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~n· 1 
~ ~yete düşen va • 
~ \:e • Hı, mahalli, mese
~ İbtilafJaıı ayn ayn ha!
~ kalkmaı. değtidir. i 

'- "-k &o8yeU>ff.rde tatblk c
~ ve adalet prensiple
~ ~el münasebet
~ ~ intikal etümwk 
~ lnt bir prensip \ 'C 

Sıvas'tan Tokad' a 
hareket ettiler 

Macarlstana mukavemet 
ederse Alman ve Rus 

orduları hücuma 
geçeceklermiş 

Meb'uslarımız 
halkın derdlerini 
dinliyecekler 

.... ~.~~h1'
) 

Cumhurreisimiz 
· lisesinde 

şerefine dün akşam 
bir ziyafet verildi 

Sivas 

~yin <Jahid 1.'ALÇIN Sivas, 11 (a.a)'- Şehrimfade 
!il - oulunmakta olan Re!sicüınhur 

18Panyada bir Cebclütta- İsmet lnönil bugUn şehir için
d~ . l"ık meselesi mevcud ol- de bir gezinti yaptıktan sonra, 
'lrıkar kabul ebnez. Fakat vali, komutan, halk partisi, 
~tk ~e Alınan ve İtalyan teş- balkevi, vilayet ve belediye er· 
ttıI oy tahriklerinin büyük bir kanı ve bütün Sivaslıların can 
!liı- t~lladığı dn muhakkaktır. j da~ sevgi tezahürleri arasında. 
lıııı b{;anyo1 için kendi vatanı- saat 15,35 de trenle Tokada 
tıJtı l>arçası olan Cebelütt.a- müteveccihen hareket buyur-

~:llebi bir devletin işgali }ardır. ~ 1 

~k tab··h~lunduı;'UnO görc.ıek Milli Sef Şerefino Yerilen 

Sivas, 11 (a.a.) - DUn şeh .. 
rimize şeref vermiş olan Reisi
cümhur İsmet İnönü şerefine 
ak§alll tarihi Sivas lisesinde 00. 
lediye tarafından bir ziyafet 

~ d -~ıdir ki hoşa gider bir. 
~gıı~. Fakat İngilizler Zi~ıılct t 

~ beı-ı Ccbclüttank'a yer
~ do~W.unduklan halde bun- , 
~ Yı İSpanyollan rencide 
~ ~ Yahud bir tehlike 
~ h 'd altında bulundura-t1 

tlıt. '~ketıere kalkmamışlar-
~ att~da bulunmnla.rını san- 1 

~ dO:.~rınek ister gı"bi nazik 
~. · ~"'Ule bir siyasetleri var- ! 

verilmiştir. 

Büyük misafirimiz şerefine Milli Şefin Sivasa. daha evvel yapf.akla.n ziyaret esıw;ında 
Sivas baştanba§a bayraklarla alınmış bir resimleri 

~~Ilı; : ı..:llUeuz Kızıllara karşı dahili, 

donatılmış ve her taraf elek-ıgili şefini görmek ümidi ile ı halkın sevinç tezahürleri geç 
triklerle aydınlatılmıştır. Sev - caddeleri dolduran binlerce vakte kadar devam etmiştir. · 

~ sonra general Franko ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:l 

~ lan Almanya ve 1tal- ~~l: 0 aÇlktan açığa büyük r A vrupada harb Afrikada harb · 
~ iJh .,. -nn \E'rl • 1 ·n-~ 
ilet . •er devletlerıne doğru ,_ -

~~hı kabil ~ir muhabbet Deniz ltalyanlar 
~ Uk duymaga başladılar. 

s; bu andan itibaren lngi- • • t • • d d • • S ı · ~eu: . Ccbelüttankta. ınevcu- us un e un oma ı-
tl'bi ba~ İspanyollara bir diken bu··yu·· k bı· r d k 
. ~u ağa ba.~lamıştır. e pe az 

llit? ;e dereceye kadar tabii-

~~~~ .ıs~anyol milleti - hava harbı· ı·ıerledı·ıer ili ~Ud"ıkı hıssıya.tJmn mahsu-
~ 

11 
llr? Ve ne dereceye ka-

:cı? ~·İdir, yalnız Alınan ve Du .. n de 50 Bı·r 1 ngı·ı,· ·z tahtel .. ııııcliı-'!1 Propagaridasının eseri r 
\)'~~7u tayinctmeğeim- Alman tayyaresi bahirinin bathğı 

~ ~~ .:=·~=~~ düşürüldü bildiriliyor 
~ tore hakJnnda bir hü- --o-- l.. --<>-
~el'lnek icnb eder. Fakat Amerikalı pilotlar kafile Afrikada ltalyanlarla 
~· ttank. meselesini hangi halinde gönUllU yazı- dört harb cabhesl 
~ ~ göre, hangi pren- hyorlar teşekkül etti S gore tedkik ve tahlil e- . ,__ -o-- , . r--- --o--
d~· bün gazetelerde oku- Londra, 11 (a.a.)' - Reuter Clermcmt - Ferrand, 11 (a. 
!t 1it.e ~iki telgraf bizi bu nok- ajansı bildiriyor; a.) "Havas,.; İngiliz - İtalyan 
~:nde bir hayli tereddütlde Bahriye, hava ve dahili em- hava ve deniz muharebesi yeni 
' li. Telgraflardan biri niyet nezaretleri müşterek. teb- bir sa.fhaya girmektedir. 
~ )'oUarın Cebelüttank'ı İn- liği: l4uhasnn kuvvetler Afrika-
~ ~en geri almak istemelo- Pas de Galais bog-azı üstünde da dört kara ccbhesinde ka""ı-
111 "e b ·~ ~la ~u bir namw:ı mesele- bu sabah cereyan eden harekat laşmakta bulunmaktadırlar. 
%. 't) lt~ı ettiklerini bildiriyor - (Sonu S üncü sayfada) (Sonu 3 Uncü aayfada) 

~)'oı!ger bir telgraf ise ls- -----------------------
~ . arın Tancayı ilhak et- D •• l 
)~ \at.ediklcrini haber veri- un yapı an snor 
~au. ~ bu iki lelgrafuı yan- I"' 
~g~ı:~~~ir ki bizi h•yn~ h a re k e t le r i 
~la~){? . İspanyolların Cebe
~~ ; 1 ıstemelcrine hnk ver
'l~ıe: 1~lan mülahaza ve pren
'eı ;Panyolların Tancayı is
~ etine mani olacak scbcb
~·ı ?': İspanyollar Cebclütta
'iltu~d etmek için ileri 
~leııi len delillerle Tanca mc
Snue kendi kendileıini cerh 
~l~· olurlar. Cebcfüttank me-
1tt, ""'•l'l.dc ı :"'G\ı:n spanyolların tarafını 
)~. ctnıeğe cfkll.rı umumi -
ı~ l S(!\'k 

At koşuları çok rağbet gördü, 
yelken yarışları da güzel oldu 

Yardıma taraftar Amerikanın 

AwupMlaki eski ba§kumaııdam 
general Pe.rslıiııg 

Amerika 
ve Avrupa 

harbi 
Amerika destro
yerlerinin lngiliz
lere verilmesi ce 
reyanı arhyor 
Nev - York, 11 (a.ıı.) - 1933 den 

1937 ye kadar deniz harckMı amiral
Jlği.ni :yapmış olan aınfral Stanıey 
radyoda ~u nutku söylemiştir: 

-Alman tehevvurüyle azametinin 
arasına giren yegane şey, İngiliz do
n.anmasıdır. 

Amiral, Amerikan donanmasında 
Jwll.anılmıyan destroyerlerin lngiltc
reye verilmesini ısrarla t:ılcb etmiş
tir. 1htiyaçlan var ise İngilizlere ge
ın.i göndermeliyiz. 1ngillzlerin daha 
fazla yardımn do ihtiyaı,:lnn olabilir. 
BUlitahdit ve cimrilik elmekslı.ln, 

verebile~'İmiz her şeyi kendilerine 
vermeliyiz. 

-ıtııt---

Bükreş, 11 (a.n.) - Reutcr: 
lfober alındığına üre, Mnniu, Sov

yelledn tarzı bareketinl öğrenmek 
üzr.ı·e teşebbüste bulunduğu zaman 
:Macıır.ist:ına karşı yapılacak sillihlı 

bir mukavemetin bütün Transilvan
yanın Almanlar tarafından işgalini ve 
Karpatların garb ve cenubundnki Ru

Millet vekitlerinin hangi gün 
nerede bulunacaklarını 

okuyucularımıza bildiriyoruz 
m:ınya arazisinden daha büyük bir Geçen yıl olduı";;ru gibi bu yıl cck ve hepsi sırasjyle not edile.. 
kısmuıın SovyeUcr tarnfından i:ma- da İstanbul mebusları vilayetin cektir. ~ 
llni intaç edeceği kendisine bilvasıta 
söylenmiştir. Böyle bir tehdit knrşı- her kazasını dolaşarak halk ile Toplantılar. Halkevi olan ka· 
sındn her türlü Macar metalibatma yakından temasa geçip bütün zalarda Halkevi salonunda ve 
karşı tili bir mukavemet fikri yıkıl- dileklerini öğreneceklerdir. Bu olmıyanlannda ise Parti mer
mıştır. Almanyadan aldığı tnlimat dilekler tedkik edilecek ve icnb- kezlerinde yapılacaktır. Ve ar
muclbincc hareket eden Rumanya ları sür'atle yaptlncakt:Jr. zu eden imza ve civar halkı 
hilkOmet.i, Dobrke meselesinin h:ıl-
linden sonra Macarist:ınla da mü- Bu maksadla mebusların ka- serbestçe girebileceklerdir. 
zakercye glri5ccektir. zannedildiğinc rarlaşbrdığı ve hazırlamış hu- Programın yer ve tarih sıra· 
nazaran Rumanya Macar hududu u- lundukları program her kaza- sına göre, mebuslanmızın gPzi· 
zerinde bOyük bir arazi mmtaknsınm run hangi tarihde ve ne suretle si şu günlerde ve şu yerlerde 
terkini tasavvur etmektedir. ziyaret edileceğini tesbit eyl~- : yapılacaktır. 

Terki tasavvur edilen villiyetlerln mektedir. 12 ~ to - B ·1: 
Salumare, Bihor, Saloj ve Aarad 'ın · agu.s sbı. (bugun) eŞlH.· 
bir kısmiyle Slu.) olduğu öğrenilmiş- Programa göre bu gezi bu tafj ve Beyoğlu, 13 ağustosta E-
tir. Daha harisanc olnn Macnr talep- sabahdan itibaren başlamış o- minönü ve J<'atih, 14. ağustosta 
lerinin, cenubi şarkide nazı sulh men lacakUr. Ve her gidilen kazada Eyüp, 15 ağustosta Üsküdar ve 
fnaUcrine uymak için daha mutedil brr toplantı..yapılarak g~n yı- K:ıdıköy, 16 da Yalova halkı 
olması ihtimal dahilindedir. ı 'd dil kl 1 · ti ·1 dı"nlenecektı"r. Bıından sonra 10 a aı e ere en yerme gc rı -

Tadilcilerin hal suretleri tekemmül 
edinciye kadar Gigurtu hUkümctinln miş veya getirihnemiş olnnlnn gün kadar bir dinlenme dcvre-
iktidar mevkiinde kalması beklenmek ilk önce not edildikten sonra si bulunacak, bmıu taJ..;ben 26 
tedir. Bu arada İngiliz protestosunu yeni yıla aid dileliler dinlene - (Sonu 3 üncü 5ayfada) 

müt.cakıb İngiliz - Rumen ihtilüfını -------================-----
dost:ıne bir tarzda halletmeğe teşeb
büs etmesi için Londradnki Ruman
ya sefmnin talimat aldığı zannedil
mektedir. 

(Sonu 3 üncU eayfada) 

Altın madalya ile 
taltif edilen köylü 

kadını 

lzmir fuarı için 
büyük kolayhklar 

~ydın, 11 (a.a.) - Türk Ha-

Tren bileti ücretlerinde 
tenzilat yapıldı büyük 

va l{urumu Aydın §ubesine 500 Ankara, 11 Ca.a.) - Bize ve
lira tcberrü eden Köşk nahiye- rilen malümata nazaran, İzmir 
sinin Başc_;ayır köyünden Ha- enternaöyonal fuarını ziyaret e
fize Çetiner, altın madalya ile decek yolcuların rahat seya
taltif edilmiştir. hat edcbilmclerl için Devlet Dc-

Burada hava kurumun.un fa- miryolları idaresi bazı tedbirler 
aliyeti gündengüne gcni§lemek- almıştır. Bu meyanda fuarın n
te ve havacılığımızın inkişafı çılmasından ilç gün evvel, ka
için yardımcı aza kaydına ha - panmnsından üç gün sonraya 
raretle devam etmektedir. kadar devam etmek üzere: 

Bu hususda bilhassa kadın- Halen seyrüseferi haftanın 
larımızın gösterdikleri alaka 4 gtiniine münhasır bulunan lz
her türlü takdirin fevkindedir. mir - Aydın - .Afyon treniyle bu 

Buna en güzel misal, Germen- trene f?Ube hatlarında karşılık 
cik nahiyesinde yeniden teşkil veren trenler hergün işleye -
olunan kadınlar kolunun iki gün cekleri gibi İstanbul - İzmir ve 
lük faaliyetleri neticesinde ku- Ankara - İzmir arasında her 
ruma yüz aza. kaydetmi..'.1 olma- gün ve Diyanbakır - İzmir ara
larıdır. sında. da haftada iki giin Diyar-
~.'\vV-.fVl •NN.-Mt. • .-. ......... x ........................ ~:;ı;..;.;.,..:;rx.,. .... ., .... ...v.-...-.-tfYV'W ... , •• , 

SABAHTAN SABAHA: 

bakırdan ve lzınirden müteka • 
bilen cuma ve pazartesi günle
ri hareket etmek üzere, doğ
ru yolcu vagonları işletilecek

tir. 
13 ağustos tarihinden 25 ey

lül tarihine kadar salı günleri, 
adi yolcu trenleri yerine İzmir 
Bandırma arasında sür'at pos
taları konulacaktır. Bunlardan 
başka Jıalen Erzincan - Erzrum 
arasında haftada üç gün İ'"le -
mekte olan yolcu trenleri, İzmir 
- Erzurum giliıdelik mütekabil 
münascbatı temin etmek üzere 
her gün işletilecek, fuann tevlid 
cdece~i fazla yolcu cereyanla -
nnda yolculara daha kolay se
yahat imknnlan verilmek üze
re halen haf tada yalnız dört 
gün işleyen Ankara - Kayscri
Adana trenleri de her gün SCY,
rüscf er edeceklerdir. 

J.uarı ziyaret edecek yolcuJa .. 
rın istirahatleri için alınan bu 
tedbirlerden başka Dcvl-:!t De. 
miryolları idaresince, bilet üc
retlerinde de büyük tcnzild.t ya· 
pılmıştır. , HER SABAH 

Her şeyden evvel 
memleket menfaati 

Diltiln işlerimizde memleket men
farıtı.:rinl en kıskanç bir şcklld.;- gö
zetmek hepimizin en büyük borcu
dur. Trırlnsında çalış:ın çütçi, d ilk· 
kanında tıcnrct yapan esnaf, buro
sunda m~Jul olan memur elhasıl 

"" butun yurddaşlar gösterecekleri ih-
bir işe yaramadı; üçncü sene mal, lakuydi ve tcmbclliğin doğnı-
Almanya zorluk çekmiye baş - darı doğı"Uyn memleketi znrnra so .. 
lndı ve dördüncü sene açlığa, bin kabllcccgini bir 5.n bile hatırların .. 
türlü mahrumiyetlere galebe d:m çıkurmnmnlıdırl:ır. 
ümidsizliği de inzimam edince BugUn ihmali yüzünden tarlası•14 

da bır b:ışak buğdayını çüruten 
Alman ordusu çöktü. köylü, h:ıs:s menfaati için ımıl snk-

~ler ed~k mütalea ve de-
~Yoı'l'anca meselesinde ls
~ biı·lurın aleyhinde bulunma -
ilthı1111

1b~orlar. Bu iki clavanm 
~!L'ltı !r~en İapnnyoJların ağ
[e~r· ışıtınek, onların ciddi -
~11 ~ Ve bu §ikayct ve taleb
ı:;~ anıiıniyeti hakkında ef-

Amiral birleşik Amcrrkadarı, bü
tün insan kuvvetlerini birleştirerek 

hakikaten milli bir külle te3kll edip, 1 
insaniyeti kölelik haline sokmak is- ı 

ti.yenlere karşı 45 milyon Amerikan 
tara!ından meydan okunmasını taleb 
ebniştir. 

A lmanya, İngiltereyi mağ
lfıb edemezse, İngiltere, 

Almanyayı nasıl yenecek? Ablu
ka ile mi? Fakat şu bir seneje 
yaklaşan abluka ne işe yaradı 

ki! .. lngilterenin der::zlerc hfı. -
kim olduğu malum; amma Al
manya da bütün Avrupaya ha
kim kesikli. İstediğini yapıyor. 
Onun elinden bu hakimiyeti al
mak için ordusunu yenmek la
zımdır. Bu da hayaldir. 

Fnkat §İmdi bir de hava haki- lıyan ve ihtikar ynpan tüccnr Ye bu 
miyeti zaferde bir amil Olmak İS• Va7.iyet karşısında lfiknyd d:l\ raııan 
tidadını gösteriyor. Bugün bu memur vatana ihanet etmiş sayılır-

lar. Hele dünyanın bugunku vaziye-
hakiıniyete iki taraf da sahih tinde bu harekcUcrloin ika cdı..>ccgi 
değildir. Halbuki Almanya. Po- zarar büsbiltiln daha şümullildur. 
lonyaya ve Fransaya karşı ha- Her kesin parolası eller ljcyden 
valarda hakimdi. lngiliz tnyya _ evvel -memleket men!anti> prensibi 

l'ıt. ollınUin.iyede şübhe uyandı-
~retıe ki milli hissiyatı 

lltbJeyin Cahid YALÇIN 1 

(Sonu 8 üncü uyfada) J 

Amiral söı.lerine §Öyle devam et
miştir: 

- Mademki harb hnfüıclcyız, harb 
tehlikesinden bahsetmekten artık Vll 

D·t·ın at •·~·••"'"'da bulwıaıı mcrakhlardan blr gnıb ~~ geçelim. 
(Yazısl 4 üncü sayfam rlr..J I (Sonu S üncü cayfada) 

Hcrkesden işittiğimiz bu mü
talealara en i}; cevabı zaman 
verecektir. Nasıl ki geçen lıarb
dc de zaman vennişti. 1914 har
binde Abluka tam iki sene hiç 

recileri ve tayyareleri adel ola- olmalıdır. Bu prcnsib etrafında bu-

k h 
·· Al 

1 
d ~1·~·k 1 

tun yurddnşların en büyi,ık titizllk-ra en uz man ar an cıu>ı o . . le bırleşme->ı, yurdun rnf:d:ıfaa kuv-
dukları halde mukavemet ve ce- ı I vetini en !azl:ı artıracak bir amildtr

4 

(Sonu 2 inci sayfada) İ~ A. Ccmaleddin SARAÇOGLU 



YENi SABAU 

İNÖ 1~·-----~·_m_!e_k_e_t_H_a_b_e~r_le_r_i~) 
Türk Hava Kurumuna bütün 
vatandaşların aza olmaları 

Xeni buğday 
fiyatı 

Ekmek .narhı üzerine 
tesir ihtimalleri tedkik 

ediliyor 

........ ________ .............. -~"\ 
OKUYUCU 

DİYOR Ki: 

Komple limonata ve 
kahve olur mu? 

Tarifeye 
uy arsızlık 

--o-

Salacık pl3jmd11 da 
keyfi fiyat ve hareketler 

görüldü bir vatan borcudur __ _ Adresi bizde mohfuz bir okuyu
cumw: yaz.ıyor: 

c- Bugunün harbinde zalcrln en 
buyuk t.cmin:ıtuu h:lva kuvvdlcrinin 
duşnınruı !aikıyctı veriyor. Bir sene 
dt'nbcri devam eden büyük Avrupa 
harbırun bu kadar artraUe inki~
dn, mımzz:un orduların şayanı hayret 
derecede sür:ıUe imha edılmcsindc, 

buyük. zaferlerin kauı.nılnuısuıda en 
buyG.k fttlu !ı!lva kuvvetleri oyn~

mı~;-. ı;il."l ltgtll.c:renln Amenluı
&n yaptıı;ı 3 mflyar dolarlık harb 
malz mcsi sfp:ırışknndcn ynnsuıın 

BugQnün siyasi şeralU biıl bir sene
de yap:ıcak:lanmu:ı bir oyda yapmnğa 
mecbur etmektedir. :fY...nwı için her 
vatand~ havad sahasınd:ı vn:ı:i!e 
vermek mccbıaiyetindeyiz. Bu vn:ı:i!c 
gençlere ve bünyeleri müsaid olanla
ra bilfiil uçuş. diğerlerine uçanlara 
yardım olmalıdır.• 

• • • 
Havncılık sahnsında küç(lk b1r za

manda gostcrd.ğimlz büyük tcrakkJ 

lcrce Türk gencini buraya intisab ede 
bilmek zevkine ve idealine n::ıll oln
mıyan mllyonl.aıı:n Türk gcncı gıpt:ı 
ile scyrctmcldedlr. 

Bu;:üntln havacılığı şaynnı h:ıyret 
bir zenginlik ve paraya luzum gi.iste
diği 10 binlerce tayyarecıyl yetiştir
mek ve uunbra gc:nc 10 binlerce tay
yare temin etmek wzifcsmi milnhası
nı.n huldbnettcn beklemek manı:"iSI% 

ve hiç de ~ olmıyan bir d ncc
dir. 

cMuhterem gazetenizin halkn 
yaptığı hizmeUcrden cür'et alarak 
benim de bir arzumu ls'af edcccı;l
nizi umld eder s:ıygıl:ırımı arzcdc
rim. 

Pazar gunıi bir plfıj g;ızinosuna 

gittik. Bir kahve bir çay ve bir lı
monata içtik. Liste gösterilmcdiğı 
ve hiçbir ~Y söyleınedığimiz halde 
ort:ıya bir de tnb::k içlnd birk:ıç 

bıyyarclere aıd ol.ınası bize bu sillıhın hanılelcrln.in en bariz mlsall İnönü 1 üzerinde bin ihtimam ve dikkntlc 
ınodern harbkrde oynadığı korkunç kampının bugünkü vazlyetidir. Beş titrediğimiz :lst.ildfil ve hurrlyctimlzl 
rol!l gayet vuzuhla gösteren bir işa- sene evvel burad:ı çndırlar altında bu ganmU eden hav;ı l:uvvetlcrlni bü
ret dC',;U mıdir'l Yn,..:unnk. hür ve günkü modern tesisatın nüvesini ku- tün Türk milctlnc mal etmek :ı::ıru
nrllstakil olarak ynş:ımak isüym her r.ınbr yüz kişiyi aşmıyorlardı? On- reU vardır. Ve :nx-.ık bu şekilde bQ
bı...'yük ve kuçük millet bu yeni silıl- l:ırm fedak6rııne çalışmal:ın ve her yük ve nsfi bir milletin gösterccc 
lwı kıymet ve chemmly tini takdı.r modern vasıtaya ı;ayanı takdir bir ki.ıçük fnltnt ŞlIIl1iu fedakarlıklar bi
ctmck mc:cburiyetindcdir. kabiliyetle intıbruc eden mlletimiz.in zc istediğlm.iz y:ınnın muazzam hnva 

:lstanbul belediyesi iktısad müdilr
luğile temas etmek ıızerc şehrimize 

~elen Ticaret Vekaleti teşkiliıUandır
ma bürosu şefi ınu:ıvmi Şeyda bu
gün de belediye ıkbsııd müdurlıığilc 
temaslarımı başlıyncaktır. Ma -
lCım olduğu üzere hükümetimlz bu 
sene buğday mahsuHmün ı;ok bere
ketli olmasına rağmen köylünün e
line para geçmesi için köylüden y:ı
pılacnk müuayaatı 20 p:ırn f:ı.Zlasilc 

yapmıığı k:ırnrlastınnışb. Bu alıs fı
y:rtının buğday piyasasına ve ekmek 
n:ırrına yapacagı tesiri teUtlk etmek 
üzcrc şehrimize gelmiş olnn B. Şeyda 
iktıs:ıd müdurlüğile yapacağı tcm:ıs

l:ır neulceslnde hazırlıyacağı rnpor
lnn Ticaret Veltlilctine göndcrccck
Ur. 

---:ııııa:---

iki kurban daha 

parçn biskfiıt geldi. Bunbnn ne 1 
maks:ıdla çeldigini bil.iha:"c gldcr
km ımlndık. Çunkü bizden uç şey 
için 165 kuruş istedıler. Birinci sı
nı.! olmasına ve hUltümctin koydu
tru narha göre 20 kuruş olması J.i
zımkcn niçin bizden 50 kuruş nl
dıklannı snh.bindcn sorduk. Bize 

biz bclcdıyc ile mut.nbık knkiık. 
Kahve, çnyı kaldırdık. Komple ve
riyoruz dediler. Tabil hiçbir sey 
söybn~cn kalktık. 

Bclediye teftiş heyeti tarafından 

evvelki ııkşrun Sal:ıcık pl.Ajında oınsı
zın bir tcftis yapılmış ve mlimatn 
uymuyan bir takıın lüzumsuz ücret
ler ulmdığı gorulmilştur. Pl4jm bll
h:ıss:ı bufcslnde tarifeden fazla iiyat
ltırla parn oldığı, plaj kısmınd:ı da 
müşterilerden b:ı?.ılarırun da birer 
kişilik kabinell'rde soyunmaya mec
bur edildiği .. Soyunan ve eşyalarını 
bırakan kimselerden istlsnnsız olarak 
cmanet.cilık parası olmch ı dikkat na
zon ı:ekmıştir. 

Biltilıı bunlardan bnşkn büfede sa
tıl;ın mnddclcı in de sıhhi bnkıınn ba
zı uygunsuzluklıırı g6:-Ulcrck bem 
pWj, hem de bUfe i~n oyrı a)Tl uıbıt-1 
lar tutulıırılk aid olduğu maknm:ı ve
rilml.lJlir. Ali !Qd:ırlar dığerlcrinde 1 
olduğu gıbi S:ılocık pl!ıJı \ e c:Wnosu 1 

ne de «"'.:a vcrilec ği lan :ıtındedir-, 
ler. 

MillctınUzin havacılığın bu büyük göstcrdiğı bü~k aıtıkn bugün tnö- kuvvetini temin edecektir. Bız hııva 
ehenunıyetıni en derin b r vukufl:ı ntlnde hnvncılığımwn ittfluır edeceği kurumunun istediği gibi <ayda 10 ku 
nr>Jnmıs oldugundan hiç bir zaman munzzam t-lr zafer halinde tecelli et- rus verecek 6 ~ \r:ıtancbş:ı değil, 
ubhc edilemez. Bunun en kuvvcUi mlştir. tnonilnde bugün havacılığa :ıyd=ı 20 kuruş verecek 18 milyon va

dcllllerı her gun gort.ılmcktcdir. Bin- int.is:ıb etmelerinden dol:ıyı büyük • tandaş istiyoruz. 
Bir fabrikatörün bacak
larım tramvay çiğnedi ve 

bir az sonra öldU 

Fakat ben hiçbir yC'rde kahve ve 
limonatn komple görmcdiğimdrn 

bu işe pşdım. Hiçbir fevknl delık
de yoktu. Her vııkitki caz vrırdı, 
halbuki geçen hnfb ayni yi 20 

----n11•11a:--

lcrce Turk gencı tayyareci olmak ve bı.r sevinç ve neşe iç!ndc çalışan bin- Abb:u: Pal'maksızo§lu 
vatnn sen larıru korumak için bize------------=========----------

Seyyar satıcılar için 
talimatname 

muracaat ediyor, Memleketin her ta-
rıı.fınd<ı mektepteki ~ktan alı'1 yaş
lıl:ırn kadnr bilU.ın bir halkın hava 
kurumuna aza ~·az.ılırken yarattığı 

parlak h:ııniyct sahneleri her Türkün 
zevk \>e gurur duyncnğı eşsiz bir kıy
met ve levkalıidelik almıştır. Bütün 
bir h:ıyat boyunca biriktird ği serve
tini çıkınbyıp ha\ra kurumu §Ubcle
rine bırakan Turk kndın ve erkek
leri onunde hunncUc eğilmek borcu
muzdur. 

Mı.l tımiz bu suretle Hava Kuru
munun ve memleket havacılığının 

bütUn ihtıyoçbrını takdır ederek 1 
y:ı.rdımını arttırdıkça hava kurumu
nun guvcnilir bir hnvncılık yaratmak 
ıçtn ana rt olan on binlerce tayya
reci yetiş4rmcl: işini başaraaıfınd:ın 
şubhe edilemez. 

Faknt dunya vazlycUnin sert olan 
şartı rı içinde münevver Türklere 
düşen vn:ı:i!cyı bir d~h:ı tckrnrlıyalını: 

Ayda 10 ku~ verecek 5 - 6 mil
yor. hamiyetli vntanda~ın en çok iki 
ay içinde Hava Kurumuna aza olma
sı tcmın etmek mec'.Juriyetind~z.> 

Bana bu sozlcrl 1mmü hnvacı.lık 
kampınd:ı Türk Hava Kurumunun 
snlbhtyettar bir n:ı:asl söyledi. 

tnonu knmpının modern bimılan
rfln önünde idik. Kampın binlere~ ta-ı 
}ebesinin hararetli ve r.evkli faaliyeti
ni seyrcdıyorduk. 'Osllımüzd lnyyare 
ve plnnurkr nefis so.zQI(lşlerle uçu
yorlardı. Paraşütçillcrinıi:ı:fn cesurane 
atlay~ları bize heyccıın ve gtı.""llr ve
riyordu. Bu manzara itinde mroıle
ket.imizin emin ve p:ırlak istikbnlini 
curiıyorduk. tnönünde Tilrk milleü-ı 
nin m:ıh.Cıs tallhlnin yenildiği bu mu
kaddes diyarda milletimiz.in taz:ıct 

ve kahramanlığına olan sonsuz itima
dımız k•vvctleniyordu. 

Bu me\'ZU ctrnfmda çok heyecanlı 
kon~n muh:ıtnbıma sordum: 

- Bu sahadaki çalı.şmalannwn 

hududu nedir, yeUşt rect'ğiniz da1uı 

doğ:ruı u Yl't.iştlrmek mcd>uriyctinde 
olduğ ıı..z t yy:ırccilcrin mikd:ın ne 
L ı dı Hangı rnknm bugUnkü şe-1 

rn t ı ut lii%J tam man:ısile tatmin 
cdcc ktir? 

TENKID 

ani Lügat - it· T··rk 
cemesi ·· nase e 

Evvelki gun Bc;;iktaş tramvay de- ku~ içmiştik. Böyle bır z:ın'ınu 
posu onundc 227 num ralı trar.way- h:ıllta fçmedcn evvel bildirmek l -
dan allamak i.stiycn 63 yaşınd:ıkı fab- :ı:.ım değil midir? 
rlkntör Mchmed S:ıid; muvazcncsıni Bu vaziyetin muhterem g:ızetenlz 
bul:ımıy:ırak motris ar.ıha ile romor- vasıtasile merdin ıırzedilmcsini 

kun nnısın:ı yuvarlanmıştır. Bacıık- 1 .r.ica-·cdcr-·im-. ---------·• 
ları üzerinden geçen romork her iki-
sini de kcsmi:ı ve kaldınldığı Şişli 

Sıhh:ıt yurdunda tedavi edilmekte 
iken olmüştür. 

Seyyar satıcı kisvesi altında ka;ok
çılık yapılm.:ıkta olduğu ve eroin, es
rar eıbı maddeler s tıldığı anlaşıldı

ğından bu knbıl s.ıtıcılar hakkında 

nıutcyakkız davr:ınılmnsı DLıbilıye 

Vektıletindcn alakadar nınknml:ırn 

bildirılmlştir. Y.ıpıl:ın t lımatn gfü c 
mahalli s:ıtıcı.lıır d :.da kah:> seyyar 
esnaflık cdrnJerc ve~ıkalur \'Cnlme:;ı 
\"e her csn:ıfd n ımt sık bu \esik la-

MAARiF DE 

Besim Atalay' ı tebrik ederken Tramvay ar.ıb:ısım kullanmakta 
olan vatman tbr:ıbim ynka"Amı tı.r. 

Tahkikata de'll-am olunmaktadır. 

Kırtasiye tı~ kontrol edilecek rın aranılması cmrolunm.ıküıdır. 

1 l>llll---
Melrtcblcrin açılma mcvsimı y:ık-

Yazan: ATIF TÜZÜNER laştığı şu sırada knlem. kliğıd ve cm-1 Tenzilatlı vapur seferleri 
sall kırtasiye levazınunın fiy .. t artımı 
son derecede dikkat n;ı~rı ~
tedlr. Bazı semtlerde kurşun kal ınliSayın bilrtfn! 1 

Sıze 13kabınızla değil, bu kullu sı
faUn12kı hitab etmeyi daha uygun 
buluyorum; çünkü o J.Akab, b:ışknlnrı 
içın de J.:ullanılabllir; amma bu sıfat 
oyle d il, bu sıfat sizin gibi vnrlığı.
m ancak hakikat bilgisi uRunmda 
fcd.ı c-dcnlere has bir v~ıftır, bu bah 
Uyarlar diğerlerinden bumınla tc
meyyu:ı: ederler. 

Bu kutlu vas:.fınmn mnhsulll olan 
ve birinci cildinin bir nüshası lüt
fen hcdıyc buyurulan cDhrrı.nu Ljl
g:ıtltturk> tcrccmesinl okuyorum. se
ve seve takip ediyorum; öyle ki mü
tnli!:ı eUikçc ncşvcm artıyor. Siz nnsıl 
bir mcşşatemıiz ki isW cdilmlş eski 
bir evrak kültesini terütaze bir 
muhnddere, bir gelin hnlinc gctir
nu siniz, hlmmctuıiz var olsun, ı;iz.i 

kuUulamayı bir vıızlle bilirim. 

Bılginiz.in en hoşa giden bir tur
:Candusı bulurum bu ın:ılmılu gözüm
den luskanırcnsına evirdim, çevlrdım, 
lılç bir ağnuııunı bulamadım. Yalnız 
bir ;cyl - neden ise - csirgcmişsiniz 

gıbi gordum,. mils:ıac'.~ rica ederek 
bur:ıd:ı onu kayaedcyım: Cildin sonu
na bir hata, savab cedvcli itlvc etme
lıydinlz. her halde unutulmuş olsa 
gerclı:tir. S:ıygılanmJa affuıw dill
ycrek nr:ı:ederim (Yal .. Hata nu et
mişiz!) demeyiniz. bu insanlık Cllc
minde hata ctmiycn kimdir? 

ya çevirerek (Heınir) derler demesini 
bılmcm nıısıl anlamolı? Mahmud bu
rada o~ kendi atalarilc karış
tırmış olmuyor mu'} dıyorsunuz. 

Müellif, Ol'UZl:ırı Türklerin blr §Ubc
si saymakla onlardan ayırmış olmaz, 
(Atalarımız olan beyler emir keli
mesini (Hcm.ir) dıye :;öylcrler; çün
kü OJ:'UZlar emk diyesnezlcr) sözil.e 
de kcndisinbı o §Ubedcn olduğunu 

tnsrlh ediyor, bunda şaşacak ne 
var ki._ 

Bu da owmobil altında 
can \"ennic; 

Şoför Murad tarafından idare e
dilmekte ol..n 1643 numaralı taksi 
cvvclki giln Topkapı dışı.ruinki asfalt
ta süratle giderken bı.rdcnbire onlıne 
çıkan cambaz Mehmcdi altına olarak 
bir müddet surlildcmiş '"C hurdchll$ 
eylemiştir. Mahmudbcy nahiyesi hal
kından olan cambaz Mcbmcd dcrlıal 
Olmuş ve şoför yakalanmıştır. 

· 1:ı:mı; Cu:H·ı muruı bet.ile yüzde el
li tcıwL1tlı Dcntzyollan ta.ri!cs'.n.in 
t.ntbıkinc bnşlann ~tır. tık postoyı. 

dun ıd:ırcrıın !...mir vapuru E:ı<ıt on 
bırde yapını tır. İS!.endenm ru p Ee

fcrlerıne de b".ıgiın ~:ıcakllr. 

lc defterlere daha ııimdidcn birer ku
ruşhık zam ;rnpılmış ohruısı 

maaril erk~nımwn d~ dikkatinden 
kaçmamış bulunmaktadır. Vl'kıilct de 
bununla çok nl4kııdıır görunmcktc- • 
dlr. Fırsattan istıfade etmek isti;ı; lzmir fuarmda Trakya 

pavyonu bazı satıcıların talebe vellleri .sırtın

dan haksız kazançlar tem n ne m ni 1 
olunması için butün nt!ikadar ma- Edirne, (Husu i) - Nıı!Ja Vekili 

1 J 
knmlara icabcdm emirler verilmlş ve General Cebesoy ıle birlıkte Gelıöo-

POL SDE bu J.si kontrol etmclcrı bıldırilmlş-I luyn gittiğini bildirdiğim umumi 
- ! - tir. t mii!ettis Genernl K Dırik htıınbul-

(&ıh.ifc xıv - s:ıtıf 21) de: (Kllş- Sarhoşlug ... un Meldeble . sırnlu •d:ın Edırncyc doncr doıunez İz.mir 
gnrlmın kitabının &Onunda (446) se- nle eski 1 fuorınd.-ı Traky:ı p:rvyonumuz etrn-
ncsinin Ccmazlyiilcvvclinin rrurrcsın- f 1 ki değiı .. tirilooek fmd:ı oldkad:ırlnrd;ın fznhat nlmış 1 
de yn:ı:ınaya ~andı. Dört gez. göz- en a 1 arı Maarif Müdurlügü mektcblerimizde ve pnvyonumuzun malzemesi ile 
den geçirildikten ve iyice süzdükten -o--- ki eski tcrtıb sıralnrm degışf.ınlmcsı kndrosu bu sabah t:ı:nı.ire gonderil -
sonra (466, d:ı bitti dcmış olmnsına a·· t ki . b" h" o . işini teminen ilk p:ırti olan:ık yem miştir. 
bakı!lr.sa \"C 464 h!cri ve (10(!8) mi- or ,. ır iÇ y zü n. tipte 800 sıra yaptırılınnsını karar-! Trnkyanın kalkınmasına aid film-

lAdidc bailanmıli, iki sene üzerinde den biribirlerini vurdular laştınnıştır. Bu sır.ıl:ır yeni cıiacnkl ıcr :Cuarda sosterılmek üzere hazır_ 
ralu,ıJdıktan ~nra 4""' hicrl ve 1072 1 mektcblere verilecek olup diğerlerin-
" .,.. .,., uu Evvelki g......... F~-ı"köyu-nde otu,·an l 
d blu .. n~:~ 'du- nla ıl _._ """' ....., deki eski sıral:ır d~ pcydcr""Y yenile- :ıruyor. 

c ........ ,~ 0 ' gu a ş ıyorsa ...., Mastnfn biraz içtikten sonra çot'ukl.1- .,... t 
cild 111s:ıhifc116 bb: bu kitabı .,.,,7 rile tebdil edilecektir. Şeker fabrı"kaaı faalı' -

~-- nnı yanına alanık kendinden ayrı ola' 
dığı.mız sene GSO idi demesi işi ka- rnk yaşamakta ol:ın karısının rıyni Talebenin gidecekleri yete geçiyor 
rıştmyar) di)'on;unuz. A! buyurunuz, mahalle ve oknktaki evine giderek mclrtepler bildirildi 1 
yanlışlık vıır. cvveU müellif (Cana- rnrnkları .. ım-•---· söylemı"c:tir. Ka- F..dime, (Hususi} - Alptıllu şe-

,,~- .. ....... uu ,, tlk okullan bitirip de orta okul- j 
ziyülcvvcl) demiyor. Büfıkis doğru nsının erkek k--'-t HU3llfi kapıya ı kcr fubrik:ısının yem yıl kampenya-
olarak (aimadelwa) diyor. Siz.in -ı..ıp bu ı'şı· .-...::.': halled cklerı' - laro geçen talebenin hangi scmUC'rdc r;ın:ı başlam:ı gunü yaklaşmıştır. Bu 1 

y.. "'"""" b- ve hangi ortn okullara gıdcccklcriııi 
gibi bilgili bir zoıta hafi olmamak 1A- nı· so~ylcyincc hiddcUenen Mustafa b ibb:ırl:ı fabnka fa:ılıyetc hazırlan-

ildiren liste maanf mudurlu.,"Unde 
zım gelir ki (Cümada) kelim mü- Hn-üvii itip '-akınaya bft"'~mı..+ır. mış bulunmaktadır. F:ıbrikanın 20 

...,.., ~ - " ~ ~· hn:ı:ırlanarak flk o.kullurn gondcril- 1 
cnncstir, (~) lMzı da onun sıfatı A--: mah~llede o•··-n Hakkı ve Os- ll.l!Ustost:ııı sonra fnalıyele gt..'f;CCcğine 

in i u.ru~ .. ""'" miştir. Talebe bu listclere gore de- l 
olduğu iç - mutnbnkata r ayet cdi- m"n da y..tı~A~...: ... H"-üyü kurtnr- rozanın bugünlerde pancnr ann ı;ö -

irll b .. --~...- u.:.u vam edecekleri orta okullorı ıığrcne- b ~ı~ k B' 
lerek - muemıeç get ır, urnd:ı ter- mak istcm.ışlcr. Bundan biısbntün ceklerdlr. kiilmcslne a~nnca tır. u·ı:ok yer 
cilmc ederken müellifin bu pek doğru kızan Mustafa bıça~ını çekince uçu- lerd~ pmlear mnhsulıı çok lyid ı·. 
bir tnblrlnl neden i:>e bozmuş, avnmın ne birden saldırmı ve hepsıni bıçak- Mekt.elılerde hazırlık başladı Fubrika idaresinm yardımı lle mits-
(Bcn onun cemaziyelevvclıni bilirim) lamıştır. Kendıde hır kaç yarn Orta okullarla lısclcrde ikmal lmti- uhslttn tureycn pancar bficeklcrilc 

SABAH AN SABAHA 

Hava hakimiyed 
( Baı tarafı 1 inci sayfada>' 

sarcUeriyle bu eksiği taınııznb' 
yorlar. 

İngilizlerin bugün beş bin tat 
yarcleri oldUc,°'u hesab edilın~· 
tedir. Almanların iki, Uç biJl 
fazla olması ib timnlinden t>ab". 
secliliyor. Her iki taraf da artık 
müsavi tayyare imal etnıekt~ 
dirlcr. Faknt buna Am~ 
her ny vermekte olduğu ~· 
Kanadanın 100 tayyaresini ııa· 
ve etmelidir. Bu suretle bir sC" 
ne sonra İngiltere AlmanyndaJI 
bir iki bin fazla tayyareye snb~ 
olacaktır. Halbuki hem A.ınetı• 
kanın, hem İngilterenin ta~ 
imalatı bu bir sene içinde, iki, 
Uç mislini bulması mukaddet 
olduğu lınlde Almany:ının elin' 
gc~en fabrikalarda.ki inşaat ile 
de buna muvaf ak olnmıya.c3t' 
tesbit edilmektedir. Bunun b:ıt' 
lıca delili harb başladığı z:ıJil.1lll 
Almnııyanın müttefiklere hn\-ıı· 
da k~tkat faik olduğu halde oıı 
bir 'ayda bu kat'i hakimiyeti ya· 
vaş yav~ knybetm.üı olıuasıdır. 

İngiltere bilhassa bombardt· 
man tayyarelerine ehemmiyet 
veriyor ve bunlann avcı tana· 
relerine kolayca hedef teşkil & 

dcceklcri iddiaJ:>ına §U on bir aY' 
lık tecrübeden sonra pek aldırt& 
etmemektedir. İngiliz bomb:ır 
dmwı tayyarelerinm başında 
Arnınlrong - Vitvorth VitJC)' 
gelmektedir. 

Bun! r çok ağır bomba taşı

dıkları h:ılde müdafaa sHUhlaJ"l 
dn son derece kuvctlidir. önün· 
de, arkasında birer makineli tü· 
fek d:rcli vardır. Bir de ıı· 

3nğıda i.im •rerı sürülür üc;üncil 
bir makinel.ı tüfek mevkıme sn· 
hibdirlcr. Bomt·üar Fuz'e:'aıı 
albnda ve kanatlar içinde taşııı· 
maktadır. Çift motörü 990 beY .. 
gir kuvvetinded.ir. Satte ~O~ 
kilometre silr'ati vardır. 

lşte İngiltere bu tipde ve buJl1\ 
benzer diğer muhtelif tiplerde 
bombardıman tnyyarelerinin ir.· 
§a.ntını son hadde vardırarak 
gelecek sene, olmazsa öbür sene 
havalara da hakim olmak ve di
ğer vasıtalarla beraber bu yol· 
dnn da taarruzlarla düşmnnınıı 

pes dedirtmek azmindedir. tn· 
giltereııin bombardıman tayya.· 
relerine verdiği ehemmiyet .Al· 
manya üzerine yaptığı taarruz· 
larla ve attığı bomba acled\yle 
de sabittir. Bir İngiliz membaı 
37 bin İngiliz bombası alıklığını 
ve yalnız Hamburg şehrine 57 
defa taarruz edildiğini, Alman · 
lnnn İngiltereye o.ttıltlnn bonı· 
baların ise bunun bcşdc birine 
müsavi olduğunu bildirmekte • 
dir. Bu rakamlarda mübalağa ve 
yanlış oba bile Almanyanın 1n· 
giliz bombalarından çok sıkmfJ 

çektiğini muharib ve bitAraf 
biitün membalardan anlaroAk 
kabildir. o. 

•- F5kl ve veni dun.yada harben-
dil t'" n aldığı !evkalAde inkişnf-

Bize Adem atamızdan b:ışlıcn iki 
h:ı. lct kalmıştır. Birincisi hata, ildn
eisi bilgıdir, bu iki halln birlncl.si olan 
habyn Adem oğullarından her ferd 
vllrıs olmuş. fıtr:ıt bit birimiU bun
dan halı bırakmamıştır. 1kinc1sl olan 
bllglye gelince o nncnk emsaliniz gıbi 
yilksck yaradılan kimselere ııaslb oı- ı 

muş bir nimettir; ne muUu sahib o-1 
lnnlara! 

toblrlne bile uygun düşürcmem.işsl- almıştır. Vıık'aya yetişen polıslcr h:ınlarmın \•e kayıci ve kabul işleri- yııpuğı sıkı mi.c:ıdclenin buyük f:ıy- ı 
niz. Bu, böyle... yaralı k:ıvgaolan Beyoğlu hnst ha- nin başlanmasınn az bır vakit kaldı- <blan gorulmuştur. 

Sonra (ve 464 hicrl ve 1068 mil~- nesine kaldırmışlardır. ğı için hazırlıklara b:ışlarulmıştır. M. Savni llehçet SAPA 

~~:a~~~~r':2:~~c:; Tabanca ile oynarken -,-S_e_v_d_a_z_e_d_e_b_ı·r_k_a_d_ın----- ıcRadyo Program!) ısmda rakamların kıymeti 

knl aı. 'Stır dedi. Dilny;ıJ"ı sanın bu 
ko tu'lÇ buhran devıım ettikçe. hatU'ı 11 
bıt.t.ı...l.{'n 60nra bile mücadele sahnsın 
da d ıma hazırlanmak ve hazırlıklı 
bulunmak mccburiyeUndc,yiz. Hazır- 1 
Iıkl ... nnuzı rakamlarl:ı hududlandır-ı 
mak doğru değıldlr. Hele tıınareellfk 
ve ha\ acılık sah.ısında binler, on bin
ler, hatt!ı ylız binler bi7.i. katiyen tat
min edemez. Yaşamak, kendimize 
hürmet ettirmek için ucnn bir millet 
olmak mccburıyetindeyi.z. 07le bir 
vaziyette bulunmnmız lAzımdır ki her 
Türk genci bindiği tayyareyi di.rnyet 
ve meharetıe uçurabllmclidir. Bu sn
hadn yapacağunız fed:ıktırlık nzamt 
olmadılar. Millet, devlet ve hükümet 
hep bir arada ve biriblrini tamnmlı
)'lln bır fnnliyet halinde bulunmalı
dır. ,---------------........ 
Yeni Sabah 

ABONE BF~EU 

IENELIK 
e AYLIK 
8 AYLIK 
1 AYLIK 

TOrklyı Ecnebi 
1400 Kf'I. 2700 Kl'f. 
7&0 • 1460 • 
400 • 800 • 
160 • 800 • 

12 A6ut;tos 1940 - PAZARTESi 
7 Receb 1359 

30 Rumi Temmuz 1855 
GUn 245 Ay: 8 1940 - Hızır 99 

Güneı Öğle ikindi 
9.54 5.06 8;57 Ez.an? 
6.07 13.19 17.10 Vasatı 

Jl>k .. m 
1%.00 
20.12 

Vataı 

1.44 
21.58 

lmNk 

7.58 
4.IJ 

Ezaftt 
Vasati 

Tekrar ric:ı ediyorum: (0 kadar 
ağman kadı kı::ında da bulunur) dı
yip gC('meyinlz; bu ccdvcl o gu:ı:cl vü
cud iÇin bir n:ızarlık yerine geçer, 
kem n:ız:ırlar o na:ı:arlığa ilişir knlır 

dn, bu tııze cözc gelmekten kurtulur. 
Ne gibi habılar mı? dediniz. insan

lık hali olnr:ık b:ızı ynnltşlıklıır, sc
hlvl.es-, xühuller göze çarpmıyor de
ğildir, bir bilgi adamı olmanı:ı: dolayı
yistlc gilccnmiyeceğinl:ı:i tahmin ede
rek onlan şuracıkta kaydetmek iste
rim. 

Tercumeye lütfen illivc buyurulan 
Mukaddimeden başlıyorum: 

-1-
(Sahlfo .xıu - satır 18) Tikin.J.e

llmcsini hen1 sahife dahilind hem 
haşiyede (Tekin) diye tesbit etmis 
ve haşiye olarak da (metinde bu 
kelimenin tereemesi smısında uzun 
u:ı:ndıya anlattık) demlşsinjz. Buna 
dair izahn tesadüf etmek funldilc met 
ne müracaat et.Um, ornd:ı da bu ke
lımeyi ktııı Tikin, kfllı Tekin y:ız.ıl

mı.ş gördüm, tuhaf bir ~! Ba bol, 
ol!ayucu üzerinde fcn:ı tesir ynp:ıbl
lfr; mcselli; Ellerinde, ymılıınnda bu 
ltndar vesait varken bu kelimenin 

bıUrllmis olduğu anl:ışılıyorsa da) Şişli Harıımoğlu soknğı Vaııgcl a- 1 g -
buyuruluyor. Garib bir hesab! (1068) partmarunda oturan 24 yaşlarındaki 12/8/1940 PAZARTESi 
adedine (!) Wve cdılince <1072) mi Bilccı1tli Gillsüm· m-..;clkı gun koca- 7.30 Progrnm \•e memleket sa.ot 
olur? Ne tuh:ı[ lnccleylş!.. . sına nid tabanc~ı karıştırırken bir- Dostunu tehdid etmek suçun- ayarı. 

D::ılıa sonra: <- :ınlnşılıyorsa da dcnbirc atc;i alınış \e çenesinden gi- 7.35 ?dJtlk: Hnfif mustki (Pl.) 
cild lll snhlle 116 cBiz bu kitabı ynı;- rerek kafa tası içinde kalmıştır. Der- d 4 •• h h k ""' ld B 00 Ajııns haberleri. 
dığunız sene C90 idi> demesi işi kn- hal bnyılan Gülsüm Beyoğlu hasta- an gun aıJse ma Uffi 0 Ü 8.10 Ev kadını - Yemek lıst.esi. 
rıştınyor) diyorsunuz. Müellif orada hanesine kııJdınbn~ır. Yara:;ı tcbli- 8.20/8.30 MiWk; Hafif musiki proı:· 
(690) demiyor, (69) dıyor ve hicri telidir. Evvelki gun dostunu başkn bl: aynbp d eve donmekte oldu-;u sı- rıımının devamı (Pl.) 
yılını değil, Türk yılını kasdcdiyor, Yemek piljirc.)im derken kadınla görerek. her ıkisııu de Olo.ım- .rnda derhal h:ırşı_ına dıkılcrek: 12.30 Progrnm ve mcnılekct saat 
af buyurunuz aouna gafletin bu de- le tehdid.eden Seller ndınd;ı genç - Sen bcnım dostumu C'limdcn 
reccsi iyiye alfunct değildir. dükkanı yakmış 1 bir kadın vcrfldığı curmum ud .:.lıp, ondan benı oyırtm k ıstiyorsıın 

V -·-~ b (G k Hayd:ırp:ışa - Kadıl<oy rıhtımı ü- rnnhkemcsindc SU"U sabıt nonılerek h 
e onu muı.c;.uı.t : ere cild 1 sa- zerinde 33 numaralı dükkanda evvel- " 0 

••• 
hife 290 daki tan"h ve gerek kırmızı dört gün hapse mnhküm edıldı. Dıye çıkıştıktan sonra ~yle bir 

ki gün yangın çıkarak dUkk n kıs- Yap~ğımız t<ıhkıl.atn gore; Kü- tchdid savurmuştur: mürekkeble ym:ma nushanın kennrı
na yapılmış olan düzeltme yanlış ol
sa gerektir} ~nuz. Müellif o sa
hifede; (Biz, bu kitnbı yazdıgımı:ı: yıl 
ki 466 scne9nio muharremi idı, yı
llın yılı girmişti) diyor ve yanlı lık 
da yoktur, 464 de b:ışlamış, iki sene
de bitinnistir; yalnız burada dikkat 
cdılccck bir nokta var. Ba 466 tarihi
niıı hicri olduğunu anlatmak için 
(Muharremde idıl kaydını ilave edi
yor, dikknt buyurubnuş olsn idi şüb
hcsiz görülürdü ki cild Ill sahife l lG 
da Tüık yılını kasdeltiğl için orada 
böyle bir .ka,yıd ilfıvc etmemiştir. 

(Sonu yal'tn) 

men yandıktan sonra sondürulmüş çükpazardo oturmakt.ı olan Seher - Eger scnı bır daha onunla gbrür-
tur. Yapılan ~kik::ıt neticesinde bir müddet ewcl .sevdiğı ve beraber sem onu ayartmak, başd:ın ç.ık~p 
:yangının dukkfında yatııı kalkan yaşadığı mnnav Mnhmudun son za- benden ayırtmak istcdiğıni ı 'Up 
Halidin yemek pışirmek uzcre içeride mnrilarda kendmden kaçmasından deyarsam a' malfah ikiruz.i bıçakla, 
kuru ot yakmasından ilcrı gcld.(ği an- şilbhe etmektedir. Nıhaynt manav p:ırı;:ı pa:rçn do ~:ırım da yine onu 
l:ışılmıştır. işi bütün butun ııı;ıga vurarak Se- snnn mal etmenı. 

otodldctle nraba beygirine herden nyn obrak ~aya bnşl:ı- Bu lerı bağıra bağıra so;ı;lıyen 
":Srptı mıstır. Fakat t.-ım mile de alakasını Sriıerın knrşısınd:ı Nazmıyenin s:ı-

Evvelki gun Beylcrbeyind otur:ın kesmiş değildir. kın sakin durmn ı ve hıç korkma-
~ otlu Atlan kendisine nid 204 Onun bu holinden son derece rızab ması onu busbiltun delirtmiş ve tch-
sayıtı motosikleti ile ,ezerken bir- ve kıslCnll(lık duyan Seher genç dos- dıdini t kr.ır tekrar haykırmıştır. 

dcnbi.rc sür:ıt.ıle çnrp:ır.ık başıııd;ın tunu daima taklb ctm kte oldu;;un- Etr.ıfdan yeti;-enlcr ve polli N~-
ngır su .ette y;ırnlanmış \i e h tah:ı- d:ın nih:ıyet evvelki gun ak m u- yeye hücum etmek istiyen Sctıcri 

neye kaldırılmıştır. Çarptığı bcyp- zeri onu diğer bir genç ve guzcl k - tut:ıra!< karakob al'lltşlar, man:ıv 

rin de vücudunun muhtell! yerle- dınla konuşup gezerken y-..k lanuş Mahmud d:ı h:ı.bcr al:ırnk kOŞU!J gel-
rinde y:ırnlar açıldı uıdmı ted<l'IISİ \•c u:ı:ııktan takib ctmıştir. mı:ı ve NazIIUYe ile birlikte Se!":crln 

ayan. 
12,35 Mu4lk. 
l!?~'iO Aj;ın.s haberleri. 
13.0S Muzık Saz eserleri. 
13.20/14.00 7'.fotlk: Orkc..<ıt.rtı 

kri. (Pl.) 
ıu.oo Rrogrcm ve mcınlckc-t 

ay:ın. 

18.05 Muı.ik: Ary~ır (Pl.) 
13.40 • fouk: Rnciyo caz orkcstr:ıst 

(lhrnh!tn Ö7.gur ld ... re:.Jnde) 
19.10 Muzıtt. 
1111- Mcmlt"kct ı:a:ıt :ıynrı. ve ııjallS 

habcrlcrl. 
20.00 Muz.ik· Fasıl he.yeti. 
20.30 Konu;:ma. 
20. 45 \1., • 1k Dinlt:yei dilf'klcrf. 
21.10 Mürlk. Ecl,ı> Sc:ı:t-n t:ırafındn!t 

viyoloı el solo - A. VHaldi, Sonnte 
1. minör. 

nasıl <fkuruı.ca''Ull neye böyle karar- ı TiYATROLAR 1 
l:ıstırm:ıdan yazm~l:ır? dedirtebilir. _ 

-2- ______________________ .... yapllmıştır. 

1 

Seher her ihtim:ıl karşı y~nlan- nleyhln .obrnk davacı olm~lardır. 
Gene bir mot.ör kazası nn sokulmamış •e kendim göster- Binnci sulh ceza mahkeme inde 

Ac:ıb:ıdemdc oturnn Muzaffer; nr- ı memiş ise de bu hale çok da asabi- r yet ed len bu davada dinletılcn 

21.30 Konuşma (radyo gazetesi.) 
21.45 Müzik: Radyo salon orkCS• 

trası. 

22.30 Memleket saat oyan, Aj:ııtl 
h:ıbcrlcrj, Ziraat, Esbnm - TahviıAt. 
Kombiyo - Nulnıt Dors:ıst (Fiyat.) 

22.45 Milzik: Radyo salon orkel" 
trasının devamı. 

Ylnc ayn} sahifede (salır"21): (Yal
nız burada göz önGne alınacak bir 
şey vardır; K~h her uunan Oğuz
ları i.ibfir Türklerden ayırır. Burada 
ntal r.ımız olan beyler cmtr kelimesi
ni (Hemir) diye söylerler. (E) yi (H) 
ğuzlu enılr diyeme7ler. (E) yi (H) 

RAŞ1 D RIZA Tiyatrosu 

HALiDE PiŞKiN beraber 
12 ağustos paz:ırtcsi gunü kşamı 

Betlktaf Hqhn Bey Aile bahçesi1lde 
YAT.AKLI VAGONLAR 

KONTROLÖRÜ 
Vodvil 3 perde 

kad:ışı 1brnhtml de benıbcrınc alan.k leşmiştir. Dostunun ;r.ınınd:ı ı gfizcl, ş;ıhıdler ve pohs zabıtlarile Seherin 
motosikleUe gczı:rlerken SO!=ildlü boylu boslu kadının ~di arka~- hen dostunu. hem de Nazmiyeyi ö-
t.ren köprüsü kenannd:m hcndcge larmdan ve m:ıb:ıll ko~ul:ınndan lumle tehdid ettiği sabit olmuştur. 
yuvarlanıp muhtelif yerlerinden y:ı- Nazmiye olması onun bu hiddetini lddıa makamı suçlunun tea.iyesuü 
r.ıl:ınmışlnrdır. !kisi d Numune has- kat kat :ırttırmıştır. ist mış ve Mkim Sclıcrin dört gfrn 
t:ıhanesine kaldınlmış ve ted:ıvilcri Nihayet Nn:ı:miyenln mımavdan hnpslne karar vermişUr, 
yapı\.'TUŞtır. \."11111 ______________________ _.J 

23.00 Müzik: CazlJand (Pi.) 
23.:25/23.30 Yan~ki progrnm 'ff 

kapanış. 
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MİLLİ MÜCADELE 5 
İki KÜÇÜK MOTORBOTUMUZUN 

~ Ceber tank 
KAHRAMANl.IGJ 

Yazan: A. CEMALEDDİN SARAÇOGLU 

Beş müsellah Türk bahriyelisi bir zabitin 
kumandasında "Enosis,, e tırmanıyorlardı. 

~~~~ 6 ~~~~ 

"Lconidas,, kaptnn yolculan- j 
na knnp. ne kadar mahcub ola
cağını düşünerek terler dökü- J 
Yor, güverte yarılıp dn vapu-
run derinliklerinde kaybolmak 1 
istiyordu. 'Enosis,. in süvarisi 
bu düşüncelerle meşgul iken 
karanlıklardan aksetmiş olan: 

- Raptan stop! emri cevab
Slz kalmış ve Yunan vapurunun 
kuvvetli pervanesi muttarit gü
rültü ile Karadcnizin sularını, 
köpiiıtmekte devam etmişti ki 
hlrd"nbire vapurun iskele tara -
ftndan bir şimşek çakmış, bir 
top sesi gürlemiş ve tıpkı koca
İlla!..1 bir arının vızıltısını a11dı- 1 
l'aıı bir sesle mermi havada be
Yazınıtırak bir mahrek çizerek 
••ı;, 
ct:..nosis,. in sancak ba.şomuzlu-
ğu tarafına düşmüro;tü. Daha. 
gecenin korkunç karanlıkları a
tasında megafonla: 

ğu kndar uzak bulunmayı ihti
yata muvafık görmüş olacak ki 
yolcuların arkasına çekilmiş 

duruyor.Mümkün olsa kadınları 
kendine siper edecek. 

J.zzet kaptan elinin bir hare
ketiyle yolcuları, mürettebatı 

teskin ettikten sonra temkin ve 
vakarlı bir edJ. ile soruyor: 

- Geminin süvarisi nerede? 
Leo11iclas kaptanda şafak atı

yor. Adeta ispazmoza tutulmuş 
bir snr'alı gibi titriyerek, sende
liyerek ilerliyor. Türk zabiti 
karsısındaki bu aciz mahluka 
istihfafla, merhametle bakı -
yor: 

- SU\·ari siz misiniz! 
-Evet.. 

- İsminiz? Gemide telsiz var 
mı? 

- İsmim Petro Leonidas. Gc-
mide telsiz yoktur. Novorosisk
ten lsta.nbula gidiyorum. 

c Dr.vanu \ar) 

( *) «Enosisıı vapuruna ısllihlı beş 

neferle çıkıp Yunan v:ıpurunu Tur·\ 
kiye Büyük Millet Meciışı hOkOmetl 
namına z:ıpteden bu Tilrk :uıbltr A-

nııdolu hükumet nin bir harb gemisi 

- l{aptun stop! .. emri işitilir, 
işitilmez ayağa flrlamL5 olan 
Yolcular top alevini W! .gürültü
sUnü işitince; hele vapurun yir
mi rnetrc ilerisinde denize dü
§<ln ve korkunç vızıltısı henüz 
kulakıara.a çınlıyan mem1iyi 

·· olan «Batum:ı> vapur:.ınun aUvarisi 
gorünce birbirine girmişler, de- yüzbaıı izzet kaptiln idi. 

~ye dönmüşlerdi. Şimdi her a- A. Cemalcddln Snrnçoı;:lu 
b'IZdan, göğüsler parçalanırcn. - ----.....:.====----
sına; 

- Teslim! Teslim!. fcryn.tla
tı Yi.ikseliyordu. 

lşııı esıl feci olduğu kadar da 
tuhaf tarafı biraz evvel gös 
~riştc, çenebazlıkta birbirlerile 
:Varışa çıkmış oldukları zanne
dilecek kadar atıb tutan tayfa
lar- Şimdi yolcuları çiğneyerek, 
kadınlan itip kakarak borda -
dan sarkıyorlar ve hançerelcri
nin biitün kuvvetiyle Türli:çe, 
Uun1ca ve Rusça olarak: 

- Teslim!.. Teslim! .• diye 
haykınyorlardı. 

"Enosis,, i durduran harb ge
lllisinin bir Türk sefincsinden 
başka bir şey olmıyacağını her 
kes anlamış, vapurda müdhiş 
bir panik baş göstermişti. 

''Loonidas,, kaptan da çılgına 
dönrniiştü. Daha beş dakika 
evveı, böbürlenen, yolcular ara
sındaki kaduilara çalım olsun j 
diye kendisini ve mürettebatını 
asıa.n tasvir eden bu adam, şim-1 
eli korkusundan dişleri birbirine 
Çarparak kaptan köprUsüne fır
lamış ve makineye: 

- Stop! emrini vermişti. 
"Enosis,, süratı müktcsebesi 

sayesinde yüz metre kadar da
ha ilerledikten sonra yavaş, ya
~aş lavakkuf ediyor ve hafif tc
~abrnın keyfine tiı.bi, bulundu -
gu Yerde hafif, hafif sallanıyor
du. 

-5-
'.l'ÜRKIEU GDllDE!. 

'I'iz bir düdük sesi .. keskin bir 
lturnanda .... 

Rumanyayı 
fehdid 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Bir 1nı,'11iz gazetesinin makalesi 
Londr:ı, ll (a.a.) - Balkıınlnrd:ıkl 

nrazl mesclclerıni tetkik erlcn M:ın-
chC"ster Cardiaıı gazetesi, cRumnn
yanın wkslıni serlevh:ısı nltında şun 

ları yazmaktndır: 

Bulı:..ırlar miıtalebatıncla çok mu
tedil davrnnmaktndırlnr. Gon.ındıigu

ne gorc bu hudud tashih:ıtı pek ma
kul ve dostane bir :surette icra coilc-
cektır. Dobrkcnin ccnubundaki :Hul
gnr cknlliyeti kesif bir vaziyette bu
lunmnktadır. 

Buna mukabil Rumanyn ile Maca
ristan nrn:;ında daha fazla müşkülM 
mevcud bulunmaktadır. Rumen mnt
buatı, fcd.ıki'ırlık yapmak mecburi
yetinden bahsediyor. Pakııt Macnr
lıırın, Rumenlerin yapacakları fcda
~rlıklarla iktifa edip etmiyecekicri 
de ayrı mesele teşkil etmekterlir. Ma
car tnn ancak Transilvanynnın tama 
nuru alırsn memnun knl:lcnklır. lfol
buki Rumenler de orasını ırklarının 
beşiği olorak tcl6kki etmekte bulu
nuyorlar. Runa bir taviz olmak lir.ere 
Almnrılnrrn Mncarlstana az arazi t<>r
kcdilerck fnzln miktarda ahali miıb:ı
dele cdilmesinı tnvsiye etmişlerdir. 

Bir tazyik nltında Rumenler, Trnn
sil\'anyanm garb hududunda bir mik
d r arazi terkedebilirlcr. Ah:ıli ıne-
selesine gclincC'"' Rumanyanın tam 
göbeginde yasamakta olan ve Macar 
ırkından gelen yarım milyonluk in
s:ııun mcvcud oldugu müşahede cdi
lır. Mezkur klitıc bir kaç asırlık oı
duı,'U cihctlt', HiUerin kuvveUi usul
lcnl0 kölfünden kopartılm:ığı istcml
ycceklır, 

-•••«--
Meb'uslanmız halkın 

derdlerini 
• 

dinliyecekler 

Ve "Enosis,, in bordasına kü
!;Ük bir filika yanaşıyor. Yunan 
Vapurunun iskele bordasından 
l!:ırkb.n ip merdivene birer birer 
lırnıanarak çevik ve çal!i.k beş (Baş tarafı 1 inci sayfada) 

tnUsellah Türk bahriye neferi, ağustosta Beykoz, 27 de Bn
bi k1rltöy, 28 de Kartal, 29 da Sa-r zabitin lrnmandansında "E-
nosis,, c brmanıyorlnr. nyer, 30 da Çatalca halkına sı-

Mchmedçikll'rin omuzlarında rn gelmia olacaktır. Tekrar 10 
tsıı 1 e-ünlük bir dinlenmeden sonra ı duran mavzerlerin nam u- ., 
laıı gemiden fışkıran elektrik 9 eylülde Silivride, 10 da Şişli 
ampullerinin ışıklan altında do- ve Şehremininde, ll inde Şile
lluk PınlWar yapıyor. de, 14 ünde Büyükadatla top-
. 'l'Urk zabiti (•) Yunan gemi - lamlacaktır. 

Sinin --ııuc--

b güvertesine ayak basar A •k 
<latnnz mürettebat hep birden merı a ve 

~~lvarnıak, merhamet dilenmek 

~1n ona sa!dınyorlar. Şimdi her A vr up a harbi 
~ afacıan bır ses çıkıyor, her a-
gız bir nidai istirhaınla açılıyor: 

- Bizi batırmnyınız!. 
( Baf tarafı 1 inci sayfada) 

B. Rooscveltc topyekün müdnt:ın 

için icabeden sn15.hiyctlerin verılme
sini tnlcb eden hatib şu sütleri ilfıve 

Gözler yaşlıdır. Kadınlardan 
?U sUtuuu mce bir yngm-ur halin-
ık' ctmi&tir: ısi, da.ha merminin kaldırclıbıTı d - Müşterek dtlşman:ı karşı milca-

e dalgalar üzerine dökülmeden dclcye de\ am eden dostlarımıza yeni 
hayı.lınışlardı. 1,ıe şurada, kas- umidlcr vermek, içlerini çekerek Al-

1 katı kesilmişler, renkleri uçmuş lnhın irulyetile bosuna beklemiyecek-

' 

Yatıyorlar. lcri kurtuluşn intizar eden eski dost
I<aptan Leonidas pek acına _ lıırımıuı ışık knpısı acmık gnycsile, 

L'r>L bu insan .kisvesindeki c:cytanlıırı tcred 
~ bir halde Türk ~bitinden "' dilde dUşürmck, ne mi.ıkeınmel bir 
\'e neoeflerinden mUmkün oldu- hareket olur. 

meselesi 
[ Baı;makaleden devaml 

çiğnenmiş bir milletin gayet 
meşru ve haklı bir da~·ası kar
ŞL~mda değil de ortalığı bir 
kat daha karışbrmak Ye yeni 
yeni harb sahaları açmak için 1 

tahrikler yapan kötU bir propa-! 
ganda sesleri karşısında. bulu
nuyormuşuz hissi hasıl oluyor. j 

Ecnebi iı;;gali altında bulwrnn 
vatan toprald:ınnı geri almak 1 
isteyen bir milletin ne gibi hak
lara istinad ettiğini, ne gibi 
prensipleri bir silah diye ltul
Jandığını pekala biliriz. Ve hiç ı 
bir istisna gözetmeden lıer 

millete bu türlü davalarında bir 
sempati duyarız. li'akat Ccbc
lüttank lspanyolların ruıa va
tanından bir parça ise; ele ge
çirmek istedikleri Tanca dn 
başka bir milletin, yalnız Ms.ğ
rib arablnrının vatnnlanndan 
bir parçadır. lngilizlerin Cebe
lüttarıkta bulunmaları haksız 

ise, İspanyollann da bunun ta 
karşısındaki Tancayı zaptct -
meleri nyru derecede haksızdır. 
Kendisine karsı yapılmış bir 
haksızlığı tamir ettirmek dava
sına kalkan bir millet ayni hak
sızlığı ba.§ka bir millcle karşı 
kendisi de tatbik edemez. 

Bunu yapınca Cebelüttarık 

davasındaki delilleri düşürür . 
Mevkii zayıflar ve cihan efkarı 
umumiycsinde hiç bir muhab
bet ve taraftarlık bulamaz • 

İngiltere miiccrred hak ba
kımından Cebelüttarık'ı lspan
yaya. geri vermelidir. Fakat 
dünyada bugün hangi devlet 
mücerred hak ve adalet prensip
lerine hünnet ediyor? 

Bugünkü vaziyet dahilinde 
tiıgiıterc sırf hak ve adalet mü
lahazasına tcba'an Oebelülta -
nkı İspanya.ya geri verirse bü
tün dünya kendisine güler ve 
saflığına hükmeder. Binaena
leyh İspanya bugün ancak İn
giltereden daha kuvvetli ise Ce
belüttank 'ı geri alabilir. Nafi
le nümayişlerle, tesirsiz feryad
larla hiç bir ameli netice elde 
edemez. 

Bugün insaniyete düşen va
zife hususi, mahalli, mesele ve 
ihtilafları ayrı ayn lıalletmeğe 
kalkmnk değildir. Medeni sos
yetelerde tatbik edilen hak ve 
adafot prensiplerini beynelmi
lel münasebetler sahasına inti
kal ettirmek için umumi bir 
prensip ve uzlaşma temin etme
ğe çalışmak lazımdır. Cebclül
ta.nk, Süveyş, ilaahara gibi ba
zı mevkilerin 1ngiltere devle -
tinin hayatını temin ve idame 
bakımından 1ngilterenin elinde 
bulunması behemehal elzemdir. 
Oralardan lngilizleri çekilmeğe 
razı edebilecek hiç bir prensip, 
hiç bir ahlak lcaidcsi, hiç bir fel
sefe nazariyesi yoktur. 

Dünyada öyle bir nizam ku
rulmalıdır ki her millet haya -
tından, istiklalinden, hürriye
tinden emin olabilsin. Ancak on
dan sonradır ki emperyalizm 
izlerinin köklerini dünyadan 1 

kazımak kabil olur. Halbuki iş
te İspanyoll:.lr bile kendilerini 
lngiliz emperyalizminin mazlu
mu diye gösterirken öte taraf
ta zavallı nrablann başında bir 
lspanyol emperyalizmi tesis et
mek için çalışıyorlar . 

Hüseyin Cahid YALÇIN 
---ıtııc---

Rusya da tatbik edi
len yeni cezalar 

Moskova, 11 (a.a.) - Rcutcr: 

Fena imalat dolayısilc müdur ve 
mi.ihend is !erin hapis ccz::ısm:ı 1:arpıl
maları hakkında son günlerde intişnr 
eden kararnameye tevfikan ilk ınah
küıniyctlerin vcrildlgi haber nlınmış
tJr. Kusurlu kondansatör imal eden 
uı: şohıstan biri 8 ikincisi 6 ve dığcri 
de 5 seneye mahküm edilmişlerdir. 
Bugtln ncşrcdılcn iıı kuram; mcsinc 
göre uf'nk hırs11lıklnr \'e büro ,.c fnb
riknlarda intızrunsız hareketler ya
pnnlnr bir seneye kndar cez::ı göre
ceklerdir. Diger bazı kararnamelerde 
tembellik yapıın ve vazifelerini tcr
kedentcrin şimdiye knd::ır olduğu gi
bi hfıkirn ve fnbrlka ınurnhhaslan hu 
zunm:ı değiL bundnn böyle mi.ıoferid 
ı.:lk.im huzuruna çıknrılacnkları tns
rih edilmektMir. 

l.'ENI SABA.ll 

SON 
'81ii11111aı:illml ............ a. ............................... , 

Avrupada harb 1 Rumanyada Va- 1 Afrikada harb 

! hudilerin vaziyeti İtalyanlar dün SoDeniz üstünde 
büyük bir 

hava harbi 
( Baı tarafı 1 inci sayfaaa) 

arkasından diişman tayy&.releri 
Weymouth ve Portlan'a hücum 
etmişlerdir. Derhal havalanan 
avcı tayyarelerimizle müsademe 
başlamıştır. Nihai rakamlar he
nüz belli değildir. Fakat 50 düş 
man tayyaresinin bugün imha 
edildiği bilinmektedir. Tayyare 
lerimizden 19 u kayıptır. Bunun 
la beraber pilotlardan bazıları
nın sağ olduklan ümid edilmek
tedir. 

Muhtelif evler, bazıları ciddi 
olmak üzere hasara uğramış -
tır. Vesaiti nakliyede de bazı 

hasar olmuş ve bir petrol de
posu ate.~ almıasa da yangın 

sür'atle söndürülmüştür. 
Portland üzerine yapılan hü

cumda bom ha parçalan iki ge
mide hafif hasr yapmıştır. 
Bundan başka hiçbir gemide 
hasar yoktur. Karaya düşen 

bombalar deniz makamatına 
aid binalara ve deniz hastaha
nesine zarar vermiştir. Bir 
mıkdar yaralı varsa da ciddi 
surette yaralananların adedi 
azdır. Bir ölü olduğu haber ve
rilmiştir. 

Alınan l'f'Smi tebliği 

Bertin, 11 (a.a.) - Alınan 

orduları yüksek kumandanlı!;'l 
tebliği: 

Alman hava kuvvetleri muha
rebe filoları bugün İngiliz 
müstahkem limanı Portlanda 
hücum etmişlerdir. Hedeflerine 
isabet eden bombalarla limanın 
mühim tesisatı tahrib edilmiş ve 

1 petrol depoları yakılmıştır. 

Hücum esnasında Manş denizi 
üzerinde muhtelif mahallerde 

Bukreş, 11 (n.a.) - D. N. B.: 
Jyi malümat alan mahafilin blldır

diğine nazaran, yahuciller hakkındn 
ahiren n~"":"edilmiş olan kanunun der
p;ş ettiği üç sınıf noktasından, Rumna 
yada bulunan yahudilerin bir s:ıyımı 
icra t.'Clılınıştir. 

1930 d:ı yapıl:ın sayımda, yahudile
rin umum mevcudu 780.000 kişiye 

bDlıg olmakta ıdı. Bu ycküna naza
ran, Bcsarabya ve şimali Bukovina
nın iadesinden sonra, ellln 45"0.000 
ynhudınin mcvcud bulunması l~ 
gelmektedir. 1 

Birinci smıfa, ynni 30 birlncikanun 
1918 farih.ndcn sonra Rwn:ınynya 

celmis olan ynhudılcrin adedi 210.000 
dir. İkinci sınıfa ynni 30 birincıkfl- 1 
nun 1918 tarıhine ka:lnr Rumen t!ı-
buyclı almış 'lie Rumanyanın harblc-1 
rıne iştırak etınııı olanların adedi 
10.000 dlr. 

Sair bülüıı yahudilcri ihtiva çtmck 
te olan iıı;i.ıncu sınıfa d::ıhil olnnl:ırın 
adedi de 230.000 dır. 

--»ııc-

irla ana 
müdafaası 

Dublin, 11 (n.a.) - Reuter 
ajansı bildiriyor: 

Drogheda'ya beyanatta bu· 
lunan koordinasyon ve müdafaa 
tertibatı nazın Aikcn, lrlanda
nın kontrolü altında bulunan 
topraklara hücum etmek teşcb 

1 
hüsünde hulun.ıcak düşmanın 

1 
bu ~areketini pahalıya ödeye-

1 CCb'"İni söylemiştir. 
Nazır sözlerine şu suretle de-

vam etmiştir: ı 
İrlandaya yapılacak, sebeb -

siz ve haksız muhtemel bir hü-
cum karşısında, her kurşunun 

her obüsün, her mayntn hede
fine isabet edeceğinden emin ol-

1 malıyız. Hazirandanberi 180 
hın kı~i muhtelif müdafaa ser- 1 

visleri~e gönüllü yazılmışlar- 1 

dır. 

Alman bombardıman tayyarclc- Her g~en gün bu rakam yük-
rine refakat eden avcı tayyare- selmektedir. Mahalli emniyet, 
leriyle adetçe çok faik İngiliz .ku~etleri .. ?alkalan, m~dafan 
avcı tayyare filoları arasında zıncırmde sur atle e~e~~.ıyet al 
şiddetli hava muharebeleri ol- ma~t:adır. ~kat g~nüllu yazıl
muştur. Şimdiye kadar habo...r ~ag v: ~lım etmege devam e
verildiğine göre, 73 İngiliz tn.y dilmelıdır. 
yaresi diişürülmüştür. --rııc--

Alman tayyareıcnnden 14 u Hindistandaki 
üslerine henüz dönmemişlerdir . 
Manş üzerindeki hava muhare- ı· t 
heleri devam etmekte olduğun- \ vaz ye 
dan kat'i · vaziyet ancak daho. 
sonra bildirilecektir. 

Amerikalı pilotla.rın akını 

Londra. 11 (a.a.) - Reuter: 
Clare Transatlantik deniz tay
yarelerinde yolcu olara~ gelen 
genç Amerikalı pilotlar hakkın
da öğrenildiğine göre, fabrika
larla İngiltercdeki üsler arasın
da yeni tayyarelerde bir çok 
diğer pilotlarm da mekik dokur 
gibi gidip gelecekleri aninşıl -
mışbr. Bu, tayyare imalatının 

sür'atle artmasırun neticesidir. 
Amerikalı pilotlardan biri 100 
kadar pilotun derhal vazife nl
dıklarıru, başka pilotlann deniz 

llombay, 11 (a.n.) - Reuter ajansı 
bıldınyor: I 

Hiııdıstan milli kongresi reisi Mev
ı.ına Aznd, Reuter muhtıbirine ynp-1 
tığı bır ınultıkattn, Hınd statilsü hak
kında ynpılan son beyanat üzerine 
görüşmek için Hidistan umumi va
lisı tarafından vuku bulnn da\•eU k::ı-
bul etmek niyetmde olmııdıgını bildir 
miştir. Reis Azad, mun:ıknşayı uzat
mak iı;in hiçbir scbcb förmcdığini 

beytın ederek kat'i ce\':ıbın umumi 
valiye onumuzdeki pazar gumi Ward
hııda toplanncnk olan kongr~n icrn 
KOınıtcsı tar .. fındnn \ <'rileceğini söy
lemıştir. Kongrenin eski reisi Nehru 
kısa bır mulfıkat esnasında wnuml 
val.nin teklı!i ile l:ongrcnln talebleri 
rnsında büyuk bir uçurum olduğu-

nu beyan etmişti r, ı 

yoluyla geleceklerini bunu mü- ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!'!!!!!~!!!!!'!"'~ 
teakib de. ymıi yüzer kişiden tayyareleri az sonra Almanlara 1 
mürckkeb pilot kafilelerinin karşı harekete geçmişlerdir. Bu 
geleceğini zannettiğini söyle- hafta !ngiltercdc bir mahalde 

· tir bulunan tayyare meydanında. mış . 
İngiliz hazineleri Kaııadada general de Gaulle, mmdi tamir 
Stokholm, l 1 (a.a.) _ Lon- edilmiş ve derhal ha.rb cdebi

dra<lan bildirildiğine göre 1215 lecek hale sokulmuş bu tayya
tarihli büyilk İngiliz kanunu e- rel ?'i teftiş etmiştir. 
sasi beratının metni "British General de Gaulle, bir çokla
Muzeum,. un diğer hazineleri rı barb salibini ve son aylarda 
ile birlikte Kanadaya. gönde _ gnrb cebhesinde knzandıklan 

ıilmiştir. 

lngiltert"nin Tank mübayaatı 
Nevyork, 11 (a.n.) - Nevyork Ti

mes gazetesinin blldırdiğinc göre İn
giltere hukümctı Amcriknd:ın 25 ile 
30 ton arasındn muhtelif tipte 4000 
tank satın alfl'\nk için 200 milyon do
lııı· sarf etmeye karnr verınişUr. 

İn~ilteredeki Praıısız 

tayyarecileri 

Londra, 11 (a.a.) - Petain 
hükiımeti silahlarını teslim et
tiği zaman Fransız pilotlar ta
rafından hava yolu ile Fransa
dan lngiltereye getirilen ve 
muharebe izleri taşıya;n Ame
rika mamulatından muharebe 

diğer madalyaları taşıyan müm 
taz ve eski muharib pilotları 

teftiş etmiştir. Du tnyyarelcr 
İngiltercyc geldikleri zaman 
kurşunlar tarafmdan delik de
şik edilmiş bir halde idiler. Bu 
kahraman pilotlar, tayyarclerini 
düşman eline diişmil~ görmek -
tense, zafere kadar mücadele 
et.mck için sarsılmaz bir azim 
le ölüm tehlikesine ablmayı ter 
cih etmişlerdi. 

General de Gaullc, kısa hi
tabesini bitirirken, tayyare mey 
danı hangarları, yükselen "ya
şasın Fransa,, seslerini aksetti
riyorlardı. 

malide pek az 
ilerlediler 

( Baı tarafı 1 inci sayfada) 
Libya cephesinde harekat 

durgun vaziyette olup lngiliz
ler, ltalyan muknvcmetini kır
mış gibi görünmektedirler. 

Sudan cebhesinde, Habcşıs -
tamn garb hududu boyunca ve 
Kasıılanın İtalyanlar tarafın
dan iı=;galinden sonra, harbin 
bidayetindenberi vaziyette deği
~iJdik yoktur. 

Radolye gölUnden Hind Ok
yanusuna. kadar imtidad eden 
üçüncü Afrika ceblıesindc, İn
gilizler Habeşistanın ccnub hu
dudunda Moyalı mevzilerini tcr
kedip Kenyanın müdafaası ile 
iktifaya karar verdikten sonra 
·"W"&da da vaziyet tebeddül ar- ı 
zetmeı..:lıW:.dir. j 

İtalyan kııac:tı Berberanın 1 

üzerine yürümektedirler. He
men yalnız yerli askerlerden 
miitcsekkil olan İngiliz kuvvet
leri, fazla mukavemet göster-! 
ıncz gibi görünmektedir. Buna 
mukabil İngiliz hava kuvvetleri- 1 
nin faaliyeti çok müessir gö - 1 

rülmekte<.lir. 
İngiliz tayyarclori ve 

İtalyanlar 
}{ahire, 11 (a.a.) - Lef a-

1
1 

ja.nsı bildiriyor: 
İngiliz hava kuvvetlerinin 

kudreti, Mısırda ad ta efsane
vi bir hal almıştır. Maamafih 
bu kuvvetler, Şarkta henüz tam 
kabiliyetlerini gösterınemif} o
larak telakki edilmektedir. 

Filhakika takib cdiler. poli
tika da, 1talyanl:ınn garb ccb- 1 
hcsinde yapabilecekleri bir ta
arruz düşünülerek, malzeme ve 
insanlardan mümkün mertebe 
tasarruf etmek yolunda olmuş
tur. 

İkiye karşı bir nisbette çar
pısan Gladiators teşckkilllerinin 
son muharebede 15 İtalyan tay 
yaresi düşilrerek, yalnız iki 
tayyare. kaybetmiş olmaları, 

İngiliz hava kuvvetlerinin fai-. 
kiyetini isbata kafidir. 1 

Diğer taraftan, bir dü51nan 
için en ağır şerait dairesinde ta-1 
nunaclığı bir memlekette ilerlc-
yib, müdafaa ed.emcksizin, gö
züntin önünde tayyarelerini kay
betmek kadar maneviyatı kın

cı bir şey olamaz. 

1 

Libya hududunda tahşid c-
1 

dilen 250.000 İtalyan askerinin, 
memleketin istihsal kabiliyeti 
llOklasından, bulundUb'U yeri a
deta işba haline getireceğini 

de unutmamak lizımdır. 1 
Ccnubda, İngiliz hava kuv -

vctleri, İtalyanların Berbera-1 
ya doğru dağlar arasından yü
rümcleı·ini iz'aç etmekle iktifa 
etmektedir. İtalyanlar hedefle
rine daha ziyade yaklaştıkları 

z:ıman, İngiliz hava kuvvetleri 
Aden hava filotillfılnriyle tak
\iye edilebilecektir. 

ceoolüttank'a yapılan 
hücumlnr 

Londra, 11 (a.a.) - Manc ·ı 

hcster Gardian gazetesine Ce-ı 
belütt.nrıktan gelen bir telgraf, 
İtalyanların Cclüttank'a yap
mı'ş oldukları akınların mübalü
ğahı.nndan bahsetmektedir. 

l\fezkfır gazetenin muhabiri 
5unlan ilave etmektedir: Şimdi
ye kadar İtalyanlar, kayayı 
üç defa aşabilmişlerdir. Atını§ 

oldukları bombalr pek ehem-! 
1 

miyetsiz hasarlar yapmış ve lıiç 
bir askeri hedefe isabet etme -
miştir. 

İtalyanlar hangi saatte görü
nürlerse görünsünler, ge -
rek kara gerek deniz ha
va müdafaa topları tara
fından, kendileri pek fena 
istikbal edilmektedirler. 

Mütemadi bombardımanlar 
dolayısiylc cebelüttarık'm "ö
lüler şehri,, olduğunn dair İ

talyan radyosunun iddialarının 
en güzel tekzibini, kahvelerdeki 
müzik ve orkestranm İtalyan 

Mebusları mızın 
yapacakları 
temaslar 

İstanbul mebusları bugündcıı 
itibaren toplu olarak §Chrin. 
muhtelif semtlerine gidcre1' 
hem§ehrilerinin derdlerini din
leyecekler. İstanbulluların derd
leri bu sene geçen seneye nisbet· 
le epeyce fazla olduğun1an mel> 
uslarımızın oldukça çetin mese
lelerle karşıl~acaklan muhak· 
kaktır. 

Bu derdlerin en mühimmi 
l:arbin doğurmuş olduğu iktısa.
di meselelerdir. Gittikçe şiddet 
peyda eden harbin yarattığı 
buhranların aylar ~tikçe da
ha ziyade artması tabüdir. Şim
diye kadar bu iktısadi müşkü .. 
lata kal'§l bir çok tedbirler alın
dı. Ve yeni yeni müşkülat zühur 
ettikçe yeni yeni tcdbırlcr de n
hnıyor. Fakat itiraf etmek la· 
zımdır lti bugüne kadar alınmış 
olan tedbirler, ittihaz edilmiş o
lan kararlar müşküliıb tamami~ 
le bertaraf etmiş olmaktan u· 
z:ıktır. 

Giin geçmiyor ki yeni bir ih· 
tikar çeşidi ile karşılaşıyoruz. 
Bazı maddelerin iyi tevzi edil· 
lnemesi yüzünden valcı,l.. vakit 
mevcudu kalmıyor. Ve piyasa
da muvakkat ve gayri tabii bir 
buhran hasıl oluyor. Eşya fi
yatları bu yüzden miitemadi
ycn temevvüç ediyor. Tabii bu 
nun zarannı da <loğrudan doğ • 
ıııya halk çekiyor. 

Bu df:rd, zilhur ettikçe na
kıs idari tedbirler alınmakla iza· 
le edilemez. Çünkü her gün bir 
yenisi çıkmakta ve ortalık ka· 
rışmaktadır. Bir hastayı iyi· 
leştirmek için, vücudun muhtelif 
kısımlarında meydana çıkan a
razını mahallinde gidermeğe 

çn.lışmak nasıl kifi değilse, na
sıl asıl hastalık merkezini bul
mak ve tedaviyi orada tatbik et 
mek icab ederse bu iktısadi sı
kıntıları gidermek için de bunun 
asıl merkezini keşf ctmek ve ona 
göre tedbirler almak icnb eder. 

lşte mebuslarımza düşen 
en büyük vazife, halkln yapa
cakları temaslarda bu derdin 
özünü bulmak ve tntbiki icnb 
eden tedbirleri bir kül halinde 
tesbit ederek hükumeti tenvir 
etmek ve bir kanun layihası ha
zırlamaktır. 

Bu temaslar esnasında hal
km da derdlerini ve düşündük
lerini mcbuslanna açıkça anlat
maları lfızımdır. Unutmumnk 
lı1zım<.1ır ki bir derd gizl~nmek 
ve ınühimsenmemeklc tedavi 
edilmez. 

MURAD SERTOGLU 

İzmirde bir yangın 
İzmir, 11 (a.a.) - Akşam 

geç vakit Tan sinemasının film 
dairesinden bir yangın çıkmış -
ur. Yangın esruı.sınd:ı sinema
da pckaz seyirci bulunuyor . 
du. Film operatörü ani olarak 
tutuşruı filmlerle 3t:,ÜU'ca yanmış 
bir halde kendini kurtarabilmiş 

ve memleket hastahanesine ya· 
tınlmışbr. Bir itfaiye ııcf eri de 
cam parçalariyle c.linden yara
lanmıştır. Tahkikat henüz neti· 
celerunemiştir. 

spikerinin sesini adeta boğmu~ 
olması teşkil etmektedir. 

ttnlynda bir mahnl: 11 (a. a.) -

1Uılya umumi l.mrargfıhının G3 nu
maralı tebliği: 

Şımdi bir İngiliz tebligi.nin zayi ol· 
du6\lnu bildirdiği Odm ismındckl 

In&ılıı denizalbsı C\'\"clki bultcnlcri
mizdc bıldırilcn harekat esnasında 
batırılmıştır. 

OJın'ın su içinde hncmi 1500 ton
du. 8 torpil kovanı, 102 milımet::clik 
bır top;:ı ve iki mıtr.ı.lyötle mücehhez 
bulunan bu denizaltının 55 l:ışilik 
murcttebntı vardı. 

tngıliz somalisinde Pas - de - Ctır
nn \ e G<>dajcroyu işgal ctUk. tıert 

hareketimiz devam eunek1cdır. 
Tnyyare filolnrunız Sudand..ı Er· 

kowıt tayyare meyıfanır.ı borr,.'ınrdı
mnn ederek yerde bulunan 15 tayyn. 
reye tnm is:ıbet kaydetmişler \'e dils· 
manın avcı Uıyyarclerıle yaptıgı hü
cı.tmu puskurtmüşlcrdir. Tnyyarelcri
mizin hepsi üslerine dönmuşlerdir. 

Kenya hududunaa Ee-Uak'ı bam
bardunan etmek teşebbüsünde bulu
nan bir dil~an tayyaresi rnüfrczcle
rimizin at.eşile düşürülmüştür. tııgiliı 
pilotu yüzbnşı. esir edilmiştir. 
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At yarışları 

Ynzan: Sami KARAYEI ... 

Ben bugUn.lerl lıilmiyordum. nun iki Kırkpınar güreşi vardır. 
Binaen·ılL>yh, Aliçonun güreş İki de düğün güreşi .. 

bayatını t.n.mamlıımnli: için meş- Aliçonun, Katrancı ile <le beş 
bur Katrancı ile, Filibcli Kara güreşi vardır. Bu güreşlerin üçü 
Ahmed arasındaki güreşlerini Kırkpınarda, ikisi düğünlerde 

de yazacağım. olmuştur. 

AliQO, Filibeli Kara Ahmedin Katarnc.ı, Aliço ayarında. iri 
Ku'.kpınarda kaburga kemiği yan, adnl"li, sallı, boylu poslu 
ni kırmış. bir pehlivandı. 

Hatta., ıkinci güreşinde kolu- Katrancı ile Aliço arasında 
nu incitmiş ve Filibeli Kara Ah-ı kuvvetli musaralar vardır. Kat
medın kolu bilahare kurumu;1 rancı, Aliçonun elinden b:ı.cıpehli
ipincccık kalmış. •va.nlığı almak için çok çetin gü-

K tn ncmın Aliço ıle güreş- re§ler yapmıştır. 
Jerı çok cnctrcsan. ol-u} ucu la- :F'ilibcli Kara Ahmed de Ali
nma bu güreşleri de yazaca • çodan ba.şpchlivaıtlığı almak için 
ğım.. bütün ömrünii sarfctmi. tir. 

Alıçonu.1 hnyntı bir destan.. 
}>N- masal .. bir efsanedir .. 

'Bu büyük Türk pehlivanı hak 

kında ı c ) azılsa yeridir. Bu, na
maglüb pehlivanın mezarı kim 
biJir nercdcdır? 
Bıln .. ·u; Aliçonun Adalı ile 

son elibolu gtlrt"si hir şahe -
&>H. l c , o vakıt tam cllı 

altı ..•• ..ı. 
AlıGonun huzurdaki güreşi de 

fevkalade cntcr<>sandır. 
FılHJAli Kara Alunedlc, 

Ali('onun giireşll"ri 
Fılibeli Knra Ahmcdle, cihan 

pclılıvan 1 Kara Ahmcdi birbirilc 
kanşUımc>malıdır. Cihan pehli
Yam Kara Ahm"'d başkadır. 

Aliçodan yirmi altı sene zar -
fıntla başpehlivanlığı almak için 
meydana çıkıp uğraşanların a
dedi sayısızdır. Ve bu pehlivan
ların her biri, birer Aliço gibi
dir. 

Bir Kel Memiş, bir yakacıklı 
Kel Hasan, bir Şahin zade Molla 
Mehmed, bir Yörük Ali, bir Ka
ragöz Ali, bir Çatalcalı Osman, 
bir Filibcli Kara Ahmed, bir Ko
ca Yusuf, bir Katrancı, bir A
dalı Halil ilh .. 

Bunlar, birer Türk devidir . 
Yüz yirmiden aşağı okkası olmı
yan adamlardır. Yalnız, Yörilk 
Ali hafif adamdır. Arnavut og
lu ayarındadır. 

n>m aım var) 
Fılib r h.s.ra .b. hmcd, Aliço 

dev~in or nl::ı rma yetişmiş bir 

1 pehlı\· r.d:r. ~-•••m••••~..,. 
Fılibeli J{ara Ahmed, Kara ~ 

Ahmcddcn ıki gömlek yüksek 
peillıvandır. Fevkalade usta, 
fevkaFıde oyunbaz, fevkalade 
değerlı bir pehlivandı. 

Filıbcli, yüz on, yüz on beş ok
kalık elli ayaklı çe\•ik, boylu pos-
lu idi. 1 

l<'ilibclinin Aliço ile güreşleri 1 

lıir değil, bir kaçtır. Aliçonun 
gençliğindenberi yetişib, yetişib . ' karşısın::. çıkan pehlıvnnlıırdan 

biridu·. ı 
Filibeli Kara Alımcdle, Aliço -

GAZOZLU 

PÜRCOLİN 
Müshil limonatası 

Piyasaya 
çıkmıştlr. 

Her eczanede bulunur. 

- Kol ve Mani 
ııaııtlcri 

<i AY VAde 1 

FctoOraf 1 
makineleri 

6 AY VADE 1 

--AEG vantilltörlerl • 
Ocakları, Cezveleri 

4 AY VAde 

1 
Avizeler AEG Fırın· ı ı H;ı~;ıgazı o:ckl•rı 11 Lüksor R:ıdyohıırı 
ları - ıllpurgcleri Kömür ıobaları h dl ilk 
4 • G AY VADE 4 AY VAdc ve c ye eıya -------

O S M A N Ş A K A R ve Ş ki 
Cal .. tıı, Bankalar cnddcsi 59-47 Tel. 42769. Bcyaz.ıd, Üniversite caddesi 

No. 28 Kadıköy, İskele c:ıd. No. 33/2 

PIRLANTALI ve ELMASLI 
SON YENi MODELLER 

Fiyatları fevkallde uygundur. Bir dcla görmeniz menfaatiniz icnbıdır. 

Z. S A A T M A N 
•••İstanbul Sult:ınhamam, Camcıbaşı han, ARLON deposu.••I 

1 Devlet Demiryolları İlcinları 1 

At yıırışl:nı dOn oglcdcn sonra 
Ve>licfendi çayırında yapılmıştır. 13ti
yıık bır meraklı kı.iUesj önunde yapı
lan diınku mus:ıbakahır başdaıı niha
yete kadar lıeyecanlı geçmiş ve şu 
rıeticcyi vcnniştir. 

Birinci kc-1u: Oç ya ınd:ıkl halis 
1 

kan Arnb erkek ve dışi laylaT"a mah-ı 
susdu. Mesafesi 1600 metre, ikra
miyesi 255 lira iai. Ko uya S;wa, Tu
nz, işık Ye Sevim ndlnrmda döı t at 
i~1irak etmiştir. Neticede &ı\·a birln
cıliği Tun:ı Jkincili(:ı ıılmı hrdır. U
çuncı.i Sevim olmuştur. Gıınya 105, 
pltısclcr 10~ ı,; e 300 kuruş kaumdır
mıştır. 

ikinci koşu: (Beykoz koşusu). 
Üç ve dnha yukarı yaşda\ti yerli 

hatifi knn tngiliz ııt ve kısrnklnrımı 
mahsustu. Mesafe 2000 mctı·c, ıkra
miye 470 lir . 

Birinci Romans, ikinci Yatağan, 

üçüncü Tnis. Ganyan 1 ıo, pl4s :.ar 
100 ve 120 kuruş vermiştir. 

OçüncD Kotır. (Snt.ış koşususu). 

üç ve daha yukarı yaştaki halis 
kan 1ngıl!z at ve kısraklarına 

mahsustu. Mcsnfe 1400 metre, ikra
mıyc Z25 lira. 

Birinci Tomru, lklnci Parista, ü
çuncli Martı . Ganyan 105 kuruş ka-
zandırmıştır. 1 

DördJncu koıu: (Satış ko usu) 
Dört ve ci ına yukarı ynşdaki halis 

knn Ar:ıb at \'e kı rııklnrınn mahsus-
1 Mesafe 2800 metre, ikramiye 300 lira 

idi. B rınci Tomurcuk, !kıncı Knro- ı 
kuş, uc:iıncü örnek. Ganyan 210, plli
seler 120 ve 390 kurus kauındırmış
tır. 

Geılncl koşu: (Hcndiknp koşusu.) 
Dort ve dalın yukarı ya daki yeıli 

yarım kan tngılız nt ve kısral,l.ıı ına 
mahsu . Mcs:ıfe 2600 metre, ıkromiye 
255 lira. Altı tın iştll'nk ettığl bu ko
şuda birinciligi Olga, ikmcıli •i Ce
sur, iıçunculuı.ru Alccylan nlmıştır. 

Bu koşunun ganyanı 720, plltsclcr 260 
ve 1000 kuruş k zandırdı. 

Yelken teşvik 
müsabakaları 

İkinci yelken teşvik müsa
baltası dün öğleden sonra. Mo
da koyunda yapılmıştır. 

.Müsabakaya Galaiasaray-
<lan altı, 'Dcmirspordnn altı, 

Beykozdan ü~, Bakırköy İs
tiklal, ı•·enerbahçc deniz klü -
bündcn de birer ki cema.n 18 
tekne iştirak etmiştir. 

12 metrelik Şarpilerlc bera
ber hepsi ayn tip de dört tekne 
daha hareket etmiş, neticede 

1 
bunları her biri kendi sınıfla
rında rakibsiz olarak birinci ad
edilmişlerdir. 

Bu tekneler şunlardır: 
Galatas~raylı Nedimin Ta

karı 1.9.53 saat. Galatasaraylı 
Burhanın Atak'ı 1.19.9, Ana.
doludan Hikmetin Çepiçi 
1.22.32. Mimar mektebinden 
Tarığın Forsaaı 1.23.37. 

On iki metreli şarpiler ara
sındaki müsabakada birinciliği 
tekrar Demirsporlu Feyyaz 
almıştır. Bidayette birinci va
ziyette gitmesine rağmen Gala
taraylı Burhan ikinci olmuş

tur. 
Bütün tekneler şu rotayı ta

kib etmişlerdir: Moda, Kalamış, 
Hayırsız istikameti, Kalamış, 

Fenerb:ı.hçe, Hayırsız istika
meti, Moda. 

ZAYi 

Muhamm n bedeli 53500 (Elli uç bın beş yilz) lira olan mu!ıtclif elek- İstanbul Emniyet 4 üncu §Ube mil-
trıkli JStasyon saati ve teferruatı 26/9/1940 perşembe gunu saat 15 de diriyetinden aldıgım 13/989 No. lu 
knp:ılı zarf u ulu ile Ankaroda idare biruısında satın olınac:ı.ktır. ıkıımet tezkeremi kazaen zayi ctUğim 

den \"e yenısini almak için muracaat 
Bu ısc elrmek istllenlenn 3925 (tİç bin dokuz yuz yirmi beş) liralık eyledı.ğimdcn eskisinin hükmü kalma 

muvakk t tem.inat ile kanunun tayin ettıği 'csıknları ve tcklıflerlni ayol dığını il!ın ederim. 
gun ve saat 14 de kadar komısyon reislığine \ermelcn Jazıındır. Gnlatada Yazıcı sokak Boton hım 

Tahmin ilk 
bedeli teminat 

1615.55 121.l 7 HasekJ ve Zuhr vl hastntıklar hastrıhanelerile 

essesatı 11.;in aınnca1• soba ve soba malzemesi. 
6'i5.00 50.63 Jstanbul, Beyoğlu ve Üsküdar sari lıastalıklar 

mcrkez.lcrı ıçın alına(·cık 1500 kil'> kreıil. 
Tahmin bedcllcri ıle ilk teminat mikdarları yukarıda yazılı soba ve 

sob:-ı malzcınesilc krt'Zıl ayrı :-ıyrı :ıçık t•ksıllnıeye konulmuştur. Şartnameler 

zabıt ve munmelflt mudurlüğu kale:ninde görülecektir. lh:ıle 19/8/940 
~rtesi günü saat 14 ele daımi eııclimende yapılacaktır. Toliblerin ılk te
minat makbuz veya ın<'ktublnrı ve 940 yılma oid ticaret oda"J vesıkala
rile ihale günü muayyen ımnltc Daimi Encumende bulunmaları. (6891) 

Tahmin ilk 
bedeli tcminE.~ 

650.00 48.75 Aksaray yangın yerinde mimar Kemfileddın mahnllcslnin 
Şchnamecı 1>okagıncla 13 uncıi adada 4 numarot."lJ No. lu 21 
metre murabbaı sahalı nrsa. 

245.00 18.38 Jo'atıh yangın yerinde Siııanaga m:ıhnlles.iııln ihtiyatlı &okn
ğında 60 ıneı ndodn 8/1 No. lu ve 143,15 metre murab
baı s:ıhıılı arsn. 

Tahmin bedelleri ıle ilk temınat nıikdarları yuknrıda yazılı iki p:ı.rçn 

ars:ı sat.ılmak iızere ayrı ayrı nçık artbrınaya konulmuştur. Ş3rtnameler 

zabıt ve muameıtıl ımldürlilğu k:ıleminde görülecekür. ihale 19/8/940 pa
zartesi günü saat 14 de daimi encür.ıende yapılacaktır. Tallblerin ilk te
minnt makbm:. veya nıektublarile ıh:ılc gunu muayyen saatte dalın! encU-ı 
mende bulunnuıları. (6940) 

1940 

T.iş.BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
iKRAMiYE PLANI 

iKRAMiYELERi 

1 adet 2000 liralık = 2000.- lirn 1 
3 > 1000 > - 3000.- > 
6 > 500 > - 3000.- > 

12 > 250 > = 3000.- > 
40 > 100 . > = 4000.- > 
75 > 

210 > 
50 > = 3750.- > 
25 > - 5250.- > 

Ketidoler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 

A6uetos, 1 lklnclteırin tarihle

rinde yapılacaktır. 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 
ı - idare ihtiyncı ic;in 50 elli :ıdcd Translatör açık clu;illm<'ye çıka

rılmıştır. 

2 - Muhamınen bedel cl500>, muvakkat teminat el 12.5> lira olup ek
siltmesi S Eylül 1940 peışcınbe günu saat «16> da Ankaradn Evknf apart
manı 3 üncü knpı blrınci katında P. T. •r. Umum Müdürlük satın alına 
komlsyonuntla yapılacaktır. 

3 - istekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mek
tubile kanuni veslknl:ırmın Mmilen mezkur gün ve snatte o komisyona 
müracaat edeceklerdir. 

4 - Şartmı.meler Ankarada P. T. T. Levazım, 1stanbuldn Vnlidc ha
nının Z inci katında J.'. T. T. Levazım Ayniyat şubesi Mudilrluklerindco 
bedelsiz olarak vcrilccektır. •3877> c6300:ı 

Şartnameler 250 (tkı ybz elli} kuruşa Ankııra ve Hnydarp:ış:ı veznclc-ı 38 No. lu dairesinde Sahibi: Ahmed Cemaleddln SARAÇO~LU 
rmde satılmaktadır. (il43) l':cigar Demhard Wcslfeld Netriyat Müdürü: M•cid ÇETiN Basıldıiiı yer {Yeni Sabah matbnuı) 
=======================================~==========~==~ 

Bir de baktım ki lokant.-ıcı eline ~--•••••••••••••••••••••~•••••••••••••••·-~ 
bcnimkındcn daha irı bır l.ıısık ulmış 
olduı;ı.J halde mcyd;ımı çıktı. Meı'?er
sc: heril ban çorb..ı y('n cı ıı .. , i;ı Pl.e· 

cckmı ' Hemen sofı nıun ba ırıa rök~O. 
bır dakıkn sonra koca ~anak yaı un 
oldı.J: ı 

Bir çalgıcının seyahati 
34 

- Goraun mu• .. dedı. lşte cnrbayı, •••ın•••••••••••••
y<.; l"<' ı böyl yeri . Haydı, ,mclı en cctircyim? çukur bır teneke sahan ile kapıdan 
de be ı gıbl yop, iy,<.;e ~urdun mü? - H..ıyır ... Ban.ı uir iki tane yu- goründl.t. Hem bu defa yalnız degil, 
H r c f d h tar f cdeyım mi? murta p ırini~. ze\c ı de y nında idı. Madam, zcv-

Oo hacet yo . ikıncı tarlfde ça- - PckAlü, yumurUı) ı ze\•ccm ga- eınln yumurtn ı> şirmekteki mchare-
n tl r d n r k· lmıy.. ına yet mukcmmcl pışırir, ~imdı tenblh Unı ta dır yollu sarfcdcccği sözleri 
c butun bütun aç k lmı- edece ım, ızin hatırınız için biraz kendi kubğı ıle ışitmek için bu uıh-

C•)..ı. 

- Ba~:ı r.e yeme., iniz var?.. d::::
d ıfı. 

- Ev\ elden ıw7lcdık ya' Yumur
ta, peynir, Wcrseniı. biraz da .sucuk 

daha itinn ets.n. mcti ıht yar ctmlşU. 
- Tescl:kür ederim. Cınslnı tcı)in cdcmcdiğ rn ya-
Lokantncı yine dclığıne girdi. Ar- ğın iç r sine dört, beş yumur -

tık karısının pişirdigi l umurtnyı gör- ta kınlrı ış, ka.-;k~tı oluncaya kadar 
meli. l\:imb lir, ne leı.zctlıdir? Ya n n- pişir Jm•ştı. Bunu bir çocuk bile pi
dnm lokantncuun benim habnm için şıreb l d•. Teneke sahanın p:ısları 
yumurtayı pı,irmckte !cvkul~de bir pa dı rn.ı r<·n"lni almıştı. Modam 
itin ı! Göstcrmc•ktc olduğunu koca- loknnl t ı tıp!tı kocasına benziyordu. 
sının yınC<.' yarım saatten evvel delı- Yalnız a ·l:ı.rı, ek er koylerde dola
ğindcn dışarı çıkmıının ından anlıyor ş:ın dur" ı c ... lcY n sattıkl:ırı boyalnr 
dum. Fal:tıt her yemeğin ara~ boyle ile siy l ndırıl•nış idi. Boy kısa, cn
y:ırım saat mt dad edecek olur ıse sc h!ç yok gıbi, karı beni gorllnce sı
nkşama kııdnr burad:ı kolacnğım rıttı: 

suuhcsiı. fdı. Nih:ıyct lokantacı iJ'.i,, - .f geldiniz mösyö dedi. 

- Eyvallah madam. 
- Yumurtnmı beğendiniz mi? 
- Dur baknlını, dalın afzıma koy-

madım. 

- Ah mbsyö pek lezzetli yumur
ta pişiririm. Şu minımini, tombul, 
nazik ellerim bu gibi şeylere pek ya
raşır. Hele bir lokma alınız. 

Ne dn naı.ik, tombul eller! Karı 
yumurtadan ziynde ellcrını mcdhet
mek için karşıma gclmi•-. Adeta par 
maklar elin içerisine gumulmuş, kı

sa, yusyuvarlak kutük parçası gibi 
eller, ne ise bir lokna siyah ekmek 
kopardım. Yumurtanın yağına ba -
tırdım. LOkınn boğazımdan aşağı i
t1Cl'kcn geçtiği yerleri yakıp knvuru
yurdu. Bu da yagın iyılıgindcn, NA
çfır yumurtayı yemece bllilndım. Ka
rı her Iokmac:W.: 

- Oh! Oh!" Afiyet olsun mösyö, 
elime saglık. II:ıkikaten pek gUzcl 
pişirdim. Hatta benim b.lc l§tiham 
geldi, diyordu. 

Zannedersem kan kocanın iştlha
larını müşteriler tezyid ediyor. Her 
ınuştcri gelişte bunların iştihaları 

art.arsa vny lokantaya gelenin hnlınc? 
- Madam, dedim. Hiç olmazsa 

bir iki lokma da siz alınız, 
- A hiç olur mu? Sonra aç kalır

sınız. m~.ş bu Icı.zctlı yumurtanın bir 
sahanı ile doymıyaeaksıruz ya! 
-Hayır, hayır! Zcvclnizin getirdiğı 

çorba da pek lezzetli olduğundan o
nunla iyice karnımı doyurdum, rica 
ederim buyurun. 

- Mademki birlikte yememiz.! ar
zu edıyorsunuz b!r ikl lokma ala
yını. 

Vay gidi bir iki lokma \''1y! Çor
bayı koe3!:ı bitirdi~i gibi karısı da 
yumurt:ı sahanını temizledi. Lo
kantacı: 

- E mösyö başka ne istersiniz? 
- EvvelA bir şey sorncnğım. 
- Nedir? 

[Sonu varl 

Milli Piyango da lzınir Fua-· 
rında çekilmek üzere bir za-1 
fer piyangosu tertib-etıniştir.~ 
Türkiyenin her tarahnda sa
tılığa çıkarılmış olan bu f ev
kalade piyangoda mevcud 
300 bin biletten 63,345 ta

mutlaka ikramiye ka .. • 
nesı 

zanacaktır. 

Tam biletler (2) liraya ve 
yarım biletler ( 1 ) liraya sa
tılmalrtadır. Zafer piyango
suna siz de bir bilet alarak 
iştirak ediniz. Vereceğiniz 
paralar ebedi Türk zaferini 
temin edecek vasıtalardan 
biri olan Hava kuvvetlerimi
ze sarf edilecektir. 

Zafer bayramına mah
sus fevkalade piyan

gonun planı 
İkramiye adedi 

1 
l 
1" 
2' 
ı~ 
30 

300 
3000 

30000 
30000 

63345 

.IJcramjye mıkdıvı 

Ura 

60.000 
20.000 
10.000 

5.000 
2.000 
1.000 

100 
10 
3 
2 

Yekun 
·'.. ' =.' \. ·c... . •' • ·.. ~1 

Topçu Okulur:-~an : 

1kramiye tutarı 

Lira 

60.000 
20.000 
10.000 
10.000 
20.000 
30.000 
30.000 
30.000 
90.000 
60.000 

360.000 

Okufa GO - 80 !ira ilcret!ı t-•- clcktrlkçl alınacaktır. isw.klllcr1n N:ı
fia Vekfı.leUnce t:ısdiklı ehliyctnarrıelerile birlikte Halıcıoğluntb Topçu o-
kulu komul:lnlığma mCmıc;:atI:ırı. (7132) _, 

KIZILAY 
Hastabakıcı Hemşireler 

Okulu direktörlüğünden 
Okulumuz yeni ders yıh için trılebe kaydına başlanmıştır. Okul 

geceli ' 'e parasızdır. Genç kızlarımızı hemşire ve ziyaretçi hemşire ye 
ti!jtirmektedlr. Tahsil muddcli üç yıldır. Dersler teorik ve pratikUr. 
Tahsil muddeti zarfında talebe modern ve konforlıı bir yuvada yaşar. 
Bakım ve tedrisat ıniıkemmeldir. Kabul şartlarJ: 

l - Türk tebaası olmak. 
2 - Slhhati yerinde olmak, tahsile ve hizmete mani hastalık ve 

kusuru olmamak. 
3 - Yaşı 18 den aşağı, ve 25 ten yukarı olmamak. 
4 - İffet ehlı ve iyi ahlak sahibi olmak. 
5 - En nz orta tahsilini bJUrm!ş olmak veya bu derece tahsil etU

l,'ini ves.ik:ılarla isbat etmek. 
6 - Evli bulunmanı:ık. 

7 - Altı aylık teeriıbe df'vrcsinden sonı :ı okulu veya beş senelik 
nıecburi hi7:mcti ifadan evvel mc:;leğl tcrkeylcdıı1i veya mecburi hiı.

met esnasında evlcndıği takdirde okul t:ıhsll masrafını ödiyeceğine dair 
noterden musnddak bir ta:ıhhiıtn:ııne vermek. 

Kaydolurunak ve daha fazla izah .. t alrt!..ık için 1stanbulda Aksaray
dn Haseki caddesindeki okul dircktörhifilınc m\.iracaat edilmelidir. 1za
hat :ılmak için yazı ile de müraca:ıt edıMJ lır. 

15 EYLÜL 1940 DAN SONRA MOflACAAT KABUL EDiLMEZ i 


