(\fUA IC~ nsı TAAU-
Ul z iS"IİK.\ ı:ru.;ni YE ı ·otı İZLl nt . 'IrrtRAU 
BO .. :ııBARUll'\IAN J.:.ı'TirLE Rt Oı ~iKt ADAJ).\1'1 

ı,ouos "E ı .. rnıos 

" ngil Cf()'C k r ı h \'U 1 
ti h tbi b lıyah b'r ayı ı 

r ti v bu inaı uz g. hb:ı tn 

şidd tli giınlerını de ·rdi. Ha- , 
va hü uml rında bh duraklama 

(Sonu 2 ncl cahlfedej ı 

kutlcsi 
ile k r ıl nmı tır. 

İlk t. yynı c i!c gelen Emin 
Ali Yac.-ın lı Um bit ocn rok hc
yC'ca.nlı bir hitabe irad C'd rcl 
Tilrk hnvacılığmin inki • f "" 
tekamülünü anh tmı5 \"e bliti.in 
Türk null tinin b"ı k l "b~ h r 
z mruıdan cl.Juı. çoJ· ktıv\ etli ol
duğunu. 'rii.rkiy< ni ı sulh ic"•1dc 
ra. ayan E'll m l v cih il 

gıbtru ı ' c ke."J bır uı u ol \ ~u
nu tebar·· .. ctt i t' . 

Bunll n som· i 
re ile gelen gen~ p .. • a 

[Sonu 3 t ev 
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Denizdlik ~lbah·sie~i 
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Jngiliz deniz haki-

miyeti karşısında 
n \Clhfuz limanlarında 
ıharbe seyirci kalmak 
mec huri yetin dedir fer 

• 
1939 Avrupa Harbi, tarihi 

bahrisi birbiriyle karşılaşan iki 
düşman zırhlı filosu arasında 

ciddi ve silrekli bir çarpışmayı 
henüz kaydetmiş değildir. Biz 
şimdiye kadar saffı harb zırhlı
sından ziyade kruvazör harbleri
nc şahid olduk. VakıiL Cenubi 
Amerika sulannın sahne oldu -
ğu bir deniz cenginde Almanla.
nn (Von Spce) zırhlı sefinelcri 
kendisine nisbelle çok zayıf üç 
İngiliz kruvazörüyle çarpıştı 
amma umid hilafına partiyi, 
kudretli ve ağır çaplı toplar 
taşıyan Alman zırhlısı değil, 

hasma nisbetle çelimsiz İngi
liz kruvazörleri kazandılar. 

için Oran limanında bir kaç saat 
içinde ta.hrib edilen Fransız 

hattı harb gemilerinin imhası 

keyfiyetini de bir tara.fa bıra

kacak olursak birinci yıldönü

münü idrak etmiş bulunan yeni 
Avrupa harl>i tarihi bahri.sinin, 
zırhlı filolar arasında vukubul
nıuş ciddi bir harb bakımından 
henüz bakir olduğu hakikati 
meydana çtkar. 

Zaten bunun başka türlü ola
bilmesine pek de ihtimal verile
mezdi. Zira gerek Akdenizde 
İtalyanlara karşı, gerekse Ka
nalda Almanlara karşı İngiliz 
deniz faikiyeti o derece kahir ve 
ezicidir ki muhtelif propaganda 
kaynaklarının balapervaz iddia
larına rat,,"mcn ne Alman, ne de 

1 

İtalyan donanmalarının, küçiik 
bir talih deneme kabilinden da
hi, düşmanJ.ariyle boy ölçüşme-j 
ğe cesaret edebilmelerine imkan 1 
tasavvur edilemez. 

1 
İngilizlerin denizlere hakimi

yeti meselesi gazetelerde müna
kaşa edilir, kaziyenin aksi rnd -
yo müsahabclerindc, cicili bicili 
musavver propaganda rnccmua
larmcla iddia olunür amma, her 
ihtimale karşı mahfm liman -
larda ağır çaplı topların Vf> st'ri 
halinde vücuda getirilmiş vüs
atli mayin tarlalarının himaye 
ve sahabeUerine sığınılmaktan 

da vazgeçileme7-
Ha tta hazan daha ileriye gi -

dilerek hayali deniz .zaferleri ya-( 
mtmak insafsızlığına da baş 

• vurmak zamane propagandasının 
meşru ve mübah saydığı harb 
hud'alanndandır. Mesela Al
manların maruf (D.N.B.) istih-

barat merkezleri \'e İtalyanların 
meı,hur (Stefani) ajansları, İn
gilizlerin (Ark Ruvayall tay
yare ana gemısı ile diinyanın 
en büyük harb gemisi olan 
(Hood) muharebe krU\·azörü
nü o kadar defalar lahrib \'e im
ha ettirdiler ki şayed İngiliz 
donanmasında birer -düzüne 
(Hood) ve (Ark Ruvayal) bu
lunsaydı muhakak ki gene tü
kenmiş olurlardı. 

15te bu hayali zaferleri ve mu
vaf fakıyctlcri bir tarafa hıra -
kacak olursak ezici İngiliz deniz 
hakimiyeti karşı.sında muhte -
mel kruvazör akınlanndan ma
ada herhangi bir ciddi ve sürek
li deniz cengine intizar edeme
yiz . . 
Şu halde şimdilik İtalyan do

nanmasının ycpyeni,çok sür'atli 
ve hacimlerine nisbctlc iyi teslih 
edilmiş ağır ve hafif kruvazör
leriyle destroyer ve denizaltı 

gemileri nisbi bir faaliyet gös
termcğe namzed bulunuyorlar. 
İtalyan milletinin dişinden !-Ir
nnğından arttırarak milyarlar 
sarfiyle vücuda getirdiği zırhlı 

filo mahfuz limanlannda muat
tal ve harbe seyirci kalmak ıst:ı
rarmdadır. 

Zira, İngilizlerin c;ok ağır ba
san deniz hikimiyctleri karşısın
da, propaganda dedikodularına 
ve halkı teskin edici balaper
,·azlıklara ra{,'men, İtalyan zırh 
lı filosu için başka türlü hareke
te gerçekten imkan yoktur. On
lar demir üzerinde ve yahud pa
lamar bend atıl kalmıya malı-

klınıdurlar. 

A Cemaledd.ia Saraçoğlu 

İtalyanlar, şeyhin kerameti 
kendinden menkul kabilinden, 
pek mu\'affak ve kudretli birer 
valıidi Jıarb olarak tavsif ettik
leri (Liltorio) sınıfı iki yeni 
saffı harb zırhlısile esaslı bir su
rette, adeta yeniden yapılırcası
na, tamir ve tecdid ettikleri csVi 
dort hattı harb gemisini aman
sız bir deniz cenginde tecrübe et 
nıekten ziyade mahfuz liman -
larda. mayin tarlaları gerisinde 
saklamayı tercih ettiklerinden 
Akdenizde de esaslı bir çarpış
maya şahid olam~ ve bu ge
milerin kıymetleri hnkl...-ında bir 
fiJdr edinemedik. Yalnız sür'at
li bir 1talyan kruvazörünün bat
ması ve bir diğerinin hasara uğ- •• •• ramasiyle neticelenen Girid A- v ı k 
d~sısulanndaki ~rpışmadırkil apursuz u yuzun-
lngilizlere Akdcnizde· ltalyan 

vuhıdi harbleriyle karşıl~mak d • h '-t •• ı •• k 
fırsab1!! vermiş oldu. en ı raca1.. a guç u 

Aldıgı bu dersden İtalyan a· 
mirallığı kafi derecede istifade 
etmiş olacak ki zafer, muvaffa. (B;ıı urafı t inci sayfada) 1 
kıyet iddialarına rağmen o za- len İskenderun seferleri Snkaryn vıı
mandanberi İtalyan kruvazörleri puru hadiscsl.ndcn oonrn tekrar nksa-

bile mahfuz linmnlarında vakit ~dı=g=ı =ı=çı=n===de=m==iry=o=ll=a=r=ım=ı=zl=:ı==ce=ıı=u::;-b 
geçirmeyi tercih eder ve açık ADL/Y EDE 
denizlerde, sonu pahalıya otu· 
rabileccği bittecrübc sabit olan, 
cevelan ve sergüzcştlerden .ka

çınır oldular. 

Hulasa 1914 Cihan Harbin· 
deki Avusturya - Macaristan 
douanmasının atıl ve adeta har
be seyirci vaziyetine düşen İtal
yan deniz kuvvetlerinin ani bil" 
huruç ve akın hareketine kal
kışmaları ihtimali varid olmasa, 
bugün için mutlak İngiliz haki· 
miycli bahriyesi önünde bu su
larda harbin mevcud olmadığı 

bile iddia edilse yeridir. 
Vakıa Akdenizi benimsemiş 

ve bu deniz için (Bizim Dcn1'ı:) 
diyegelmiş bir bahriye nam ve 
hesabına bu kıpırdanamayış pek 
de mucibi iftihar bir şey değil
se de İngilizlerin ezici ve kahir 
üstünlüğü karşısında İtalyan 
donanmaları başkumandanlığı

ııın sırf cihana bir deniz cengi\ 
seyrettirmek, yahud da Alcdeni
zin, hic oimazsa bir kaç saat 
için, kendilerine aid olduğu his
sini vermi§ olmak için emri al
tındaki gemileri bile bile ölü
me ve muhakkak bir harabiye 
sürüklemesine intizar edilemez. 

Dü:)D'ıan eline geçmemeleri 

~· '\ 
Yeni Sabah 

ABONE BEDEl.J 
TUrkly• llcnıbl 

IENELIK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 
1 AVLIK 

1400 Krto 1700 K"" 
760 • ,.,o • 
400 • 100 • 
160 • 100 • 
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1Ul6 5.57 9.2• Eunl 
5.4u 

J>kıun 

12.00 
18.09 

12.07 
Vataı 

1.31 
,J9A.3 

15.34 
lmMk 

9.56 
!l.06 

Vuati 

Eunl 

Vaaai~ 

Bir saat hırsızı kadın 
hapse mahkum oldu 

Perihan namı müstearını ta
şıyan ve Sult.anihmcdde Fahri
yenin evine girip bir hile ile koı 
saatini aşınnakla suçlu Pem
benin Sultanahmed birinci sullı 
cezada yapılan duruşması ka
rara bağlanmış ve suç sabit gö
rünerek pembe 6 ayn mahkum 1 

edilmiştir. 

Mahkemede sorgu anında 

Pembenin verdiği cevahlar ve 
lıenüz yaşının ufaklığı dikkat'} 
alınarak bunlarda hafifletici 
sebebler bulunmuş ve cezası 
20 gün hapse indirilmiştir. 

Hırsız odacmın 
muhakemesi 

Ticaret Bankası Odacıların -
dan iken 29 Ağustos günü han
kadaki bayram ha:zırlığı kar
gaşalığından istifade derek l 00 
liralık bir banknot destesini a
şırırken yakalanan Faikin tev
kifini yazmıştık. Dün bu dava
ya birinci sulh cezada bakılmu
ğa }>aşlandı. Tevkifi günü .iti
rafta bulunan Faik • bu defa 
mahkemede inkara saptı. Ve 
muhakeme şahidlerin celbi için 
l:i-aşka giine kaldı. 

Metresini yarahyan 
Cavid mahküm oldu 
Altı sene beraber yaşadıktan 

sonra kendisini terkederck Sii
leymanla birlikte yaşamağa kal 
kan metresi Firdcvsi yaralamak
la suçlu Cavidin dün yedinci 
asliye ceza mahkemesinde mev
kufen duruşmasına devam olun 
du ve karam bağlandı. 

Ancak Cavidin bu hareketin
de birçokJıafifletici scbcbler bu
lunduğundan cezası tenzil edile
rek· 1 ay 28 gün hapsine karar 
verildi. 

vilayetlerinden yapılncak nakliyat 
giıçluklc başarılmakt.ıdır. Bunu na
zarı itıb:ırn nlan İzmirdekı ihracat-
çılar Denizyollarına b:ış vurmuşlar

dır. Diğer tıırafdan tzınir - 1stanbul 
arasındaki tıcarl nakliyatı motör ve 
kııyıklarla yapmağı dt.isünen ihracat
çılar bir çok motôr ve kayık isticar 
etmektedirler. Akdeniz yolu açılınca 
ya k:-ıdar 1zmirde birikmekte olan 
ihrac.-at eşyası istıınbuı vasıtasile ve 
Dcmıryollarile Avrupaya ihraç edi
lecektir. 1ngiltereye satılacak mallar 
dogrurlan doğruya ingUU. vapurları 
tar;:ı!ından yapılacaktır. 

Bazı kuru sebze
lerin ihracatl 

menedildi 
Yeni yll rekollesile eski stok

laı'.n mıktarı anla.şılıncıya ka
dar bakla, mercimek ve un ha
line getirilecek kuru sebze ihra
catı için finans verilmemesi, 
Mıntaka Ticaret müdürlüğüne 

bildirilmiştir. Bu ib"barla bu 
ınaddelerin ihracatı muvakkat 
bir zaman için durmuş olacak -
tır. Yeni zahire ihracat birliği 
teşekkül etmiş olduğundan bu 
maddelerin ihracatma müsaade 
eclil<.likten sonra lisansları birlik 
taraiından verilecektir. 

--»ııc--

Erzurum çocuk esirge
me kurumu katibi 

tevkif olundu 
Erznımda Çocuk F.sirgeme 

Kurumu katibi iken 500 lirayı 

zimmetine geçirerek firar eden 
İhsan, lstanbul zabıta.">1. tara
fından yakalanarak dün adliye
ye teslim edilmiş ve birinci sulh 
eczada ilk sorgusu yapılmıştır. j 
İhsan hadiseyi inkar etmemek
te ve ancak: 

- Paranın bir kısmını yedim, 
bir kısmını da çaldırdım. İşte 
kalan 100 lirasını in.de ediyorum. 
demislir. Sorgu hakimi muhake
me.sının mevkufen görülmesi 
lüzumuna binaen suçluyu tevkif 
etmiştir. 
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( Şehüır ve MemUeket . Haberieri ';SABAHTAN 

- Süveyş 
Kok könıürii 

nakliye masrafı 
çoğaltt hyor 

ı
roKuv_uou . , 

DiYOR Ki· 

Muallimlerin bir 
dileği 

Odun kömilril mesel i h kkınd ı 
lielediye tktt.S3d M.üdurlugu bıışladı- ~ 
ğı tahkikata devam etmektedir. Du 
tahkiknt bir hıı(la.ya kad:ır netic:ele-1 
necek ve tk.tlS:ld. Mudurlugu tarafın- I 
dan hazırlanacak ı-apor belediye ri
yasetine ve fiyat mur kalıe komis-1

1 
yonuna verileoektir. • 

Kok kömi.ıril teni işinde naklıye 
masarICatının az hesaplanması yi.izun 
den hadis olan müşkulfıb gelince: 
Jstanbul belediyesi semt depo sahip
lerinin bu hususdaki mul"3C:ıat ,·c 

1 
tekliflerini tetkike hazır olduğunu 

bildirıni~ti. Bu hUSUStia ilk müra
caat yapanlar Ycsı-UCöy ve Büyübda 
semt depolandır. Mıılüm olduğu ü- 1 

tt?re bu depo uhipleri ruıkliye ma
sariCatının fada!~ dolayısile Kuru
çeşme depolannd.:ın hiç komur atm:ı
mışlar ve kendilerine musa::ıde ,·e
rilmiş olmasına rağmen s:ıb,.o;a kömür 
çık:ırmnınışlardır. Hatı.: bu yüzden 
müşkül \"a7.iycttc kalmıştı. Hatta id- ' 
dia olunduğuna .,;re Büyiıkad da bu, 
;yüzden 27 liraya k:ıdaı· kömür salıl-ı 
mıştır. 

Buyükatkı \-e Yeşil ·oy semt dcpo 1 

s:ı.hiplcri belediyeye ımirncaatlarıııda 
180 kuruş olarak tesbit olunan kı;ı1;: 1 
kömürü nakliyat masrafının 350 ku-

ruşa çıkarılmasını islcmişlerılir. Be
lediye vaziyete nazaran teklifi makul 
görerek vaziyeti daım\ ehcfonene 
arzctmiştir. 

--:ıMIC--

Türk-Rumen 

ticaret 

müzakereleri 

Okuyuc:umı::.c ol .. n 'ıır oğretmeıı
dcu a.,c;:ığtd:ıki ınt>ktubu ıılctık. ,\y
nen derl'edıy.,rw:; 

Orta \'e lise muııllirnlcıi vaz.iCc 
dolayısile her gün S."lb:ıhlcyin trım 
saat 8 de \'azife-leri başında bulun
mak mecburiyetindedirler. istan
bulun dağıntk coğr::ıfi 'aziye
htanbulun d;:ığınık t.'O~rafi ,•nğiye
tine bir de \'esaiti nakliyenin ki
Iaye-tsizlik vey:ı intiz::ımsııdıgmın 

katılması yüzünden lxızen \'aziCe
mizin başında munyyen vakitte 
bulunmakta ve iı.mirlerimizden 

türlü, türlü ihtarlara m:ıruz kal
maktayı:.c. Bu keşmeke* bir 
nihayet vermek için bilhassa m::ııı
şı nz ve oturdugu evin sahibi o
lan bizim gibi muallımledn ika
metgahlarınuz d' arınd:ıki mek -
teplere ,·azüeJerimizin naklini i -
tlrham ediyoruz. Çi.ınku husın.i 

meskeni olmayıp ta kiralık evler
de oturnn mu;:ıllımler tayin edil
dikleri mekteplerin ch·arındJ her 
vakit kirallk mesken temin ede-
bilirler. Bi:dcre bu liıtu( temin 
edilirse ikamet ettiği:niz yerler
den uzak yerlere gitmek zarnre
tinden kurtuluruz. Ve yok yere 
,·akıt kaybetmeden muayyen za
manda mekteplerimizde bulunu
ruz 'c hiç bir ilıtaı· \·e hitab:ı ıPa
ruz ka~::ırak rleı-:slerimize ba.-
l::ınz. 

Macaristana fındık 
ihracatı 

Macaristana yapılan fındık 

ihracatına aid kontenjan bil·· 
miş olduğwıdan yeniden fındık 
ihracatına müsaade edilmemek 
tedir. 

Ancak eski satış ve taahhüd
ler için yapılan müracaatla.ı·ı ve
kalet nazarı itibara alarak bun
ların ihracına müsaade etmiş -
tir. 

--:ıtlfl[--

Galata rrhtımma 
rulan vinçler 

ku-

.Evvelce Denizbank zamanın

~fo sipari.'$ edilip yedek parçaları 
bir miiddcttenbeıi gelmiş olan 
büyük vinçlerın Galata rıhtımın
da montajına baslanmı~tır. Be
heri iiçcr tonluk olan bu vinçler 

istanbul bakkalla-
rına kahve levziine 

başlandı ---·----
tstJııb~l gümrüklerinde bulunan 

2$.9')0 {U\411 kah\•enin büyük bir 
kısıı.t çıkarılm~hr. Kahve ve çay 
bırli •i ıst.:mbulda perakende satış 

Yoıp;ııı bakkalbr için şimdilk Ik parti 
olarak 110 ÇU\"lll kahve ayırmıştır. 

Bu k:ıtl\'dcr b3kkallar cemiyeti tara
fından tevzı edilecektir. Bundan son
ra ikinci parti mnllar tevzi edilecek
tir. Yeni siparişler de y:ıkınd:ı gele
cegi için pıya.sada hiç bir suretle 
kah\'t: cbrlığı kalmamış demektir. 

--lifi«--

Yün ipliği 
darlığı başladı 

Bu yıl hariçden Merinos 
yUnü idhat edilemedi 
$()n z;:ımanlard;:ı piy:ıs:ılanmızda 

yun ipligi darlıgı ballcdılmeğe b:ı~
lanmıştır. Bursadaki Merinos fabri-, 
kast fuıriçte Merinos yi.inü ithal edi
lemcdıgi iı;in faJlıyclini tahdid etmek 
mecburiyetinde k~lmıştır. Şimdiye 

kadar her sene hariçten 800 bin kilo 
mikcl.'.ırınd:ı .Merinos yiınü ithal edil
mekte \ e buna dahili istihsalin de 
il3vcsile ihlıyaç- temin edılmekte idi. 
Bu sene haı-içten hiç .i.'rierino:> yunü 
gelmcdıgı için yeni bir iplik 'halitası 
duşlımılmcklcdlı. Flo;i arlıkları \ 'c 
Rumelı yapaglarile karıştırılacok Me 
rınos yunlcrindcn :ıı·zu edilen kali
tede bir ıpl ';; numunesi elde edilirse l 
faLrika bu ııevı inwlfıta b::ışlıy:ıc::ık

tır. Diger tnrafclan p:ımuk ıplıkleri ı 
h kkmd:ı t hkıkat yapılmaktadır. 

· Milli f.ılırii:alanmız son zamanlar
da ihtiy..ıı; nısbelitıde tevziutta bu -
lunmuş 1 kat bu ipliklerin muhtelif ı 
kaıııı 11.lrdaıı 6 - 7 bııyuk tiicc-arııı 

elııw geçLigı anlııı,ıılını~ır. Bu tiic
c:ırlarn elkdntleki stok rniktarl:ıı-ı ı 
ve sarfcttikleri mikd:ır hakkıııda 

t:ıhkikat ynpılacaktu!. Tüccarların el- 1 
lerinde bulundugu tahmin edilen bti-ı 
yiık sto!danlan faaliyetlerini talil e
den fabrikal.ırs vet'ilme~ kUV\'ctle 

muhtemeldir. ı 
--»ııc--

Sabıkafı bir eroin 1 
satıcısı tutuldu 

Snbıknh eroin sabcJlannclan 
Koço evvelki gün Tophanede e· 
roin ~atmakta iken suç üstünde 
yakalanmı~ \'e eroinler müsa<.le-

1 
re edill!rek hakkında tahkikata 1 
başlanmıştır. 

Türk - Rumeu ticaret müzakere
lerinin bugün neücelenm~i beklen
mektedir. Dün iki heyet de ayrı ayl'l • 
toplanarak vazi,rcti tetkik cbnişler
diJ°. Yeni anlapna müzakerelerinde 
Ruınany:ıdan sellüloz yerine doğru
dan doğruya kiğıd alınması me\"ZUU 
bahis olmaktadır. Çunku İzmit fab
rikası için Yugoslavyadan selluloz 
r.dirilmesi t.emm edılmiştır. Rumen
lerden kağıddıın ~ka petrol, benzin 
ve müştekatı alınacak fa:ılıycttc p:ı

muk, lıftik yapağı ve 7.eyt:ınyağı ve
rilecektir. Rwnen heyeti Ti.ırk mu
rahhası heyeti iCf"e.line Ifosarabyn va
purunda bh- zi,.aret vermıştir. önu
müzd\!ki pazar günü de Rumen he
yeU şerefine ınotôrlerle bir deniz 
tcnezzuhü terüp edilmektedir. 

gayet müteharrik ve altından ağır olduğu için çalışacak ma
mürur ve ubnra müsaid bir va- hallerdeki rıhtımlar takviye e-
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ziyettedir. Yalnız vinçler gayet uilmektcdir. 
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!....-T-aş-a -çar-par-ak~ r-Garib bir şaka-· ---9\1 
Ayağını kırmış 

Ramiden ot.uran Halil Filiz 
dün Eyüp - Defterdar cadde • 
sinden geçerken sol ayağını 
bir taşa çarparak düşmüş ve a· 
yağ1 kırılmıştır. Yaralı Cer -
rahpaşa hastanesine kalılırıl

mıştır. 

Dört kız, subay elbisesi giyerek 

Kilyosu altüst etmişler! 

IJ!.adyo Progra~I 
21/9/HO CUMARTESi 

'1.30 Program, 11re memleket saat 
ayarı 

7.35 Müzik.: lfafif program (pi.) 
8.00 Ajans ha'bederi 
8.1 O Ev kadım - yemek listesi ı 
8.20/8.30 Muzik: Hafif programın 

devamı (pi.) 
13.30 Program, '\'C memleket saat 

ayarı 

13.35 :Miızlk: :Muhtelıt 

(pL) 
13.50 Ajans lı:ıberlcri. 
l4.05Müzik: Plaklıırlıı muhtelı! 

kılar programının de\•amı. 

14.20 Müzik: RtYASETiCUMHlJ R 
bandosu (şcl: ihsan Künçer) 1 

15.00 - 15.300 .Müzik: Operet pa
rçnları ve valsler (pl.) 

18.00 Program, l."e memleket 
ayan 

.18.05 Mıizik: Cazbant (pl.) 
18.30 Müzik: Çiğnn ha\•aları 
18.40 :Mü7.ik: Radyo caz orkestra ı 

(lbrnhim Ö7.gür idare~nde) 
19.15 Muzik 
19.45 Memleket saat ayarı, ve ::ıj-

• ans h:.ıberleri 
20.00 Mi.ızik: Fasıl heyeti 
20.30 Komışma (Günuıı meseleleri 
20.50 Müzik 1 
21.15 Müuk: Gitar solo'laı;ı - Gi-

t.ırist can :ı;> b:ırs tarnfınd:ın 

21.30 Radyo gazetcsı 1 
21.45 Müzik Radyo sLılon orkest- ll 

rası 

22.30 Mcml ! t al •• ya11, ajans 

Bundan bir müddet evvel 
.Kilyosta arkadaşlarına şaka 

yapmak üzere dört genç kı

zın subay elbisesi giydiklerini 
ve arkadaşları Mü,·eddetin evi
ne gidip onu korkuttukları için 
mahkemeye verilcliklerini yaz
mıştık. 

Dün bu eğlenceli ve güliinç 
hadise ıin son duruşması ynpı
L1.l'ak muhakeme karara bağ
landı ve suçlular gene giilc 
Qynaya .;[\.ityo~ yohmu tuttular. 

ESasen bir arkadaş şakasın
dan ibaret QUlunan bu oyun 
Milvccldetin küçü1ı kızkaıtlıt;şi İ
fakat tanı.fın:lan tertib edilıuiş 
ve diğer dört arkadaşını da: 

- Bu akşam !\Jüveoctet tey
zemin evine gelecek b~n de llrıı -
dayım gelir, kapıyı omuzlar, 
içeriye gire~iniz.. Bir giizcl 
eğleniriz, olur mu? 

Diye kemli davet ctmi.]tir. 
Öteki di:ırt kız da bnşda Fc.ri
naz olmak üzen~ subay elbis~
leri giymi~ ve g('cc! .... )in saat 
21 de Müvcxldetin eYine g;tmi5-
lerdir. Kapıyı usulca omuzla
yıp açmışlar ve ic;eriye gürül
ti.ilii bir baskın yapıp Miivcd
detin önüne dikilmişlerdir. 

Ferinaz boş bir tabancayı 

çekip MüYeddete: 
- Güzel lnz ! Bizimle bera

ber g-el... 

h:ıbcrclri Deyince '.Müveddet feryadı 

(Yalnız kısa. dal"a ı tasıle) biraz korkmuş, sonra derhal 
22~'l0 Ecnebi d llerr!e konuı:ma ıı basmış \'C hakikaten önce 

23 .. 10 Mu7lk' D n 1 llZlbL (pi.) 1 el l ·r .. h 

yi anlcımıştır. Fakat korkutul
ması onuruna dokunmuış ola
cak ki ayılmağa, bayılmağa 

kalkar.ık işi büyütmüş \'e hat
Hi o sırada küydc askerler do
laşıyor diye Kilyos polisi ve 
jan'.Jarması birbirine girib çık
mış, nihayet hadise polise, ora.
dan da adliyeye altıncı asliye 
ceza mahkemesine kadar gel
miştir. 

Mahkeme safahatına göre 
şikayetçi ~Ifıveddetin bu iddi
ası ve c.I:ıv.t ikameti esaslı bir 
suça i::;tinacl etmediği, hatta 
Sarıyer hükumet doktorluğu 

tarafından veriien raporla da 
sabit olduğuna göre, korkudan 
miit:~YeHicl hiç bir buhran \"e 
sinir aı·azı müşahede olunma
dığı gibi yapılan hal ve hare -
ketlerin tam bir temarüz ol
duğu bildiriliyordu. 

Bütün bu cihetleri dikkate a
lan iddia makamı suçluların 

bcraetlerini talcb ettikten 'Son
ra davacı yeniden mahkemeye 
bir iş t:ıkaı mağa kalktı. 

- Efo ... 11dim ben avukat tu
tacnğım, tuttum. Saati yanlı.5 

öğrc .. 'l!lliş, gelemedi, yetişeme
di. 

Gibi sözlerle miişkillfıt cı

karmak istedi. Fakat riyaset 
davacı• l\iil-vcddetin ayrıca ~i

kfıyet hakkı b:ıki k:ılmak üzere 
suçlular hakkında müddeiumu
minin yaptığı tnlebi kabul ve 
hepsinin bernetlerine karar 
verdi. 23,25/23.3!:! ı;rnm, vo.-f . ar rn aş an gu u~uncc er şe-

kııp:ınıs. \,, -·~------------JI 

•• • • uzenne mı 
yürüyorlar ? 

[ Baı tarafı 1 inci sahifede] 

değil, bir gerileme bile var. Btı-ı 
gün yann derken, istilidan da 
ses sada çıkmayınca bunun bir • 
Jaftan ibaret kalacağı rivayet· 
leri duyulmıya ba~ladı ve hattA 
bu haberlerin birkaç.ay evvelden 
ba.şlıyarak son günlere kadar 
İngilizleri Mısıra karşı ciddt 
bir müdafaadan geri . bırakmak~ 
bütün kuvvetlerini Britanya A
dalarında toplamak mak:-ıadıyle 
çıkarıldığı da söylenmektedir. 
Maamafih İngiltere, Mısırı asla 
boş bırakmadığını, İngiliz, . 
Hindli, Avusturalyalı :ıskerkde 
burasını takviye ettiğini temin 
etmektedir. 

İtalyanlara göre bu kuvvet 
230 bindir; bin tayyaresi ı:;oo 
tankı vardır. İngilizler ise İtal

yanların 500 bin kadar kuvvet 
tahşid ettiklerini tahmin etmek· 
tedirler. 

• • • 
Panccrmanizmin ileri gelen 

nazariyccilerindcn Pol li'on 
Rahstach şunları yazmıştır: 

"ingilterenin ölümle tehdid 
edilebileceği yalnız bir nokta 
vardır: Mısır. . İngiltere ıçın 
Mısırın kaybedilmesi yalnız SÜ· 
vey§ üzerindeki ve Hind yolun· 
daki hakimiyetinin elden çıkma.
sı manasına gelmez. Bu suretle 
hem orta v~ hem şarki Afrıkada 
ki mi.istemlekeleri de elinden a· 
lınmış olur . ., 

Bu nazariye yeni değildir. 

Fakat bunu !"jİm<liki Alman ıleri 
gelenleri <.le benimsemiş ise I· 
talyanın Mısıra kar§ı ba.'jladığı 

taarruza en büyük Umidi hağla
mışlnr dernektir ve İngiltere ü
zerindeki hava harbi ancak tn 
giJizİeri rahat bırakmamak vo 
oyalamak maksadiyle :yapılıy~r 
demektir. 

• • 
Fr~nsız nıuhabirl ri, İtalya

nın Libyada oldugu gibi ifa· 
be.şistanda dn. büyük bazırlıkl r 
yaptıklarını haber vermişler ve 
Mısıra taarruzun iiç kolclan ya
pıl'.ıcağını iddia etmislcrdi: 1 -
Libyad.,1. sahilden ba.<jlıyarak ts
kcnrleriyeye; ~ - D:ıh:ı içeriler· 
elen bnşlıyarak Siıveyşe; 3 -
HabeRiı;tandan Hortuma. 

Bugün ilk iki kolun hareketi· 
ne ijahid oluyoruz. İtalyanlar 
Sollum mevkiini aldılar ve 80 
kilometre kadar ilerlediler. 

Bu ilerlcyi~tc lngilizlcrin hiç 
bir mukavemeti görülmcmişttr. 
Belki daha uzun miitldet görtil
miyecektir de. ltaly:ın \"C İngi
liz kuvvetlerinin henüz çarpış
masına mah:ıl yoktur. Çiiııkü 

İtalynnların yürüdüğü \'e yürü
yeceği bu yollar uzun bir çöl
den ibaıcttir. 

lngiltcrc, büyük ilanl:ırla ya
pılan İtalyan taarruzunu ancak 
çok gerilerde hazırladığı mevzi· 
!erde kabul cd':'cek, İtalyanları 
bir çöl yorgunluğuna, vnsıtasıt 

ve cebri bir yürüyüşe, susuzluğu 
mecbur eclecektir. Belki 500 ki· 
lometre uzayacak olan bu seya· 
hat büyük piyade kuvvetleri için 
- pek müşaicl olan bu mevsimde 
bile - kahredicidi:-. 

lştc bu müdhiş mesafeyi yü· 
rüyen ,.e arkadan ancak motör· 
ili vasıtalarla taşınan su ve yi· 
yecekle beslenen ordu, bir tarof • 
hn da h~va ve deniz kuvvetleri
lc her gün. her saat iz"aç edıle· 
cek; lngilizlerin ha:-ırladığı nok
tada harbi kabule mecbur ola· 
caktır. 

ltalya için koca çölde i.iç beŞ ' 
kilometre toprak almak üzere 
bir hareket aklın alacağı bir şeY. 
değildir. Oınm gayesi SiıveyşD 
varmak ve lnmltcreyi Hind yo· 
lundan mahrum etmektir. 1'.,a.· 
kal bunu ycpabllmek için de'\\· 
ğimiz çölü geçtikten sonr .. 
böyle bir harbi göze almak dD
Hizımdır. Denizlerde hakim o· 
hm tarafın böyle bir askeri ııa· 
rekete kaı·şı nelere muktedir ol
duğunu da tahmin edebiliriz. 

RdtQet SAl<'A 



!910 

Günün politikas j,. Harb Vaziyeti 

\ Yazan : Hüseyin 
~ ŞUkrU Baban _.I 

İspanya 
f)olitikası 
-·--

el 1 Panya eskiden Avnıpa hatta 
la Unyanın en muazzam ımparııt.orluk
bu tından binnı tcşkıl ediyordu. Filo u. 

iUnku tnıilı.z. donanması gıö; bi
~ncı s:ıfda ıdi. Zengın müslcınlek-
k rıJc cthnnşumuı bir dc\•let tdi. F:ı
ı:t duhm 7.uli.tm ve it.is.aflar, dini 
dalYıklf.'r ve cnkızisyonlar, askeri 
le rbc•ı huküınciler nıhııyct Lu mcnı-
h; kttı yere scrdı \ e tali hukfu:net 
~lıııc soktu. Mıuımarı!ı eski a.zame-

den ızleı- h.ıU vardır. Afr:k .. da 
cerı· C' 1 e bır oınurgesi goze çnrpıır. 
ll Cl;;ra, mevkii ılc de Akdenizd- \ c 

8 
.ıbııınuhilte sahılleri ıle Avruı>a 

;: t nde nurum ve mesaha ı ıle 
Ilı d rnutcnasıb olmıy:ın bır chem
r Yctı haizdir. Fransız polıtıkasında 

"n:ıa un ıdbar \C Jıczimetler ndc 
~k nlıl ol 1uştuı•. Far:ıza 1870 h r

J Panya tar.tına bir Hohen7.olem 
lllıtl.'t' n ı amzedlı vuzunden çıkmış r • 
d NapoJyotı Bonap rt:ı en muşkW 
~ı"'aı rıııd:ı boynuz \'Uran yine İ -

'B.Y boga ı olmu.5tur. 

İngiliz - Alınan hava 
harblerine coğ·rafi 
vaziyetin~ tesiri 

(Baş t.ırafı 1 iııcl sahifede] 
deı.ine zam olunmakwdıı'. lngiliı. 
hedefierı kıyılarda "·eya kıyılara 
pek yakın no:dalr.r<l.:ıdır. Manşı 

g~n Alman tayyarelcrı bırden

biro tngıltere uzeriıııle ı>eyda o
luyorlar. Halkı sığH\aklıırn indir
mek, ba~a topc.u~unun si15h bnşı 
etıncs.i, a\ tayyarclennin lrn\·ulan
m:ısı ne de ol a bit· vakte muh -
tactır. tyı bir av tayyaresi beş bin 
metre irtifaıı altı dakıkada ~ıkn

bilir. Bu mu1det zadın<.ta Bum
bardıman t:ı,yyarele.rı allı kilo
metn' d:ıh:ı ilcrliyeıek belki de 
hedefı uz nne gelmış \ e bom-
bzııu atmış bulunuı'. 

Mesafe kısalığının dığcr bir fay
d:ısı da boınb:ırdıman tayyııı·elel'inc 
3.\ tayyarclcrlnin refakat etmesı
dır. A\' tayyarelcrinde encı·ji sü
ı at üstünlu une \ cnldıgındcn bun 
lar h:wad:ı uzun muddct lwlamar.
lar. Egcr Almanlar tn.,ilterey<' y:ıp 
tJdarı la rruzlnrda bombardıman 
tayyarelermi kU\ \'etl av gruplıı

nle" cmıııyete alına; alar uı;ı..aUıırı 
bugiıııkiımın uç mislıne çıkabilır. 
Halbukı ingilizlel' Alman hedcC-

terine pek uza!, mesafeci•• bulunu
yoı lar. Beılin en yakın tngıli:ı: :ı

h linc taknben sekiz yuz kılomct
re mcsafodcdır. Hedefe vann.ık 

t U tın de Avrupa hatta c.ıhan en
d \ e dolaplar nm en biıyük hızla 
c ı du u yer lf! ndrtddır. Bi. kaç ene için uzun muddet duşımın araz.ısı 

'el bol e-vikler garbi Avrup.:ıy hzerindc uçınnnın bm bir tchlıl.e-
f ı• · 1 . d · t' sınd<'n nı .. Jda bu uzuklık tayyare-, ıçın berık yarım :ı a mı ın ı-

ı.~ ederek oradan i "' başlamııJ.ar , e lerin taşıyabılccc i • fı hnmulc
"'2 l nin muhiın bır kı mını benzıne • u u~t bıı hukümet kurma J 

1 
tı a • olı :ıu ı rdı. Bu nu\ el<' tahs·~ etn.'ek nıcclıu~ıyetini dogu-

YENi SABAh. 

SON Boşa çıkmış r 
bi~.~~!-~ l A~m~eri~kad~-k~i~g~ü~~~re~J ~l~z~m~. i~r~fu~a~r~~d~ü~n~, 

g-Ozc alan italyan harh gemile- arasın a 1 ffiU- k 
rinden batmayanlar ancak son gece a pa n 
sür'atle kaçmak saye.<ıinde ken- zakereler 
dilerini kurt rabildiler ve artık 
limanlarından çıkmaz oldular. 

Bn arada en ~ok hayreti cel
bc<kıı nokta İtalyanların meş
hur tayyare! •ridir. Harb başlan

gıcınd<i bunların sayıları beş 

bin kadar tahmin olunuyoııJu . 
Fakat ilk mli.sademelerdc İngi-
lizler, İtalyan tayyarecilerinin 

ı atıcılıktaki acemiliklerini adeta 
hayretle mü.'ialıccle -ettiler. Ma
resal Balbo ilk günlerde tayya
resiylc dü~tü Ondan sonra da 
İtalyan tayyareleri hiç hır mu
vaffakıycUe wmeyyüz edeme
diler. İngıhz tayyareleri aded -
çe hiç de kalabal•k olmadıkları 
hald he.m İngiltt-reyi çok fa
ik Alman tayyarelerine karşı 

muvaffakıyetle mi.ıdafaa ediyor
lar, hem Norveçten başlıvarak 

bütiin garb sahillerini, istila al
tındaki memleketleri \•e· bütün 
miihim Alnı.m mr>rkeılerini 

bombalıyorlaı·, hem .Alp dağ
larını aşarak şimali İtalyayı ya
kıp yıkıyoilar. Bır İtalyan tay
yaresinin İngiltere üzerine gi
derek klic,:iicük bir bomba at
mağa muvaffak olduğunu işitti
niz mi'? 

italyan tayyareleri nncak J 

Ne\york. 20 (a.a.) - Reuter: 
Ne\·york Times gazetesinin Va

,?1ngton muhabırınin bildirdiğine go-, 
re, Amerika hiıkl'.ımetile İngiliz mil- ı 
messilleri arnsmda karşılıklı ist.ıhba
rat iş birligi imkılnlıırını tetkik et
mek üzere muzakercleı· <.."Cf'eyan ct
rnekte<:lır. Bu iş bi rligi bilhass:ı kar
şılklı .mudafaa için h:ıvn ",e deniz 
uslerinın istıınalinde Jngilizce konu
şan memleketler arasında daha sıkı 
bir surette yapılacaktır. 

Muh:ıbıl'in diplomatik mnhfıllcr
den öğrendigine nazaran muzakeı'C
lere iştırnk edenler nrasınc'lıı harıciyc 
naz.ırı Cordell Hull, 1ngıliz biiyuk 
elçisi lord Lothian \ e. Avust.rnlyanın 
Vnşıngton buyuk elçisi B. Casez bu
lunmaktadır. Müzakerelerin hemiz 
iptid:ıi s:ıfhalardan ilen gitmedigine 
:faknt uskrın Aınerik:ı tarafından fi
len kullanılmasına elverişli bir nn 
l::ışma tasav\'ur edildiğine işaret edıl
mektedır. Teşrinısaniden C'ıivel k::..'i 
hiç bir karar beklcnmemcktedıl'. 

Muhabir, goruşmeler esnasında ci
hanın muhtcl.if k151mlarındaki vazi
yete nıt oldukca .muf~l mali'ımatın 
Amerika ile tngiltcrc ar:ısında te::ıti 

edıldıgini zannetmektedir. 

Sovyet Pravda gaze
tesinin bir makalesi 

[Baı; tarafı 1 i .. ci cahifedel ı \ 'C ntilH•uıolı.mı1.n t kkurlenni be -
mcmiz ve bundan c;ıkilca.k nct.icenın yrm etnı tır. 

dunyanın siıkün \e faJlıyetc h.:ı ret Bcl,ı:ct Ul ~iidcrinı şoyle bitirr:ıiş-
çektıgi şu smıd yurdu nu:U!. tam tar: 
hir siıkl'ıoı \'C emnıyct ha\•a.cıınm hJ- Hu.hı" .ıı l •tımarl.ırımızd;ı ·i nstı 

i ·im buluıun:ısı ve aynız mand.; luJ- Turk kun ılr çızıln oz yi.lrdumu
rın bu sene hır k:ıt daha tekemmul zuıı k.ıpt.. ınd:ı bızıın de bir anda 
eden rozibe ·inin yurtt..ı hasıl etlıtı s narı rtı ın:ı knr:şae:ı .. ımız kahra
geni;:i al~k:ıy;l lrnt"i bır clclıl oldugunu ı rn.ııı Turk ordusu beklerken başı-
heyaıı rylcmiştir. mı:r.dıı 1 met inoııu gıbı bır tek emrl 

.Sôı.lerine dcv .. m eden Behtct 1.;ı ıle yırnı1 mıly ın Turku birden nyal'-
butun lıu şny11nı memnuniyet vnk' - ), ııdıraı.: .. k kudreUı b.r <:e( k hraman 
lar arasmdJ Turkiycnin biricik en- b:ı~bu · bulunurkeıı 1941 senesmdc 
ternasyonal fu;ırının bılh ı.ss:ı bu sene de arlcıda !ar IZJnırin gun, lı. ber
bir:ız daha kendini gösteren ve bizını r k scına~ı llınd.ı ve nuill adeti -
elimızde olınıyan yeganc haCıl laraCı mıı.ııı dcr.n leşesi icındc yiı\e burada 
milP san;;ıyicilerımizm \e buyuk bııluşııcagıl. 

tiie<.al'innnıızın :-ıI:ıkasızlıkl:ırıııdJıı Sizler<' h::ıyırlı i tıkb:ıl güzel işler 
nesftt cdcn iştırak azlıgı oldugun.ı ış..1 ve saı;lıkl;ıı· dılcr hcpinizı 1zınırliler 
ret etrnistir :ı<iın:ı lı:ııtırctlc S<''lil:ı \C saygıları -

Sözlcrıne de\'<ım eden Behçet Uz 
bu yıl fuara iştırak eden Buyuk Bı i
tanya, Yunanıstan. tran, Yugoı;lavy,ı, 
itulya, l\l;:ıcarıstan ve Almanya dev
letlerine \•e bu de\ letlcrın Turkiyc 
sefirlcrinc, izınir konsolosl:ırına .ıyrı 
ayrı teşe?kkür etnuş ve Entcrna~yo
n::ıl fuarın mılli e<'phcsıni zenginle:: -
tıren i. tıraklcl'inden dohıyı butlın 

de\ let muess~elenne, Trakya Umu
mi Mlifettişliginc vilayetimize. tıe:ıret 
odalarına loymctlı \"C h miyetli lue
earlara şukranlı:ırını sunmuştur. 

1111Ela selamlarım. 

Bir Türk dostunu 
kaybettik 
( Bıış tarafı 1 ınci sayfada) 

Şarkiye ıt1C'ktcbıııcle bir haylı müd
det mudur olarak buluwnuştu. Bun
dan ev\ el dt..• Kdlkut::ı ınedı cse!'inde 
muduı ol.ıı rık bulunn u "e bu mild
det wr!ınd, Lord K\.rzon \"e Lord 
Kıçıncr ılc en sıımimı mun .;;cb:ıtı 

ya;;;ııtmı lır. 

En ı.y bıldı{ü li an fansi olup, bu
nu en d<'rın noktrıl ırm' k ıdar tııhsil 
etıniştı. Bundan g:ı.rrı ıc.ar-k \ <' g..ırb n 
lı""ınl:ırına da hakkıle \fıkırtı. 

~~ ın1 ,. 1 ·dı So.-v"lı' t bcble dah ı it. ırlı olan cundu .. hu-
ı .ı .,ı up:ı ayı .• .,u • l 

l ~ le!ct etmek ı tıycn Fr.\nkon.ın nıyoı. A \ t:ıyyarclcı 1. bomb::ırdı
.. e ıhtılalı derh 1 Avnıp:ı de\ -ı tnnnlara rcfak. t edemıyor. Ru e-

11
• hul\.ldl"c.l elınde ol 0 Fra u.a ,. e curnl. rı ı l'kan ıı. ~ıı· hal Iıyor. • 

Malta ad,ınını sık sık ziyaret c-1 
Oiyorhıı·. arada 1skcndcriyc ile 
Hayfaya uğruyorlar. Her halde 
İtalyan tayyarelcı i zaferi dalıa 

1 
:;>Jyade harb tebliğleri sayfala
rında arar gibidirler. 

[ Ba ı; tarafı 1 inci sahifede] 
manian, lngiltercyc ihraç te
şebbüslerini kendileri için daha 
az müsafrl bir mevsime atmıya 

icbar mo.ksadiyle hava müca· 
delesini uzatmıya çalışmakta , 

Söı.lerine nıhayct \'t't'mczden C\ \ "l 
fuara manen \ e maddeten yardım
larda bulunar Tıc:ıret Vekıl.ı Nazmi 
TopçuogluTlıt \ e memleket dahiliı;tt!eo 
izmırc dogru bu sen<' dn gen' turi! -
tık cer l'.'y:ınl.rrın \ ueud bulmasını tc
mın için De\let Demiı yoll.ın \ e Dc-
1111:yoll rmJan bir rok kolaylıkl. r ve 
tenzilatlı tarifeler ihdas eden l\lun:ı
k. !at Vekili Al Çctinkayaya r,,e bu 
faydalı teşcb~·u un muvafül.iy('tı 

kin mu:r.ııherctlerini c>J>Jrı;:emiyen dı

ğcr 'ek illerimiz(; De\ let Dcmiryol
•arı ve Den Z.> Harı Umum Mudur
le~inc. bu oCllC de fu:ıı-n C..1z.ıb V-"' 

istııadcli ııpor l'lusabal,:ıları tertıi> 
0ttırcr Bederı 'l'erbıyesi Genci D rel. 
·uru Ccn<-r l Ccı\ il Tanl'r ile 1'utb<•I, 
!'ure~ :ıtletizın 1cder:ı.o;yonlarııın. tu
rizmi mc>mlel et i1;inde \'e dı ındJ 

t. nıın-ıak h,ı .. ı un-t: kı kıymetlı hıl
metl~. in it':> drıl"yı 1\1 .bu.ıt Umum 
M~dtiı'l•ıgunc \'€ Anad.>lu Aj.ınsına 

istanbula tnyıni ıı ı 1 k 'aki 
olmu olu , bur ıya• ,elı eden C\ \el 
de, c\~ eke pek iyı bıldısr turkı;cye 

t~krıır ç ılı m:ıy.ı b;ı l 11'' tı. 

:ı .r t k 1ng.llere komun s\ 1 - Amcnkanın yım11 ıkı tonluk 
il y tıın ı uzahıı i fa ı t Hal.Ji..ı ile c.ıç .. ıı kal<' lcri İııgiliı.lere sat -
ıt :ı: Alm nya d Frmıkonun yar- J. <l"" 

1 
kanır.\ cnn~si bu noktadan 

rı ı r,!d ı. BoylcC't' nsrımı7ln en t01~ f ıt"mmıyetlidır. Mezkur iay-
;ı d ofojılcri tspanynd;ı çarp _ Y r ler 1 rag • n:-ıyj mıntnkalarına 

it llTıkiınını buldular. ltıılyan :ı .. - kacnr u:r.nn. c.ak 'e agıı· l:oıub:ı-
~ Al 11 ~ yyarc , e tcçhız..ılı 1 r naklc<I cek kabılıy<'ttcdır. 
tı ı u uı V<' ingıliz lekniğıle se- Almany..ı ndedı "" co •r..ıfi us-

~ ç rpı tı. Buyı k dn Ictler ord;..ı tunlu •ı..nr d yanarak y .pratma 
l hl muharebe 11\C' başlJdı. Hıl\".ı t<ıar-tb ;.ı rının butun yenıuklcrıni 

ı r e , e idaı ndckı tccedtlud- ruzl.ırıııı lı.ırb}ll mut.ıd mc g.ılcsi 
u halın koyi.lu Her gur bır knç 

1 lı ada tatbik ediyorlardı. Bu yıı:r. t:ıyyarc il tııgıltcreyc akın-
ıltt dun mih. rcılcr muı.af!er 

l:ıı· yapılıyor. Bır harb mnk ;;ıdına 
fttıı,.. \ C" Frankonun g,ılebcsıni tc-

.. .,, hiunct i in kı ı zamand darbe le»• c hım rı •• l oldular_ Ne ıin 
F'r'"" 1 ku ., tın m ı lübiyeti bı.r nevi tes.rı eldC' clınek ı tendıgı gun 

c:
ü ı~ İngiliz hezimelı de 01du. 1.-'J hücunıl:ır bcs on bin tayyare 
en il yapıl caktıı. Nıtt'kim Frnns..1-~ e :ıı rı anko r.ıutcoddid nutuk-
lc ı nyaı m netinin miı kıil da- ya tanrruz b.ışl:ıdı.;ı zamun Al-
ı ıd k İtalya \e Alman yardı-• manların CC'phede yedi bin t y-

le tıı aslı unutaı ıy:ıca .. ını \'C mil- yare uçurdul,ları h"nuz h:ıtırdnn 
~ bı bo ı çı .m:ımı.t r. Ha mın :ıdcdi ustun-du r rç tı a gırılmi~ bulun-

u t k t lu •unc c>o •rafı \ aziy<'lın ihda~ ct-g e rar <' ti. Zaferden sonr..ı. 
~ 1 \.:. lı:.rn olm ın rngmcn 1 p:ı.1- ligi muşl.ul t t ii!a\e edil ~ce tn-
.,. ları memnun etmek onl ınn gurur giliz h \'a ku\·vctlerınin bu zarna-
't(! l\UhU\"'>eUenru okşamak için na kadar b:-ı ardıgı i ·ler hiç el<' 
taı kiıçul- gorulmcrnelıdtr. 

hı elye,'n1 de lelin başında bu-
tı.ın r ıı (' al Pet ın'ı tngilteı ede en \.. Ililmıet ILGAZ 

l\aı r sıyası r calind ... n ol .. n eski _ _J 
1 

Uk lııı d n Sar uel Hor'u seLr sı- • 

1;ı ' l dr de gonderdıleı·. jsp;ıny 1- A F R J K A D A 
b 1 YC'nı fırler şahı !arının 

1taly:ının umumi siyasetinde l 
yanlıs hesabın verdiği tercddüd 
ve Jıareketsizlik hep göze car
pıyor. Yunaniı:;taıı ile bir Arna· 
vutluk davası çıkarmak, 1talya
ya kolay bir muvaffakıyet ile 
b . • .. t . t k k l ıraz prestıJ cmın ~ mc ma -
sadına mebni imiş gibi görünü· ı 

yor. Fakat Yunanishının va
kur ve metin hareketi, Yuna· 
nistanın melhuz biı· ihtilafta 
hiç bir zaman yalnız kalmıyaca
ğınm tahakkuku ve bilhassa 1 

.Akderüzdeki İngiliz donanması· 
nın takviyesi ve bu donanma 
tarafından Oniki Adanın hafif· 
çe oksanması Akdenizde tek· 
rar sükfıneti temin etti. Bingnzi 1 

tarafından . Mısır üzerine başlı
yacak meşhur hücum münase
betiyle İtalyanların bir tered-

dırH. .k. t af 1n ·1ı . . 1 er ı ·ı ar , gı Lere ıçrn 

mücadelede, Londra muhare -
besinin bir merhale olduğunu 

anlamış bulunmaktadır. Fakat 
mücadele bu şekilde daha çok 
zaman siiremez. Bizzat hücum 1 

edenin, kendisini vaziyetin icab
larının hükmü albnda bulacağ1 
zaman yaklaşıyor. 

Yani. Alman istila kuvyet.lcri
nin. dokuz asırdanberi İngilte
reyi bir kalkan gibi mubnfazn 
ctmi§ olan •.10 kilometrelik müh
lik su sahasını gecmeye karaı· 
vermek mecburiyet.inde buluna
cağı saat yıı.klaşıyor. 

İngilizler 12 Adayı 
bombaladılar 
[Baş tarafı 1. inci aahlfedel 

fında bulunan ben7ln, 12 adadn aznl
m 15 bulunmaktadır. Bu n<lıılar. ben
zin 'ermek için ycg11ne çare, dC>nızal
tı gcmılerivle nnkliyat yapmrıktır. 

Bu takd rde i~e denizaltıları lng 1 z 
ctlzutamları t.ırafındnn gôrulup t .. h
rib edılmck tehlikesine maruzdur. 

1 

Suriyedeki gerginlik 
[Ba!i tarafı 1 inci sahifedel 

rln terhisini \"e Fran 11J,.ırd:ın kalan 
teçhızat 'e topların işe yaramaz bir 
hale ifragını tuleb ctm ktedır . 

Turk"('Y<' ı;- ıhşn•akt ki bn hen 
mııkwd d.ı 1937 t<ırıhindc 1 !.anbul

ol.ın Dıl Ku :ultayın:ı. 

--»ııc--

Avrupada Harb 
( B:ış tarafı 1 ınc s:ıyfada) 

!erin(' dogı u kaı;-tı •ı g nılmu tur. 

1 

Londı ı, 20 (a. ) - Reulcr; 
:Uıı ıbırı ırdından ı;el- u \C'tlı 

Alman tavv ıe fıl ları K t .ont-

İktisadi ve zirai 
sistemlerimizde 
bir noksanlık 

---0-

lktısadi sistemimizi organi?.e 
eder:ken dikkat etnıeğe mecbur 
oldu..,öumuz en mühim noktalar. 
dan biri1 bir nıınt.aka halkının 

bütün ıktısa.di lcayn:ıklannı yal
nızca tek bir memban bağlama
mış olmaların dikkat etm k
tir. Bir şehır veyahud mıntak -
nın bütün iktısadi hayatı yal
nız bir gelire bağlı olursa zaman 
zaman bu kaynağın iyi ran1ı
man vereınemesı yüzünden bU
yük zararlar vuku bulur. 

Misal olarak Giresunu ele nla
lım. Gircsunda köylü ve halkın 
büyük ekseriyetinin hayatı fın

dığa bağlıdır. Fındık mahsulü 
çok olduğu ve bunlar iyi fiy t· 
larln satıldığı seneler halk vo 
köylü bundan çok müstefid olur •. 
Fakat mahsul olmadı~, yahud 
para etmediği seneler köyliı 

ve halkın çektiği sıkıntı çok 
büyük oluyor. Bazı tüccarlar if~ 
las ediyorlar. ~ndık 00.h<;elcri, 
mülkler yok bahasına elden çt

kanlıyor. Herkes gırtlağına krı.
daı· borca giriyor. 

Ayni sekilde bazı mınta.kat ı
rımız sadece tütüne. incire, üzü
me, pamuğa, yahud portak la 
bağlı bulunmaktadır. 

Hükumet. büyük sınai. zirai 
müesseselerini kurarken hu 
noktayı da ehemmıyetle nazarı 

Hibara almalıdır. Açılacak fab
rikalar tercihan bbyle yerle>rde 
açılmn1ı, bu civara yakın ma
denler teı cihan daha cvvd ış.. 

letilmeğe baslrutmalıdır. 

Sonra ziraat bakımından kiiy 
lüyii baska l'jeylerde yet.iştinne
ğe teşvik etmelidir. Yalnız fın

dık yetiştiren köylüye diğer 

meyv:ı ağ dan yetı. tirmeyi ve 
meyvasmdan istifade yolunu d 
öğretmeli. sadece tütün i Jiyen 
köylüye buğday. yahu1 pam· r 
zirantini de talim ctmelidiJ'. 
Böylelikle o mıntakanın esash 
mahsulü bir arıza geçirir veya 
fiyatları düsecek olursa köylü 
ve halk perişan olmaktan kur -
tulmu~. kendisini mehmaemken 
tatmin edebilecek ikinci bir işe 
de salıib olmuş olur. 

MURAD SERTOGLU 
~~ 

~ lıru ı hurmetı gô tcrmckle 
il,. oı >(r kiigıdların artık y:ıpılını ol- H A R B 

dücl hisscttıkler:ini gösterir ala
metler eksik değildir. Bir taraf
tan, ingilizlcrin bu hücumu ade
ta davet eder gibi hir halleri \'ar
dır ki İtalyanları düşünmeğe 
scvk(;tmesi zaruıidir. Diğer ta
raftan Tunustaki Fransız asker

lerinin hiir F'rnnsa tarafını il
tizmn etn1esi ihtimalinden kor
kuyorlar. Almanlar oraıiaki 

de çok yakın bir zafer teranesi
le şenlik yaparken şimdi har
pin uzun süreceğine artık iman 
getirmiş, fakat şimdi dünkü 
sözlerinin tamamiylc aksmi mü
dafaa ettiğini unutmuf:, bu u
zun sürecek harbde zamanın 
Mıh\'er devletleri jçin çalısaca

ğını söyliyerek kendi kendisini 
a\·utmağa uğraşıyor. Fakat u
zun süı ecek bir harbe bütün 
hesablaıı. altüst olmuş, fıknrn 
biı İtnlyapın nasıl dayanabile
ceğini izaha hiç yanaşmıyor. l 

İtalyanlar, Fransı7Jarla b.rlıkte Su 
rıye huk(ımeUnin kontrol edilmesini 
de talcb edıyorlar. Muhim hiç bir ısı
yasi kanır, 1talyanın mm•nfakııti ol
maksızın \"Crılmıycccktır. Tabı :lır ki 
Frıın ıı bu şeraitı kabul cttıgi t.ıkd:r
de, ym aş y vaş Sur:ye uzer nd kı 
kontrolumı kaybedecektir. 

Halbuki Suriye, :lngılız se\cnlerln 
r::dedı çok oltın hır Arab memlcketı
d ... Burada İtalyan ııleyhtarlıgı ise 
de\·unı etmektedir. 

Kayın bııcıdcrım Kut ı Bıli H~riıı 

VC'frıt.ıııd. cenaze meras ır.c ı t r:ık 
eden ve sc-: ek telgrat \ c ı ektupla 
bey:ı:u ta ıy t etmek suretılc kede
riınizı p:ıylrı :ın zc\ .ıta ayrı ayrı tc-

kkurc tet' urumuz maııı oldu u~-- ,.. BÜTÜH ~EHIR HALKI 
d:ın bu hu ust-ı gazc:tcnı in U\ .. 4İ 

:ı-f>r · "e herkesin bıriç masasında 
rı i "al etn ş bulunduğunu ,h-I 
et ıler, E en 1ngıltere 'c Fran-

111 ~ l?:ıl~bc:Jndc lspnnya için ne 
;ııil olabılır" Ancak simdiki hu

tndn kalmak, t.ımanııyeti te:1-
Yl gırrr emek \ e tuli \ e tabı bir 

lt-ı et halınde y<ı aınag.ı devam 
"' ·• Hallıukı m,hvcr<' iltıh:ıkda 
Ya tıinı<'tlerinden buyuk i~ · fnde
llıc nuldur. Frnn a inhidam ct-

4 hı"ıl:ere yılolabılirsc cıhand:ı 
() rı~~lll bir y ına fnslı 'c.lecektır. 

"ll r'.n dum nın en zengin meın-• 
l.'rı olm. ı m'rasın muazuım ol-
1 u tclzimdır. f fo bugun Ber

Y, li 1 ııaııyanın muuıhhasın:ı l\Io.;-
ıJ tler ooyle genı bır istikbal 
~ bılr. 

it l ruden d hılıye ::ıazın, Fnm-
:Yakın akral.ıa ınd n ve na"
Yı lı.mın en hı:ırareUi tar .. f
h Yranlarınd:ın biridir \'<' 

nun mu e ilı sıfutıle !:: •• • 
11.ı 1,)(,- n bulunmaktadır. Ken-
1> ı h :ııı 1 !'lnı kabul re mi çok 

lı • B l t" · u cya 1:'1 ın m:ına ve f ti dıger bir makalemizde ny
h olurmaga değer. 

~il,ABAN 

avacılar Antakyada 
IQ; b" ( Ba§ tarafı 1 inci sayfada) 
y tt· ın metreden muvaffakı 
~ ntıayışlar yapmış halkın 
il ına.a. \'e omuzlarında taşı -

il.l· 
t;ıl' a Otele kadar götürülmüş-
tıtn'ıı>d ılhass:ı. para~ütc;ii Jnzla
~r t. an~_FAiibc ile Muzafferin 
\fo" td.ı.gı muvaffakıyet sc -
llUştir goz Yaşla.Tiyle takib cclil-

A.n~ \'e "' Ya bugu" n en mcsud 
'-il gü 

"İtıi \' zeı bayramlarından bi-
1 ~ §eaşatnaktadır. Havacıları

~ . refine bugün öğle ve nk
~ır~:nreu ri verilmiştir. Mi
<lt~~kle,~:uın sabah Antebc gi

ır. 

( Ba§ tarafı 1 inci sayfada} 

Melbium<' 20 (a.a.) - RC'ulc•r: 

Saliıhiycllı:ır mcınb.ıdan bılciırildı-

finc gorc, o ış.1. c!.ıl B. ?Jc.ı\z.cs'nın 
dun ı;ôy\ed.gı nutuktu balı ı cçen 
AvustralyMıın yeni haı b projeleri a-
ı asında, lıarbın de\ mı ınuddetince 
o.sker aı/naga de\ aın ctır.ek, yakın
da tngiltereye yed n<'ı bır fırka ro.1-
dermek, seki:r..nci bir fırı~.ının tali-1 
minı tcsrı ctrneıc. ~ıı· do .uzuncu fırka+ 
t ıl etmek, y;ıkın ~aıkt. gıda mad-, 
deleri \'e lı~ı b malzcmcsı slokt.nu tc
si, etmek v:ı.rdıı·. 

Bülend, karşılaşmış olduğu 

bu vaziyet karşısında donmuş 

kalmıştı. lçinde muazzam ta
havvüllerın vuku bulduğunu his 
setti. Ve bu manasız suratlı ka
ba adam karşu;ında büyük bir 
ısbrabln kıvranan genç kadı
na acıdı. Tabancasının sapını 

sıkı sıkı tutan parmakları gevşe
di. 

Tabanca tok bir ses ·çıkara
rak yere düştü. Hafıf bir ıtişle 
kapıyı açtı. Şimdi Müzeyyen ile 
Osman Kadrinin karşısında 

idi. 
Onun bu habersiz içeri girişi 

lıer ikisini de şnşırtt:J. Osman 
Kadri en evvel bil'az korkmuş, 
sonradan korkusu lıiddete in
kılab etmişti. Bülend onu hiç 
görmüyor gibiy~ Müzeyyenc 

1 

doğru baktı. 
Sonra kıs:ık bir sesle: 

tunu nc;ı edcrım. T A K s .. , 
Eskişehir: Gani Sönmez 

BUGÜN Amel"ikanın yeni J>OHOl'Y 

MELEıK l..ı'AMOPlfu NN • 0111t}RN 
- LiNHA UAUl~l.J. 

iNE1\IA INllA " vı JOl'CE C'OMP'.'f'O •• 
Fransız kuvı:ctlerinin de ellerim 
bağlamadıkca İtalyanların Mı
sır iizerine yüriımeğ hiç ni
yetleri yok gibi görünüyor. 

Tor. !ından nefis bıı- surette yar ıtıl nn A k ve guzellık iıl 

KADINLAA T 
İşin en tuhafı İtalyan gazc

tclerınin tuttnkları lis::ındır. 
Me~huı· Gaydulan, ilk giinler-

Ayrıca: l - l•"OKS DÜNYA HAV AD1:::>LER1. 2 -
SON RENKLİ MODA GAZETI<-:St 

Hiiseyin Cahid YALÇIN - Bugün sn.at l ve :!,311 dn tenziliitlı matiııt>•er. 

- Ben gidiyorum. Allaha ıs- ı 

marladık Müzeyyen! diy<> mı
nldnnclı. 

Müzeyyen hiç ccvab vermedi. 
Osmun Kadri belki bir seyler 
söyliyccckti. Fakat bir sanıye 
k~dnr karsılal}aıı bakışları onu 

üı küttü. Bu sırada Bülend ge
ri dönmüş ve kapıyı açık bıra
karak uzaklaşmıstı. Osman 
Kadri ancak o kaybolduktan 
sonra: 

·~A'Z 

-8- gibıl kal bırdenbire mıhlanmış 
yerinde durdu. Gözleri yerde 

·bir noktaya takıldı: 
- Tabanca! diye haykırdı. 
Bu söz, Müzeyyeni de hare· 

kete getirmiş. o da gösterilen 
yere bakmıştı. Filhakika yerde 
kocaman bir tabanca duruyor
du. Osman Kadri cgıldi. ltina 
ile tabancayı aldı. Muayene et
tikten sonra: 

- Bu ne küstahlık, bu ne ka- - Hem dolu, hem de emniye-
balık ! diye bağırdı. '.Buraya ka- ti açık~ diye mırıldandı. O ser· 

MÜi."t'yyen nihayet isyan et
ti: . 

- Arkadaşımı bu kadar talı· 
kir etmene müsaade edemem. 
Yeteı artık. İşte gitti. için ra
hat ya.. Gider, a.rkadaslarmla 
istediğin kadar şampanya icc· 

1 
bilirsin. Bana gelince art.ık clılic'l· 
rı eıkmıyacağım. 

Müzeyyen de gbriilen hu nni 
tahavvül Osman Kaariyi şa

şırlını~tı. Tabancayı bir m:ı.,,a
nın üstüne bıraktı. Ve derhal 
iccriye doğru giden 
arkasından kostu. 

knrısın.n 

dar haber venneden nasıl gire- semin galiba!. _ Müzeyyen! Canım ne ol-
biliyor? Ne ise kendiliğinden . Sonra. Müzeyyenin gozkrine dun? Niçin daıı.ldın? 
defoldu, gitti. Sana tekrar ih-1 uzun uzadıya b ı.tı. Sanki ora· Tam bu esnada patlayan bir 
t r ediyorum Müzeyyen, bu a- da bir §eyler bulmak ve okumak tnb:ıncanın acı. cığlığı duyul
dam bir daha hiç bir vesileyle e- ' isti). or ltı: 1 clu. 0f'tnan Kadri evvclfL sende
''imizc ayak baamıyacaktır. - Budala, C'ebinden dü~ür • Jedi. Sonra yüzükoyun yere yu-

Mii.zcyyen cevap vermedi .. 

1 
mu olacak. NC' k 1:ır da ıçki varlandı. Tabanca sesini duyan 

Osman Kadri dışarı çıktı. Fa- içrni:j. ayakta um ıyorclu. 1 Müzeyyen dışarı çıktığı zamaıı 

kocasını yerde gör(! i~. Halının 1 

ortasında bır tabanca dum) or
du. Oda kapısı gürültü ile :ır
kadan çekılerek k:ıpan~t:J. 

Genç kadın diL<;mC'mck icin 
duvara dayandı. Ye bir cµğlık 

kopardı. Osman l\:n<lrı yerde 
inliyordu. Kaybcdılecck vakit 
yoktu. Hemen -zile bastı. Ve 
duyduğu helecanun tesiriyle 
kcndi .. indcn geçerek bayıldı. 

Bır kaç dakika sonra oda ağız 
agıza dolmus;ıu. Herke1 ne ol
du diye lıi!:birine soruyordu. 
Kim hakıkati bilmiyordu. Or
tada go!"unen 13cy bir tarafta 
Osm n Kadrinin kınlar icinde 
yere .. erılmiş olma ı. diğer ta
ı-afta da Mtl1.eyycnin bnygın 

manw.ras~ idi. Bir de halının or
ta yerinde siyah bir leke gibi 

1 

bfr t baııca duruyordu. 
(.'l.ı'.ku ı \':l~) 

SİNEMASINDA 
2 saatlik kcırku ve heye('an 

y~atan 

BORiS KARLOF 
(Franken~tcin) in en son 

t.,.ınsili 

ASILAMIYAN 
ADAM 

Filmini görnıeğc ı.oşu~·or 

lıavet.en: 2 lnsım.lılc kahka
halı komedi. Bugün sa.at 1 

ve 2.30 da tenzilatlı 

GAiP ARANIYOR 

ÖL 0 fw'i 
Sir Edward Denison 

Ross C. 1. E. O. Litt. 
Ph. Dr. ve Saire. 

20 Eyli 1 1940 t.ır.hinde vcfat ct
ıni~tir. C'~ :ıze m<'ra ı i 21 ı- l:'.tl 
bugun sa t 10 da 1nglltere sefJrc
Unın kıl esinde yapıl p H yd:ırp:.ışa 

k:ıbrl • n defned lccektır. 
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Nitekim; dediğini yaptı. Zorla 
h:!ı.mını boğarak albna aldı. Ve 
altına alır almaz da paça kas
ııuk oyununu taktı. 

füitrancı, pnça kasnak oyu
nunu yer yemez toparlandı Ye 
si~ktü .. 

Aliço, oyununu tekrarladı ve 1 
tazeledi. l{atrancı, gene oyu
nu bozd~ 

\ 
Ya.LaD: Sami KAUA YEL 

Aliçonun, fevkalade sinirlen
diği görülüyordu. Lakin, hasmı
na bir şey de yapamıyordu. 

lki pehlivan tekrar birbirine~ 
girdiler. Hamelcler hücumlar' 
tevali etti. 1 

Güreş başlıyalı alb saati bul-! 
muştu. Akşam olmuştu. Bu iki 
pehlivan da bir netice alamamıfj
Jardı. 

YENİ SABAH 

* ~YARIN AKŞAM~ 
Halkc\·i Sosyal Yardım kolu tarafından fakir çocuklar menfaatine 

Tepebaşı Belediye Bahçesinin 
Alaturka kısmında tertip edilen çok zengin müsaınerede 

SA Fl"'y ~ \e :ırkada~ları. Çalıku;ı-u Lutf~!!nin \:ıryetelerl fst:ınbulda ilk defa ola-

iSİİıa rak u,tacl Muhterem Nuri Duygucr ve kızı, ıı tarafından 

Alaturka sine kPnıan konseri - Taksim Bah~·eısinin Rumen orkc~tra \e artistleri 

ZEYBEK OYUNLARI TÜRKiSTAN KIZLARI 
Hususi müsaade ile bu akşamki müsamereye Suriye, Lübnan 

Muganniye 
ve Rakkase 

ve Mısır film ylldızı meşhur 

SMA LEYLA . _ , ._ .. -

1 : ·~-,,. arlmdaşları i~tirak edeceklerdir. Unhuli~e ~·oktur. 
.ı\ 1 c ü, bu sefer kemancye geç

li. Ters kepçe almağa çalıştı. 

Boğu1Jlla !:İddctli idi. Ters kep-ı 
" den kurtulmak için çalışan 

Ve, alrunıyacakları da gözü
küyoı du. Sular kararmağa baş
lamıştı. Vali Paşa, etrafında 

bulunan ağalara, beylern sor-

, YATILI - YATISIZ - KIZ - ERKEK 

Katrancı kr döküyordu. 1 
Katı ancı, ters kepçeyi de 

söktü. Oyunlar birbirini takib 
ediyordu. Ve fc>vkaliide heye -
canlı idı. 

mink, şak, ters kepçe, pa
ça ka nak sarma, kazık birbi
rini vclyettı. 

du: , 1 
- Akşam oldu. Bunlar da 

biı birleıini yenemediler. Ne ya
palım? 

.A ğnlardan bazıları: 
-- Biraz dalıa güreşsinler ... 
Ba ... ılan da berabere ayıralım, 

deci:f"r .. 
!'aşa, iki pehlivanın da bcra- ı 

rabcrc ayrılmasını istiyordu. ı 
Cazgırı çağırttı. Ve, oordu: 

HAYRİYE LİSELERİ 
.,,a~haııeba..'jında Horhor Caddesinde Telefon: ~0530 

ANA I L K ORTA L IS E 
Eski \'~ yeni talebenin k:ıyıqlorı hcrgfin saat 10 - li ye kadar yapılır. 

Y b:mcı dlllcrc ilk sınıflnrdnn itibnrcn başlanır. Son $ınıfta ten şubesi de vardır. 
Talebe mektebin hususi otobus ve otomobililc c\lerine n:ıklcdilir. 

YATILI Boğaziçi liseleri YATISIZ Nihnyet, E:atı, ncı· güzel bir 
kol baskı ı ile ters dönerek bir
denbire hasmının altından kaç
tı. Ve, kalktı. - Usta,.ne yapacağız bunla- KIZ ,.e ERKF..K TAJ,}~BE AYRI BÖLÜKJ.,ERDJ<i 

l{atraııcı, yarım saat kadar 
altta boğu~muştu. Ayağa knl -
kar kalkmaz, deıin bir nefes a
larak ~ırpındı. \re, narasını attı: 

rı ! .. Ana, ilk, orta ve lise sınıfları için eski talebenin kayıtlarını tecdide \'e yeniden talebe kaydına başlanmıştır. 

_Siz bilirsiniz paşam ... Kayıt için tatil gunlerindcn maada her gün suat 10 dan 18 e kad::ır mektebe müracaat edilebilir. 
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- Aliçonun fena halde canı 
sıkılmı~tı. Hasmını alttan ka
~ırmıştı. Üste de çırpınarak 
karşısında nara atıyordu. 

- Öyle gösteriyor paşam, ~ 

aeui. ~ A k ı · 1 . il Y . . } • ·ı" Çünkü Cazgır, Katrancı i!e A- ._l __ s_e_r_ık_i_.ş_e_r_ı_ apl Ve JID3r JŞ erJ J 301 
liçonun birbirlerini yenemiye- Na.fıa VekaA letı"nden·. Fatih Askerlık şubesinden: 

Alic:;o, hasmının narasına mu
bcle etmedi. Çırpınarak Katran 
cının üzerine yürüdii. 

ceklcrine kani olmuştu. 
_ Paşa, son sözünü söyledi: 336 dogumlularla bunlarla 
_ Ayınn şunları.. melcye tabi wser dogumlu erat .,.e 

mua-

( Sonu var) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Fen F:ıkult .nde cGalenık, doçentligi açıktır. N:ıını.cdlcrin yabancı 

dıl imtihanlnrı 2 bırıncik!ınun 1940 p:ı.zartesi gı.inü yapılacaktır. isteklile
rin SJhhat raporu, beş fotv rnf, nüfus tezkeresi ömefi ve hu\ iyetini gv.s
tcrcn lişlcr'le tfıo;lcr tedrb i~lcri knlcrnınden istenecektir.• 15 ıkjnci tc~rın 

akşam na k.,dar RektLrHl c murac:ıatlan. c8954> 

lstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
istanbulda ecza ve tevkil C\i için bir sene zarfında alınacak muham

men bedeli 1725 lırn ve mll\ :ıkkllt teminatı J 29 lira 38 kuruş olan 3750 
kılo daglıç ctınin ek ıltmesı için tayin cdılen gundc 1a1ib zuhur etmedigin
den 1 O gun mudcJetlc uzatılmıı,ıtır. 

I:ksltmc 2/10/ .,ı) çaışamba gtlnil sa.at 14 de Sirkecide Adliye Lcv:ızım 
dnıre nde ~ ı ıl • tır. t 1cl~Jılcr şartn:ımc il'i tatil günleı inden maad::ı 

he,. ı;un Adliye I,e, .ızım dair~nde görebll;rlfl'. 8957 
c.... 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden : 
7/ 10/1940 p. rtc i cunil aat 15 de t t:lnbulda Nafia MüdürlüğU ek

~iltmc ı.om y u od;:ı:;•nd:ı (3017.81) lira keşif bedelli Yüksek Muhendis 
mektcb' t mır ı .ıçık el; iltmcyc ko:-ıulmuştur. 

Mukavele, e ıltme, B.:ıymdırlık i 11cri genel, hususi \'C :fenni şartn, -
n1elcri, proJc kcsı! hulfı :ısılc bun:ı miltcfcıTi ruğer evrak d .. iresinrlc 
gonıl'"'ce.ttır. 

Muvakk ıt t m nat (227) liradır. 

1st klil 1 in en az bu ta.ıhhutte (2000) lırı:ılık bu ise benzet• iş yaptıı;ına 
<len almış oldugu "csikalara istinaden Jstanhul vilayetJrıc 

m .. r:ı ..... :ıtla c ıltme tanhlndcn 8 gün evvel alınmış ehliyet \"C 940 yılı n 
;ııd Tica. c. Od.ı ı 'esik larılc gelmeleri. (8939) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Oı t:ıobrctim mu e ;el.erine y..ıbanc dil O.!rctmeni yetiştinnek m,1ksa~ 

dile h çcn yıl ı t. nbul üniHrsıtcsind' açılmış ol:ın frnn ızca, ıngilizce ve 
almanc ı kursl rınn bu yıl da r.şağıd:ı yazılı şartlar dahilinde yeniden GO 
1alel:ıe alınacaktır. 

B..ı talebe bır yıl İsl .. nbul üniversitesindeki yabancı dil kurslarına de
~am ldccck bu müddet zarfınd.:ı her Qirinc nyda 30 ar lira harçlık vcrilc
ccki r. Bu bir yılık tedrı.satta mu\<ı!fak olanlar siya i vaz.lyct noımallc -
tıg1 takdırdc t h ıllc:rinı tak\ ıyc etmek üzer<', bir yılda -dilini öğrcndıkleri 
m ınlekcte ı;ondcrılcceklerdir. Bu talebenın eçme smm ları 5 - 7 tcsrin 
günlerinde t t nbul ÜnıHı&itcsindc yapılacaktır. 

Sın.na i tirak cdehılmçk lç'n: 
l - Turk olmak, 
2 - Yerli \C;)u y:ıbancı blr kolej veya li C'dcn vcyahud bir ö&<rebnen 

okwund. n mezun olmak col unlult> şart değildir. 
3 - Uni\ cı itede 3 Birinci teşrin 1940 da tcşkıl edılcce~ sağlık komis-ı 

yonunca muayene cdılerck tahsile mani bir hali olmadıgmı bildiren bir 
rapor almış bulunmak 5arttır. 

Sıml\da mu'I:. !fak olonhrdan tahsil milddeUerinin iki misli Manrlf Ve
k!ılctı cmrmclc ç:ılı ::ıc, klarını tc bit e:ien bir taahhütname alınacaktır. Tcd
ri t her un Onivcrsıtroc b. ht.m :ık ama kadnr dev:ım cdcc<'ktir. 
Kur taleb ın n 1 0.1rlçtc bir ı le mcsf!Ul olmaması şarttır. Sınava girmegc 
t:-ıl.b ol ınhrın en gcG 1. Tc rin 1!140 nk amma kadar İstanbul i.tniver it i 
Rckt · J unc t 1 ıl ve ikal::ırı \ c G fotogıaflıı birlikte mı.irııcaat etmcfori 

6955> 

~ ...... =---------=-...................... ~~------------· 
· stanbul Belediyesi İlanları 

Tnh m - S r crvilcr caddesinde yapılacak kanalizasyon inşaatı kn
Ji Iı , f v l, 'c cı-: ıltmcyc konulmuştur. Keşif bedeli, 12572 lira 80 kuruş 

\ c Ik tLmı • tı 943 lıradır. Mukavcl.c, ek iltme, Bayındırlık işleri ccncl, 
h rtnamclerıle proje keşif hull ası ve buna mütcfeITi dı er 

ınukabılindc Fen İşleri murlürluğunden verilecektir. ihale 
1 gumı , , t 15 de D:ıiınl Encümende yapılacaktır. Tn-

1 t makbın \ cy:ı mektupları, ıh:ılc tarihinden 8 gı.in evvel 
•ne mur:ıcaatıa nl:ıcakları fenni ehliyet ve 940 yılına 

• <' ık:ılar•ıe 2490 numaralı kanunun tarıfntı çeucsinde 
hnz rlıy0.1 • ı ı ı te .lıf mcktupl:ırını ihale gunu saat 14 de kadar daimı en-

' nıclc i l ızımdır. (8641) 

1 ASKERi FABRİKALAR SATIN ALMA KOMİSYONU İLiNLlHI 1 
Tuhmm cdılcn bedeli c52540> lira olan 142 ton benzin Askeri Fabrika

lar Umum 1\Iuduıh10J mcrke~ atın alma komisyonunca 7/10/940 pazartesi 
ıtüı1u saat 15 dl' kapalı zarfla ıh:ıle cdılcccktir. Şartname c2t lira «12> ku
ru,, ınukabilındc komisyondan \crılir. Talıblcrio muvakkat taninat olan 
c337h lirayı h \ i teklif mektuplıırını mezkur günde snat 14 de k. dar 
kom· yona .,.ermeleri ve kcndılcrinin de 2490 num:ır.ılı knnunun 2 ve 3. 
lnndtl krindcki vcsaikle komlsycıncu olmadıklarına ve bu isle altıkadar 
tucc d, n olduklarına. dair Tıcorct Oda ı \:CSlkns!le mezkur gün ve aatte 

cC883> J 

okurların son yoklamal:ırının bit

mesine 4 gtln k:ılmıştır. 

Bu muddct zar!mda yoklamalarını 

y:ıptırmıyan erat yoklama 

addedılccektir. 

knçagı 

Şubemize mensub erat ve okur

lıırın cezalı k:ılmamal:ırı içih bu 

müddet 7.arfında subeyc mur.,caat

la yoklamalarını yoptırınaları, aksi 

takdiı'de h:ıklannd:ı ceza muamelesi 

t:ıtbik olunacagı iJan olunur. 

İLAN 

H:ıvza Asliye Hukuk HAkimlığın
den: 

lıtanbulda: Hasköy muamele 

vergisi muhafaza memuru 

Rıdvan'a: 

Ha,·zn hnzlnei maliyesı tarafından 
müddeialeyh lst.anbulda Sarıyer l\t, 1-
müdürü. Nll.zım ile nl .)hinize iknme 

olunan tuzminnt davasından dolııyı 

yapılmakta olan duruşmnda: Müd
delaleyhlerdcn Rıd\·anın daveti 

kanuniye.ye icabet etmcdıgin -1 
den hakkınd:l gıyab kar:ırı ı 

verilmi~ ve ikamctg!'ıhı bulu _ I 
namndığından gıyab kararının ildncn 
tebliginc karor verilerek duruşma 

13/11/1940 çarşamba gıinu sant 9 : n 
talik edilmie olduğundan ilan tari

hinden itibaren beş gün z:ırfında iti

r:ız etmcdigıruz ı;urcttc m:ıhkemeye 

kabul olunmıyacagınız tebllrı olunur. 

Açık arttırma ile 
fevkalade satlş 

görülmemiş eşya, biblo 
ve gra~Ur satışı 

1940 Eylülün 22 inci pazaı· günü 
sabah sanı 10 dn Bebekte, Kuçük Be
bek c:ıddcsindc polis karakolu ya
nında 1 numaralı Aslanlı konnk n.'l
milc tanılınış apartmanın 3 uncü dai
resinde mcvcud ve Ünh·ersitc profe
sörlerinden pro!. Dr. Erich Auer
bach'a uıd.gorulmcmiş bir kısım eski 
eSYa bıblo V<' gümuş takımlan açık 
arttınna ıl<' satılncal)tır. 

Beynelmilel şöhret kazanmış mii
henclis Ernest, Freud tarafından ya
pılmış 12 sandalya ve\: itrinl ıle bera
ber emsalsiz §Cn füme yemek oda 
takımı; hakiki ampir stil maun ağaç 
dolap, etajer ve nynalıır; cpok malı 
olup (Bieder Meicr) stil knnııpc ve 
salon takımı; salona aid cşyal.ır; Bcr
Hıı bibloları; mnsif gümliş sofra ta
kımlnrı; Sen - Lui kesme kristal va
zolar; gumüş tuzluk ve kaşıklar; :ıltın 
yaldız mineli çak kaŞ1klal'ı; Bakıırn 

kesme su kadehleri; keten sofra ör
tüleri; el ile işlenmiş keten m:ısa 
örtüleri; (Dom) ve (Gallc) \•azolar; 
(Nnpolcon) Stili markctiri işlenmiş 

Epok zengin bir yazıhane 1810 t:ırl

hindc yapılmış m:ıssif maun Avus
turya malı olup enfes salon takımı; 
üstleri yağlı boya resimli 18 inci asır
da yapılmış eski Avusturya malı en
fes dolap ve bahu; 18 inci asırda ya
pılmı& nadide heykeller; (Wedgewo
od) dclft ve mayolik tabak ,.c v.ızo
lar; Adms 1771, Rugcndas 1698 t:ırn
fından ynpılmı~ eski Gravürler; Fran 
sızca \'c almanca kitaplar; perdeler, 
~czlongl r, Hikc dolaplar, Ferh:ın ha
lıları, isler 11alde elektrikli çamaşır 
makin<.'Si. 1kl ııdcd m:ırokcn koltuk 
\'e irc, 

ı - Eksiltmeye konulan iş . Ankarada yapı usta okulu knr5ısınd:ıki sa-ı 
hada yapılacak bölge sanat okulu atolycleri inşaatıdır. 

Keşif bedeli 44510 lira 97 kuruştur. 

• 2 - Eksiltme 4/10/1940 ('uma günü snat 16 da Nafia Vekaleti yapı ve 
imar işleri eksiltme koqıisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 1 

3 - Eksiltme 5artnamesi \ e buna müteferri e\<rak 2 lira 23 kuruş be
del mukabilinde yapı ve imnı işleri rc.Wığinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye çircbilmek için isteklllerin c3338> {lç bin üç yüz otuz 
sekiz lira c32> otuz iki kuruşluk mU\"ukkat teminat vermeleri ve Nafia V<!-1 
kalctinden bu ışe gircbilcc·eklerıne dair alınmış ehliyet \esi kası ibraz etme
leri lfızımdır. Bu vesika ı!fi:sıltmcnln yaııılacağı günrlen en az sekiz gün 
evvel bir isilda ile isteklilerin Nafia Vckiılctine mür:ıcaatları. Ve dilekçele
rine en :ız on beş bin lirnlık bir İli yaptıkl:ırın:ı dafr işi yaptır:ın idareler
den alınmış vesika raptctmeleri muk1az.idir. Bu müddet zaı!ında vesika ta- ! 
lcbinde bulunmayanlar eksiltmeye gircmiyeceklerdir. 

5 - t tcklllcr teklif mektuplarını ihale gunü olan •110/940 cuma gii
ıın saat on beşe kadar makbuz ınukabilınde komisyon reisliğine v.rrmelcri 
Hizımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edılmez. c5696> c8797> 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu 
Başkanlığından : 

Cinsi M i ktarı 

Odun 50.000 kilo 
Yazı tahtası, Lambri 

Tahmin bedeli 

900 Lira 

ilk teminat 

6750 kurus 

Etajer vesaire 18 kalem 5455.72 Lira 40918 > 
'Yıldızda buhınan okulumuz ihtıyacı olan yukarıdn cins, miktar, tahmin 

bedelleriyle ılk tl'.mlnatı yanl.ırında y. zılı ıki kalemden odun saat 14 :ıçık I 
eksiltme ve diğeri .saat 14.30 da kapalı zarf usulil ile 27/9/1940 tarihine 
~stlıyan cuma günu CumUş uyundn Yüksek Mı.ihendıs mektebi Muhasc-ı 
besinde toplanacak ol:ın koını:;yonumuzda ihalesi yapılmak üzere eksiltme-
ye konulmuştur. · 

1st~klıleriıı Ş<trtnrımeyı &iırmek ve ilk teminatı yatırmak üzere eksilt
meden l:ıir gun evveline kad, r Yıldızdaki okulumuza \'e eksiltme günü de 
şartnamede yazılı bclgclcriylc \'e ılk tcminaUarmı yatırmış olarak eksilt
menin yapılncagı GUmüşsuyund ki Yıiksck Muhendis mektebi Muhasebesi
ne gelmeleri. Teklif mcktuplnrı eksıltmedcn bır saat evvclme kadar matt
buz muknblllnde verilmiş olmalıdır. Postada vaki olacak gecikmeler knbul 
edilmez. (8529) 

Yüksek mühendıs mektebi müdürlüğünden 
1940 - 1941 scncsı talebe k, y.t muamele i cumartesi ve çarşambala;d n 1 

ma:ıda her gün saat 10 - 12 "C' 13.30 - 15.30 nrasmda yapılmak üzere cyh!-
•mn birinden birincltcşrlnln bc<ınci giinı.ine k:ıd:ır dev:ıın edecektir. 1 

Tafsilat :ılmak istiyenlcı ı cktep idnresine murneant edebilirler. c782l> 

İstanbul Vilayetinden : 
1 - VllfıyctimJzde parasız yatılı ilk okul yoktur. Anc:ık çocuklarının 

llk tahsillerini az ücretle yatılı olarakyaptırmak istiyenlcr için açılmış illt 
okul pansiyonları vardır. 

Bu pansiyonlarda: 
Yıldız ı inci yatı okulu 
Çocuk1nrı Kurtarma Yurdu 
Kdğıthane 2 inci Yatı okulu 
Küçiıkyalı 3 Uncu Yatı olulu 
Köylii çO<'ukları iı;in de: 
Çatalca - Büyükçekmece köy ) 
yatı okulu ) 
Bcykoı. - Bozhanc koy yatı ) 
okulu ) 
Şile - Teke köy yatı ol.ulu ) 

Ayda 

> 

13 
12.5 
7.5 

10 

Lirn 
> 
> 
> 

Ayda '5 lira (veyn mukabili 
çıg cruık) 

2 - Bu yatı okullarına her yıl p:ıns.iyon ucı etleri vilüyet tarafındnn 

verilmek Uzere alınmakta ol .. n çocuklar tamamılc kayıd \ c kabul cdildıgi 
için yeniden viHiyet hcsn\)ln:ı tnlcbe kayıd ve kabul olunmamaktadır. 

3 - Çocuklarını paralı y:ıtılı okutmak istiyenlcrln bu okul Baş oğret-
mclcrinc müracaatları liizımdır. (8838) 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
7/10/1940 pauırtcsi gunu saat 14 de istabulda Nafia Mudürluğü ck- 1 

siltmc komisyonu odnsmda (6953.10) lira kt ıl bedelli tstanbul Erkek 
Lisesi t~miratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele eksiltme, Hayınclırlık i~lcri genci, hususi, foımi şartnı:ımcleri, 
proje keşif hüliısasiyle bunu mutefcrri diğer e\r.ık dairesinde gürülcccktil'. 

Muv:ıkkat teminat (522) liradır. 

lsteklilerın en az bir taahhl.ldde (5000) liralık bu i c benzer fs yap
tığınn dair idarelerinden al11'ı olduğu vcsıkalara istinaden İstanbul vilfıyc
tine müracaatla eksiltme tnı ıhinden (8) gUıı cHel alınmış ehliyet ve 9 O ı 
yılına nicl 'l'icnret Oda<:ı \'cc:'kalan He gelmcll'rl. (8940) 

U M E L 1 H 1 S ·A R 

İB BEY 

A Ö 1 
eglencell - miikemnıcl caz - bağ üzüm{l 
fü uzdm·. Ailelcı· ycmeklcrlle gelebilirler. 

ÇE 

Demiryolları ilanlar.] 
Muhammen bedeli (2400) lira olan 3 m/m lik 4000 kilo kurşun le,•bl 

(4/10/1940) cuma günü saat (ll) on birde Haydarpaşada Gar binnsı daJıl .. 
lindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiyenlerin (180) liralık muvakkat teminat ve k(ıllO"' 
ı:un tı:ıyin ettiği VPsaik1e birlikte eksiltme günü saaüne kadar komisroJJI 
müracaatları lal'.ımdır. 

Bu i~c :ıid şartnameler .komisyondan para51z olarak dağıtılmaktadır. 
.(8817) 

• • • 
Muhammen bedeli (2400) lira olnn 5000 kilo muhtelif eb'ndda yar~ 

yuvarl:ık başlı demir perçin çivisi (2/10/1940) c~amba günü sa• 
(10.45) on kırk beşte Haydarpasada Gar binası dahilindeki komisyon (j' 

rafından açık eksiltme usulile ı;;atın alınacaktır. 

Bu ise girmek istiyenlerin (180)lıralık muvakkat teminat ve ~nlİ" 
nun tayin eltiği vesikalarla birlikte eksiltme günü snııüne kadar koxnil" 
yona mürrı.cnatlnrı lfüumdır. 

Bu işe aid ;;:ıı1.namcl~ komisyondan parasız olarak dagıtılınnıi' 
dır. (8718) 

• • • 
1) fşletmemizln ihtiyacı olan 520 ton kuru çnm gövdesilc 479 

köJr.ı çr.m kökii odun kapalı zarf usulile cks ltmcye konulmuştur . 
2) Kuru çam gövdesinin tahmin edilen bedeli 10400 kuru çam kvkur:ıfı' 

tahmin edilen bedeli de 5748 liradır. Muvakkat teminat mikdarı 1211 111' 
10 kuruştur. 

3) Odunların tc ... lim yeri Erzurum D:ırhat, Karaurgan, Yenikciy, 
valfı, Sarıkamış ve Kars fsf.asyonlarınd:ın her h:ıngi birisi veya biı' kaçıdıt'• 

4) ihale 7 /10/1940 ımzarle<;i gUnü sant 15 de 10 uncu İşletme bin .. ınd' 
mütcşekkıl komisyon huzurunda yapllacakhr. Talihlerin m~zkıir gun 
saate kudnr muvnkkat teminatlarını yatırmaları ve 2490 No. lu knnun 
32 inci •nnddesi gercgincc tanziıı1 edecekleri zarflarını eksiltme saatin~ 
bir saat evveline kadar komisyona vermeleri lazımdır. Posta gecikme!eı-• 
kabul edilmez. 

5) Bu işe gireceklerin kanunun tayin ettiği vesikalarını ibraz 
l~zımdır. 

6) Şrırtnameler; 10 uncu İşletme Mildürltığıinden, Sarıkamış 

lstasyoııl:ırınd.:ın meccanen tedarik edıUr. (8926) 

1 . DENİZ LEYAZIM SATIN ALMA KOMİSYONU iLANLAHI 
ı - Tahmin edilen bedeli «1123(1 lira c60> kuruş olan 3000 metı' 

erat kaputluk kumaşın, 23/Eylul/1940 tnrihinc rastlıyan pazartesi guıı' 
saat 16.30 da pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır, 

2 - tık teminatı c852> lira c75> kuruş olup 
misyondan alınabilir. 

• 3 - isteklilerin 2490 sayılı kaııund:ı yazılı vesikaları ile birlikte J{r' 
sımp:ış.ıda bulunan komisyona belli gün ve saatte mürac:ıa.U;ırı, c-8744' 

• • • 
1 - Tahmin edilen bedeli <16969> lir:ı olan •5000> kilo koseleJ\~ 

23/Eyllıl/1940 tarihine rastııyan pazartesi giımi saat 16 da pazarlıkla ek ıJ' 
mesi ynyıl:ıcaktır. 

2 - İlk teminatı «1272, lira G6:> kurus olup ı;artnamcsi her gun J>ı1' 
misyonıl:ı"l alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yaz.ılı \•es]k:ılarla birlikte 
gün ve sn:ıtte Kasımpaşad:ı bulunan komisyona murac:ıatları. c8722> 

* • "4 

Çanakkale dt>ııiz komutanlığı satın.alma komis~ ommdan 
ı - Beher kilosunun tahmin cd,lcın bedeli <12> kuruş olan 90.0 

kilo ekmeğin, 3/Ririncitcsrin/1940 pcrtl'mbc glinii saat 15 
eksiltmesi yapıl:ıcaktır. 

2 - tık tcmint.ıh c810, lira olup şartnamesi her gün 
alınnbllir. 

3 - 1stcklilcrln 2190 s:ıyılı kanunda ynzılı v~iknlarilc blrlıktc 

gUn \ e s .1ttc Çan:ıkk:ıledc bulunan komisyona mllrnen:ıtl:ırı. 

Satılık köknar tomruğu 
Devlet orman işletmesi Bolu Revir 

amirliğinden: 
1 - Bolunun Karacasu mco, kiinde i tifde mevcud 5586 adcd mu eli 

3463 M 3 301 desimetre mıkab koknıır tomruğu açık nrttırma ile o; 

caktır. 

2 - Tomrukların bas kesme pyları men·ud ve kabukları 

olup hne'm kabuksuz orta kutur uzcrinden alınmıslır. 
3 - Tomruklara aid satı5 şartnamesi Ankara Orman Umum M.ld 

liii:riinde ve İstanbul, Anknr:ı, Bolu çevirgc mudurlüklerlnde \'C B J 
devlet orman işletmesi revir fımirligir.dc görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bcdclı 11 lıra 56 kuruştuı. 

5 - tstcklilcrin % 7 .5 muvakkat pey akçesi ile 27 /9//940 gumı 
l!i de Bolud:ıki revir amirliğine ınürac, rıtları. <8668 

Satılık Köknar tomruğu 
Devle~ Orman İşletmesi Karabük 

Revir Amirliğinden: 
ı - Knr:ıbuk rc\ırme b:ığlı Büyukdllz bölgesinin clerc 

deposunda isti!te mcvcud c171JO, ndcd mucdıli c1388> metre mikub 
desimetre mikfıb kokn::ır tomrugu açık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Tomruklarm mTıca baş kesme paylan mcvcud ve kabukl. rı 
yulmuş olup hacmi kabuksuz ortn kuttır ı.izc.ı·indcn hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara aıJ ~artnomcsi: Ankarada Orman Umum Mud 
ğündc Ankara, İstanbul, Zonguld:ık Orman çevirgc Mudürhlklcrindc 
Korabiık Devlet Orman lşlctml'"i revk fımirlıı;ınde görü.lcbillr. 

.ı - Tomrukların mı..lıaınmen bcdclı c12 llta cOO• kuruştur. 
5 - isteklilerin % 7.5 pey akçeJcrilc 25/0/1940 çarş<ımba güı u 

cl4~ de Knrabüktcki revir merkezi.ne mUrneaatları. 8804 

Satılık Köknar tomruğu 
Devlet Orman 1şletmesi Karabük 

Revir AmirliğindeJl : 
ı - Karabiikte ı·evir önünde istiftc meveud c825> aded mu::ıclıli 

met.re mik!lb c5G6> desimetre mıkfıb koknar tomrugu 
satıl:ıcnktır. 

2 - Tomrukların ayrıc:ı baş kesme paylurı mevcud ve kı:ıbukı .. rı 
yulınuş olup htıcıni kabuk uz orta kutur iızerıııdcn hesaplanmı tır. 

3 -- Tomruklara aıd ~rtnamcsi Aııkarad:ı Orman Umum Mı.ıd 
ğunde Ankara, İstanbul, Zonguldak çc\:irge mı.idurluklcrindc \C K· 
devlet orman işletmesi revir amirliğinde görü.lcbılir. 

4 - Tomruklnrın muhammen bedeli <H> lirn <95> kuru tur. 
5 - tstcklikrin <;:, 7.5 pey akçclcıilc 23/9/1940 pazartc.,ı gunu 

d4t de K rabilktcld revir merkezine ır.uracaatıarı. c8749 

Galatasaray Lisesi Satınalma 
Komisyonundan 

29&8.85 lirı:ı kt">.[.C bedelli Gnln.t aray lisesi binası eiektrık ' tc i 
27/Eyhil/1940 cumn gUnu saat 15 de lı•eler muhasebesi binası içinde ' 
lan an komisyonda açık eksiltmesi ynpıl .. caktır. 

llk t.cmmatı 225 liradır. tstcklıler en ı:ız biı' taahhütte 2000 lır· 1 
işe bcnzcı· iş yaptığınn dair ldarclcrindcı' :ılmı oldugu vesikalara ı tl ' 
tst<ınbul vilıiyetinc mı.lracaatl:ı ek. itlmc tarihinden 8 gün c\\ el • 1 

ehliyet \'e 940 yılına old Ticaret Odası ve~iknlm ıle gelmeleri. 
Keşif e\Takı \'e 5artn:ımeyl görme'- fstiycnlerbı Galatasaray 11 

müraeaaUarı. c8515> 

Sahibi: Ahmed Ccm3leddln SARAÇO~LU ~ 

'Ne§rly:it MUdUrUf Macid ÇETiN Satıldığı yer (Veni Sabah rnııtbııS 


