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Siyaset 
•akımmdan 
İngiltere 

Rumanyada 
mühim 

karışıklıklar 

bekleniyor 

r-- ---- ---
Amerika 

lngiltereye 
50 destro· 
yer verdi 

Fırtlılad&n · denizlerde S!$ 

' 

birçok kazalar ·oldu 
' Pek ~k entrika\&y-tbuat R k"" I " .. 

taa>ikine , e wbdİdine, ttirlü umen oy usu ve as- ı Bütün Amerika meni baları harbe hazır
lık yapıyorlar 

500 Tonluk bUyük bir motör battı. 
Jirlti zorluklara rağmfın Tür- kerleri T ransilvanya 
kl)e hiç bir aaman yolundan h d dl d 

Bir mavna içindekilerle beraber 
Ve •iUNlea ~·· Hi&6i- u u ann an 
raa.. değiş1innML Ve itima- çekilmiyor .. ' . kayboldu 

• .._ halel ptinlleCU. • \":-, .. •~1un, 3 (n.n.) ~ Bugıin, B. 

R k 1 
ROOSt>\ieJt, Amenka blrıec.ık de\ ıet- Evvelki gün yağmu!'la kan-

hgills JDIJlf.U bugün bii
.... düaya) a gôz gmdirdiği 
..._. a) aktaki 41e, lefler a
....__ keaüıi11e diiriist, sa
illmi n ..mil bir tlest \ 'e 
.. Ueflk olarak yallm Tür
lôyt>yl ıörftillr. ~ ,.ı~lll. 

U men Öy Ü par ıcri ı1e ınaııtere arasında bir • nı:ış- şık olarak vukua gelen şimal 
m:ı Y· pıJdıgını 'e bu nnla,m:ı mu- fırtınasında denizde bazı kaza· 

t
• • • • M .._ya Ç.ift~i r-:.riiBi ı.:ıbini'e, Amerıka birleş k d<:\ letJeri-
1 S I relSI anİU Lidr.ri Mania run A\lantık Ok;>anusunun ~imalinde lar olmuştur. DUn mıntaka li-

\c ct'nubundn Uin fnglliz müstem1c- man reisliğine gelen haberlere 

Y
eni müdafaa ter B .. k - k<.Jeridenkl deniz ,e h•,a dc:lerıni göre 500 ton cesametinde BaJka-ugun U kıroıl. mış \e buna muk bıl ın,ılwı~ ya motörü fırtına yüzünden Ka· 

t
• b f h f • ye hlzrret müddeı;nı d<ıldurı i.lş t"lli radenizde Şile civannda bat-
i a 1 azır ıyor ngı·ı,·z o•dusu [Mfıu ·a ihtcii utııtede ) , ~ mııttır. Motörlln b&ttığl yer 'Ol-

-o-- ~ ~ dukça sığbk olduğu için müret-

s on devirlerde İngiltere Biıkrt>Ş, 3 (a.a.) - BUkreşte Lond~. 3 (a.a.) - Reuterin :~vrupada harb tebat motörün direklerine t.Jr· 
siyaset bakımından hiç hafta aonunda yapılan tezahür- askeri muharriri, harbin birin- - manarak geceyi o şekilde ~ir~ 

f 

tıir aaman bu kadar yalnız kal- lere devam olunmamıştır. Fakat c~ yıbnın. h~rini göZden ge HAM B LJ RG mişlerdir. Gemi kurtarmuımn 
llunJŞtır, denilebilir. Harb ln- Traneilvanyadan gelen son ha- .çırerek dıyor kı : Alemdar tahlisiyesi vak'a ma· 
liltereyi siyasi sabada da zayıf berJer, Viyana hakem kararma Seferin mJuntıh eaflıaJanna LI MA · (lonu 

1 
UnoU Nhıfede) IMıiylk fll'tluıda Y.P. Yıı«-l'laNa .._ • ular iN Mil .W. .• ~~~~~~.~~~~·~ ~ ~. ~n~~~ Nl~MA-~.~---~--------------~-~~--------~~~~=~ 

ltuayailebir•nllUjlDayavarmak tehlikeli bir tarzda fazıaıaşbğı- İngiliz ordusu iki buc;uk milyon ! ilk tren Bı·sm·ılde Fransız 
~ Moekovad3. cereyan eden ru göstermektedir. Bu haberle- erden mürekllebtir. Ve bu ordu ·MEN JAH RIB 
U&un , e zor müzakereler tama- re göre, Transih'1lDyada doğ- mükemmel bir vaziyettedir. Ge- musteml k 1 • IBeşı akim kaldı \'e Rusya Mih- MU!; aslterJer, işgalleri altındaki çen sene içinde karada askeri E o J L D 1 Bu münasebetle halk 8 8 erı 
- devletleri taı afma gec.;ti. Bu [&oflu s üncO sahifede) (tonu • liftcO u hlfede] Vichy h Ukometin-
~g~J~\~~~amm:t~te:;f~ _V_i_l_a_y_e_t_i m----=i==== zd=e-k--1....:.l_ü_z_:_u_m~I u~ Dün ı.ond;a Üzerine büyük tezahürat yaptı den memnun değil 

•. "' ,, yeniden şiddetli 

:::i~ :::!~!;~ :u;!~ inşaat yapılabilecek mı· ? akınlar yapıldı 
tikler daha ziyade Baltık dev- • 
lttıerinin iatild&l ve hakimiyet- Londra, 3 (a.a.) - Hava ve 

'-ini Sovyetler lehine feda c;<le- Koordinasyon heyetinden bu ~=~~~. n ennüyet nezaretlerinin 
~ ..doJafı Rusya ile -o· 

an ........ ew.klannı eö)1e- hususta müsaa~·~ ·ısten·ıtdı· Jiü~a dl\şmantay-
mek istiyorlar. Her halde bu se- ue (IOflU 3 üıteO .. yfad•) 

'bebler ne olursa olsun Rusya- Koordinasyon heyetinin in"'-
lıln müttefikler tarafını bıraka- atı men için verdiği karardan 

11

f · Afrika-da harb 1 
rak diktatörlükler lehinde me\'- sonra şehrimizde inşalarına \....:: :__) 
ki alması garb demokrasilerini başlanan \:eya inşaları kararlaş-
9iyuet bakımından da netice mış bulunan bir çok zaruri ve italyanlar Keoyaya 
iti~riyle askerlik bakunmdaıı esaslı yollar ve lüzumlu inşaat 
da ıor bir vaziyete düşürdüğü durdurulmuştu. Yeniden yaptı- t ..k' al d 
•uhakkaktJr. nlmak üzere karar almak i~in aarru•. ua"a 1 

-· 

Franaız Faaın1n da Ge· 
n•ral Gaul'• iltihakı 

muhtemel 
George • Town, 3 (a.a.) -
Fransız Antil adalarında, 

Martinikde ve Guaralupda ..ka· 
l'lflklıkların günden güne fazla· 

lqtığı '1 • "" meaılelıetJerde 
mekte olan yoleular tarafmdan 
teyid edilmektedir. 

Teslim olmanın aleyhinde te
zahüratta bulunanlarla jaJY.lar 
ma ve bahriye askerleri araSJn· 
daki mUsaclqıeler neticesia kal
JDJt olmakla beraber, yolculum 
beyan ettiltlerine nuaran, bal
kın umumi hissiyatı Vichy Mı· 

tfimetinin aleyhinde bulunmak
tadır. 

1apanya, Fransadaki halk belediye riyaseti tarafından be· 
eetlbelri hükumetinin kızıllar ta- lediye daimi encümenine yapı
l'&fmı tutmuı ve Alamnya ile lan bir çok teklifleri encümen, 
İtalyanın doğrudan doğruya ko- koordinasyon heyetinin bu ka· 
Dıüııiatlik aleyhinde yardımda ranna tiıbi olarak reddetmekte 

lnglHz tayyareleri Aaı ab 
Hmamna fiddetll bir 
hava baakını yaptdar 

Bismil, 3 {a.a.) - tık tren!n dün teb talebeleri ve halk bfr ağndon 
Bismil istasyonuna &irişi munaaebe- fsükllıJ Marşıoı söylemi•ler ve bunu " (Sonu 3 üncü uyf•d•) 
tile bir tören yapılmıştır. Bismil is- takıben vali Feyzi Gürel, Blsmıl kay-1------=--ıı::==----

bulunmalannın tesiriyle mihver idi. 
devletleri lehinde bir siyaset Vali ve belediye reisi doktor 
takib ediyor. Lfıtfi Kırdar bazı inşaatın za-

Umuml Harbde Fransız ve ruretini nuarı itibara alarak 
baıilis yardmıiyle dirilmiş olan koordinasyon heyetine mUraca
Beiçika bile açıktan açığa İngiliz at etmiştir. Vali bu müracaatla 
\re Fransız siyaset i taraftan de- koordinasyon heyetinden, ls
ğildi. Kısa bir harbi müteakib tanbulun esaslı bulunan ve bu 

Lor.dra. 3 {au.) - Londrada hır 

askeri ~zcu, 1n8'~iz kıtalarının Buna-ı 
dan çekilmelerının sebeblerini anla-
tırken denu~ur kı: 1 

Buna da su ıhtiyatı .. ncak pek az 
Juşi ıı;ın katı ıdi. Adedce f•ik kU\"

\ etlerin tehdıdı altında bulunan bu
(lot1u 3 Uncü uyf•da ) 

kral, Almanlar tarafına g~ti. itibarla inşaları bir zaruret hali- ı 
Her halde Anupaııın küçük ni alan bazı inşaata müsaade Mahalle 
devıe .. 1- • uze" · d Alın d' edilmesini istemektedir. ı.H:M rın e an ıp- \ .ali Dr. U it fi Kırtbr ·"" . 
lomasisi gizli ve açık yollardan Koordinasyon heyeti bu ta- muhtarlıkları 
c;ok işlemişti. Küçük Baltık lebi mu\'af ık bularak kabul et- f balkın ihtiyacına cevab veren j 

~~~:ı:h~~;~~ h~;~ 1 : :~ro:; a:.h:.~~:ı.:in ~:ı :~,:'.'tı~~ salrenin inııası k•· ı yine ihdas edilecek 
İsveç, Norv~, Danimarka, Hol- --:------========= =======------! 

toşyonunun methalinde uıerinde ba- makamı ve beledi1e reisi Rıfat Akpı
şarılan işlerin önemini ifade eden nar \e inşaat kısmı adına da Galıb 
dö~ izlerle süslü ıilzel bir tıık kurul- Guler tarafından birer nutuk ~Y -
muljtu. Butün Bismil \'e cİ\arı, halkı, lenmıştir. 
ılk trenın istasyona &irişı töreninde Hatibler, bu nutuklaı ında yurdu 
hazır bulunmak uzere kesif bir ) ıfın demir ai}arla örmek ) olunda Mıllı 

halinde istasyon ve ch•arını doldur- Şef lnönu tarafından takıb ed len 
muştu. siyasetin tahakkuk et1irılen safhula-
Diyarbakır vilayeti sh il 'e ask..-1 rını \'e bunların memleket mtidııfaa

erkanı, bir çok memuı laı da bu me- sı, memleket kalkmması bakımın -
rasime iştirak eylemekte idiler. Mıl11 dan deeerlerini tebarüz ettirerek \ e 
renklerle süslenmiş olan ilk tren, Mılli Şefe karşı millet('t> duyulan 
yR\"nş, yn\"aş istasyona girerek tiıkın sonsuz ı>evglye terceman olmuşlı:ır 'e 
onunde durduğu zaman biltün m..-k- [Sonu 3 l!ncU uhıfecle) 

'"'' :;;w,;;m., "*"" .............. :: .n c:ı :o:cz.:ocsu, ....... :: •• n .. .......... u ... ., .... nw.~....,.,.,,, ..... . 

SABAHTAN SABAHA: ______________ _..~------.--.-. 

Kininsiz mi kaldık? landa ve Belçika, İngiliz ve ı• t b ı b ı J V k .. 1- eh · ~~:ub:ras:ı~~"ıe~~; saky~ı:: S 8 O U m 8 US a rt O 1R e aret ' nmizde · tedkik~~-ptınyor Anadolunun garbında haftalardanben· 
lirlerdi. Bunlar arasında mütte- H lk 1 ı d t, • la ---..--fıklerin siyasetine acıktan açığa a ev erıo 811 temas rı Dahiliye heyeti teftişiye reısi kininsizlikten kıvranan şehir ve köyler var. 
muhalif olmıyanlar da onların Haydar Berkişin ile mülkiye 1 K l k• • f• ti tt "" ·ı... d• 1 
lehinde ufak bir hareketten kor- müfettişlerinden Halis Ergun ızı ay ının ıya arının ar ıgını l an e ıyor 
kacak kadar Alman nüfuzu al- Vali mebuslara lstanbul imar şehrimize gelmişlerdir. Müfet -
bnda idiler. Lehistan, kendisini tişler, Dahiliye Vekaletinden al-

dirilten İngiliz ve Fransız siya- p 1 a"" n I hak k I n da ,· za haf Ve rd 1• dıklan bir emir üzerine bundan 
ıaetiJtden bir aralık uzaklaşarak bir müddet evvel muhtarlar 
Almanyaya meyletti ve dalgalı yerine ikame olunan mahalle 
bir hattı hareketle manevralar İstanbul mebuslarından mü - niş bir memleket işi olan lıu mümessillerinin vaziyetlerini 
Yaparak istiklalini korumak teşekkil olan grup dün sabah mesele etrafında Ankarada te- tedkik edeeekler ve 8u hususda 
teklini munasib görmüştü. Son saat 10 dan itibaren şehrin maslar yapacaklannı ve mc\ cud Vekalete bir rapor verecekler _ 
a&manlara doğrudur ki artık muhtelif semUcı indeki Halke\'- bütün imkanları temin edecek- dir. 
IÜl>he götUrmiyen Alman teh-ı lerine mensub azaların ihtiyaç !erini vadetmişlerdir. Öğrendiğimize göre mahalle 1 l~~t 
tikesi karŞlSlllda müttefiklere ve dileklerini dinlemiştir. llk Br)oğlu Halkc~inde mümessillerinin mahalle işleıin- All..U'fSAR. 
)'&n••mak yolunu tuttu Fakat 1 toplantı saat 10 da Şişli Halk- Bunu nıüteakib mebucı1,ardan d k ff k 1 d • _ . ! c pe mu\'a a o ama ıgı T' 0 AAA N ISlt 
bunda geç kalmı~ sayılabilirdi . e\Tinde yapılmı.'jtır. Bu toplantı mütc~kkil olan grup Beyoğlu tarzında yapılan bir çok şika - ' .. , 

Macarlar esasen sulh muahe- da mebuslara bildirilen dilekler HalkeYme gelmislerdir. Beyoğlu yetleri nazarı itibara alan Da
deeinden şikayetçi oldukları i~in bilhassa, sokaklarda dol:ı;;~m ve Halke' indeki top)antıda vali ve biliye Vekaleti buhusudaki ka
kaybettilderi yerleri geri ala- geceleri köprü altında yutan belediye reisi doktor Lütfi Kır- nun layihasında esaslı tadilat 
bilmek Umidtni ltal,Y-an veya serseri çocuklann vaziyeti, ve dar, vali muavini HUd:ıi Karata- yapmak niyetindedir. Bu tadi
JJman yardımından bekliyor· verem hastalannm tedavisi için ban ve Ahmed, polis müdürü litın mahiyeti müfettişlerin ra-
ıv.. Balkan ıniaakı yüzünden verem hastahaneleri tesisi l:izu- ve Beyoğlu kaymakamı hazır porlan neticesinde tesbit oluna
lnnuıdayamu hale sokulwı Bul- mu etrafında toplanmakta. idi. bulunmuştur. caktır . .Mahalle mümessillıeril)in . ' . llile,la QaWd YALÇIN Mebuslar, şehrin en mühim bir Mebuslara, Beyoğlu Halkevinin ilgauı ve muhtarların yeniden 

__ ,..,..,. a .._. .w•J ~olan ve ayai samaııd,a ge- l8onıa a ıancu uhifedeJ ihyası mevzau b&lıistir. 
lllllilıflllııİıi;:ıiılııll..iııılıı:.ıı....,.~..:a.-.~~lmııiiıiilırıiİlıllilWlıııİlirııılıi~~&;.ıbıt:.1ıa,;.;ı.;..o.~.....ı..u:ı-......_ _ _._ __ ~..:..__:_ ____ _... _ ___ ~~~---'--~~~~~~~~~~~~~- (Y•ı1112 in<lsayf•ct.\ 

Maarifte nakil ve 
tayinler 

Ankara, 3 (Hususi) - Sıird 
Maarif Müdürü Y.eki, Riıe ma
arif müdürlüğüne, Antep tedri
sat mUfettişlerinden Raşit Siint 
maarif müdürlüğüne, İstanbul 
maarif müdür mua\'ini Muvaf
fak Kayseri maarif müdürlü
gune, Samsun kız orta okulu 
müdürü Ali, Erzurum maarif 
müdürlüğüne tayin olunmuşlar
dır. 

Har Sabah 
Ekonomimizi harbe 

uydurmahyız 

8ueun Avr11pay1 kaplamıı ola" 
h•rb düny•nın lktıudi ıletemlerı· 
nl kökünden bozmuı ve urımıt· 
tır. Münakale yollarının k•P•n· 
ma11, bir memleketin bır glln ur· 
fında 119•1 edlllverm .. ı, para kıy
metlerinin ıur•tle değ'ımeal her 
türlü ticari mUbadelele.-ı ıon de· 
rece aarımakt• ve zorlıttırmakta· 
dır. 

Dı6er tarafdan harbin çok uzu" 
süreceği de anl•tılm•kt•dır. Yıl· 
dırım harbi yerlt1i bir yıpr•tm• 
harbine terketmlı gibidir. lngılız 

mes'ul •damları gibi Alman mea·uı 
•d•mları d• harbin uzun ıUrece-

6inden bahaetmete b•f1•111111ardır . 
Bu vulyet karıı.,nd• bizim de 

ekot1omlmizl bugünkü harb prt 
l•r•n• gire tanzim etmem ı lbım· 
dır. Maheullerlmlze yeni mahreç· 
ler bulmak, lthalAt eıyalarımııı 

kıımen olıun dahilde yapabilmenin 
prtlarını ar•mak ve bu gibi eıy• 
ıtoklarını ihtiyatla urfetmek, bu 
it için de halk aruınd• prop•pn· 
da yapmak mecburiyetit1deylı. 

A. Caıaleddia Saraeo11a 
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SABAHTAN SABA~JA 
~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~' ~~ Kininsiz~i kaldık? 

lngiliz 
Başvekiline 

Ele~trik ~ ~ am- 1Sj ivr _ üniversite talebe 
vay ıdaresın n gs- • birliği tesis 

göre 
As k eri 

tirteceği malzeme sında srar e ı olunuyor 

v aziyet 

YAZAN: 
Eski Ordu Kumandanlarından 

Emekli General 

Ali İhsan Sabis 
L.~~~=~~ 

Mister Churchill 20 Ağustos

ta Avam K.a.marnsında harb 
vaziyeti hakkında yeni izahat 
vermi ti. Bu izahata nazaran as
ken vaziyetin ~öyle olması la-
7.ım geliyor: 

1 - Geçen Cihan Harbinin 
ilk senesinde İngiliz zayiatı 365 
bin kM idi. Bu defa bır sene 
zarfında esir, ~aralı, kayıblar 
ve sivil halkınk:iler de dahil ol
mak üzere 92 bin ki.'liyıniş. Ge
çen lıarbde verilen beş kurbana 
mukabil bu defa ancak bir kur
ban veıilmiş; fakat neticeler 
çok müdhiştir. Frruısa çökmüş
tür; İngiliz kuvvetleri anavnta
nn çekileı ek bunları müda..fan
ya ve Somali gibi bazı mtistem
lekelerini de tahliyeye mecbur 
kalmıştır. 

Muharebelerin şiddeti zayiat 
ile ölçülür. Bu kaideye göre bu 
defaki harbde, geçen Cıhan 

Harbine nazaran, İngiliz kuv
vetlerinin muharebeJ~i dörtte 
bir nisbctinde hafif geçmiştir. 
Fransanın zayiat vcnnediği 
söylenmiş ise de Fransızların e
sir, yaralı, kayıb dahil olmak 
üzere bir buçuk milyonu müte
caviz zayiatı olduğu rnuhakkak-l 
tır. Sivil halkın zayiatı bu 
mıktarn dahil değildir. Fransa
ya, zayiat vermeden, muharebe 
etmeden mağlubiyeti kabul etti 
demek günah olur. 

2 - Bu defaki harbin cere
yan tarzından başvekil mem
nundur. İngiliz dehasına ve 
kaynaklarına daha uygun imiş. 
Evet, harb sade deniz ve hava 
muharebeleriyle cereyan ettikçe 
bu telakki doğrudur. Fakat işin 
böyle devam edeceğini kestir
mek mümkün değildir. Başvekil 

böyle temenni edebilir. Bakalım 
vakıfı.lar böyle olacak mı? 

3 - Düşman memleketlerinin 
ve bunların eline geçmiş olan 
yerlerin sıkı bir surette abluka
sına şıddetle devam olunacağını 
ve hava mubaıebelerinin şiddet
lerinin arttırılacağını, bir sene 
sonra, hiç bir hayal kuvvetinin 
tasavvur edemiyeceği derecede 
şiddetleneceğini söylemi§ ve de
miştir ki, bunlar yani deniz ab
lukası ve hava muharebeleri za
feri temin etmek için climi?.de 
en seri değı1se bile en emin va-

---o--

Bu malzemenin isviçre
den ve A~manyadan 
idhali temin olundu 

İstanbul Trnmvay, Elektrik ve Tu
ncl idnrelcrının muhtaç oldu !l1 mnl
zcmenin tcmıni için bir muddettcn
bcri ynpılan tcşeblıı.islcr n h::ıyel 
bir neticeye vamııstır. Hiıkılmet ıda
rcnin bu hususclıı.ki ıhüyacını ehem-

1 
miyctlc naznn ıtibarn alarnk, bu ıflal 
zemenin bır lnsmmın 1sviı;rcden sa
tın alınm::ı:;ını tem n etmiştır. llükü
mct tc'lrafından Tramvay, Elcktnk 
ve Tünel idaırlcrinc yapılan tebliga
ta nazaran idarenin tsvir;rcdcn 500 
bin l iralık malzeme satın abnası te
min olunmuştur.. Bu mnlzcme daha 

dulıiriyle muharebe ederek Al-' çok elektrik işlcrl ıçln lüzumlu görü
manlann sulha mecbur cdilece- len knblo, ~craltı tcs.::<1tı ve diğer m:ıt 
w. fikrin' dedi B' ' ·-'·- zcmcdcn ıbarct olacaktır. Elektrik 
!,'l r. ıze fiiUULla ne idaresi bu husu::d:ı müsaade olmak 
Alımuıya denizaltı ve tayyare 1 ıçin bir knç güne kndar Daimi En-

1 hücumlariyle İngiltereyi sulha cumenc mürm:aat edecek ve lsv:içre I 
mecbur edebilir; ne de 1ngilte- fnbıiknlarıle imzalnmın ınul:nvcle
re sade deniz ablukası ve Alman- nnmenin taı:dikini isliyecekUr. 

Diğer Uı.rnfd:ın nyni idare hüku
ynya tayyare hücumlariyle .t\2- metin Almnnyıı ile yaptığı yeni ti-
mnnyayı sulha mecbur edebilir. cnrct mukavclcnnmcsindcn istifade 

4 - Başvekil, düşmanın elin- ederek trnmv:ıy moılzcmesi getirmek 
deki hava kuvvetlerinin İngiliz ir;in tcşcbbuslcr yopınıştı. ögrendi -
tayyarelerine nisbetle :ıdedce gimizc gore bu ~bbuslcr son giın
henüz çok üstün olduklarını iti- lcrdc müsbct bir s f.haya girmi5tir. 

Hukumet idareye Almnnyndan 120 
raf ediyor; fakat bugünkü tay- bin liralık tramvay m:ılzcmcsi gc-

yare imalfıtımn Alınan imala - tinnesine miisande edecektir. Yalnız 
tının çok fevkinde oldu{;'UDU söy bu malzeme trnnıvay fdnresinin en 
lüyor; Almanlann ne kadar yn.p- esaslı ihtiyacı olan ray, kablodan zl
tıklarını bilmediğimiz için bu yade bnzı tın m::ılzcmedcn ibnret o- 1 

lacaktır. Alman~dan ray ve kablo 
babda bir hüküm vermek milin- getirtebilmek iml;tını maatteessüf 
kün değildir. Amerikan istihsn- bulu~amn.mıştır. 
Iatına gelince, şimdiye kadar A- -»ıııı:-

merikanm ancak 1900 tayyareyi 
İngiltere h sabına ikmal ve tes-

1 lim ettikleri yazılmıştı. Bunln
nıı ne kadarının lngiltereye 1 
varmış olduğu mallım deb'İldir· 

5 - Basvekil, bugiin İngilız 
ordusunun iki milyon asker 
mevcudunda olduğunu, bunun 
dörtte üçünün y:ı.ni bir bucuk 
milyonunun muntazam nskeri 
teşekküller içinde çalıştığını 

söylemi~tir. 

Bir fırkayı gayri muhnrible
riyle ve ilrnıal kuvetleriyle bcr::ı
raber 25 bin ki'?i farzetsck bu 
bir buçuk milyon askerin altmış 
ftrknya muadil olduğu zaıınolu
nabilir. Bu mıktar askerle İn
giltere adası müdafaa oluna.bi
lir. 

6 - Mister Churchill, İngil -
terenin istilasından bahsederek 
demifjtir ki: (füıftalar geçtikçe 
İngiltereyi istila projesi daha 
büyük güclüklcrle karşılruunak
tadır.) Fakat başvekil (İngilte
reyi istiliı. mümkün de~oi!dir) di
ye bir şey söylememiştir. Şu 

halde, İngiltere Alman istilası
nı, hala, endişe ile beklemekte
dir. 

7 - Ba...cvek.il, Somali tahli
yesini söyledikten sonra şarkta 
daha mühim askeri hareketlere 
pek yakında şalıid olunacağını 
ilave etmiştir. Şu halde beldiye
lim ve hazır olalım. 

Eski birinci ve :ıltıncı ordu 
Kumandanı emekli General 

AH İhsan 85.b. 

Kahve buhran ı 
gene başladı 

Son Cilnlcrde şehrtmizde yeniden 
bir kahve buhranı başlamıştır. Gilm
ruklcrdc altı oya yakın bir znman -
danbcri bcldcmektc olan 25.000 r;u
val kahvenin cl'nn fiyatı tcSbit edil
memiş oldu"lundnn bunl:ırm piyasaya 
çıknrılmas:ı cL.:ıha epey bir zamann mil 
tc\·nkkıftır. Ellerinde kahve bulu -
nan bazı topUı.ncılar mallarını saklı
yarnk p!T.lkcndccllcre sntmamnkb 
\ e bu yüzden dnh:ı ziyade sıkıntı ya
rnbnalctadırlnr. Şclırimizdcki olfıka

dar makamlar vaziyeti Ticaret Veka
letine bildimı~lcrdir. 

BELEDiYEDE 
Cezalandırılan 
mUesseseler 

BclcdJye lcltiş1cri neticesinde hafü 
d::ın fazla pıırıı ::ıldıklnn tesbit olunan 
Tepeb:ışındaki tzmir ve Anadolu iç
kili loknntalan 3 gün scd ve 25 lira 
para eez:ısile cczalandırılmnsınn ka
rar verilmiştir. Ayrıcn H arbiyedeki 
B<:'lvü bahı;cslnin alafranga kısmına 
20, alaturkn kısmına 15 ve Kür;i.ık 
Çıfllik pnrkınn l O lir:ı para cezası 

kesilmiştir. 

MAARİF DE 
Maarif Vekilinin 

tedkikleri 
Şehrimizde bulunan Maarif Ve

kili Hasan AU Yücel dün s:ıb:ıh Ma
nrıI Müdürlüğune gelerek tetkikat 
yapmıştır. Vekil daha biı kaç gün 
ehrlmizde kalacnktır. 

--rımc--

sıtalardır. Şu hale göre mister 

1 
R 

Churchill, Almanyayı deniz ab- KISA HABERLER U 
lukası ve hava muharebeleriyle, ·----------ı:z:mmaıa 
velev uzun bir müddet zarfında * Taksim " Harbiye - Tnksun -

Rumanyaya kliring 
hesablarında alacak 

lı vaziyete geçtik Hnrblye nrasındaki bulvarda bır 
olsun, mağlfıb edeceği kanaatin- miıddctlcnbcri devam eden kana -
dedir. Harbiye nazırı (Mister E- liz:ısyon ve mccaı i t::ımi.ratı mlı.zyct
den) ise bu kanaatte değildir. o, lenmi;tir. mr kaç güne k:ıd:ır c-.ıd

cski harbiye nazırı ile ayni fi- denin asf:ılllanm ına bıışlan:ı 

kirde olarak İngiliz ordusunun tır. * Takaim gazinosunda - Vulmın 
mütemadiyen takviyesini ve cmrılc Taksim gaDnosu tarife! r,nde 

-0---

Muhafaza memurları bu açık Bunun için bir nizam
name hazırlandı 

•• gozu Sil ivr ide 

1stanbulla - Sılivıi arasında 

mekik dokuyarak esrar satıcılı
b'l yapan Ali ismind" biri muha
faza teşkilatı memurlnrı tarafın
dan yakalanmıştır. 

Bu şahıs lstanbulda bir mem
badan muntazaman tedarik et
tiği külliyetli mıktarda esrarı 
buradan Silivride bulunan ka
yınbnbası Azizin evine naklet
mekte ve gene lstanbulda bul
duğu müşterileri buradan Si
livriye götürerek her türlü teh
likeden uzak olarak orada kilo 
ile satmaktadır. 

Alinin vaziyetinden ötedcn
beri şübhelenen muhafaza te§
kilft.tı memurları nihayet bun
dan bir kaç gün evvel buradan 
bulduğu müşterilerle Silivriye 
giden Aliyi otomobille takib et
mişlerdir. 

Aliyi, sivil olarak tesbİt eden 
memurlar, kendisini Silivride 
bir kahvede müşterilere çanta 
ile esrarı teslim ederken yaka -
lamışlardır. Çantada 2 kilo ka
dar esrar bulurunu.c-ıtur. 

Bundan başka kayın.babası A
zİ.7.in evinde yapılan araştırmada 

yakaladılar 

da bir knç kilo kadar esrar zu
Jıur etmiştir. Suçlu emniyet 
müdürlüğüne teslim edilmiştir. 

1stani>ul üniversitesine de' am e
den Uı.lcbclcr nrasında teşkil olun -
ması ir;in 3 scnedcnberl hazırlıkları 1 
yapılan talebe birliğinin yeni tedris 
senczi bnşındcn itili~ren :faaliyete' 
gec,:mcsi için tsUınbul itniversile ... i 
Rekt.örluğiı esaslı hazırlıklar yap -
mağ ı ba:Jlamıştır. Kurulacak talebe 

Kırlc kilo da İJ~kli Jrumaş birliği tc kiliıtı için ttnivcrsite Rek-ı 
~ınlır nn? torluğu ı;:cnçlik tcşkılfttının en çok 

Evvelki akşam gelen Toros tcken·mul ettiği buyı.ik A\l"upa dev
ckspresi yolcularından İbrahim lc.tleı·.nin bu lrusu .. da nizamnmncle -

rı111 naz::ırı itibara alarak yeni bir ni
ismimle birinin Vn7lyetinden şüb J zıımn:ınıc- hazırlamıstır. Bu nizam -
l1cleııcn muhafaza te§kilutı me- name tetkık olunmak iizcrc yakında 
murlan bu şahsın iizcrinde a- lı M.ıarif Vckk.letinc göndcrllccektır. 
raşbıma yapmL'~lardır. Araş _ Talt!be birliği için bir idare heyeti ve 
tırma neticesinde İbrahimin be- bir reis seçtlccckür. idare hey<'li her 

fakultenin her sınıfıminn seçilecek 
line ve eşyaları arasına 40 kilo ikişer ozadan tesel.kill edecektir. Bu 
kaçak ipekli kumaş sakladığı heyetı idare ıırasından ser;llccek, a
hayretle görülmüştür. Bu ku-ı zal::ırdan ınut~ekkil hiı:: çok komi -

m~lar m~a~ere edilmiş ve 1~-I teler meydana ı::~~;ıecektir. 
rahim beşıncı ceza malıkemesı- Nüf h I ki 
ne verilmiştir. ı us sayımı azır ı arı 

20 tlktcşrin !>40 da yapıbcak u -
{'nlcına.k ta.5iylc iştigal mumi tııhrM nüfus haıı!"lıl.ları c:cb-

1 ediyormuş! nıniz.dc tıım:ınıl, nmnk tizcredır. S -
-yun ıçm ynlnız şehrimizde 20 bine 

Muhafaza teşkilatı memurla- yakın memur 1...-ullanılacalc , e bu 1 
n Mehmed if;mindc birinin e- ınıkd:ırda mıntaka ayrılacaktır. Ay

vinde yaptıkları araştırma neti- rıca mcmurlarııı lı:ontıolleri için de 
ccsinde ll.700 kaçak çalmıak mntalrnlaı· tc kil olunacaktır. 
taşı bulmu§lardır. Haydar is- T ıhrıri nüfus hazırl klanlc me _ 1 

ı;:ul olnn l,om:syon limanda 'e şımcn
minde birinin üzerinde de 20 l dıferlcrdc yapıl:ıcak tahrirı m.ıfu 
gram eroin bulunmuştur. için d" hw;usi bir procrmn h::ızırln - , 

Suçlular beşinci ceza malıke- maı.;tt lı. T.ıhr:ri nü!u gıınu için 
mesine verilmişlerdir. tc k.l olunacak imd:ıdı sıhhi or ani

z:ı .. )loııu du tam.:ımlıınma·. ıizcrcd r. 

:-_P_O_L_İS_D_E_---!I ...... 1 _A_D_Ll_Y_E_D_E _ __ 
--»ıı«--

Bankadan 100 lira ça-
Eyübdeki hadisenin Behramı vuran Meh-

muhakemesine başlandı medin muhakemesi 
Ilır muddet evvel Eyi.ıptc Ttirh.<in Aklk!rayda Penhan ndındnki ka -

adlı bir kızla IJirlıktc gezerlerken dııu nynj zıımanda :;cvmektc olan 
Mchmed isminde bir ş:ıhsın s:ırhoıı Behram ıle l\'Iclunedin bir kııvı;:a so-1 
olar.ık tecaviizlenne \b'l"µ'an .Ali Os- uuııd::ı \ uruştukl..ırını \ c Mehmcdiıı 
m:ınııı bu sarho:ıla knvsıı ettikleri sı- Bchrnını bıçal~la nı:ır surette yarala
rada bıçakla yaral:ındıguıı ve knçar- dığmı yazmıştık. Dun bu davanın 

kcn de arknsından Uibanca ile ateş mıihııkeıncs•ne ikinci nı;ır cezada de-
cdilmfş olduğunu ~zmıştık. Yam olundu. 

Dun bu muhakemenin duruşması- Gelmiy.:-n ş::ıludlcrin celbi fçin mu-
ıı:ı başlnnmıs ve suçlu chmcd tabanca hakeme başka bir gune bı akıldı. 

ntmadıgını; anç:ık cebinden dulicrek Oremiden ölen bir yolcu 
patlamış oldugunu söylemiştir. 

lan tevk if edildi 1 
Uı-nlkıl ndıml:ı bir şahıs bir ban

kanın \ c:mcsiııd<' p;ıra sryınaklı:ı e 
gul bulunmasınd.l11 bilısti!tıde içt'rı

ye gıl'crck 100 eı· lir.lık bnnkuot d( -
tcsınd •n Lir tanesi çekerek yele.:;: no 
yerle'.1tırirken \ eznedar t.ırnf.nd,ın 

cı.ırınu mc;hud halinde yak::ılannrak 
poh e t t.m cdllmL<>lır. ·.rutulan b::ı

bıt vıır:ıkasılc adliyeye tGlım edılcn 
Uralgll dun iiçüncü ulh cczn hakim
lığı t.ıra!ındnı1 te\·kif l.ararı , lmı -
tır. 

---1•«--
Kalb. sektesinden öldü Dun s b.ıh K:ıdıköyunden vnpurn Muhakeme, gclm yen şohidlcrin 

l>lııcn Cullıane hastahane inde elek- K.ır.ı:ı açta, deri fabrikasınd:ı , mc-
cclbi için bir bnşkn güne bırakılmış- trl!.çi Uı.xın vapurda nni olarak has- le Halıcıoglu Abdilssclüm sokngındo 
tır. talanını ve koprliye ~,klığı sıradn ı ı numar:ılı evde oturan Kemaliyelı 
Bıçakh çocuk arka- :fenalık g lcrek sıhhi oto ile Gülhane Mustafa dun 10.30 çnlışmakt.-ı oldı.ı-

daşını yaraladı hastahanesine kaldırılmı ve orada ğu f:ıbrıko iskclcsındc birdenbire du-
blmu"c:tur Y"pılan n1u~ycnesi11de o·· c:erc'.· derlı:ıl \cfnt ctml.,tiı·. Ynpılıııı 

Il<:'yozıdda Mektcb sokngı 1 sayıdn " • " " - " ' "' 
rcnıisi oldugu anl::ı •lnrak defnine muayenesinde kalb seldesinden olduoturnn 13 yaşındaki Hnsaıı oğlu Hem-
rulısal verilmiştir. ğu mılJ .ılmı tır. 

zl; Horhor cnddcsind Çıngır:ıklı bos- - ---- - ------ - -------------- --
tan sokağında oturan 12 yaaındakl 
Mustafa ıle oyun yüzünden kavga e
derek MusUıf:ı ehne gecen bir bı
çakln Remziyi bacağından yarala -
mıştı.r. Suçlu yakalanmı , yaralı has
tahaneye kaldırılmıştır. 

Kısrpit lambası patladı 
llnlıcıoglunda Turşucu sokağında 

68 numarada oturan umclc irJ'mun e
lindeki karpit lambası pnU::ımış muh
telif yerlerinden y::ıralanmıştır. 

Yaralı Beyoğlu ha tahanesine k::ıl
dırılmıştır. 

Gözünden yaralamış 
Deykozcla Yalıköyunde olurnn Seyfi 
ile ayni yerde otunın kahveci Hüse
yin bir sebebden dolııyı kavga et -
mişler Hüseyin Seyfıyı bıçakla go
zünden yaralamıştır. Yaralı Nümunc 
luıstnhancsine kaldırılmış ve suciu 
Hüseyin yalralanmıstır. 

Tr am vay çarpması 
Fnüh - Beşiktıı;; h::ıthn::ı işliycn 

vatman 1brahimin idaresindeki SD 
numaralı tramvay ı,rnbası Sirkeci -
den geçerken Uzunköprülü Yusufa 
çarparak başından • ğırcn yaraJamış
tır. Yaralı Cerrahpaşa hastahane ine 
kaldırılmış, suçlu \atman yakalan -
mı~ır. 

---D,·---

-Ac ba neden? 
Nişanlısını 

genç 11 
8 

aya 
yerinden vuran 
mahkum oldu ___ ... __ _ 

Dun Sekiz.ıncı A liyc ceza mahkc
mcsındc h;;ık ız bir tec:n uz \ e ya
rnfaına davn ına bakılorak netice
lendırildı. ::,uçlu mevkufen muhake
.meyc Gelen hen uz 23 ;ı. n.,l..ırındıı 

gr.nç, yakışıklı hıı· deliknnlı idi. Da
vacı dn nncak 17, 18 yaslarmd~ı kn
d::ı.r guzel ve zari! bir genç kız. 

D:ıvanrn cereyanına, şahidlcrlu 

iladelcrinc. mevcud evrak Ye ra
porların mundcrccatın:ı göre bu ikı 
ccnç; yekdıgcl'i ile il şanlı imişler. 

lfaltiı &dı ~ ismındeki bu genç ni
şunlı dort ay kad;ır ela nişanlısı 

Pcrihnnııı evinde yatıp kalkmı~. son 
r:ı b.r gece onu kcndı bıc:ı&ile km'
nıudnn ve Jrnsıgınd:ın sekiz tane 
yara a<':ır;ı : bı ;ıkıp krıçıyor. 

Duna sebeb ne.,.. D yeceksiniz 
değil mı? ... Tabii en evvel akla ge
len şey -ı < nçlık oluyor. Ve suçlu 
Sadık da biiyle idclirı edıyoı· mnınıı. 

hakikat toıınaınile ba.,kıı. 

ı>e~cmbcyc attı. 

Sözu uzatmıyclım. Tam paz r gü
nu Jdi. Nık!ıhımızdan be ı;:un e\'
vel. o uk anı ccketm n yırtılc a ta
ruıı go tererek bana sitem etti • 

- Dur tledim şu elimdeki sulatu
yı yapayım dn onu d:ı dikedm, de
dim. F 'mt o kızdı cclrnti t-u~butun 
yırtmak istcdl. Annem elinden al
dı. On::ı da kızdı, söylendi. Ycn1elctcn 
sonı ;ı annem le babam bil' hn t:ı 

.komşuyu ziynrcte gıltik.r. Sadık d 
biraz sonnı dışarı ç'fktı. Fakat çn
lıuk geldi. Gelir gelmez de bana: 

- Sen tcsLm olaca!;: mı~ııı şım
di .. yokı;:ı olmayacak mısın? .. 

Diye sordu. Galiba bıraz d.ı iç -
mi tı. 

Ben on:ı: 
- N.ı:ıl olur s~dık!. Bir kaç gun 

sonra nı!üılıımız olaealc. l\I. dem oy
le idı. Neden ta perşembeye k. dar 
uzattın. 

S ıtma, asırlardanberi A~ 
nadolunun en büyük 

derdidir. Asırlarca, asırlardan .. 
beri Anadoluda bir çok mede
niyetler sıtma. yüzünden mnhv· 
olmuştur. Bu korkunç illete in .. 
Ieycrek, ağlayarak mukavemet 
eden yalnız Türk oldu. 

Şimdiki Başvekilimiz, Sıhhi

ye Vekili iken sıtmnyn en büyük 
ehemmiyeti vermiş, mücadeleyi 
teşkilatlandırmış, en uzak köy .. 
lere kadar sıtma ilr boğuşmayı 
göze a lmıştır. Iı.,akat bu bit- ta· 
raftan kixıJn işi olduğu kadar 
hastalığın kökünü imha cbnek 
de lfızundı. Yani bataklıkları 

kurutmak.. .Bu hususda sarf e
dilen emekleri ve elde edilen neti 
ccleri, doktor Refik Saydama 
karşı hayranlığımızı şükranla. 

yaJetmek 15.zımdır. 

Ancak sıtmanın kökü henüz 
Jmrutulamanııştır. Çünkü he· 
nüz kurutulacak bataklıklar 

vardır. İzmire yakın mıntaka
larda bu faaliyet bir taraftan 
devam ederken oradan acı h::ı
berler de aldık: Bir çok yerler· 
de kinin kalmamış, eczaneler 
de yok satmıya başlamışlar. 
"Kızılay,, sıtmanın bu yegane 
ilacını gönderemez olmuş. Hn.~
talar kıvranmıs; sıtmadan ölen
ler çoğalmı~br. Fuar münasebe
tiyle İzmire giden ve bütün 
havalisini dolaşan bir arkadaşı

mız bir köyde bir iki gün içinde 
beş altı kişinin sıtma yüzünden 
öldüğünü, eczanelerden boynu
nu bükerek hastası için '.kinin 
dilenen biçnreler gördüğunü 

söylüyor ve bu bir iki köye de
ğil, büyük bir mıntakayn .şamil 
acıklı bir manzara halini aln11~
tır. Sebeb? 

Yollar kapanmış. kinin gele
mez olmuştur. Basrada ise bir 
kaç ton kminin beklediği söylen
mektedir. 

Bir iki gündür gazetelerde Kı

zılayın kinin ha.kında bir ilaıunı 
görüyoruz. Kinin Kızılayın in
hisarındn oldtıi;'11 için sıtmalılar 
ya devlet kininıni ucuzca, yahud 
Kızılayın kininlerini eczaneler
den ahrlar. Şimdi Kızılay harb 
dolayısiyle fiyatların arttığını, 

fakat kinin mevcud olduğunu, 

ancak fafsilat istiyenlerin mer
keze mürac:ıatlanru ilan ediyor. 
İşte kırtasiyecilik ... 

Memleketin bir tarafı (belki 
bizim bilmediğimiz bir çolc nok
taları) kininsizlikten kıvrnmr

ken ilk iş, kinini deılolara, ecza
nelere yetiştirmek değil midir? 
Yahud ilana lüzum varsa, mu
habereyi u.uıtmamak için hiç ol
mazsa iiç be~ kelime ile fiyatın 
ne karlar arttığını da haber ver· 
mek lazım gelmez mı? 

Beh~.et SAFA 

([adyo Progra~ 
4/9/1940 ÇARŞAMBA 

i .30 Program ve memleket 
ay:ırı. 

7.35 Muzık: Hafü müZik (Pl.) 
8.00 Ahın lıab\.'Tleri. 

8.10 Ev kadını - Yc:·mck listesi. 
8.20/8.30 l\'Iu:ı:ik: Plakların lm!if 

ınusikı pro rumının de·. aını. 
12.30 Pro ram, \'C memleket ı>.ıat 

ayarı 

12.35 Muzik 
12.50 Aj:ın habcrleıi 

13.05 Muzik 
13.20/11.00 Muzi!•: Radyo s.:ılon or

kestra ı 

uı.oo Pro mm. ,.e memlckc.t s:ıat 
ayrı 

18.05 Mıizik Cı:ı:bı.md (Pl.) 
18.40 Muzık 
Müzik: Avrupanın kara kıtasında, bel- yeniden tcn7.ıl:it ynpılmıştır. G ı:ıno

ki Alınan arazisinde Alman or- da bundan sonra 'sryctc oldllb'll z )
manlarda da tabldot 100 kunı :ı \ e 

Rumany:ıya gondcrilen son tiftik 
\ e yapak partilerinden sonra kllrln<" 
h~blnrında lehimize olarak bir fark 
hu ule gelmiştir. Rumenlerin bize 
verdikleri butün emtia muknbili ola
rak kliring hesablarındu 205 bin 11-
rn kadar alııcakları vcn:lır. Dizim 
tcslimatımızn göre umumi lıcsab b u 
ral;amı gcçmcktccllr. 

--•ıı«--

Beşiktaşta karısmı öldü
r en '.'al ovalı Ahmed in 

m uhakemesi 

Ni ..ınlı • ... d:ın yav:ış yavaş şiiphe 

eden \"e bır <lıı ev\"cl onu snglaına 
bnğlam .. ·, e\·da ına du en bu deli 
ltanlı o un e'v ın klınscsızl.ginden 
istlfad akrck kızca ızı kC'ndi ine 
rfımolm.ıya icb:ır etm , mu\• !!ak 
olamayınc ı kızmı da bu işi ondan 
yapını 1 • 

Dıye itır::ı.z ettim. 1"nzla söz .. oy
lemeden ' c söyletmeden bıçagını 
çe ccreıc beni he!' yanımdan vuı·du. 

- Sen kızlığına mı rıth .,niyor -

19.15 Konuşma (Dış politikn htl ... 
1 diselerl.) 

Yeni 
ABONE llEDELl 

TDrklye Ecnebi 
&ENELi K 1400 Kf'f. 2700 Kl'f. 
1 AYLIK 750 • 1450 • 
8 AYLIK 400 • 800 • 
1 AYLIK 160 • 800 • 

4 EylQI 1940 ÇARŞAMBA 
1 Şaban 1359 

22 Rumi Ağu~o• 1356 
Gün 248 Ay: 9 1940 - Hızır 122 

QUneı ööl• i kindi 
10.51 5.35 9.14 Ezani 

6.30 13.13 lG.52 Vasati 
.-.kpm. 
12.00 
19.38 

Yatsı 

1.35 
21.15 

imsak 
9.06 
4.45 

Ezani 
Vasatı 

:~umacyon 40 ku~<:a verilecek - İngilterenin Balkan 
* Tcpcbnıının Tanzimi - Tep - ticaret reisi An

başuuıı tanzim planı mucıbmcc Tc-
pebaşı b::ıhr;czinin ve ŞCh!.r tiyatro - karaya gitti 
sunun tramvny eadclesine bakan kı-J 
sımlarımn bir kaç metre gcı i :ılın _ mr müddcttcnbcrl şehrimi7.de bu -
ınası liı;~ım cclme tcdir. Bu n u _ lunımıkta olan İngiltere hukümcti 
yeye birkaç gune k dar b:ışlana ı .. - B:ılkanlar ve yakın şark ticaret bir
tır. liği reisi I..ord Glinconer dün akşam * Parti Kongresi - Be 'k~ p r- Anknrnya gitmiştir. Mumaileyh İn
li merkez ocağı konl!l'csl dun :ık m cııtcrenin ıncmleketımizdcn ynpacn
yapılmı tır. ğı yeni müb:ıy:ıat hakkındn Ankara-* Talebe kaydı - Onivcrslt ele da alakndar maknnılarla temaslarda 

talebe ktıyıdlanna 1 Hktcş'r:ndc b 1 - ~b:llu:llllu"'!n!!!!a!!!!e!!!!ak!!!!tı!!!!r!!!!.~~~~~~~~~ 
lnmıcnk ve 30 ılkt şrindc neti "lene- :::: 
ccktir. * lkmaf lrtıtlhanları - LI elcrın 
cLi e bitirme imt hanl:ın> buguu or
ta mekteplerin el mc :mtihanları n
yın ycdislnde ba lıyacaktır. 

* Üniversitede Lisan l ml'lhıınla
rı - üniversitede ynz lis:ın kurlan 
derslerini 16 eylülde kesecekler ve 
lisan imtihruılarme ayın 26 ıncı günü 
başlanacaktır. 

Be ikt da Dıkılita da bulunnn 
karısını öldunnckle uçlu Yalo\•nnın 
Kırnzlt koyunden Ahmed Boceğin 

muh:ıkcmc~ne dlın ikinci agır ecza- 1 
dn de\•nm olundu. I 

önce gayri mc ru ıni.ınasebetin 
ıncvcud olup olm::ıd Gı etrafında Ya- 1 
lo\'a m ilkcmesincl n ı tınnbe ile ifa
dekrı 1 nmnsı lu t• u ld.rllcn ş.ı
hidlcnn ifadeleri bu celsede okun -
du. 

Hep i boylc bir t ·• llırün şayi 

oldu •unu sbyluy rl r \' Ahmed 13u-ı 
cC>gin oğlu drı anne i i koy m:..Jıtarı 
H::ılid ıl<' bcrab r b r .. d ve çırkin 

n ta gör-
1 • o du. M .. h-

Nitek.m l"erih::ın da böyle anı.ı
lıyordu. 

c- S, dık ile yedı nydır ni~anlı 

idik. ü.; ay CV\ cJ de b zıın eve ge
lip )'crl 51.ı. Son z r1anbrd:ı neden
se benı an caı !l R nuız· n:ıtln kıskaıı

ma/!a, bu yu:ı:d<'n bir t;_kım t::ıtsız
Iıkl:ır ~ıkarmag;ı b, "'ladı. Ciı: de 
bunun onunc geçnıt'k ıı;oin bir fırı 

c\·vcl nıı.;ıhımı::ı yapmayı dlıı;ün -
dult ona da bu :Cıkrimizi ü;>ledik .. 
kabul ctt . Hatt i bız lınz:rlı •ımızı 
süı-nU~ .> up:ır:ıl; hemen pazartc:i 
günu olsun drd;k de o olmazcfo.n ta 

un?. 
Diye kamıma l:nsığul'a 

bıça •ını. 

Ccnç kızn hfıklm sordu: 
- Pekı da\<ıcı mısın?. 

sapladı 

- Elbette dav:ıcıyım. Tam ek'z 
tane yara oldım. Hastoh::ınclcrde bir 
buçuk • y cUriıl.lendiın onun :>Uzun
den. 

Ve m.ıhkeme suçlunun ifnclesl ile 
ş.ılıidlerl d dinleyip curmu , bit 
gon nce knl'nrını \erdi. 10 oy 26 · n 
ın:ıhbusıyet ve 1700 kuruş ınahke
mc lıJrcı. 

I3u nccle ve kıskançlık ı.urb nı 

gen,. j nd rınıı ile mahkemeden ç -
kıp gid1:rk n l ızın nkrab:ı \ c arkn
dıışlnrı arka ındnn r.ozlcr nl kırp -
ınadan bnkı ıyorlardı. 

19 30 Muz:.k: Fasıl heyeti. 
l!l.45 Memleket saat oycın, ve a 

jans haberleri. 
20.00 Muzlk: Fosıl heyeti pı'-Ogrn-

ınının de\•amı. 

20.15 Konuşma. 
20.30 ı.Iüzik. 
Çalanbr: Ulvi Cemal 

Mesud Cemil. 
Erkin ve 

20.50 Muzik: Geçit konseri. 
21.15 Müzik: EglcnceU müzlk 

(Pl.) 
21.30 Radyo gazetesi. 
21.50 l\'Iuz1k: Riyasclicümhur b:ın

dosu (Şet: İhsan Kiınçcr) 

22.30 Memleket s:ınt ayan, A ns 
lıabeıleıi; Zırnat, Esham - T h :ıt, 

K "llbi~ o - Nukut Borsası (F • t) 
2:?.401 Muzi!,: Dans müzi •i (Fl ) 
"~ 25/23.30 Yunnlti progrnm \'9 

1. ı-ı~ını -
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~. artıı. hasmını kıvamına 
~l'ınış ~ddediyordu. Hücum

' ~ıddetlendirdi. Fakat, 
k cı öyle kolay kolay lıız
•esilec0k ·b· d ··1d· Cı. . .... gı ı egı ı. 

~ti :reşı~ dördüncü saati oldu 
bıı- k. İkı pehlivan birbirlerini {; r:ç ke.:e ~ta aldılar. Aliço, 
ra . ın dorcıuncü saatten son
~ Utün şıddetiyle hasmının Ü· 

~e ÇUllanmıştı. l{atrancıyı 
~ak ve dağıtmak istiyordu. 

Çok sallı, Ye sağlam olan 
l"ancıyı dagı· tmak mi.imküıı 

ı:ı ıli. 

k·:ıtekinı. Aliço, Katrancıyı bir 
"'l'ıu bo 

!lıı uırnadı. Bir kaç keı e 
~te lU altına aldı. Sarma, 

• lel"s kepçe, paça kasnak 
t._ ·~~e oyunıar varsa tatbik et
"""~ akat mağliıb edemedi. Kat- 1 
Qı}~ r defasında oyunlardan 

ve altından kalktı. 
~ ~rn olınağa başlamıştı . 
1 0 llehlivamn birbirlerini mağ-

1\ ~erniyeceğl anlaşılıyordu . 
0c:a Yusuf da hasmiyle bo

bırh dunıyordu. Bunlar da 
~~tl~ııni mağlfıb edemiyecek-

tani a ı - .. tat 
ı~ b" n ayacugmız gureş -
la~r ?nanzarn arzetmeğe ba.s

tı. 
Suı 

\ıı.ij ar kararacağı sıralarda 
lhi-aşa, Cazgırı çağırdı. 
~ 1Yar Cazgır, paşanın hu

na geldi. Pasa soruvordu: - u . J ntn, ne yapacağız? 
-N Patı: e emrederseniz öyle ya-

;: Paşam!.. 
~:Artık bunlar, biribrlerini 
lar. Ub edemiyeceğe benziyor -

azan: Sami nARAYEL 

galib gelmeğe ça!ışıyorlardı. 
F:ıkat, güre::;lcr o derece denk 

leşmişti ki, iki tarafın birbirleri· 
ni mağlfıb etmesi imkan had -
cinde idi. • 

Kocn Yusuf, Adalı Halil, bir-ı 
birlerini boğarak tırpanlayarak 1 
şişirmişlerdi. 

Adalı Halilin, Koca Yusufun 
ensesi brmık yarası içinde idi. 

Katrancı Ye Aliço yorulma • 
mıştı. Fakat, birbirlcrıni mağ
lfıb edemiyorlardı. İki tarafın da 
güreşi de11kleşrnişti. 

Yarım saat oldu. Paşa, Caz
gırın güreşi berabere ayırması
nı bekliyordu. 

Fakat, Cazgır olduğu yerde 
oturuyordu. Aliço ile Adalı Ha
lil, ve H:atrancıya sö:r. geçirmek 
mümkün değildi. Belki üste de 
dayak yerdi. 

Paşa, Cazgırın güreşi ayırma

dığını görünce yaverile çab'lrt
tı, ve: 

- Usta, neden güreşi ayınnı
yorsun? 

- Paşam, istemiyorlar ayrıl
masını .. 

- Eh .. altı saattir gürcşiyor
ln.r. Akqnm oldu. Geceyi bu
rada mı yapacağız?. 

- Biz güreşiriz diyorlar. 
- Karanlıkta güreş olur mı.:/? 

-Haydi git, güreşi ayır .. Yok 
sa zaptiye marifetiyle ayırtınm. 
dedi. 

P2.Şanın 'erdiği emir kat'i idi. 
Cazgır, meyd:ına yürlôdü. Davul 
zurnaları susturdu .. 

- Pclılivanlar, pehl:vanlar gii 
reşi bırakınl7. ! 

(Arkııııı var) - Belli olmaz paşam!. 
- .Bundan sonra ne olabiiir? -----===='-----

oı; Ciireştir bu paşam.. Belli 
a~ .. 

taa~ l{ ncUıerine söyle yanm 
ta~ kadar yeniııemezlerse bc
~ltı e ayıracağız. Sonra laf is-

em dedi c ' . 
l'tl.ı.ıı azgır, }la§ nın yanından ay-
~ Meydana geler~ da\ ul 

I> alan susturdu. 
~h~ivanlar, davul zurnalar 
~ U·;u halde boğuşuyorlardı. 
l\.u ı:tr evvela Koca Yusufln, 
~lının yanına geldi. İkisinin 

ına P'irerek : 

d ~ :Pehlivanlar biraz durun! 

A.ctalı ve Koca Yusuf güre
bır... ı. 

l~ "'U\?nıslur, Cazgırın söyli-
Clüerini dinliyorlradı. 

~ll~aıgır pehlivanlara bita-

-
lta.'1 Pehlivanlar, yarım sante 
ah r Yenişemezseniz berabere 

taca~ 
13 gtz.. dedi. 

biı- 1~~u işiden Adalı Halil, sert 
~nla· j 

be~ A.be, ~mirle mi gürC§cceğiz 

~i~·e söylendi. Yusuf un hic ! 
tıı 1 Çtknııyordu. Cevab bile ver 
c~i. 
:lıgır, tabii bir lisanla: 

~~Paşa, böyle emrediyor. Ak· 
ı\ 0ldu, dedi. 
dQJı Halil mukabele etti: 

......_ l3e dCQ n, paşa maşa tanımam .. 
ı .. 

(' 
azgır, tekrar tekrar: 

tı.~ llaRanın emri böyledir. Ya
t~ ~t size izin, yeni'"cmezsc-
C:Yıracağız, dedi. 
~ Zgır, sözlerini bitirdikten 
/\.ti~~ ayrıldı. Ve, J{atrancı ile 1 
ay1 nun yanına geldi. Onları da 1 
~:~ktan sonra, Alıçoya 'hito-1 

~ Ust 1 qrr n .. Pnşn, yarım saat 
tııaıı'll.da galib, mağlfıb belli ol-: 
~r ~ır, diyor. Olmazsa güreşi 

; e_,tc ayıracağız .. 
lt. eyınce, Aliçonun beyni at
llııy Zaten l{atrancı hakim ola

C 0 turn diye sinir içinde idi. 
'lzgıra bağırarak: 

(} ~ Oldu ihtiyar.. Aç başı .. 

\l ~~ti-ancı dn, ihtiyarı göğsün-
1terek: 

....... ~. 
~ita· ıne gibnek isteyenler 

llın .. 'Biz güreşiriz, dedi. 
lı-alt ehlivanıar, tekrar lmpıstılnr. 
r:0~ ııt: her ne de olsa Cazgırın 
li. ~:! .Pehlivanlnrn tesir ctmiş
~ltb·Urc lerini hızlandırdılar .• 
~aıı itlerine şiddetli lıücumlar 

1Yorladı. Yanın saat içinde 

F ırhnadan denizde 
birçok kaza oldu 

[Baı tarafı 1 inci sahifede] 

halime gitmiş, fakat motörü 
kurtaramamıştır. Mürettebat 
Alemdar gemisiyle İstanbula 
gelmişlerdir. 

Pendik vnpurunun g~irdiği 
m.n.cera. 

Diğer taraftan fırtına gece
si Yalova seferini yapmak üzere 
limanımızdan hareket eden Pen
dık vnpuru Aö.a açıklarında bü
yük fırtınayn tutularak batmnk 
tehlikesi geçirm;rıtir. Geminin 
yan tarafında.ki demir çember 
ve tahtalar şiddetli dalgaların 
tesirilc kırıimı§tlr. Vapur bir an 
bucalamış ve yolcular arasında 
biiyük bir heyecan başgöstcr

mi. tır. Geminin süvarisi vapu
ru güçlükle Heybeliadaya ge
tirmeğe muvaffak olmu3tur. 

Vapur geceyi Ilcybeliadada 
gcçim1iş ve dün sabahleyin 1s
tanbula gclmistir. Yolculur da 
geceyi vapurda. geçirdikten 
ı:;onra bu sabah fı:;tnnbula gel
mi~lerdir. Pendik vapuru Ga
lata rıhtımında tamiı· cdilmeğc 
başlanmıştır. 

Karadeniz postalanndu da 
bazı rötarlar olmuştur. Dün 
Bartından gelmesi icab eden 
Mersin vapuru Ereğli limanın
dn havanın düzelmesini bekledi
ğinden bugün gelebilecektir. 
Biı- mavna ve bir tayfa kn.yıb 
Fırtuıanın şidd~Ucndiği bir 

sırada bir romorkCire bağlı ola
rak Haydarpawdan köprüye 
gelmekte olun bir mavnanın ha
latı kopmuş ve sular mavnayı 
...,ür'atle uzaklaştırmıştır. Dün 
butün gün yapılan arnstırmala
ra rağmen suların siirüklediği 

bu mavnadan haber alınamn

mı.rıtır. Mavna buğday yUldU
dür. İçinde de Mehmed isminde 
bir gemici bulunmaktadır. Mav
nanın suların tc.siriyle batarak 
Mehmcdın de boh'Ulduğu tahmin 
edilmektedir. 

-:ıtııa:--

rilmi:;lir. 

• 

[Başmakaleden devam] 

garistnn sulh muahedenamele
rlnin yırtılmasl siyasetini takib I 
eden Almnnyanın muvaffakıye
tinde kendisi için bir ümid gü
rüyordu. Diğer Balkan devlet
leri daha ziyade müttefiklere 
müteıı~ayil bir vaziyette siyasi 
cereyanı takib edC'rken A vus
turyanın ilhakı Südetlerin zapt1 
meselelerinde ve daha evvel Ha
beşistan meselesinde İngiltere
nin zfıfına hamlolunabilecck yu
muşak hareketlerini görerek 
tereddüde düfjüyorlarch. Çekos
lovakyanın zabtı, Arnavutluğun 
imhası ise pek tabii olarak Bal· 
kan devletlerinde şiddetli bir 
ihtiraz ve endişe uyandırdı. Mih
ver tchlikc.,i kapıya dayanmıştı. 
Müttefiklerin ynrdıını ise biraz 
şiibheli ve tesirsiz görünüyor
du. 

Bütün Avrupayı, İngiltere ve 
Fransadan uzaklaştırmalrta, Ha
beşistan, A vusturyanın ilhakı 

ve Südetlerin zaptı hadiselerinde 
göze çarpan gevşckliklcrinin ve 
bu gevşekliğin verdiği kuvvet
sizl.ilr intibaının ne dereceye ka
dar tesiri vardır? Müttefiklerin 1 
Lehistana yardım için tayyare l 
kuvvetleri bile yollayamamaları j 
bu babdn ne kadnr rol oynamış
tır? Her halde bu cihet düşünül
meğe değer bir meseledir. Çün
kü !ngiltereden ve Fransadan 
uzaklaRan Avrupa, müttefikler 
tarafından vuku bulacak bir te
cavüz korkusiyle yahud mütte
fiklerin ideolojilerinden nefret 
hissiyle mihver devletlerine 
meylctr.:iyorlardı. Bilakis İn
giltere ve li'ransndan emin ve 
memnun idiler. Faknt Alman
yadan korkuyorlardı. Ve İngil
tere ile Fransanın Alınanyaya 

karşı bir şey yapamıyacakl?..rım 
zanm::diyorlardı. 

Bunun içindir ki müttcfikkr 
tarafını iltizam etmek hususun
da kendılcrinde cesaret bulamı
yorlardı. 

Avrupa haricinde Uzakşarkta 
Japonya 1ngiltcrcye açıktan a
çığa muha~if bir siyaret takib 
ctıncğe başlamıştı. Ger.en harb· 
deki müttefik, bugünkü harb:ie 
hnrh Han elmiş bir düşın::ın de
ğilse de bunu yapmak için daha 
iyi bir fırsat bckliycn \'C ancak 
Amerika korkusiylc işi pek a.zıt
ını~•an hakiki bir düşmandır. 

Amerika bile müttefiklere 
knr.şı çok hcsablı, çok ihtiyat
lı acnyib bir dost vaziyeti al
mıştır. 

Bütün Avrupada daha ilk da
kikadan itibaren ın'ı.ittefikler 

lehinde açıktan açığa dost Ye 
taraftar bir politika takib eden 
tek bir devlet varsa o da Tür- j 
kiycdir. l 

Pek çok entrikaya, matbuat! 
tazyikine ve tehdidine, türli.i 
türlü 7,orluldara rağmen Türki-ı 
ye hiç bir zaman yolundan ve 
sözünden şaşmadı. Hi:-siyatmı ı 
değiştirmedi. Ve itimadına ha
lel getirmedi. 

İngiliz milleti bugün bütün 1 

dünyaya göz gezdirdiği zaman 
ayaktaki devletler arasında ken
disine dürüst, samimi ve sadık 
dost ve müttefik olarak yalnız 
'I'ürkiycyi görebilir. 

Çünkü siyasi realiteyi derhal 
ve en iyi anlayan Türk diplo
masisi olmuştur. Belki başka 

memleketler de hakikati idrak 
etmiPlcrdi. Fakat Türkler ka
dar cesaret ve metin bir karak
ter CEeri gösteremediler. Te
reddüde <lüştülcr, zayıf ve kor
kak davrandılar. Propagandala
ra \'C yalancı vadlara aldandılar 
ve korktukları ftkibetlere uğra
dılar. 

Miittefiki.erin bu yalnızlığı 

Itcndilerinin kuvvetsiz zaııncdil

ZENl SABAH 

Avrupada harb 
[ caı tarafı 1 inci sahifede] 

yaresi, bu sabah İngiltercnin 
cenubu şarki sahilini geçmiştir. 

Şimdiye kadar elde edilen m~ 
maliımata göre, Kent ve E<;sc.x 
eyaletleri mıntakalarma az mık
tarda bomba dilşmü.'jtiir. Az 
hasar olduğu sanılmaktadır. Bir 
kaç ölü ve yaralt vardır. 

Dünkü muharebeler hakkın· 
daki kat'i raporlar, yirmi tay
yare kayıbımız olduğunu gös
termektedir. Pilotlardan onu 
sağ' ve salimdir. 

Londmda ala.rm 
I .. ondra, 3 (a.a.) - I..ondra 

rnıntakasında bugün verilen a- 1 

larm, 72 dakika sürmüş ve 
Grecnvich saati ile saat 15,10 
da nihayete ermiştir. 

Dün diişüriilcn tayyareler 
Londra, 3 (a.a.) - Hava ne-j 

zaretinin tebliği: 
Bugün 23 düşman tayywesi' 

düsürülmüş olduğu sabit olmuş
tur. 15 tnyyarcmiz kayıptır. Bu 
tayyarelerden sekizinin pilotla
rı sağ ve salimdir. 

l\falmya hücum te,şebblisii 

Malta, 3 (a.a.) - Dün öğleye 
doğru büyük bir düşman tayya-

1 re teşekkülü Maltaya doğru 
ya.klnşmış ve sahili aşmadan ge
ri dönmcğe mecbur kalmışbr. 
Daha sonra bir düşman tayya· 
resi adaya yaklaşmağa teşeb -
büs etmişse <le adanın üzerine 
varmadan geri dönmüştür. 

Jiamburg hanıh 
Bükreş, 3 (a.a.) - Rcuter: 

Almnnyaclan Köstenceye gelen 
yolcular, Hamburg linıanının 1 

her bakımdan tahrib edilmiş ol-1 
duğunu ve Berlin civarındaki 

bölgelere büyük hasarlar yapıl
mış bulunduğunu söylemekte -
dir'!P.r. 

İstanbul mebusla-· 
rının l (evler· n

deki temasları 

Amerika İngiltarcye 
50 destroyer verdi 

(Baş tarafı 1 inci sayfadı:) 

torpido muhribi vermekte bulunmus 
olduğunu koncn-eye bildirmiştir. 

B. Rooseveltin vcrdi&i l:ıfsi!Aln gö
re, Amerika b:rlcşik devletlerinin 
elde ettıği üsler, Terre - Ncwsdc 
Dcrmudes adnlarmda, Bohamada 
Jnmaıkdc, Sa,nte - Lucicde, Trinl
tcde Anllgyadn ve İngiliz guyanın -
dııdır. 

Terrc - Newede ve Ber:nudcs oda
larındaki usler hedıye olarak verıl
nı i§ ve ınemnunlyetle karıılanmıştır. 
Diğer uslcı·, hizmet ıni.ıddctinı dol

durmuş ~ili torp:do muhribıne mu
lrnbil elde edilmiştir. 

Roose\ eltin sözleri 
Vnşington, 3 (a.a.) - Ayan mec

lisi b~·:!iin topl:ınıı halinde bulun -
madığı için, D. Rooscvclt, İngiliz -
Amerikan anlaşması hakkındaki me
sajını, mecburi askeri hizmet ltanu
nu projesini muzakere etmekte olnn 
mebusan meclisine gondcrmiştir. 

Reisiclimhur blldlrmi~1ir ki: 
Bu nnl:ışma. tngiltercnin VŞ:ışinr,-

3on bUyuk elçisi Lord Lottihinn ile 
Amerika hanciye nazırı B. Cordcl 
Hull arasında, 2 eylıilde te:ıti edilen 
son notalarla yapılmıştır. 

Du anlaşmanın bizım ı;u!h halin -
de bulunmamız ile hiç bir suretle 
ımtizaç etmez bir tarafı yoktur. 
Amcrilmda harb hn.urlıklan 
\'-.şington, 3 (a.o.) - Amerlknn 

milli mudaCaa komisyonu cEndus -
1ricl hazırlık programında pek bü
:o-·ük bir inaliyet mcvcud> olduğuna 

dair bir beyanname neşretmiştir. Be-1

1 

yannaıncde şunlar rne\·cud bulun -
maktadır: 

Yeni ! brikalar inşa edilınek~e ve I 
cndüstr.de amele alınmal:ırı sur.ıtle I 
fULlalaşmaktadır. Tayyare imnlatı 

ı 940 sonunu kadar yüzde elli çoğala- il 
caktır. Ordu \ c donanmanın taleblc
rlı1i koordonc etmek ve knrışıklıklara 
meyd::ın Ycrmiycrek jstıhşalatı surot
lendınnek uzcrc, şimdıden tedbirler 
almaktadır. Mtlli mud:ıfon b::ıkımın
dan hayali kıymetler} olan ipfdai 
maddelerin stoltlnnndan btlyük nrt
malar ,·ucude getırilmcktcdir. 180 
bin ton olnn kauçuk 1htıyat tokl rı 

1 
nı 416 000 ton:ı :ı.blfığ etmek için tccl-ı 
bırlcr ıtlihaz cd lıni lir. A kcri ba
kımrlıın kıymetleri olan soir mad -

1 deler memlekete gellii!ınekte \c1 
nhvali fcvkal:lde zuhurunda mc~· 
lekctin bwıl rd::ın mahrum l,alma ına 
meydan verilmemektedir. 

ngiliz tayyarelerinin mukabil 
hücumla.n \ (Baş tarafı 1 ine~ aahlfedc] 

ve bu mıntaka lıalll':nın dil,.kleri Londrrı, 3 (o.o.) - Hav.ı nc~rc-
Halkevi müdürü Ekrem Tur rctınin tebligı: 

tarafından izah edilmiştır. Ek-ı 
rem Tur, Halkevinin bir çok ih
tiyaçları olduğunu tebarüz ettir· 
miş, fakat bugünkü c1ilnya buh
ranı karşısında hükumetten bu 
hususda talebler de bulunmanın 
doğru olmadığını bu ihtiyaçlar j 
da Halkevi azalarır.uı fedakfı.r

lıklariyle temin olunacağını izah 1 

etmi. tir. 1 
Bunu müteaki~ Ekı·em Tur 

Halkevi idare heyctinın bir top
lantısında verdibri bir karun o
kumuştur. Hazır bulunan tarn-

Dun gece İngiliz bombardıımın ıtay
y releri, Almanya 'e ltnlya hcdcDe
ı'C yeniden hucum ctmışlerdir. Kol
nun şimali &"lrkısinde Schlcbuchdc 
dınamit fabrikaları ve Cenovı:ıda mu 
him S..ınpicrdc Arana demir yolu 
ıltisak noktası kuv" ctlı bombnrdı -
rn.:ına tfıbt tutulmuştur. 

Başka t.ıyyareler, Ccnovada elek
trik fabrikasına, Frnnkfurta \'C Lud
vıgslun·ende petrol tc:;isatımı, Stut -
grndda Buji fnbriknsına <'Welki ge
ce olrluı;u gıbi dün gece ele huc.-um 
etmişlcrd'r. Ayni z: manda Koln ci
\ orında iııCıliık maddeleri fabrika -
ları. Dortmındcsıı ı.analı Lorien 
Frnnsız limanı ve Grcz - Nez bur-

fından ııiddetle alkışlanan bu nunda top mevzileri de hücumlara 
karar şudur: tübl tutulmurıtur. 

"~ayın mebuslanmıza, 

Memleket ve milletin mukad- k ı• 
acratı hakkında verecekleri yi.ik Bugün ü n
sck kararın fikrimizde, kanıtnız-
da Ye \'İcdanımızda makes hu- •ı • J 
lacağı Ye memleket müdafaası- gz lZ Or USU 1 

ııın icab ettirdiği bütün feda- [Baş tarafı 1 inci sahifede] 

karlıkları hayatımız bahasına mağlfıbiyet, büyük bir uisbettc, 
ifaya hcyecanlll.. hazır olduğu - 1939 senesine kadar Llgiltere
muzu tcyiden nrzederiz. ,, nin bir lota ordusu te.~kil etmek 

Bunu müteakib mebuslardan lüzumunu lıissetmemc,.imlen mün 
müteşekkil grup Beyoğlu Halk bais bulunmaktadır. ~Iollan1a 
evi yemek kursu azaları tara- ve Belçilmnın işgalini ve Ma
fından yapılan yemeklerle bir ginot hattının Meuse üzerinde 
öğle yemeği yemeğe davet olun-' yarılmasını takib eden hadise· 
muşlardır. Ier, İngiliz ordusunun rolü hak-
Yemeği mütcakib vali ve be- Jnnda tamamiyle yeni bir veçhe 

lediye reisi doktor LCıtfi Kır- nlınması neticesini vermiştir. 
dar mebusları Taksim gazino -
sunun hususi bir salonunda teş
hir olunan şehrin imarına aid 
istatistik ve planları göımeğc 
davet etmiştir. Bu salonda me
buslara bizzat vali ve belediye 
reioi doktor Lfıtfi Kırdar ta
rafından izahat verılmiştir. 

Mebuslar bunu müteakib Şeh
remini Halkevine giderek ora 
halkının dileklerini dinlemişler -
dir. 

Vaziyet n fıcil ihtıyaçları, seri su
reUt', yenı insanlar ve yeni usuller 
do6uımu tur. Ve bugun, İ.nglliz ı;c

for Jcuv\'Cti, kolite bakımından miit
hiş inkl f1 r kaydetmiştir. Koroda 
seferin mu takbel inkişafı C\'\ elden 
tahmin edılcmcz. Fokut muhakkak o-
l.ın bir ~ey 'arsa c da şudur ki, 
İngiliz ordusu, kcndı h:ıtosı netıccsi 
olmnmnkla berober pek umidbah bir 
başlayış yapm:ımııı olın:ısın:ı rnğmen, 

ınuhim, belki de k. t'i IJir rol de 
oynıynbilir. 

---w----
mclcrinden ileri gelmiş olduğu -=ı.-=--=:::=--"!lml--=-=-"!""!!':!! 

Köylüye toprak tev0 

ziine başlanıyor 
için Alman taaITUZU Manş kıyı
larında durunca ve İngiltereııin 
huduclsnz menabi ve imkanları 
göze çarpınca siyaset sahasın
da başka bir rüzgar esmeğc baş
ladığı şimdiden hissediliyor. İn
giltere için iyi günler muhak-

kak ki gene gelecektir. Ve bun
hırla beraber İngiltereye gene 
bir c:ok dostlar avdet edecekler
dir. Fakat Türk, iyi ve fena 
günlerinde de hep İngiliz dostu 
olarak kalncakbr. 

Jliise.~·in Cahi<l YAlrıN 

Ankara, 3 (Hususi) - Muhtaç 
ltöylulcre toprak tevzii için maliyece 
ic.ıb eden hazırlıklar yapılmıştır. 

Bunun için yakında komisyonlar 
kurulacuktır. 

Afrikada 
(Bai• 1 inci sayfada) !E5) günkü harbin bütün 

radııki küçük gamızonun, kendisine i 1.9) uazzam za.rarlanna. 
ınüznhcre.t .ed~ek kıtalardnn nyrı rağmen nndir faydalan da 
lmlmnsı ıhtimalı vardı. Zıra düş - k d ··ldir B f da.la d b. 
manırı bu mevzi yanlardan çevrıl - Y~ ~ • u ay. . l' ~ .ı
mcsi pek kolay olabilirdi. .n, mcmıekctte dnJulı tunmıın 
İtalyanlar Kc.nyn:ra lılicum inld.~fıdır. Nitekim gerek İzmir 

ettiler Fuanna, gerekse Bursaya. gi-
Londra, 3 (n.a.) - Reutcr: den turi.~ rin yı ı pek yük-
Londrada resmen teyid cdlldi(:inc sekmiş. lzmirc gitmok için vaı

görc, İngiliz kıtal:ırı, Kenya hududu purda yer bulnuı.k bir m sele ol
ci varında bulunan ve İtalyanlar ta- ı 
rafından dün alındığı SÖ)lcnen buna duğu gibi Bursa kaplıca. otellc-
l:arakol rnevkiinın cenubuna çekil -j rinde bo yabk bulmanın da 
mişkrdir. 1 irn:Kii.m yokmuş. Bu derece r.ığ· 

Assab limanına hücum bet ~imdiye kn.dır hi~ Ya.ki ol-
Kahire, 3 (a.a.) - İngiliz ha\ a 

kuvvetleri kumandanlığından tcblıg 

cdıliyor: 

Dun 1ngillz ha\·a kU\'Vcticr1 tara
fından Assab limanın;ı, Itmanda l:aı

lunan gemi ve civar antrepolarına 

karşı blr nkın silsilesi yapılmıştır., 
Tayyarelerimiz Assab'tı bı ti.ın gün 
dalga silsilesi halinde hucum <.tmiş
lcrdir. Bır büyük dalgakıran üzer,n
de iki tam isabetle bir kuçım: dalga
kıran üzerinde bir tam isabet kny -
dedılmişUr. Dalgakıranın baş tor:ı.

fında bulunan binn ve antrepolar ii
Z!'rine mütcaddid bombalarla tam i
~bctlcr olmuştur. Bir benzin yon -
gını çıkarılmış ve iki at de\ nm 
etmiştir. Şiddetli bir inCıl5ktan sonra 
dı~cr bir benzin yangııu çıkmış ve 
ınute:ıkıb bombardıman iılotillası 

lıüyuk yangını kırk kilometrelik 
bir rnesafndcn ı::ormuştur. Askeri 
l ışlı.11.r üzerinde de tam isabctlct 
kaydedilmiştir .Du man °ddetli bir 
ateş açını,..sa da bı.t~n tayyareleri -
miz usl~rlnc dônmü lcrdir. 

İtalyan şarki Airikasiyle Somııli 

uzerındc ınilteadct:d kc 0 f uçuşları 

~ apılmıştır. Mlirettcb;ıtı Fransız olan 
bu· deniz tnyy:ırcsı garbi Akdeniz ü
zerinde bir kc:if uçu~u yapmııı ve 
kıymetli mal(ımat elde edılmlştır. 

Ruınanyada mühim 
mühim karışıklıklar 

bekleniyor 
( Ba§ tar:ıfı 1 inci s:ıyfııda) 

mevzileri tahliyeden iıntina et-
mektedirler. Binlerce ltöyhı, 

Macar hududunda Rumen is
tihkamlarında çalı~mak üzere 
günüllü gitmek istemektedirler. 
Sılah ve mühimmat almıığn mu
vaffak olamıyanlar, ellerine o
raklarını ve kazma küreklerini 
alarak mukavemete hazırlan • 
maktadırlar. 

Transilvanyanın merkezi Clu
ja Yarmış olan Maniu, kendisi
nin ve terkcdilen araziden ge
len iR arkadaşlarının, yeniden 
'.Macar lahakkiimü altına gir
mek üzere olan 1.300.000 Ru • 
ımenin mukavemetini organize 
etmek üzere Clujda ve diğer si
yasi \'e kültürel merkez şr.ııir

lerinde birleşeceklerini söylemiş
tir. 

Rumen Bu.ş,·cldlinin 
bcya1anıınıesi 

Bükreş, 3 (a.a.) - Rador a
jaıısı bildiriyor: 

Ba§vclril Gigurtu, Transilvan
ynnın terkini protesto eden Ye 
memleketin hududlarını müda
faa azimlerini izhar eden Ru -
meıılcre hitabeı1, bun'ian süku
na, makuliycte, vakara ve ça
lışmağa davet eden bir beyanna
me ncşrebniştir. 

Başvekil Gigurtu, bu beyan
namesinde ezcümle diyor kı: 

Mihver devletleri, anlnyamn-

1 dığımız sebebler dolayısiyle ya
bancı hükmü altına girmek 
mecburiyetinde kalan Rumen ı 
milletinin hürriyetlerini, garan
ti etmektedirler. İzbrabımız ne 

~ıanuş. 

Şübhe yok iti bunwı ~ egline 
sebebi Av:nıpa harbictir. Çünkü 
bir ~k zenginlerimiz ynzlannı 

A nupa yfiyelerindc geçir
mek hastalığına müpielfıdır

Iar. Bu ne harbin bütün Av
nıpaya yayılması, hunlara 
Vichy, Karfsb!td, Di7.ert~ Nis gi
bi yerlere itrncğe imkan bırak
maıruştır. Bugün irltydo 
Ii'ransarun ihtiyar nın.rcşalı ma
den suyu il beylıucle yere dinç
Icşıneğe ça.lısmalda, Knrlsbadd..°' 
Alman askerleri talim gö~mcl<
te, Bizertde giltereye ateşe

den uzun nı nzilli Alınan toplan 
yerleştirilmiş bulunnınld ,.o 
Nisde t ly tuyynroleri hom-

i ynpmaktadırlnr. 
nu \'3.Zİ karşısında bum.lam 
gidip avuç <lolusu para. sa.rfe<le
meyen zen inlerimiz mecburm 
memleket bilinde istirahat 
yeri rine itmi ,lcrdir. 

Belki buralarda. istedikleri 
tam konforu bclarna.mı~lar, fa
kat muh dmk ki sıhh~ itiba
riyle dah faz isüf de etnıi,
ler ve panıla.r da memlcketto 
kalmıştır. 

Her ~ih çe 90k zengin \C QOk 
ı,rilı.el olan )'Urdumuz, turizm l.ıa
lnnundao da fevknlfıdelildere 

m:ılildir. Karadeniz sahili, bil
hassa Giresun \'e yaylaları, Ro
hı ve Gered s\içeden, l\l"r
sin, Adann ve Antalya t:ırn.fları 
Nisden, Bursa., Bolu, Erzurum 
Jınplıcalan Vichy ''c Iwlsl>ad
dan daha rii7.cl ,.e İ)idir. 

Bumlar iyi propaganda edilse, 
güzel otdler 3 nptlsa, hu mc,ki
Jer kol 3•lıkla hntta l.K·ynehııi
lel kıym r alırlar:. Hele düll'
yauın b:ı t nşılc \'C Tlirkiyc -
den b· ~ iısudc yer lmlmıyan 
cle,·rinde p k ç:ıbul raf,;b f gö
riirler. 

MURAD SERTOGLU 
"VV'VVVVVV'VVVWWWVVVVVV'\ 

Fransız müsterüleke
leri Vichy hükumetin

den memnun değil 
(Baiı 1 inci aayfada) 

Mııddd, 3 (;w.) - Rcuter uj:ın -
sından: 

G:ızctelenn Tuncadan almış olciuk
lnn haberlere göre Fr.ınsa hattı u -
tll\-a Afrik n.d:ı zuhur eden ir.y m 
netıccsinde Fransız Fa nda da bır 

tokun kıy mlıır \tıkua gclmtştir. 
Fr.ınsız Fasında hır çok :uıb.tlcr. a
çıkçn Gaullc'un tıırafhırı oldJkla
nnı ı;oylem lerdır. 

Manifatura fiyatları 

yeniden gözden 
geçiriliyor 

Fiyat tcsbıt '\iC murakabe lcomıs -
yonu dun mm l·a t cnrct ınudürhi -
ğündc toplan:ırak manii.ıtura iıynl
hınnı yemden tetkik etmı tir. Kamı -
yon sat.ıs uyatlnrınm lcsbit edilme
si icab eden dah::ı bir çok rnaddclet 

hndar büyük olursa olsun, belki buhmdugu 1r;m toplımularını sık -
güzel olabilecek fakat bütün ı ı ştıracaktır . 
memleketin çökmesi ile netice - 170 PolonyafJ geldi 
lenebilecek bir jest içın, Rumen numonyanın Bcsarabya rnpurilc 
devletinin mevcudiyetini riske dUıı limanımıza 110 lUillik bir Po
cdemeyiz. Hudutlarımız hnk - lonynlı rnultccı ı, fılc:i gelmiştir. 

lcında verilen garruıti sayesin • Ekserisi 20 - 30 Y şında gençlerden 

d · b. esere Rumnn'"·a • ınurekkeb ol.ın bu kafılc şehrimizden 
e, ycnı ır , " 1 F'list· . '·1 d. 

b şlı b
.
1
. ı ıne gıaccer: cr ır. 

ııın kalkınmasına a ya ı ı -

riz. Güneş-Şişli birleşiyor 
Başvekil, Gigurtu, beyanna -

mesinin nihayetinde, Rumenler
den hükümcte itimad etmelerini 
tnleb eylemektedir. 

Uumen nazırlar mceli...J 

Beden tcrbıycsi nizamnamesine ni
tib:ık etmek dolayı ile Guncş "e Şı li 
kluplerinm bırlcşcccklcrini haber 
Yermiştik. Yeni klUbün Fındıklıdn 

bir deruzcılik l*UbC i uçacağı haber 
ulırunıştır. 

Bükreş, 3 (a.a.) - D.N.B.: a:z---'!!~~~~~~ ....... ~ 
Rumen nazı:-lar heyeti, dün ak· 
şam, Başvekil Gigurtu riyas~ 
tinde toplanmıştır. 

Bu toplantı hakkında neşre -
dilen resmi tebliğe göre, harici
ye nazırı Manoilescu, Viyana 

konferansı hakkında mufassal 
izahat vermiş' e bunu miiteakib 
nazırlar heyeti, Macaristnna dö
nen bölgelerin tahliyesi ile ala
kadar alınacak mu1ıtelif id&.ri 
tedbirleri görüşmüştür. 
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ıt-hı ôuı umdr.n ertesi 

m. 
4 - Yoklama gvnl~rı: 
4 H' 5 " l\ll 1940 cunlcri T<tlcim 

1 

n.~ıı;1nıı Jıı..l.n •• ~oKtur. 
Bcyvııd c-. m:t mue.:ı.1J1i 

:ıeı. i Altın --1 
Z AY 1 

B. kıı li • y 13ı~wı~ .in li c~indım ı 
D29 - !130 cn ı slnd•_ • ldı~ıın 5G • 'o. 
Ju · • h:ıd•'in:ııııNn J:ıyı <lı>ıu.;-:ıır. Ye-ı 
nı ,r.1 :ıl. :ıgıı,.dan c ı ııin ı.ı..Kıı ü 
yoktur. 

KPrnik kı:rı Adrlne 

Ye 8 ,,1J n.ıhiy~ leı i. 
r, \ t i ( ~ l 'ıl •l.C(J 

il:' hl~" '· 

fıınl<'rı G,.l:ıı:: 

9, llı \ • 11 t~ ll 1 !MI) ruı,)f'ri K:ı-

ı; ı p. , • IJ.ı kuy ' tJ Kcn•orburga:.> 

• ,J iydu •• 
12. 13 \l 14 t·ylul !>·Hl ;:!unkri q~

nunı e ~ < ... ı ... • ını ) • ııtırnı:ıy:ınl ... r. 
5 - f•;t, 1 • ' ocınd. ol:ınl:ırın bu-

lun~..ı:.-1. ı ~ • kn1cl.I cı !.c.:rlık şubc-
sme n:111 olunur. 

1 

ASKERİ FABRİKALAH SATIH ALMA l\QMİSYONU İliNLARI l 1 

T.ılııı in C<l le bcddı 1379.20 lıı :ı ol~n SO tnn 001.m A ıcc i Fnbnknl::ıq 
Toı h .. nu Sat n. h .. koıı Js,· nunc-. t'/9/19~0 c .rn.ı t:un ı «, • t l4 de p~...:>ı-r 
lıkl: ıh~ l• '. edJc._t ktiı. J•tcl,I le ır m \":ı' ~ .. t it. ıı. t· ol.ın !?3 .. 5 lir. rın 
herh. nf b•ı ın:ıl ırt.cı 1ı tıgulıı :ı;. t r.ır. k .ıl .. ı •. ki,, ı 11.1kbu71. im lıkt!' :nez-
t- İır f'Ul1 \ c; <ö,J,ıtte XOnll yond:> uulunm:ıları. °;>• ı1r., ll1l ~J her {!Un ~;ı>ını.s-

) ond. r.:ııru lclı.lıı. <"7 6(19> 

.. * "' * 
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C•O 

(7.f~ t.ı.y:ıcı ,~.) lYumurfa \.S.) H.ı;yvnn ;yeınlcri (Şc·kc:-) ı. Unlu illi:!\ nıl) 

S:ı. t p. 
15 5d 

8:ıat D. '):ıat D. s .. nt D. Smıt JJ. 
14 30 14 5(, 15 10 15 30 

ı: w u «ı :.ak Odun .. ~ ••• t D. &-;. t D. 
ıı, ltJ ) (ı 30 

ı;k<Jltroc 5/lX/1940 Pe_.-c .. bl r;ünu Ytıksck Mcktcpl~r Muh:ı,cbl"Cilıgi 
l•ııı.1 •ııôa topl:·noı<'< k ol • .n l.oll'.J )•Jlld.ı ynpıfocnktır. 

l•tt·klılc•r eksııtn "J c kQ• • n yi;ı C'Cek " J :ıl.ncakfoı ııı ~rtıı:ırııduıni 
J!urm"k uzcre mue c müdurlııı:unc mur~ı:oal cdcbjlırlcr. istcklılcriıı 

5/IXIJ •HO ı c·r~c-m~ sıınu Yılk ek Mt.'ldt•l.ılcr Muhıısebccılı11ı 'v<'Zııcsim y:ı-ı 
tırnı ald. ı ı ilk kmlıı.ıt..ı ::ııd nı.ıklıuz, )cnı ~ene Tir. r~t Od. ~ı P K.ıcı 'c 
b• ınseı \ ıı-.lc. rılc birlikte mczkiı 1\1ur.;;sebecilık binn~ında tuplnn;ıc:ı~• ~:.ıtın 

r 1mn J..umu,yıımm.ı ıııurnr:ı:ıt ı•1ı.'el•~rı 11511 ol uıııır. (i6G2) 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden· 
l ı 1 JO/•l/l!J41) ..c lı r.iımı ::ı. t 15 t.l h1< nb.ıld:ı Nrı a Mlidı,il'liıgu ekı-.iltmc 

~00 ton tfökiim ~umu 4'hnac-..ı 

1

1,on i ) mı •>d:ı~ıncla (1992.32) lir. keşıf bedelli İstanbul Halk:ılı Zir:ı:ıl 1 
T. hmin cılılen b<.-<lcli 2C.fl00 l r. cla·1 ııuo <okum kumu Aı;kc i F: u-

ıı cJ;.tebi tmmr.ıh uı;ık ete- ltmtyl konulınu tur. 
ı ik. i. r l"ıı um :\1.ıdurluğu :.ıeı kez ... 1tııı ııl11. ku nı ';) onu.ı<:a IR/9/1~40 J\~uk::ı\cl<: ek ill111e, U .. yındırlık ışlerı gcıwl, hu~u i \C fenni şm tna-ı 
, :ır.ş< rnb;:ı g..ıı.u • 15 de k. p.ıTı z.ırfi. ,h:ık cll lel'<~ktır ş .. rlnunıc ı lır<ı I 

rnckrı, prOJC ke ıf hulfı•:ı" k luno mutctcın dıger e\l'ak dairesinde ı:•>-
40 kuru ıı uh.:ıbılintlc kcı ı<;) •md ıı 'n ıl r. Tdıblcı ın mu\. kknt tcmimıt 

l Ulc-Cf klı . • 
ol. r :.100 llr:ı.) ı hu\ ı t"klıf ektupl::ırını n r ı.u cundc ı;,. t 14 de k.ı-ı j MU\ <ıl.lmt kının:ıt ( 150) lır.ıdıı. 
u:ır komi ~ 00•1 "' 1 ıclcı! \t '...cııdıla··ı 111 de -4 ::-ıo nı.m 'rnlı kıırnınuıı 2 

\C t t('l\lıl,..rııı eıı az bh' taahmıttı: (lf>OO) lıralık bu ise b<'n:ı:cr iş y:ıptı-
3. n addt!lt .. ndckı 'e·. ide koMisyon u 0]111 .. < ıkl. rn:ı 't' bu ışlc .. Iiıkı d:ır 

\
·e ı mı> ö:ıı ıdaıekrinden rıln,ı, oldueu 'vcsikalar.ı istinaden fot:ınlıul 'vıl:ı~·c

tul :ı c .. n ı ldu~.J, ı ın. \!r.ir Tic. ret Odu"I 'c• h ... ılc m1.>?.k\'1r gun 
ı tmP mıır.ı n tl;ı ı:k• llme t::ırıhındt·n 8 gun e\ vcl :ılınmış ehlı) et \ e 940 

:.:wtte koıııı~ en.. 1 ı..r.:c :ıtları. <w33> .,r 1 '"lLr ~ r.id Tıtm-cl Odr•ı 'eSJk;.ılr rılc ".C'lmelerl. (7713) 

* * * '~-\ 
Bir aded pres diikiinı tı•sisatı alınacal• ı ·=:..;;::._:::=====:.:==============-=::::..====== 

• 1 
1'ıırm1r1 'd ılrn bnlc ı 25.000 J 1.1 ol.,, lıı ed ı rtıı r111lmm tc -ıs::ılı /\ -1 

k l'Ti F.ıorık.ıl<.r Umum Müdu lı.ıı;u ı.ı kc t. t. • tır.a ı.:0,11 yoııuncu 1 
21/10/~40 parn le: gun ı :cı t J5 te kup~lı .ı;. r'b ı!ı:ıle ı'tlıTeccktir. Ş:'.ı1-

ıı ::ı1ı1e pw. 11. ol:ırrık l;.0111 yo:ıtl •n \e ılır. T.11ı:leıi•1 muvrkL t terrıin:ıtf 
ol.ırı •18i5 lıı. yı ha\i teklif mektupl:ırını ır.e l.l r {;tıı ııe .sıı:ıt J4 de J:n
d:ır koını ) O"'l:t 'eı rrdeı, 'c kcııd lerin o de: 24!.lO ııum u :ılı kanunun 2 
v<' 3 m:ıddclt rındı ı \ 1.: sil.le k•ırnu.yoııcu olır.ı.ıd ı 1. l'll'.ı 'c bu işle nllkıı-

• d.ır tııcrnrd. n ddukl~rın:ı dair Tıcarc.:t OdL.. •. e ıt.rı• ı1 ı mezkur güıı \e 

:;...ıttt J~nınl•) on. m ı. en. tl:ın. (805i) 

* * (: .... 
CO rn<.lrc n ıKiıl.ıı '1.5 - 5.00 J\I. be•) 0.30 - 0.40 M. da 

]),ş bud. k tun ruı;..ı 
soo metre ın kiıbı 3.5 - 5.rıo \1. b•·) 0.2j - 0.4:JXl· 08 - o,ı ı M. 

eb'adınd ı dt, bu<J. " k ı .. ı 

!l:'ffi metre m kabı G5 adcd 4.50 X 0.H. X o·ıe .M. <.:b"ndında 

dı1 budrık ·'l: • ı 
T.ıh"l.1111 (~ len booclı -r2t2<i8.t lıı. c li2 I·ur•ı• ol. n ~ uk.ırıd,, cins ··e 

mılınııı ı ) . ıılı toınruı. \ c krre .c Ası.eri F .ıb ıh .. l .. ı Uıı om Mudurlugu 
Meık-.· S:ııınalına ı. n yonunc;:ı 19/9/1940 p~ı~cnıbc ıııınıı sn:ıt 16 da 
ı i.!p. lı ,,...rı ih. le edilecektir. Şrrlname ı.:ırJ•ız l l:ır. k konu• yoııdnn \'cri
lır. ·r.ı blcı ın mu\. k;ıt tcmın.ıt oı •• n 15fı5 Jır.\ '15 ku u .u hn•:i tc,,Jif 
mt ktupJ. ıııı mc"'l.uı· ı:unje ~ :ıt l:i Ş" ı .. d;ô' kr ıı.ıc;yc.ıı:ı \ ı:rmcfoı i \'C ken-. 
<lılC'ı ıı ın dt 2490 p•ım:ır. Jı k::ınu•ı;.m ::! 'c 3. ı ·.ıdde!er111dlki 'c<ımklc lwınis

:lfl c ı olın, dı• l. ıın.ı \ C' l.ıu i.,lc al. kadar t cc •• ı d.i.11 oldukiarın:ı dn'r Tk:ı-
ı 1:t Od ı. ezkü~ g.ın \ e .. ~.ttc ;>.• , ~ c:.ıı .. ır • 1.:. Jtlaı ı. c-8043> 

----= --- _=.....;..:;.:..::..====== .. , __ _ 
KA YSERI--11~ 

Talas Amerikan Koleji 
4 senelik Erkek Orta Okulu 

İNGİLİZCE 
ÜCRETLER: LE. YLİ 195, YATI YURDU 100 Lira 

lllDl--•Tedrisat Eylül 25 ie başlar--.-

Üniversite rektörlüğünden: 
1.n. k. ine 30 E,> lul p u.. t.c!ıı ,; ıııı ba;.! n ..... k 

11 111 uın • tc ı (>ı.:nu n hn.> et -.cııleı:cl tıı. c8133 
~·;Az EMEK 

ııif!,s biı:; 
Fiyat mürakabe komisyo- \ . 

nundan: .~ 
14 nuın:ı:d• ıl.~n _ odun~ tı laıınd:ı koı , . .)onu 117. :ı 2:ı. 24 ngl< tos Bir komprime hayat karşılığıdır 

, . ,yemeıı 
1 •• 

t:ırı,hııııi 11. n u.iıl 1.ış ol n toptan Z3c H l".:''t kuıdc 435 ı.u ı·uş :ızami fı- ı.ıı sıkı~ık z.•mnnc.l.1 si.z.c. uı !...ıy \ :. nlı ıaır. 

y. Unr ı uı u Rumeli me c:;i içindir. Ya~ RuPıı.::h ııır«•si \ c kuru An:;c:ıJlu K:ılori, ı.:ıı.J:ı, lez .. ct ,.,~ ııcf:ısct brkıınınd;m t::ılınııı edici ııı.ıhi,>•c1i ' e 
mc"<'• 1t.pt:ııı 300. ıt<'rnl:cndı~ 4UO y. ş A"lndol.ı niC' c i ılc kuru rıuı[;cn yukcck G\S:tlı h;;ızdır. 
t< 1 t. 1 2 l'i, pc .1kcnde 380, :. r ı,.lı-ge;n topt .. n 250, peı. 1 c·ml,.. 35ıl kuruş- Ml'rcimel:, be. t•l.> n, hı.:gday \ es:ıır çorbalık ttnnıprimelı>rirniı l 

tu Hı.. ı. r • ~. n ı .ıy tı.ır ol tıp bı>l·m '".ıtı k.;) ıkt. n • lıı ldeki dC'!)ol. ra l·•' • yu de bul::ıbilirsiniz. 

LHtJr tı M le lrı .ı ctııco~. E"r~ı: tc::ılı 1 H ycnnc i1ıf, çd.i ıle dc-ıcAPAM · RKA MüC.TAHZARA .. Tı· toı:ıııt y.pl.n «t l.r po .. ı..t.dcdır.Do rud •• n ri~gıu;,:. k'lyıt:tnn .l~:ı A J , 
11 u tı hl ı... tı p!.ın fı.>. ll.ı la ... t • :ıpl.ı(<ıkt • hılo 1lc ''durı s:ıt.ı'.1 c,,ıh-J ~ 

ürJ. ıd ... vd..ınun <ı •m.i 1 Y~h b<:hcr •• :ıo ıı;.:ı 2 Y.ı..ru:,lur. (8J43> t.'i. NURi ÇAPA Kuı uı ... , tarihi: 1915 

• D .. 

HAYRiYE LiSELERi 
• ara~han.-ha~ımla. Horhor Catl<lesincle Telefon 20.;so 

ANA I L K ORTA L I SE 
Esl~i t;ıkbcııin E~ llılıln beşine k.ııl:ır velilcrilc benıbcr m[iraca::ıi ederek J.::ıyıdlm ırıı ) t-ıııkmcleri 

E!:ki \C yl'ni lnlcheniıı k:ıyıdl::ırı hcrgıin ~;ı, t ıo - 17 ye kv<l:ır ynpılır. 
Y.ıl>nncı dıllerc ilk sınıfl:ıı-d:m itibaren b:ıslanır. Son ısmıftn fon ,ubı!ı;I de \•ardır • 

Talebe ım:kkbin hususi otobiis \"C olomobılile e\ krine nrkled.lir. 

!)411/1286 
Sultanahmcd 

Hilkimliginden: 
3 üncü Sulh Hukuk 

D, \':Jcı ht. Telefon Dırektorlııl:lİ 
;n ukntlarınd:ın Emin R. ıf trr:ıflıld:ın 
bt. Tcpebaı;ı Meşrutiyet ,•:ıdde<-i No. 
157 dı: Andriya :ıpartm;ın l ıııci 

lrntta Lui DuhlC'r :ılcylıiıw !140/ 1284;; 
1 

No. lu do·y:ı ile :ıçıl:m (77) J'r:ı 4:\ 1 
lrnruş :ılacak da\'nsının; yvııılınnkt:ı 

' l•m ınuh:ıkeıncsinclc ııuıdl!ı•ıalc;> hin' 
1 

ikanıetıı:ıhının mcl'lllll olrııasın::ı bi- ı 

n;ıen ıJ;°ıncn ll!'7.Uh;ıl \ e tt-b-j 
l ı!: c."<lıldiı:i halde nıilhkcrnc -
~ u ı;elıncmiş 'c vekil d:ıhi 
gıind .. rıııcıniş oldug>Jııd::ın ınUd -
ddrlcyhc bcr:ıyi 1 Ukt:ıp mah
kemeye ı;elmcs!nc ve gelmiycccl. o
lurrn istikt..npt:ın c;ekinm'ş adclilc i!J-ı 
ı-az olun:ın muka\ elenin kcndlsiııC> 

r idiydiııc k<ırnr ·.crılccl'gi h\J•\ı•u

ı.<m ;ht. rı suretilc gı) ::ıb km ;;ırmm I 
l 5 & iıı ınuddc Uc 1H'u1eıı tf'llliı;ıne \l' l 
nıoh. k"mcnln dt.: l 6/9/l 940 taı ihin<' 
mlk:•dil' c. rşamba J>ıınu cnnt 14 ılc 
t:.lıhıne m:ıhltcınccc kurnr \'t rilıniş 1 
, lduı,mıd:ın llluddetı k:ırıuniyı.;si z.ır
fını1;1 itiro.ı.1. edilınedi[:ı ve· m:ılıkcır1Nlı• 
h.ızıı· bulıınıılm:ıdığı t;ıl,l irdc ı;ı.' .ı -

J.ıcn Jıiik(im vı; lrnr:ır \eı.lc<t't:-• ılfı-

1 llCO kblig OlllllU r. --- .:..._~== 
940/16~ 1 
Sullanahmcd 3 llncü Sulh Hukuk 

Hikimligindcn: 
Da,~cı ist. Telefon Direktoı lı"ı~li 

m uk:ıtlnrından Emin RLif im. fıml:ııı 
A<iupazrı ·ında Baslar mah.1llı!s111dc 
J:. •:ıb Muharremin i7 No. lu c\ındt• 
sucukçu Folyadis Nil: ola nle) hini' 
940/ 11:5 No. ıu do,,y:ı ılc n~ıfaıı ('!fi) 1 
lıra 110 kuru~ ulac:ık d:J\ :ısının yapıl
ın:ıkt:ı ol:ın muhak<'mcsiııdc muı.ldr.1-

:lleylıin ık:ınıctgfıhının meçhul olma
sına bınacn i11incn <1M·ctiy.c 'I' :ıı·-; 
ı.uhal wrcti tcblig L-<lllcligi h.ıldc 

m:ılıkcrnC>yc g\Jlmcm·s 'c H'ı.it d lıi 
giindeımcmiş oidu:.;uı:dnn ımjrldt"i. ley 
lıc ber:ıyi istiktap ımıhl>eııwyc ~el -
ınesinc \'e {!clmiyecek rıluı ~a i!itn: -
toptan c-ekinıniş ııddıle ibraz ıılunnn 
ınuka·.-clcnin l:cnd~sinc aidlyet:r.c 1:,:-ı 
r.ır verılcct.ği husuruııun ıhtıırı :.ure
tilc gıy~.b kar.ınnın 15 gun m •• d.lctlc 
iliınen tebliğine ve ınuhııkemeııln de 
l 8/9/1940 tnr.hi ne ırıils:.ıdif r;:ırşı ~ u:ı 
gilnü snat 14 de t.-ılıkine m. hlccmccc 
kar:ır \'Crilıni5 olduguııdun müddtti 
lmnuniyesi znrfınd:ı itir:ız cdihnc •ig 
,.,. mahkcmedı.> hazır bulun:.ılm:ıclıgı 

takdirde gıy:ıbcn hu~;iıın \ e ı.. .. ı·aı· 
\ crilccegi ıl:lnen 1eblis olunur. 

Sultanahmed 3 üncü Sulh Hukuk 

1 Hakimllııinden: 

D:n acı lst. Telefon Dircktöı lugu 
m uk.ıtl:ırıııdan Enıiıı Rıııf tıırıılıııdaıı 
Beyoğlu lst klfıl l·nd<k"i 98 No. Ilı 

Ar. 4 No. lu daircsındc Snf!ct O ... ık
oglu aleyhine 940/91 No. lu do y:ı 
ile :ır;ılan (20) lirn 45 kuruş ::ıl:ıenk 
dn~ asının yapıl.n:ıl:ta ol1'n ınuhuke
ınesindc ı>1uddeiale)hin ık. metgü-
11111\n meçhul ohın ına bı1ı;:ıeıı i!,1•ıcı 

aızuhal ,.c da\.diyc teblıg cılildi• ı 

h ldc mahkemeye gelmcmi5 \ c \ ckıl 
dahi gı iJ'dPrmeıniı; oldugund. n m !rl
dei~ıhyhe her yi istikt::ıp m.ıhı;cııw:> c 
gelmesine 'c gclmıyccl•k olur .ı 
istikt:ıptan rckiıııni'1 rıddıh• ıb-

r.u: olun.m muknvelcnııı keıı -
dtsıne :ıidıyctınc k. '" r verile -
rcgi lıusuı;unun :ı!ıt. ı·ı ııuıctilc 

15 gun miıc!delle gıy lı k:ırıırıı ın tı b
liğir.e 'c ınuh-·~emenin de 13/t!/!141) 
ı. rihine ıı10s:ıdı.i ç •. r· aml.ıc1 sunu s::ı.ıl 

14 de t:ılıkinc ınahkcıncec knr.ıı \ e
rilmiş olduğunclnn müddeti k.ınuııi

yc:.i zrırfmd:ı ıtir:ı.z <•dılınediı~ \ c 
ma'tıkeınP.de hazır bulunulmntlıı.;ı tnk
dirde gıyaben hükunı 'e ltnnır \"e
nlccegi ıliınen tcbliı,: olunur. 

1 TİYATROLAR 1 ---
RA~ID RIZA T.ıyatrosu 

HA LiDE PiŞKiN Dcrtıbl'I" 
4 Eyliıl Çıırşnmba gıımı ıık .;ımı 

Ü&küd.ır, Dog;:ıncılar Ayp:ırk'cb 

HABiBE TEVZi:: 

... $ 

E. SADi TCK 
Tiyntrc~v 

Bu gece BGyükılcre 
Aılc H.ıh~<.-::mde 

l3t kkıu-:ı fe\ ı. .. ı.:de buy· k r, .ı. :ınıı r<' 1 

Ordu Hastabakıcı Hemşireler OkU" 
luna Ait Bazı izahat Ve Okula 

Kayıt Ve Kabul Şartları 
1 - Haı.t!lbakıcı hem~ire ycti}tinnck üı.-rc Ank:ırnda M. :M. -;el: 

ttınıfından (Ordu h:ıst:.b:ık.ıcı lıcıııı;iıcleı· okulun<ı) iJu ı;enc de 38 t .. 
;.Jın:ll·nktır. 

2 - 3433 :-.-nyılı kanun mucibince bu okuldnn nıeıun ol.ıı:al.lnr, nıe 
olup tek:ıiıdiyı~ nl:ıcnklanlır. 

3 -- l\fezun olnrılar :ıltı seııı lık mecburi hi.mıetleıiııi ındu h. stııll 
lerindt: yııpacaklar; on_ıl:m sonra ar-ı.u cderlcr~e nuınlı:kettck i butiiıı 
teşekkuller xrndilerint• aı;ık ol;ı1.::ıktıı·. 

.C - Talısll miıddctı üç ~ene oİııp, bu ıııuddd içirıdc ok•Jrl, r:ı ııydll 
lırn harçlık 'erilecek ,.e ia~c ve ılb.ısları l<mı:ııneıı okul.1 nıd 1Jl:ıcaktır· 

5 - Okuldan mezun olanlr.r, baı <'m k::ınununa göre 20 lira' ;ı IJ ııı' 
uaıı ıı.ı::l:ımak üzere maaı.ı ~ı. •·.ıkl. r ,·c t.u ınlkdar gitlik~·c çog:ııac~ 
Bu znman do:ıhi i::ı~·!, giydirme \ e hııı ındırma orduy:ı aid olac<ıktır. 

6 Okul 15 Eylül 1940 dıı tcılrı•ata lır{lıyacaktır. 

7 - Okul:ı k:ıyıd H kal.ıul ş rtl:ın şunu rJıı: 

:ı - Turkiyc Cuınhutiyetı tc:ba:ı~ındnn olmak \c Türk ırxında!l 
lunını-k. 

b - Sıhhati yerimle olmıık \ c cll.ruınu hlr iklimde vaz.i!e gcı111 
mtisaid bulunmak (B.mu lıcı hnnci bir h:ıstalıaııc heyeti nıpoı·u ile tc 
ttUrmek ,.e ••\-rak:ı br.gl::ımak lhınıdır). 

u - Yaı;ı on :ıltJd:ııı :ışııgı •;c yirnıı lkıtit•n yuk;.rı 
d - K ımrlifil, :ımı ,.c b:ıb:ısı ifkt ('hlind~ı· ol111rık 

tr.vııik ettirilerek ı:H:ık::ı lıa~l:ııı:ı.:nktıı-). 

c - :r:ıı az orl:ı okul l::ılılisini bitirnıi~ olıırnk \ t·yn l.ıu dc.•r••cedc t:ı 
r,iirduğünii hlı:ıt etıncl: ( Tasdılı:nnıııc .surctkri nıwmcld;ık ohıruk cı-1 

<:t-ktir). 
ı - E\ li \ ey:ı ııişaııb bulııııııınm:ık (E" vekc 

l<V<·ası vlmü.- oJnnlar k:ıl.ıul cdılır) (b.ın.ı • ıd mt'ıit'ni 

t vrnk keza el;lenccc~:lir). t 
g - Sıhhi tebcblcr -<lışınu:ı okulu 1\cııı.lılıı•ınılen terkettiı;i, yahu'l 

]enınck sureüle vcyn cligcr İllLJıJ.ıU scbd•lerlc okuldan çıkaı·ıldıgı ~-:ılı 
ulu senelik me<:lıurı hizmetim y :ıpnıarlıgı VC.)~ tam~nılaın:ıdıgı y;ıbtid 5 

scbPblcr dışınd::ı ol:uldan çık:ınldıgı t:ıkdirdc tah •• kkuk ettirılcccl~ mel: 
m:ısrrı!l::ırını tıınıaıren iidiycccğiıı<' ve göstl!rdıı,:j 'csikııl:ırm tnnıamcn dO 
oldui;un:ı dair noterden tnsdiklı 'e kc!ıllı bır tııahlnidıııımc \erme!:· 

il - Hu c\ rıık ııahıbleri okul:t ııntılınnsız , l::ır. k kabul cdılcccktir· 
9 - Altım·ı m:ıclıkdt'ki cH~kı tam:ın.lı;>aııl:ır bunl:ın Ank::ırııdo:ıJı! 

iM. M. Yekıiletı sılıhot iııleri d;ıiı e~inc, dı:{er 'ıliı.) et mei'kezleriadekilcr 
1 

lılıkl•·riııc, ka7.adakılcr kayımı\rnınlıkl:lrn to'kdıın cde<·eklcr ve bu yol 
M. ]\J. V. sıhhat l~leıi ıl:ıircsiııe )Oll:ın.u:; ktır. Mur<!c:ı:ıllarm 10 f:! 
!140 <la sonu :ıl:nmış (11 ;.ıl·::ıktır. 

' ıo - Tnliblcriıı k:ılJul edildikleri 'e mti-.frl>c lıarekct 

makamlar l:.ır:ıfınd:ın kcndllcrlıı~ bildırilec~k t ir. 
- c 

ı t ·- Kahul edileceklerin okulun buluııd~u Arık;:ır:ıya lt::ıd:ır 'c · 
hi ınu:tyene ııetiı:esi hııst..ılıklan tcbf'yyun edenler meınlckellerine gidiP f' 
mt:l• i\·in Hıı·fcdt.•cekleıi yol paı JSl kt rdilerine aid ıılnc:ık ve (M. M. V. 
hat iı,ler.i daıresı ı ci lıı;ı) ne hıtabcn y:ı:ı:.acakl;:ırı dılekçelle bunu ı:ı: 
edeceklerdir. (GOG - 71sg, 

Büyükderc 
nundan: 

tümen satın alma komisyO' 

'l"Liı.,en bhlikleri ıhtıy.\cı i•.in mulıtelH bulgclert~cn tc::liın cJ l!" 
şnıtilc cem"«ıı «1050) loıı sıgır ctı k:ıp. h .t.ar! usulile cksıltmeye }tu 

muı.;tur. 

nu mliW:ıl•hıdin bir \ C'.) a ınuh(f'Jlf f.,ıJusl:ıı taı :ıfır.<laıı de l'Uhdc ~. 
ıııcsiıw ımkfüı 'urdıı·. l~tin l.ıciıcr kılt>suııun muhammen lly<ıh c331' 
nı~tur. ı-;k,,iltıne muamelesi 19/E~ liil/I!HU perc:cmbe ı;unli snat on 
llüyiikdcre iskelesi karşı~ıııd;ı Tıiıı.1!11 ;ımh .. rıııcln 'l'ümerı s:ıhn alına 
miı.yonu huzuruııdn y:ıpıhıt nklıı . .S:ıı1n:ııneblni görmek Ui'.erc her 
komiı;ı,ono ıııiirac:ı:ıt edilmek ınıııııkündur. 'l':ılıb t lnııl:ırın n.uhıırf 
fiy:ıtn ·ve ı.:t miktarın.ı aorc tutnrının ~ uzdc yedi lıur;ukı:m ıb. ı et tc!'l 
.ıkı;clcrile birlikte td lıf mektuplarını uru len mıı1.ı uf olarak mezkıiı· • 
df! sa:ıt on dörde k:ıd. r ı.omlsyona m.ıkbuı: muk<ıhilinde te::lım eh'~ 
luı:umu ilan olunur. «8072) 

İzmir turistik yolları ınıntaka 
müdürlüğünden: 

A - 28/8/1940 t:ıı ilılmkn itıb •. rrn 15 gun mbtldetlı~ pazJrl•ı;a 

nula•\ iş: 

Mukcl\'cle:.i ıc:.lıeclik.1 b.mir luıı•tık ~oll. rı inşa..ıhnd. u ırc i ı. 
Ar:ıpcı - Sdçuk yolunun bııf,iyc k:ı! .. ıı ins .• ıtıııı ıkııı.11 etmek, 

Keşif bt:deli: ~2725G7 lir.ı d)h J. uı u tur. 
H - J{:eşif e\Tııkını côrmck istiyuılcr turLtik yoll.ın mmt:ık:ı •· 

cliırlııgiıne murnca .t c<kbılirkr. 
t' - Paznrlık 12/E) Iül/ 1941J per~ı·ır.bc gunıl ~ .. at il de 'ılayct d 

f:llciiıııeninde y~pılnc.. ktır. 

D - Mu,·:ıl.Jc. t tc:mir.:ıt mikdaı ı: <14652> lırn (:72> kuruştur. 

E - j tcl:l ler p::ız:ırlık t::ıı lhiııdcn en :ıı 3 gün c\ 'el mudurlugc 
r:ıcaJtı,ı bu ışi yapabıltx.cğınc dair t.•hUyct \'csılrnsı nlmcga mecburdı.ırl 

c34U8> •7908> 

Devlet Demiry·olları İlanları 
--------------------------Muhammen bedeli 9000 lıı a tJlan 450 ton . lİt:!!ısiın:ın 12/!l/l!l40 pcı' ~ 

b0 günü ı;n:ıt 15.:ıo du ı.nı>;ılı z.u·ı usulilc Aıılt:ırJda 1d •. rc bin:ısınd.ı ' 
; lııı:ıcnktır. 

Bu ı~e girmek i•tiyeıılcriıı fı7:i lir:ılık nııl\ :ıl,k'at tcıııin:ıt ile kr.'1ı.ııı 
t..,yin cttıgl vcsiknlnı ı 'c tcl•llilcrıni ayni f::lİn s:ıat 14.30 a kadar ıtor i' 
reislıı:;iııc vennd~ri ı:ı:zııııdır. 

Ş«rtıır meler p:;ı r ı.;: ol.waJ, Ankar::dn mı.ılıcıne d:ıire .ııden, Ha:> d'-'11 

§<ıcl:ı 'fe<:cllum \c sc\lt ·dllğindı.:n dagıtıhıc •. ktır. (i900) 

Snhıbı: Ahmed Cemalrddın SARAÇOC.LU 
N,.şdy:ıt !Ai.idUrıı: Pi acıd ÇETiN euıloıijı yer {Yeni Sııbah m;:bıı:ı,. 


