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(~~~~~v_e~M_e_~~le_k_e_t~H_a_b_e_rl_e_ri~·)fP OLlrii~ 
Florya plajları Akdenizde bulunan ~au~::·:a:::~;nin 

---- inal şilebi 

er ~üteahhid kefafot ~-Osterıeme- dün geldi 
diğjnden dün elediye tarafın-

LJl;ıli luwr hadıl. tarıhln ıoeyriıı• 
~de JfnÜ,_b_. etlUen mucad;ıl•• 

erden tama mJ&e ayrı vııcıflat 

göırteren btlyUk bir c\tlhlı illt laftır• 

• 
lngiliz ve Fransız başvekillerinin nutnk-
lfii"lı dan meydana çıKan askeri hatalar ve 
[; ·z;z - 'flranszz ittifa mın askerlikçe bazı 

n evvelki ynzılarıroızda r ··r .. k yerler; 
t t h nn ne derece- ~· s. 

far güvenmek caiz oldu-
· rdük. Şu halde Alman~ 
a icbar çin on:ı aar

bılecck uvvet ve J.udrcl: 
iı. Geç n Cihan Earbin

ffibeyc nazaran Iı"'ran
ların<lan ba~ka daha en 

30 - 150 İngiliz veya 1n
Amerikan :llr.knsina ih-

tiy. duğu da görülüyordu. 
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YAZAN: 

~ '· . 
li Ihsan Sabis 

Almanya etrafında çember 
ku~mağa, b.'U~ka müttefikler te
darik ederek Almanyamn tam 
bir abluka ile. 117.Uil müddet m u 1 
kavemet edebılmesini menetmc
itı Ç,ılışmalıydılar. Yani sade 
sıy.a,c;i taalcyct eğil, ayni .za

. ~anda askeri l~lık lizımdı. 
Bu askeri kuvvet ihzar edil- ı 

mellen evvel, siyasi i~yetıe-l 
rin harbı tahrik etmemeleri icab 
edexdi. Halbuki i~ler böyle ida
re edilmedi. Polonya ilo yapı

lan ittifak He Polonya harbe 
tahrik cdlldi. 

B\l ittüa.k iyi olmakla bera

dan emaneten işletildi 
1 tan bul belediyesi bund n bir ı 

mfüldet cv:v ı Florya plajlarını 

iki :sene nıüddetle i.qlctilmek ü
zere 32 bin liraya bir müte:ıh-1 
hidc ha \'nle etmisti. .Miıteuhhi<l 
§imdiye katlar mukave1ede Bezi 
sürülen ikefaleti vcremcdigın

dcn belediye muvakkaten pl;lj -
ları emaneten isletrncge -karar 
vermiştir. v~ diinclen itibaren. 
itibaı n bu ktıt an tatbik tme
ğ'c ba lanµştır. Belediyeyi hu 
kararı alma•rı1 r.evk<!dcn flmıl 

deni?. mevsiminin tamamen ~l- 1 

'lllffi olması dolay1siyle halkın 

Floryadan istifade edemem i 
uyni zamanda belediye menfa
atlerinin haleldar olma.ı;ıdır. 

Belediy lİn müteahhide i ı t
mc müsaadesi vermesi için iste· , 

eliği kefaleti maliyc63 bin lira
dır. ,füt<:nbhide son defa ola -

rak bugiin akı--ıama kadar milsa
atle edilmiştir. ~filteahhid bu 

gün ele kefilini temin edemediği 
takdirde belediye yapılan muka-

vcl yi fe hetlecek ve -Florya icin 
yeni bir müzayede açacaktır. 

Bu miizaycdenin ınUddcli kı

sa olaca ve plajlar· siir', tle ~·e
ni bir mut ahhidc h:ı vale oluna
caktır. Florya pl5jbrınc'la dÜn 
bu hususta do.imi encümenin a-

bul ettiği tanfe tiıthik olunmuş
tur. 

Floeya l lijları dün çok rağ
bet gönuüstUr. Sabaht.1.ll rucşa" 
ma kud< r binlerce kişi denize 
girmiştir. 

Abnanyanın be senelik ıa

zı rlıkl.:ı büyük blı ordu çi.kara
mıy.ıcagı namriyesinin sırf aı-1 
tın ı kol mcnsu laıına yakışan 
bir mfilfilıaza olduğu da. nşikfuo
dı. 

. ber gizli tutulırullı ve bilhassa --------------==::::.:==========='---------.:....----~--
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T .an ışi!ebinin da .Yeltaye l 
vardı~ma da ir telgraf 

almdı 
-o -

lngHiz ve Franst7. harb (ilo -
ları arasında Oran ,;e.Skcri luna -
nında harp yapıldığı eı;nacla o
rada. o!Ju-=-u zannolunan lnnl 
§ıl bi dün Ilın ımmıır.a gelmı!?1.İı'. 

lnal !jitebi kaptanının verdiği 
i:r.ahata göre gemi Oran harbi 
~nasında ora lim.ıuın<ln bulun
mıyordu. Dah,4 C\ Pl yola acıl
nuştı. GE>mi üvarı. i bu husus
ta venl.ığı i7.ah tta şun! rı ·oy-

. lcmiştir. 

-- 19 haziranda M:ırsilya

dan 19 gemilik bıı k filt yJe 
l])'ransızk:un O::an lımaruna ha
reket ettik. Yolda. bır kaç Ifr.m
:;17. torpidosu bb:~ re.fakat e<li
yordu. Yoldn bır ltaly n tah
telbahirinc tesadüf ettik. Tor
pidolar tahtelbahire hücum et
tiler. 22 hnziranda. Onma mu -
vasalat ettik. l•'r<ınsa, Almanva 
ve 1 talyn • rasuu.ln miitareke. 
ılan olununca geminin vrud} eli 

1.9$9 ıeylOlüıwtenberf ın:.ıtttollf veç· 
f\eler aı-zcderek Fra...-nın ma11'Gbl · 
yetine kadar blr lMI eafhaaını b ıtırcfl 

bu harbde eıoaa vaaıf; bugunku be) .. 

nelmılel camıada mer'i ve knbul edı · 

len prertsıplwe uygun olmayan -f'IOI<• 

tal.arın bu :.ınına..Olr. Tab rı d geri• 
maddı e manevi -hada ferıl er 11 

ve devletlerın camıa ha lı ndc ;o lıay t· 
!arın t:ır,z.m eden prensıbler. o:l 1 • 
kı ve h ktıkı kıymetler deıı ;m ştır. 

Bunun esas :mııııe rl, halı ı azı r ce· 
mıyetın n çt mal ve siy:aa:ı..ııfı.ıklarJn• 
da ko lay kolay gllriınemc.zl erse de, 
bunl:ır umumi mahiyetinde o ;ıl< 

mı.ıhtcz r b r ıekılde iz.ah eylen ek 
murnk ndUr. A:vnıpada .kuvvet, ve 
kuvvete dayananık ıddiayı hak eyle · 
mek prens bl! 

a yle b r pr~n•ibın tı;ıl<im -olması 

lc:ın G ıı •erı nnıauam faaliyet V/! bu 
faa l y et n mı>ıver devletlerıle 111 b 
demo a ılerf arasındakı mueadele· 
dek i netice e-ıntfl muvaffai< o m ı 

içın :ıl ruın tfllbirlor mey an d 
Dıı tetfb ,. er n ve .f .. lıyeU n 

evvel yıktıgı pyler, bu .ana adat 
c:ım :ılarda mer'i ve makbul k:ı ı deler 

ve .ktymetl~rdlr. 

l.şto h 1 zır siyasi ve :ısk~rı sa· 
hahırında mtlphede ed len ve bu • 
.g n mo a el _,. b r tab su p z:e 
dcnılcrı :v:ık'alar hep bu :y zden me • 
dıına ı;ıclmck~dlr. 

Almanya, takriben 80 mJ!yon 
nilfo undan sekiz milyon asker 
çık r bilirdi ; bunun nısfı ile 
se; orduyu t 'kib edecek 
cüzu amlar, birlikler v:ilcudn g('
llr ı.: bakisı g rı teşkilatını ve 
ikmal kıtalarını teskilde kullanı
lırdı. 

Le chien qııi abaie ne :mord 
plus, havlıNan köpok wırm.az. 

Almanların bağırmalarını bıı 

sözlerle ölçüyprPırdJ. (kı;:çj ba
~ hallerde bu sözün klyzneti 
vardır; fakat ısırmaz diyerek 1 
kendini VO.<J bırakmak da muva
fık değildir. GUr.ültüye pabuç 
bırakmak caiz olmamakla bera
ber şayed ka.vg~ya tutu§ulursa, 
ne suretle hasımla dövjişüle -
cck? bunu düşünmek ve hnzır

İJ!gilterenin harb hazırlığı tiit -
mcdcn harbe sebeb olmaması 
ıçın Almanyanın arzulan.na 
mümaşaat etmesi I?olonyaya giz 
lıce t-0.vsiye edilmeliydi. Aksi 
halde Polonyanın yalnız basma 
ezilmesi tabii idi. 

_şimdi hadiselere bakarak bu 
hükmü verdiğimizi söyliycnler 
olıı..bılir. Fal at yukand&nbcri 
sayıp diik.ti.i ... ümüz mütalealar o
kadar vüzuhl;ı. vaziyeti gösterir 
ki ;F'ransız ve İngiliz kabineleri 

un ongresı 

Darüşşafakası 
lj ra tahsisat 

için 80,500 
verildi 

• nıeçhul1eşmiştı. Nih:ıy t Ji'ron
sız h\ikfım,.tindcu mt de ala
rak 2!J haziranda lstanbula mü· 
tcv ·ihen lıarekt-1: etlik. 

Aç:ığı yukıırı eaki zan1 nlara r ı.ı 

etmiş bir cemiyette mevcud olan kal 
delerle, 1940 tıarbmden evve ı e · 

v lrJerde raıtlanan kaideler bır ı • 
d ir. 

B ört milyon askerle, be
her yınni bin..,muharib ve g:ıyri 

. muhanb mevcutlu, 200 fırka 
te ıl olunabilirdi. 

Almanyamn bu :200 farka.sına 
ka en ~.250 fırka askerle 
taaıTtIZ !Azım gelecek idi. ltal
yay t.a.rassud için bırakılacak 
l r bu hcsabtun harirtır. 
Almnnyanuı nı<Jfı der('Cesindc 
nUf u olan 1'"rnnsa ancak 10 
fırk kadın· asker çıluı.rabilirdı. 
:f?u ı.act "YtT1~ J\!RUJ":T\12 
mümkün olsun.. Görülüyor ki 
hu b dahı yuk nda 'azılı 
Cıhnn H rbinden cıkanlmu; ne
tle-ey varır. 

Fra anın müttefiki olan tn
giltern bu 1.50 fır1.cayı temin c
d bıl k mı? 

Bunun bır kısmırun Poloııya 
km"' Heriyle ayni zamanda ha
reke etmek şartiyle telafi cdi
leceguıi düştinsek bile hiç ol
mar.sa. 130 fırkasını lngiltcre 
verebılecek mi? Ha.yır! Şu hal
de 1ngiltcrenm askeri hazırlık· 
Iarı bu yüz otuz fırkayı Frama
ya verecek kadar ilerlemeyince 
'.Almanya ile bır hatbe tutus
maktruı ıctinab lazımdı. 

Bımlar Fcuısl?. \tC İngiliz e
ne! kurmaylann dliıı;ün"ıl mi
yecek şeyler degıldi. Ccrck 
Jrran ız genel kurmay reisi ge
neral Gamelin ve gerek Jngılfz 
gen 1 k tnnay reisı general 1ron
sf dc bu hc38.blara akıl erdıremi
y cek kadar z kıl ve bilgiden 
mahrum değiWiler? Elbette bir 
çok rm'.ly suba~hır da $Cfleri
ru l ımu kadar tenvir etrnı!; -
lordır. Fakat n ıl oldu da bu 
hesabı unutarak harbi tahı·ik 
ve cife Vi!Sıle verdıler? 
Bunwı sebebi ancak şu suret

le ir.ah edflCbilir: Gerek !t"ransa
da \:C geı k 1ngilleredcki altın
cı kol m D8ubla.n, Alınanları 
çok nkır görüyorlar ve fatıh
W ıyorlardı. lmanların mey 
~an oJmnıal mıı blof telii.kkı t;y
lıyoti.urlı; frenklerin bır darbı 

l1 v: rdır: 

SENELiK 
1 AYLIK 
1 AYL IK 
1 AVLU< 

TOrklyo Ecnebi 

1400 Ket. 2700 Krt, 
760 • 1460 • 
400 • 800 • 
110 • 800 • 

hlt yapmak icab ederdi. 
A!b.ncı-1<olun yay~ası Sr\

lim ılüşüncnlcri sönük ve silik 
bırakmış olacaktır. :şğer, Fra.n-

:ı ve ln,,."liz g nel lnn;:qın.y rws
İ'"'ri Almanyaya tcvsffuk edebil 
mek için en aşağı 250 Fransız 
ve İngiliz fırkasına, bir hayli 
m tdrIU kıtal r , tank ve tayy..ı
rc1€·re liizum olduğunu takdir e
debilmiş i el?r bu lüzumu ıicab 
edenler nezuinde son derece bil 

1 

nqJ, ve genel. kurmaylarının bu 
derece vnfuin hatnya. dU§mcleri
ne ve yunlı~ düşünmelerine hay 
ret etmemek kabil olmaz. · 

Tahlil devınn edecektir. 
Eski birinci ve altıncı ordu 
kumandanı emekli general 

Ali ihsan sabis 

m\t hlrn9~~ ,~;Vt.r'.l\'Ail'lffiB:ı --=-.:-=--n--ı-==11=n====l\-d_l_IU_l_I_ 
kabul ettirmek ic;in uğraşma
makla, h.izumunda istifa tehdi
dini savurmamnkla :ve hatta is
tifa etmemekle büyük, çok bü
yük hata etmişlerdir. 

f şte sandalyesine yapış.ıh vn
zif ini ihmal edenlerin vatan
larına yapt:fRlan ihanetin ııell
cesi, bugün Fransa ve İngıltct-e
niıı düştükleri akibetten ibaret 
olur. 

Fransa. ve İngilterenin, Al
manya ile mücadele için, muh
taç oldukları 250 fırka ne ile te
min edilecek idi? Bu kuvvetin 
yarısını Fransa ve yansını İn
giltere hazırlayacak idi. Baş
ka devletlere ve onların temm 
edccckleri kuvvetlere güven
mek asla caiz d ğildi. EJer baş
ka devletler ittifak dairesine nlı~ 
nabilirse onlar fazla kazruıç ve 
hatta harbi kansız kazanmnk 
için mühim scbcbler olabilirler
di. Böyle bir vaziyet karşısııı
da Almanyanın ileriye gitıniye
rck ıişi harbe varclırmaması bek
lenebilirdi; fakat herşeyden ev
vel lngiltere ve Fransanın 
fırh.sı lazımdı. 

Bu, öyle bir cazib ıkuv:vet, çe
kirdek olacaktı ki, İngiltere ve 
Fransa ile ittifakı düşünen ve
ya terc<ldUd edenleri kolaylıkla 
kendisine çekecek, kendi etra
fında toplayacakb. Kuvvet her 
şeyin esasıdır. 

Mareşal PC.tain ~5 haziranda 
radyo ile yaptığı lıitabede: 
Mlıttefıklerin askeri ku"' etleri
ne değil, altınlarına güvendik
lerini sbyl mıştir. 

---...o- --
MomurJarm yaşını ta hdid 
eden kanun tadil edHiyor 

Dahiliye Vekileti, Vekilct 
mcmurlnnnm bir kısmının 

ynsJarını t...-ıhd.id ed~n kanun -
da tndırt yapan yem bir 
kanun projesi hazırlıyarak 
meclise tevdi etmiştir. Ya.cj 

tatididı kanununun ~ mü
dürleri, ka}'lllnkamıar. mfilldye 
müfettişleri ve başnüfe~ler 
hakkındaki hükilm.lerini tama
men kal h n bu knnanun eeba
'bı nıucıbesinde bilhassa şimdiye 
kadar vakı tatbikattan ya,ş tah
didi kanunundan iyi bir netice 
nlınmndtğı kaydo1unmaktadır. 
Kanunun en büyük mahzuru 
dahiliye.. m murluğuna olan rağ 
beti ıımllm:ısıdır. :Bu itibarla 
vekfüetc memur bulmak günden 
güne ..ınilşkilllC§mektOO.ir. 

Yeni tadtluta nazaran 'llahiye 
nıüdtirleri,, kaymakamlar, mill
kiye111üfe ti leri 60 yquıdan 
sonra da vazif elcri bqında ka
IabilecekJcrdir. 

- --•••«---

iki ş·rket vapuru 
çar ~ıştı 

Di.io !8al 11 de Büyükdere is
l·cles dt:n noprüye hareket e
den Şıı et: Iinyriyenin 54 nu
maralı Ş ri\ t vapuru Kircçbur
nu acık! r.ın geldiği sırada Bü
yükdere i t kametinde seyreden 
Şirketi Hayriyenin 68 numara -
Iı vapuı u ile çarplŞDll§lardır. 

Her ıkı v purun kaptaıµ çar 
ŞUblı iz albn mühim kuv

vettir. Bunsuz harb güçtür; 
.fakat sade }>ara. iş· goı"mcz; 

düşmana üstün kuvvetler ih~::ır 
edilecek; ondan sonra bu kuv -
vetlerle aman.sız bir lun b yapı
lacak .. Gerek harbi hazıifu.n:ıak, 
gerek bu harbi icra etmek için 

· pIRmadan evvel vapurun sürati 
ni ke.sını 'e müsademe hafif 
ve sıyırtma olduğu için büyük 
bir k:ızanın vukuu güçlükk ber
tnraf cdıım·. tir. 

8TEMMUZ 1.940 PAZARTESi paraya lüzum vardır. Yoksa sa-

Mıisad me neticesinde her iki 
vapurun da bazı yerleri hasara 
uğramıştır. 

2 Cemaz lihır 1359 de paraya dayanmsık, )ahudi 
25 Rumi H.uıran 1356 

.Gıın 190 Ayı 7 1940 _ Hızır 64 sarafın kasası önünde kendisi
ni her §eyden yUksek görmesi-

Gu.. ~·· ikindi ne benzer. 
s 23 •o a..:ı.., eı,nt 

Türk okutma kurumunun 74 
üncü yıl kongresi buglin üc yüz 
elliye yakın azanın i tımkile 
Darüşş:ıfakada akdolundu. Ruz
namede yazılı maddelere göre 
kurumun bir senelik masraf ve 
geliri tet.kı~ ve tasdik edilcc k, 
ayni mmanda. da muddctleri bi
ten ÜC} aza ile vefat eden bır aza
nın veı~ıne yemleri seçile(l('kti. 

ı:'lı..(11 l '-U.U& U.U.\. \.IU. \,l\,lj. """ 

kurum ıdare heyetinden Ayni 
zade Hasan Trtitsmin küçlik hır 
hitnbesile açıldı. Mütmkıben rı· 
ya et makamına g neral Hakkı 
Şinasi gelerek kongr.e ıniizake
ratına başlandı. Eöz alan; 

Eınhı Ali muhtelif mevzula.ra 
QOkundu ve zaman zaman .kür
sü~ gel retc 1\G'Jecmlı :bir ifMe 
ile hitab.tarıuı bir itab oRlindc 
serdetti. Avukat :Arif Mu ;taf.a 
da ha aten OSmnnbey 'lllntbna
sının kürlım t::ır.nfından 'kiraya 
veriln:ıis olmaEı münaz:; betile o
ta.da mcvcud ıbazı lito,.,~ya tn 
l :r.ı ··zerinde nnı1ıar.rcr eski ya
ıZ\ların 1.ariht kıymci1crinden 
dolayı ihtiyati tedbitl r ittihaz 
olwımaına.smtlan şikayet ederek 
jdare heyetini muahazc yollu 
ibeyanatta bulundu. Buna, vila
yet mektupçusu Osman Nuri, 
ve ynizade Jiasan Tahsin ka -
naatbahş cc.v~lar vererek mu
teriz avukat Arıf \fustafayı il
zama çalışb!ar. 

Eski İstanbul huktiku ceza mu 
n1limi Abdullah Vehbi de bır se
ne sınırda kalan talebenin mek
tepten çıkarılmasına itiraz ede
rek kuııımca iitihaz edilen ka
rann refini jstcdi. 'Buna karsı 
da kurtun idnre heyeti nokfai 
nazarını serdetti ve nclicecfı imı. 
ya müracaat olunur.ak 'ki muha
lif .rC'yc karsı :mcvcud a.zarunJıe
:veti um.umiyesi tnrn.fından ku -
romun hattı hm-ckcti tasvıb ve 
ka arı vaki kabul olundu. 

1vfo1ttebin gelir .ve masnrifa -
tını gösteren hesablar ·stı 
hiç bir itiraza maruz ,al
madan tamamile tn.cıvib edildi. 
En sonrtt da müddetleri biten 
üç azadan Saraylar Müdürii '"'e
zai ile avukat Hafid \'e Ayniza
de Hasan Tahsinin yeniden in
tilıab ve yerlerinde ipkaları it
tifaka yakın bir ekseriyetle lm
bul edildi. Vefat eden bir aza -
nın yerine de İş B.ın.ka.sı Umum 
Müdürü Salahaadin secilerck 
kongreye nihayet Yer.ildi. 

- '* 
Dünkü kongre miinas betile 

memnuniy Ue ö~ı endik. 
Baeda Milli Şef lsmet ln""nti 

olmak üzere Başvekil Doktor 
Refık Saydamla biittin bü iikll!
rimizin Dnrüşşafııkayn. kareı 

gösterdıklcri '} ardımın her halde 
mahalline masruf olacağına biz 
de inanmış bulunuyoruz. ' 

Yeni idare heyetine bu {'ıl 

da yeni mesaılcnnde nıuvaffa-
'" 

Bir sarhoşun 
marifetj 
--o--

Namuslu bir kadının 
&ıline saJdırmış 
Çetnbcrli taşta Atikalipaşa 

da Medrese saknğında 23 numa. 
·ada otudan lrundur.ac AH evvel 

ki gP.ce sarhoş olarak' evine gi-
derken gene o dvarc1a oturan 
!Mel'yem arlıncla b r ;kadının ar-
kasına takılmıs, 'Meryem evine 
girince Ali <le arkasından gir -
mıis ve kapıyı kapnyarnk ıceri 
den kilidlemifi, ondan sonra ela 
kadıncflbrızın üzerin~ at.ılıp ta
salluta b~lamıstır. 1\lcryemin 
feryadını işidcn kom.'jular ko
Rup gclnıi§ler, zabıtaya ıfa haber 
veı-ilmi15 ve Meryem, Alinin c
ftindcn giiçlükle kurL'lrllnmılır. 

Alı, hakkında tutulan zabıt
la diin ndliyeye verilrruş, nöbet
çi asliye mahkemesi olan seki
zınci ceza ınahkcmcshıdc 1mıha
kcmesi yapılmıştır. 

.Ali, '.Meryenti cvvelclcn 1 anı -
ılığını iddia ctmis, kendisini evi
ue da\'Ct ettiğini, onun üzerine 
gıttiğini söylemiştir. 

Dinlenilen alt1 şahlc1, Mcrye
mm kendi halinde bır kadın ol
duı!unu, Aliyi davet ctmemne 
imk:m bulunmadığını, \ 0:\7.iyctc 
nmmran ua:A'linin t ... rrrn; ve te
ca \'Üz ettiğinin ~mlru 1 lığını soy
lemislerdll'. 

.Mahkeme, Alinin su unu sa
bit görmü ~ altı ny h psinc ve 
tcvkifıne karar vcrmis, Alı der
hal t vki1 c.-dile:rc.k te' kiflıaneye 
gbnderilınistir . 

aliye v kili An
karaye d · ndü 

Fakat 1tal} an radyoları, • 1-
eilya ve Pant:ılerya arasının, 

İngiliz radyosu ile Tunus - Bon, 
Pantnlerya ru-.nsıı:ım mayinlcn -
..miş olduğunu Jlfı.n din e rolar 
yı .degi~ ir ·.rek çok derin sular~ 
druı g ~lt\;e başladık. Ilu tchli 
k li yolculuk e n ınd gemide 
7 yolc• vnrdı. 

Diğer tor ft..an 2 temmuzda 
Orandan hal'eket eden 'l'au · ıe 

bınin de • raıtava vardıgma d ir 
dtin telgraf gclmışUr. Cemi ç.nı· 
şamba gönü limnnımıza gdecek
·uı. 

H aftaljk piyasa 
vaziyeti 

Harbin dogur u;u zaı uretler 
d layısiylc düny pı · !arın -
da olduğu gibi memleketimiz.in 
ihracatında da husule gelen 
dur unl k clevnm ctm· tir. Avrıı 
raya kara yoluyla gönderilen 
mahdud mıktard:ı ihr.acat em
tcruıma. mukabil iç ı>az rlarda 
faaliyet normaldir. Muhtelif 
ınn<l.dı•lerin .. izin son bir ı ftalık 
J>iyasa vaı-:ıy('tırıi bildınyoru?.: 1 

Buğday: 

H:ı"ta içinde Amı.dolu, Tı~ı ... -
yn Ye limanlardan şciırimi7.e ce
mnn 3D20 ton buğliay gelmiştir. 
Bu mallar k.;.rnilcn satılıwştır. 
Toprak nıahımlicti d(ısi me:rnlo
~ .. ct'iınizdc ~ ahııcl d -~rmcn ss: 
!hibine nıwıta.zıımruı ve lüzumu 
kadur mal s.ut.mal:tn YC hu cğir
menci1erin h ric:in 1c öt rl nben 
kırmucılıkh i ığ: l eden bir k 
un tacirlerine mal satmanı:ıkta
dır. 

Hiikfmıelin ıııütevas.'ilt biı· ı ol 
oynıyan bu tnch:.cre m 1 verme
me. i Ü7..crin kır:macla.'"'(} n ba -
zıla.rınm .faaliyet a h 1 mı 
nyrıbcakları .zanncd'lmektcdir. 

.rpa: 1 
Bankalar, rö. lü "n d ğı-udan 

dogruya arpa v yulaf mühayaa 
cttiklcrı cihetle bu mahsulün 
kıymeti muhafaza edilecek ve 
b ıgünkü fiyatlar diışürülmiye
ccktir. 

Fi}atlar: Dokın Hnyd rpa
şa 4.05 - 4 10 ı> ra, Sam un 
Trakya çuvalı 4.~8 - 1 30 para a
rnsındadır. 

J>:rinç: 

Bu sebe.hden, böyle bir 11oktai na· 
zarı göz ônünde tutarak had ııel r ıı 

telkıl<ı, raı;tgelineft ve ıUrprız k 1 me 
ıi le tavsif r.dılen noktaların, kuvve~ 

naz:ırıyesılMI dayanan slatem de nol'· 
mııl va fını :ıılab0"'8jhal gıs.terır. 

lngiltere, l§te b ugün, Uın1am le e• 
ni değııon .kıymetler ...arasında k ı 

bır dunya ıçinde. bu ·~ ı v ,., de 
getiren mihver dn-Jetierfle m d • 
leye g rltm~meoburiyeıtnde ka lm ış· 

tır. Ve kendlsitıi muhafaza edeb 1 ~l< 

lçırı "'zami tekndo enerjU< bir tavır 
takınmnY.t hedef ittihaz eyJemiJtlr. 

1 ng llttronın bllyle6 ene,.jık bir ta• 
vırla hıırekete geçmek lztedlğıni so 
h dı elCT' g!ist°"""Wtfr. 

,.. ••w"'...&- - • -hlP~ı..-. Jlı• 
t ) lar ktırpRnlia, aralanncta g:ayet 
sık ı b r ~ btrJlfl...O.vde gef rmlt bu• 
lunan .ıı~rb d-okrmıUeri de bir b r• 
ferinden aynlrıuıtır.. 

F:-a nsa da keııdWıU brtarmJık ıç n 
1 n11lltereyi ...-Oı y:ukarı hemen li. 

ttin Avrupayı l19albıo elmış o n Al
manya ıle mtltt1!ffkl ltalya <karçıaın· 
dR ynfnız bırakmfthr. ~tU, t lihın 

garrb bir cllveal oı.nı~ lng ltcreye 

esaslı darbeler v a racak lıtlkOmlere 

de tebaiyet m edt•ri)oettnde kaim t· 
tır. 

Fr mr:nın bu ıekilde hareketı ln
ııitteren n ldamoeln a mecburiyet ıı

seylcdiğı mtieadıılede mahvotın mak 
i9iıı derhal hareket e gcçmeslr:ı ntaç 
eylem11tir. Tabiri dlOerle lng tterıtde 
kend Glnı ooelhık ve hıni rab t.,, ve 

mii.tecr•k ıztırAbl•rla baölı hiımern o• 

m~ ve dıinkli müttefiki aleyh in ue
nizdc ~ekete ~ittir. 

Bu suretle ta.blattekl hay:ıt muea· 
dolesl kanunu burada da kcndisınl 
gô&termi}tlr. 

Bu hid lfl"de. hail hazır ha hının 
garıb vu flarının ve yekd gcr•nı 
ır.az gibı rUnen vak'alır 

ne §ek 1 ve mahiyette olduğ ve 
haddi zııtı"d•, bualann kuvvet un· 
ısu~u11un bir'tczahtırl oldu ;.ın:ı t 
ıcttlrmektedir. 

HadJscıer.ın objelctJf miı.;;ah d ı • 

:tc hunları gSst&mtektedir. 

Dr. RE~AO SA.CAY 
"V'V'.~ ..., 

ikalarda. idrak edilmiş ' ır.lV•'tte
dir. Bu malların piyll!las • 12 
moı in n.ya.rı olanlar 3 O tt: • ş

tan bn ıyıp 410 k~a r:ı n.~
br . 

Ycı-af"I: 
Bir kararda satışlar dev 

mektcdir. Fiyatlarda V' 
kaydcdilmemi§tlr. Hat r. . 
da alıcı olarak BtrUk \ c • • r 
ibank f brikalan mevcu u1. Zı
i·ırnt Bankası ayrıca muo l a
:tına dovnm etıncktedır. H 't:ı 
'çinde yapağı sa.tlşı 5:000 fxJye
yi bulmtL'.';tur. 

.Bir kaç gündenlıeri ~chrimiz
de bulunan Maliye Yekili Fuat: 
Ağ1"Rlı dün akşamki c.kspreslc 
Ankaraya hareket etmistir. 

ficaret veki i şeh
rimize g~ldi 

Pıynsada yeniden bir sukut 
kaydeclılmiştır. 1şsizlık benle -
vnmdır. Anadoluu:ın gelen az 
nııktarda mal pi} :ı.saya gelmiş 
sablmıştır. 

Fiya:Har: Trakya, Ban ıı ma, 
:Bursa, 69 - 72, Çanakk , cıı
bolu, İzmir, 64 - 66, Knrahı r, 
ffilski. chir, Kütahya, 60 - 63, An
iknra, Puladlı, Kmıyn, 57 f-9, J'IA 
:ımnL~ gUz yünü, 70 - 75, deri 

rvc tab.:rk mallan 50 - 53 ku~ 
ıaralarındadır • 
K~.ilnh: 

13.19 lı 9 v.aı:ati ] ~te bu esaslara göre, bir ya.ı-
Aq."' Y•tll lmaak dan Fransa ve İngiltere, bizU1.t 
I:i iM %.Ol 6 Ezani kendi kuvvotleriyle 250 fırka t 

._...20. 4_s __ u_..u __ ...;.3ı1ıııı.;,o_.;v;..;;a;,;sııt;;.ı;rı hazırlamalı ve diğer tara.ft.ruı 

Bu esnada vapurda bulunan 
yolcular büyük bir heyecan ge
Girnı.işlerdir. Müsademe netice
sinde nüfusça zayiat olmamış
tır. Liman riyaseti hadise hak
kmda tahkikat yaparak .halkın 
haya.tiyle alfil!alı olan bu hidi
seda kaııt:ınların mesuliyeti o
lup olnıadıgını tesbit edecektir. 

k ymetli Başv~kilimiz Doktor 
Refik Saydam iarafındnn kız Da 
rüsşafalmsının tesisi için ayrıca 
S0500 lira verilmiş oldu~'llnu ! 

Ticaret Vekili Nazmi Topgu
oğlu eltin sabahki ekspresle An
:karadan §ehrinıi7.C gelmiştir. 
Vekil Raydnrpaşada karşılan
mıştır. 

Eiyatlar: Orhangaziler 32 ... 
33, makineli bimıci Tosyalar 
26 - 26.5, Dıyarbakır mallan 
23 A 2 t kuruş nralarırufa satıl • 
maktadır. 

Afyon : 
Yc.ıi mahsul muhtelif mınta.. 

Gerek kırkmı, gerek tabak cin 
si :mallarda fazla iş yoktur. Bu 
~·üzden piyasa ~ ve :fiynt-
1ıır <lÜ§mektcdir. IJCırkım kıllan 
50 - 55, tahaJrlara 25 - ·30 kuruş 
nazariyle bakıJma.ktadır, 



t!lüd aeıaeı ,.,.., bc!!ıJincı 
.. .aııa --~ ....... ile 
~ 

.-.P-,.Flll.1..., __ ~~ DlakB ,JDzme 18mpL. 

, 1," ~ l ,, . ,i • 

i ~ ı 1 

c:: zayıf dütiltilr d~ .ı_ .. 
t.lladı: ille l.&1119a6r .ut-

nac kcndilerıne çevrilecek Dir 
siatn 4iebedi ...düşman tanıdıklan 

. ı " J.ltn 11r111n etine nasıl venr er . 
Faşizm şikar bir mal olsaydı, 
Almanlar onu Fh;neızhm ıhedi
ye tbaept Jıalı mnlardı. ti
maıtl'll' nza ~rdi illi 
g0n &a•• hıine Wıir• 
kilme 419m9jn ık ! ...._. 
dı. Birdenbire ~ ... ..., 
nen bu hatb hareket ancak bir 
türlil izah olunabilir. Almanlar 
faeızmı ~:bir vabaet ve 
kuwet imili ohmD ,diye _.... 
birmfat ve mi teılmıaa tflllldl.• 
decaği. itin ....,.a1rJaöyaMil'• .. 
Fransada bir faşizm rejimi te
şekkül ederse 1789 i.nkılibmm 
ruhunu yaşatan hür Fransızlar 
kabil değil bunu kabul edemi • 
yeccklerdir. 

Binaenaleyh, dahili bir nifak 
ve mücadele devresi başlıyacak· 
tır. Almanya da bundan istifa
de edecek, kih bir tarafı tuta
rak, kih bir tarafı teşvik ede
rek Fransız işlerine karıpcak 
ve Fransayı kolayca daimi au
rette avucu içinde tutabilecek • 
tir. 

işte bugün Fransada oynan • 
mak istenen rejim komedyası
nın içyUzü ancak.bu olabilir. 

-.şinOllıll~ 

•''azot 
Çak~ aı:kadA11DID 
•lr .. -.JH-· •-=e .ulr f .. 
Gala tada NeeatibeJ ıeadd lliin. 

de İşkembeci K~o ile Ziya ara
sında çıkan kavgada Ziya, Ko
çoyu çakı ile kalbi .U.liaıl
ve;eol Jrıünji alt&JMiaD;~WM ... 111111 
yaralı Beyoğlu 

kaldırılmış, Ziya yakalanmıştır. 
Görünmez kaza 

tç 'Eımtöylbıfle Semt_,,,,... 
sokağına& n numanlı evde 
turan otobüs biletçisi Hasan, 
keııdiaine aid- )'ilk ~ 

.,. .. ._..,1 ...... ...-..r ı •L-==---==-~----............. .-.-.... - Li.tin harfleri en ücra, ~· tük•--_ .. ..,... ....... 
kumak bevelli *' tatırtlı. sene
ler ,erine. a)'timrl. battı ba'tt1'
lanıı okuma ögrenmelt için Wi. 
pldiğiallıit .Gl.ıuaç&~
vaktinde bir iki saat, kendi ka
me okumıya~, ..... 
llalk gazetelerini~ qgra
pyor. Bu, yavq _ya~ köYlU
IÜhl .diliDi c1e .diut.nek'8clir. 

"Goruyom,, yerine, "göıiiyo

nm,, dlm ı ı lls:s' ı . &;Jılli 
te radyo dinlemek de istif acMIB 
ar zevk tetttı etmektedir. 'E
lektriksiz köylerin kahveleJ'm
cleki radyolar, baJ lar:ma .-..Y
,_ ... ,... b :*la lııir 
köy halkını topluyor. B• 1 rm, 
haberleri milamSk"'VeiçyUSlerilll 
qğrenmek içiD aarfettOOad dik· 
Ut ~anı.bqraUir 

• • • 
.WifaıWiıl>ir ... -- -0. 

, ..... -- ı! ;+ 1le....,. 
llÖll• l)aMıgnn 1lmı iatifaaema, 
hem zevkin 118 'kaa&r mahdud 
•eıtJiam .-.fJe ~ilt'iripsrw 
Bir .iki 1q oeweı m4)ıo •mele 
nnin 80 bine vardığını duyıımt
tıık. 
11er-.bomıden on tin 111mdıiı

mffee .ra.c;\vo idafeP.inin 800 öiD 
lira uridatı ~ demeJrtir. llaı. 
bulli daha -fıiG ...... .ev.al .. 
milltm-•, •ıMl 1Eila --~ 
tl -w na;o prvgıelrll o aman •1111• .. ._. .. .._,... -.,...,, ••*•·~~~ 
tiiu 4aJCı ..pun. 
ımtüıı bu. temaata, llÜJÜk 

masraflara ve 88 lıiB alı f9'e: DiD ~ 8dlll'& lfaJtv'a bir ftw JWP.••!fM • 
~ - ••• - ..,.._ ........ ..,, .... lir ••ıiiii• 1*muş ~ JliCtcik kom- • 

gdanms!C ' ·~· 

d1la ........ ,, .-111111..--~ nlıllwıift ~ .......... Mıiltii'6nt
da 1eıprak tıaşntlmı, aı aa-: 
öırtarafmda lJturan sekiz .,... 
gmdaki oğlu 'laman ~ 
... dstıJl*ı. • J"z .. , ...... 
11111t1 o il &11a8.ıdiı 11saıa
den geçmit, tıjlr surette ,... • 
1aDJD& ~ be·--- JreWmlirak t.ıa W.,.,.._ al r ıt ı • ......... -~ ... 



..... :. YENİ SABAH 

Siyah cevher diyarı i 

ZONGULDAK 
lzmiffe 
Deniz sporu 

~~~·)ı~_ı_sı_a_n_hu_ı_E_m_n_iy_e_t_sa_n_d_•ö_ı_ı_~_"_~_r_•~l~l_D_~_I_e_t_D_e_m_i_r_y_o_ll_u_ı_b_~_~_u~J~ 
7.30 Program ve memleket saat 

_< 

Zooguldah (l:luı;us1) - Snnııyı ;".l•..:-

1Dinin hayati maddelt-rıııdcıı en mü
hi.mminı te;Jkil eden siyah cevherin 
t.ııemleutlı:nl•de yeeanr membaı o
lan Zo~ldıık bu ltlbarla, bu zengln 
ve k1ymetll ha1Joclnlle yurdwnuzun 
m msud bir köşemdu·. 

Zonguldak ı:; baynbnın 2.( \kine 
erm1ş bir meınlckettlr. Çalı~m;ık ke
llmat buracı.< kuvvet bulanık man;o
Jl hıddk1sinı batı.in vuzuhllc i.1;..ile 
edJ.YQt'. Ekııilmeyi;ıı nrt;m lıir gayretle 
takat ~ide calı~an bu buyuk kiitlc
DID ansmda bulur.mal-: ne kadar zevk 
lJ o~orsa bu mt!Slld nkı~a kend; m<. 
aai.:ini katınak icın lmıcın yenılmı-ı 

bir arzu h!sı;ı>tmr.ktcn farı,; cıl:ım:ı:;: 

Burada berk('tı ç:ıl1şır. E!:iaı:cn bu 
maddt almasa bilf' ııınrı• vı bir z::ıru
ft'W.r. Bu kuvvetli akış ıırruunda dtll 
kalmak hemen hem<:n imJ..finıazdır. 

E\rlnb ~ znmıındn kömür nnk
llyatının da gUze.rgo'lhı ohın cadde ü
D!rlnde ile gecE>Jm bii;ı.'iık biı· gti -
r1lltO .ile uyamrmnı:ı.. Bu gilrültü, sıri
lannda 1ı:ıo.larl:ı kıyrnctlı yıiklerini 

f.ılfı;yan h1r midi vagonun ayak seslc
rlle onlan !levkeden lokoınoti fin mcığ
rur ve keyifJ.1 fır8<1tları, puhpohla.r.ı

dır. Başka yerde bir B!'abanm taklr
bsı u;ykwnu.zu dn~t.ar.ık ilııabnmz:ı 

bat.arken burada tiu nıuo7..tnm gurlll
tii bu gibi tesirler ilkn (•tmektcu u
zak kabbillyor. Bilill:ıs o gı.iı'i':ltü ne 
bd.ar fmUa Oltın'"a t:ınun h[~tr.ıılcsin!n 
kıymet -.e elu!mmiy~ni takd.Jr et -
IDıDkt. *Jlli nJsbetto memnun:l~tb~ 
olu:fcır. Bunurılıı bcrQber memlt!k~n 
tenııznıt .,_Jı:nn1 ndan ®lmt bir fikA
:ret mnzım olıın bu o.ııkUyatm tatlk
bala daha modem ve bel.k:ı. de tah
~ bir lff:le• tfraı?ın) cıenrur:kle G

D:rı bb: 11M11DDunı7et hlı.'l!"'ck:• <:>112. 
Cadde mır ~h bol su iie y1k&n

.,..'ı;tNır. Bmııd41 temiz bir ote1 ve 

i:r,rr•!! .ınuş_~ıci). - Ea spqrlru,:ıua 

-ç<.ı1'~ ır.~d olaıt sehrlınİz T:ıu halta 
büyük bır drniz sporu günü ya~d.ı. 
Bir çok lıalkın ve büyüklerimizin 
seyrettiği nıLisabakalar gerçekten bir 
intiwırıfa ~·ereyan etti ve zevkli, hc
y.;ot':mlı bır :'urcttc "nihayetlendi. 

F.u mu.~« b::ıkalan.la kazananları ya
zıyoruz; 

Tc·k çüte sandal yarışında birinci 
ibr&him Yardat·, ikinci deniz ne!eri 

D<.laban. 
ık, çıfte sanclal yarııtarında: 
Birincı F;ml Taşkaya, ikinci Ali 

T~~. 

l~i ç.ifte ada yavrularında: 
Bırın..:; KaromOrselclen Ömer Poy

rn;, ıkıncı Ali T::ı~ Demirakar. 
Bır çıfte futalarda: 
Bınnı'ı Herekedcn Nihad A~ydın, 

ıv.ıncı K!ıgıdepordan SaHıhaddin Yü
re.k. 

1 ki çifte futalarda: 
Biı·i:ıL'i K:lı~lt.spordao Mustafa Me

mı !:i ag~. ıkınci Kllğıtspordan Aliıed

din Tangun. 
Dört çifte futalarda: 
Birinci Kağıdspordan Mustafa Me

nJL~ğn, ikinci KAğıdspordan Hüse -
yın Oymen. 

Yelkenli eoındal yarııılarında: 

Bırmo:ı Rcşau Baydar, ikinci Ah
med A'-'ar. 

Askeri filika yarıtla.rında: 
'flirinci tcğrr.en Şevketin i<la,.esinde 

d~l-'.i fillluı., iki,,cl Gedikli Yaşarın 
tdMe.,lrıdeki tlll.ka. 

B11y,,nlar arasında tek futa yarıt· 
1.arır.da: Birinci Nesrin Uc;-ar, K~ğıd~ 
spoı , ikinci k;;rclcşi Uçnr K3ğısspor. 

·y ı.izmelercle: 

200 m<:tre kurbağalamada biı·iDci l 
Akyeşllucu Rifrıt Slirner, ikinci td
m.on yurdundan Niyazi Aygır. 

4100 f"Aetre ıterlıe.atde: 

Bitinci Ki'.ıgıdspordan Mehmed 

ayarı. 

7,a5 Mi,iı.ik; B~ltl J!!\Uiğl (Pl.) 

8.00 A!ans haberfori. 
0.10 Ev kadını - Yemek listesi. 
8.20/8.30 Müzik: Greta Kellerin 

plakları. 

12.30 Program ve memleket saat 
ayarı. 

12.35 Müzik: Şal"ltıl:ır. 

12.50 Ajans haberleri. 
13.05 Müzik: Turküleı·. 

l . 

Okuyan: Müzeyyen Scnar. 
13.20/14 M(izik: Filın musikisi 

(Pl.) 

18.00 Program ve memleket saat 
ayarı. 

18.05 Müzll:: Oda müziği (PL) 
l 8.30 · Müzik: Radyo Caz orkestra

sı ( lbrcıhim özgür idrıresinde) 
19.10 Miizik. 
19.45 Memleket saat ayarı ve ajans 

ha be.deri. 
20.00 Müzik: Fasıl heyeti. 
20.30 Konuşmo.. 
21.00 Konuşma (Radyo gazetesi). 
21.45 Müzik: Radyo orkestrası (Şef: 

H. Fc;.-ı·id Alnar) 
22.30 Memleket saat nyarı, Ajans 

haberleri; Ziraat, Esham - Tahvilat, 
kambiyo - Nukut borsası (Fiyat.) 

23.25/ 23.30 Yarınki program ''e 
kapanış. 

Gökr-e, ikinci .ı\kyeşilden Halid Kanı
sıcak. 

Şarpi mi.lııabakalarında: 

Biııncl I<llğıdspor, ikinci Kftğıl
spor. 

Bundan başka ayni gün, H:ıUcevi 
spor kolu b~kanı Ağırceza mahke
mesi re.isi Nail törenin orijinal bir 
buluşu ile J<-öylü sporcular ilc.:iehirli 
sporcular arasında halat çekme, gül
le atımı, ip tırmanma, gi.ireş müsa
bakalrırı yapılını:i ve köylü sporcular 
şehirli sporcuları yenerek merasimle 
madalye almışlardır. 

IDfhnkilndü.t. runıruısa Şehir J)<ırk.ı ı· t b l B 1 d. . il""' 1 maJrm-1 bir lot~ıwıa bulmak doimo 1 1 
~ Ye •az.moru BP.hirde içtımaJ s an u · e e 1 yesı an arı 
luı;ra&J arılandı.ran va hl'.r cihette'fl -----------------------------
bir ~~t ve h!l.'{UU tabiat 
u.cre eden. fehrln en ~l.uıl İ.ııtirı.ıhat 
tnah:dtidlr. Aqmnkı~ burada oturup 
Znopldalm fe.,.k.aİ.ad-t IAW ''e mub
tepım ~dan biri..'!in) &eYJ"et-
• meıc lmamn bütün yorgunluğunu 

tla1e ehın dofDlmaı: bir zevktlr. 
' 1lü renJn aiyah cevherl~ı: m.emle
:btlııla ~D 1W"ada yer a 1ruı m ühlın bir 
Urdl ftJ'dır ki bu da eehrin tele!on 

·urıtnhd:n'. Zamanımızda telclomm 
~ izaha .bic t.e ltlzum yoktur. 

• m::rtıldeybn. ~drak kabiliyeti en za
~ .ı.n lıir msan blle bur.u müd -
riktl;r. Bahusus 11.1 memlckefüı ~z 
IDJDıe(lerlııden biri ve yeganesi olan 
~ hu geni§, kömür hav
saamda işlerin sflrot ve suhuletle scy. 
J'lnl .kın.in e~k imkAnım baltabynn 
bu IDUır..amsızlık cidden teessür ve 
teMstl:IJe k~lanarak çok yerinde 
1b ~ ~vzuı.ı t.e.şkil etmektedir. 

' l,ı.rhdn kmnı mtılıimmini ~let vnsı
tlılile temim ıztlrnnrıda bulunanlo
:rm labJ da ruı.t:Dıt ııurctte ı;nntral ka

l dar tntjgııııuz vıe bozuktur. Kendi 
1 lllıd nm.f\lmiz bertarııt, işlerin ee
ı.m.tl. HaVUtlUn hayatiyeti ve dola. 
:r-De ;,urdun. menafii namına Zon
Plıdak antralırıdn inthamın teesmı

tıhil allbdarlıitdan en hL.r ternen
~ rlGa ediyonız. 

Bir earhot kuyuya 
dD9erek iHdü 

Beyoihmda Kalyoncu cadde
aado lM numarnda oturan so
ı.a. Galib evvelki akşam geç va 
kit sarbot olue.k evine gelmiş, 
baJ9ye ~ bahçede dola • 
p-ken Uç metre derinJiğinueJti 

kuyuya düşmüş, etraftan yeti
§flerek çıkarılmıştır. Kuyuya 
düşerken ta.§]m-a isabet eden ba 
pı muhtelif yerlerinden yara -
'lanmıe. Beyoğlu hulahaneairıe 

l blldırılan Galib, aldığı yal'ala
'rm tesiriyle biraz sonra ölmü~

l lür. 

·Dl'lnkli kıımmı hilli.sası -

Tahmin 
bedeli 

3830.00 

ilk 
teminat 

287.25 Darülıkeı.e miieessesesinin y'ınık ihti~cı için. lüzumu -------- , ... , . 
Hl00.00 142.50 

ol:ı.n taze ııebza. 

Çocukları Kurtarma Yurdunun yıllık ihtiyacı için 
llizumu olan koyun v~ ıııliır eti. 

Trıbmin bedelleri ile ilk teminat m.ıktsrlım yukarıda yaiılı mevaddı 
pı.daiyc satın alınmak üzere ayrı ayrı açık eksiltmeye -.rnnulmuetur. Şart

nameler Zobıt ve Muameııa Müdürlüğü kaleminde 'görfilecekttr. ihale 
1517/940 paı.artesi gilnü saat 14 de Daim1 Encilmende yapılacaktn,:. Talib
lerin ilk teminat makbuz nya mekt~ıpl~rı ve &40 yılına aid Ticaret Odası 
ves-ıiwlnrile ihale gtinil muayyen saatte Drıiml Eneümende bulunmal;m. 

(!>501) 

lstanbul Sıhhi müesseseler erttırma 
ve eksi itme komisyonundan : 

Leyli tıp talebe yurdunun 231800 parça çamaeırlarının yıkatbrtlıp üiü
le11.iriJrrıesi işi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuşlı.ıı·. 

ı - Eksiltme 10/7 /940 çarscmba günü saat 16 da Cağaioglundn Sıh· 
bat ve iı;tiıruıl Muavenet Müdlirl~ bin3smda kurulu komisyond-a yaı
pılarakt.r. 

::ı - MuhAmmen fiyat 10.263 lira H kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat: Ti'O lira 16 kuruştur. 
4 - istekliler ~al'tnameyi her gün komisyondan alabilirler. 
5 - 1stekliler l!MO yılı Tiearet Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 

yazılı vc.>.tlkalar ve bu~ yeter muvakat teminat mektup veya makbuzunu 
havi teklif 1ıu·finrını ihale saatinden bir saat evvel makbuz ·rnuLabilinde 
komisyona vermeleri. c&221h c5221h 

lstanbul elektrik tramvay ve tünel iş
letmeleri umum müdürlDöUnden: 

Malzemenin elnısl 

a" Duy, priz, sigorta ve teler~ 

ruatı, abajur, glop ve sa.u·e 
~ıbi elektrik malıemesi 

b" Muhtelit peşel boru, du:sek 

Muvakkat teminat 
T.L. 

aoo 

Tarih 

15/8/1940 

Jrutu vernirc 550 19/8/1940 
ı - Yuk:ırıda yazılı malzeme kapalı mektupla liyat istemek surelile 

mı.ibnyaa edile<'ektir. 
2 - idarenin levazım müdürlüğünden para ... ız olarak tedarik edilecek 

o;ırtrıamedeki tarüota uygun olarak hazırlanacak teklif mektuplar.ile temi
nat1atı, hizalurında yazılı tarihlerde saat 17 ye kadar komisyon kMib-
lllıine inw.a mukabilinde verilmiş olması 13.zım.dır. «5697> 

Sahibi; Ahmed Cemaleddin SARACO~LU 
Neşriyat Müdürü: Maeld ÇETiN Basıldığı yer (Veni Sabah Matbaaııı) 

pp•fJlW i MiAAfif42CtwtiUJl1m4@1 

0 I o 5 faizli ve sekiz sene taksitli 
emlak satışı 

Emlakin cemtl 

Kadıköyünde (K.ızıltoprak) Tuğla
cıbaşı mahallesinde eski Çıkmaz 
Ömere!endi, yeni Kethüda en ye
ni Şchirkahya sokağında eski 1/3 
yeni 37. 37 /1 No. lı 

Galatada Sultanbeyaz.ıd Kemankeş 
mahallesinde Topçular caddesi ve 
Demirciler sokağında eski 152, 154, 
156, 2!), 146, 148, 148/1, 148/2 41, 
150 ( 146, 148, 150, 41 No. taj) No. lı 

Fatihle Tabt.aminare mahallesinde 
KüUıan sokağında eski 22, 22 Mü. 
34, 36 yeni S4, 36 No. lı (Haliç fe
neri) 

Beyoğlunda K.amfibatun mahalle
sinde Eczacıbail (Serkis) sokağın
da eski 8 yeni 20 No. lı. 

Kadıköyünde Rasimpa~a mahalle.. 
slrıde Aynlıkç~e sokağında eski. 
4 Mü. yen! 6 No: lı 

'Osküdarda Tava:ıihasa~ğa mahal
le.sinde C~eri! sokağında eski 
8 Mü. yeni 6 No. lı 

Galatada Kemankes Karamust.da 
pasa mahallesinde Kılıç Ali paaa 
caddesinde yeni yapılan yolcu sa• 
lonu binası karşısında 

• 

Cinsi 
M11hammen 
kıymeti 

üç buruk katta on beş 
odal1 Uç sofalı zemin ka
tı kargir iki buçuk katı 
ahşab bahçeli iki evin 
tamamı {mesahai sathi
yesi 7960 metre murab
baıdır.) 

Dört katta yinni doku; 
odalı ve altında dört 
dükkanı olan binanın 

Demirciler sokağında a
tik 40 No. lı Pillıkmwıta.
fapasa vakfından gedik
ten ~ri hane mahalli ile 
Topçular caddesi A. 158 
No. lı ve Sultanahmed 
han evvel vakfından Pul 
eu gediğinden münkalib 
mahal ve A. 152.. lM, 154 
ve Demirciler sokağında 
29 No. lı sırf mülk ııer
bcthane gediğinden mün 
kallb clyc\'m deldi.kin ve 
apartmanı müşteınll kAr 
gfr tiyatro mahallerinin 
:ıncak mel-kıir Demirci. 
ler sokağında 29 ve Top
çular caddcslncle atik 
152, 154, 156 No.. Jarlıı 
muraY-.kam sırf mülk 
muayyen mahallin sülüs 
hissesi. 

Dört katta biri ~ di" 
i{eri dört odah iki safalı 
iki mutfaklı khgir iki 
C'v!n tamamı. 

Dört katta dokuz odalı 
üç sofalı terk08 ve elek
trik tesisatım havi k~
gir bir evin tmıamı (me 
5~hai sathiyesi '19 metre 
m urab brudır.) 

İki buçuk 'ltat&a dllrl o
d.alı iki sofalı maebah~ 
al1$B.b bir evin tamamı 
(Mesaha.i satbiyed G8 
metre nmrabbmdı:r.) 

İki katta dört odah ku
yusu ve elektrill. olan 
ahşab bir evlıı tamamı 

(mesahai satbü'esi 4.112, 
ı>O metre mu.ı-ahbcııdırJ 

Eski Paket poda.baneei 
binası 

5000 

10000 

2600 

4850 

600 

630 

·~000 

1 - Arttırma 24/7/1940 tarihine dü~en çıı.rı;amba ıDn.ll saat U ten 
16 ya kadar yapıfacak ve gayrimenkul en çok be.del yerenlerin üstünde 
kalacaktır. 

2 - Arttırma.ya girmek için muhammen kıymetlıı .. 15 si nisbetin
de pey akçesi yatırmak lizımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin .:eri kalam 8eklı senede se
kiz müsavi taksitte ödenir. Taksiller % 5 fai:1.c tabidir. 

4 - Taksitler ödeninceye kadar g::yrimenkul sandığa birinci derece

de ipotekli kalır. 
!.\ - Binaların fotoğrafları sandık dahiliııdd;J satış 8aıonunda leşbir 

oıurunaktadır. Fazla tafsilat almak için salona nıüracaat edilir. (5599) 

Nafıa Vekaletinden 
Zonguldak - Koz114 demir yolunun inşaatı kapalı zart uaulile müna

kasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa, 11/7/940 tarihine tc.sadüf eden per~e efuıil saat 
on altıda Vekaletim.iz demiTyollar inşaat dair~iııdeki münakasa komisyonu 
salonunda yapılacaktır. 

2 - Bu inşaatın muhammen bedeli bir milyon .sekbt yüz bin liradır. 
3 - Muvakkat teminatı c67.750.> füadır. 
4 - Mukavele prC>jesi, eksiltme şartnamesi, baymdırlık işleri genel 

prtnamesi. vahidi kıyas! fiyat cetveli ve dlğer evrak ve plinlardan mü
rekkeb bir talr.ını münakasa evrakı elli lira bedel mukabilinde demir yol
lar inşaat da~lnden tedarik olu·tabilir. 

5 - Du münakasaya girmek istiyeııler referans ve diier veıik.alarmı 
bil' i.3tidaya bağlıyarak münakasa tarihinden en az sekiz ~ evvel Ve
klllete V'eı-mek suretile bu i!) için ehliyet vc:silrnsı istiyecekler ve bu vesi

Muhammen bedeli 82195 lira olan 18 kakm mllhtelif am~ 
19/8/1940 pazarte:ıi giliıü saat 15 de kapalı zarf usulti J1e Anıı:arada fd1 
binasında satın alınacaktll'. • 

Bu ~e girmek i.stiyenleriıı (24H,68) ·liralık rm.ı.valdra• teminat J1İ 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kuDJıll' 
:ron Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (161 kurw;a Ankara 
tılmaktadır, (5665) 

• • • 
Muhammen bedeli 16000 lira olan bir aded hava :ıahme:rdanı -

kompresörü 13/8/!)40 salı günü sa~t 13,30 da kapalı zari usuıu ile ~ 
da idare binasında satın alınaeaktır. 

Bu ~e girmek istiyenlerin (1200) liralık muv11kkat teminat ile ~ 
ntmun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni glin saat B.30 a k~ 
komisyon re.isliğine vermeleri lazundır. 

Şartnameler parasıı olarak Ankarada .MW.Zeme daireı;indcu, H~ 
darp~ada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (5'430) 

• • • 
Mulıammcn bedeli (1400) lira olan bir aded elektrik mot6rlü stitunll' 

makkab t.ezgahı {25/7/1940) perşembe günü saat (15) on. beşte Haydall" 
paşada Gar binası dahilinde komisyo.n tarahndan kapalı wrl 1UUllle .nllİ 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (105) liralık muvakkat t.eınina'I, knnunıd' 
tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarll.arını ayni g(\n gaat (l'I 
on dörde kadar komisyon reisliğino vermeleri ıaz:ımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondmı par.ısız olarak dağıtılmaktmlı.r
(5517) 

Milli Saraylar müdürlüğünden: 
1 - YalovRdaki Riynseticümhur köşkünün yanında inşa edile<-<'k K.1-

tibi Umumilik binaınnın inşaatı kapıılı zart u=-ullle 'yeniden ek~iltıne79 
konulmUŞtur. 

2 - inşaata muktezi maı~.emeden taş, tuğla, kum, çakıl, kır~. çimelll' 
to, · betonarme demiri, kalıplık kereste, d·>~me ''e pa-rke tahtaları. kiı·e.ıniC 
ve çlnko levhaları müdirlyetimizce 1nsaat rna.hallinde milteahhidc testi .. 
edilecek.tir. Çivi müteahhi.de aiddiı:. ~u kısım im;.uı.hn lşçilik .k.e:;fi •11063' 
lira GO kuru~tur. ,;· 

3 - Doğrama i§leri kereete.'!:i, ıneımt~r. cıırn. :ra&tlıboya vı badaII' 
malzemesi, çiçeklik camekanı, kapı ve pencere talnmlo.rı vesatre gibi bil-
tün mıılıen:ıesi de mi..lteahhide aid olncıık olan ikinci kısım inşaatın ](~ 
d!S50» liradır. • 

4 - Bu i.nşaota müteallik aı:an proje ile birind keşif cetvel~ fennt 
şartname, eksiltme sartnamesi ve muka~le müs .. ·eddesınin birer suretleri 
•2,5> lira bedel nıukubilinde Dolmabahçc.'<le Milli Saraylar Müdürlüğü ka• 
leminden alınabilir. 

5 - Eksill01e teı.nmuzun 19 uncu <;uma günü saat 15 de Milli Saraylııt 
llllüdürltlğü binasında yapılacaktır. · 

6 - Muvakkat teminat «1755> lira ~27;;. kuruetur. Bu par..-
:oın ek.ttlltmenin yapılacağı saatten bir $aat cn·elim? kadar malsandığınaı 

71ltırılmı.ş bulunması lazımdır. 

'1 - Eksiltmeye giı'ecek olanlar Ticaret Odasına kayıtlı h';ilunncakW 
ve fimdiy~ kadar başka. yerlerd~ yaptıkları as(!art t20 - 25> bin lira radde
lindeki iQp.a.t islerine cla.ir elde ettikleri ~il«ılarla bu vesikaJarı göster• 
mek suretile Milll Sarayla?' Müdiriyetinde bulunaı\ kontrol .mımarl1ğmd811 

aynea alacakları .ı:en.ni iktidar şah.adetnaıneilni "\'e teıninat parası makbıY 

zu.nu muayyen zamandan bir saat evveline kadar kanunun tarifatı dajr... • 
sinde t::ı.n%lın edecekleri bpalı zarflar derununda eksiltme heyetine ıevN 
edeceklerdir, <ı5663~ 

lstanbul def~erdarlığından : 

S&mtl 

.. 
Mah11lleei Sokağı 

Sel~m Aali. Silahtar 
bahçesi 

Yeaim:;hul!c Kandilli 
caddesi 

Beyoğlu llüseylnağa Kolluk 
S<ile:iuanJye Mimarsinan Dökmeciler 
ttsküdar Selam f..qli Sil.ılht.aı: 

Yenikö.Y 

b<.>h~si 

Gi.izelcealipaş~ı · B<.ıglar 
Piresuyıt Du•hılt Bal talim anı 

Çaruıyıkebir 
KAjrthane Alibeyköyü 

Yeo.ikap1 Y~h 

R.,;~('~1 t 

Silahl • ... .t 

(P~şu.pare 

çayırı den
nıcklu ırn

nıf) 

Kum~lll 

rruımıracı 

M~hammen Mı.ıvakk~ 

Nev'i beİ:lt!li temin.at 
Lıra Lira Kii 

E.43. Y.39 A.r~a 154 12 00 

14 .Hu dakkAn -tlil 32 oo 
bir ahırı 
muıtem\l ev 

E.17 YJ3 Arım eo · 4 50 
31,33 Dükkfln ~25 40 00 
43,43/ l Aısa li>5 8 00 

!)4 Tarla 
Tıırfo 

1 :>ü kir!ı n 

.\r.;7.l 

).r'l 

ı wı-1'l·•rtZi 

300 23 00 
135 31 00 

' ( 63 5 00 
(il ( 

; ı: 
!: ( 
:Jr ( 

a· < ... ( 

125 10 00 

( • iM• • 'i.,!ı 

Yukanda yazıh g:ıyrünenkullerin ı-atış ve ıeaı l••n a,,,.11; ·;,ı,t., ,,,.,,.,, ~o
nulmuştur. !hale 18/7/940 perşembe günü saat on dl"ırtuı Mı.ı.1~ ,.~,,;..-ı. M'.il~ 

dürli.\ilinde toplanacak olan komisyonda ayrı ayrı yırpılarilktll'. ;->a: .• ~ be

dellerl ·nakden ve peşin olup 2 inci tcrtib mübadil tw<fiye n~stkası1e de 
ödenebilir. kar bedelleri dört taksitte ve her lal.:,;iı ı ••:!$indir. 'l';.liblcriıı 
müzayede gil.nü muayyen sanlte komisyona ınuı,ı,.o:ıtl:ın. (!ifi:J::J.) 

kayı teklif zarfinrına koyacaklardır. Münak~sa tarihinden en az sekiz gün I ::.=.::--====================================.=======-- ----
evvel yapılmamış olan müracaatlar nazan dikkate almmıyacaktır. Kuleli As. Lisesi Md. den : 

6 - Münakasaya ~tirak e<le<:ek olanlar 2490 numaralı arttırma, ek
siltme ve ih;ıle kanunu ile eksiltme şartnarr..:!si ınucib.ince ibrazına mecbur 
oldukları evrak ve vesaiki mezkür kanun ve şartnamenin tarifatı daire
sinde hazırlıyacakları teklif zar1larmı 11/7/940 taı'ihindc saat on b~e ka
dar numaı·alı makbuz mukabilinde münnkusa komisyonu başkanlığına ver-
miş olmaları ltızımdır. «308(}~ <5247• 

Kuleli, MaltPpe, Bursa aslteri liselerinin birinci sıuıf\~rma i>;tckli ve 
bütün giıme şartlarını haiz ol..lln namrPdlerin s~me smav!;:ırı 10 Tcrıımuı: 
94.0 günii mezkür liselerde y!lpılacnk~1r. Nmıızedlerin en geç 10 TcınmUJ 
940 sabahı sa:ıt 8 de milrckkelıli kalcmılcrile vey;ı hoklra kalcmlerile 
işbu liselerde hulu. mıaları ilan olunur. (224) ( 5690) 

U&ff AA'* *'*B AS 

kendime: 
.Alfred Milller 18 yaşına 

kadar mekteb nedir bilmi
yen ve babasının evinde ya
eıyan bir haylazdır. Yalnız 
ha.basından aşırdığı para
larla bir kcmruı edinmiş ve 
8 ay içinde iyi denecek 
kadar çalmağa ba~lamışt1r. 
NJhayet babası Mülleri kapı 
dışan ~diyor. Müller de ke
manını alarak seyahate çı
kıyor. Bir kaç kilometre 
yÜrüdilk.ten sonra karnını 
doyw-up keman çalarken 
içinde iki güzel kadın bulu
nan bir araba yanıbaşmda 
&uııyor. 

lıca madam arabanın pencere
sinden başını uzatarak anlama· 
dığun bir lisanla bir şeyl~r söy
ledi. Benim cevab vermediğimi 
görünce yanındaki ile gülüşme-
ğe başl:ıdılar. Benim canım sıkı
lıyordu. 

fliR 'ALGICINIM. 
~~!ILSEVAHAT 1 

- Bir pipoluk tüti.in islemek 
bahanesiyle arabacıyı gevezeliğe 
icbar edel'im ya! 

Dedim: 
- Bana bak acabacı yru.unda 

bira-z tütün lNhmur mu? diye 
seslendim. 

HiıEM?Mı~~ 
Tütünsüz seyahate çıkmı

ya.ydın. Ben tütün filan vere
mem .. 

- Lakin arkadaş, sen epey
ce kaba bir adamnuşsm ! Mi.sa· 
fire böyle mi ikram ederler? 

- Kaba adam sensin! 

Yalnız gu. ka<mt' diyebilirim 
ki kara kaşları. güzel gôzlcıi lıcı· 
bd,ıı)da bulıınamaz. Yüzünün 
rengi güzelliğini arttıracak de
recede solukça idi. 

Uzun müddet bunlar ile meş
I pı oJmağa vakit kalmadı. Yaş.-

Şapkamı başıma koyup ora· 
dan uzaklaşmak üzere iken kız 
Almanca: 

- Siz Alman mısınız? dedi. 
- Evet matmazct, dedim. 
- Pek gtizel keman çalıyor-

sunuz. 
- Teşekkür ederim .. 
- Nereye gideceksiniz? 
- Hakikat Jıali söylemek la-

zımgelirse her yere, yahut hiç 
bir yere .. 
·-O ne demek? 
- Öyle ya! Bir yere gitmek 

istiyorum amma, nereye gitti· 
~imi ve gideceğimi bilmiyorum. 

- Bizimle gelir misiniz? 
- MaaJmcmnumye mat.ma • 

zcl.. 
· - Arabanın üzerine çıkınız .• 
Dururmuyum. İkinci emre ha

cet bırakmadan arabanın arka 
tarafındaki ru.ıak mcvkiine yer
le.,.crti.m •• 
Arabacı kamçıyı şaklattı, bcy

giıııtler dört nala koşmağa baş
'k.adı. Arabanın sür'atinden bir 
iki defa başımdaki şapka az 
kaldı yere yuvarlana~ak idi. · 

Bir iki saat sonra güneş bat
mış idi. Arabacı başını uzataı'ak 
yolculara bir şeyler mırıldandı, 
gene yoluna devam etti. 

Acaba geceyi yolda mı geçire
ceğiz diye düşünüyordum. E:en-

2 

di kend.Jme: 
- Ad&m sen de ne olursa ol

sun, ayaklarım yerden kesildi 
ya? Köyde sabahtan akşama ka 
dar güneşin altında yatmaktan 
ise şu iki latif madam ile seya
hat etmek elbette iyidir, dedim. 

Posta arabalarının içi, gayet 
gen.iş olup yedi sekiz kişiyi fe
rah ferah alır. Bundan maada 
haricen ikl mevki daha vardır 
ki bir ön tarafta arabacıya, di
ğPri arka tarafta uşaklara mah.· 
sustur. 
Bulunduğum mevki iki üç ki-

şmın rahatça oturmasına. mü
said. Hemen ayaklarımı uzata -
rok, torbamı başımın altına al
dım. Köyde iken ara sıra tütün 
içerdim. Bedava seyahat esna
sında pipomu tellendirmek hoş 
olacak ... 

Cebimi yokladım, pipom du
ruyor. Fakat tütünUm çoktan 
bitmişti. Dört beş saat devam · 
eden şu araba yolculuğu esna
sında kırmızı suratlı arabacı

nın bir defa arkasına dönüp de: 
- Arkadaş nasılsın bakalım? 

Yollu sadece bir istif sar ha- -
tıra tenezzül etmemesini müna
sebetsiz buluyordum. Kendi 

Herif hiç cevab vermedi; ku
laklarının biraz ağır işittiğine, 

ikinci sözüme de cevab verme
yince bütün bütün .sağır bulun
duğuna hükmederek torbamdan 
küçük bir kuru elma alıp fır

lattım, şapkasına is!Lbet etti. 
Arabacı arkasına döndü, sert 

bir ç~hre ve nezleli bir sa.da Üe 
bağırdı: 

- Başımdan şapkamı tl_üşü

recektin be adam! Ne istiyor -
sun? 

- Biraz tütün •. 
- Ne yapacaksın? 
- Çok şey! Tütün ne yapı-

lır? Pipomu tellendireceğim. 

Arabacı ile beynimizde zühut' 
eden bit· iç.imlik tütün kavgası 
arabadakilerin nazarı tllkkatini 
celbetıniş olmalı ki matmazel 
hemen pencere<len başıııı uza· 
tarak arabacıya hita.b~n: . 

- Sus Morino. 
Bana da: : 

- Biraz aşağı ininra mösyö! 
dedi. 

Araba durdu. Sen' yeı•inıdeil 

fıl'layar~k bir ~tlaYı.şta araba 
kapısının önünde durdum. iki 
kadın gene aralarında,. anlaşıl· 
maz bir iki söz 'söylodller. Bu· 
nun üzerine . matmazel kapıyı 
açarak: 

[8onu var1 

• 


