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ııeJgraf: YE?lw'1SABAH1stanbul 

GONLOK SiYASi HALK GAZETESi H~r yerde 5 kuruş 

Milli Şef 
--o----

·yakında Anka-
Tayy8re 
ınuharebeleri · 

Güzel lzmirin 
kurtulus günü 

" ıraya dönüyorlar 
lzmir 9 Eylul bayramını dün coş- -<>---'-

.. Ankara, 9 (Hususi) -.Reisi-

k u nG bir' sevinçle. kutlulach CÜtnhUl' İsmet 1nötıUnün bU • 

~ w: 
~ se~in (1alıid 'YALÇIN 

Q Q ngıltere başvekilinin tah-
ııQaı ~?ıni doğı u t,.ıkb. lngilız 
lı atı UZerine yapılan tayyare 
ısı'::nlnn misli gorülmemi§ bir 
~a t P<ıyda. etti. Bu hfü.:umlar 
dı!"SıEilnda lngiltcrenin göster lzmir Fuarından 6ir görünü~ 

t ~ ınetanct, soğukkanlılık \'e Lmir, 9 (a.a.) - Akdenizi hedef 
"''~t gerçekten takdire la- gös\crcn Ebedi Şef Atatürk'tin cmir
"'IY. b lerlni bir yıldırım süratilc ycrir:e gc
~~ ır meziyettir. Yalnız tay- \İren kahrntmın orownuı.uo l!CCİ sii-

iwi yılını kutluyor. Btitiin şehir 

bııştnnbaşn domılılmış, brıyrııklarla 

Sth:lcnmiştir. Bugunı.i tccbil için ka
znl .. rd•ııı, kom:ıu vıJf.yetlcrden gelen
lerin sayısı 60 bini geçmiştır. 1.Usa
fir knbul edecek hiç bfr bo~ :yer knl-

tı~ lnuharebclerinın insaniyet vdl'ıleıi ıs yıl cv\"cl bugün tzınir'c 
\:ıı..:_ a .gıttıkçe esef cdile:ek girmişler, yurdumuzun bu gfüı.el p:ır
tı~ bir ~kil aJmallta oldugu· 'ı çasını ve r.stı mlllctimizin hayat ve mamıştır. 

lıgoııtyoruz. istiklalini kurtarmı§lardı. Bugünün ~ereline öglcden flVvel ve 

günlerde Ankara.ya. avdet bu-
yuracakları öğrenilmiştir. 

Meclis yarın 
toplanıyor 

--o---

Hai iciye Vekili Parti 1 
1 Meclis Grup unda son 
1 siyasi " hadiseleri 

1 
anlatacak 

--e>--

Ankara, 9 (Hususi) -Büyük 
Millet Meclisi Ça.r§aznba günU 
tophurncağından Meclis Reisi, 
Vele illerin ve mebusların bir 
kısmı şehrimi2e gelmişlerdir. 

Çarşamba sabahı Parti Meclis 
grupu da toplanacak ve Harici
ye Vekili Şükrü Saraçoğlu 20 
günlilk hadiseleri anlatacaktır. 

Biiyük Mmet Meclisinin yeni
den bir veya bir buçuk ay tatil 
yapacağı anlaşılmaktadır. 

Istanbuldaki Vekiller 
Ankaraya döndüler 

Dahiliye vek iUnin beyanatı 
BURSADAKİ EKMEK
Çİ L İ I<; ŞİRKETİ 
LAGVEDİLDI 

Asker ailelerine yardım için 
·Dahiliye Vekaleti bir o· 
proje hazırladı 

Şehrimi~dc hu1ı:ımm DahiJiye, Maaı·if, Ha
riciye ve Sıhhiye Vekilleri dün akşam ki trenle 
şehrimizden Ankaraya gitmi~lerdir. Vekiller 
Haydarpaşa garında. Valı ve Belediye Reisi Dr. 
Lutfi Kırdar, Emıüyct Mıidurü Muzaffer Aka
hn vali muavinleri, beledıyc rci muavını ve 
Üniversite Rektörü 1.arafmdnn uğurlanmışlar
dır. 

DahiliSf! Ve-kilinin beyaııah 
Dahiliye Veldli FaiY. ö:.trak giderken İs- • 

tasyondn bir arkndaşımlzın soronl'U uallere şu 

--

• 

• 

\:;;:arb ba.şlnmuda.n evvel tay . , __ ı ..... zını_r_bu_gı_ı_n bu kurtuluşuuun,_ı_• _____ ı_s_on_u_s_u_n_c_u_ .. _h_ıfedc] 
• .,.~ıe · 1 g t.ııı bombalar ve Y..chirli 

------------ . cevaplan ''crmi~-ür: 

Jr:~ •• 'Vasıtasiy1e yapabilecek · 
~eti lnUdhiş za.rarla.nn moocrıi
lihı. "e ~criyeti imha ncticı?
du ~~aracağı tahmin olunuyor
ue; .arb bu korkuları teı:ıkın e
lılQb frİ~i tlavranrru~tı. Ji'ilhakika 
latı atıbJer zehırli gazleıi kul
het~ışl r ve askeri olnu) an 
'ı ·r bomba atmaktan ç~ 
% !Şlerdır. J<'akat hnrb uz. -
~~ başkn bir muhaı b ça
\, 

1 hulunaınadıkçn ç.ol sıkıntı-
,,.ıı, d'" 1 
13 uşeıı tarafın ne o ursa ol-
tı Un diyC'rek ta yareler 'ası tası le 
er tn""ı ·· . b fun ..... u ta.Jınblerc n.ş nır:;ca-

d :an korkuluyordu. İşte f;-;m
f;:b u. €ndişeJer tnhaJd uk edecek 
:tn tdir. Zehirlı gnz henliz başla
llaadı. li'akat son ı:;aflır.ıda bunun 
lah ~ullaruJnuyacağını kim e 

.. 

• 
.-

.. • • 

"- lstanbuld:ı bulnoouğum müddet es-
nasında ve S<ln ı,-ittiğım lzrnır ve Bursnda ted- Dahiliye Vekili Faik Ôztrak 
kikler yaptım. hmiri -çolı iyi ı fu:ı.rmın tesis edildiği Kültür ı eserdir. h:.mirtle halkımız her: 
gördüm. lzmır cntcrn:w.)'mıal park ve Garaj Santral iyi birer rsonu 3 üncü aııhltedeJ 

Bursa ekmekçilik şirketinin 
lağvedilmesinden sonra 

Şimdi B1:1rsa belediyesine yeni ve mühim 
bir vazife .ıerettüb etmektedir 

Gazetemiz, Bmı:ri'lal-?j elmwk- r 
çilerin Ye uncula.rııı bir şırket 

Q~~~;iemez. A. nl Hemen her gün lngiliz sahillerinde 25 den 160 a 
1tı . . u. c nazaran .ıma ar. 

kadar A iman tayyar•si düşürülmekt•dir 

kurarak şehrin bü1 un ckrnı•k 

ihtiyacım bir nevi in.hi(;":u lm
lindc idaı e et.mderi :ucyhınc 

bir mücadele açmış, bu ışın ea
kat, yanlış ''e hatta tclılıkdi ta
raflannı birer birer gostenni. -
ti. Bursalı okuyucularımızdan 

aldığımız müteaddıd mf'ktubla.
rn istinad cderelI ~·az<lığımız bu 

~gi~ Adalnrınn asker ihraç ( J AMERiKA 
ltee?nıyecekleıini, bir nuktar as- Avrupada harh_ 
hıı: Çıkarnıağa muvaffak olsalar _ _ 1 N G ı LT ER EYE c~frika~ harb ) 
.,,., 0 tada mubak' aJ.r bir hezi-
~~ ·ı L d ~ 1 c karşııasacakıannı anla- , on raya C .

1 
D 

l'ri ~lacaklardır ki bütün ümid- •• •• TAYYARE E 
b .llı tayyare muharebesine •k • • b k 
~ıa_dııur ve bu muharebeyi de ı ıncı uyu MI. VERECEK?. 
h lurJü insani \'e nhliıki mülfı.-
t~lar haricinde sevk Ye i<lare hava hücumu 
~~~ ~'olunu tuttuhır. ---·-----

İngilizler de Ham
burgu şiddetle 
bombaladılar - ··----

t.ı Ulehassıs telakki olunru1 ha
h flli~eri mulıarrirler tayyare 
~ıl . kat'i bir neti~e istihsal 
!ar enııyeceğini tekrar ediyor
Q(!~ İlllhakikn 1914 - 18 harbin
~ "~ şimdiki harbin ilk sene-
13(} ~ki tayyare muharebelerile Londra, 9 (a.a.) - İngiliz ha-
W,,. n galebenin elde edilemiyec ği va. nezareti tebliği: 

-o--
Bu hususta Kuvvetli 
şayialar dolaşıyor 

Ne\'york, !l (a.a.) - Heuter: 
Nevyork Times gnıetesının V:ışiııı:

ton muhabiri, ı:ozetesinc şu hnbı:ri 

ve-rmiştir: l 
Dipl<ımatik mahfillerde dol:ı an 

~~i:ılara göre, vaktile Alm nlnrın ve 
Hııly;mlarm irpanyadn general Frnıı
kı.ı yanıncUı ı;alışıuş nlduklnıı gibi, 
Ame.ıika birleşik de\ lt0tlel.'iniıı i<encU 

ga a~ı. Fakat aylarca müddet Dün mut.ad k~if uçusları es
\>t~et _ c:;ok mıktarda hava kuv- nasında İngiliz hava kuvvetleri 
~k eriyle heı gün tekrar edile- bombardıman tayyareleri Dwı
h&.ıı·n~anmz hücumların ha' a kerque ve Boulogne limanların- .,.....----:-::====-----.-ı 
ı(!lt ırnıyetini kaybetmiş bir mem da ~~ret g~ilerine :~ Şimaı Rumanyada eskı 
~Olt~:c. hny~tı im~fıns~~ . ha_l_e uenızınde kafılelere hucum et-

~~Ü~ ö~~~e~;a~!::ıre~ı b~:~ mi~~;ı:;elerimizden be!ji ~le- ·nazır s~rvetlerinin 
ta~bYor. Şahidi olduğumuz lerine_ dönmcmişle~dir: menşeı aranıyor 
ÇQJt llre bombardımanlarının Dun Kıta sahillennde çok 
<=t::ıı d~bn ~iddet ve \'ÜS'nt peyda fona. hava şeraitine rağmen mii
hh enı kabildir. Almanyanın \1e him bombardıman tayyare filo
~~d lngilterenin paytahtlan }arımız dü§mruı limanları ve 
~<: ?1de, bütün mühim şehirleri düşman işgali altında bulunnn 
leli ı:nde'. esaslı sanayi ınerk~- limanlar üzerinde faaliyette bu 
(! UZe:rınde her· gün \'C her gc- lunmuşlar, Hn.mburg, Emdeıı ve 
, ' aylarca tekerrür ve de,•am Boulongnede toplu halde 00.. 
tlect;ı b' b ı.t u- tnyyarc hücumu, bom lunan mavnalara ve ticaret ge-
ı:ı~ıtnanı silsilesi tasavvur edi- milcrlne hücum cbnişleı dir. 
i~r.au şerait u.llında yaş..1mak rc~ol <kpo)ariyfo cebhane 

Al unı kalır mı? depQluına geni.5 mıkyastn. ha-
~atı unı_:ı,ı:un uyku uyuynmı- saı: !verdirilmiş muhtelif ynn • 
~~lı· mgınakl2rdan çıkmnıyan, guıl;uı çıkanlmı~tır. 'l'~yyaıe -
a~ak imkanını bulamıy.uı lerimi1..den seldzl fü; lednc dön-
e'() ar hültümcti nasıl idare mcmişlerdir. 

erler? Hükumet m~kanizma- ııamburga gece a.kım 
llil»eybl Oahid YAJ..ç:IN Lı nd"3, 9 (a :ı.) - Dti~ gece Jlr.m-

Bütün büyük elçilik
ler de lağvedildi 

Bülueş, 9 (a.a.) - D. N. B. a}l\n
ıı bildiriyor: 

Gazeteler bil"çok yeni knnunlaı-la 
knrarnamelıH· n~rctmektedlr!er. Kr:ıl 
Micbelln validesine •majeste \·alide 
kı-aliçe Helene> fııı\'nn• verilmiştir. 

Premes Hele)}(~ Bıikrc~" gclc-:ı·~: lrn!
tanın bidayetinde gelen·ktir. 

Yüksek rutbcli hCıkinılerdcn m-ü 
tcşeidtil hususi bit' komitc, kral Ka
rolun ıuuna:ıında 1.ınsvekHlik, nnvr
JıJr, müst.faı-hk \"eyn newrct ıınm
mi katibliii yapmış olan kimsclerJn 
•erveU~inin meJ11e1ni kontrol ede-
~~. 18•nw 'I lintil sahifede) 

Mısıra yeni 
• 

l ngiliz kuv-
vetleri geldi 

• 
İtalyanlar Maltaya 
havadan hücum 

ettiler 
• 

Kahire, 9 (a.a.) - İngiltere· 
den, Rodezyadan, Hindistandan 
\"e Avusturalyadan asker \'C 

barb malzemesi getiren bir ge
mi kafilesi, Mısır limanlanna 
gelmişlerdir. Binlerce teknisien, 
piyade, İngiliz haya kuvvetleri
ne mensub pilotlar, sıhhat işleri 
personeli, bir çok mühimmat ve 
tank yüklü olan biiyük vapur
lar gelmiştir. Karilcnin seyaha· 
ti esnasında ne düşman deniz
altı gemilerine ve ne de tayyare
lerine tesadüf edilmiştir. 

Malta~·a h\icum t(>~bbüsü 
Mu1la. 9 (o.n.) - Resmen haber 

"\ cı ildİ.ğine göre büylik bir duljman 
ha\ a teşekklilü dfin Malla üzerine bir 
alıın yapmıştır. Binalara da bazı hıısn 
rat ika eden bombalar atılnıı~tır. Pa
muk hurdaları bulunan lıir ııınğaza

dn küı;iik bir yangın çıkmı~ ve sll
ratle önüne geçilmi:ıtir. l3ir kaç ika
mctgfıh tahl"İb edilmiştir. Bes ha(ıf 

y:ını.lı kaydedilıniştir. Hiı· clü,mıııı' 
tr.yyareri dli~inilnııiştılr. Bir ikinci
sinin de dfü~tiigü uınncdilınekt~clir. 

Afrikada harh harel\f tı 
Kahire, 9 ( a.a.) lngiliz ıtmu

mi karargahı tebliği: 
Mnrsa Matruh dün tekrar 

{6cnu 3 Uncli sahifede] 

yazılara Bun>: b<:l ·dıyC8iyl 
Bursada intişar eden ır gaz -
te \'C Bur:-:a şı:hir mt>dı ·mdc a
za ola.n bir İstanbul t;A.2.elf ·i -
nin muhbiri itiraz cckrclr muha
lif bir ccbhe tutmuş}, rıh. 

[Sonu S i.1rıc1ı sahıfed~] Bursa 11alisi Refik Kora/tan bir merasimde s(j:z siiylcr/u:n 

SABAHTAN SABAHA: 
-

Londrada büyük 
yangınlar ve 

neticesi 

Londra üzerin•· y11pılcn ıon hüC'umıı, Almanya, işgali al
tındaki ıislcrir.den vt 500 tayyare ile yapmış, 1 milyon ki
lodan fazla Lomba atmutır! 

C Jıuı'chiH, üç tH.: rt gtln j 
cv\·~ı halJCJ verıni'jti: 

Eylül :ıymda d~h:ı l}J~d Ui h:;va 
harbleri o"ıac.ıl<, lngi!tc.rn J:-:ha 
biiyilk m:k!•.1.::m lı:icuL'lk.ra ma-

ruz kalacaktır. Ve dediği oldu. 
İngiltere, bu taarruza rnuh -

telif Alman şehirlerini bomba
l:unakla, Bcrline lıücı::u ebnek
lc, bHhas.~a kara or.nar.ı yak -

LSonu 2 nci "ıhıfecc] 

- Ölü adına tahsil 
edilen maaşlar 

Eınino:ıli r.ı .. ımU<~u lilgu zat il • ~~
l:ırı şcli ScrYe\ Uc bilro kfıt bk ı 
Nüzhet V<.' Şul..Tiı, 'czned:ır r. dın 
ihmal kuçu ılc lczumu muh~kcmc ı.a 
r:ırı aldiklarım y:>Lmıştıl;. 

Diln sck~-iJ1ci ;ıı:ıliyc c~ .-ı r.1 .. h"kc
me!İndc dc\':!r.1 eden bu duı u n~da 
dinlenen .. h"dlerdcn Dcftcrd. rl •• ; 
{l)Uha:;cl1e kontrol memuru L,·. !.ıı· 
d;m vcıilen ifncl,.ye ı:orc d:ıvnda ycııı 
yeni _afh:ıl .. r .,çılır11şt11". Bunun \C'r· 
clıgi m. Him:ıla ciir<' hüdise y:ılnız bir 
ihınnl ol .. ı ıık l:olm:ım.ıkta; i ·e salıte 
mühür y. pm .. k \'C kull.ınm:ılt ı;ıbl 

<lnlın lılr <'ok suçlar d:ı inı.im.,ın et
mektedir. Davn s:ıf::ı11 lınd:ın on!'.l ~ 

şıldığınn gör(' s~dullı:ıh ismin~c b r 
maaş sahibi 9 temnıuı: 1039 tarihındo 
ölilyor \ "C bunun kıi'.ı F:ılrna 9 cy
llıl 1939 taı1hiı?dc • 'ukr.tı 'l'c\'iil. \".:· 
sıt:ısile kaymnk:m lıga ve h;w:ılec:i ılc 
ele Emlnöm.ı mnlnnlchirhiğünc mih"a
ccıat ediyor. [Sonu 2 nci e:ıhlfeıfc] 

~ 
TORK NASIL 
HARBE DER? 

-o-

Yazan: 

CELAL DİNÇER 

(Dördüncli f'.a..) f:ımı7.da) 

• 

loıuı 3 üMU sahifede) [Sonu 3 iir:cO Nblf=<le) 

........ .. ............. -......t. __________ _J!..__~~~----------~~~~~~~~-----



SAYFA 2 

r--._T_E_N_K_I D_v_e _E_D_E_B_i Y_A_T_J 

Fı oz R z Tevf 
-2- Y zan: RUHi NACI SAf2DIÇ 

Bu derece :itmarlılnn, her vadide batması muhakl;;ak bir gemiye bln
ngız açmaga ı:.:üühlyeUi farzedilcn mişti. Akıbet batb, bellik oldu. Tan
filozof, sahncrun ::ısıl sahibi ol::ın 1tti
lıad .,; e Terakkinin temposu haricinde 
de zıplamaya b lamış olınalı ki ara 

rım hiç kimseyi bôyle :;:ışırtmasın, 

bu kadar kölü b:ıhtlı etmesin. 
Filozof Rıza tevfik: 

smı (cemıyetın mubassırlıgıru ya
pan) polisler onu karakola gotürüp Zekidan hiç nasibim ::k.:,:;:;~:~~ 
izin iz cezası çektiriyorlıırdı. 

Fakat bir itikadım var ki ben bir Filozofun edebi ahsiyetinl mütale:ı 
hayı~ için doğdum. ede ken, o mufredaüı tafsillıtı pek 

uzun urecek oı .. n sıyasi s:ıfahatbn Diyerek kendinin bir lwyır uıı

lıahsctmcyi luzumsuz saymıyalım. suru oldugunn, şerre vasıla olamiy:ı
Filozo!un ruhı buviyetini hakldle cağına inanmış. Vnrsın olsun. Ma
kbaruz cttırm k için, onun edebiyat dcmki benim milli mtikadderalunı 
h:uiciııdekı h yatını - şöyle k~b:ı- maküs istikamete çcvıren Sevr mua
k~ı _ görmeye l..ızum vardır. Biz o hedesinl imzalamıştır. Mademki be
lı ıı 1 ı \ a tıle umu ı galeyan içmde nim yurdumu kurtarım Gazı Mu la-
pc .ıyırd ede yormu uz. Fakat ha- fcı Kemale (meşhur isyancıya benzc-
tır ıl .. r.ınızın hwuzu litmdi durulup t.erclı:) Knbakçı Mustafa d~. Mn
sı ı.. ı ı u ıçın aı;ıkçn sezip eçiyo- dı:mki beniın milletimi bır osı 7.abl
ru1. kı ftlo of, hemen hemen neyzen tın pis huüıhını takdis cdiyot dıyc 

Tc,.hk ı, d r,, n.ıd:ın dogma bır vccd t.ınkir etmiştir. Orıu ben afl~-dcrncm, 
ile san nt dcry ında çnlkan:ın bir nattfı rıdıru bile .. ıııııak istemem. Fa
şairmış. Şark rulııy:ıtmın r lsclcsi sa- kat ... Atatürk sağlığında bizzat onu 
yılan tasavvufda bu kabil ınsanlarn afictmi;; bulunuyor. Fılozofun neda
mcczl!l> derler. İbadetsiz, bir kestir- mette nkJttığı gozyaşlarından biriken 
mc yoldan, evliyalık mertebesine u- ateş dcrya::a içindeki yıllarca yanıp 

la mı :ıyılıın bu mcaublar; her kavrulma azabını kafı görüyor. Ali
tuı lu tckli1 ve ta'< üden fızude lu- ccnab Al:ımızın insaf ve mUriiv,. eti
tulurl:ır. Böyle ruhunu zevki mut- ne tfıbi ve varis bir cümlıuriyct ço-
1 kJn Ct'zbcsinr.e kaptıronl:ır, me uli- curu oldul'W11 içindir ki fılozofu i
ye en bızatıhı m un addedılirtcr. Y~si nyıpbnnd:ın dolnyı. bkbih ve 

Neyzen Tev kin _:ın'atkar nıhu. tel'ine dilim varmıyor nrtık. Onu 
.,13tematık c l.ı.;ian bir saz heycünc bclki haltı sevemiyorum, Lfıkin o 
uy:ır:ık la 1 :tirak edebilir i? Her serbaz ":ıirin şiır mahsullerine karşı 
nef ınde btitun fCZ4Jyi bcd;ı.) u yut- - h~ an'at fışıkı gibi - tnkdir ve 

hürmete nefsimi mecbur görüyorum. 
O şair, Turk çocuklanna diyor ki: 

Bu halleri vlcdı:nında duyan hiç 
unutamaz 

Birbirinden pir ile §liri ayn tutamıız. 

O §lirler bütün (ben) im. onlar öz 
hayatımdır, 1 

Ruhumun cllveleridlr, kerıdl hissi
yatımdır. 

Pervaneler nuru aşkına tutuıur ateşe, 
Nura fiıık olan kimse tükürür mü 

güne~? 

Nurun membaı günqtir; o olmasa 
nur olmoz, 

Haynt olmaz, neşe olmaz, ufuklar 
Jtıahmur olmaz. 

• • • 
Bende §fire kablllyet hakdan bir 

mevhibeydı, 

Onun prtı tek~mülü; bu acı tecrü
beydi. 

YAd ellerde ılzden aldım ilhnmatı 

ezayı 

Derdli bir pir ettlftlz sa filozof 
Rızayı 

Bugunkü maneviyatım akicinden 
yilk&ektlr, 

Her figanım bir bestedir, şiirim 

dlntenecektlr. 
Vicdanrmı inletmekte §imdi daha 

Daha büyilk 
mnhlrlm, 

filozofum, daha içli 

pirim. 

(Arkası var) 
m :ık " eya uficmek ı:ı b i hissiyat ıh ti- -::-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~\~ 
l;ı l n içinde ya yan bir m:ıhlUk, r 
san'nt mctodl rının çivilcdigı dar t ı•t 1 
l oır çekmeceye, ruhunun n mutemıhl ıı:m -
illınm k-um ru durup biıkerck lı

kabilU" mı hiç! 
Rı Tc\;fik de tıpkı böyle. O, dai

m:ı ir sarhoşu. Kiih kendini kadiri 
mullak sayar yuk elir, kah zcbuni Tercemesi Münasebeti e 
muhakkak gorur cg1lir ... Tıi Ç"OCuklu- \.-------~
guııdan beri kabına sıgamıyan knrar-
sız cezır \ e mcdler geçirdiğini !.endi 
anbtır: 1 

- Bir çok mektebe girdim çıktım, 
hiç birini bitirme e muvaffak ola
m dım. Nıhayet Toph ne mü iri Zcld 
Pa~ nın iltıma ılc tıbbiyeden bır dip
loma nl..1bildim. 

Yazan: KiLİ.')'L} MUALLİM RIFAT 

Kitabı b:ı..«tırırken ben bu hız·! mcsl vo emsali de yanl~. Doğru
meti yapamadım. Belki bır dilci r;ı- su nunını üzerine cezim konulmıya
kar, bu işleri duzeltir diye ümidlen- rnk (on) dür. Buradaki nwı kati -
dim. Şımdıye kadar bekled.lm, duı'- yen okunmaz, söylenmez. Belki o ı 
dum. Geçen ~ kadar sene içiııdc kfıfın kfıfı gunne ynni Anadolu kfi-ı 
böyle bir himmet s;ıhlbı zuhuı· et- fı oıdul:'Unu nnlatmak içindir. Şa

rncdi. Dasıl.:ın tercemede uın.dım 

1 

yed bu nun okunacak olursa o za-
v:ırdı; o da bu işlere girişmiyor. man hem nun, hem küf sakin ol-• 

tşte yüregim buna yanıyor. Cunkil duı.'U için bu kelime ya (cemi bey
hatalar barizdir. (Şunu tekrar ede- ı essakincyn) b:ıbına, yahud (gunne 
yiın ki hablar kitabın lıahsldır, babuıa girer. İşte bu nokblaro işa.
mutcrcimin dcğildır.) Bir k:ıç mis;ıl ret etmek maksadile bir hlşi.FC yaz-

r ) 
l------------------------------------i s tan bul da inşa 
f aa~iyetine 
devam olunacak 

('"OKUYUCU-, 
DİYORKI: 

Sıhhiye Vekaletinin 
nazarı dikkatine 

Vali ve belediye reisi doktor Niğdenin iki saat yakının-
daki Veliisa köyünden 'MehLütfi Kırdar, Koordinasyon hey-
med Duran im.::asiyle aldığıctinin inşa.atı men kararuıdan 
mız bir mektubdn, köyde zusonra Belediye Daimi Encüme-

. . b .h 1 1 . makt bur eden tifo hastalığuıuı bir 
nının azı ı a e crı yap an 

1 

. . 
· ti ed. · •· • K d. cok kımselen yataklara ser-
ım na ışı uzenne oor mas- - . ld v t-, b v 

h . .. t cd k mış o ugu, ve ';i.Je e rag-yon eyetıne muracaa ere • .. . • k . 
h daki k t f . . · ı men hala vılayet mer ezınden 

bu us us arann e sırını d kt .. d riln cd' - · b'l . . . . . 

1 

o or gon e 1 ıgı ı · 
ıstcmışti. Heyet valinın bu ta- d" ·ım kt dikk ti 

. b . . V ril ın e e ve nazan n 
lebıne ceva vennıştır. c en • lbet . ist kt d' ce memız enme e ır. cevaba göre şehir dahilinde as-

Veliisalılarm bu arzusunu 

ölü ad111a 
tahsil edilen 

maaşlar 
(Baş tarafı 1 inci ıayfada) 

Malınildıirluğu derkenar olarak 
ez. M> rumuzile istidayı zat maaşla
rı kısmına havale edercl= avukat ken
di eli He istidayı su~lu !l(lf Sen ete 
\•eriyor. 

Scn·et kendilerinden ma:ış tilzda
nını istiyor, ertesi gunü de onu geti
riyor ve teslım edıyorlar. 

.fnlt, parke ve kaldırım inşaatı 
yapılabilecektir. 

Arnd:ın dokuz gün geçince eylul, 
teşrinievvel, teşrinis:ıni maaşlarının 

\"erilmesine başlanıyor ve bu arada 1 
ölü Snduliahın Uç nylık maıı-11 da ' 
«Abdullah> adına k:rnlmış bır mü- ı 

yerine getirirken, yazımızın hi.ırle \'e meçhul bir şahs:ı veriliyor. 
1 

intişarından evvel Niğdedcn lkl :ıy sonr:ı malmudi.ırlugune yıne l Koordiruısyon heyetinin bu 
karnnndn.n sonra İstanbul bele
diyesi Sultanahmcd ve Bcyazıd 
ıµeydanlarının yapılmasını ka· 
rarlaştırmıştır. 

--••ı«-

Üsküdar tramvayları 
heyeti umumiyesi 

toplandı 
Üsküdar - Kadıköy ve hava· 

lisi Halk Travayları heyeti u
muıniyesi dün toplanmıştır. 

Heyeti umumiye toplantısında 
tasfiyeye lmrar verilmeden ev
vel bir mürakabe komisyonu
mın seçilmesine ve bunun şir

ket hcsn.babnı tedkik etmesine 
karar verilmiştir. Mürnkn.be ko
misyonu belediye muhasebe mü
dürü Muhtar Acar, belediye 
mektupçusu Necati ve belediye 
hukuk işleri müdlirü Hasan 
Ferid seçilmişlerdir. ( 

IKTISAD 

Sahte fiyat murakib
leri türedi 

Son günlerde kendilerine fi
yat mürakabe kontrolörü süsü 
veren bazı açık gözlerin büyük 
ticarethanelere giderek, hakla
rında ihtikfı.r tahkikatı yapa -
caklannı söyleyip rüşvet aldık

ları görülmüştür. Fiyat müra
kabc komisyonu dün bu vaziyet 

bu köye doktor gönderilmiş ı miıraca:ıt eden Fatma 'ekilı de nu-ı 
1 !us knydından soruldugu> seklinde 

olmasını temenni ederiz. ••-=------------.. bir cevab alıyor. Verilen istida mua- 1 
ADLiYEDE 

Bir hırsız 3 ay 26 gUn 
habse mahkOm oldu 1 

Dün mcşhud suçlara balran 
birinci sulh cezıı mahkemesinde 
bir sirkat vak'usı muhakeme e
dilerek karara ba.ğlnndı. Suçlu 1 
İsak İkinci Kohen tevkif edil
di. 

İsnkın suçu sabit olduğuna 
göre şudur: 

Dün sahalı henüz kepenkler 
açıldığı sırada Yeııipostahane 
arkasındaki Mazon Boton ecza 
deposuna hır genç girmiş ve a
cele acele bir aspırin istemiştir. 

Dışarıda hamalların kepenk
lerle meşgul bulunduğu ve ec
zane içindeki Avram Barbon 
ve Salamonun da daha içeıidc 

istifle ve temizlikle oyalandık -
lan sırada alt dolapların sürme 
kapağını aralayarak kırk küsur 
lira kıymetinde biı· ampul pa
ketini koltuğwıa kı.;;;tuınıstır. Bu 
sırada içeriye hamallardan bi-

mele gôrmeh."te olıun ... Tekrar maaş I 
7.am:ını celiyor 'e bu se er olu Sa-

1 dullahın kanwıu"vvel, kanunusani, 
şub:ıt ın şl:..rı yin" Abdullah n:ıınma 
bir mühur ile meçhul bir lb--:ı tek
rnr verıliyor ı·ı hep i 267 lira 00 ku
ruşa b:ıli-' olmak~dır. 

öte y:ındıı Rrıtm:ı ı ;.n uzama l iıze
nne Dclterdarlığa d:ı b:ıs \ uruyor 
\ e tahklk.ıt için l:ontrol gondenlıyor. 
Mahkemeye de ehadet içın gelmı 
olan bu kontrol memuru i e el koy
muş. Maaş koponundakı maaş !ı !e
rinden alınmış \"e 'c-mede saki.umuş\ 
ol:m bu oyl:ıra nıd fışler üzen ıdo 
Abdullah m;.ıhuni gorülmw ay .t-i

manda ~fin iınz:ı ının d4 bulundugu 
anl:ısıımıstır. Kontr >l memuru mah-
1-:cmede: 

- Benim kana.ıtıme göre bu para• 
lnr; ölüm vak'asından haberdar cchl
miş ol.ın Servet tarafından alınmış
tır. Abdull.ıh muhruııe dıkkat ctmi
yen bordro katil.ılcrıle, vcı.n ·darın 

da ıhm::ılleri muhakk ü r demı.ştır. 
l\fuhnkenıe; o tar.hlerdc Emuıonu 

Mnlmudurlu •undc bulwunuş ol ... n 
şimdiki Ü kudar M:ılmudurünun 

mahkemeye amme v..ohıdi .. ıf:ıtı ile 
celbi için un k:ı bir gune k::ılmı tır. 

--ıma:--

Bir tavzih 
n gınnce, usulce kapının yanı-. . . Ermiş konserve fabrikasmdan al- l 

dığımız bir mektupd.ı bır knc aUn 
na bırakmış ise de görülmfuJ ve evvel bu fabrık:ının bır tcftış netice-
haınal derhal Salo.mona seslen- sinde kııp:ıtıldığl şeklinde yaz.ıl:ın 
miştir: yazının doğru olınadıgı l .. ay -ı 

- Burada. bir paket var. Bu dedilınekte ve işin içinde bır i im il-
nedir? tibnsı mevcud oldutu ıddi::ı edıLrnek-1 

tcdir. Hadiseyi bu şekılde ta\"Zih e-
1 Salamon ela gelip bakınca ve deriz. 

Onda hiç blıyumıycn bir eocuk 

s:ıdeli.gi var. B r vakitler clıne bir 
kıyafetname geçirmiş. Tercüme edip 
lJilmem hnngi gazetede n~rcdiyordu. 
Knşı ~yle olanın tabiatı böyledir! 
Burnu bu biçimde olan insanın mi
zacı udur! Diye guy:ı yepyeni bir 
ilmin iş:ırcUerıni, bcşıreUcri.n.i verip 
dururken sıra kula[!a gelince; bnk
mış ki elindeki kitcıbdn (kulak yu
muş:ıgı yannğın..-ı yapışık olan kimse
lerin hırsız olduğu) yazılı. Yoklıınuş 
kendı kulakfon yapışık, :üıkat hırsız 
degil. Derhal bastı feryadı: lştc bu 
ilm'n yalan oldugu bund:ın belli! 
Ben omrumde bir yumurta bile çal

gö lcrcyim: mnk istiyorum. Yazmak istediğim bu üzerinde de görüşmüş, herke- dolap sürgüsü de açık görülün- ~~~~~~~~~!!'!:!!~~ 

1 
ce tamamen şübhe altında. ka-ı mü meşhud mahkemesine gelin

lan lsak dükkandan kaçmak is~ ce yapılan duruşmad_a . suç sa- 1 
temiş, fakat hamallardan biri l bit olmuş ve !sak lkincı Kohen 

tutarak diğeri polise gitmiştir. ! 3 ay 26 gün hapSe mahkum edi
Kamkolda tutuln.n zabıt ile cür- lerek derhal tevkif olunmu.~tur. 

m~ adanı dcgilim!. .. 
Çok yazık olınuş ki.. o mcczub Gni

ri, tttilıadcılal' içtimai ~fal taassu
bu ile tedib ve tekfire kalkışmışlar. 

Onu hal \ e huviyetlne bakarak. te
killilden muaf tutamamıŞl:ır. Gordü
l.'U huşuncttcn guc·enen filo1.0f da, 
j ttihadcıl:ırın siyasi hasmı ofon ıu
lakıların iltifatına mazhar olmuş, o 
yakaya geçmiştir. Ekmcgini o kapı
dan ramaya mecbur olmuştur. Cami 
den kovdu !UI!lUZ kimseye niçin ki
liseye gittin! diye kızİna.-: reva mı 
idi" 

O, kendini aç bırakan ltUh:ıdcı1a
ruı teşkilatından hariçte ka~m

dıı acı bir sitemle kendini avutmaya 
<-alı51yor: 

Esirci değilim, esir değilim 
Sizin kumpanyada mUdür değlllm 

l - Tc.rccmed.c s. 39 d:ıki (ustun- h{ışiycde yapacağım i~cr ~ardır: sin, kontrole gelecek memurlar
liı hemze elif, ceziınli hemze clıf) ı - N:ısihin yan~larmı duzclt- dan komisyonun veya Ticaret 
y .. nlışbr, doğrusu (medli elif) olma- ınek, 2 - Türkçcler:in okunuşunu M""d"" 

1 
.. v.. .. ikasını iste 

Iıdır. Yanlışın esası şuradan gelmiştir: tesbit etmek, 3 - Şiirleri tahlil et- u ~~~~un vcsv , • 
Araplnr eski kitabl.arda curüldugü mck, içindeki kelimeleri kitabdan melennı ılan etmcge karar vcr
veçhile ilk evvel (medli elif) luırfini l bulup yerini cöstcrrnek, 4 - Milel- miştir • • 
yazarken (hemzcli elif ve hemzesiz lif eserde hazan ihtisar. bnzan p k k it miz 
elıf) şeklinde yauırlardı. Bu ıkı harf- itn:ıb elmiş oldujtındnn bakikl rnn- amU re 0 e 
ten birincisi hcın7.c, ikincisi lıemzeyil nayı yrızm:ık. 5 - Divandaki keli - 300 bin balya ,.-Tabancall Kadın' 
çekip uzabn elifli. ınclerden ha~eri şimdi \'eyn es-

Müstensih (daha do.;rusu natjh) ldden bizim lehcede müstamel ise Pamuk mahsulümüz üzcrinde-
bunun farkına varmıyarnk yahud onları mcbazlerilc, mlsallerile gös- ki tedkikler tamamlanmıştır. 
dnlgınlıkla bunu (uslünlü heınze eli! termek. Rekoltenin SOO bin ha.iye oldu
cczimli hemze eli!) &eklin koy- Elhasıl Divanı Lügat-it-Türk be- ğu anla.-ıılmıştır. İhracatın 
mUŞtur. Halbuki böyle okunduğu nim diktiğim, yetiştirdiğim ems:ılsiz memlekete 25 milyon lira gire
surette yanynna iki hemze vücude dil ağacıdır. ben onun daima l?(lzel-
geliyor. tkinclsi elü olmuyor. tJ;ın- 1 lcşmcsine, büyümesine, hizmet etme- ceği de hesablanmıştır. Pamuk 
eisı elil olmayınca (zulcrb:ıa) olınu- ge vicdanen borçluyum. ln:ıyet ce- ihracatı dövizle ve ecnebi alıcı-

yor, (muzaa!) oluyor. Mwıann::f ise mıbı hnktandır. lara limanlarımızda teslim s:ır-

Bir genci ölümle tehdid etmiş, 
sonra iftira davası açmış 

-----· ...... -----
Dün sekizinci asliye ceza 

mahkemesinde çok enteresan 
ve meraklı bir iftira davasına. 
bakılarak neticelcndiıildi. 

bunu (ztllerbııa) ya mıs:ıl r.etiriyor. I 1 tiyle yapılacaktır. 
Bınactıaleyh (mcdlı elif) okunması s p o R Tuzruhu fı'yatları 
liı.ıınıdır. Mahkemede, davncı orta 

2 - Yine o sahifedeki (uzu) keli- Son günlerde tuzruhu fiatlnrı yaşlı, yakışıklı bir bayan ve 
mcsi de yanlıştır. (zcl) h:ırfınl biri- TUrkiye birinciliöi maçı 34 kuruşa kadar yükselmiştir. suçlu da daha genç ve daha 
fil sonradan koymuştur. 1'~s ııu .. - Atina ticaret odnsın<lan alınan yakışıklı bir delikanlı jdi. haya b:ıkılırsa sonr:ıdan konuldu~u 1 Türkiye birinciliği ma~ı Eskişe- rb d l 
derhal anlaşılır. Dogrusu (u) duı-. hirin Demirspor takJmı ile oynaması malfunata göre, ha o ayı- Hüviyet sorulduğu sıra<la. 

SABAHTAN SABAH! 

Londrada buyuk 
yangınlar ve 

neticesi 
[Ba§ tarafı 1 inci ııhtfedc1 

makla mukabele etmiştir. ıca;: 
orman Berlin civa.rındtı. ve ç 
büyük bir ormandır, tngitiııld 
burada geniş mıkyasta nıüb~ 
mat ve benzin depoları olduğlt' 
nu haber veriyorlar. Tayyare -
!erden gizlenmek için oruısııJJl 
içinde tesis edilen bu depotardBD 
hayır kalmamış olma.cıı nıultı:; 
meldir. Ancak şunu da kab 
etmek lfi.zımdır ki !ngilizter 
Alman hücumlarına ayni şid· . 
detle mukabele etmek için iki 
misli tayarc tahnk etmcğc nıcC'" 
burdurlnr. Her Alman tayY~ -
resi Londraya ve civarına ta~ 
ruza giderken 2.000 kiloluk bOP1· 
ba tasıyabiliyor. Çünkü yol~ 

""' kısadır. Fakat İngilızler l 

üç misli yolu göze n.Iırken oıı• 
göre benzin taşımak ve hoııt._ 

' . . 
mıktarında tasarruf etmek zıı 
ruretindedirler. 

Alman taanıızla.rmın bu ka· 
dar büyük mıkyast Londr:ı)'J 
tevcih edilmesi İngiltereyi :istil! 
planiyle alakadar değıldır. /l.S 
gaye İngilizlerin mancviy tı~ 
kırmaktır. Sekiz milyonluk bır 
şehrin dört bir tantfında Yatı: 
gmlar çıkmış, amme hizmettctl 
rlı.mnuş, sağda solda feHlkeuer 
tam on saat dev m ctnıi!d.İ!· 
Bunun bir milletin m neviyatııtl 
kırm::ıması için o mılletin togi· 
liz olması lazımdır ve filhakil<• 
İngiltere gene dimdık durdu "' 
i;unu .Almanyaya, İngiliz ta.yya· 
ı-cıcrinın tevcih ettikleri lnicuıo
lEıra bir mukabele olarak Hitlef 
tar.ı~mri::n ilan edilen bu wr:r 
ruza da eevab verece&ini rcs"'" 
radyo ile haber verdi. JJe" 
mck 99 Alman tayyaresine ınııl 
olan bu yaman seferin lıarb Ü-
zerinde tesiıi olmamış, sadce6 
bir çok binalar yıkılmış, bir çolt 
aileler sönmüştür. • 
Vakıa Londra bir ~ok askcf'I 

tesisatı, civarında tayyare us· 
!erini ihtiva ediyor. Fakat yapı· 
lacak bir ihraç hareketi için bıı· 
radan çok evvel yıkılması ıizııtl 
gelen limanlar Afan.~ denizi üzC" 
rindcdir ve bitaraf muhabirle
rin, müşahidlerin verdıkleri n1!l· 

liımat İngilizlerin bu liın:ıtl. 
lardan hiç birini terketmediklC" 
rini gösteriyor. Almanların IıiictJ 
mu çok tehlikeli olan bu limnn· 
ları lıırakıb Londra. :ıchri içlo 
bu kad:ır büyüle fedakarlığr gir 
ze alınalan istil.l teşebbüsündcll 

vazgeçmiş olmalarına d:ı bir de
lil gibi görünüyor. 

Alman resmi tebliğlerirıill 
iki de bir İngiliz lima.nl n~ 
maynlar döküldüğünü haber ,,er 
meleri de şayanı dikkattir. BU 
maynlnr şübhesiz lngıliz gcnıi
leriııin lim:ınhrdan girip çık "' 
masına mani olmak içindir. F • 
kat bir istila teşebbüsünde ı\1· 
mau1ara da engel olnııya.ctıl' 
mı? Almanlar bu ciheti iyi bi· 
lirler, çünkü mühim blı tecrüb~ 
leri de \'ardır. 191 ! lıarbm ~ 

Almanlar Finlandiy körfc· 
Oç tu~lu beş tuölu vezir değillm 
Başımda sorguç yok, fakat baiım var 
Şu açık alnımda kara istemem 

(zel) harfi ki bızde (ye) h lmı alı- knr:ırbştlrılan Fenerbahçe kulübü sile fıatlarda bu kadar fazla 1 bayanın Göztepcde oturur, Duh 
yor; fiilinde ilii.ve ediliyor. bun ha- t<ıkunını 1zmire göndermek için !c- yükseklik olmadığı anlaşı_lmış- ter isminde bir dul olduğu, suç-

( ) derasyonun tnhriri iş'arını beklemek- d k 
linde iken kitabda hep ooyle u tır. Eski normal zaman a ı tuz- lunun da iyı bir atelycnin sn.hi-tedir. 

Bu bayan beni, her zaman, her 
yerde ve herkes ynıunda. yüzü
me karşı veya arkamdan hep 
öldürmekle tchdid ederdi. Mut 
lak kendisi ile c\'lenmenıi isti
yordu. Bunlar bir iftira değil -
dir. Şahidlerim vardıı·. HaWt 
bir gece bahçede otururken ta
bancasını çekerek havaya üç 
el ateş bile etmiatir. Görenler, 
bilenler rnr. 

Davacıya ne diyeceği sorul
duğu zanıan: 

ı ,zi ağzını maynlamışlardı. J3U 

izzeti nefsimde yara istemem 
Zahmete mukabil para istemem 
Evimde yiyecek bulgur aşım vıır. 

Bu noktada çok insaflı olmnk ge
ı c ·ir. Açlık sofu1ugu bozar derler, 
çok doğrudur. Yeisle küfü~ duşenin 
goz.lerl dumanlaoır.ca, sendcleyip ge
ze,.ken, üstune basmamak fcin nrtık 
muknddesutı da eçemcz olur. Evet 
fılozor, yarunnsı muk:ıdder bir eve 
cirm~ti. Yandı, kül oldu. Pilozor, 

Yeni Sa 
ABOl\"E BEDELt 

Türkiye l:cnıbl 

SENELiK 
1 AYLIK 
8 AYLIK 

14-00 Kr .. 1700 Kr"fo 
760 • 1460 • 
400 • 800 • 

AYLIK 160 • 800 ıt 

10 EylOI ~940 SALI 
7 Şaban 1359 

28 Rumi Ağustos 1356 
Gün 254 Ay: 9 194-0 - Hızır 128 

GUneı Ö~le ikindi 
11.07 5.42 0.19 Ezani 

G.36 13.11 lG,lG Vas:ıti 

ıO>kıarn Yataı imsak 
12.00 l.33 9.21 Ezanf 
19.28 21.03 4.53 Vaaatf 

dlye geçer. Bır de. (z) harfi ~s Bir tar:ıfdan da Fenerliler bu se- ruhu fiatı 19 kuruştu. bi bulunan İrfan Y.uvuz adında 
kelimeye dahil olup (uzu) dcna.nce · - ·· Bundan bnQka piyasadaki tuz 1 beka~r bın' · oldugr-u anlaşılıyordu. kelime iki hecelı oluyor; muellif ise yahatın li.izumsuz oldugunu tebaruz '""" 
bunu bir hcccliler ara .. ında getiri- ettirmektedirler. ruhları üzerinde yapılan tcdkik- Davacının iddiasına göre, 
yor. HAKEMLERi DAVET ler neticesinde bunların yüzde vaktiyle İrfan Yavuz; Duhte-

Atıcttzm Federasyonundan: ld • ·· 
3 - 40 ıncı sahifede (uv:ı) yan- 10 u su ile karışık o ugu. go· rin kendisini tabanca ve ölüm-Aşağıda islın !eri yazılı sayın hn-

Iıstır. Doğrusu (u) dur, Bızun es- rül" müs.tür. Mıntaka Ticaret 1 le tehdid ettig" şeklinde bir suc_ kem arkadaşların 14) eylül cum:ır- •• 
kı kitııbl:ırd:ı buna (y) ilii\•csile tesl ve ( (15) eyl'"·ı pazar ...r.nıeri Fe- MUdürlüg!ü tahkikata başlamış- uydurarak müddeiumumiligv e (uy) denilmiştir, gördti[.'Üm çoktur. "' 6 u 

Ynnhşlıga sebcb imüının carabcti ncr stadında yapılncak müsabakaları tır. istida vermış. Bu istida lüzu· 
idnrc etmek üzere her iki günde snnt --ıtııc-- kada k • d lill"" · t' olmuştur. Çünkü Arnpbr :;ondaki mu r anunı e de ıs 1-

(vnv) dan •soıır·;ı bir okı.uı.ıruız elit <14> de sl:ıdda bulunmalan rica ve Bir öğretmen vefat elti nad etmediğmden ve dınlenen 
de tcblij: olunur. 

ynzarlardı. Bu usulu Turklcr ı.a- l\Ianriiunizin kıymetli ve emektar şahidleıin kifayeisi7.liğinden 
bu1 ı·ıe çok zammı bu clifı yazmış- Um•an Tay!uroğlu, Adil Giray, K ba l' . ki 

Firuzan Tekil, Scmlh Türkdofan, ögretmenlerinden a taş ıscsı m- muameleye konmamış \'e ınu-
lardır. Şu halde eliften carfıruır.ır yu ögretmeni Kud inin Gureba has· 
edilince gt'riye (u) kalır ki do~ru- Şmasl Ş:ıhinglray, SnlMı:ıddin Te- lahanesinde vefat ettiğini teessürle hakeme açılmamış. 
su da budur. a·ı· de (uva) daki clıl tik, Davut, AU Besi.ı.l, Rııgıp, Sunt, haber aldık. 

1 
Bu defa - bundan n:ısılsa 

okuruıcak olursa o zaman kilime iki Ç. Başaran, Cezmi Şnhingirny, A. Merhumun cen:ızcsı bugun ha:.ta- haberdnr olan - Bayan Duhter 
heceli olur. 

4 - Yine 40 ıneı sahifedeki (oka) 
bUsbiıtüıı ynnlıştır. Asıl kelime (o) 
dur. (ka) me!'ulunileyb ed:ıtıdır, 

misalde (ka) liızım ise de mucerrecl 
halinde lt\zım de{.'1ldir. 

5 - S. 43, s:ıtır 7 deki (mcnl.us) 1 
tlıbiri doğrudur. Bu d (züLeliı e) 
demektir. 
İzah edeyim: Eski Anıl> s rfcıla

rı (ccve!) diyecek yerde (zu!selfı e) 
derlerdi; (nakıs) dıyecek yerde (zi.ıl
crbna) derlerdi sebclıleri ııarf I-itab
larında mczkürdur. Bu iki tlıbir 

en kCiçuk sarf risalesi o!;ın (!zzi) 
de bile ynzılıdır. 

Nadolsky, Mr. Rogers, Tevfik. Ba - ı 
yan Mubccccl, Hilmi Alcmd:ır, Mu- haneden kaldırılarak ebedi mcd- 1 de kendine iftira edildiği, RC· 
fahham Y:ızıcı, Ali Rıza Sözcralp, fenine tevdi olunacaktır. Çok değerli ref VO haysiyeti ile oymındığı 

bir hoca olan \ e \'alana binlerce blc-
Cemll Uzunoğlu, Sadık Cey&, Ya- yolunda. bir Şikayet ile yeni 

be yeti tiren merhumun \'e!utı manrif 
sumis, ihsan Belor, Fethi Dinçer, bir müracaatta bulunmuş ve 
Rcceb Ogan, 1rlnn Şah~ HalOk muhltlmizde büyük bir tcessUr uynn-

d l ..+·r bu dava dün sekizinci aslivc Heklmoflu. Mu!ahham Eimcn. Musa ırm .ıw • ~ 

Kfızım. Ocak kongresi ceza mahkemesine ıntiknl ct-
YUzme birincililji c. H. P. Eskiallpa§a Semt Ocagın- ıniştir. 

Galatasaray spor kulübü dahili bir dan: Hakim Hnlil. suçluya sordu: 
yiizme birinciliği tertib etmiştir. Mü- Ocağunızın yıllık kongresi nizam- - Siz böyle bir iftirada bu-
sabakalar cumartesi ve p:ız:ır gün- namenin 6G ıncı mııddcsl mucibince 1undunuz rnu? 
lcri BüyCikdcredc yapıl:ıcnkbr. Mah- 10/9/1940 saat 21 de Pnrti nah.iye Suçlu genç ·kalktı ve: 
mud, Vedad gibi k.ıymclli yiizüciıle- merkezinde yapılacağından mukay- _ Bay hakim dedi, ben ifti-
rc malik olan bu kulübfiınüzün mü- yed azanın teşrifleri rica olunur. 
sabnk:ılıın her halde g(izcl olacak- Esklııtipıı~ Semt Ocağı Reisi ra etmcdim.Hakiknti söyledim. 

- İşte bunların hepsi iftira, 
dedi. Benim böyle şeyler söy -
lemedığimi isbat ederim. Dışa
rıda şahidlerim var. 

Çağırılan şahidlerin üçü de 
polis idi ve hepsi de: 

- Bizim iftira edildiğinden 
falan haberimiz yoktur. diyor
lar<lı. 

Yalnız bir komiser muo.vi-
ni: 

- Ben. dedi, Dulıtcrin kom-
5um olduğu münasebeti ile bir 
kere İrfann onun tarafından 
gönderildim. Alacağı vnnnış . 
Onu istedim. 

Bu ifade de gösteriyordu, ki 
davacı ile suçlunun arasıııd:ı 
bir geldi geçti olmus ve şimdiki j 
halde bozuşmu§lnr. 1 

Bu şahidlerden sonra söz a
lan müddeiumumi suçlunun su
çu sabit görUJmedığinden be
raetini istedi ve haklın bu tn.Ie
bi kabul ile bernct karan ver
di. 

6 - 40 ıncı sahifedeki {önun) keli- tır. T. Çeltikçi \.., ___________________________ .,,,, 

manyla.r biliıhar~. Rusl rın nıil· 
dniaasına yarayarak Alm::ı.nla· 

nn aleyhine bir silii.h teşkil etti· 
Şu bir aylık hava hnrbi hcniiı 

1ngiltcrenin müdafaa.smda. hiç 
zfıf tevlid edememiş, bilakis ln· 
gilizlcr her darbeye derhal rnıJ 
kabele edebileceklel'lni göster • 
mişlcrdir. 

Belı~t SAFA 

yo Pr!?gramr.J 
10/9/1!140 SALI 

7 .30 Program, ve memleltet .s:ı::ıt 
ayarı 

8.00 Ajans haberleri 
8.10 Ev kadını - yeınek lıslcsi 

12.30 Program ve ıuemleltct sıı'' 
ny::ırı 

12.50 Ajans lıaberleri. 
13.05 Müzik: Pl:ıklarl mulıtclit 

şarkıL'lr programının devamı. 

18.00 Program ve memleket s:ıııt 
nyarı. 

19.45 Memleket s.ı:ıl n7:ın ve ııj oS 
haberleri. 

21.15 Konusma (Çıftçınin sa::ıli>· 
22.30 Memleket ı;aı:ıt ayarı, ~ıj:ırı9 

haberleri; Ziraat, Esh:ım - Tnh•-ııAt. 
Kambiyo - Nukut Boı'S< :u (Fıyat.) 

23.25/23.30 Ynnnkı progronı ~ 
kı:ıp:ını.,. 



• 

YENi SABAH SADA : 1 

H A B E: R L E: R ] Burs~~~,,~~!"J!i 
_ Hele Bursalı refildmm, bn it-

h b 
de şaşılacak bir mantıksıshk ve 

etrol Harbi 1 

Tayyare 
922 senelerinde Ruslar da du. Mahkeme devam ctmeğ baş- muharebeleri 

dahili Ya?Jy{'ti tanzim ederek hdı. (Başmakaleden devam] 
Avrupada harb Güzel İzmirin kur

tuluş günü Aı - Neft ismı altında milli bir tş bu çekle gircrgirmez Stn.n- sı ahengini nasıl muhafaza e- ı (Baş tarafı 1 inci s:ıyfada) 
kuınpanJ a ile ortaya atıldılar.,· dard Oyl Ruslardan mübayaatı der? burg üzerine ynpılan hucum lıııkkın- [Baı tarafı 1 inci sahifede] 
b da, hava neznreti ist.hbarnt servisi sonrn olm:ık üzere iki merasim yapıl-.ou yeni rakibin kesti. Çünkü Sivil halk bu ha.yata nasıl aşağıdaki ta!sllfıtı vermektedir: mıştır. 

ıühuru üzerine ) mahkemenin ne- tahammül eder? Öte tarnfta is- İngiliz bombnrdıman t:ıyynreleri öğleden önce saat 8 de resmi d•ii-
ltoyal _ Doç ve YAZAN : ! ye -karar verece- terse 5 - 6 milyonluk hazır bir biribirlcrirıt tafb eden gruplar ha- relerle P:ırti ve hususi kurumlardan 
Staııdard Oyl H. k t 11 ği maliını değil- ordu yahud bütün di.ıny:ı deniz- Iınde rıhtımlar ve gemi insmıtı tez- davetli olanlar C. H. Partisi merl.e-
t'ekabete giri!;ti- 1 m e g a Z di. Bu suretle ge lerine hfıkim bir donanma mev- g!Uılanrun uzerine gelmişlcrdır. Yuk- zinde toplanmışlar ve oradan Halk -
ı_ d Is ı sek mfi1ikta bombalar, grup, Blohm pınardaki ~ehitliğe gidilerek :ıziz şe-
~r. Petrol fiat- ne malını kim- cu o un. Bu ordunun Ievazımı- ve Voss tezgf.ıhl:ın arasına duşm~-, hiUerimizın abideleri basmd::ı tzmır-
larını kadar in- seye satamaz nı, .iaşesini, bütün ihtiyaçlarını tür. Geniş hedefin muhtelif noktala- lilcr :ıdm:ı nvuk .. t Ekrem Oran tar. -
dırdıler ki Rus- - 2 - vaziyete düşen temin ile mükellef bir cebhe ar-1 nnda ve bir çnk yerlerde yangınlar fından bir h"tabcde bulunulm~ ve 
lar hatta transport parasını da-ı Neft Sindikat, Roynl Doça mü- kası, bir merkezi hükiimct bu- çıkmıştır. Bır tayyarenin murt'tteba- buna şehitlikte ~er abn ntlı mulrcze 
hı alamamağa basladı. Halbuki 1 racaat etti. Royal Doçun ağır lunrnak ikbza eder. Tasavvur tı Elbe nehr.nin şınınl sahili üzerinde komutanı ,·eciz bir soyle\ le cevnb 
d tt. • · · d ed ··dh· Wharfs'm ve demiryolu istasyonu - vermiştir. 

ııli muharebeler esnasında olan teklifini kabul etmek mec- c ıgıınız erce e mu ış, geniş nun ynodıgını müşahede etmiştir. Bu Nutuklardan sonr:ı askeri b ndo 
k -,men h rnb olan petrol kuyu- buriyetinde kaldı. Bu anlaşma daimi ve göz açtırmaz bır tay • istasyon Bakcnhnfcn civarındadır. istıkl:ıl M::ırşını çnlmış ve marşı mu
brı te ıs. t, t.asfiyehnnclcr, elde mucibince Doça dünya piyasa- yare taarruzu işte bu merkezi Hanshanshafen cıvnrındn ve Altona tcakıb hır askeri miıfreze havoya uç 
il !Uçta ne varsa sarf edilmek SU· smdan daima yüzde beş eksile hükumeti, bu nazım mcknniz- yanlarında iki yangın <lah:ı görülmüş el silah ntm:ıl: suretile saygı borcunu 
retıyle tamir ettirilıni ve Rus- olaı ak mal satznağa ve toplanan mayı mahveder. Binaenaleyh tüı · tık gclen tayyarelerden birisi ifa etmiştir. 

b . cmlek l h. b ha rıhtımlara bombalaı·ını atmış \'e Elbe Bundan sonra sü\·nı·.ıerimiz Uç kol-
y nın ya ayısı ':alnı.,. petrolün bu Yl. "izde bcşleride eski sermaye- ır m et ca ır ır va a-- ~ Hıncli civarında şidal kıyıda biri - dan şclıire girmişler 'l:e hükfunet ö-
gı>tırecc>'!l hu ıliı.tu vakfolurunuŞ- darlara tevzi etmcğc riza gôs- kını karşısında mıktan milyon- bırmden takriben 600 metre mesafe- nundekı Sauthanc meydnnında bır-
tu. :::;ımdi petrol de satılmayınca terdı. ları geçen daimi askerlerine rağ- de iki yangının çıktığını görmiıştur. leşmışlcrdir. Saat onu on geçe Kadı-
bu dP\ lett.eki iktısadi buhran 1935 senesine lmdar H.oyal 1 men sulha tnlib olmak mecbu - Eombardıman tayynrclerl geri dö - felcalesindcn ahlan toplu h:.ılk ve 
b~ sıkıcı afhaya girdi. Yal- Docun kasasında yanm milyon riyetinde kalabilir. nerken, diger bir çok yangınlar daha n:ıkil \nsıtaları bır d:ıkika oldu .l::ırı 

B ·· l rdc Al l ~ıkmış ve genişlemi)tir. Uslt!I'ine dö- yerde dur.:ır:ı.k azız .,ehitlcrimizın h.:ı-
n b n bu ikı şirketle mü- İngiliz lirası birikti. Her ne ka- u son gun c man arın, 

!n nen bombardıman tayyareleri, 80 ki- tıra ı anılmı~ \'e bu sırada altı muf-
c ielenin ımkfınsızlıgmı anla - dar bu paranın miıhim mıktarı gilterc üzerine yapma.kta ol- lomctre mesafeye kadar bu y::ıngm- reze komutanı tarafından e\ ela kı_-
y n Az • N (t aralarındaki ih· aslan p yı ohu·ak gene şirkette duklan hücumlar bu farzetti- lrrın ~klarıru sarih surette gbrcbll- lı:ya ve ~nra da lıukümet komıgın. 
1 tan istıfade etmeği düsün _ kaldıysa da maJ sahıblc:rine ge- ğimiz şiddeti ve şiimulü haiz ol- mişlcrclir. sancak marşı çalınırken bayrak çc • 
dü. Rokfellerin sahibi bulunduğu ne epey bir meblag tevzi olun- malrtan çok uzaktır. Almanla- L-0ndrnya. yeni hücum kilmiytır. Bayrak çekildikten sonr:ı 
~ nd rct Oyl ile bir mukavele du. şu sureti Roynl Doç ile rın şiddetli taarruzlarına. 1ngi- Londra, 9 (a.a.) - Hava ve emnl- C. H. P. reisi Atıf ıran taraf nd n 

Yet hezaretleri t bl"Tt' bugünu tcsıd eden \'e nlkı l:ırla koır-
inız:ıla\.raral 928 nesinde yuz- ' Neft Sendikat arasındaki mu- lizleı· hem müdafaa cdıyorlar, c ıbı: 
~ milyon dolarlık neft sattı · I harebe Neft Scndikatın nıağlu- hem ayni kuvvet ve şiddetle te- hiicumlnr net'ccsinde hasıl ol::ın ha- öglcd~ cwell:J torenc son verılm" -

1 

Dün gece Londrn üzerine yapılan şılnnan nutuk söylenmiş 'l:e boylC"Cc 

Rus millı p trol irketi ile Stan- . biyetiyle sona c'rdi. cavüzde bulunuyorlar. Şimdiki sıırat hakkındnki rnporl::ır hcniiz tn- tır. 
d rclın nnl mıasını menfaatine Davanın açıldığı tarihde A- halde Almanların binnisbe çok marn degildır. Fnknt simdi brızı r:ı-ı Törene i~ır:ık eden nskeri ktlal.ır 
Uygun bulmıyan ve fena halde merika hükfımeti henüz Rus- zayiat bahasına Londraya za- ·kamlar verilebilir. "bunu ınütc:ıkıb Ataturk c::ıdd~l'·i 
at tıldığını anlayan Royal Doç yayı tanımadığınadn Nevyork rar verir gibi görünmeleri bü- Hücuml:ır 8iddetli olmuş ''e biıtün tııkiben Cumhuriyet nl:ınındn Ata• rk 
b t .. . cece saatlerinde devnm etmiştir. Bom Halke\ ine kod.lr gitmişkrdır. S :ıt 

·ı ikı firmaya kar ı bir petro! mahkemesi Standarcl Oyl buk - un şıddetlerini Londra üzerin-

i 
bardım::ın, Londra mıntaknsı üzerin- 1 l 1 buçukta C. H. Pnrtwniıı tzmlr 

nıuh:'.lr be i Hun etti. İngiliz ve tında hiç bcklenmiyen bir ka- de toplıımalarından ve Londra- de geniş bir ınahıyct almış 'e ekse- \'il.iyet ve kaz..ı idıırc heyetlerılc halk 
Bollan :la erınayed.ırlarından rar verdi Bu karar beş 1 da da sivil halkın ıkametgfı.hla- riyetı ıtibnrile hedef gözetılmeksizln eı; ınden birer mum"ssilin 'e Karnyn-l 
tnı.iteşekkii olan bu şirket beş yüz milyon dolarlık petrol "ma- nnı bombardıman etmelerinden yapılmıştır. Hasarat -0gır olmu)tur. ka halke,·i n-cn.:.'"'Ubları 'c Ka1 ıyal.a 
hiz milyon terlın sermayesini l lı mesnık, ,addedildi&rinden pa· ileri geliyor. Affcdllemiyecek l Buolnrın arasında, üç hast.ıhane ı;e ort.ı ı;e Uk okulları son sının rının 
b b t vüzl. . iki muze gibi gayri nskerl mahiyette i tirakile Ataturkun anıısının Kar;;ı-

U mücad le- ugr-unda tehlikeye ramn eski sahiblerinc •erilmesi- u eca crı ma:mı· göster -

1 

muteaddid hedefler de Ynrdır. yakada Soı,;-ukkuyudaki mezarına gı-
Sokmaktan çekinmedi. Günde ne dairdi. Royal Doç bu kara- mek için mukabele bılmisilde Yaralı ve olu ınikdarı h::ıkkınfüı dilmi 'l:e çelenkler konulmuş veJ 
\ .lsati bir milyon dolar znrar rı istihsal ecli,qce el altından bulwıduklarıru soyliiyorlarsa da 1 henüz tahminlerde bulunulamaz. Ma- Velide K:ır:ıd yı t::ırn!ından bugunun 
etmesine rağmen fiyatlarını in· Novyork müddeiumumiliğine lngiliilerin böyle bır şey yap- nmafih mevcud haberlere nazaran h .. tırasını tebcil eden bi.r nutuk oy- 1 

dınneUe dc\•am etti. Vaziyet müracaat ooerek "malı mesruk,, mamış olduklan meydanda bu- bu mikdarın cumartesi glınkü mlk· lenmisür. 1 
• J d - ·b· b ·ı ı·· uırı geçeceği beklenmektedir. Cu - B t·· t · l Ik · t b" oyıe bir hal aklı ki Standard ticaretiyle meşgul olan bir şir- un ugu gı ı u tevı e c unyanın u un zmır 1a ı ıç en ır sc\"lnç 

hl b. f d b. m:ırtesi günkü hücumlar için verilen içinde bu büyük b::ıyrnmı !<utlar· 
İle Neft Sendi kat mallarını sa- ketin cemiyet; içinde yaşaması- ç ır tara ın a ır kıymet atf- rukamlar, evvelce bilclirHenden dah:ı 1 

1 - k • 1n ken teznhuraUa Milli Şefe ve orduya 
labılm~ı. ı· •m mal; •• ,ctteıı 0 crng<ı nın dog!-ru olup olmıyacagı-nı o unaıruyacagı aşı ardır. 2'i- azdır. [ 

\,;h .. ..._..... ~ karı:ı sonsuz minnet ve baglılık lı -
\•crme~e mecbur oldular. sordu. lizler, Alınanların kadın ve ço- Geceki hücumlar esnasında 306 ki- leı-ı.ni iLh:ır eylemektedır. 

Rokfcllcr bu ziyana uzun Bu noktayı Amerikalılar dü- cuklara karşı bu insafsız teca- şi ölmuş, 1.337 kişi ciddi surette yn- --»ıı«--
ttuiddet tahammül edecek iktı- şünmemişlcrdi. St.andard Oyl, vüzlerine şimdilık mukabele bil- ralanmıştır. 1 A •k 1· •ıt 

misile kalkmadılar. Fakat Al- Taymis nehrinin iki sahilinde dok- men a ngı ereye 
darda ıdı. •ak t o tarihlerde Amerika iktısadiy-J.tının helke- lar, yeniden, yuksek kuvvette infil~k 
Rusların zaten van yoku bu migi demekti. Şirketi kapatmak manlar tuttuktan yolda devam bombaları ve yangın bombaları ne, tayyare de mi verecek 
Petrolden ibaretti. telafisi imkansız ruiidhiş bir edeceğe benziyorlar. Çünkü İn- mükerrer şiddetli bombardımanlara l 

buhran tcvlid ederdi. Akla gel- gilt.ere Adalarına yapacaklarını tf.bf tutulmuştur. B::ızı yangınlar çık-1 [Baı tarafı 1 inci sah•fede] 
Lord Fi erin tasvirine göre . mıştır. Bu yangınların bir ço~u sön-, h:ı'> a kun·etlerine me11<;ub b:ızı su-

'· b. N miyen bir skandal çıkmıot•. söyledikleri hücum tchdidleri-cesarette ır apolyon, isa- :il... duriılmüştür. baylara bir muddet tngiliz hava ku"-
·bettc bir Kromvel olan Roya.l Standard Oyl da. vaziyetin vaha nin bir blöften ibaret olduğu Londra, yeniden duşmnnın c n~ , etlerinde çalı bilmeleri için mus:ı-
Ooc müdürü Sir Hanri Diter- metini anladı. Front üni men - kanaati taarnmiım etmeğe baş-1 hedefini teskil etmiştir. Londrnlılar, nde ı; ennes~ muhtemel bulunmakta-} 
ding, Standarda bu eczayı kafi suplarına hnbcr göndererek ken !ayınca prestijlerinin çok sarsıl- bu son ı;cce hücumlarının ı.or vah- ı dır. 

·· disinin de Royal Doc gı0bi dün- dığını kendileri ele hiö.: ettiler. ı şlliğin.e ka_ rşı pek yilksek bir ce~:ırct ~e,-yorl; T1mes g:ızetesi, şu dhetı 
goımiycı ek bir de siyasi sabo- - 1 k k ı t b t · 

Yadaki bütlin satıı::.l"rı üzerin- Bir kuvvet nümayişı ı?ÖStermek ve azun ı e ·arşı. ·oymustur. e :ırıız e tirmektediı· kı bbylc lıir, 
taJ· hazırladı. ~ u ~ k A · kalıl · · d . fikrine duş·· tiller. İngiliz "Ocuk -ı ->ıı«--. ı ilrar, men .:ır ıçın ıno C"rıı 

,.. 1• ıd - .. den yiızde ı>C.? vernıeğe amaae ~ R d k harbcle kı .. ·mct1ı· bir ::ıııtrenm~n y~p-J 
J.>ıa um o ugu uzere Azer - 1 k d l h umanya a es ı nazır " .. .. 

baycanda Rus ihtilalinden CV\ el olduğunu bildirdi. arı, .. a ~an ve nıvil . alkı ise • • ır.alannı, tngilizlcrin ıse, imparator· 
hır kı mı yerlı halkın ve bir Eskiden h psi çok mt.-ı:;ud ve deİnnu~nwışe kurban gıdıyorlar. servet}erının menşei luk ha\"a ku\"\·etlcri programının se-1 
,_ zengin birer insan iken sonda gılızler ne kadar nıetın ve 1 merele!'ini \•ennesinc intizaren yiık-1 
liı"'ını da ecn"bı ı0rketlerm· malı [ Ba• tarafı 1 lnc·ı ·~htfede] -~•· · ~ sogu-kkanlı olurlarsa olor;unlar tc- " - sek ~erı .antrenmanlı Amerikan tay 
oln k . b" ağır bır sef al le duçar olan bu A b kfıl ı dl d t kil ıa uzere ır çok petrol imti- kerrür eden ve daha da edecek 

1 
yrıc:ı aşve e nez n e eş yarecileriniu hizmetinden istıLıde et- 1 l•ızlcırı mevcuttu. Rruyada zu- biçareler hiç beklemedikleri bir olan haksız Alman ta.anıızlnn-ı edilecek olan bir komıte, sıliihlnnmnj melerini mucib olaca';:tır. , 

hur eden Sa yalist rejim mülki- zamanda talih kuşunun ikinci ıçin son beş sene zar!ında milli ban- Gnzeteııin Vaşington muhabiıi, ay-ı 
defa baslanna kondug· unu gö~ na nihayete kadar tahammül e- k::ı t:ıra!ından verilmiş olan doviz 

1 

rıc:ı su tnf iltıtı d.l , enncktedır: 
~et hakkı tanımadıgı- cihetle bu d kl · · o ı · d l · ko trol cd k · · rünce sevindiler. Teklife derhal ece enni zannclmeyız. - za-ı müsaı:ı e ermi n ece tır. Diplomatik mahfiller, bitanıDt'• k::ı 
araziyi salııblerinin riznsına k h · ,.. la k cMillet partisi ve memleket muh:ı-

1 
b razı oldular. Fakat bu defa man ço va şı manz ... ra r ar- nununun böyle bir planı pcl:: muht.c-

akmadan istirdad ctmicti. Ser- !ızı> teşekküllerinin üniformnlnrı ._ karşılarına Royal Do" dı"lrı"ldı". şısında insanların tuyleri ürpc- mel ol::ırak mencdcceğiıu k:ıbul eyle-...,.aycd l b k" ta -:ı ~ ltıg'licdilmiştir. Ayrıca csefirı. unvanı, 
.. ı ar ar u emrıva ıe mu - - Yo, dedı", ı.~nı·nı maksa- recektir. Her halde kıs mevsimi- mektcdir. Faknt bwıa r::ığmc:ıı ayi -
\ ın: • derhal tatbik edilmek lızerc Idğve - 1 aat etmiyerek itiraza başladı- ne kadar bu Qiddetli tauvare l:ır mu:.ırranc devnm etmektl!dir. 
ı dım sizi zengin etmek değil" ,.. .J., dilmiştir. Rum::ınyanın ev,•e.loc Tur-
ar. Bir kısmı malını vermeden harbinden bile bir netice alın - : kiyede, Fransada, Yugoslavynda ve Tıpkı bundıın 4 :ıy ev\·cl Amenk:ın 
~el yaktı, bir çoğu da Rus- Standardı kep:ıze etmektir. Si- ~ Yunanistanda ve daha evvelce Po _ torpido muhriblerinin tngıUercye 

- ze 18.zım olan iyilig-i yaptım. ma.sına imkan yoktur. Gelecek 1 devredileceginden b::ıh edılmege bJ • 
Yadan firar etti. Bunların ara- d k üd" hi h lonyada \'e Vatiknnd:ı sefirleri ''ar • Para verdim, akli verdim, avu- bahar a co m ş ava mu- 1 ef ti ladıgı zaman d:ı ljnyialar ınusL··r<ınc 
Eıında 1868 • 1872 senesinde bir dı. Bı.itün bu s are er elçiliğe tahvil 
ticaret avantürü aramak üzere kat tuttum, şimdi tam rakibim· harebelerinc şahid olmağa ha·' edilmiştir. Vazüesine nihayet \'eri - devam eyle~ti. 

den intikam alacağım sırada si- zırlana.lım. len Bükreş belediye reisi general Digcr taraftan ugrenildi,;ıne gore. 
eUı bin ruble ile Baküya gelen :Hiitıe'-İn Oa.hitl YALÇIN Dombromskınin yerine, Bukr"s üni- 200 saatlik antrenm~ın uçuşu ol.ın v ziıı bir kaç kuruş için beni terk- J ..... c ilk endüstriyel petrolü çıka- vcrsit<'si hukuk profcs6rlerinden pro- hır çok hususi Amerikan t::ıyy: rccile-
tan meshur Nobelin oğulları da etmenize razi olamam. Eğer bu • ! ~or Vantu Uıym edılmişUr. ri şimdıden Kanadada gönullu ya-
\'ardı. hususta ısrar cdl'rSC'niz yüzde lngiliz büyük elçisi Bülun llll7.ırl:ır, son seneler zarfın- zılm~l:ırdır. 

beşleri Rus.ya.ya iade eder, A- iz • d 1 da tahsisatı mesturenin mahalli sarf- Aınerı·1.n-•- hah ... ·ı pro'-' 
Royal Doç yekfmu binleri ge- me .. ikadakı" a\•ukatlann P"rası- mır e aauuı • .ı-~ . , ... l lnrı hııkkında general Anloncscuya , Vaşington, 9 (a.a.) _ S.BGI.O!iJ.3!2 ~~n bu eski milyonerleri topladı. k d ( h tt• · · zmir, 9 {a.a.t - Şehrimizde ıznhnt vermege d::ıvet edilmişlerdir. ı l> nı eser ve avayı es e ııırım. 1 öol::ır:ı mnı olacak 201 h:ırb gemı ııın 

arisdeki Fı ont tini ismi altın- Bu tclıdid kar-.ısında Front bulunan ngilterenuı Ankara Krnl sarayına ve hukumetc tahs.s siparis edildığini bugün bahl"iye ne-
da teşekkül e'1en cemiyetlerı"ni büyük elçisi Sir Knatchbull Hu- edilecek hususi trenlerin adedi tnh-.,. un·· · S4-n•ıd.,-1 t klif" · d d - zarcti teblig ctmi':tir. Bu siparı.ş A-
l<U\'\•etlcndır" dı·. 1• '""-' i.:.lutn e ını re e e- b -r· b 1 did edilmişür. BaşvekMcte merbut rek mahkemenin kararından gcssen ve ayanı .şeu::ı.ınc e e- merika bahriye Uırihiııde en buyu . 

B d . . . B h t U b olup hakim ve profesörlerden mii- slparisdir. 201 neminin ycdısi zııhlı 
unları te vik ederek Sta.n • başka bir sey kabul edemiyecc- ıye ?'9Bı e çe z ve aya-ı teşe.kkil bulunacak olnn bir komite, 1 "' 

d · taraf·-..ı..... );' , a - d sekizi tayyare gemisi. 27 si kruvnzör, 
arda öyle bir protesto çektir - g·ı·ru· bildu· dı". R('d cevabı u· z"n·- nı mai:tn uar g. zınosuıı a son sekiz sene uırfındaki siyasi dn-

.oı "' ak 1 n.&nli ·ım· ti 1 115 i dretnot. 43 ii denizaltı, b"If de 
'-li. Bu protesto ile "Ruslar ta- ne Standard Oyl mahkemeden bir ·ııam z YAl.Ç \'Crı 1§ r. vaları gözden geçirecektir. ato1ye gemisi olacaktır. 
l'afındnn teslim edılen yüz beş sarfınazar ettikleri takdirde zi, bir milyonu g~en mahkeme firma da görülüyorsada bu s e 
llıilyon dolarlık petrolün şahsi defaten on milyon dolar vere- ve ücreti vekaletle birlikte ö- standardın lfıtfü mahsus olmak • 
tnaUan olduğunu ve bu husus. ceı:1ni SÖ.}lCdi. Eski m:ı.l sahib- demek mecburiyetinde kalacak- üzere ve bilmuknbcle cereyan e- sınaması 
'ta.ki bütün kanuni evraka sahib !erinin gözü yaşlı mut:ıvassıtla- tır. Bu sermayedarların hemen der. 
bulunduklarını, Sosyalist reji- n tekrar Ditcrding'ln nyağına dörtte biri de memleketimizin Petrol ticaret aleminde gö
tnin kendilerinin rizasını alma - kapandılar. aziz misafirlerini teşkıl eden A- riilen diğer isimler hep bu iki 
dan bu malı silah kuvvetiyle Fakat krallığın zalim başve- zerbanyanclı Türkleı· arasında- şirketin ya bir kolu veya subesi-
gasbcttiğini, binaenaleyh yüz kili inad etti. Her an eski ser- dır. dir. Mesela: 
beş milyon doların malın hakiki maycdarlanndan muvafık co- Aramızda ne mılyonerlcrin St:ındard Oylün: Of Nivyork 
llahibi olan Fronl üniye gönde- vab bekleyen Struıdard Oyl yaşadığının farkında bile değiliz. satış şubesidir. 
t'ilrnesini,, i tediler. mahkumiyetten lmrtulınak için On beş senedir devam eden Of Nivjersey yalnı=-. istihsal 

Ruslar bu ihtilaflı noktayı ev kanuni mühletin son saatlerin- bu petrol muharebesi eşnasında ile meşgul olur. 
\!'elden düşündükleri için parayı de da,•ayı istinaf etti. Royal Doç ve Standard Oyl Vakum Oyl Komp:ı.ni yağlar 
~esin almıslardı. Bittabi Stan- Yüz be~ milyonluk bu dava bazı hususlardaki anlaşmaları- şubesidir. Oklander, Trasııport 
tard Oyl protestoya ccvab ver- halfı bu mahkemede devam et- nı ihlal etmemeğe de dikkat et- işlerine bakar. 

12 EylUl Per t:mbc akş3mı 
Yeni s"nema ır.e\ imıne b:ı::;lıyor 

ilk program 

iki ateş 
arasında 

A!'lk - Heyecan \·e biiyuk macera 
§::!he eri 

Alice Faye 
ve 

W arner Bakster ~-Hissedarlar evvlece tekar- mcktcdir. Bu kış bitmesi de şüb mişlerdir. Bu iki f}irket dünya- Diğer petrol şi·:ketleri ise bu 
l'lir ettirildiği veçhile Nevyork helidir. Eğer istinaf mahkeme- 'Y1 aralannda taksim etmiştir. biiyük krallıkların lfıtfüyle ya - İlüve olarak: Butün zcngınlık 
..._ 'e ihtişamı ile 
.. ,ahkemesine müracat ederek si Nevyork mahkemesinin ka- Türkiye Standard Oylun hisse- şayan ufak müstakil prenslikler tzMIR ENTERNASYONAL 
Qava açblar. Doçun gönderdiği rannı kabul ederse Stnndard sine düşmüştür. Şcll, i&' Royal vaziyetindedir·. Suihali, serkeş- 1''UARI 
1'ç Yiiz bin dolar ile Amerikada Oyl sermayedarlara yüz beş Doçun satış şubesidıı'. Türkiye- liği görülürne derhal mahve-

1 
TÜRK ç E S öz L O 

Jwıı&l. 'JllÜ10JI. dolan ca ild aeaelik fai- ele Neft Seadiilat üe bu lıkte bu 111---------111 

Afrikada ar demagoji eseri gölltennle, san-
ki bütün Bursa tehrini inletell 
bu gayri meşru p-ketin lağvı 
kendi menfaatine dokunuyor • 

fBaı tarafı 1 inci sahifede] 
düşman tayyareleri tarafından 
bombardıman edilmiştir. Hasar 
ve zayiat azdır. 

Kcnyada bir devriye milfrcze
miz Habeşistana girmi~ ve Go
raya kadar Herliyerek mühim 
yerli bir kıtaya hücum etmiş • 
tir. Düşmana zayiat verdiril -
miştir. 

Bura düşman tayyareleri 
tarafından bombardıman edil
miştir. Ha.sar ve zayiat yok
tur. 

Sudan ve Filistinde iş'ara de
ğer yeni bir hareket yoktur. 

--:ıtllC(--

İstanbuldaki Vekille'r 
Ankaraya döndüler 

[Bar; tarafı 1 inci sahifede] 
yerde olduğu gibi normal olarak 
çalışmasına devam etmektedir. 
Bursaıun ve İstanbulun elm1ck 

meS<'l i 
Bir kaç gün kaldığım Bursa

da da V ekfı.leti alükadar eden 
meseleler hakkında tedkikler 
yaptım. Matbuatta mevzuu 
b:ıhscdilcn ekmek sıkıntısı me
selesiyle de alakadarlardan iza
hat alarak mesgul oldum. Bur
sada teşekkül etmiş bulunan 
uncular vı: ekmekçiler şirketi -
nin veresiye r:.atLcılarını kaldır -
ması \'e bu yüzden bazı bayile
rin ekmek alıp satamamaları 

mevzuu b::ıhscdilcn vaziyeti do-ı 
i:'Urmuştur. Maamafih t('şekkü
lü tamamen kanuni olan bu sir
ket benim oı ada bulunduğum 

zaman faaliyetini tatil etmiş
tir. 

lstanbulda son günlerde ha
clis olan ekmek meselesine ge
lince bunun sebebi son zaman -
larda lstnnbulda ekmek sarfi -
yatının artnu5 olmasıdır. 

Maa.mafih Başvekilin emriyle 
Toprak Mahsulleri Ofisinin !s
tanbula günde 400 ton buğday 
vemıeğe başlaması meseleyi ta
m:ımiyle ve kökünden halletmiş
tir. Belediye ve alfıkadar diğer 
makamlar hadiseden suiniyetle 
istifade etmek istiyenler hnk -
kında sıkı ve siddetli takibat 
yap:ıcaktıı·. 

Asker ailelerine l'a.InlaC'ak 
yardım 

· Asker ailelerine yapılacak 

yardımı daha mükemmel bir 
hale getirmek için hazırladığı -
mız yeni tnlimatname miihim 
bir yenilik ihtiva etmektedir. O 
da şudur: Talimatname her 
şehri bir kül olarak nazarı iti
b::ıra almaktadır. Her sehrin 
içinden :ıskere gidcnlerir. muh
tac ailelerine ayni şehrin diğer 

vatandasları bakacakbr. Her 1 
şehir belediyesi bu lıususda lü
zumlu olan tahsisatı hesal.ı e
decek ve bu parayı Rehir vatan- 1 

daşlamıdan tah~il edecektir. 
1 

--»ıı«--

Ticaret Vekilinin 
şehirde tedkikleri 

--0-

Ticaret Vekili Nazmi Topçu
oğlu dün İthalat ve İhracat Bir
liklerinde meşgul olmuştur. Ve
kil İııgiliz ınübayaat sirketinin 
memleketimizde bulunan mü -

muş gibi ~ikayet sahiblerinia 
kanlarını muayene etaeie kal· 
kışmak cüretini göstermişti. Bu 
memlekette her Türk derdini, 
şikayetini ve fikrini açıkça söy
ler. Buna mani olmağa kalkış

mak, Türkün sesini kısmağa, 
onu sindirnıeğe ve korkutmağa 
çalışmak ve bu yolda türlü mu· 
galfıtnlara sapmak ancak gülünç 
ve budalaca bir harekettir. 

Her ne ise, bunları tekrarla· 
mağa lüzum görmüyoruz. Da· 
vaınızda haklı idik. Muhterem 
Dahiliye Vekilimiz Faik öztra
kın bu şirketin lıiğvedılnıiş ol
duğunu söylemesi, bu hakkın 
teznhür etmiş olduğunu göster
miş ve muhterem Bursalılan 

kendi derdlerini anlayan Dahi
liye Vekillerine minnettar bı
raknuştır. 

Bugün son giınler zarfında 
gene bu derd etra ın:ia aldığı

mız bazı meKtupla.rdan bazı 

parçalnrı kısaca nakletmek is
tiyoruz. Bunlar, şirketin Bur
salılara ne kadar muzır olduğu
nu beliğ bir surette göstermek • 
tedir: 

Yenikapı, ("..eşme sokak 9 nu
marada oturan mütekaid E. 
Akşit diyor ki: 

''Geçen hafb Bursaya gitmiş
tim. Ekmek satan s:ıyısız dülc
kfı.nlar kapalı idi. Akşam karan
lığında bir yerde ekmek bulmak 
mümkün d~rudi. Hele şehre ge
len fakir yolcular, lokantaya gi
remediklerinden yanm kilo ek
mek bulmak için şehri başdan 
başa gezmek mecburiyetinde 
kalıyorlardı. Bunlan gÖElerimle 
gördiim. \'e bu buausdaki neş
riyatınızı tasdik ettim. ,, 

Kırklarelinde Namazgi.h cad
desi 94 nwnarada Bursalı S. 
Acmen diyor ki: 

"Bursada kurulan şirket ga
yet yüksek maddi kirlar temia 
etmiştir. Bütün un ticaretini 
de bu mahdud adamlar ellerine 
aldıklarındıı.n narhı istedikleri 
gibi koymaktadırlar. Belediye 
bunlarla başa çıkamaz. Bilhaa
sa şirketin Bursadaki ikinci ne
vi ekmeği ortadan kaldırmast 
halkın çok zararına olmuştur . ., 

Bu kariimiz, aynca arzu ediJ. 
eliği takdirde hatta isim ve ma
hal zikretmek şartiy.le Bursada 
ekmek inhisarcılığını kuran a
damların aralannda neler kG
nustuklarını ve neler 'kararlaş

tırdıklarını yazabileceğini de 
ilave etmektedir. 

Gene Bursalı okuyucularums 
dan 1. Tekin diyor ki: 

"Bursada ekmek sendikaat 
halkın çok zararınadır. Reka .. 
bete "kötü,, demek kadar da 
gülünç sey olamaz. Bir kanUll 
adamı, bir avukat olan Bursa 
belediye reisinin halkı izrar et
mekte olan bu şekle müsamaha 
etmesi asla doğru değildir. ,, 

Her ne ise hakikatin biraz 
ge<ı olsa da tezahürü herkesi 
sevindirir. Şimdi bu şirket lağ
vedildikten sonra Bursa beledi
yesine yeni bir vazife düşmekte
dir. O da lıer ne suretle olursa 
olsun mefsuh şirket Ualarınm 
bu sefer gizlice aralanııda anla
şıp şirketi elaltındaıı idame et

messili Lord Glınkoneri kabul c- tirmelerine mani olmaktadır. Bu 
derck kendisiyle limanımızdaki lmsusda göstereceği itma ve ti
traıısit depolarında ve Portsaid- tizlik, şimdiye kadar siı·keti hi
de bulunan çuval Ye kanaviçele-
rin memleketimize ithali hakkın- maye etmek suretiyle yaptığı 

hat.ayı tamir edecektir. ~ 
kında görüşmüştür. 

Bu çuvallar ithal edilince mü
him bır kısmı lnhis:ırlara veri
lecektir. Dünkü görüşmede ln
his~rlar Umum Müdür muavin -
!erinden Muhan-cm de hazır bu-
lunmuştur. 

Vekil, birliklerin faaliyeti ct
rnfınd:ı da alakadarlardan iza-ı 
hat almıştır. Ankaradan gelmiş 
olan Standardizasyon müdürü 
Faruk Sünter de Vekil tarafm· 
elan kabul edilmiştir. Fanıkun 

reisliğinde bugün toplanacak 
bir komisyon bu saıeki tiftik 
ve yapağı ihracat tiplerini tes
bit edecektir. Nazmi Topçuoğ
lunun bugiin Ankaraya dönme
si muhtemeldir. 

enerjik ve hüsnü niyet sahibi 
olduğunu işittiğimiz belediye 
reisinden ve Bursa valisinden 
bunu beklemek hakkmmdır. 

-»•••--
Japon elçileri arasında 

Tokyo, 9 (a.u.) - D. N. B.: 

Diplomatlar :ır:ısında )'t'pı~ tt

mumi de~işU .. likleı· ı;erte\ eSi dahiW... 
de, nşağıdaki tay.nJeı· yapılmıştır. 

General Tnteka\·a Moskova biıyük 
clçlltğıne ve Avrupa - Asya dairesi 
dlrcl>.toru Komo::ı da Mosko'lla mus
tc rlığına Cetirılmişür. B. Tadap 
Kuriharıı, Ankar:ı buyük elçiliğine, 
Ş:ıoghay b:ış konsolosu Korişluşi Nan 
kın hükumeti nczdınde elçilıge Ame
rika işleri dairesı dittiltöru Yuşişan 
Knnada elçilıgme Uıyın olunmupur. 
Protokal ı;efl Zuzukl, -.sar eldtilfne 
ııeUrilmilür. 



( 

ürk Nası] 
a heder? 

,YA ZA N 

Celal Dincer 

-- · -- t 

• 

KIŞ MEVSI MI YAKLAŞIYOR .. 
Kürk mantolarımzı veresiye ve uzun vAd• ile 

ARJANTE TİLKİ r 
Moığazasından alınız. 

Avrupanm 1941 aon modelleri gelmiştir. 
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NEHARİ 
kil 

Taksimde Sıraserviter 86 - Yeni açıldı 
Müdiirii - l!:ski ~işli Terakki Direktörü M. Ali Ha5met Kırca 

ffer an göğ\isleriııi yeni zafer ve Jıama"tf't destanlariyle süslemege haur - ~iğit M4>hm.-.1ciJ.ler J 

Hususiyetleri: YABANCI DİLLER öCRET1M1NE geniş 
mıkyasta ehemmiyet vermek, sınıflarını az meYcudla te~kil 
ederek talebesinin çnlışma ve inkişafı, sıhhat ve inzibatı ile ya· 
kından alakadar olmaktır. Mektebin deni7..e nazır kaloriferli 
teneffüshane~i ve 9imnastikhanesi vardır. Her giin saat (9l ile 
(lS) arasında talebe kayıt ve kabul olunur. Telefon: 4ll59 

mi\ r
ı;:indcn 

Sakarya Harbine takaddüm eden Yumruçaf mevklin. 
deki şiddetli muharebelerden sonra, harbin cereyan et
tiğ i mıntakada bir Türk subayı ile bir düşman subayınm 
adeta kucak kucağa bir vaziyette yere serili cansız ce
sedlerine rastladık. Türk subayının vücudu tüfek ve 
tabanca mermilerile del ik deşik olmuştu . Düşman su
bayGnda hiçbir yara yoktu. Yalnız kopmuş gırtlağı şeh id , 
Tür k subayın ın dişleri arasında idi. 

l.'l poLtikn rot .. SJndn emniyetle 
'e - her şeyden ünce kencli@ne gU
' ennıekten dogr.n - ccS<1rctlc yüru
~ en, muhaı ibler dıştnclnki tek devlet 
Tuı kiycd'ı·. En son \esile olarak, tz
rnir fuar.nm nçılış mernsimi dolnyı
silc İngiltere dc\lct rıdamlurının hak
kııınd:ı bÖ&tcrdıUeri ynkın alilkaıun 

st'lıebi b.zım tek b:ışımızn, dünya -
nın yarınki manzarası \ c niznmı ba
kımıııdan, başlıca bir kU\"licf oldu -
gunmzdanı:ır. :Müttefikimiz ingilterc
nin dilnc 1:. dar, 1 endilcrine garanti 
\erdıgi dostl::ırı \e b:ışkn müttctıkic
rı de \ordı. Buı·un onlmı ::ıym safda 
\ <'~ n ortad:- ııöremi;) ors::ık bwıun se
bc-bı C\ \·cl:ı o dost ve miittefiklcrin 

y;ı1nız b:ışL-ırına birer varlık ve kıy
met olmaktan uzak, korkuluk krıbi
lindcn, bir<'r lıiıviyet t~ınıalarında~ 
dır. öyle olm::ıs:ıydı muhalif istika
metten esen siyaset rüzgarile bircıt 

birer d.ığılıp doki.ılmeı.lcr; rnücadele
fak<ıt lıiziın :ın1ııdığımız ve daima 
yaptı •ımız ~ekilde mücadele- ederler 
di. Bu •biı.im anladığımız \'e dalrmı 
):ıptığımız şekilde:> ki mucadeleyi 
müşalıh s bir ınisnllc ortnyn koymak, 
kendııniz için malum olmakla bera
ber. bnşkalnn için faydasız degildir: 
Karşı korşıyı gelmiş, öllim - dirim 

ka\·g. sı y:ıp:m milletlerin tarihlerine 
brkarsak tar::ıflnrdan birisinin, elin
den s!lethı duştii1,rı.ı zaman, ötekinden 

•nınanı dilediğini çuk defa görürüz. 
Jo'nknt bizim tarihimizde böyle bır ~ey 
yol;lur. Tırıınğımız ve dişimiz, böyle 
bir vaziyette, bizim en ı;on sIMhımız
dır. itşte bir tek misal: istiklal Har
bimiz.in, Saknryadan önceki, Kütah
ya - Altıntaş muharebelerini yapı~ 
yorduk. Dlisman Çekiirler islcısyonu 
civarında'ki Nasuhçal - Yumruçal 
nuntilkasına çok şiddeUi olarak taar
ruı. ediyordu. Buradaki mücadeleler 
:idem bu muhaı'cbelerin neticesini ta
yin cde<ek mahiyette idi. Kıtalnnıl'\11 
düşn;:ın taarruzlnrmn, mnkabıl d:ır
beler \'C mukabil me\'zii taarru:ılnrla 
ce" nb veriyorlal'dı tkl tar:ıf :ı.ı:tısııı
<la alınıp verilen, o :ı:nman meıısub 

<ıldut;um Tümenin muharebe ettiği 

Yumrı.ı.cnl mınt:ıknsmdnki tepelerden 
birL<>inde, siperler nrnsmda şöyle bir 
manzora gozc ı;:ırpıyordu. Sadi isimlı 
ger.ç bir bölük kuınandnnı subayımız 
bir düşm, n subayı ile ~defa kucak 
lrucnga cansız yabyorlar. & dinin 
nıcudü duşımın tüfek \'e tabanca 
nıermilcrlle delik deşik olmus ... Düş
man subnyında hiç bir yara yoktur. 
1''alrnt kopmu3 gırtl:ıi,'1 ~hid Sadinin 
dişleri arasmdadır. 

Doı;tlarnnızı \'e miıttcfiklcrimlrJ 

'biıc emniyet 'c itimadla bnglıyan 

\arlık \'C kıymet işte miıcndeleyi bi
:tim, bu misaldeki gibi, EOll dişe ve 
son lırnnga lrnd:ır sürdürmek y9luıı-
daki milli karakterimizdir. İnanalım 
ki Balkanlarda ve hududlarırnız ci
Yarmtla !J{mdiye kad;ır silah patlam:ı 
mıs olmasının ve müttefiklerimizle 
P.;ırb c<tm de\ Jetlerin bu hususa bll
lıns:Kı ilina eylcyişlerinin miihim liC

beblcrinden biri ve başlıcası da yine 
Lu vnrJık \"C Jıudrcttir. 

cMı·hmedcik' i cdegl~-miyen ,·ar
lıb .ılarıık her vesilede yfıde<len ka
lemler elbclle yanılmam:ıkt:ıdırl:ır. 

Ancak tMchm~eilo deyince bu ke
limenin ~G'ınulü içine büyük küçük 
her rütbede subayın, sivil - askeı· 

her Ti:irkiir1 gird4;ini; •Eminecik:t Je
rin de •bıyıksız Mehmcdcikler> den 
b:ışk:ı \lir ş~y olmadığını hic bir za
man unutm:ımıılı ve (11.fehmcdçik> 
mefhumunu bu şckılde kavram. lıyı.z 

1 Devlet Demiry·olları İlcinları] 
Muhammen bedeli (i:I9) lira olnıı muhtelif şekil Ye eb', tt::ı J230 

adcd kuru p11 (30/9/1040) p:ııı:artcsi günU ~~at (10.30) on buçukta Hııy• 
clnrpa~~da Grr lıinn-ı dr:hiliııdcki komisyon tarafından açık eksiltme USU-
lile satın :ıhn<u:aklır. 

Bu işe r,irmek lsti.Yf!lll~rin (61) lira (43) kuru~luk mu\·nkknt temi• 
n:ıt ve krnunun to3 in etti~i 'li e-:;aıkle birlikle eksiltme gunu ıran tine kll• 
d:ır komiı:yona mlir.1c:>rU:ırı lfızımdır. :Uu i,e aid ~artnameler komfsyotı 
dan par:ı~ız ol:-r;ık d .. ıııtılmaktadır. (8254) ' 

ASKERi FABRİKALAR SATIN ALMA KOMİSYONU iL ANLARI i 

117 Kalem Muhtelif Zımpara Taşı Alınacak 
Tahmin edilen bedeli "12350> Ura olan 117 kalem muhtelif zımpara ı.1şı 

Askcrl Fabrıkalnr Umum Mtldurlügu Merkez satınalma komisyonunc~ 
.H/10/1940 paz:ırtesi gtinı..ı ~;ıaL 15 de kııp;::ll -zarlla ih:ıle ecUJe<:cktır. Şort· 
ıınme parn ız ol:ırnk komi~yondan \'erilir. Taliblerin muvakknt temın.,t 
olnn d26> lira -125> kuru'jU hm ı teklif mektuplnnnı mezkür günde saat 14 
de k<ı.dnr komisyona \ermeleri \ e kcr.dilerinin de 2490 '-Jyılı kanunun 2 ,e 
3. maddelerindeki H-snikle komisyoncu olmadıkl.:ırına ve bu işle alfık;ı~ilr 
tüce~rdcn •ıldııklnrın;ı dnir Ticaret Odası 'licsikasile mezkur sün \ e s . at1• 
komisyona nrnracaatıarı. (8042) ..... 

l\fü;iik Yo:ıı;att.u Yaı>tırıla<•ak inşaat 

Judan me1"5i1urdu. Hele, topuk- 1 
lnra dalışı ~aheserdi. Eğer has
mın topuklarını eline g~irirsc 1 
muh kknk rnağliıb ederdi. j 

No. 147 Yazan: Sami KARAl "EL 
rinde yediği boyunduruklardan Bir çok milletlerin kork.ı - titriyc 
epeyce sersemlemişti. Bu sebeb se,>ıcttıklerl bugünkü A\rup;:ı h.rbi
le hücumlarına halel gelmişti . niıı gıdMııi biz.im giiz kırpmaılnıı, ta-

kat lwr hlrltl emniyet tedbirlerini a
Hasmiyle bir iki çapraz alış \'C· ıcr. k, tnkıb cdebılmemizin .sırrı ~u
rişi yaptıktan ve kurtuluşlar <lu ·: Biliyoruz. ki ınılletimiz için mut
vücuda. getirdikten sonra açıl • l:\k bir zaruret halini almadıkça hur-

Kesif bed~li «26.501.!> lira oliln yuknrıd:ı y;ızılı lnsmıt. Askeri F •• bri'"' 
kal:ır Umum Mudurlugıı Mı>rkez Satın nlma komisyonunca 18/9/1940 ç::ır'"' 

~::ımba gunu E:lnt 1G da k;ıpalı zmfla ih;ılc e<llleccktir. Şartname d> Jır:ı 
t33> kuruş muk<ıbilinclc kımıl yoııuııd~.ıı veı·.ilir. Tal1blcıfo murnkkat ıe

minnt ol:ın •lD87ı liı .1 .:50> kuruşu Jıavi teklif mektuplarını mezkü: gı.ınde 
saat 15 ~t· kadar kon.byonn 'ermeleri ve keııdılcrinin de 2490 numrıral1 

kanunun 2 \ e 3. ın~ dtlclerindeki 'liesaıkle muayyen gün 'e saatte kom:syO--
ııa ınür:ıcn .. tl:ırı. •79i5, 

Çnnakliale Ot>n.iz Koımıtanlığı satmalma J omis~·onıuulun 

lfatrancı, gayet tetıl:: 'c şe
dıd bir dalış yapmış ı. 

Nitekim, dalar dalmaz hasmı
nın topuklarını bulmuslu. Aliço kı raprrızı dn yere düşmeden güreşi her vakit olduğu gibi de-

l 1 t söktü. Ye hasmına kareı ç;ırpı- vam ediyordu. 
afl'•.cyarr.amış ı. 

Alico, topuklarımı hasmının nanı.l;:: Bu iki pehlivan birbirlerini o 
tlleı i değer değmez olduğu yer- - Hayda usta be!.. derece kırasıya ve öldüresiye bo 
den sırrayarak birdenbırc ters Diye nara atarak meydan o- ğuyorlardı ki, her iki taraf da 

kudu. AliQo, J{atrancınm nıüte - güreşten ziyade dövUş yapı 
dlmcrck kendini ~·ı.izüko~ uı:ı yere 

1 madıyen tehlikcleıi atlntması - yorlar gibi idi. Aralarında bir 
attı. , ,_ - d 

Eğcı· Aliço, bu hm ckctini ne iç;.erliyordu. kavga cı.ı-.acaga benziyor u • 
Hoş Katrancı <la icabında o- Zaten, Koca Yusufla, Adalı 

yaıımnmış olsaydı, y\izdc yiiz 
mnğliıb olacaktı. na tehlikeler atlatmışb. Halilin giircşleri hemen ekseri-

Görünüştc her iki pehlivan yetle kavga ile neticelenirdi. 
&re ket veı 3in buı gu gibi di.i-

da birbirine denk güreşiyordu. Hülıisa, Adalı ile Koca Yusu-
nerek yüzükoyun yere düş-

G ümülcüneliler, Aliç:mun fun güreşleri tatsızdı. Seyirci -
mekle kendini mnğlubiyetten 
kıırtardı. galib gelmesini istiyorlardı . ler bu iki hasmı seyrctmiyorlar-

Aliçoya ka~ı daha ziyade dı. Herkesin gözü Aliço ile 
J\:atrancı, yere dilsen hasmı- Kat---. ncıda ı"dı·. muhabbetleri v:ırc1ı. , ., run iiz ·rine şimsek süı "atiyle yc-

Koc:ı Yusufla, Adalı Halilin Katrancı, giireşin ilk devirle -
tişti. Doğı ulu p düze im eden bir ~~~~~!"!!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~~~!!! 
kapan vardu. Devlet Dcnizyolları işletme umum 

AJiço, kapanı yer yemez u- 1 
t · · 1 ınüdür üg" ünden ıandı.. ş zora bınmi~ı. 

Yani, Katrancı hasmını zo:-- Lvndra bas K• nsolo lugumuzdan bugün • ldıgıınız biı· telgrafta 1ngiltere-
la mağlub etmek istiyordu. üs- I dekı tnlebclcıınuzin hepsinin sıhhatte oldukları bildirilmektedir. 

Talebemiz \ elıl('rinin keyfiyete muttali olmalarını dileriz. ( 8500) 
tc de ihtiyar kurdu yormak ve====================================== 
bozmak kararm<la idi. ı 

Fakat, meydanın eski kurdu 
'c :ıslanı olan Aliço, bunun gibi 
ne kapanlar atlatmıştı. 

Kapanı yiyen Aliço, u:ıan -
Katrancı, Aliçoya meydan ,·er 

miyordu. Kel ne kadar sinirle -
nirse sinirlensin, o bil<liğini ı>ku
yordu. Genç, ve tüvana bir a
damdı. 

Aliço, hasmını bırnkmadı ... 
Tekrar hücuma ge<;ti \ 'C fırsab~ 

m getirerek bir çapraz daha al
dı. 

Afü::onuıı bu seferki çaprazı 

cok siinnf"di, kısa bir iki hamle
uen \C süı üklenmeden sonra, 
Katrancının çaprazı sıyırarak 

hasmının elinden kurtulduğu gö. 
ruldiı. 

Natrancının kolaylıkla çap
rnzı sökmesi hasmı biisbütün 
çileden çıkarmıştı. 

Aliço, hasmiyle ense enseye 
gt ldi. Bir iki el değişmesjnden 
ı-;onı:a ,tekrar bir fırsatrnı bu
farak çapraza girdi. Bu sefer ki 
lıarcl.cti kafi idi. Hasmım iyi 
lıavramır:tı. 

Katrancı gcl'isin geriye u
çuyoı·du. Durmadan meydanı 
lmrmaniayarak gidiyordu. 

Vaziyet fena idi. liatı ancının 

bıı scför lt:hlikeyc düşmesi mu
haklmktı. 

Fakat, iti gö,·deli \'e cok kavi 
<ılan KntJ ancı nilıayct bu sı-

İstanbul emııiyet sandığı 
rektörlüğünden: 

939/937 
Emn.;> et sandıgına borçlu i.ılu Bayan Feride Gıılsum 

'Varislerine ilan ) olile teblıı: 

... 
dı-

Ha;> an Feride Gulsıım, Gnlata Yolcuz.ade sokak Zeytin çıkmnu Zey
tin çıkarı wokak eski 4 yeni G numaralı kiır&ir bir apartmanın tam:ımı. 

Blıinci derecede ıpotek göstererek 1/2/938 tarihinde 26410 hcsab nu-; 
m.rMılc> &ındı:;ımızdan nldığı (4900) lira borcu 24/10/1939 Uırihine kadar 
ödc.mcdiginden faiz, komisyon ve ınasarıfi ile ber.ıber borç (4974) lira (!O) 1 
kurtı§:ı \"annıştır. Bu scbcblc 3202 numaralı kanun mucilıince h:ıkkıııcfa I 
krrı takibl bnşlam:ık Uzcre tanzim olun:ın ıhb:ırnamc borçlunun mukave
knamcde gö.,terdiği lk:unetgfıhına gönderilmiş L::e de borçlu Bay::ııı Feride 
Ci•l"umiln Vcı.necilcrdc Kemcr::ıltı c::ıddcsır..dc 33 numar<ılı hanede öldügU 

1 

:ı11l:ı5ılmış 'liC tchliı; ynpılamnmı§tır • .Mezkür ltoı.unun 45 iııd ınadtlt!::i vefat 
halinde teblignfın il5n suı;ctile yapılmasını amirdir. Borçlu olii Bayan Feri
dı- Gulsüm mirasçılaı ı işbu ilan t<ırihhıden ltib::ırcn bir buçuk ay içinde 
S:ınd11,rımıza murac:ıatla murislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen 
1'abulc sayan bir itiı·::ızl:ın \':trE:ı bildirmeleri lfızımdır. Mlrasçılnr ipoteği 

kurtarm::ızlar vcy::ıhud başlıy<!ıı tak:bi usul doiresinde durdurmazları;n ip<ı

tckli gnyri menkul mezk\ır lcanunn güre sandıkça satılacaktır. .Bu cihetler 
;;ıl:ikadarlnrcn b.linip onn ı::ore h~rckct edilmek \ c her birine ayrı ayn ih
barmmıe teblıgi m::ıknınına imim olmak üzere keyfiyet i15n olunur. (11449) 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: 
ı - Z:ıbıla memurl:ırı için azı 1350 çogu 1500 t::ıkını maak::ı,,l:et kışlık 

dlMeniıı etil im işi 26/9/1940 per~cmbc gliniı l:lôptılı ~r!lu müıu:ılca~:ıy..ı lw
ııı. !muştur. 

2 - D.ktirilecek elblı>elcrin yalnız kumnı,ıı ı•muın mUdilılut;Umüzdcn 

Hı ılecek digcr bütun lernzımı ınUtc::ıhlılde aid olncaktır. 
3 - Kasketle birlıktc beher takımı için 600 J,uruş fi.vat tahnılıı edilen 

Elbiselerin nümuııcsini g\irınek \'q şarlnaın(>shi olma!• istiyen!el'iıı umum 
miidürli.ık ı:;zıtın alma komisyonun~ mCrncaaU.:ırı. 

1 - isteklilerin Ciiti lir:ılık tcmiıı:ıt makbuz vey:ı banko. mektubunu 
n:ııhte\·j teklif mcl:tupl:ırını, 2490 ı;. yılı kanunun 3 - 4 üncü rn:::ddelerfn
de yııulı belgelerle bıı lll,tc eksiltme gtinli saat M d•! kadar komi.yona 
'c>ı meleri. cU424> c8435> 

S:ıhlbl: Ahmed Ccmaleddln SARAÇOC LU 
Neırlyat M lldUrtı: Mııcld ÇETI N Dıı11ldıilı yer (Yeni Sııl:ah m:otb:a11ı) 

Beher kılosunun ilk 
90.000 l.ıln ekrı ek Fiyat tahmini Teminatı 

t I 
be girmiyecrgiz; fak:ıt gimıek icab 

mış ı. 
edeı"te bu, bizim için, lıfr ınilli harb 

12 Kr. 810.00 lira 
l - Yuko...ı.d . cu, , mil.dar , beher kilosunun tahmin bedeli ve ilk teır -

n:ıtı yo:ızılı bır k. !un d.n cgın 11/9/1940 çar .<ınıb:ı gunu sa::ıt 10 da kap:ıll 
zarfl;ı t k iltm esi ;) ııpı l.1r:ıı.. • ır. { Arlmsı var) 

I ·- GENÇLİK 
2 - GÜZELLİK 

3 .. SIHHAT 
işte yük.ek kı emde ::ıranan bu 

meziyetlerin hepsini size 

KREM PERTEV 
temin edebilir. 

1 - KREM PEl{TEV. Bir tuva
let miıstahzarıdır. 1nce bir 

itina ve yapılısındald husu
siyeti ltib:ırilc yüzdc''i çizgi 
,.e buruşukluklann tcşek

küliine mani olur. Deriyi 
genç ve geı;gin tutar. 

2 - KREM PERTEV: Bir gı.ıı.el
lik vasıtasıdır. Genişlemiş 

mesamatı kıstıraraı..: cildde
k! pürHık \·e ktıbare,ıkları 

giderir. Çil ve lekeleri lznlc 
eder. •reni mat \'e şcfia! bir 
hale getirir. 

3 - KREM PERTEV: Bir clld de 
vusıdır. Deri guddelerinin 

ifraz::ıtını diizcltlr. Sıvilce 

\'C siy:ıh noktaların tezahU-

riınc m!ıni olur. Cild adale
sini bcsliyerek kuv ... ·etıeııdi
·rir. Kuru cildlcr için yaglı, 
ve yağlı cildlcr için yağs.ız 

hususi ti.ip \'e v:ızoları \'nr
dır. 

olacrktır. V.ı ... son dişe, son tırnaga 
kacla\' - bı) ıklı, bıyıksız; şehirli, ka
.sab:ıh ve köylU - bütiiıı • Mehmed
cik> lt.:rim~zle, tek \'Ücudd:ı çarpan 
tek k:ılb gfüi° tek v~ıtandn birle miş 
tek \:lrlık halinde, lıizc dui'Tinn go
zile h::ıkacaf.larl.1 ı;nrpış.-.caı,rız. Bu
nun idn, h<>r . eyden önce \C hı:r 

şeyden üstim ol:ıınk, kendi kudrcti
mızc giiveniyoruz. Buııdnn b::ışk<ı her 
şey lıi. fın iı;iıı ikinci plandadır 'e 
c[:cı· biı- gu:ı düşman ol::ırak lrnrşımı

zn çıkınnk niyetinde ofonlnr 'nrs:ı 
bilmelidirler ki ıı~ beşinci kolun için
den: re de bir;ııcf, ikinci, \lçüncii, 
dördilncü kuı.-vctleı in dışından yı -
knınıync::ıgı tek milletle karşılaşa -
c;;kl.ırdır. Onlar hcs:ıplamalıdırl:ır ki 
kendılcrinin beş kuluna mu~abil bi
zim otu:ı altı milyun kulumuz, iiç yüz 
altmış ınilyon tırmığıır.ız \ e biı· ınil
y.ır yuz on altı milyon da dişimiz 

vardır. 

C. Dinc:t'r 

1 TİYATROLAR l ı ----
RAŞ i D RIZA Tiyatrosu 

HALiDE P i ŞKiN beraLcr 
10 eylül salı giiıtii ;;kşamı 

Bakı rköy Miltlyadı bahçu lnde 
Y UMUR C AK 

Vod\·il 4 perde 

-ANAPIYOJEN -
, i Dr. İHSAN SAMİ ı 

istrepto}:ok, tstafilokok, pnöıno
kok, koli, piyosiyaniklerin ~·op

tıgı çıban, yar:ı, :ıkıntı ve cild 
hn•'tnlıkl::ırın.t 'karşı tok tesirli 

Dıım••• tnze aşıdır. ••••i 
ZAYi DiPLOM A 

20/9/1933 tnrihinde Kabataş Erkek 
lı5.csinden aldığım 57 ı numnrııh ol
gunluk diplom<ı.nu 1ngiltc!'cdc tnhsıl
dt. bulundugum sır::ıdıı :wyi ettim. 
Yenisiui çık:ırınak için re.,ml murJ
cıı~tta bulundııı,'Un~d::ııı Z:l.} i ol:ın ol
guıiluk diplonuıının hi.ıkmü yoktur. 

Şi~li Terakki Li esi 1938 

2 - Ş;ıı tnamc..,i heı alın mc al ı:aııtleri d:ılıılınde konıisyondt>ıı nlınabilıf· 
3 - tsteklilcrın :> uı.a ela ynzılı tcmın:ıt rnikdarına g<irc alacak}. ı 

banka mt•ktubu \P;):ı n ~kbuzu \it! ~490 s:ıyılı kanuııd:ı yazılı \esik:ıl. ı 
muhtc\ i kapalı :ı:;ırfl.ırını Çanakl nlcde iıulunnn Deniz komutanh~ı s:ıund"' 
ma b)mİ!yunuı.a belli aıın \C s:ı:ıttcn bir saııt evvelitw k:ıcl:ır vermeleıi. 1 

(7780) 

Seyhan nafı a müdürlüğünden : 
- Arlrnn orta ledm okulu ikır.nli int'aotı keşif tutarı olon cZ0384' 

lira 1123 kuı"llşlcı k. p:ılı znrI u•ulile eksilt!!lcye konulınustur. 
2 - Eksıltme H/!1/1940 lnrlhlnc- mUsadif cumartesi günu s;ıat on birdıJ 

NaUa d:ıircsınde yapıl:ıc:.gındon kapalı zarflar en geç bu saatten bir s:ıat 
en elırı<! kad.a· rn:ıt O• da Nn!in Miıdlırlıığiine verllınl:; olacaktır. 

3 - tsı;yenkr bu işe :ıid ınukavelcnnmc, kc.:;ifname \'C foıinamd<>rinl 
gôrmck i in Nnfia Mudurlıığüne mür:ıcant ed~bılirler. 

4 - 1steklılcr:n ' 15!'8, lira "82,, kuruş mu\•akkut tt'min:ıt vermesi \t 
ehliyet 'ı~ilrnsı •im: k tizac hu gibi işlcı i y:ıptıgınn dair bonscrvisleıile bır
lıktc yuk:ırda yazılı ılıale t:ıı ihınden ı;ekiz gün evvel \'İlıiyete mlırncat ct
melCJi lflzımdır. 

Posta ılc gtindcr leçd: mektupların dı zartı miihUr mumu ile ıyice kapa-
lıl:waktır. Pr>stad::ı ofac;ık gccıkmelcrkabul edilmez. (7834) 

DENİZ LEYAZIM SATIH ALMA KOMİSYONU iLANLAHI 1 
1 - Tahmin edilC'ıı hedeli "1472.,liı'n "40,, lrnrn5 ulan 3000 metre eti" 

kurtarnıı!ık bC7Jıı, 14 Eylôl 940 cumnrlesi günü sııal 12 de pıı• 
uırlıt:Jn ek .. ıltoıcsi y:ıpıl,ıc.ıktır. 

2 - Kr.t'i teıninntı "220,, J!r::ı '·86,. kuruş olup ıırtnamcsi her gün komıs
yoııcl.:ın ••lmnbılir. 

3 - İf.teklılerin :l4!ı0 ı:::ıyılı kanunda yazılı Yes:ıikl~ birlikte Kasımpa :ı .. 
ela bulun. n "kun.ısyona belli gun ve saatte mı.iracnatları. (8429) 

1 Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü ilanları 
Muhammen kıymeti 

Lira Kr. 
] 81l8 4(J 

20 

165 00 

114 

'i32 

----- .. ~--·--
1\r.mer h. tun mahallesinin <'.Ski Cakm:ık yeni Tr.rl:ıb:ı$1 
cndde iııde eski 19 yeni 21 \ e No. taj 201 sayılı kargir c-J 
Rumelihisarmd:ı Arp::.cmini mahallesinin Mezarlık soJ..::ı· 
tında ('Ski 48 yeni 42 s::ıyılı alı~b e\•, 
l:skl lfonıcr h::ıtun yeni Kalyoncukulluğu malı~llCfiiıı.irl 
Sill)itt;i ı:okagıııda eski H yeni 16 sayılı aısn. 
E··ki ıtüseyin:ıg::ı ymı Bıilbı.il ınahall~inin eski :Macıır 
yeni Turnıı caddesinde eski 9ô., 98 yeni 104, 106 Hı~ ıl• 

'foıntc•ın ııı:ıhnllesiniı• Tercüman çıkmaz sokagınd:ı eslJ 
28, 30, 32 yeni ,32 34,. 36 sayılı ::ıh~:ıb iki ev ile arsa. 

Yukanda F.l.llı gıı,>Tiıneııkullerlıı mulkiyctleri ııeşin para ile satrımııl< 
iı:ıere on beş ı;üıı mıiddetle :ıçık arttırmaya çıkarı lmıştır. 1hale..,i 21/9/19~0 

senesi mezurıkrıııd~n cumartesi günü sr:ıt (11) de;) :ıpıl:ıcai!ından i~ leklilerin Akarat MaJüülAt 
ı Abdülk erim Kerimoglu J.:::ılemlne murac:ı:ı\1.-ırı. (8247) 

,--~--.-~ 12 EylOI perşembe akt.amı Uçe kadar ~..ıı------·-

Şeliir Eğlenceleri İstanbul - Gecesi 
• C. H. P, Eminöııü llalke\ i ~~·al ı·ardım Şubesi Atlına. 

Yenikapı • Mim Gazinosunda 
H • t y·· Bestekar T~mburi SA LAH ADD!N PI NAR , Kemı:ı n T NOBAR N "d 
amıye uceses 'iEKYAY \l'c :ırk-.daşları -- Kara<kni1. oyun ve. havalııi·ı aşı 

ve arkada~lan tarafından kahkahalı ltomcdi - Büyült varyete - Canbaz ve akrob:ı.tik -
Mehtap \'C fişenk - Duhuliye yoktuı·. Bayan HAMtYE T 

seansında bulwıacaktır. 


