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Meksikadaki petrol 

bir 
~~ A.li l'OOefbi. . İ h t İ 1 af 1 
m-~ ı aoyliyen za t ve as-

kerlerimizin bütün yüreklere en 
büyUk bir itimat ve em.niyet tel-

( Sonu 3 i.ineU .. hifede] 

~elurlko, 31 (a.a.) - 1938 
de yabancı petrol kumpanyaları

nın istimlaki üzerine başlamış o
lan ihtilaf sona ermektedir. 

Miiddeiumumi raporunu ver -
miştir. Bu rapora göre, Meksi
ka hükumeti istimlake uğrayan 
bütün müesseselere, kompansas
yon olarak ceman 177.200.000 
Pezsos verecektir. Bu paradan 
H2 milyonu Meksika Lagle kum 
panyasma verilecektir. Son celse 
önümüzdeki bafta inikat edecek-
tir. Hakim, knrardan resmen 
haberdar etmek iizere yabancı 

şirketler mümessillerini huzuru
na çağıracak ve bunlardan ka
kararı kabul ettiklerine dair tah. 
riri senet istiyecektir. 
Yabancı şirketlerin bu davete 

icabet ed~klt'ri muhtemel .de
ğildir. Bu takdir<le hakim, onla
nn. ad;na. kararı kabul edecek 
ve imzaJayacakur. 
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Bursanın ekmek --
rneselesi 

lngiliz tayyareleri 
meşhur Alman si
lah fabrikalarını 
berhava ettiler belediyt!sini aklzse~ 

-0---

Londra, 31 {.ı ;ı) -- P<:T§<'mbc 
:ak mnı Esscııd~ Kı upp frıbnknl:ırı 

uzf:rine ;) ııp :an h, \ a hueumun:ı ış
tirak eden t> r lngıliı. pılotu, hcdeJ n 
na ıl biı isabetle bomb:ırdımıın cdıl
digıni • nlntmı tır. 

Ark.. mııralyoz~usu dort iniıUlk 

oldu unu muş. hede etmiştir, Bun
dan sonr.:ı, yapıl, n h:ıs:ın gürmeJ.; J

çin tayvaremiz hedef üzennde daire
ler ı;ızmege bıı~hımıştır. Bu esnada 
iki ıııfıl.ak d, h:ı olrnu:;; mutc:ıkıbcn 

de ~angını.. ~ıkmıştır. Ymıg.ınlar -
dan b.nnd n b v lk ;urrmzı bir z.i
ya hüzmcsı vK ıştır. Yeniden Jki 
ıofılf k olmu 'c h t:ırnf~n bır-

2 inci safha 
ve Almanların 
üç hedefi 

davet 

SABAHTAN 
..... . 
SABAHA 

A.buan ha,·a f-.rnazlanna. lıede( olaa~ ttnuhi ,.e "·asati 
i~;ıre~ki saıuwi mıntaııalan 

B üyük lıa\'a ltuYvcUeriyle , İngiliz sanayiinin tekasüf etti-! 
yapılan on beş günliik ği ı>ahadır. Fakat hedef İngil

bil· taarruzdan f':Onra şimdi terenin havasını ele ge~irmektir. 
lngiltereye knrşı harbin Burauaki bütün müdafaaları kır 
ikinci safhası ba>;lamış. Bu :-af· mak, tngiliz tayyarecHiğini ve 
hada daha k\i\ük ku\'\'tUeı·, da- hava müdafaasını ortadan kal
ba sık ve daha genirj sahalara dıırnak. ~'m.ra Alman h~wa kuv-

ediyoruz 

Bizim yazılarımızı okuyan mnr.
bk sabıbleri, bunlara ce,;ab ol
mak üzer yazdırılan yazıl.'U"a 
da gi>z ~e-zdirecek olurlarsa su
allerimizin <'evabsız kaldığım, 
binaennle:\ h bizim haJ..lı olduf 11-

mnzu t('::ılim c:tm<'kterı kendıleri
ni menedemezler. Karşı tarafın 

Sofyad;ıın gelen bir ajans ha· 
btrl, kom,umuz Bulgarlstanın da 
«neşeden doğan kuvveti> teşkilatı· 
na kavuımak tzere bulundugunu 
bıldlrnıektedir, bütlin Bulgar meı;. 
lekl tetckküllerinln umum mü· 
durHlğü bu tef~.il~tı kurırıağa ka· 
rar vermitmiı. 

Hatırladıgımıza göre neieden 
kuvvet lıtlhullne en evvel At

mant;ır te~ebbüs ctmıflerdi. M em· 
lekette gıda maddeleri azalınca 

halkın gozünü boyamak için or· 
taya alılmıı olmıısı pek muhtemel 
olan bu e;neıeden kuvvet doğur· 
m;ıııı tekerlcmealnln Nıııyonaı • 
Sosyaliım diyarında meseli te· 
reyağının veyahud kuvvetli bir 
tavuk haılamıı.sının yerine kalr.ı 

olarak k:ıç Alman vatındııına 

kuvvet ve ııhh:ıt: kayr.ağı te§kll 
ettiginl bllemeylz. Blılm blldiğl· 
mlz bir şey varsa ucan boğazdan 
gelir» yolundaki atalar ıözünun 
dalma do§ru oldugudur. 

Bulgar komiularımızın neteye 
talib olm.alarını alkıı!arız. Çiln· 
kil Mt!ell bir komşu ıoınurtkan bir 
komıuya bin defa n:üreccahttr. 
L5kin it Almanyada oldıı§u gibi 
tınefeden kuvvet dogurma» ya 
kaldıy1a Bulgar komıularımızın 

tıali harbde olmadıkları ve bina· 
enaleyh memlekette de açlık bu· 
lur.madıöına göre bu te~bbüıünü 
hayretle karııladığırnızı aaklıy;ı. 

mıyız.. 

A. C~maltddin Sa~u 
hücum ediyorlar. Bu anıt bütün, [Sonu 2 ne! ı:ıhiftde) \... ... .._ ________ _ 



SAYFA : 2 

ASKER GOZILE 

Bazı Harb Ane o ı 
• 

Hata sade başkumandan vekilinde değildi - Erkam 
harb r eisleri ile di§er genel kur may erkftnmm bu işte 
alaka ve mesuf;yetleri acaba Nazım paşanmkinden 

daha az mı idi. - Fr ansamn bu defa başına gelen ile 
bizim Balkan felaketimiz arasında bir mukayese - Harb 
mesuliyeti - MUşir Tatar Osman paşanm bir nüktesi 
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Yazan: 

Eski Ordu 
K~mandanlarından 

Emekli General 

Ali İhsan 
SABIS 
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C -- )SABAHTAN SABAHA 
ve Memleke Haberleri 2 inci safha ve Al· 

Tramvay idaresi- r°Kuv_ucu ,,ı üniversitede tala- manların üç hedefi 
D I y o R K . 1 . . h·fede] • .. h• b• b k d [Baı tarafı 1 ıncı sa ı 

nın mu im tr Hassas bir kariimi- 0 ayı arına vetıenyıe tngmz donaııınas~ 

k zin haklı şikayeti b I d atıl bırakmak ve Iııgııtereyi w 
ararı cGazeteniz vasıtasllc 30 Ağus- aş an 1 tilaya ~aşl~a~. .. el· 

-o-- to::ı znter bayramında Taksimd -o-- M. Hitler ıktidar mevkune g 

Şehir dahilinde yük 
tramvayları işletilecek 

İstanbul belediyesi Tramvay 
İdaresi verdiği yeni ve çok ye-

yapılım merasim esn:ısındn ornda • dikten iki hafta sonra .Alın~ 
hliklın olan milli duygulara uymı- ikmal imtihanlarına ya- havacılığını ele almıştı. ÇünlcU 
yan bir vakaya nazarı dikkntı cel- rmdan itibar en başlanıyor lfayzerin: "Almanyanın istikOO· 
bctmek isterim. ~ ı· d · 1 ded. h .. k .. kar· 

M d·-•--ıa 11 T- k ----...-- ı enız er ır... u mune 
unbzllm a llllkU ş:ın ur • Al l · · '',t\l• 

askeri Taksim meydanına ilerli- İstanbul üniversitesi yeni ted- §1 yem man dev et reı.sı: 
yor. önümüzden geçen bahriye ris senesi için talebe kaydına ya- rnanyanın istikbalı h vatarda· 

Fıı at hııta sade başkumandan ve-, lanlar, veya, idrak ettikleri hzıldej Senin ne sesin var ki bağırdun di-
kıLnde dcJıldı; erkanıharb reisi ile bunu ketmcdcı-ek dalkavukluk eden yorsun! dedi. llaCifçe güldüm. Evet rinde bir kararın tatbikine baş-
ikı.nci re ın ve clıger genel kurmay lcr makbul tutuluyorlardı. Dogruyu 1 rahnıeUi marcs;ılin iki mAn:ılı niik- Jamak üzeredir. Bundan bir 
erkanının bu ı. tc alaka \'e mesuli- roylcmek ces:ırctitti gustcrenll.'r do - tcsi pek tınklı idl. Biri zahiren be- müddet evvel Tramvay tela.resi 
yetlcn • caba Nazım Paş.,nınkin- ı uz koyden kovuluyorlurdı. Sonra nim sesimin kalın ve gür olmııma- şehir dahilinde muayyen saatler· 
dc'tl dah:ı az mı idi? Husu ile be:; felaket saaU ç:ılmc:a; o zamıın acaba sından dol:ı,yı sesimin duyulamıyaca- de yük tramvayları işletmek fik
num ralı proJcye aid harb hare - neden bOyle oldu dıye ekseriya uı- gmı anlat~rdu. Diğeri, nsıl mühim 

mızıkası güzel bir marşla her nndan itibaren başlıyacaktır. dır.,, kaidesini koymuştu. Kıı.J• 
Turkün göl:'Sünü kab:ırtıyot· ve Her sene mutad olduğu şekil- zerin denizlere hakim olmak bili· 
büyük_ zaferin. Uiyık old~ u mn- de üniversiteye kayd ve kabul yası geçen harbin üçüncü sene-
nayı ıafde ediyor. Bahrıyc mızı- • d d.. " t•• 
kası durdu, Taksim meydanınının olunan her talebe üniversite rek- sın .e s~ya uşmuş u, . . 
OJhlrlöri.ı başladı. Askeri mızıka- törü tarafından kabul olunacak- Şımdiki Almanya, İngıltereY' 

kellen JAyıha mı saklıyarak sırt: biri bir araştırma lıaşlar; bir mi.ıd- nuklcli olan lasmı, benim rütbemin ri etrafında tedkikler yapmağa ların güzel marşlarından sonra tır. Tahmin olunduğuna. naza- yenebilmek i~in havatura haltiıl' 
kulaklaı-ımız bu büyük milli ~ ran bu sene üniversiteye kaydo- olmayı kafi addediyor ve bunuıt Bulg rislanla yalnız. b:ışınıızn harb det sonra o d unutulur. Zavalh mil- ve mcvkilınin kütük olmıısı hase - başlamıştı. Bu tcdkikat son za

ed egıınız hale mahsus hııreklilı let fcl:1keti sınesmc çeker. bile ne lürlü b<ığıısnın sesimi Ye mak manlnrda rnüsbet bir şekilde ne
hn bı~e liıyih:ısının meydana çıka - Balkan harbinden wnra bizde de sndınıı yukandakilere duyuraınıya - ticelcnmıştir. Şimdilik yapılan 

rıl .. ı , c bunun sc!erber ordulara müşir Tatar O man pa.ş:ınm reis - casımı anlatm:ık istiyordu. hazırlıklara nnzaran Beyoğlu, 
teblıgı genel kurmay erkanının m:.- lıgirıde güy<ı bir dıvam h rb top - Maatteessüf bu divanı harbdcn de Bebek, Edirneknpı, Topkapı, Ye-

yakışan mıırşJ:ır beklerken saksa- lunacak talebe geçen seneye na- için son taarruzlarda üç esıısll 
~:~~:~r~:ıı:~·a=~dı.0~~ zam biraz fazla. olacaktır. Bu- hedef takib etmiştir: 
salon müziği yürüyüş halinde o- na sebcb, bu sene liselerden me- 1 - t,ngilterenin Jıava kuv· 
lan askerlerimizin, cuzeı ş:ırkılar zun olnnlann mıktarlarırun di- vetlerini tahrib etmek, yaııud 

ıı ctı ol .ı cerektır. l:ındı; h:ırb mesullerini muhakeme bir şey çıkmadı. En-.:cr Paşanın Har 
Bu ı \ntan me elcsıdir. Balkan edccektı. Birkaç ki~ıyı isUcvab ctti-ı hiye Nazın olm:ısile orduda yapılan clikule, Şişli ve Eminönü mınta

h rbindc bu mesele !clfıketimızi mu lcr; hatta benim de bu meyanda ma- u:ızı radikal tslah:ıt, ondan sonra Ci- kasında yük tramvayları sa
cıb olmu tur. Sebeb olanlar \"atana Iümatıma müraca t edıldi. Bizz:ıt O .. - han H:ırbi scfcrl><!rliği bu i~crin ta- hahları ve erken saatlerde ya
hıyanet ctmişlerdır. ınan paşaya bıı·çok izahat verdim. ldbsiz ve nih:tyt!t metruk kalmaları- pılacaktır. Seferlerin kat'i baş _ 

söyliyerek geçen mekteblilerimi- ğer senelere nisbctie biraz fo.zla hareket harici bırakmak. 
zin adıml:ırını "'c bu ciı.ldi ha\'ayı olmasıdır. Bu itibarla iıniversi- 2 - Hava üslerini tahrib et--
bozuyordu. Binlerce Türkün milli 
duygularla mütehassis olduğu şu tenin muhtelif fakültelerinde 
anda tPalllass~ (palyaço) opcrn- bazı tadilat yapılacaktır. Bu 
sından bir parçanın yerl \'ar mı- tadilat için lüzumlu görülen ş yed bı:ı~kumandan \ekili bu is- Bu izahatım meyawnd.ı (ı.şın felii- na sebeb oldu. lama saatleri ve tnrihi henüz 

~ 1 rar etmiş, onun \erdi 'l emir kete muncer ob :ı hakkında b:ı-
Eski birinci ve altıncı ordu tesbı"t olunmamıctır Bu yerm· uzerınc eza., harckiıtı ha.rbiyc Uyi- ğırdım ve icab edenleri, rutbem nis- ~ • -
Kumandanı emekli General d k eh · 'ktısad• · 

dır?. llu gibi milli bayraml ırd.ı tahsisat üniversite bütçesinden 
Taksim meydanında halkın milli 

lıaı;ı saklanmış ve sırt: ta::ımız iık - betinde ikaz.:ı çalıştım) dedim. o., - e arann ş rm ı ı vazı-
Ali flısa.n c:!"b'~ 

hissiyatına uygun marşlat· çalmak ayrılmıştır. Diğer taraftan üni-
rinl ten-iç Jçın s;ıde Bulgarlara kar- marı Paşa mutad istihzasile: oa W:1 yetinde çok iyi bir tesir yapaca-
şı yapılmış olan J.ayıha meydana çı- ğı muhakkaktır. 

Ycyahud bu vazifeyi meyd:ında versitede ikmal imtihanlarına 

k nlmış ıse, o hzılde, bu i in \"a - D• 1 A •t y•• k -->ııc--
h n etini. ieLiket doguracağuu ile- ı va n ı u g a - ı - u r M .

11
.. · 

rı rerck Hlyıkile tikibetı teb:ıruz • 1 1 pıyangonun 

mevcud olan askerl mızıktilara bı- yarından itibaren bafJl.ınacak -
rnkın:ık icabctmcz mi? 1 

Okuyucularınızdan 
Or. A. B. 

tır. Her faki.ilte imtihan günle
rini gösteren cedvelleri asacak
tır. ettirmek, ı:e israr edenin vey:ı c- tercemesı .. nasebeti le . . . 

denıerın dıkkaUerini şiddelle bu tı- falıhlılerl 
.kıbct u .. crine cclbedcrek !clfıketın 2 
<.ina u almııgıı çahşm:ık vıızüesi ge
nel kurmay reislcrıne ve erklınına 
dı.; erdi. Bunda mu\':ıUak ol;ım:ızlar
sa hiç olmazsa reislerin istifa et -
mclcri laz.ımdı. Hıç olmazs;ı vak -
tmde kürsüden inmeyi duşünınek 
icab ederdi. 

Şurilsı kayde şayandır ki, ayni 
H eli p:ışa, sekız sene sonra. Sevr 
muahede ini imzabmakla vntana 
'e millete bağlıbjınu1 derecesini 
gostermlş \ c kenclisinı dirı diri me
zara sokmuştur. Bu dn gösterir ki 
o ndam, yalnız aWıgı emirleri ifa 
edenlerden biri idı. Bu hududu a
~ rak, daha yuksck kabiliyet göste
recek bir ş:ıhsiyct de •ildi. 

Vatan işlerinde (Ne yapalım; öy
le i tedılcr; oylc emir Yerdiler; biz 
cmır kuluyuz; emri yapma[:::ı mec
buruz) g1bı lD.fiar hiç kimseyı ma
zur g:ı tcremez Hususile buyuk mev 
kilerde \ e makamlarda gcı·ck resen 
ça n ve gerek bunlar:ı. yardım e
denler vakıalara gözlerini kapıya -
mnzl:ır 'e kulaklarını tıkayamazlar. 
Beş numaralı projeye aid l!'ıyih:ı 

dururken vaziyete uymıyan biı· nu
m ralı liıyıhayı ortayn çıkarmak ve 
bunun tatbıkıni taleb etmek uzere 
o dulara tcbli~ eylemek büyuk bir 
h t:ı, hatta vntana hiy:ınetli. 

Ordunun kablliyct ve iktidarını 

d:.irunrni) erek 'atzını IelıikeUı bir 
harbe sUruklcmck veya süruklcmek 
ı tiyıml"re ınfimnn:ıat etmemek baş
ka tuılu tefsır edilemez. işte en son 
ın al. 193!> 'e 1940 senelt•rinde Fran 
s .da \:ık olmuştur. Genel kurmay 
rclsı General Gamctın Fı-..nsı.ı: or
dusunıır knbılı,et ve ikUdannı dü
,;tnınPtfuş, 'f.','la du ünm~ ıse de i
:ıaı c " \'C'yahud lıükümelı tenvir 
hu usund.ı \'azı fesini ~ apmamış; bas 
veki• 'c Jfaıbiye N · ı!"l ol 11 D:•la
dıcr de h.ı .ıkatı i~'lcc idr.ık cbni
yerek du rnanı istihfaf etmiş; niha
yet Fransanın bugünkü kat'l mağ
ltibiyetı 'c fclDkeU vukua gelmiş -
tir. Bu ııdamlnr, altı :ıy evvel her 
tOrlu ıktıdar ellerinde iken ve ken
dıleri de b.ışil Umde gezdirilirken, 
bucun Fransayı felakete .surükliyen 
harb me>Ullcri meyanında ön safta 
:muhakeme altınıı alınmışlardır. Aca
ba general Gamclin bu işte yalnız mı 
dır? 1 nrkada 1.ınndan kendısine var 
cJ. kçılık edenler yok mudur? B~de 
de BalkDn harbinden ev\ el ve serer 
bcrlik sıralarında iktidar mevkünde 
olanlara her turhi riyakarlık ve ta
bn bus yapanlaı, bu sebeblc iknz ve 
irs:ıd \-azıfelcrini yapmıyaıılıır sayı

sız idı. Bu nevi mı:ıhlüklar, şu nevi 
harekctlerile vatan:ı ne kadar fe
nalık y:ıptıklarını a lıı dusunmiyor
lardı. T .ırıhi Mdıscler, büyuk :felil -
l·etler kim enin gozunu oçmıyordu. 

~a, lıa .ık:ıli cuf\lp idrakten aciz o-

Yeni Sabah 
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4 - Kurt kelimesine nid iba-
renin tereemesinde: "Soğulcan 

soyundan olan h:ıyvanlar,, di
yorsunuz? Evvela "soğtilcan,, ne 
oluyor? Buna solucan,, deriz. 
Sonra türkçemiz<lc "kul't,, a
rapçada "diid,. mutlaka solu
can cinsinden hayvanlar değil

dir. 
Kamus tc.rcemesinin bu m d-

desine halanız; orada ayııen 

şöyle yazılıdır: "Dalin zammiyle 
küçük kurtçağı7.a denir ki dane
lerde ve meyvalarda lıisıl olur, 
hurde böcektir.,, Solucan top
rnkta ve toprağın içinde yaşar .• 
Dallarda ve meyvalnı:da solucan 
görülmez. l1im hsanında bugün 
"kurt,, lara pek hayvan da den-
mez. 

dnir olan ibareyi "Çakıra ve 
kelere bcn?.er bir kuş diye ter
ceme etmİ§Sİ.niz. Kfı.şgfırlı bu 
kelimeyi, nrapça "sakr,, ve "a
ziı.ye., liüızlariyle izah ediyor. 
"Sakr,. ın türkçesi "doğan,, cin
sinden "çakır,, denilen J..'Uştur. 

"Aziıye., bizim "kertenkele,. de
diğimiz z5.lıücdir. Umumiyetle 
nıalfım olan "kertenkele,, var
ken "keler., ene lüzum? S. 528,, 

S - Tügülgcn kelimesinin mi
sali olan "bu yıp ol tügülgen,, 
ibaresini "bn, her zaman düğü
len iptir,, diye bugünkü türkçc
ınize geçınyorsunuz. "Düğü

len ne demektir? Buna "düğüm
lenen,, deriz. Sizi arapça.sı da 
mı ikaz etmroi? "S. 524,.. 

9 - Kümüldürük kelimesini 
Bunlar"ha.şerc,. dir ki, mut- "At göğüslüğü,, diyerek geçiş

laka türkçe ifade etmek ister- tirmişsiniz. Vakıa Kiışgarlı 

seniz "böcek,, diyebilirsiniz. "Büve - el - lebcbü fi - s - serci,, 
Ayni zamanda emsali gibi bu diyor amma, bugün hala "gö

ibarcnizde de garabet vnr. Ba-, müldürlik,, ü bilmeyen olınadı
kınız ne diyorsunuz: ğınıı. nazaran bir notla olsun ke

"Kurt, soğulc:ı.n soyundan limenin nsı1 munaşını izah ede-

ö k O 
1 

bilirdiniz. hayvanlar. hür Tür terce, -
ğuzlar böri'ye kurt dcrler,,. Hiç Türkçeyi pek iyi bilmiyen 
böyle çetrefil türkçc olur mu? merhum Şemseddin Sami bile 
l\:nşgfı.rlı arapça. metinde aynen kitabına "gömüldürük,, ü almış 
şöyle diyor: J ve "sığırlann boyunlarının al-

"Eldlıd, inde cemi - i - ttürki. I tından geçip boyundunıklarına 
Vel Guzziyetü tüsemmizzibe sokulmuş olan yarım halka şek
kurt,, • Bu ibare türkçcye şöyle 1 limle mukavves ağaç,, diye ta-

rif etmiştir. çevrilebilir: Kurt: o.raplann 
"dfıd,. dedikleri böceklere bü- 10 - Maruf tabirlerden bir 
tün türklcr "kurt., derler. Yal- kısmını mütcassıbane türkçeleş
nız Oğuzlar, nra.plann "züb,, tiriyorsunuz. Bir kısmına ilişmi
dedikleri dört ayaklı canavara yorsunuz. Mesela "cm.r:ihazır,, ı 

1~- "S. 175,, . "muzaaf,, "S. 206,, "kurt,. der~. 
5 _ Kırt kelimesini izah e- bırakıyorsunuz. Sonra "Müba-

derken ''bahil,. i "pinti., ile ter- li.ğn,, karsılığı olarak "obart
~eme ediyorswıuz. "Bahil,. , ma,, • "tekid,, karşılığı olnrak 
"pinti,, den ziyade "hasis,, ve "pekitme,, diyorsunuz. İşte bir 
yalıud "cimri,, dir. Çünkü bu- ibareniz: "Bir ~y anlatın~ 
g\inkü ilerlemiş türkçede "pin- obartma ve pekitme arz~. cdili~
ti nin mürekkcb bir mannsı L se hu edat kullanılır.,, Böyle nı
v~rdır.' ce garabetleriniz ve sonra nice 

Kamusu Türki'ye bile baka- nnla.'iılmaz çe~~J ~~!eriniz 
bilirsiniz: "pinti, hasislikten var. O?.lan da _•.kıncı bır maka
pcjmürde hfıl gezen,, adamın lede g~m;, D_anlmaca 
vasfıdır. Bir insan cimri olur yok. İlimde gaye hakikat,, ve 
başkaları için metelik swlum~ "hakikat,, c hü~:ttir. 
da "pinti,, olmıyabilir. Ogn-.tmcn: 

6 - Arapçası "sa've .. olan M Nuri Erdoğan 
'sundılaç.~ ı "Yunt kuşu, çayır y A R 1 N 
kuşu,, diye gösteriyorsunuz • I 
Vakıa "S:ı've kelımesinc karşılık Divanı uıoat-ıt-TürkO tereeme 
olarak Ahteridc "Yunt kuşu eden Akaray mebuau Besim Ata-

1 k •. ·· k ku d · layın cevabını bulacaksınız. dedik eri, uçure s,, cnı- 1 
yorsa. da bugünkü türkçcmizdc, _::::::===============~ 
Naci ıugatinde bile kaydedil- Soba borusu ihtikan 
dii:ri üzere "Kuyruk salan,, 
derler .. Nitekim siz de "Yunl,, -
wı aynca terccmeye ihtiynç 
gösterdiğini to.hmin ederelc. ya
nına "çayır kuşu,, nu kondur -
muşsunuz. Burada, şimdilik sö
zü uzatmak istemiyorum; yok- ı 
sa "çayır kuşu,, "toygar,, , "te· I 
peli toygar,, gibı

0

kuşlnr arnsın- 1 
dnki !arklar incelenmeğe değer 

-0--

BUyUk ikramiyeyi k a
zanımlar tesbit olundu 

60 bin lira isabet eden 298454 
numaralı biletin bir pnrçası İs
tanbulda Pangaltı Bayır sokak 
52 numarada Regorkda, ikinci 
parçası Trabzonda Uzun sokak
ta kunduracı Ali Rıza Yavuzda-

Zahire ihracat fiatları tesbit edildi 
Zahlrc ihrııaıt birlıgı sem za -

mantarda hariçten yapılan taleblc
ri ledkik ederek hububat •;c zahi
relcrimizln asgari ıhraç kıymetlerini 
tcsbit etmiştir. 

Tesbit edilen yeni kıymetlere gore 
An:ıdolu .sert ve yumuşak buğdayla- t 
rı 3-4 ça\'clarlı \'e % 8 amılizli to
nu 5 dolan fon hC!'.:ıbına aynlmak 

ı:;erbcst dövizli sntışlnrda 34 dofar, 
klering ve takaslı G8 liradır. 

Fasu !ya serbest duvizle y~pılan 

satışlarda 10 dolnrı :fon hesabımı to
nu 100 dolar; lııkas ve klerlngli s:ı

tışlarda 40 lirası !on hesabımı 220 
liradır. Kuçük sıra ın:ılları kiloda 
2 kuru::; barbunyalar için 4 kuruş 

noksan kıymet tesbıt cdılmıştiı·. 
dır. Bunlar ellerine tamamen 30 iizere 45 dolarn; cenub sert bugday-

ları 2-3 çavdarlı 5 dolon fon hesa-
:r-:ohucl fonsuz olar:ık &erl>cst dü -

bin lira nlacaldardır. bına olmnk üzere tonu 41 dolara: 
20 bin lira kazanan l 72517 1-2 analizli arpalar 4 dolan fon he

numaralı biletin bir parçası İs- snbına 40 dolanı; 3-t analizh ı nu
tanbulda ortadan bölünerek GO· maralı natürel arpalar 4 dolan 1on 
şer kuruş şeklinde satılmıştır • hesabına 36 dolara; 4-5 analizli Sam 

vizli satışlarda GG dolar, ldering \'C ı 
t .. kaslı satışlarda 130 lırııd:r. 

Yeşil Anadolu ınerdmeklen 5 do- ı 
farı fon hesabına 90 dolar, taka3 
\'C klcringli satışlarda 30 lırası ron 
lıesabın:ı 190 lira, smı yeşil merci
mekler 3 dolara Ion hesnbın:ı 38 1 sun, Antalya, Çukuro\'a, funir ova 

ki kişidedir. Bunlardan bir par- arp~ları 4 dol~-ı fon hcs~bına 34 do-, .. .... . .. dc.lar ve klcringli ~at:şlnrdJ 20 hrn-
çası tramvay Beşiktaş şebekesi tara satılac:ıklır. Arp;ı \e buğd:ıyl - sı fon hcsnbına tonu 170 lır<ıdır. 
188 numaralı biletçi Mahmutta- rın staışı münhasıran serbest doviz- Fob ıstanbul satış esasına gore 
dır. Mahmud Erzincan felaket- le yapıl caktır. 1 te .. bit edilen nsg~i ihra<: fıyalları -
zcdelerindendir. 5000 lira ala- ınce kepek için lcsblt cdılen kıy - nın mahsul henüz ıni.ıstahsilin elinde 
cakbr. met beher tonu 25 lirodLr ve satış 1 iken lcararlaştırılmış alın ı çiftçi-

İkinci par"ası Beşiktaş KilL<;e fonsuzdur. Baklanın serbest dovizlc 1 nin mahsulünü ihracatçıya deger fı-
~ salışlıırı 1 dolun fon lıcsalıına 33 1 atla satabilmesini temin b.:ıkınuİıdnn 

meydanı İlhan sokak 12 numa- dolar, kleriııg ve takı:ıslı satışlarda dA çok faydalı görülmektedir. 
rada Mazarattadır. O da 5000 li- ton~ 10 li~a fon lıembı~a. 70 liradır.:-----====----
ra alacaktır. Kuşycmı serbest duvizli ı-.a~hırda Ar pa fiyatları yük seliyor 

5 doları !on hesabına tonu 51 do-
-->ııtı:--

U- nı·versı·tedekı· fakir lar, klering \"e takaslı s:ıtışl:ırd:ı 301 Son günlerde bugday müva -
lirası fon hesabına 120 11r:ı; susam redatı azalmı.'i olduğundan top-

talebenin himayesi serbest dovizli ıo dolıırı :fon hes:ı- rak mahsulleri ofisi piyas:ı.ya ye 
bına 115 dolar, klcring ve taknslı 

Üniversitede okuyan yardıma satışlarda 50 lirası fon hcsabııın 250 niden mal çıkarmıştır. Yumuşak 
muhlnç talebe işiyle üniversite liradır. buğday fiyatları yirmi para ka-
rektörlüğü meşgul olmağa baş- Keten tohumu % 5 analizli 10 do- dar dü3müştür. 
larnıştır. Malüm olduğu üzere ları fon hesabına 105 dolar \·e klc- Arpalnra karşı olan taleblcr 
üniversite şimdiye kadar fakir ring ve toka::lı satışlaı·da 40 lirası gittikçe arttığından fiyatlarda-

:!20 liradır. 
talebeye hususi surette yapılan Kumdıırı fonsuz serbest dö\·izlı lti yükselme devam etmektedir. 
yardımlarla (Burs) veriyordu • satışlarda 32 dolar. ı.ıcrinı:: ve takas Bu hafta arpa fiyatlo.n yeniden 
Bu sene Burs i§i daha mütcka - lı satışlarda ıs lira. nkdarı fonsuz 5 J1.."'ra kadar artmıştır. 

mil bir şekilde organize edilecek- A k 11 b • M " 
~~\~:;:~;~afı:~.:~:~~:: ,.- çı goz ır usevı------, 
lüğü yeni bir talimatname ha
zırlıyacaktır. 

-->ııc-

İsvİçre mühim mik
tarda fındık alacak 

İsviçrcnin en büyük idhalat 
firmalarından Hokstrase şirke
tinin bir mümessili diin sabahki 
konvansiyonelie şehrimize gel -
miştir. Bu zat memleketimizde
ki fmdık birliği ve tüccarlanyle 
temaslarda bulunarak mühim 
mıktarda fındık mi.ibaya ede -
cektir. 1sviçrcdcn buna mukn -
bil ipek ipliği satın alınacaktır. 

-->mı:--

DUn 40 Polonya 
mültecisi geldi 

Dün sabahki lwm·aıısiyonelle 

ı:jehrimizc 40 Polonyalı mtiltcci 
gelmiştir. Ekserisi 20 - 30 yaş
larında gençlerden mürckkeb o
lan bu kafile Polonya lejiyonu
nu illihak etmek üzere Filistine 
gideceklerdir. 

,Döviz kaçakçıl ığ ı yaparken ense
lenince polislere 97 lira rüşvet 

vermeğe kalkm ış!. . 
--···· .... ·---Dun birinci nsliye cezada çok \•i \·ntıındı:ı~ için ıı Ulıim IJır sen et 

dikkate deger l.ıir curmüıneşhud den~ccek o hın 9i .5 lu. i:ıbı bolca 
d~wa .. ı görülmüş ve açıkgöz bir Mu- bir ruş\•ct de tekiir edince aynen 
~evi \'ntandaş 5 ny hapse \'e 50 h- yapılan bir zabıt i'c derhru mUd
ra odcıncyc mahkum cdilıni11ti.r. dcıumunulige, orcıdan da sorcuy:ı ve 
Muhakeme safahatına bu \at:ındaş yedıııcı adiye ccuıy& \Ctilmı11tır. 

o •lu Jozcf ismlndclci bu vı.ıbndas Yapılan duruşmasırı<in ı.rnd~nın 
Bıılıkpazarında sarroOık etmekte- rüş,·et teklif ctmcditını isrn. l. in-

1 
dir ve on günlerde mudhi., suret- l:ar etmesine rai:mcn, ş.ıhidlerin 
te tlolar h~stalığına tutularak her hep birden hal,ıkali s..ıylcmelen il
tr.rafüın dolar aL--nakt..ı 'ie yuk;;ek zerıne boynunu IJukerek ~vyle de
fıy, tla dolar bozın:ıktudır. Jfalbuki miştir: 

lngıltere l.iu parasını tedn'iuldcn - Boyle de olsa ne şiknr. nen 
kaldırmış Merkez Banka ı da bu onl:ıra ruşvct dcyil lmm.syon \ cr
hu usuı tnmlmler \"C tcblığlcr ya- mck ıstedım. 
p~m.ık doların anc..ı';: Merlcez B::ın

k .. ırıa "e: ilcccğhıj il: n et.mı lır. 
n;ı hal piyo!'<ıda dolurın kıyme

tini gittıkçc ytıkseltcccı;indcn bu n
çıkeo- \ atandas da B. lıkpauırı~
d:ıl,i n irınacık dukkiınını Tuı:kiye 

Merkez. B.ınkasının b r. şubesi imi, 
~ıbi bu iş uzer"nde çalıştırmıya ba~-
1 umştır. 

Fııkat kaçakı;ilık bi.ıı·o u ve polis 
uıum ıyOr ya ... Heme ;ı dah. birlc:ıç 

olış vcri~ten sonra rıuzcl tcrtib cdıl
mıs bır cürmilmcşhudla lıu dol.:ır 

.sarafını yakalamıljlar \e hakkıııda 
7..ı.tbıt tutmuşlardır. 

Ve .. hfıkim bu si>zlerin ifade ctti
gi asıl hakikat karşı ında ı,ar:ırını 

verdı. 

'-Seni tevkif ediyorum 5 y ha
p· s yatac k ın, 50 lır:ı agu- para 
cezası \erecek :n, iOO. kuru~ da 
mahkeme harcı ödiyecek ın .• mıb
dın ını?> 

Jozcr o nralıl. dalmı , du unuy r
du. Dirdcnb re yuzu guld.ı . Ve 
bana öyle ı;eld, l.i udeta l.ıu k:ırarı 

sc\·inçle J,arşılndı. Hcrh.'1ldc bu nn
d:ı y:ıpta ı ur k bir hcs:lb ılc \er
mek istediği 07.5 lir ı ru vcl•n nn-
cnk 57 s ni 'icrcc~ .. ını ve 40,'i 1 r -
sıın da kıızanmıJ ol:ıc:ığını du .mi
yo~du!. 

mek, 
3 - Tayyare f brikalarııı' 

yıkmak. 

Almanya bugüne kadar bU 
hedeflere ne dereceye kadar V'S." 

rabilmiştir? Bwıu henüz bilen 
pek azdır. Fakat ikinci safha o· 
Jarrık ilan edilen bu yeni taar " 
ruzlarda ilk taarruzla.nn takti· 
ğinin değişmesi bundan evvelki· 
Jerin pek muvaffak olm:ıdığın:l 
dair bir delil addedilebilir • 

Almanlar, İngiltercdeki sanıı· 
yi mıntakalarına ve tayyare üS· 
lerinc çok yakın üslerden geli· 
yorlar. Bu onların biiyük bit 
kandır. Bu suretle üç dört ton 
lıomba taşıyan her Alman tay· 
yaresi İngilterenin cenubun!.\ 
yirmi otuz bombn. bırakabiliyor. 
Halbuki İngilizler Almanyaya 
uçtukları zaman ayni avantajı.ı 

sahib değildirler. 
Bombaların bır kısmı ycriDO 

benzin almak mecburiyetinde .. 
dirler. Bununla ber.ıhcr Fran· 
sa ve Hollandada.ki Alman üs· 
leri lngiltereye ne kadar yakın 
ise tabii İngilizler de Alman· 
yanın buralcirdnki üslerine o ka· 
dar yakındırlar. Bu ·altınlık iki 
tarfı da ikide bir gafıl avlıyor 

ve muhakkak ki en büyük za· 
rarlar bu gafil avlanmaktan ile
ri geliyor. 

Çünkü henüz gi.irültüleıi 
duyulur duyulmaz, saatte 600 
kilometre sür'atle uçan tayya· 
reler bu iki taraf sahil üslerine 
hücum ediyorlar ve müdafaa 
toplariyle, avcılar harekete geç
meden yapacaklarını yapıyor

lar. 
Hava harblerinin en çok şid· 

detlenmesi beklenen haftalar 
içindeyiz. Bu haftn lar geçtikten 
sonra 1ngiltereyc akınlar ayni 
şiddetle devam edemez. Nitekinı 
dünkü Alman tebliği fena ha
va şartlarının tnyyare faaliyeti
ne mimi olduğunu lınhcr veri • 
yordu. Fena rüyet şartlan gün 
geçtikçe artacak, fn.ka.t İngiliz 
hava kuV\'Cti daha ç-0k artacak
tır. 

Behçet SAFA 

(jfadyo Prograrill 
PAZAR 1/9/940 

8.30 Program ve rııcııılckct s:ı:ıt 
ayarı. 

8.35 Münk: M rşlJr (Pl.) 
9.00 Ajans habeı lcı ı. 
9.10 Ev kadını - yemek Li tesi. 
9.20/9.30 Müzik: Pl.1kl. rlôı marşlar 

progrrunının de\•aııu. 

12.30 Program \'C meııılcl.et saııt 

ayarı. 

12.35 l\1uzıl~: 

12.50 Aj uıs lıabcrleı ı. 
13.05 'Müilk:: 
13.25/14.30 t.1u7.ık: R.-ı lyo salon 

orkestrası. 

18.00 Progı ;ım ve mcmlel:el sa:ıt 

ayan. 
11!.05 Mi\zik: C zb:ınd (Pl.) 
18.30 l\Hizı1,: Mclodıler (Pl.) 
1B.li5 Muzık: Rııdyo caı orkestra

sı (ibrahım özguı· idJrcs!nde) 
19.30 Mtızik: Tuı·kulcı·. 
19.45 l\tcmlckct s:ı:ıt ıy:ırı \ c n-

j:ms hı:ıberleri. 

20.00 Müzik: Fn ı heyeti. 
20.45 Konu nı 
21.00 :Mu.zik: Mu,.lcrck 

şarkılar. 
ve tc:: 

21.80 Mhzık: Trouh •doı 'I." Lohcn 
grin opcrularının ktSaltılmı ı. 

J ;ı3 

şeyl~rdir. "S. 433,, 
7 - Küzkünek kelimesine 

Hariçt.en saç idhali milıclriin 
olmadığından son zamanlarda 
soba ve soba borsu fiyatlarında 
mühim bir artış görülmektedir. 
Geçen sene 25 kuruş olan soba 
borluları 60 - 10 kuruşa kadar 
satılmaktadır. Yapılan tedkikle
re göre bu sa.bşlnrda ihtikar ya
pıklığı anlaşıldığından fi~ at mü
rakabc komisyonu bazı tedbir -
ler alacakbr. 

Üzüm ihrac fiyatları 
lzmir kuru ıneyva ihracatçılar 

birliı;ri kuru üztimün asgari ih
raç fiyatlnrmı tcı bit etmiştir. 

Bu fiyatlara gö ~ ı üzüm
ler F. O. B. tzm· '·rak 21 ku
ruşla 32 kuruş n :ı ihraç e
dilecektir. Birlil unıt mi h yeti 
bu haf ta rekolte v hr"l' i"'erini 
de goı i' :c cktıı-: 

Bu ı;ıl'ad:ı cürmür.-ırşhııdu yop:ın 

memurlara kendini bıral,ınr.larL 'o 
bu iı;i l.apatm:ıları şartıle bir Mu e-

22.30 Memleket sa:ıt yarı, 

habe··lcı i \'~ ajan Sci'\lı ı. 

22.50 Müzık· C ı b nd (Pi ) 
O&ni§ Rcrnzı KOROK 1 2'' 25/.,3 30 \' l v• ... ~ . cırın .ı ıı or;u:ım 

~-·-----·----------,,..,.._,, __ _,,...,...,,:zmo.....,,__.,1 ı.apanı:;. 
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YENİ SABAil SA\'FA : S 

Burs u 
mesel si 

an ya 
es hı 

n 'lEZBls_O __ NBBI. ~.H~A!E&!5~~.~~. ~,!=:t'.Cil:l ... -==~zm.-L-~-~-) fınf113i\iJ 

Bursa belediyesinin manasız bir ıs
rar~a himaye ettiği ekmekçilik inhisar
cılıgına ne zaman nihayet verilecek? 
b (Baş tarafı 1 inci uhlfede] 1 
'IXıu aczi ve mugalata yoluna sap-

.ısı, tuttukları davada haksız 
~ldukıannı en açık bir şekilde 
ı. bat etmektedir. 

k lier §eyden evvel şu noktayı 
aydctmek isteriz ki lbi?lm bu 

ııestiyatın giitlüğümüz gaye, 1 
~Uhteı em Bursalılnrın derdle-
rıne. te .. . rcuman olmaktır. Bu ya~' 
~:~rınuzın bu \'azif cmizt ifa et
b~tmiz \'C Bursa halkına naçiz 
~~hizmette bulunduğumuz içuı 
t' har ederiz. Nitekım hakika-

111 Yakın bir istikbalde meyda
na çıkacağ!na ve bu kotü ek
'IXıek inhisnrcıhğına hükumetin 
lloıı \'erdireceğine emin bulunu
~ruz. Çok isterdik ki Bursa be
la iyesi bir nevi inad §'!klıni a-

n bu manasız isranndan vaz 

çi Ye uncunun wrmı mı muaz
zam yekünlnr wnrdırınakbr ? 

Gene bizim için esrarlı bir 
nokta da mütemadiyen ikaz et
tiğimiz halde Bur.sa belediyesi
nin tuttuğu ihatalı yoldan bir 
türlü ırazg~memesidir. Kaç 
defalar yazdık; l:ıu işin bozuklu
ığı.mu madde madde tasrih ettik. 
Sualler sorduk. Niçin bunlara 
açık bir şekilde cevab veremi· 
yor? Eğer ce~ab verir ve Burs
sada bir clcmek ve un inhisarı 
kurmnnın 'Bursalıların menfaati 
ne daha uygun olduğunu isbat 
eder ~ e buna bizi inandırırsa biz 
aldandığımızı açıkça ~·a?.mahtan 

çekinme?. ve Buratı belediyesin
den. öziir blle dileriz. 

Faknt nerede? Bize bu sa
knt davaln.nnın doğru olduğunu 
isbat etmek için ileri sürdükleri 
deliller o kadar giilünç. o kadar 
çocuI.çn ki insan bunların karşı-

{Oaımnkaleden devam] 

Olsa. ohm. Rumanya Sovyetlcr 
Birliği tarafından bir tehdide 
maruz zannedilebilir. Esasen 
Rumaııya Bulgaristan tarafın
dan, yahud .Macaristan taraf~n
dan gelecek ayn ayrı bir hücu
ma karşı kendisini müdafaa e
debilecek bir kuvvettedir. Hiç 
ihtimal vcrilcmiyccek böyle ta
arnızlar şayed vuku bulursa, 
Rumanya, İtalyan ,.e Alman 
yardımına ihtiyaç duymaz. Bu ı 
ıihtiyaç ve lüzum ancak bir Rus 
tecavüzü takdirinde kendisini 
hissettirır. Fakat İtalya ile Al
manya Rumı:ı.nyayı müdafaa için 
Sovyetler Birliğ·i aleyhine harbi 
göze nlabilir:lcr mi? Ve böyle bir 1 
gaye uğrunda açıktan açığa bir 1 
taahhüde girişebilirler mi? 

~CÇsin. Şimdi tutmuş old$ 
taatt~ hareketi in d kelımesiyle 

1 
\'sır etmek mccburiyetınde bu-' 

\~uyoruz. Zira belediye açıkça 
rne m~':lde zikrederek orduğu -

sında ancak güler. 1 
Hele bu dellllcr<lcn biri, tica

rette rekabetin kötii olduğu ve 
Bursa belediyesinin kurulan şir
keti himaye etmekle rekabetin 
önüne geçmek ınuvaffak1yeti
ni ( ! ) gösterdiği iddiasıdır ki 
bundan dalın. t:-Ocukça ve saçma 
bir ftlÜdafaaya dünyanın hiç 
bir yetinde tesadüf edilemez. 

Almanya ile Sovyctler Birli-ı 
ğinln siyasi münasebetlerinden 
lbahseder:kcn bunların samimi-ı 
yeti ve ciddiyeti hakkmda şübhe 
izhar cdilmesı Moskovanın hoşu- 1 
na gitmiyor. Ve bu yoldaki mü- ı 
talealar iki komsu arasındaki 
iyi dostluğu bozmak emellerine J 

atfodiliyor. Binaenaleyh Alman 1 
ya ile İlalyanın Rumanyaya 
miilki tamamiyefi hakkında vcr-1 
dikleri gn rantinin Husyadan 
melhuz biı· hlicuma karşı düşü
nülmüş bir tedbir olması ihtima
lini de bir turafa bırakmak icab 
eder. Şu halde bu garantinin 
r;ıl'f nazari ve lafzi, boş ,.c esas
s11. bir söz olmaktan başka bir 

. ~suallere cevab veN..memiş, 
&osterdiğimiz makul delilleri red 
:ememiştir. Fnknt olnmdı; 
bill~a.da beş altı ekmekçinin ce
ş· n_ı muazzam nisbeUer dahilinde 
ı:1rnıekten başka bir işe yara
rn·~an bu inhisarcılığı bilakis 

1 
U.dafaa bile ctmeJ· hatasını 1ş

edı. Bula da işliyor. 
~için? 

ih~emlekcttc buğday bol. Kendi 
lt ıyacımızı baliğa.n mabelağ 
'i arşıladığı gibi üstelik ihracat 
apnıamızn bile imkan veıiyor . r 

beş Böyıc olduğu bnldc Bursada. j 
cu 0n mnhdud ekmekçi ve un· f 

llasıl oluyor da Bursarun ek
~ ve- un inhis:ı.nnı ellerine a-

biliyorlar? Ve asıl gnnbi Bur
(!a, belediyesi nnsıl oluyor dn bu
% .. d &.. rnu afaa etmek dalaletini 

0stenyor? 

/\.nlamıyoruz, Buı'Sa beledi
~esinin vD.Zif csi Bursa halkının 
'i Ukukunu mu sıyanet etmek, 
~ursa.daki beş on ekmek-

Şimdi de derdlerini samimi
yetle gazetemize yazan muhte
rem Bursalılara bir takım mev
hum "maksadı mahsuslar,, atfe
derek hakaret etmek yolunu tut
muş bulunuyorlar ki bu iddia
yı da sayın Bursa halkı namına 
şiddetle reddederiz. 

Son ümidimiz .bu yazımızın 

matlfıb tesiri nihayet yapması 

ve Bursa belediyesinin manasız 
ve zanı.rlı ıisrarından vazgeçe
rek hiı.ı.J.Uye etliği bu ekmek in
hisarcılığınn kat'i bir son ver
mesidir. Bursa bclediye.cıinin bu 
mı yapmamakla ağır bir mes'n· 
liyet yükü )'üldendi&rin.i de ha
tırından çıkarmaması laıımdır. 

Şimdilik bu lmdnr ! 

kıymeti kalmnz. 
Zaten büyük devletlerin mül

ki tam miyct garantilerinin ne 
olduğuuu bizler yakın mazideki 
tecrübelerimizle ı1ek yakından 
biliriz. Osmanlı imparatorluğu

nun ınülki tamamiyeti uzun sc
nelerdenbcri büyük devletler 
tarafından teminat altına alın
mıştı. Faknt bunun fili neticesi 

1 daima Osmanlı imparatorluğu
nun bir parçasının koparılması 
şeklinde kendisini göstermiştir. 

Bu garanti Rumanyalı dost
lannuzdıı da bir memnuniyet ve 
itimad hissi tevlid ederse sevi
nlı'iz. Fakat bizde çok nahoş 

bir tesir uyancltrıyor. 
Humanyalı dostlanmıza ma

ruz kaldıkları ağır muıımeleler
rlen dolayı ıtP. sürlerimizi ve 
sempat.ncrımizı ıfade etmeyi va
zife bıliri;ı:. Bütı.in Rumen mil-

G l"k k ı ··bJ • • ı ıetinin şu karanlık dakikalarda enç ı u·ıu erının l'vJİ aarif Vekilinin 
znıirde beyanatı 

k· (Bai tıırafı 1 1nci nyfada) 

cı:? ettiğini görmemek kabil mi-

i 
çok acı duyduğunu ve bir ma-

f aaliyeti tem havasıyle muhat kaldığını 
Anknrn, 31 (n.a.) __ Bugiin takdir ederiz. Fakat cesur, mc

aldığımız telgraflar tüi.n 30 A- tin ve çalışkı:ı.n Rumen dostln
ğust.os ba}Tanu \"CSilcsiyle ~~ur- rımız. fcl.8.kel karşısında canla

lt Vekil bundan sonra lzmirin dun hemen bir çok yerlerinde .nacak s•cni bir go.yrct ve tesanüd 
~~tldi §ahsi hnyatında haiz oldu- açılmış olan gençlik ldüb ve ile ç.alışa.rnk Balkanlo.rdnki e
b ehemmiyet üzermde dunr.uş gıı.ıplarmın büyük :rezahilrat a- hernmiyeUı mevkilcrinı şübbc
b l!nd~n sonra köy enstitülerı ııı.smda yapıleığını ve bu klüb siz ki muhaf zaya kndır olacak· 
absıne geçerek şoylc demiştir· ı ve grupla:m dnhil gençlerin and lardır. 

lit::- Yeni kurduğumuz koy cns- içtiklerini bildirmektedir. Dah evvel Balkanlılar ara
la Ulerj tam bir faaliycUe bura- Bu münasebetle yapılan tö- sındo sırf kendilerinin teşcbbü.<; 
~d~ vazife alınış arkadaşların renlerc Atatürkiin anıtına çe- ve ilıtiyudadylc yapılacak bir 
b dıre layık dikk Ueriyle işe lenkle.r konmak suretiyle baş _ anln.şına ınuhakkak ki Ruman-
aşıanuştır. !anmış ve söylenen nutuklarda ya~·ı dalın az muztarib ederdi. 

<:'Ziyaretim bende bu karuınti gençlik teşekküllcıinin maksat Ve iE&lkaul3r.da sıkı bir vahdet 
~~i surette hasıl etmiştir. T(11- ve gayeleri izah olunmuş ve wcuda ,getiriroı. Bu fırsatın ka
~ı evvel sonunda alınacak ~000 Türk gençliğine düı?Cn ödevler çırılmış olmnsmdan dolayı bu
(} ebe ile beraber onümüzdeki tebarüz ettirilmiştir. gün teessüfler beyan etmekte hiç 
ı,~ts Yılında 6000 köylü :-ocu _ Eu nutukl rı takiben gençler bir ameli fayda yoktur. Olan ol
tn lldan mürelckeb bir kadro 1 Atatürkün gençliğe I:itabesinl muştur. Ve yeni düzen Ruman
l e\'cud olacaktır. Bu müessese- hap bir ağızdcn tekrar ederek yaya. pek palıalı3a oturmuştur. 
i:'.de ~ns~.1-~lışıldığını anlatmak 

1 

and iç.mişl rclir. Berlinden gelen haberler Ru- J 
t· in gorduı,'llm şu manzarayı söy Mesud nişanlanma manyanın artık tamamen Mih-
~[ıebilirim: Bir kısmı çocuklar En1cklı biııba;..ı Hasan Sencer·iu ver dcvlct!Prinin iktısadi şo.rtla-1 
lıı. ~rı timar ediyorlar, bir kısmı kcri ne.5i Vecihe Sencer ile Edirne- rı ara ında mevki aldığını bilıJi-
ihı~!~ dersinde EskiUcrin Mısın e y~u.cı Auni \'.uz.ileıi'~in ycgcni r!yort r. Bir milletin hayatında ı 
~"l.lttsını nnlntı'-·or, bir kısmı ta- Dr. sit'1Jyer t:z:zeddın Merıç dün nı- bu türlü acılar zaruri göriilmek 
•ııat ~ ş:ınl::ınmışlaıdır. 'l'arafeync sa::ıdct- . b d E"-' . k. T• 

bilgisi dersinde gelinciğin ler temenni cder·z. ıca c et· :.mınız 1 hUmcn mil-
~ıl bir bit.ki olduğunu, tarla _ ~--••a•m~lllamm1t,\. leti aro.zi itibaıiylc vukua gelen 

RuMmaacnayr~ıstyaenis, Af~!~~~.~ .~~~"~'"'1 1 Av~~P .. ~~~.~~~.~ .. ı =~ ~=ı~-
saat çok mükemmel if; yapmış - ŞiddeUi hava iaoliyctinln vuku - lg) ~'Uya taarruz etmek 80 .. 

' 
• • d tır. Bir keşif esnasında bu filo l.ıulcluğu geç-en haftcı, 275 d~ınan tile 

neş 
.. re Avrupayı lıarb felfıl<ctine e ıçın e 8 tane Mcsserschimitd lil.0 ve "'ıyyarcsi d!işürülmUştiır. Ayni m\ld- ürükl...;ı;.r..ı-t- yıld'. .. ..d .. 
det z:uofmda 1ngi~lcr, yalnız 89 ~u.w.a • onumu ur. 

3 tane Heinkel 11 tayyaresi dü- tayyıtre knybetmi~lerdir. Bunu tmiib eden ilk gUnlcrde 
[Bat tarafı 1 inci sahifede] 

:Cakkında Bükreştc hasıl olan 
aksülamel hayret olmuştur. f 

Rumanya arazi ve 2.7G0.0001 
nüfus kaybetmektedir. Bu nü -
füsun 1.500.000 i Rumanyalı, j 
tahminen 1.000.000 u Macardır. 

ı:ıürrnüştür. Holand~nın isUlftya b:ışl:ıması t:ı- İngiltere ile F:r.wsa da Polonya
Bu filo ayni zamanda evvelce rihı olan lO mayıstan itibaren tngi- ya. karşı taahhüdlerine sadık ka 

diğer bir filo tarafından hasara lir. lıava kuvvetleri, ha"·a dalı IJa -•. Jarak bilmukabele Alınan"t.·ava 
uğrntılmış, dördüncü bir bom- ... -ıryalan "'e to~ tarafından tah- "' ~ · ı ıb edilen ve tahribi resmen tesbit ili'uu harb etrni~ler, böylelikle 
bardıman tayyarcsL-li dalın dü-j olunan Alm:ıu uıyynrelerinin adedi lıarb hududunu geniSietnıiş \'8 
.şünni.iştür. Kanadalılar, hiçbir 3.954 dur. Bunlnrd:ın ~ tanesi, tay birkaç ay evYel İtalyanın da işe 
hasara maruz kalmamıF'lardtr. ·nrc d:\fı bataryaları tarııtmdan du- ka il Transilvanynnm üçte ikisinin · "~"' c bugünkü ~ümutüııü 

ita1yan re.s.ıni tebliği öilnılmC.ştur. alını t 
terki ile Macaristan, Rumım)·::ı. .. .• d 31 ( ~ ır. Roma, 31 (:ı.a.) - İtalyan ordula- .IAJn ra, a.o.) - Rcutc·r: • 
arazisine giren bir kısım ve iş- rı umumi kar:ırgahınııı 85 numıırall Dun beş saatle uç o.llml ışarcti Biz burada. fa.lan haldı. filaa. 
gal altında bulunan Polonya ile j tcbliı;i: \'crılıni,,, olan Londrn mıntck:ısında hak ı:ulır iliye bcylıudo mütruo--
müşterek bir hudud elde etmi~- ı Trablu.sgarb hududunda Dar-el- şicldetU hava muhıırebeleri olmuş - slar yürüterek değiliz. Bir lt.arl>-
tir. Hrıınbre mıntakasıııda tayyareleri - luı ·. Bnı bülgelere bombalar ntıl - de haklı \'e haksız olanm netioo--
Emin bir membadan öğrenildi- ıııiz duşman motörlü n::ıkliye vcsai- ;1$Lır. Fakat muhtelif ist.ıknmctlcr- de belli olduğunu bilenlerdeniz 

tini bombardıman etmlşUr. en gelen ve Londraya yaklaşnuyn llnngı· •·-raf frnlih ,.;eli..,.. o tıa•·.-
ne göre, Almanlar Pivorda ayni t ı b _,, Al b b u. n- !".'> ·""' "' J Kızıldeniroc bir chismım kriıv:ı _ eşe ı us ...... en man om ardıman 
zamanda işgal altıııda bulunan zöriı bır ltalyan hava iilt>Su tarafın- tayyareleri dalgaltırı, in,ıiliz avcı h, mağlüb olan, ezilen ise h&.k
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Polonya - Sovyetler hududu bo- dan bomuardınıan cdılmiş ve ı.ruvn- tan·arcleriııln lıucuınu ve ha\·a diıfi ~ızclır. 
yunca kıtaat tahf;id etmektedir- zôre isabet "·:ıki olmuştur. b:ıt ry l rmıu bar.;j atcşı karşısında 1 Bütün Anupayı ihıı.ta eden 
lcr. Duşman hava kuv\·cUe.-i Agordut dngılmışla.rdır. ha.rb bizim uf uklanmızda (la 7,a... 

1 
Uıyyare mcydnnına hücum ctmi"'lcr 1n,gilız tayyareleri, Almaııları sn-

yı haber alan Bükreş mall - ~ ı · 

1 

ve yerlıler arasında 8 kişinin ölu _ ııle kadar kovalaınışlnrdır. 
fillerine şimdi tahmin edildij;rine ınüne 9 kişinin de yarntanmasuın Londrn mıntakası uzcrine hücum-
nazaran, karışıklıkların önüne sebebiyl't \ <'rmişlerdir. Hasar azdır. lıırm en muhimmini, üçuncusu tcş
geçmek üzere Alman kıtnatmın ttuıyan tnyyarele.rinin lnaliyf!ti kil eylemiştir. Sanıldığına göre, dört 
Transilvanyada muhtelif strate- Kahire. 31 (a.ıı.) - Rcutcr: Alnum tayyaresi, bir fııbrikııya ni-
jik noktaları işgal etmesi muh- Sudan umumi \':ıllsinin ncşretliği şan cılınakta iken düşurulmiıştür. 

biı rapor, ~udandıı bir misyoner Bunlardan bir tanesi yolo. dıger 
temel bulunmak'tadır. ıneı-kezınc 1taly:ıı• tayyareleri tar:ı- hır tıınesi gaz fabrikası civarın::ı duş 

Bükrcs anl,.<::Tna 1ıaben·nı· Al l mu tur. Dıg"er bir oolgede bır Al-
.,• ·~··· ı • .:ı. - ~ fıPdan hucum t:dddiğmi IJildinnektc 

man şartlarnun kabul edildiğini ve bu hu.sıı w tafsilat vermektedir. ın::ın !Jombardıman tayyaresi, bir 
bildiren gazct.elenn fevknlfı.de Bu h cuın csnas:nd:ı iki Amerik n deımryolu ltöprusü eivarındn duş -

u1uş \'C dort kİ:iılik miırcttcbatı ol-
nüshalarıııdan ög"renmirıtir. mi:;yoncri tııır.üştur . ,.. muştur1 

Bu hadı·se uz·· eı·ı·ne ma:tcm nlu" _ 23 Ag1·stoo sabahı, ıki Halymı hıy- Dığer bir noktadn, yirmi Almnn 
yarcsi, yukarı Nilde Doro mevkiiııe meti olarak akı::am gf><' va]{01t po bombardıman tayyaresine fn«ıli• .. av-' "' -:." - hucu:n etmiştir. ıt:ıly n tf!yvcıreieri . ..., 

lis, Rumen paytahtııuıı sinema- bu::-:ıyrı otuz !tadar bomba almış ve: cı tayyareleri hücum elmiş, bıuıları 1 
larını tahliye etrnişüı•. Rndyo da mevk. uz:erine milralyöz nteşl nçmış I gen puskürtmüş ve ıısgarl bir ta

uc.,,uıi düşumıü~ur. 
musiki procrram.ını tatil et ..... ı•s tır. Amerikan misyoner Dr. Robert b Uü>-- Bırçok Alman t:ıyyarf'lcri, Loııdra 

t
. , Grleve ve kıırısı, ellerinde bürfıl: ır. mıntaluısın.. vıınnııdan daha sahıl 

Rumanyarun anlaşmayı imza bir Amerikan bayrıığı olduğll h~ılde 1 uT.crındo muharebe vermek mecbu- 1 
binac!::ın dışarı çıkmıalnrdıt. Dtınlor 1 etmesi için Rumen hariciye na.- riyctinde kalmışlardır. tııgllterE"nin 

7ırı ''ano·ııescuya Bük. ·rc.c:teıı bu esnadıı mitralyöz ateşine tutul - cenubl.i ş.•ri<isındc 40 d<ıkık .. d:ı se-
- Dı ~ muşlar ve bu kurşunl.arln füm{iş - kiz Almıın t..'\yya:ec>ı d{~iıı iilmi.ışhir. 
tam salahiyet almak üzere dl.in lcrclir. Diğer ikl Amerlkıılı, n. Og- Stokholm, 31 (a.a.) - Reuter: 
c.ıalıah saat ona kadar bir rnüh _ lch:>y ve karısı dn yıırıılanmı~l:ıröır, 
Jet verı1uiği şimdi ifsa edilmiştir. Bunlar Afrikada harbin ilk ltur -

Almanya, verilecek hakem knrn-
rınıu Rumanyn tarnfındnn .ka- ı: 
bulünü. kararın şeklini Rumen 
mümessillerine bilairmeden ta
leb etmiştir. 

Siyasi mahfillerde, Transilvan 
yada, büyük arazi terkine mu -
halif olan köylü partisi lide
ri Maniu'nun ne ~ apacağı bek -
lenmektedir. :Maniu, dün gece 
arkadaşlariyle gÇ)rüşmüştür. 

b.ınl rıdır. 

I>~scııs Nyh'!der g:ızctesinin ne,
rcltigi bıı· tclı;ra!,ı gure, ingllı;ı; nv
cı t;ıyy.,rclcri, dun gece, yarını s:ı t 
fısıl ı ıle bırilJırkrini takıb l'd.:-n d:ıl

dedetc bır hal suretini zorla k<ı!Jul ı?..ıl:ır h:ıhnde. Bcrlindc h<'<lt'!leıiııe 
ettirmek nıyetinde bulunmııdıklarnu hucum ctınişlerdır. llk :ılarm gece 
söylemelerine rngmen, bıı her iki yaı ısmd:ın ~onra saat btrdc \'eril -
::cyı de yapını lardıı. ınişlir. Şiddetli infıl:.tkler işitılmi 

Rumen hu ümetı, Alm:myn ve •c Bcrlınlıl!:r ... ıgınakl:ır:ı girmi -
1llily:ının hal:emliglni knbule mecbur lcrdiı·. H:ıva dafi batary.ıları. ş ddct
edılmiştir. Dönebıfoceği IJir telt dost li bir ::ıtc,ş açını lardır. Al rm, s:ı:ıt 

suz bırakılan Rwn:ınya, önüne gecıl- 3.20 de nihayete ermıştir. 
mc:: muk.:ıddcr karşısında bas eğ - ---:-=--:---=====:__ ___ _ 
miş ve Rumen delegeleri, chnkem- 1940 - 19-U sinema m vslmi 
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man 7 .. aman ~öründü. l•"t>Jmt lıii
kfunetinıhin akılfme w· cesura
ne slynseti lıarh felilretini şlın
diye lmdar lıududla•.ınıızdan i-
9Cri sokmadı. Buna ;.'ab""1nen hu 
nıiiddet znrf mda bir giin bile 
durmndan km·...-etli ordumuzu 
lıüsbüüin ~·enilmez bir hruo gt',

tjnnek için \•ar ku\'\'Ctimizlo 
!.~lısfıli \'C mükmmnol notiool r 
eld~ ettik. Bugün bize tR.<>a\•tiz 
etmesi muhtemel olan ordula.ı: 
harb içiııde lıulundukla.rındnn 

miif('JD:ıdiJ P.ll ~ ııımrunakta, bu
na rağmen bizim ordumuz. 
nıüte.nıadiyen lnı\'vetlennıekto -
dir. Umumi Harbe, harbin lliLfı.. 

ln.ma ıncfan üç ay sonra E,rir
ntiı;;tfü. Hi~ir luwrlığmuz yok
tu. Balli:a.n lınrbinden münlı1>zim 
olarak c•ıkan Qrdu maııe\ İ) atım 
dn kayootıni..,ti. Böyl"' olduğu 
halde dört sene müddetle en 
miişldil Yaz1yetlerde harb ettik. 
Çanakkale destanları ynrnttıı<. 

lfalbul{i şimdi §artlar o zr, .. 
manlii 'aı.iyetlc kıyru. edilomi
yeook kadar lehinıizdooir. E -:~ 
bir tecavüze uğrar \'C lın.rbe t 

blmamız mukadder olu~ diış
nuuun im defa karşıS1nd.a hulı.
c:ı.ğı lm\'Yct çok miidhi~ ola -
cakhr. 

Allah bize lıüt>,um edooek dev
lete acı m! 

Zannedildiğine göre, Maniu
uun Transilvanyada taraftan 
olduğu bilindiğinden bir hare •

1 
kette bulunmaması içın Alman
ya bütün gayretlerini sarfede -

lcr> in dikte cttiğı hukumlcri lm -
bul etmek talimatını ulmı.ı;tır. Bu 
hukiıınlcr, !itlen Macarist:ma bulun 
meblibatını, yani senclcrdenbcri. is
tcdiı;i htıkıkntte Rumen cksedycti 
ile meskün 50 bin kilometre m\lr:ıb
baı kadar :ıraz.ıyi \°Crmektcd11·. nu
manya, fıiliyatt:ı, 191.! hududlarına 
irca edılmiş bulunmaktadır. 

Sinemasının 

ZAFlill YILIDIU 
lştc göreceginiz Turkçe 
sahcserlerdcn bazıları: 

1 MURAD SERTOGLU 

ıs 
cektir. 

Sı,nai ve ikbsadi bakımdan 1 

Transilvanyada tcı·kedileıı arazi 
Rumanya için büyük bir kayıp
tır. Büyük bir buğday mıntaka
sı ayni zamanda Baia Mare'du I 
ve Nagy Bauya'da mühim altın 
ve mika madenleri .Macaristana 
geçmektedır. • 
Rumanyanın g-arb müdafaa ı 

lıatlarındıın büyiik bir kısmı <la 
ortadan kalkmaktadır. , ı 

Bir kaç giine kadar bıldir.ilc -
cek olan Dobrucanııı ziyaı, bu-ıl 
günkü hadiseler karşısında e
hemmiyetsiz kalmaktadır. 

facaristnnın lmzandığt arazi 
Budapcşte, 31 (a.a.) - Stefoni: 
Milli topraklardan 44.000 kilo - ' 

metre murabbaı geni lıg nde biı· sn
lınnın Macaristaruı iadesini biltii'l 
Macar milleti meşru bır sevinçle 
korşıla.maktndır. 

Bütün e\ ler don .. ulmıştır. Ba;;vc
kıl ile Hariciye.. nazırını tcıahuratla 
kıır~ılam.ık için h:ızırlıl~l. r y .. pıl -
ın:ıktndır. 

Rmnanya 1912 hududlıı.rmda 
Londr:ı, 31 (.:ı.ıı.) - Rcutcrin dıp

lomııtik mulı rriri badinyor: 
Alman \ e itıılyıın huküınetleri, 

Rum::ınya ile l\lııcn ı tJn arıısında 

hakem \'azifesi gtımıck \ c bu iki 

facn.r Baş\ ckilinin senleri 
Bud:ıpe.ste, 31 (a.a.) - BudJpe~tc 

ye donmuş olan Başvekil Kont Te
leki. ~ac:ır taleblcri hakkmd:ıl·I ka 
rarın tahmin cdıldiğindcn ~k da
ha kolay bir tarzda :ılııımış olduğu
nu bildirmiş ve demi;1Ur ki: 

- Kararl:ıştırdığımv. şeyleri tat
bik etmek ve bunun inkis:ıfına çalış
mak hcpunizin gayrcl.lcrimıze bag
lıdır. 

i}l:ı.<'ıırista.nda ıs.e\101· 

Budapcşte, 31 (ıı.ıı.} - D. N. n. 
Dlın akşam, M:ıc:ır hryctinin Yt

yım,ıcl:ın Budnpeşteyc clöniışll clol.ı

y1sıl(~ Bud:ıpeşte, hrıyrakl:ırln ve c
lckt.rik ampufüı ile doıuıtılnuştu·. 

Hukümet merkez.inin hava muclııfııa 
teı tıbatının projcktoı led, Ş<.•hir m:e
rinde 7jy..ıdar bir kubbe ya,pıuı hll'
dtr. 
Mü~~· heyet ni lıamil tren gece 

Y"rı.:;.na do~ru, Alm:ın \ c 1talynn 
lıayral:lıırt ık • iı !cruni..s :c-•:ı5J·oruı 

girrl ı:ı z.:ımıı•ı, Mnc:ır mini marşı ıle 
Alman "e itulyan .n:ırsları çalın -
mış ve halk biiyuk tC'ı.:ıhurlcrde ı 

bulunınu tur. H:ılk, bu esnrıdıı l"üh 
rerin ve Duçenin i -iınhı.rini de ıım
kcrreren ytıdetm:.tir. 

Kont Tclekı ve kor.l C' :ıky i., -
tasyondaıı çıktıktan sonra, c;;ki 
muh:ırıbkrd n mlırekl~<'I> bil' kıtayı 
k'!tiş ctmi .tir. 

l - Ki KAN~l 
Baş Rolde: 

l!RTt.ıC:RUL MUHSiN 

o 
2 - AKASi'A PAi.AS 

Yaz.an· Mahmud Yesari 
B:ış Rolde: 

HAZIM - VASFI • CAHIDE 

o 
S - l\'.AIIVECİ <•ÜZEIJ 

B:ı:-; Rolde: 
MÜNiR NUREOOIN 

HAZ 1 M 

TALAT - NEZiHE • NEViN 

• 1 - .ASREDDİN HOCA 
Yazım: BURHAN FELEK 

B,ış Rolde: 
HAZ 1 M 

o 
;, -1.El'LA ile ım~Cı:T,. 

Musikı ve ~· rl.ıl:ır 
SADEOOIN KAYNAK 

Ş.ırler. VECDi BiNGÖL 

• 6 - IANO LI~KO 
BUyuk A~k Romanı 

o 
7 - UiND R"ÜY ASI 

TAYRON POWER - MIRNA LOV 

• 8-ZOULA TAYYARECİ 
o 

9 - GÖ •ü1..I.Ü l{ıUfRAMAN 
Hk T:ıbii Hcnkli Ttirlcçc Fılm 

o 

İzmire 

PORI 
gidecek gUreş 
takımı 

tanir fuarı mııclnrma ı~tırnk. <'Clc
cck İstanbul gurcş ckipı duıı f.Cçıl

mıstir. 

~6 kiloda: Ahuıcd Ç.ıkır. 61 kılo

da: Halıl özen, 66 kiloda: Yusuf As
lan, 72 kıloda· Fmk, 79 kılod.ı Ah
med, 87 kiloda Mustafa, Agırdo.ı J

msunlu Ahmed 
Alt ınordıılula.rn 

Klübür. ~ah~Iycli nı:mc11ıvc ıııc 

ınuteallil: işleri güriışınek uzl'I e 
1/9/040 pazar gunii saat 1 O rl.ı kluv 
b nnsına tc:;rifierlniz rie:ı olunur. 

JlA\'ET 
.Eyup kozası isliıınbey f:Cml ocngı

nın 1940 rene ı kongresinin 1/ ()/ 041) 
p:-zııı· gUnü saat (14) de hall:c\•ı 

l:urnı:;ırıda yapılacağından mukay • 
yed nı.:mın te rifleri rica olunur. 

Yelken yarışları 

L.tonbul ~ clkcn yarı larına dun 
moda koyunda devam cdılmı;;tn·. 
Dunku yarışlara on bir şarpi iştıral: 
ctmıs bunlardan ikisi yarışı tcrket
ıniş, birisı de tam y:ırışı bıtırecc ·i 
sırad:ı de\ rılmiştır. 

tn td:ıki zararını, bundan korun- Harpten ateşini... kayıblannı telafi etmeyi mane-
tn a. Çarelcıini öğreniyor. Bir kıs- T rılıtcn kudretini... vi yükselme ve milli tesamid te-
~~ k~ın yiyecekleri lahananın A 1 tan ilhııııuııı olan min etme s hnsındn arayacak ~lill-~!,.11••1!1•••••~!111li3:E!C::::::::i!lm:~~~t.:.:;:::lllimıaı, 
tı:ı. l>ragındaki kurtları öldür- Büyük lJir .. iııcrıın ş;ıhc.;cri: ve buna muvaffak olacaktır. 

10 - Uç AIIBAP Çavuslnr 
SiRKTE 

o 
l 1 - Sil' AH lTLDIZLA R 

SPENÇCR TRAS! • HEODI LAMAR 

o 

Birinci ~unun birincisi olan Fey
yaz ile Burhan dlirı de epey çe -
lti:imişlcr, fakat ikincı tun!~ Feyya
zın ç:ırmıgı koptuğu için y:ınş ı de" 
\anı edememiştir. Böylece ynru;Ia
rın biıyuk fa\ orisi olan bu yelkcıı
cınin birincilik i.ımidleri kalmaınış

lır. Pu\•an itibarile Burhan 23 •. ;ıyı 
ile b:ı ta gelmektedir. 1kincilık 21 
PU\ anin Mrıhmuddadır. 

Dunkü yarışlarda lılnnci.lı 1 M~h

muddan uç metre farkla nıırh, n 
almıştır. Cçüncü Nedim gelmış. M<
llh Ue Hayri, dördunciı 'e bc.,ıııcı 

olınu lardır. Bugunkli ).ınşl ır o::ınt 

15 de lınşlı):ıc::ıktır. 

l Cklc nıc~gul. bir kısmı hoca- TÜRKÇE 11\iseyinCabid YALÇIN 

\t~nııı evlerin çatı yapmakla Otel E PERYAL 
Yi/tşıyor, bir kısmı da o gün 
..... ecekleri selı?.cyi nyıklamak -
""<! ıı·. 

Bu nı·· ı . ~li usscsc er bır arı kovanı 

BugUn 

LALE 
l~ ~~~. tam bir a.ilc görünüşü 
Yar-~utun ihtiyaçları kendi ihti· s i 11 c m zı E ı n d n 
v . aıınn. ccvab vermek mih- Seansl:ıı·: 11-1-2 30-1.30-6.30-9 d:\ 

ta,~1 etrafında işliyen bir insan IBugun sa .. t 11 \ c 1 de tcntilAth 

<lla rıkasıdır. Böyle yetışeu ve ==!,;~h~lk~~ıı~ı:~ıt~ın~e~ıe~ı~i ~=~~ 
Jı 

1 
C~klan va.zif eyi küçük cüs- mızın yarın yctiştireccgı nesille

di.}·e Yle kıy~ edilmıyecck cid- ri tahayyül etmek çok küçük 1 
Ue Yapan, koyliı çocukları - bir rry değil<lir. 1 

Ziraat Vekili Kırşehirde 
Ankara, 31 (a.n.) - Ziraat 

Vekili Muhlis Erkmen bugün re
fakatinde vilayet ziraat miidii
rli olduğu halde otomobille Ktr
şchrc gi tı nıştir. 

Muhlis Erknıcn fü~chir ve 
civmındn Zirai vaziyet ve bu 
mıntakaya gônderilmi.~ olan biç 
ki ve harman makinelerinin ça
lışmalarını tecldkık ettikten son
rn Yozgnda geçerek tedkiklerine 
dcvom cylı.'Ct'(•ktir. 

Türkiye 
UMU i 

ızılay Cemiyeti 
ERKEZİNDEN 

Harb vaziyeti do1ayısile kinin maliyet fiyatla
rmda hasıl olan detjişiklikten kinin ve mUş
tekkatmın 1 eylül 940 tarihinden itibaren fi
yatlarının arttırılması zarureti hasıl olmuştur. 
Bu hususi~ fazla malOmat almak istiyen ata
~~darlarm lstanbulda Kızılay deposu direk
torlUğOne ve Ankarada umumi merkezimize 
müracaatları rica olunur. 

12 - Vnhşiler Elinde Csir 
ŞIRLEV TEMPLE 

o 
13 - r.I~K\•~Lİ KAHiN 

o 
14 - 1\1. l\IOTO Tchlikf'tlc 

J:i - BlNUiR Gfü.'I~ 
Iluyiık Ş~rl~ Fılıni 

Baş Rolde. 
\}Ml\l Ü GÜi.SÜ 1 

• 4 Tf JU{ rl.Ll\ıt 
lG - TÜUKÇI~ Fll~t\1 

1'EŞEKKÜR 
Annemizin \'cfntı d:.ılayısilc gerek 

lıl.ı.zııl, Jtcrckse yıızı \ c telefon! ı lm
ylık :ıcımızn istirak etmek lütCund.ı 
bulunnn akrnb::ı \•c dostlnrımıza ul.
r.ınımızı ayrı ııyrı arzetmege tees
surumiız m{mi olduğundan bu hu
su fa gnzetenizin tavassutunu rıc:ı 
ederiz. Aile namına Dışbbıbı 

Erib Zeki Gunebakan 
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KEL ALiÇO-NUN · 
SON GüRE LERi -

- Ko.trancı mütemadiyen gü
reşe giriyordu. Hele, üst üste ' 
hasmına. <;ift dalışları.. nefes 
aldırmadan, gözaçtırmadan biri
biri iizerinc paçnlara saldırmaı>ı 
harika idi. 

l\'.urnaz Aliço, hasınına göz 
:ı~tıı ınıyordu. lla.,mının her !]İm 
şek gıbi dalımnı gayet sıkı ve 
leWc harekctlerıle kar,r:;ılıyordu. 

Aliçonun h..ıcmına vurduğu 

üst ü tc boyunduruklar oldukça 
zoılu idi. 

m t ancı, b< Jun ur ıkları )en 
dıklt n sonra da ~·ne duı madı. 
HLı.:ı ~' üzerine hucum yaptı. 

Nıhayct, Katı nrı hucumla.rm 
(,lan bir ini tuttuHlu. Haflmın:!. 
(ı•I, çapı nz giri11 ke;-,ti \'C önüne 
dii<ıürdü. 

K. trancı, hasm nı altına • lır 
alm .• z kcn • n"lcJi ve çok lx:k -
lclmcden ı,al: ki"nde3"ne el attı. 

AlıC'o t=1ak kim<lcsjni ycı yC'mcz 
sah clık kündeyi söktü \"C .kuv
\cU ılcı ·ye, ya) ınd:m < ıkan b:r 
ok :,ibi fn ladı. , 

Aliço, ltiindc:, <;kmü tü. Şim 
şek gibi olduğu :ı ı l"n fırlıya
rak ılcı i atılım tı. 

- Ne diyorsun be? .. Pehliva
nı gözünden anlıyor. 

- Görüyorsun ya? .. Bir saat 
sonm güreşe ba.~ladı. 

- Hasmın ilk hızını durdur
<lu. Şimdı kendi hiicuma gc~ti. 

- Ne olaca){ ()ersin? 
- Bakalım, AJiçonun hiicum-

lanm Katruııcı nnsıl k:h-~ılıya -
bıler.ek .. dedi. 

Alic'o, hücumlaıım arttırmış
tı. Hasmını sıkıştırıyordu. 

Vali Pasa, Ali<'onun '\iC Kat- 1 
raneının taı af tarlan birbirfori-ı 
le munakaşa halinde idiler. 
_ lfotraucmın AUr.oya. karşı 

çık.-u dığı cesurane 'c balıayifröı - ~ 
çe giıre.,. \•ali paşayı da memn .ııı 
ctmıcti. 

Gür €ı;e., Sdanık ''alisi <le gel
mi. :.i. Düğün, Z<'ngin ağalardan 
bırinin olduğu için davetliler 1 
yükt)ek zevattan mürekkepti. 

VaU paJ;a, Ali .onun mağl(ıb 

olm<~mı istiyordu. Seyircilerin 
bir ı:: 1> kısmı da. Ali~onun yenil
mC'sine taraftardı. 

Çıinkü, Alit:o yirmi senedir 
güre~ meydanına. h5.himdi. Onu 
hi kimc:;c mnğllıb edemiyordu . 
Bu sebeb!e Aliconun mağlüb ol
masını tir dıger gene pehliva -
mn bcıs nlma ını herkes ar?.u e
<liyor<lu. 

\"al" p .. r.;.."'l, yaveıini çn.!'.;'lr<lı. 

Şu c-nm \ P di : 

lü tı ::ı.nl;ı, ha'lln mn şak kün -
de. ··ııi soküp süı ati \ c dört. el 
ılcri .. tıldığmı gönincc p<'sirdıın 
yüı üdü, atJldı. H ~mııun hı na- J 

gınd .. ın tut;..rnk ~aptet.mck iste
di. - Gıt şu ıhti~aı· Cazgırı ça

l"nl-at Ali u u l aour çalımlı \•c ğır .. H. ttii udi Muı adı da ge-
1 süı allı :.; ürümU tti J.i, yaı alan- Ur. 

1rn1s1 rnUmkün degtldi. Yr.ver, ihtiyar Cazgırı ç;ağır-ı 

Dr. ihsan Samı 

T iFO 
Tifo ve paralıfo hıı&talıklarına 

tutulmamak lçın tes rl kat'i, mu
afiyetı pel-: emin taze aşıdır. Her 

eczanede bulunur. Kutuıu 

45 kun,;'tt~u~r·~~~~~ 
--~-ZAYi 1 

B. kırt i nı.ıfus da.rC5J.nCiı:n aldı

gım nuru it t.rc,ı ı 7. .> eykciıın. 

YeJll ini .. J .. ~· ı;ın t' n c; ı.ı::.inın hı.ık

ınü :ııoktu •. 
Bak . o<Sy Mahm•ı t.1c.1 nahiyesi 
Bağc.lö."r koyun-fe r,. ..ıstı fıı Ekici 

Iışıyor .. F.ikat, ne olacak neti
ce? .. 

- Şimdilik bir şey denemez 
paşam .. 

- Katrancıdan ümidvar de
ğil misin? 

- Vallalı pa~am, gürestir bu .. 
Belli olmaz .. 

- Öyle amma, bır saatten 
fazladır Aliço, lıasmma bır şey 
yapamadı .. Son yaptıgı hücum
lar da kırıldı. 

- Öyle pasrun !. 

- Yoksa sen Aliço taraftarı 
mısın? 

- Yok paşam, pehlivanlar 
bizim e\·ladfarımız ... 

Pas;a, ihtiyar 
söyletememiAti .• 
hitaben: 

Cazgırı fazla 
Deli Murada 

- .Murnd usta; ı:en ne diyor
sun:' 

- Pasanı, Katrancı güreş ya
pıyor gibi görünüyor. Fakat ka
zın ayağı böyle değil... 

- Ya nasıl:' 
- Alico, bu meydanın eski 

kurdlaıındandıl'.. Hasmı iri ve 
sallı olmakla beraber daha toy 
ve gt:nM.ir. Bakalım btı hi.icum
ların :::onu lleye 'aracak? 

ı~t SA..BAJl 

.::.~::~: ~~:~~ 
de;~Şulıt>mizdc k, yıdlı 336 doı.rumlu 1 
larln mur: nc!ı.:ye tabı cr.ı• ıı l/Eylı..l/ 
940 tnrıhiııdcn itlb. ren ubc l 1cr •• c
zindc t.c~ekkul cdccel • c· lı • ı ce
lisi tanıtmd. ~ ı;on .> ol.l ... m. hırı ynm
lacak. ,.c 15/Eyl.ıl/940 ı:t nu bılmış 
ol:ıcaktır. 

'.? - Yoklnrı>:ı gt.nlcı i h, taııın tf'lt 

günleı·i <:ab:ıh • r.t 9) d. ıı • :ıt (12) 
ye kı:d. r cle\am cdl'Cektır. 

3 - Yo .. I:ımoıy,ı '' kLndc gelip m ·
ııyenc \ e tedllf'rinı y. pt • n , :ı; ,,111. r 1 
rnükcllcfi;yctı ı:ı kc .ye k. mır.unun 
84 cu ınuddt>5i ml c-ıbmc._ ce1. .. I ~ndırı
ı.ıca~ı ve hnrıc-tlc bulun.ıı 1. nn bulu•ı 
duklaı ı m. r. lJin y, ı .. n ı bckrı 

vosıtasıle yof,I, n:. ı. rını :ı;. pt ı ıı.al. rı 
Uızımdır. 

4 - Yoklum ya &ckı:«0 ı:: .. t c.lle-
rınde nufus hu\ .y1.:t c z.d. '· rılc iki 
aded vec:ika foto~n: ı \" lı f.'ldc.bc 
müdu\im oldukl, ın. d r mckkb 
vesl.kııl:lrılc bırl u• ı:ıube ı. ,., t:L"nc 
gclmclcrı Hfın olurur. 

Be~iktaş Yerlı Aıkerlık Şı.ıbeeın

dc-n: 
l - Subcn ız.<l J,nyıdlı 33G do-

ğumlu '~ bu dogr t.lul.lrl. mu.ı'llc-1 
leye tfıbi eıatın ı E.)ı:ı !140 trı.

hinden ıt.b..ırcn Ei hc mcı he nd._ 
teşekkül cdctc.~ • s .c· l k mcc,l tn- ı 

rııfınd<ın son ye ki:- al. rı y. pıla - , 
caktır. Ve 15 I.:.>I 1 940 t mı b tn -: 
ok.c, ktır. 

2 - Yok! m. ı;>ırJc ı h .. ıt . 1 tek 
gunkri s. b h • at t9) d, n s • ..ıt (12) 1 
Ye knd ... r de • m edecektir. I 

3 - Yokl:-rr • .}a \Dktındc gcl,p 
ınu::ıyene ve tcc.ıllnını y. ptırmı.) .. n- ı 

l::ıı- mu .cllcfiycU a keriyc knııunu _ I 
nun 84 ünc.i• 11.ıdd(' ı mucıbmcc 

cczalr.ndırılac. ı \ f' lı. tı~tc bulu - l 

nanlnrın bulur.uuklıırı m. hallın yn- il 
b:mcı şubeleri \ :mta"ılc ;) oklvmal. -
nnı ynptırmaları ı.. •. rıdır. 

4 - Yoklam..ıy;ı ckclk er. t cl-
leı1nde LUZd nl..ırilc ı 
iki aded 'c<ık. fotvrr fı \ c ı cl:
tebe mıida\im olduk!. rı•. d. ır tncJ.; 

mer-
kczıne gelındcrı ıl..ın olunu ·• 

VATILI - YATISIZ - KIZ - ERKEK 

__ :H_A.Y.R. İ Y :E L S._E 1.-E A 1 
Sara~hancba~ında Horhor Cadde~· d~efou : 20530 

AN A iLK ORTA LiSE 
E• 'kı t •• J. c·i'lin J.:yJOhiıı bc,,iııc J .... dar \ elılerilc beraber müracaat ederek k:ıyıdlnrııu yenilemeleri Jfu:ımÖJT· 

F.skı ve yeni tnlebenin kayıdları hergün r.-ıt.t ltl - J7 ~!:' kadar yapılır. 
Ynb:ıncı dıll<'re ilk sınıflardan itibaren başlnrur. Sun ,ı,mıfta fon şubesi de \ .ırdır. 

Talebe mektebin hususi otoblis ve otomolJilılc e\ lerinc nnkledıliı". 

c • • • • ~ to " 

iFTiHARLA GOSTEREBILECEGINIZ 
,. 

ÇEKİNİZ . 

- Nl,;ye \'aracak dersin? 1 r·ıvA.TROLAR 1 
- Belli olmaz.. Bakalım Ali-

---..---- ı ço d2 güre.c;_ ba.c;Jasın hele bir RAŞi D RIZA TiYATROSU 

Nitclcim K. traııcı. hasmına dı. Pomnk Deli Murad da beı·a-

1 J.:a\'U"amadı. Z. ptedf·mcai. İ bcrdi. Yali pa anın karşısına 
Alfr;c, a) a;'.;a k lkb. DC'• h. l gcldılcr. 

hasmma t.inğru döndü. Çırpma- Pa.E:a, C:ızgıru sordu: 
rak bir nar:ı sal!adı: - Ur>ta; giiı e.<:i nasıl g<jrü- kere ... 

- Hayda Jfatranc.ı be!. yo• rnıı? - Ba-ılıımndı- mı dahn? 
Katı ancı da, Aliçonun naıa- ('<ızgır, paşanın arzu~unu sez- - Hayır Aliço, daha güıeı:ıe 

ı Eylul P. r &'1.4nu • ks .. mı 
Gedik~ • da A .... -ık b. hı,:esımlc 
ıcAFACAN» 

ASKERİ FABRİKALAR SATIN ALMA KOMİS.fONU iLANLARI 
Çemişgezekte seyyar jandarma taburundan smn mukabele ı tmekte ~ ı;cik - ' cligi hin nabza uygun 1.:eYab H~r- bN;:lamadı .. Zannedersem yarım 1 

mc.li. di: saat srnra ba.~lar.. 1 

- Hayda uc:t:.ı be!. _ hntı .. ncı iyi çalıı:;ıyor pa- -- Ya, şimdi mukabil hücuma ----------------- ----------
T.ıbur ihtiyacı içln kn1mlı z.-ırfln l20<ı00 kllo ekmek :ılmac::ıktır. ]11ıJ ... 

h:ımınen tutarı 15600, ilk teminatı 1170 lirndır. -
.'\ lJ, unıın narac:ı , 1 ~ l.ı idi. •,nm ! geçmi!;ti. Ne oldu? 

){ ',. JJ ·ı\ .ı. sak l.ilı de. ınd n Hen d go:ı:ii~ oı um .. J~ i ça- (Arkası ' a.r ) 

bi" .' J.. •·tulıınur uemE.k İfti _ ı __ _ ~=-;:_~=;-~:;;::;;:=;;;;::;::::;==;::;;::;;::;;::;;:::;:=:=~~== 
~Or~u. • ı-ı.:;eb • Kol ~e Masa l 1 Fcıtoğr•f l I AEG vantilatörleri .h hntı ancı, nar ru: mı ~tıl' ~ ırpı- ~- ıaatlerı ~ ,,,------- makineleri Ocakları, Cezve leri 
n. r:lk hn m ıun i.ızcı ine gc:lı keJl (j AY VAde 6 AY VADE ~ AY V A de 

binl• nb: c bet> altı metıt.Juı y.-. 
J, ll gıbı bir <il t p4Ccl drıldı. 

Güı tilu~ or lci, Katı ancı, lıa:s

mma güz n<;tırmı~ oı du. Ayağa lhl=~G F rın- ı ı Hcıv;ıgazı ocakları 1 
tarı • tupLıruelerl l<omlir cobal:ırı 

4 - 6 AV VADE 4 AY VAdc 1 
Lü kaor R:ıdyoları 1 
ve hedly e lık eiya 

kruk~r kalkn az dene:( b?6lanm- o S M A N ş A K A R ve ş ki 
dnn hasmına salmıfoitı. l E ... ı lrnl.ır 1.:ııdclcsi 59-47 Td. 42if9. Bcyıızıd, ünh el"ıJle caddesi 

Aliço, hasmını k< rşılamakta ililml!lll•••• No. 26 Kndıküy, f k<·lc c.ıd. N'\). 33/2 
mü.~külii.t çekmc."<li. Derlı<.l lrnr
şı.ladı 'c boyundunıltla mukab -
le etti. 

Ali<:o. hasmına dah~ hiç hü
< um yapmamı~tı. Ho kc in uü -
fllİn<lugü de bu idi. 

Fakat, Alil}o eski bir km ddu. 

1 
Kalrancının ilk hücumlarını ve 
hücum çalırniaı ıru öğrenip ve 
kestikten sonra. hücuma geçe -
et•ği yüzde yüzdü. 

Nitekim, gür es bir saati bul
rluktaıı sonra, Aliço, çııınnarak 1 

iist üste naralar ::ıtmağa baı:la-

dı. 1 
Hayda füürancı be! .. 

Ve hücumlarına ba~ladı. Deli 
Murad, ihtiyar cazgır, Alıçonun, 
bu hareketini dikkatle t~ 1db e-ı 
diyorlardı. 

Ali<;o, hücuma geçtiği ır.:ıman 
1 

Deli Mm acl, cazgı1 a döneı ek: 
- Usta, gördün mii lH~riti? 
- Yaman adam .. 

~Türk Maarif cemiyeti 
Ank~ra Kız ve Erkek kollej
lerile Bursa Kız Lisesi ve 
İzmir Ege Lisesi talebe 
kaydına başlamıştır 

Ücretler aşağıda yazı]mıştır. 
ilk Ort a Lise 

Gtindlı:ı: Yatılı Gündüz Y;ıtılı Gundüz 
Llı"a Lira Lira Lira Lira 

Anl .. ı. K H ı-:ı ~ek 

ı-c lc)lcri ·;o 240 110 2i5 130 
Dt ı , Kı~ Lict~i co 00 50 185 GO 200 
1zn r Ef;c; L" .. 0.-i ı)O r.o t;O 200 85 220 

edmmck i lıycnlt:ıın Mt:kicb müdürluklcrınc ba~-
(4499) (7170) 

H4 ton lıenziıı alınacak 
Tahmm cehit n lJeckli 52.540 Jıro ol.1n 142 ton bcnz.in • .o\skcrt Fnbril~n

lar Umum Mudurluı;ü ı>< tın. lrpa ~;omi yonuuLa 12/9/1940 pcrşeınhe günü 
saat 15 de k. p~ı z. rfüı ıh. lı cdılccektir. Şrrtn.ame 2 lir.ı 63 kurus muka
bilinde komisyond:ın Hnlir. T:ıliblemı mu\ .. kk«t teminat olan 88';'; lir:ıyı 

h:wi 1eklif n.ektuplaı ını ıT czk\ır gundl' s:ı.ı. 14 de kadar komisyona \er
meleri '.e kendılcrirun ele 2490 numaralı k:ınunun ~ \C 3. maddcleıindeki 
vesaik le komi .> oncu o!madıkl. • ma ve bu ı,.le alak:ıdar tliccardım olduk
larıııa dair Tic. ret Odr ı 'esik. s.lle rncıJ.ur gtin ,.c s:-, tte komisyon..ı mü-
racaatları. (7920) 

~~~~~ VENi KOLEJNE:,~Rİ 
I LK - ORTA - LİSE 

Taksimde Sırao;cnilertlc 1·ENt A('ll.DI. 
Miidiir ii - E'5ki )i-;li ' l'era.kki Direkt<irü. M. Ali Ha~et Kırca 

Hususiyetleri: YABAı ~cı DlLLER ÖGRETİM1NE geniş 
mıkyasta ehemntiyet \'ermek, sınıflarını az mevcudla te~il 
ederek talebesinin çalışmn \·e inki.~afı, sıhhat ve inzibatı ile ya
kından alakadar olmaktır. Mektebin denize nazır kaloriferli 
teneffüshanesi \'C jimnastikhancsi vardır. Her gün saat (9 ) ile 
18) arasında talebe knyıl ,.e kabul olunur. Telefon: 41159 

İzınir t u"ris tik yolları mıntaka müdür-
lüğünden: l 

A - 25/8/940 t:mııiı dcıı ıtıl.mrcn 15 gün müdı.lc\lt.· ı.ı:ızarı:fu konu
Jıııı iş muk:ı\ elcsi !cshcdılcn ızmiı· Turi~tik yoll:ırı iıı~aııt1ııdcııı geri kalan 
Bostanlı - Al :rncak yolunun Aln:Ybey - P~ralı kiiprü arasıııd:ı 4 1 lSO-
ı ı 282.61 kilometı-ere kudar olan to.cnin ık.m:ıli inşa~ı keşif bedeli:! 
42287 lirn 88 'kuruştur. 1 

n - l\cştf c\l'etkını gdı mek isti:ı;·cnlcr Turistik Yt;llaıı nıınt:ıka ıoü
durllıgüne miır::ıcnnt ctfobıllrler. 

C - Pazrrlık 12 E3 lül 940 pcr~cmbc ı.<ünü sn:ıt l ı de ,ilfıyet claımi 
encümeninde y . pıkcnktlr. 

D - Mu,akkat tcmimıt mikd. :-1 3171 lirn ;;9 ~uıu~ur. 
E - h;tckliler pnznrlık t:ırihinden en ı:ız 8 ı;un e\\ el müdürlüge ınu

ı-aı:aatla bu if'i yap. bile<:cklcrine dnir chlıyct \ esika-ı ıılmnğn mccburclurlıır. 
(~996} (3496) 

- Şırr:di ;ı;cmcı-: \aktı degldir.•lıııııP•••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••-. 

Eksiltmesi ıoı D/1040 salı cunü s:ıt on birde Çemişgezekte t..-ıbur :kıl"' 
:rnrgtıhınd:ı topl:ınııcak sntın olma komı ) onuııda yapılacaktır. 

lst<:klılcı in tek1if mcktupl..ırını ihııl·~ ı;nat.ınden bir saııt e\' el km ıS"' 
yonoı vcm1iş veya göndcım,ş olmakı liizımdır. 

Bu işe oid ~artnnme:>i Çı.: 1 tabuı- \"l' Hoz:-tta SÜ\ ari bi.rl1.ıı;Jt14 

de görulebilir. (7454) 

İnhisarlar U. Müdürlü" ünden: 
I - ~1e\"cucl nüır.uncsı mu ıbiııce liO.OCIO nticd tahta fıçı tnp;ı ı :ıçı1' 

eksiltme usulilc s. tın oılınnc:ıl,tır. 

JI - IHunammeıı bC:deli 4~0 lira mu\ ~ık kat t.~ıninalı 31.50 lir:ıdır. 
lll - Eksiltme 4/IX/9{0 ç<.r~:ımb:ı gı.ııı<ı ~;ıat 14 ele K:ıb:-.t::ı:;-tc Lc\:1.t.1~ 

\'c Müb. y:ıat ftıbcsindcki ::ılım l.onıisyonund:ı .> cpıJn(aktır. 
JV - Numune sözii geçen §Ubcdc ı-:orulcbılir. 
V - 1steklilerin ckı.ıltınc lc.;ın t<ıyln olunan güıı \e .sı::attc ';O 7.5 C ~ 

,·cnnıe p:.ıraladJc birIJJ,tc m • kiıı· komisyona gelmeleri il:in olunur. 

.. 
-K.ırn mı.z :ıçtıı· detrcı. mıl.ıı.ı<c'lıct -
~i, olur .. dedı. Hunun üzcrh.e: 

H •• l ır ~rcııdım. Yold.ı biı ;:ıı. ek
ll'lt"'• 'c sucuk ;ı;e:mi-.tik. D. h.ı k, nıı
n z ııokm:ıdı, dcd m. 

Pck.il;i! Al,~ama k. ci:ır d. ha çol. 
\: kıl 'ar \ c o znmoıı:ı J.·. dar kur

Bir çalgıcının seyahati 
43 

lenn ynnınd;ı vcıkit gc~irmedigindcn 1 
!fıkırdı s(iylemesini, yani hakiki bir 
mösyö~·e lrnrşı nası l muamele l.'de
l'egini bılıniyorclu. Bunun için cıı· -
k, ıkı~ıın her vakit sükut ediyor, la- I 
zımı;elen ı.cv:ılJları IJen \ eı-iyordum, 

·. 

. ~ .. 

1':\l' ~4~hilıe~ine: ,.., ...... 
J 

ıvm~ .ıC'ıkır. 

E, .• hlbıııln son soı.lcriPdcn :ık

ş:ım ;) cıncı;ıııl bur:ıda yi.) cce:;lnı.z I 
:.nlJ«ılı;ı; ordu, • L.ıb:ı gcce;ı; i de şu 

1 

ı;t.izcl C\ dl' mı gc<:iı cccklık? T.ıb.I 
bur:ı ı bılüharc ıncyd na c;ık. c;klı. 

t:, ; lııbinin yanında yedi seki~ yrı~
J.ırıJHl.ı, s:ırı s. çlı :•uzcl bir l:ı:- ço
ı uı.;u oturuyor, n ;:• ıın·:.ne h:bes•um 

1 
lcı le bi1:! SUZÜ) o .iu. E... .:-lııl>ın~: 

-- Kızım ~f P.r,l ı~re c:-f..ı tddini.tJ 
den <'Vİ ıı utt.ın ı::ıM n" dedi. ı 

Y. • .ı;tı i11lA •1111 •• z ~ cıinden 1 
~dol, '" • 'lr. ,.'. ,c!\: C!\\d.j İJC-1 

ı ım ,., . ı ·•ı ı , • ın • lıni <.,t-j 
tı. C . , ı ; 1 ı:.ud.m. • 

M.ıR ini mt,iır ı.d l'>•l iı iz 1 
n •-dir" derum. 

- Roıa. 
-- Br •• , o! Ç • • yı ~~Hr m· r:'z"' 

- EHt, rnncm pi;ı;.mo ı:al::ır, b:ı

n:ı <!.; ögı etccck. Ben kem. nı da pek 
çok e\ erim. F .. kat i> .. bam piyano
nun d:ıha iyı ı..Mugunu sö~ liiyor. 

- Bnb .. ııızın haki ı var, m:ıdı 2-

zd fö'z:ı; kadın.ı piynno her calgı

d:ın ı.ıy:ıdc 3 .ıkıı::ır. 
- Ben dah:ı knclın degılinı! 
Yedi .) •• ııırl. ki çoruı;un bu Z• t.f.ı- ı 

t. ıı.ı h::ıyı ıııı oldun'. Mı.im:ı cbclsı.l!ık ı 
3 ine bende ı lılu. Minimini rr ,,>dnıa-1 
ıcll.-11• diyE:l d. ycı de ı.ndıııa ıfeı11iş-' 
tim. Roza h~ıt~mı dcrlı:ıl ta<h"h d -
ır.:·l. Hu J. ştn ıkcn krı·lıı,lıı.:t ı . .ı-! 
iml ecJoniyordu .• Hen ~ıkıl lım. ı 

E\• ~. 1111:-i imd:ai r • ~ t>li U. 

bıı} ,,... 1.Jıı - 1 

1" .ıı-.;j 1 

- p, k dvgı u lmb;;c ıgım. Lik1n 
d.ıh:ı o ınm:ıııa çvl., ı;ok 'ııkıt ,·ar. 

B:ıb:ı ıle kız.ın masumane muha
\·cresı on dakika kndar sürdü. Bu 
be' .. ı. "· çlı :ıb:ı (Roza) dan çocuk
tu. Ynni çocuı;.ı kaı şı çocuk hıılini 

..ıl•yor. 

Kal . b ılık n'l<!hcu\nyctiıni .ıı1lırdık
ç:ı ;ırttıı ,yordu. Minimini. (Roza) nın 
\ . lı!"'ı g.ıJ et nnl:ıyı~lı bir kadın vl
mrlı k: 1-or:ısııı:ı: 

- JJ,ı.ı ! ı.:rcndilcr sıkıldıl:ır zıııı

ıwdt'" ·m. \'. ı ın sıı ıl .ıcnl: bır ı;cy yok 
:ıııı.1·. 1.ıi az i li r.hnt ct<f.!lt•r fcn:ı ol
ma1., ıll•li. 

'R<.·n l:"ıkı :ı, n ı ~rı5tını: 

- Affeder in"z ~r,..ndim! ı,,t!r. lı:ıL 

i<:ı ı \akt.in iz ~rık. D:ıha cpe>y yol 
~ ilni;ro.: egiz. 

Ru iin (M rnih) kn "kıı,ok 

tıkrindc nıiı:iııız? 

- Hayır, lakin bir .> nt:ıc:ık yt•r 
tedarik edinciyc kad:ır. 

- Çok sey! E\·imiı.dc y: tac:ık .>eri 

den çok ne var? l 
Ev sahibinin son soıundrn biıi bu 

gece kendi evinde ~ntır. c:ı~ı nnloı;ı
lıyordu. Düşundum, fen:ı rkgıl. ()
tele p;ır. \·ermckligııniı. liı, ım. Hal-1 
bukı cı· ıwhibi bili <'' ındc lı<·da\ ::ı ı 
yatıracagı gıbi sab. hlryin gicll'rkcıı I 
de ücrclırnizi tulıyı• Nkccktl. Fv ;ı. 

hibesi 'IUkiııuınuz:ı lıir ı :ıııı 'c!ı 1e-' 
nıi<; oJ)ıı1, Iı ki: 1 

- :Niı;iıı cı::'. 1J 'umi~ or •• ıı,ıız 
mi.i,,yv"! Yoksa C\ lrıl1.dt' kıılı,~. k •"
tcmlyo~ .ııus Llııu:ı:.? dedi. 
Aı i·ad,)Ştı.1 F'ı irlıth ~ulleı ı ı; im 

gibi :ı.ln1. rd:ı ı r i 1• \,. teı hı,·cJi 1 
- 1 

müı:yolcı in n :ırı. :- ·ın. n :ıcl •r t'-

- Eııl<ıgfurullcıh mr.d:.uıı. Fukal ~ · 
belki C\'İnlıde hizc ınunasib bir yer .... 
yoktur, ınül:ılıazasile sukut etmiş- ---...:=...,_.-- ;..__ _ -~-;~~~~~=:;~;;;;;;~e;~ - -~-- .... ~·~".:;;;; tim dedim, minimini (Roza) cıımc- ;- ·~ ' ..->'t"~.-~ - i ' ___,..... ....... J..ı...- .. • 

~ın•len C\\el: KEND•N B•R•KT•R - A ... nıfü.yi)! Hiç ko mn:m c\·i- . • 1 · . 1 1 1 
ıni de bir miş::ıfir için yatııcnk yer ... __________ _ 

hulUll' •':iZ mı? ll!z~-. her z::ıınıııı ÇOI< 
ı; • ı~ n·ı'ı:'fir tclir, lıcpsi de ba. ka ya-1 
t; kl::ııJ;ı y:ıt:ırl. r, dedi. Jo~\ s:ıhibl 
r@dü: 1 

· • \'ol~ ı.gluın l:ıiıim ev bııyukllir. 
Hat\~, btJ ~.kı;nıu sizden boı~kn nıisa
fo k:· tlC ~dCl'fk. 

1940 

T. iş. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
iKRAMiYE PLANI 

iKRAMiYELERi 

ı adet 2000 liı'alık = 2000.-
3 > 1000 > = 3000.- ) 
G , 500 > = 3000.- , 

12 .> 250 > = 3000.- t 

40 > 100 > = 4000.- , 
75 .> 50 ~ ::;- 3750.- , 

210 > 25 > = 5250.- ' 

Keıide ler: 1 Şubat, 1 Mayı., 1 

A§uıtoı, 1 l klncitf'ırln t arihlt • 

Dı.,lil~t...n Nn•·:ı ~.cnc·siııe: ı 

-- l-:111 •• b• t ı it. yul.:ırı ~ık:ı~ım. 1 
mü~) Ôlfl' Jc IJI, ~ ı ı'lhat etsinler, ek-! 
eli. Ay. "a k •• lkt•. Bir rl;ıldlrn :;o>ıı.ra 

1 ri nde yapılacaktır. 
~ .. i.<b,,rrla ıı hi od:ııl:ı y;ılnız 1>ı;-ı'-----------·------------~----·i 

• ;. .• Jnıı.,tıl-;_ Sahibi: Atımed Cema leddl n iARAÇOOLU 
(Sonu var) l Netriyat Mild ürü: M:ıc.ld ÇETi N Buılchfı yer (Yeni Satıah .... ., .... > 


