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IAıkseoıburgu yalım istik- lı 

liliııdt'n deği l, ana dilini kul-
lanınak gjbi en tabii bir h:tk
ilından hiln mahrum bırakan 
Naı;~'onal ~yal.i7m bunun
la kanamıyor. l .. üksemburgbı-
1&,, nuınf"~iys.t ve ahl8.k bakı
ltıı0tıao da öldürmek için 
lcendisnıe <.'lelbe mu\"affak ol
cluğu bedhahlara yeni cemi
Yetlf.r t eşki l ettiriyor \ 'e 
'Vafanlanmıı mane\'İ ıner.an-
llı ke ndil • 
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idare Veri 
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fclgraf: 1'1~1 SABAH İstanbul 

Tl!,"LEFON: 20i95 

G\lNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 
Her yerde 5 kuruş 

···-
-·--=-----

Türk -Rllmen ticaret 
anlaşması imzalandı 

) Karşılıklı ticari mübadele 36 
Ba\'a ku"•elkıinin belli ı...,~ hedefleri halin• g~ olan Loııdra~ Berlinden bi,..r ın~ m il y o n l i r ay a ç ı k a r ı l ı y o r 

ada· harb ı fy" k ... ll h f · "1 LAfrikada harb 1 
- • - _J ı e 1 ~!. eye ~nın - _J Anlaşma tatbikatını kontrol için 

Berhn beş saat verdıgı mUhım Kıbrıs adasına m ht ı·t b. k · t k.I d.I k 
bombardıman kararlar hava hücumları u e 1 ır omısyon eş 1 e 1 ece 

laşmaları yerine kaim ola.:ak )'eni 
bir ticaret \'C tcdıyc anfaş:malnrı ınua 

ettik. Yeni anla~mamızııı esa h~efi 
beyncln"Jlcl ii~ret h •• yatının bugım .. · 
.itü ş;ırtlan:la mümkiın olduı;u Jrnd:or. 

edildi MUstahsitdan pamuk yapıldı 
ve fmdık mUbayaata 
için Ticaret Vekaleti 
emrine 8 milyon lirahk 
tahsisat kabul edildi 

---·----
Almanlar Manş sa
hillerinde 60,000 
zayiat vermişler 

Berlin, 26 (a.a.) - Stefani ajıııı-
sından: 

Dün akşnm saat 23 tc Berlinde 
hava tehlikesi i§nreti verilmiş bu
lunduğunu \ e bu işaı·etin harbin 
başlangıcmdanberi en ziyade devam 
etmiş işaret oldugumı kaydeden mü
tevali haberler gclmiıstir. Çunkü bu 
i&nret, 5 saat clevaın ctmişUr. Hasa-
rat mOhiIT\ değildir. · 
Ahnaıılar Man~bt 60.000 

zayiat \·ermiş 

Pamuk ve fındık mahsuliıtımı
zm kıymetini arttırmak için yeni
den mühim kararlar alınmıştır. 

Doğrudan doğruya müstahsilden 
mübayaat yapılm~ı için Ticaret 
VeJı:fıletine pamuk için 6 milyon 
fındık lçiıı de 2 milyon liralık tah
sisat verilmesi Vekiller Heyeti 
Uırafından kararlaştırılmıstır. 

Buna göre gerek pamuk ve ge
rekse fındık fiyatları kat'iyyen dü
~rülmiyerek harice değerli 1i
y:rtlarl::ı ihracat yapılabilecektir. 

L. .J 

Da karda 
harekata 
nih yet 
veri ldi --··-

Londr:ı, 26 (ıı.a.) - Nevylll·k Hc
rald Tribiınc gazetesine biU:ıraf mcm
badıın gelen bir 1c.lgraf, İngiliz ha
va kuv\•ctlerlnin Mans denizindeki 
üslere yapmış oldukl:ırı :ıkınlann, Al 
manlarn en güzide efradından 60 bin 
kışiyc m ı olmu lı ıtunduğunu bil
clirmektedır. Ayni tclrıraf, ınr,ilforc-
ye taarruz etmek üzere donnnm:ıya 
vcrilmış olan emrin. bir gün evvcl 
Alman h:ıvn km' etlerinin, 187 tı y
yarc diışuıiilmck . uretile \l !Tadık- İngil!Z filosu Dakar-

İngiliz donanması 
balyan üslerini yeni

den bombaladı 
--o---

bkenderiye, 26 (a.n.) - tngiliz 
deniz makamlnrının tebliği: 
Çarşamba sabahının ilk saatlerin

de, deniz kuvvcilerlıniz, yeniden 
muvaffukivP.tle Sidi - llarmnl mm
takasındaki hedeflere hiicum etmiş
lerdir. Bir seri infiliikı miıtc:ıkıb biı-
yük bir y:ıııgın çıkını tır. 1ki s:ı.lt 
sonra, bt1 yangm hula yanmakta idi. 

Bir milddettcnbcıi Ankara ve ts-
tanbuld:ı cereyan etmekte olan Ttirl:
Rumen ticaret müzakereleri niha~ et 
dün müsbet bir şekilde neticclenmi;;
tir. Her iki hı-yet merkezden aldık-

ları son talimat üzerine son bir mü
zakereyi miıtC'akıb anlaşma eeasltır.nı 

ksbit etmişlerdir. Mukavele J1eı· ıki 
heyetin reisleri tarafından parafe 
edjlınişlir. 

Yeni anlnt>ınanın mer'iyC't mcvkii
ne giı·mesi üzerine Rumenlerle olan 
ticari mtlbadelelerımiz mühim mik
tarda artmış olacaktır. Anlaı,;ma ser-

Nafta Vekilinin ga
zetemize· beyan atı 

Şehrimize gelmiş bulunan Da
hiliye ve Nafıa Vekilleri 'l'rak
ya seyahatine çıkmışlardır. Da
hiliye Vekili diin sabah dnirPl 
intihab·yesi olan Tckirdağınn 
gitrui~ u. Vekıl oı rufa. lıuk u .. t 
ve halkla temas edecek ve mm-

)er ~:ıliring çerçi..-esi dahiline alın

mıştır. Rumenlerden ithal cdcccği
ıniz, ki\ğıt, scllUioz, benzol \ l: muştc

katı yerine tiftik, pamuk, yııpaı;ı, 

2.t'ytinyıığı, kuru ve yaş meyvohır ih-

raç edeceğiz. Anbşmamn imznlan
masını muteakıb keııdisılf! görü~l'fl 
bir muh;ırririmize dış ticareti umum 
nıudürü ve Türk murahhası heyetı 

rei~i Senet Derkin şunları sôylcnıiş
fu: 

iki n cmlı-ket ticaretini intıbaı> dtır
mek olm11ı;.1ur. Anlaşmalar ve onlara 
bağlı olan protokollar kıım.ınıyct lı~ 
bcderek neşrohındugu zaman ll'Nnlc.
ket dkfırı l o!umiycr.:i anl.ım .ılarm 

te cITfi.1tın<l:ın tam:ımılc habC'rclar o-
lılceıhtır. Şımdiden s)z,e SO.}ll~e<~gm( 

esıısiar ı,-uı.lardır: 

Rumanya He oınn ticaretimı ın ~ 
mimiı:z.dcki y.l lıacmini yani ıüı.ı1at 

Ekmek fiy ı · 
20 p ra ar 

Pazartesi gününden sonra bir kilo 
ekmek 11 k ruş 10 para olacak 

takanın ihtiyaçlan hakkında Buğday fiyatlarına 20 parn 
tedk>kat yapacaktır. zam yapıldığını ve bu sebeble 

ları hP2imel dolayısil<-, 16 eylulde I 
J\lm.'in gazetesi galiba yeni (Sonu 3 üncii c:ıyfad;ı) da~ aştı 

1 İtalyanlar Suriye 
hakkında yeni 

dileklerde bulundu 
Dün sabah Trakyaya hareke - ekmek fiyatlarının da artması

tinden evvel kendisini gören bir nın muhtemel . olduğunu dünkü 
muharririmize demi$tir ki: nüshamızda yazmıştık. 

"- Tr.ıkyada nafıa ve hilhns- Dün sabah yeni ekmek fiyat-

na önümüzdeki pazart ınden 
itibaren başlanaca'khr. Şimdiy 
kadar kilosu l O kuruş 30 ı>m a
dan satılnll elonek pazartesin
den itibaren 11 kuru:;; 1 O pm-a
dan satılacaktır. 

~ıı hakkındaki izababnı ve- B k· ı Ro a ve Londra, 26 (ıı.a.) - B. B. c. 
_'.tirke,ı1 bu-az fazl:ı bo~boğ87Jık aşve 1 m General De Goullc ile Fransız ve 

~lnıiş olacak ki hakiki maksacl P.I k b.. . . k 1 lngiliz kuv,·etıcrinin Dakar mınla-
Londra, 26 (a.a.) - lnglliz radyo

suna göre ıtntynnlar Suriye hakkında 
Fransı1Jardan 13 istek<'le bulunmuş
lardır. 

sa yol inşaatını tcdkik ~tnı~k lan etrafında görüşüp bir ka
üzcre kü~ük bir seyahate <ııkı- rar vermek üzere toprak mah
yonım. Seyahatim 3 gün devam sulleri ofisinde bir toplantı ya
c<lecektir. Seyahatimin ilk rııer- pılmıştır. 'föplantıda ofis mü
halcsi Pmarhısardır. Bu ge<:eji dtlrü, belediye ikt.ısad müdürii 
orada geçireceğim ve ertesi giin ve diğer arakadarlar hazır bu
Kırklareli mıntakasına hareket lunmuşlardır. Yapılan tedkikler 
ederek orada tedkjklerime de- neticesinde buğday fiyatlarına 
vam edeceğim. yapılan zamdan sonra ekmek 

ihracat lisansla
rını Dış Ticaret 
dairesi verecek 

alı:kı.rı<la kimseyi aldatmıya 11108 ova uyu e - kasından 1;ekilıniş oldukları dün :ık-
lrıı ~am resmen tcblig cdilmiıftir. 

~"\:t
1

~~11°~m;~;:k;~ ı:~:~~ · çilerimizle görüştü G~~~~.J:k~:::;~~:~~s~~~~aı k: 
1 

1 olacak memleketlerin hi~ bi- ---• --- dökülmesini istemediğini izhar eyle-~ 
'lndf' Ştvh Vt~ heyc"an uyandır- n ıesi üzerine icra edilmiştir. I 
~lVan bu l}lahaUn c.~kası birden- Ankara, 26 (a.a.) - B'1S' ekil Dok- Esasen lngiliz kraliyet hükUmeti, 
o.ııı k~:>"l'lliştiı. tor Refik Saydam bugun Roma Bti- Vişi htikümetinin emirlerine itnat et-

J\. yuk r:lçiıniz Huscyin Rugıb B:ıyur mcği vazife tclfıkki eden Fransızlara 
2 nnt:u Corıiere Della Seranın ile Moskova Buyuk Elçimiz Hnyd:ır karşı hiç bir :lllman harb h:ırekMıncla 

Bu istclcler arHfiındn limanlarla h:ı-
va meydanlarının kontrolü ve ge
milerle tayyarelerin teslimi de vnr
dır. 

Fransızların bu isteklerden büyiık 
bir kısmınııı reddettikleri ve digcr 
istekler htıkkıııda müzakereler cere
yan ettiği bildirilmektedir. 

rt2 eylül tarihli sayısında Von Aktayı kabul etmiştir. [Sonu a Uncli s:ıh ifede) 
hıh~entropun son Ronıaseya-,==================:::.===== r-H ar b-
} atı münasebetiyle mutad veç-' 00 .. 

0 
H Ik l d 111 Yapılan bir çok azametli Ye a ev erın e gullır)u nğız kalabalığı içinde ı va z i ye ti 

~~ bu mahud Avnıpa nizamı 01.1 k ı 1 d akkında bazı ifşaata tesadüf •• • • t an 1 

~!~; ... ki bunı~rı . ~etenmıe~etimiz gu n u u u ı 1 
. • • umumıyesını vır va-
~esini ifa için bu sütunlarda 

lu;e mevzu ittihaz etmek iste
~ı. ~:ğer bu sözler İngiliz gaze-

l l"lnde yahud İngiliz menfa
~lJerine taraftar olabilmesi ak

Bu münasebetle muh
telif konferanslar verildi 

a gelecek herhangi bir ecnebi 

gaz- lede intisar etmiş olsalardı 
~lll.aı_ı Alman ve İtalyan devlet
. tinın makSadları hakkında bir 
~et .veya vesilen diye göster- . 
d ~ ımkan olmazdı. I<'a.kat al-
~gı ı·esmi direktifler haricinde 
~ açmasına imkan bulurum
~ Ve İtaJyrmın en eski ve mu
in r gazetelerinden biri diye 
da Rhur olan Corricre Della Sera 
el çıkrnış olmı:ı.laıı, Mihver 
c·vletıerinin hakiki emel ve ga

~ ?1e:rıntl(>n mülhem olduklarına 
lıC' Stibb b rakm e ı az. 

cı·· Bu tasavvurlar kendilerine 
ll ll.~an membalardan onları fe
a:-

1 
~ teşhir için icad edilmiş 

'tel ~~ şeyler değil, bizzat itiraf 
n· ılan ettikleri hakikatlerdir. 
h ınaenaleyh Almanya ile 1U.lya 
t~ harbde galib gelirlerse bü
'L.· n Avı upayı bckliyen felaketin 
~ır 

bi ı>:ırçası hakkında şimdiden 
~ır kanaat verebilirler. 

Yan ~i Avrupaya 

Dil bayramı m!inasebeüyle Bet" oğlu Halkevinde verilen 
koıısorde hayanla.rmuz 

Dıl bayrnnu ıninwı1'Ghf.Yt!k i\iln şeb-ı 
rimmn muhlcll' ~cl~<?vle:dndt• top
lantılar yapılnuş V-O ı.· 'llfA;.ı!uswr ve-ı 
rilmlştir. Bu anıda Bcycııt:ı H.qlkevi 
de güzel bir program haurlamı~ bu
lunuyordu. 

tından yapılan bir musahabe Uıkib i 
etmişür. Dinleyiciler 1.arafından şid-ı 
detıe alkışlanan bu müsah abeyi mü
t.eakıb Bııyan Lutfiye K aracaovah I 
Piraye ve Kfurırandan mürckkeb 
evin triyosu çok takdir uyandıran 

muvaffak bir k onser vermi§ttr. 
Ankara.da dil bayramı 

Ankara, 26 (a.a.) - ~kizinci dil 

Dakar harekatı
nın sebebleri 

YAZAN: 
Hikmt>t Ilgaz 

. Fransa mağliib edildikten 
sonra tecrid edilmiş vaziyette 
kalan müstemlekeler biraz 
da coğrafi vaziyetlerinin ilha
miyle Vichy hükfımeti veya 
general de Gaulle'den birini 
intihap etmeğe başladı . A• 
wstralyaya pek yakın m~sa

fede olan yeni Kalodonya a
dası Vichy hükfımetine bağlı
lıkta sebat etseydi siyasi 
mevcudiye.tini muhafaza edip 
etrniyeceği sübheli olurdu. 

Trablusgarbu bitişik olan 
Tunus ve Cezayir de, de 
Gaulle tarafını iltizam ede
mezdi. Fransızların zamana 
pek uygun dii§en bu idarei 
~aslahat politikasını takdir 
etmemek kabil değildir. Fa 
kat Dakar meselesi bu zarif 
siyaseti bulandırdı. 

Dakara karııı yapılan hare
ket, bu limanın garbi Afri
kadaki Fransız m üstemleko
Ierinin kilid noktası olmasın
dan veya oldukca mühim ik-

(Sonu 3 lincll aahıfede] Uüs.ı~in Oa.hid YALÇJN 
(&onu 8 üncO u tHfede] 

Merasime saat trun 18 de evin ko
rosu tarafından söylenen 1sUklftl 
nuırşilc b~lanrn\ştıı. Bwıu Beyoğlu j 
Halk e•·i reisi ~krem Tur t.'lra-ı [Son u 8 uncO sahifede] 

1
, ___ , _________ ~ 

Avdetimde lstanbulda da na- fiyatlarının da 20 para art.tı-ı 
fıa islerini tedkik c<leceğim ta- rılması knrarla~tınlmıştır. 

biidir.,, Yeni fiyatlarla ekmek satışı-ı 

vvvvvvvvvvv~~~ 

SABAHTAN SABAHA: 

Ticarette Hamintü ! ______ ,......,.. 
Bir fıkra 

fiyata 

ve hafiften başlayarak 

iki misline çıkaranlar .. 

- Ye~cn ~ent-ki yibi pa~un. 

yakalaı· ilan kollari kn ldirclik ; 

Ht~r gün önünden g~tiği
niz bir tuhafiye mağa-

?.ru mın dtrinine dikkat etiiııiz-

On para 1J\m ~ a pmatlik. Yaliniz 
daha )iiz.el oldu ... 

se veya beş alb ay evvel göm

lek aldınız da tekrar alma
( Sonu 2 ncl g:ıhlfede] 

• 
Anknrn, 26 (a.a.) - Tıc, ıet \ -

kııletınden teblıg cdilmı.,tir: 

2/13477 ~ayılı kararn.lmt.nın u t:tl 
tatbıkine ı ıutcd.ıır talim tn ~ nın 
ıklncı nıaddcsınc te,·fkan ls.uı ı H:rcıi 

olar. k kabul \C ılfm edılcn t t.ır bul 
ve tzmir mıntak:ı ticaret rnlldurl ·k
leriylc 301R ayılı kl\ııunl:ı tqkıl o
lunan ihracat~ı bırlıklerı t. r. fınd;ın 
\ erıln1 l'kle olnn ilırnç li· ıı 1 ı ı l>uo
dnn böyle tesisaUaıı hu"ı'.ımdçc 
tm alınan şirketler 'c de' lct daıre
lerıyle yapılan malzeme n ukm clelcri 
ve devlet obligasyonlan t.uksitleıj 'l:e 
emsali gıbi muka\ eleler ahk-nıına 

deblokaja tahsis olurı. c:ık ın. !lar 
için talcbn::ımclerın doı;:rııdan d gnı
ya Tıean.'t Vekaktine cDı~ Ticaret 
dairesi re lı• ine> \CTJlc<:egı \e ıhraç 
lısanrların ad mu:!mclclcrn de bu 
daire tarafından tekemmul cttırılecc
ı:ı bildirilir. 

------~---~-

Kinin idhali için 
bir milyon lira

lık tahsisat 
Anknra, 26 (Hu u ı !\luhab ıinıiı

dPn) - Mernlcketiı ız"n .inin ıh-

1iy:ıcmı temin etn -.:k m.ık • d le ha
nçten l:Mı mıkdrrdn U. ıtla bu
lunmak uzue Kızılay cemıvctı emrı
nc bır milyon ln nlık krcl'fı çılması 

Vekıllcr Heyeti tarafıncl .. n kar. rlnş
tırılmıştır. 

Sıhhiye Vekiıleti taraf•:ıd .. n y. p1- • 
lnn bir tamime göre lG krin m n rlık 
kinin kutuları per krnde ol.-ır. k 30 
l:uru;;a satılacaktır. 

Amerika demir ve 
çelik ihracını 

menetti 
W:ıshinı:ton, 26 (::ı • .ı.) - B. Roo

sc,·elt ingıltl're 'e cenubi Amcnka 
de\ h•tkri iTi te.-.na ohnnk iı "t t' dı

grr b ıtun memleketlere demir ,.c ~e
lik ihracını yas.ık et.nı ~ur. J.1pı ıır.ı 

1 u met lel eUer arru ndadır. 
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ıl Kütübhaneler 

Memleket Habefieri , SABAHTAN sAsAHA 

J Ticarette HamintU ..,..,. ....... ,.. ............... ::Jr:J1:3lli..,0:::01111U~...,.0:::0Wlii0..,...,.., ...... ._.:zıc:,_,o:c=;=o=ı~a•· 

•• 
Universiteye Dm• t ·r· 0 

m a:rı ı, menşeı 
lrOKUYUCU -~ 

DİYORKI: 
Umumi afdan isti
fade edemiyenler 

T a!ebe paso· 
ları işi hal 

ol11ndu ' 
Bu makale serisinin birincisi · ğimiz zaman muayyen bir saha- [ 

t>lan geçen yazımızda ilim ile'. da (kontrol edilmiş kemnii mü
cemiyet arasındaki m~tin 
iyice anlaşılabilmesi için, o yazı- • 
mızda bildirdiğim gibi, cemiye
tin bir- çocuğu olan ilmi tarif et
mek ve terakki adınılarmı göz
'den geçirmek icab eder. Bu ya
:mnızda ilmi tarif edeceğiz. 
Menşeini ara.'.'}tıracağız. İlmin 

inkisafında ana rolü oynayan 

Yazan: 

Prof. Salih Murad 

UZDILEK 

3.milleri gözden geçireceğiz. şahcde) usuliyle elde edilmiş o-
Her gün kullandığımız diğer hm bilgi takımı kastederiz. 

bir çok kelimeler gıöi (füm) • Bu k"elimenm ha.k:iketler veya 
termi de kendisiyle münasebeti imanlar takımına olan bağınd<m 
olmıyan bir çok şeyler.le /alaka- çözüp (usul) e ba.ğlayacağız. 
dar kı1ınrnıs ve yanlışlıkla. onla- Maamafih ilim lkelimesinin ma
ra bağianmıştır. nasındaki bu. mühim değişiklik 

MC$eJa bir vakitler din bilgisi- yakın tarihin mahsulüdür. Bu 
ne (ihnihal) denirdi Halbuki wrul ou altınet 3Slt'da şeklini al
rliu bilgisi bugün illin dediğimiz 
ve burada tarif edeceğimiz mef
humun içine giremez. 

ilmin latin dillerindeki muka
bili olan (Science) in esası la
tincede bilmek mana.sına gelen 
•(Scire) filinden çıkarılmışbr. 

Buna göre ilim, bilgi veya bil
gi mecmuası veya {takımı) dır. 

Bu halde esas manasına göre 
ilim, insan gayretinin herha.ııgi 
bir. şubesine aid bilgi takımıdır. 
Dar miınasiyle ilim, bildiğimiz 

ve kontrol edebildiğimiz maddi 
al~me aid bilgi takımı, ve yahud 
içinde yaşadığımız kainata d~ 
bütün hakikatleri anlamak için 
Hi.zı.nıgelen vasıtalar manasına 
kullanılabilir. Fakat ge~ ma
nasiyle ilim, felsefi spekillisyon· 
dn dahil olmak üzere, bütün te
fekk i.irii ihtiva eder. 

İnsanların tabiata aid bilgisi 
ve anlayışı değiştikçe ilmin ma
nası da değişmiştir. Çünkü ta
biate aid anlayışlarda tabiata 
aid tedkik usullerinin tatbik 
sureti ana rolü oynar. 

Rönesansla zamanımız ara
sındaki fasılada, bu usulün kul
lanıldığı her sahadaki bilgimizin 
ı:;ür' atle artmasından dolayı ilmi 
artık insan gayretinin bir kaç 
hususi sahasındaki hakikatler 
takımına ha.sret.mek doğru ol
maz. Binaenaleyh bu usulü, tat
bik sahasına girebilen her nevi 
tedkik mavzuuna tatbü; etmek 
suretiyle genişlelmek daha doğ
ru olur. Eskiden matematik, fi
zik, kimya ve astronomi ilimleri 
diye bir takım ilim isimleri işit
tiğimiz halde şimdi biyolojik, tıb 
bi, sosyal ve hatta siyasal ilim
ler gibi yeni yeni ilim isimleri 
işidiyoruz. 

dığı halde, ilim pek yakın za
ma.ııhra gellııciye kada.n eski 
manasiylc h.11llamlıyordu. 

ilim ile cemiyet arasındaki 
mfuı.asehetleri göW.eru geçirlı:ken 
ilme bu manayı veı:m:ekle bera- ı 
bcr biz daha ziyade :fiziki rum
lere bakacağız. Sonra da. fiziki 
ilimlerle cemiyet ara.smdaki mü
nasebet hakkında düşündülileri
ı:ırizi bildireceğiz. 

Fiziki ilimlerin fuki§afımfu. ve 
hatta kuruluşunda matematik~ 
ile astronominin büyük rol oy- j 
nadığını unutmamalı. Bunlar - ı 
dan birincisi (kontrol edilmiş 

kemmi müşahede) usulünü kur
mak için lizım gelen malzeme- J 

yi vermiştir. Eski devirlerde 
yaşayan insa.ı1la.rın semadaki 1 

hadiselerle ı:ılikadar olmaları y,ü 
zünden doğan astronominin or-1 
ta.ya koydnğu müşahedelerde 

fiziki bilgin.in artmasına sebeb 
olmu.şt.ur. 

Şimdi ilmin menşe'ine gele
liın. İlmi düşüncenin ve bilha.s-

1 
sa ilmi usulün başlangıç tarihini 
tesbft etm~k kolay değildir. Fa· 
ka~ ilıni tefekkürün sür'atle bü-
yiidüğü ve odem ilır:ı.e esas o
lan usullerin muayyen ~kilde 
başladığı .ikiı devir gösterebi
lir. 

Bu periyodlardan birincisi Mi
lidda.n yedi sekiz asır evveli baş
layıp beş altı asır hüküm süren 
ezrek periyodudltr ki Romalılar- 1 
rın istilasiyle nihayet bulur. 

Gerçi bu istilAdan sonra; ilmi 
tefekktir peşinde koşulduğu gö
rünüyorsa da elde edilen muvaf
fakıyetler yüzlerce sene evvel- ~ 
kiler kadar parlak değildir. İkin-

ci periyodun ba§langıcı ise 
1450 senelerine (İsta.nbulun Fa
tih tarafından alınması zaman-

aldığına hükmedebiliriz. devrediliyor 
Bu usul sa~inde, arrasınt ce- Üniversitenin ilmi çalışmala- Yeşilköyde otun•n Akil ismin-

rcyan eden fuublcriıı·mıaleınele- k d' ı- kl t il de bit· karümi:den • daki mek-rının en ı .;:ayna arına eve t ı 
rine rağmaı, bilgid'c.lti. kı:ı.zanç olunmasını ve tedrisatın ilmi tubu aldık. Aj- r1cn neşrctl:.yoruz: 
ve binaenaiey ilmin tekamülü 1 14/8/1940 günlü nüshanızda 

realiteye istinad ettirilmesi ga- . büyük bir b.cii Iraza.nm~ ve bu- (Bir vatanda~uı Adliye Veltaletin-
yesi:rıi takib eden Maarif Veka- d dil M) b ı kl k günkü yüksek makamına. çık- en es• a~ 1 

• 
1 yazıyı 0 ·u-

Jeti İstanbul kütüphanelerinin dum. Bu, bir k~, beş 011 değ.il, 
Inıştır. gerek tertib ve tasnif gerek iş- büyük bir kütlenin ba~lıca der-

İII!l.:n milll.ŞC'i Vfi? b~e farzı 'lmi didiı'. leyiş bakımından modern ı ı 
başlangıç tarihi kadar karaniı.k- 925 da yapılan 9n de ilim edilen 

usallere göre. ıslah edilerek ü-
tır. Antr.,,--.fN;·Iann · umumi umumi afiarda her nedense bu 

.... .1'"'"'6 nivet'Sitenin bir nevi Iaboratuva-
kanaatına göre insanların dün- zavall!.brın yaralarına merhem 

rı haline geürilmesi esbabının sürülmedi. Bunl::ır, her affa giren 
yaya gelişi üzerindeıı biır milyon temini üniversite rektörlüğüne canilerden daha m· canidirle1·?. 

sene kadar bir zru.ruın geçmiş- bildirilmiş ve vekalet kütüpha- Bu itibaTla ben, acizane bir fi-

tir . neler mlitfürü Aziz Berkman bu kir yüı:üteceğim. Hem clerdim 
Tropik muhitte clünya.ya. gel- vatandaşlarımın dileklerine işti-

iş hakkında temaslarda bulun-
miş ola.n insan oradan: Çin.,. Hin- rak edeceğim. Bu fikrimi evvelce 

mak üzere şehrimize gelmış' tir. k tli 11 ~·11' ş rıın· c·· h distan, Afrika, garbi Avrupaya ıyme ' mı ı e ız, um ur-
Dün üniversite rektörfüğünde reisimiz İsmet inönü'ye de arzet

vc iklim şartlarının daha mtisaid Aziz Berkmanın iştirakiyle bir 1 miştim. 
okluğu bir devirde, Behrenk bo-- t l tı ı~ .. ,,t «Zimmet veva ihtilasla mah _ op an yapı~ ır. • 
ğazını geçerek Amcrikaya y:ı~ kı'.'ı.m, mevkuf yahud maz?ıtın bu-

yılmıştır. BELEO/YEOE lunanlar; zimmetlerinde bulunan 
Hayat mücadelesi ve gıda te- parayı devlet hazinesine öcledikle-

darikinin insan faaliyetinin ha 1 Kadı köyünde yapt[acak ri takdirde yapılaeak afdan isti-; 
s.ında gelce .... vi tabiidir. Yirmi islimlSk fade etsinler. Aksi t,ıkdirde. hüs-

·~ nü niyet sahibi değ.illerdir; cezala-
dört saatlik gıdasını ç_ık:armak: Kadıköyünde Altıyolağzıuda rmı çeksinler.» 

için günde on :iiti saat çaln;mağa kerestecilerin bulunduğu adanın Bu, hem devleL hazinesine bin

mahkiı.m olan. bir insanın kffltür istimlaki için menafii umumiye ı lerce lira sokar, hem yal'ın için 
sahibi olmasına imlb1ıı var mı-f kararı Ankaradan belediyeye büyük vadler sakl.ıyan bir çok 
dır? Kültür :içµl, tok ftarın ve tebliğ olunmuştur. Adanın is- varhğt zan altında, atıl ölüp git-

mekten kurtarır. Eı·zincan fel{ı -
boş vakit ister. Bu halde killillr tim.lak.ine derhal başlanacak 

kefzedelerinin imdadına koşan ve 
ve medeniyetin, iklim ~artiarı ve en kısa bir zamanda yıkıla- benzerleri içinde, yarın vatan ıe-
gıdanın kolayca teminine müsa · caktır. Buradan geçen yol ge- hine büyük davalar kazanamıya
id olan yerlerde başlamış olm.asu nişletilecek ve bulvar haline if-ı cakların olduğunu temin veya id-

tabiidir. =r~ag~-~o~lun~ac~a~kbr~~·~============~:di;·a~ed~eb~il~~~m~i~y~iz~?~~~~~~ 
Bu yerler de Fırat, Diçle ve 

İstanbul füıiveraitesinin tale~ 
bi üzerine üniversite talebesinin 
paso işini halletmek üzere faali
yete geçilmiştir. Bu liususdaki 
faaliyet neticelenmek üzeredir. 

Öğrendiğimize göre talebe 
paso işi şu şekilde hallolunmuş
tur. Yüksek mekteb talebesine 
bir tek paso verilecek ve bu pa
so talebenin elindeki vesikadan 
ibaret olacakbr, 

:Talebe bu paso ile kara, deniz 
ve tramvay gibi vesaiti nakliye
den istifade edecektir. 

--))il«--

Taksim - Harbiye 
caddesi 

Taksim - Harbiye caddesinin 
asfaltlanması için sökülen me· 
cari borularının yenilenmesi işi
ne devam olunmaktadır. Yavaş 
giden bu inşaat işiyle dün vali 
ve belediye reisi bizzat meşgul 
olarak in$aatın sür'atlendiril
mesini alakadarlara bildirmiş 
tir. 

--»ıııı--

Şehrimizde verilecek 
konferanslar 

Eminönü Halkevinden: 
1 - Büyük Türk denizcisi (Barba

ros) ic;in 27/9/1940 akşamı (Bu ge
ce) saat (21) de Evimiz salonunda 
bİr toplantı yapılacaktıı·. Bu toplan
tıda Kütüphane ve yayın şubemiz 

azalaı-ından muharrir iskender Fah
reddin Sertelli bit- konferans verecek 
ve Evimiz temsil şubesi de (Has 
Bahçe) komedisini temsil edecektir. 
Davetiyelerin büxomuzdan alınması. 

Nil vadileridir. Nitekim riyazi
yecilerin ceddi buralarda yetiş
miştir. Nilin taş,masiyle tarlala~ 
nn hududu.o.da husule gelen de
ği~iklikleri ölçmek ve tarla sa· 
hiblerin.iıı bak:I3.rını. takdir et
mek üzere (kfilıi.n) sınıfı kurul
muştu. 

Kahinler, tarlada lrendi gıda 
larını tedanlde meşgul olacak
ları yerde cemiyet tarafından 
tarla davalarına oal-cmağa. ve 
bu iş için icah eden usull •ri bul
mağ_a memur eclilmişlerili. Mısır 
matematilrinin illı: kısımlarında 

hep böyle meseleler görüyoruz. 

Türk-Rumen ticaret 
anlaşması imzalandı 2 - Manisa mebusu sayın Hikmet 

Bayur 27/9/1940 cuma günü saat 
( 18) de üniversite koııfcrans salo -

muhtelit daimi Türk - Rumen ko - nunda ve 28/9/ 19-!0 cumartesi günü 
misyonu teşkili arılaşma esaslarından ı saaL (15) de Beyoglu fstik1ll caddesi 
biridir. şehir tiyatrosu komedi kısmında iç-

( Ba' tar.ııfı 'T iner sayfada) 

ve ihracat rakamiarımız yekünunu 
en az 36 milyon liraya baliğ olacağını 
göreceğiz. 

İlk devirlerde, ~arkta ve ce
nubda ileri giden ilim yava~ ya
vaş garba ve şimale intikal et
miştir. İldim §al'Uarının sert ol-

Şimdiye kadar en az 10 milyon li
raya bile varmamış olan ticaret hac
mi bu suretle 3 • ~ mis1i artıpış bu
lunacaktır. 

Bu rakamlar i~nde en mühim 
mevkii alan kısım ihraç maddeleri
mizden olan mensucat sanayii h:.ım 
maddeleridir. Buna mukabil ithaliı.t 

maddesi herkesin de bildiği veçhila 
ıruıyf mahrukattır. 

tma.zalaclığımız anlasmalar bu mü
hinı ınnddefol'in mübadelesini awmi 
s4rette kolı".ylaıştıraı:ak şekilleri ihti
va etmektedir. Gerek bunlar ve ge
rek diğer bazı Tüı:k ve Rumen ın<ıl
lıırt serbest döviz eşyası üzerine mü
badele edilecektiı:. Mübadele va.<:ıtası 
olarak serbest dövizin tercihi her iki 
piyasanın normal zamanlar avdet 
ettiği takdirde dahi biribirine en ta
bii bir şekilde batıanmaları ve alış
maları imkanını hazırlamaktadır. 

Anlaşmanın ihtİVa ettiği yeni e- timai bir konferans verecektir. Evi
sasların muvaffakiyetli ve faydalı miz azalarının bu konferanslarda 
bir şekilde tatbikini temin edecek bulunmaları rica olunur. 
kararların ve talimatnamelerin bi1di-

rileceği t;:ıbiidir. Bugünkü dünya şe- f KISA HABERLER 1 
raiti içinde ticari miinascbetleriniı... _ 
artmasından daha tabii bir şey olma 1 * Yağ Fiyatları - Fiyat müraka
yan iki memleketin eşya mübadelesi be komisyonu dün toplanarak yağ 

bu anlaşınalarfa en tabiı şeklini •ılnıış f fiyatlarını yeniden tetkik etmiştir. 
telakki olunalıilir.> ! Komisyon yağlara yalnız kar nis-

Rumcn anlaşması bir sene müd- betini tesbit etmektedir. 
deUc mer'iyette kalacaktlr. Anlaşma 
bir teşrinieYvelden itibaren mer'iye
te girecekttr. 

* Büyükadan:n imarı - Büyük
adanın imar planı hazırlanırken bu
rada akümülatörle müteharrik ve 

Hazra.o ayında Bükre:;;de imzalanan kayışlarla çekilen hususi bir tı-cımv:ıyı 
12 milyon liralık ithalat ve ihracat tipinin iş!etilmesi düşünülmektedir. 
mukavelesi g:cıyet iyi bir surette in- 1 
kişai etmiş olduğund<m Runıenlel'le , '1 

daha gen.iş bir mukavele imzalaruna.oı 1 Çocuğu korumak, ka.radaı 1 
zanı.reti kendili~ini ~östcrı:niştir. . 1 denizde, 1ıayada., )',trd müda.- ı 
. Rumen heyetı dun mukavelerun faasııu sağl:ımlamaktır. 
ımzasından sonra Besarabya nı- uk E · K 
purile Köstenceye müteveccihen şeh- \. Çoc sıı•geme urumu 
rimizden ayrılmıştu·. .._. - -/ 
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r-Babalannm evi gibi-----... 

&Baş-tarafı 1 mel saffada•: 
ğa lüzum gördünfuse, gö~ 
lek, çorab, mendil gibi baz! el" 
ya.nın iki misline fırladığını gör• 
mtşsünüzdür. Hele krave.tW"!., 
İki liralık kravat 650 kuruştur• 
Ben buna her ·gi.in vitrinini göz
den geçirmiye ınecbur olduğuıll 
dükkanlarda şahid oluyorum ·• 
Şöyle bir fıkra vardı.r: 

Vaktiyle uşağın biri heaışeh'.. 
risine rastlamış ve çahştığl Y~· 
den az para aldığını anlatarak 
derd yanmış, öteki: • 

- Ülen1 demiş, ben de bit 
mecid alıyom emme, yüz ırurllf 
da hamintüsü var. Geçinip gidi· 
yom. Kesem dolu ... 

Daha hamintünün ne oldttğtı • 
nu bilmiyen safdil uşağa al~ 
veriş hesabı verirken efendiye 
biraz fazla gösterip oradan pa
ra arttırmak icab ettiğini anlat
mış. 

Uşak, hemşehrisinin dediğini 
yaparak, her aybaşı bir aylık 
hesab puslasını komşunun oktı· 
nıa yazma bilen delikanlısına 

yazdırırken yektına 100 ku~ 
ilave ettırir ve bunun da hamin· 
tü olduğunu kaydettirirmiş •• 
Efendi bu ayda yüz kuruş ha· 
mintüye ses çıkarmamış ve u· 
şak bir hayli para sahibi olm.tt~ 
Ancak bir giln gene hemşehri· 
sine rastlayıp da yaptığını an· 
lab.nca öteki açıkgöz: 

- Tüh, ne diyon filen? Ha
mintü yazılı mı? Onu lıesabJJJ 

içine kaynatacaksın .. 
Diyerek hesab puslasında gö

rülen maddelerin her birine beŞ 
on kuruş zam yapmak ve yek\ı· 
nu böylece kabartmak la7.1JJl 
geldiğini söylemiş. Uşak o a"f. 
hesab puslasını böyle hazırlat -
mış, takdim etmiş; efendi hesıv 
bı sonuna kadar gözden geçi " 
rince: 

- Hani bunun hamintüsü? 
Diye sormuş. Uşak yılışarak: 
- H,ımintüyü arttık hesabın 

içine kaynatyom efendim. 
Deyince efendi, uı:ıağın artık 

gözü ac;ıldığına kanaat getirerek 
hesabını kesmiş. 

• • • 
Tuhafiyecilerin ha.miutüsü de 

hesabın içinde kaynatılıyor: Ya.· 
vaş yavaş, sindire sindire yapı· 
lan zamlar, üç beş ay içinde fr 
yatları iki misline çıkarmıştır • 
Durmadan, dinlenmeden artar· 
sa gelecek sene bir gömleği, bir 
elbise fiyatına alacağız, deınek· 
tir. 

Vitrinlerde 150 - 200 kuruşa 

gördüğümüz çoraplart 6 - 7 li· 
raya bulduğumuz gömleklet 
lüks ciru;inden değil, ortadan a· 
şağı şeylerdir. Bunların zaruri 
ihtiyaçlardan olmadığını sana • 
rak kontrolsUz bırakmak ya.n· 
l~tır; gömleksiz ve çorapsız ge· 

• 1 
zenıeyız ya .• 

Dahası var. Bu yeni ilimlerin 
birbiriyle veya. eskilerle izdivaç
larından hası lalan biyofizik, hi
yoŞlllli, astrofizik, biyometri 
gibi ilim isimleri de var. Bina
enaleyh, bu kelimenin manası 

tekamül ede ede mili.rakın.da ya
tan bilgi ta-kımının yerine ilme 
g{ı-en bilgiyi meydana. getirmek 
hususunda kullanılan usul gel
miştir. 

larına) tesadüf eder. Bu devir 
1662 de İngiliz kralı ikinci Şa.r
lın kurmuş olduğu (Royal So-

ciety of London) cemiyetiyle 
esas şeklini almıştır. Dünyanın 

kelimenin tam ına.nasiyle ilk 
(ilim akademisi) o1aıı bu ilim 

. masmdan dolayı gıdalarını zor 
tedarik eden şinıalliler 'ilim) 
ıçın 18.zıın gelen bo§. vakitlere 
malik değil.diler. Nitekim Eski
molar da bibi böyledir. Eski
moların aleminde hemen her
kes kendi gıdasını temiUc ile mü
kellef olduğundan bazı yerlerde 
hastalar diri diri gömülür. Ba
zı yerlerde ve bazı mevsimlerde 
aile efradından bir ikisini yi
yenler de bulunur. Şimale çıkan 
ilim evvela y:ıvaş yavaş ilerle 
miş, mal;tinelerin meydana gel
IDe$iyle tacil ve sür' atini arttır
n.ilştır. Bu iklimlerde yaşayan 

insanlar esir gibi çalıştırdıkları 

makinelerin yardım.iyle zaman -
dan tasarruf etmişler. Bu za
manı· kültür ve ilmin terakkisi 
hususunda sarfetmişler-dir. 

Serbest dövizle mübadelesi kabul 
edilmiş olaıı maddeler haricinde ka
lan maddeler eskisi gibi kili.ring sis
temine b

0

ağlı olacakltr. Anlaşmaların 
kabul edilmiş esaslardan biri her iki 
memleketin ihracatçılarının mal be
delleri mlimkün olduğu kadar süral
le alabilmelerini temın etmek olmuş
tur. 

P d • • k 1 Behect ~AFA. encere en gınp apıyı açmış ar, -
kadınlı erkekli eğlenmişler!.. 11.J!.adyo Program!] 

ModMn bilginin temelini teş
kil' eden bu usulde (kontrol edil
mi~ kemmi mü.jalıedeler) dir. 
Bu usulün gayesi hadiseler ü
zerindeki tecrübi müşahedeler, 
bu hadiselere giren mıktarların 
mümkün olabildiği kadar sıh
hatle ölçülmesi, ölçillmeyen 
mıktarla.rm tesirini a.bnak, elde 
edilen mutiyatı umumi prensip
ler haline sokmak üzere organi
ze etmekten ibarettir. 

Binaenaleyh bugün ilim dedi-
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cemiyetinin kurulmasiyle mo
dern ilini usulün kat'i şeklini 
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Fener Bahçe Türkiye bi-
• 1 

rinciliğ"'ni ne en kaybetti' 
22 eylUlde lstanbulda lig maçları

nın başlaması ve l!'enerbahçe - Be
~ karşılaşmasının da fikstürün 
ilk haft:ısına teSadül etmesi itibarile 
Fenerbahçe en ku\'\ cili rakibine iyi' 
bir takını !,'l.karmayı düııünfu.ken ayni 
ha.ita 21 ve 22 eylül cumartı;si \ e 
pazar günleri Ankar~da FBk4ehirifl 
Demlr.syoı· takımilc Türkiye ılaIDPi
yon:ısı yapması l'eılerbahçeyi ol -
dukça müşkfil bir vaziyete sokmuş 
ve binneticc her iki maçını da kay
betmiştiı'. 

Bizce Fenerbıibçenin bu müşki.ll 
vaziyete düşmesinin iki sebebi var
dır. 

ı - Türkiye birinciliği ünvanı "·e
rilen ve hiç bir fayda ve nizama uy
mıyan bu müsabakanın alelacele ve 
müt.eaddid te.ahhurlardan sonra ya-

1 p~ alınası 

2 - Fenerbahçe kulübilnün ayni 
tarihde iki müsabaka yapmayı kabul 
ettiği halde Aııkaraya esas takımını 
götürmemiş olınasıdır. j 

Fmerbahçe takımı geçen sene lig 
1 

da 14 ki ceman 32 müsabaka yap -
mak suretile milli kiline şamııiyonlıı-ı 
gwıu kazanmıştır. 

Eski.şehir Demirspor takımı ise 
bölgesinde bir kaç kulüb arasında 

icra ettiği lig müsabakasından sonra 
&ampiyon olm~ ve bu defa da beş 
altı ı;:ru.p arasında eliınination sure
tile yapılan müsabakada birind geı- 1 

miştir. 1 
Binaenaleyh yaptık.lan mü:;abaka 

c<ledi ve !iCklinde hiç bir nisbet ve 
münasebet olmayan iki takıma yaptL
rılan müsabaka neticesinin Türkiye 
~ampiyonu a.ddedilmesi hiçbir zaman 
doğru olmıyacağı. gibi bunun evvelce 
kulüblere ve bölgelere tebellüg ed.ıl
memiş olması da bugün için bu mü
sabaka neticesine bir kıymet nrme
mektedir. 

Gurup §aJDpiyonlarının Türkiye 
birinciliği mevzım bahsolursa esa• 
sen adedi altıyı .geçmiyen bu taıtım
lann da miDl küme müsabakalarına 
ithali suretile taayyün edecek bi
rincinin Tür~ ~nıpiyonu adde -

Filhakika bu esaslara uygun olarak 
yapılacak satışlarda peşin tediye im
kanları elde edilmiştir. Bilhassa Türk 
ihracatçıların1 çok alakadar eden bu 

1 

noktn iki memleket arasındaki tica
reti daha emin bir şekilde ink~şaf et-

1 tirecektir. Anlaşmanın latbıkatmı 

muayyen salahyetlerle yakından ta
kib etmek vazifesile muvazzaf biı-

Kaldı ki müsabakanm yaptlış şek
line göre bu işin sırf Eskişehfr tnkı
mına kazandırılıruıs.t gayesini istih
dai edildiği de varidt Jı.a1.ır olabillr. 

Fenerbahçe kulübünün bu işdeki 
idari hatasına gelince; 

Senelerdenberi tstanbul futbol a
janltgına daima milli kume haricin
de kalan kulüb idareci.lerind«µı biri
sinin getirilmiş olması ve ara sıra Fe 
nerbahçe, Galat.:ısaray, Bcşikta~ ku-1 
lüblerinden getirilen arkad~ların 

bu vazüede uzun müddet" kalamayış-1 
lan sırf bu kulüblerin herhangi bir 
mağduriyete düşü.rülmemesi gayesi
ne istinad etmekte idi. 

Halen iulbol ajanı ol:ın Fenerbah
çcnin ikinci reisi c\\ eke ilan edilmiş 
olduğu lig maçlarını tcıahhur edeme
mek zaruret karşı:;ındn kulubünün bu 
akıbetini hazırlamış bulunmaktadır. 

Ancak Fenerbaiıçe bu vaziyet kar~ 
~ısında Ankaraya e .. as fakımını gön
dererek burcıda B takımile müsaba
kaya iştirak ed•.lulllr ,t'n buııu yap
mamak suretile i ikinci l ı· ha
taya düşmüş C'lm.ı • ''i " 

Gelecek sene c ~,,- kye birincisi 1 
ayni vaziyette ta~ ·ı l ekse gerek 
teşkiUtının gerek k ''ib id:ırecileri

nin böy'le bir hat v ı dwımemeleriıtl 
• 

Dün birinci asliye cı:zu mahke
mesinde çok gaı-ib bfr hırsızlık 
ve C\'C.. girmek davasına bakıldı. 

Mahl-:.eme safahatına göre hiıdise 

çok meraklı Ye cidden çok c~u-
rane idi. 
Yalıköyünde oturan Anna ile 

Teodora fsmindck.i iki kız tanı
dıkları Lti tii 'e A vadis ::ıc!ındn ki 
iki genç erkekle rahat rahat e«
lenınek ic;ın saat 9 da. hep bidikte 
civardaki boş bir eve gitmişler \'e 
Anna onlara: 

- Bura!;l benim dayımın evidir. 
Akrabamdırlar. Bu get·e de e\·de 
yoklar galiba. Haydi siz beni pen
cereye çıkarın da iı;eri girip ı-ize 

kapıyı açayım. 

Demiş ve söylediği gibi yaptl
mıştır. Biraz sonra evin salonun
~ b~başa yiyip içmeğe \'e eğ
lenceye dalmı~lar.. butün gece 
gülüp eğlenmişlerdir. 

Geç vakit evden çıkarlarken 

Anna öteyi beriyi kanştımıağa Ye 

elbise dolabından elbiseler ve a 
yakkabı1::ır çıkarmağa başla:nı:;;

tır. Bunların ~ırasından seçtigi bit· 
takım elbiseyi Avacllie hediye et
miş ve bir de ~ık kunduı-a vermiş
tir. 

Bu arada kendisi ic;iıı de gü
zel bir iskarpin ayırarak almış., ve 
yine güle eğlene evden \;lkmışlar
dır. 

Bu tatlı gecenin hatırası olan 
elbiselerle, pnpuçl::ır ve .A..nnanm 
Gnrpis ismindek! boyac:ıya rengi-

ni deği,.t:rdiği i;;karpinler bir gün 
dik.kati cellıederek polis tarafın
dan yakılanmışlardır, 

Mcgcr Aıınanın babasının evi 
gibi pcn.creden girere·~ kapısmı 

açıp ıni<:afir davet P-ttigi ve sabah-
1:.ıra kı;ıc~ar içinde C'glcndikleri ev 
bir müddettir evlerinden uzakla
şan D, vid Balli ile km Raşele 
aicldir. Ann. ile rle hiç alakaları 
yo•,tur. 

Hadiseden ldr kaç gün sonra ev
lcl'ino dönen Ra.şclle David vazi
yetten polisi h:ılıcrd::ır etmişler ve 
tahkikat biraz genisletilince ha
kilrnt meycl:ına c;ık:mş ve bu eğ
lence düşkünleri yakalanmışlar

dır. 

Dün muhakemede Teodoro ve 
Anna her şeyi itiraf ediyorlar ve 
erkeklerl suçlu çıkarıyorl:ıl'dt. Hal 
buki Annamn pencereden girip 
kapıyı açtıgı kendi itirafı ile sa
bit bulunuyordu. İddia makamı 

esas dava hal-..kındaki mütaleası

nı yaparii:eıı Teodon:ı, LCıtfi ve 
Avadsin hiç biı' şeyden haberleri
olı'rıaclığıaı \·e Anııanın dayısı evi
ne girdil,leri fikrile hareket et
tiklerini ileri sürerek üçünün da 
beractlerine Ye Annanın habersiz 
eve girmek, elbise Ye ayakkabı 
çalmaktan ceza kanununun 492 
inci maddesinin birinci bendine 
göre cezalandırılmasını istedi. 

l'vTuhakeme dosya:;ı tetkik ve 
ona karnr verilmek üzere başka 
bir güne taUk olundu, 

27/9/940 CUMA 
7.30 Program ve memleket sa.lt 

ayarı. 

7 .35 Müzik: Plaklarla hafif musiki· 
8.00 Aj<ıns haberleri. 
8.10 Ex kadını - Yemek listesi. 
8.20/3.30 Hafif musiki progrn111ı· 

nın devamı. 

12.30 Ptogram ve memleket s::ıııt 
ayarı. 

12.25 !\Hizik: Kadınlar küme be• 
yeti.. 

12.59 Ajans haberleri. . 
13.05 Mı.izik: Kadml..ır küme heyeti 

programının devamı. 

13.20/14.00 Müzik: Senfonik prog• 
ram (Pl.) 

18.00 Program ve memleket sııal 
ayarı. 

18.05 Müzik: Ha!if melodiler (Pl.) 
18.30 Miizik: Halk. havaları. 
18.50 Müzik: Radyo «Swing> Tl'iO" 

su (t. özgür ve Ate~ Böcekleri.) 
19.15 l\H.izik: 
l 9.45 :Memleket saat nyarı, :AJarı' 

haberleri. 
20.00 Müzik: ,.; 
20.30 Konuşma '(Biblioğt·af.i) ·~ 
20.50 Mü:lik: Fasıl heyeti. . 

1 
21.15 Konuşma (iktısad san.ti.) 
21.30 Radyo gnzcte.si. 
21.45 Radyo salon orkeslras1 (Vi ... 

yolonist Necib Aşkın idaresinde) 
22.30 Memleket saat nynrı, .ı\jan1 

Hc1berleri; Ziraat, Esham _ Tahvilat. 
Kambiyo - Nukut Borsası (Fiyat.) 

22.45 Radyo ı;nlon orke::;trası 1 progranunın cl<n·am1. 

1
11

1 
- ~3.00 Dans ınüziği (Pl.) 

23.25/23.30 Yarınki program _ ve 



harekatl
nın aebebleri 
~ [Blf tarafı 1 inci sahifede] 
~ durunın malik bulun
dir ıtıdan nıUtevellid değil
dai. Bugünün hadiselerini 

ına fn.,..;ı:-• . 
llevı tl . 6U&UCrle, Mıhver 
llllls~ en arasındaki ihtilifa 
Yap t _veya menfi cihetten 
lı::n~ tesire göre kıyınet-o:ek mecburiyetindeyiz. 
~ enberi İngilizler Al
lınct arın Atlas denizi sahi
llıtıre 

1 
Yerıe.~esine şiddet le 

lıar: efet etmişlerdir. Cihan 
nug l~dtn evvel zuhur eden 
tu~lir buhranı henüz unu-

d ?n_ı~tır. Almanların At
' etti~ı .~hilindeki bir li
~ mı kucük bir gambot gün
bir h elerı lngilterede biiyük 
~b ey~anın zuhuruna se
h1 e 

01rn11ştu. Çünkü bu sa
l'tk r . .A.Uas Okyanusunda, ge

l'!( •rnaı • ccnub, ve gerekse 
~:ı. ' tarb istikametinde ce-
ı. · ıı ed n ti • vriisef. "<ltııı carı sc_ ere 

!isa Yarılacak harekata çok 
lddir. Dakar mahfuz \•e 

~kern bir limnn olmak 
lliıı v 1Yle denizaJtı gemileri
~ ~orsan kruvazörlerin 

llıi ticaret muharebesi
b'ra. hrakını teşkil edebilir. 
~y ;:ın~n mağlfıbiyetlnden 

~ tıeçtıkten 'SOnra Jngil-
r bur 

~ . unanın askeri değe-
1"~1l'lldi anlamı değili rdir. 
tı b'~ bir kaç gün evvel ba
Ctb !"~Sız haı b gemilerinin 
~ta ll~tarıktan geçerek Da
~ ~lznesi !ngilizlen şüb-
fi.rt.tı~llniş ve endişelerini 

tn ~tır. Vichy hükumeti 
ı.tf ~t~lizler arasındaki ihti-

1 

lık"e b"" ·· kted" 1' -ı uyume ır. 

lll tı.~sa, mağlfıbjyetinin 
l"e~1 . olarak yalnız İngilte
l1.1ılılll~0l'tnektedir. Kendisine 

• kadar yardım ynpıl
dı111di11\a Ve boşuna yere ez
flluJıaı~u kanidir. llcride bu 
\" 1Jl' et, Almanların tazyik 
' ~P~gandası veya yeni 
~ b· l'in zuhuriylc daha 
Sa b ır devreye girecek olur
~ akarın ve burada toplan
~lan ~uvveUerin hangi 
lı 1ıl . da hızmet edeceği meç-

ll~' 
l'ı ta lieheb1e İngilizler Daka-
lo~'\t Pt~ek ve buradaki fi-
~. ~~ırsiz bırakmak istiyor 
C: U ~esclede general de 
t'a\ 'it ' sıyasi bir ku\'vet ola
ltııifidlll!anılmak istenmişse de 

l11 ,..1°1a.ınamıştır. 
biler 

°llıt e ıçuı Amerikanın 
\•(! ıa;rdiği harb malzemesi 
l>ttud·:! llıevndı pek ehemmi
~~· ~merika ile İngiltere 
"'l'tı U ak~ ınesafenin takri
~bıı ç lltisline baliğ olan ü
ttjl';J tııu Yolu zaten chemmi
t~le ~a~betmiı:ıtir. Ticaret 
~~tı ~ Uzun müddet işgal 
~~ seyrüsefer yerine 
,, bütün ihtiyacım A-
% et~a.n temin etmeği ter
~tlıel"i~ktedir. Binaenaleyh 
1-~ nı~ yardımın: zayıf-
~ ' llıunakn.le~i ızrar c

~~ıJ~ h"rhanl?i bir hareket 
~1ıı.~acia~1 in ~ukaclderatiyle 
~ 01ty l'dır. Esas mesele At
tıgıı~1 ~usunun emniyetidir. 
;•ıı b: bu denizin emniyeti 
'llec kı arın teshirindc isrnr 
"'ıı.traı' eı· v'..! her hnlde mu-

clıı-. 0lnıağa çalışacaklar -
Hikmet ILGAZ 

lltaatif V k . 1 . ·. e a etının 
v ~tı~a bir tekzibi 
~~~, 26 (a.a.) - Maarif 

?.ıı 'l'~ . den tebliğ edilmiştir: 
~ · ı:.t·i:Jı 1:fkar Ye Vatan ga
~ lı la 1 2D eylül 1910 tarihli 

11}~attıtuıdo. vekillikçe yeni bir 
~ lıa~e Yapıldığı hakkın- ı 

~r doğru değildir. 
i~ --... «_ 

'll irde Atatürk 
nı .. . 

~' uzesı 
~_!'tlcııı~G (n.a.) - Birinci 
~~'ltı.ın d .. bulunan Atatürk ko
h •' ~11.,~un belediye namına f e
~IM, ~eJ.esi ikmal diln . ...+: "'\(!J'e b e U~wr. 

~ hali ~ını Atatürk mü(\ İltaı: ifrağ edecek ve tariht 
~ ~ ve <!Serleri ihtiva ede

l bir müze ku,racaktır. 

Dil gµ ü 
kutlu landı 

[Baı taı-afı 1 inci sahifede] 

bayr::ımı münasebetiyle kunımmı 

koruyucusu Genel naı:kanı Milli Şe
fimiz Cumhurrcis:imiz İnömı'ye, ku
nımWl onursal başknnları olan Tıir
kiye Biiyuk fillct Mcdısi reisiyle 
&şvckı1c ve Genel Kurmay B:ışka
kanın:ı, kurum başkanı olan Maarif 
Vekiline, Cumlıunyet H;ılk Partisi 
sekretennc, Ttirk dıl kurumunun 
kunıluı:undanberi b:ışk:ınlıklarındn, 

genci sckreterlıcındc ve uy<'Jlklerin -
de bulunmuş olan z::ıtlere kurwn ge
nel sekrctcrlığjnden kuU:ıma \'e sayg. 
tclgnıflan çekilmiştir. 

E bedi ":>efin mezarı önünde 
Ankar;ı, 2G (a.:ı.) - S...~7.In<:i Dıl 

bayramı munasebeti'" Maarif Vekili 
ve Ttlrk Dil Kurumu ba l<anı Ha
san Ali Yucclin b3şkanlıgı altında 

Türk Dil Kurumu Genel merkez ku
rulu üyeleri ile uzm::ın. işyar ve ça
lışıcılarıncl.ın kurulmuş bir heyet, 
bugiın saat 11 de Etııoğrafy::ı miize
sine gıden~k Y.::bedi Şef At.-ıturkun 

m~v::ıkknt kabri önünde son,,uz ve 
denn saygılarla egılmı.şlcr ve mu
vakkı:ıt kabre Turk Dil Kurumu adı
n::ı bir çcl•ık koymuşlardır. 

lzınirde dil bayramı 
İzmir. 26 (:ı.n.) - Bugfınkü gaze

teler Dil Bııyr:ımını kutl:ıyan y::ı -
zılrır ne,srctmekte V<' Ebedi Şet Ata-1 
tiırk"un aı;tıgı bu h:ıyırlı inkılabın 1 
Mılli ŞeC tııbnupi.ın başkaıılıgı aUın- 1 
da \'erimi bir şckıldc devam cttigı
ni k:ıydeylenıcktcdirler. Bugl\n saat 
18 de bu munascbctlc h.-ılkcvmde bır 
lruU:ıma toreni y:ıpılacnktır. 

--1tııtt-

Dakarda harekata 
nihayet verildi 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
bulunmak myeti besleınemıştir. 

ingıllı. del'iz km vdlcı iııın ateş 

açmal:ırına ebcl>, butun iht:ırlarının 
n:ıı. rı ıtıb:ıra alınman ış olm:ısı ve 
evv eıa hU uma m::ıruı. kalmış bu
l:mm:ıl:ırından ibaretti •. 

Hareknt esnasında lngilız gemile
rınin miırctteb:ıtı znyla\.a maruz ka 1-ı 
nuşur iki I"nıns:ıı denizaltısı batırıl
mıştır. Bunl.ırdan blrisl kurt:ınlcıbil
miştir. ıı .... fırsatta bu murettcbat 

1 

Fr.:nsaya iade cdileı.-cktir. 
İugiliz filosu Dakarılnn <.,'t'J<ildi 

Vichy, 26 (a.a.) - Havas bildiri- 1 

yor: 1 
lngUu fılosu, dun, 25 eylul saat 

12 de D::ıkar onündcki muhasamata ı 
nih. yet\ crıl nı: tir. Fr:ınnz 'l{c,ıf tay. 
yaı·elcrı, İngiliz !ilnsumın cenuba 

1 
doğru gitmekte oldugunu gı)rmiışler-1 
dır. 

İn~iJiz zırhlılannda ha~.ıt 
varmış 1 

Vichy, 26 (n.a.) - Unı;,ıs: J 
Frı:ınsız amirallik dairesi, 25 ey

lülde sant 10 a dOf,'l"U tngıliı: Resolu
tion zırhlısına bir petrol ve cBar -
h:ım zırhlısına d:ı Richelıeu"nin 38 
lik toplarının bir snlvosu isabet etti- ı 

ğini teyid etmektedir. ı 
--~ıc-

İzmir vapurlarında 1 

yolcu kalabahğı 1 
İzmir, 26 (a.a.) - Dün şeh

rimizden kalkan lzmir vapuru 
görtilmemiş bir kalnb:ılıkla dol
muş, fakat lıınan reisi vapurun 
böyle bir yolcu kalabalığı ile ha
reketine müsaade etmemiştir. 

Vapur, fazla yolcular çıkarıldık

tan sonra bir saat teahhür ile 
yola <'ıkmışbr. Çıkarılan yolcu
lar diin limanımıza gelen Kadeş 
vapurıına bindirilmişlerdir. Ka-ı 
deş vapuru üçüncü po::;ta ola
rak bugün !stanbula hareket e- j 
decektfr. 

Sırtında gayet sık bir ı 
frak ve parmağında gayet iri 
bir. pırlp.ntn yüzük vardı. Mii
zeyyen o gece ne kadar çok dans I 
etmişti. Ve bu dansların büyük 
bir kısmını bu zengin tüccara 

tahsis etmişti. Kendisine karşı 

fey]mlfıde na'zik hareket enen 
Osman Kadri beyle çok çabuk 
arkadaş olmuşlardı. Müzeyyenin 
ailesi de bunu müsamaha ile 
Jrnrşılamıştı. 0;,3man Kadri bey 
o günden sonra sık sık hususi 
otomobiliyle onları ziyarete geli
yor ve hazan Müzeyyeni de gez
meğe götürüyordu. 

Aradan bir ay gccmeden Os
man Kadri Müzeyyenc evlen
mek teklifinde bulunduğu za
man Müzeyyen bunu hemen 
kabul etmiş ve o günden itiba
ren nişanlanmışlardı. 

Ye ~erte evleniy:orlardı. 

en· Avrupa 
• 

nızamının 

bir nümunesi 
[Bıışmakaleden devam] 

veı ilecek yeni nizamın b:ı.1.ı çiz
gilerinin daha şimuiden teres
si.im etmeğe başladığını bildiri- 1 
yor m~elfı., diyor, (Alman im- ı 

paratorluğıınun garb hududlan 
işte böyle olmuştur.) 

Almanyanın garb hududla-I 
rında olan şey İtalyan ga1.ete
sine göre Lüksemburg büyük 
dükalığında Almanlann yaptık
ları işlerdir. Bu yapılan şeyle

ri gazetelere iki mülakatla bikli
rcn zat da o haYali valisi bulu-1 
nan Simondur. (İttihaz edılen 
bir karara göre gerek reı;mi dev
let müesseseleri, gerek mekteb
len.le ve sair bütün yerlerde ye
gfıne kabul edilen lisan Alman
cadan ibaret olac:ıktır.). 
Şimdiye kadar bitaraflığın•. 

ve istiklalini muhafaza etmiş o
lan Lüksemburg dükalığı Al
man istilası albna dü.<jer düşmez 
elemek oluyor ki milliyetin en 
birinci temeli olan bir hakkı 

kaybediyor, ana lisaniyle ko
nuşmnkt:aıı mahrum bıralolıyor. 
Lüksembuı·g ahalisi artık hep 
Almanmıyı kullanmak mecburi
yetindedir. Hem de gerek res
mi devlet işlerinde, gerek mek
teplerde, gerek sair her yerde 
bu karar mucibince artık Al
man polisi devlet müdahale.c;ine 
karşı.birer kale teskil etmek la
zım geleıı nile muhitlerinin mah
remiyetine kadar kulağını uza
tacak ve ana dilini kullanmak 
hata.sını işliyen zavallıları ya
kaladığı gibi meşhur tecrid 
karargahlarına scvkedecektir. 
Unutmamalıdır ki Lükscm - 1 

burg dükalığı Almnnyaya kar
şı dü!1man vaziyet almış bir 

memleket değildi. Hatta hiç 
ordusu bile yoktu denilebilir. 
Almanlar ilk hamlede bu küçük 
iilkeyi içğnedileı ve Fransız hu
duduna dayandılar. Demek o
luyor ki bu memleketin hürri
yet ve istiklaline kıymak için 
l!llerinde zerre kadar bir hak, bir 
bahane bile mcvcud değildi. Al
manlara güler yüz gösteri lir
se onlarııı şerrinden kurtulmak 
kabil olacağını ümid etmek saf
derunluğunu. düşenlerin gözle
ıini açacak biı· ders! Lüksem -
burga karşı harbin sonu 
bile beklenmeden yapılan bu te
cavi.iz, bu en müdhi.5 bir haksız

lık, 1\fihver devletlerinin meyda-

1 nı bo!'5 bulur1arsa daha neler 
yapacakları hakkında kfıfi bir 
fikir verebilir. 

Almanlar, bu İtalyan gazete-ı 
sinin yeni nizam örneği diye ile
ri sürdüğii tafsilata nazaran 1 
Lükseınburgda (Halk hareketi) 
namı altında bir teşkilat vücu-1 
da getirmişlerdir. Bu teşkilat 

bir eylülde bir beyanname neş
retmiştir. Bu beyannamede: 
(Alınan Reichi Lüksemburg
dan vaz geçse de Lüksemburg 
Almanyadan vazgeçemez. Bina- ı 

Osman Kadri bey cidden çok 1 
zengin bir tüccardı. Müzeyyen 
evlerini gezdiği zaman gördi.iğü 
lüks ve debdebe karşısında hay
ran olmuştu. 

Osman Kadri kardeşi Kemal 
Kadri ile birlikte deri ticareti 
yapıyordu. Haddi zatindc iki kar il 
deş de cuhil ve kaba insanlardı. 
Fakat bir ura ellerinde büyi.ik 
bir b"tok bulunduğu esnada deri 
fiyat!nI'l yükselmiş, bu yüzden 
ikisi de büyük bir kazanç elde 
etmişlerdi. Cahil olmalnrına rağ
men iki kardeş de zeki insanlar
dı. Onun için bu servetlerini iyi 1 
idare C'tmişler ve dört bes sene! 
i~indc adamakıllı zengin olmuş
J::ırdı. İşte Müzeyyenin gözlerini 
kaım.:1Uran ve fazla dü~ünıne -
den evlenmege karar verdiği in
san böyle bir kimse idi. 

O akşam Kemal Kadri bey 

l'ENİ SABAH 
== .. 

~ON 
'* *E 

S GMR'!1 ,<+ nr %4 ,,. 
HAVACILAR 
ELAZIGDA 

!Dobraca şeh
ri işgal ~dildi 

EUi.ziğ·, 26 (a.a.) - Dün bu
raya gelmiş olan Hava Kur umu 
tayyare ve paraşütçüleri hava -
nın müsandesizliği dolayısiyle 

dün tehir edilmiş olan uçuş ve 
paraşütle atlama gösten1erini 
bu sabah ynpmışlardır. 

Bu ha va göster ilerini takib et 
mek için binlerce vatandaş sa
hayı doldurmakta idi. 

Dördünci.i umumi müfettiş 

Alpdoğan bu vesile ile söyled iği 

bir nutukta tayyareciliğin öne
mi ve buna verilme::;i icabcdcn 
ehemmiyete dair bir hitabede 
bulunmuştur. 
-•ıc--

Baltık denizi ile Ka-
radeniz arasında 

kanal 

--»ııc-
1 

Amerika İ ngi_ltereye tank ı' 
verıyor 

Ncvork, 26 (a.a.) - Nevork 1 
Herald Tribune gazetesinin Va
şingtondan aldığı bir telgrafa 
göre, Roosevelt, destroyer müba 
delesin en sonra lngiltereye bir 1 
mıktar tank ve ''uçan kale,, tay 
yare.si verilmesi hakkında yapı
lan teklifi ciddi surette tetkik 
eylemektedir. 

ennleyh Reiche avdet edelim!) 
deniliyormuş. Bu da işin ahlaka 
tecavüz noktası. Çi.inkü Mihver 
devltelerinin indirdikleri darbe 
daima böyledir. Hem hakka, 
hem ahlaka darbe indirirler, ta-1 
hakküm altına almak istedikleri 
memlekctlenn hepsinde ah
maklardan ve hainlerden mü
rekkeb bir taraftar zümre pey
da ederler, nhlfıkı bozarlar ve 
ecnebi emellerine hizmetkarlık 
edecek kimseler bulurlar. j 
· Bunlar cebrü şiddetle gir- ı 
dikleri memlekete g\ıya bir ha
laskar sıffatiyle ayak atbkları-1 
na dünya efkarı umumiyesini 1 

inandırmak içindir. Lüksembur
gu yalnız istikliilipden değil, ana 
dilini kullanmak gibi en tabii bir 
hakkından bile mahrum bırakan 
Nasyonal Sosyalizm bununla 
kanamıyor, Lüksemburgluları 

maneviyat ve ahtak bakımından 
da öldürmek için kendisine 
celbe muvaffak olduğu bedhah
lara. yeni cemiyetler te§kil ettiri
yor ve Yatanlarıııın manevi me
zarını k~ndilerine kazdırtıyor . 
Ecnebi propagandalarına kana
cak milletlerin hepsini bekliyen 
akıb<ıt budur. 

Hü.;;e)in Oalıid YALÇIN 

Sofya, 26 (a.a.) - U~uncü ordu 
kumandnnlıgının dunku tebligı: 

Cenubi Dobricanu1 işg;ıli planının 

tatbiki cumlesindcn olarak uçiıncil 

ordu cıı.zutaınları bugıın ikinci mııı
tıı.k.ıyı işgal etmişlcrdır. Bu cilZlitaın 
larııı yurüyiisü Bulgar ){ıtaları içm 
muzaffarane bir yi.ıru:yiış olmuştur. 1 
Kıtalarımız her tarafta anlatılamaz 

tczahurnta hedef olmuşlardır. 1 
Cenubi Dobricanın baslıca şehri 1 

olan Dubrknda Bulgar kuvvetlerine 
·karşı yapılan tezahurnt milli bu· me
rasim mahiyetini almıştır. 

ikinci mıntakanın işgalı b!ıdiscsiz 

cereyan etmiştir. Ayın 28 inde Uçun-) 
cü ınmtaka işgal cdılcccgi zaman ü
çuncu ordu cüzütamlan yürüyil~lcri
ne devam edeceklerdir. 

--:ımııı:--

Dahilde satılacak 

kuru üzümlerin 
standardizasyonu 
Ankarn, 26 (a.a.) - Ticaret 

Vekfıletindcn tebliğ edılmiştir: 

1 - Çekirdeksiz kuru üzüm
lerin, standard tipler üzerinden 
memleketimiz dahilinde yapıla. -
cak satı13lannda, alıcı ve satıcı
nın talebi halinde, ihracat kont
rolörleri tarafından muayene e
dilmesi ve muayene neticesi hak 
kuıda alakadarlara bir vesika 
verilmesi ve bu suretle dahili 
mübaynatm emin bir tarida ce
reyanına yardım edilmesi arar 
altına alınmışbr. 

Satacağı veya alacağı standard 
tip çekirdeksiz kuru i.izümleri 
muayene ettirmek isteyenler İz- t 
mir ihracat b~konb:olörlüğü •

1 ne müracaat etmelidirler. 
2 - İhraç edilecek çekirdek

siz kuru üzümlerden beher ku
ttula bulunacak safi üziim mık
tarmın, normal standard üzüm
lerle bu grupa dahil olabilecek 
şekilde ihzar ve kutularla sevk
edilmek istenilen hususi tip ü
zümler icin 12.5 ince stnndard 
üzümlerle bu grupa dahil olabi
lecek şekilde ihzar ve kutularla 
sevkcdilmek istenilen husu~i tip 
üzümler için 11.5, torbalarla 
se\·kcdilecck standard veya hu
susi tip üzümler için <le 25 kilo, 
olması, tatbikatta bu safi ağır
lıklar üzerinden yiizde 1 toleransı 
kabulü karar altına alınmıştır. 

--»1111:--

Çine 25 
liralık 

Amerika 
milyon 

kredi açtı 
Vaşington, 26 (a.a.) - Birle

şik Amerika hükfımeti ithalat 
\'C ihı acat bankası vasıta.r;iylc 

Çin hiikümetiııc 25 milyon do
larlık bir ikrazda bulunmayı ka
bul etmiştir. 

Bu meblağ 
0

son iki sene 
zarfında Çine yapılmıa olan 
ikrazat mıktarını 75 milyona 
çıkarmıştır. Yeni istikrn.z Tungs 
tine madeni sabşlariylc itfa edi-ı 
Jecektir. 

14 - Kemal I~a<lri çirkin çirkin ı 
güldü. Ve gülerken Müzeyyenin 

eve <'<ık düşüncelı avdet etmişti. bumuna keskin bir ispirto ko
Al<şama kadar odasından cıkını- kusu geldi. Müzeyyen anladı. 
yan Müzeyyenin yanına geldiği Kayın biraderi içmişti. Nihayet 
zaman Müzeyyen heyecan ve konuştu. 

lıele(·anla sordu: - Osman kurtulamru:, ölürse 
- Nasıl? çok ağlayacağınız anlaşılıyor . 
- Çok tehlikeli bir vaziyet- Yazık değil mi gözleıinize? 

te. Bugün üç defa ameliyat edil- - Rica ederim ciddiyetinizi 
di. Kurşun manlescf beyin 7..aıı- muhafa?..a ediniz. Ye söylenıek 
m delerek biraz içeriye nüfuz istediğiniz şeyi açıkça söylcyi
etmi:. Ani bir ihtilattan kork - niz. 
tukl..ırı için kurşunu alamadılar. Kemal I~adri birdenbire iu-

- Vah, vah!. haf bir asabiyete kapıldı. Mü-
- Fazla müteessir gibi görü- ı zeyyene doğru yaklaştı. Sanki 

nüyorsunuz? l bir şey okumak istiyormuş gibi 
Kemal I~aari btı sözleri tuhaf gözlerini onun gözlerine dikti: 

bir eda ve lfı.übali bir tavırla - Katil hakkında bir §ey sor-
' söylenıiştı. r;u aziyet Müzeyye- mıyor musunuz? . 

nin üzerinde ı:;o,:ul> bir duş tesi- - Bulundu mu? 
ri yaptı. l ,- Zannedersem onun henüz 

- Ne demek ıstiyorsunuz? . yakalanmadığını ve lfı.yık omu-

AVRUPA DA 
HARB 
(Da9 tarafı 1 inci sayfada) 

iptal edilmış bulundugunu da mı.ve 
cylcmcktedır. 

Bir İngiliz vapuru battı 
Ncv - Y<trk, 26 (n.a.) - Amerikafi 

telsiz ist syonlan, 5800 ton bucmin
d(~k i ve Clul:wır adıııd::ıkı lııgiliz ge
misınin trlandc1 sahılınc 17<> kıl met
re mesafede torpıllcnerck batırılmış 
olduğunu bıldımıektedır. 

lngiliz bombanlunanla.n 
gt•nl~liyor 

Londra, 26 (n.u.) - Reuter ajan
sının ha\·, c.ılık muharriri yazıyor: 

İngiliz tayyareleri son aylar ll&r
fınd::ı Alm:ınların istilfı lımanları ha
ricinde bomb::ırdımnnlannı Almanya
nın dort kt• ı•,ine teşmıl etmişlerdir. 

Gecderın uı.zımnsı butun Alm::ınyayı 
agır tayy.ırelcrin tesir sahası altına 
daha ziy::ıdc sokuyor. Bu harta, muaz 
znm tayyarelcrimizdcıı batıları Po -
lonya hududuna 90 kilometre mesa
fede bır noktaya k.ıd::ır gıderck bir 
eleldıik s::ıntr::ılmı bombardıman et
mişlerdir. A\·cı himaye i olmaksızın 
gündüz yrıpıl mısı mumkun olnn ha
ıckat ıx.·k ziy:ıde \.ahdit cdılmektcdir. 
Buna mukabıl nz uzak hcdeOer üze
rine ort..-ı ccsıımettc bombardıman 

t:ıyyareleulc yapılan gece harekôtı 
artınakt ıdır. 

İngiliz hava kuvvetlerinin bombar
dıman harekatını bu ı;w·cUc yüzde 
yuz yııtırm kla B. Churchillin \adet-, 
tıgi cmemulun hılafınd ha.rekata 
müncer olacak taarruı: planının lat
bıkinc ro inme olması muhtemeldir. 

1 
Berlindc \'C dıger büyuk ı:chirler-ı 

dckı Ye eh arlarında ki askeri hedef
lerin pek y,ıkın bir istıkb::ılde daha 
buy{ik bir ıddctlc bombardımnn e
dilme i bel lenmektC'dır. 

Bii);İli bir Alman \aj>ttru esir 

1 
edildi 

Otlava, 26 (a ::ı.) - Bahriye nnzm 
B. l\I&c D nald bugw1 gazetecilere 
yaptıgı bey. natta, Kan ımn <Prin
cc nobcrt ndındakı sılah tic...ırel knı
\ azörunun Meksıkadaki ıanzaılnille 

ö'.lçıkl:ırıııcl.1 Werct ismindeki Alman 
Expres §ilepini zoıptcllıı;ını bildir
miştir. 

Wcser dun fanzanillod n h eket 
etmiş \"l' gccc- yaknlannıı tır. K::ıptan 

ve tni.ırettebntın buyuk bır kı rnı 

Price Hohcrtc nakil 'ie W~er E!.qui 
Mataca göturlumuştiir. 

~l tczguhlarnı.'\ hiicuııı 

Londra, 26 (a.a.) :- Htı'i::ı neuıre
tinin istıhbnrat serı:ısi bıld riyor: 

tngilız tayyarelerinin dun yaptık
ları baskın esnasında Kici ter ane
sindc bulun n Almanyanın Scham
horst knı\ azbrunun hemen yakının
d buyiik bir infilak gurlılmuştur. 

Tersanenin şimal tarafıodaki ucuna 
'e inşaat tezgah !arı iızcrınc Ust uste 
büyi.ık ç::ıpta homb:ılar dusmu tur. 

Boulognc yapılan bir b::ıskın uç 
buçuk aat ormuş ve hır çok infi -
H\klar h.ı ıl olmuştur. 

Rfısıtların ifadesine gure, bu in
Ulaklardan biri muthiı; olmuş ve bir 
~n i~in l>utun şehri aydınlatmıştır. 

Deniz üzerinde 75 kılometre uzak
dan göri.ılcbilcn başka yangınlarda 

çıkarılmıştır. 

Alman 1t•hli~i 

:Şerlin, 26 (a.a.) - Alman or
duları başkumandanlığının teb
liği: 

Alman hava kuvvetleri, cenu
bi İngiltere \'e Londra üzerinde 

Akdeniz (Bitim 
deniz) ken 

Büyük ve essiz Türk denizci· 
si Barbarosun hatı rasını bugün 
anacağu. Akdenizi bir Türk gö
lü haline soknn bu koca yiğit, 
her Türk denizcisi, her 'l'lirC 

deniz eri icin kalbinde bir ideal 
olarak yasatac~ğı ebedi sem
bolüdür. 

Tarihde asırlarca müddet 
türlü türlü hırslann çarpıştığı 

Akdeniz havzasının tarihini dilc
katle tedkik edecek olursak bu 
mıntakanın en ziyade sakin ol
duğu devrin, Türk hakimiyetin
de bulunduğu zamanlar olduğu
nu göriirüz. 

Türklerden evvel bi.itün Ak
deniz bir korsan yata~rı hnlinde 
idi. Her millete mensub serseri 
korsan gemileri burasını tarıyor, 
rastgeldiği ticaret gemisine hü· 
cuın, mallarını zapt ve yolcula· 
rını da soyup esir ediyordu. Bu 
zavallıları, Cezayirdcn, Fransa 
sahillerinden V eııediğe kad r 
rastgele limanlarda koyun gibi 
snbyoıfardı. 

İşte Barbarosla. beraber Türk
ler denizlere hakim oldukları za
man, lıerşeyden evvel bu korsan
lığı ortadan kaldırmışlar, bu 
denizde seyrüseferi emniyetli 
bir hale koymuşlardır. Bu say -
de Akdeniz havzasındaki mede
niyet ve mübadelenin fevkaliıde 
inkişafına imkan vermişlerdir. 

Bu itibarla Barbarosun dün
ya medeniyetine kıymeti ölçü-

leıniyecek kadar büyük bir fay
dası dokunmuştur. 

Zaman Uerlcdi. Osmanlı impa· 
ratorluğu inhitata başlndı. Bu· 
nun bir neticesi olarak Akdeniz
deki hakimiyetimiz sarsıldı. Bu 
nun ilk neticesi İspanyada bar
barlığın hilkimiyeti \'e fPvknla
de yüksek bir medeniyet sevi -
yesin Yarmıs olan Endülus A
rab devletinin mah\,, Ezzehra 
sarayının yakılması oldu. Tiirk 
clonnnması İspanyaya gönderile
memişti. Hadiseler yekdiğcrini 
takib etti. Akdeniz kıyılarındaki 
devletlerin teşekküle başlıynn 

donanmaları daima bu denizde 
bir niza ve rekabet kavgası ya
rattı. Ve Türk donanmn3lllın 
zayıflaması, Türk hakimiyetinin 
sal'Sllmasile beraber bu hareket 
ve kavgalar bugüne kadar daima 
büyüdü: dünya yeni ihtilatlar 
yaptı; daima insanlığa ve me -
deniyete zararlı oldu. Nitekim 
bugünkü harbin bir sebebi de 
budur. 

Dünya medeniyeti, adaletli, 
insaniyetpen•cr Türk hakimiye
tinin Akdenizden kalkmasile 
işte bu kadar mi.ithiş zararlnr 
gönnüştiir. 

Medeniyet, bu hakimiyetin 
yeniden teessüs etmesi için ne 
kadar hasret cekse azdır. 

MURAD SERTOGLU 
mukabelei bilnıisil haı~ketlerine !!!!!!!!!"!'!!!!'!!!!!!!!"'~'!!!!!!!~~11111111!!!!!!!1'~!!!""!!~ 

devam etmişlerdir. 
Gündüz, Filton tayyare mal • 

zemesi fabrikasına bir çok bom 

ğu tevkifhaneye tıkılmadığını 

siz de biliyorsunuz. 
Müzeyyen arka arkaya bir 

kaç adım attı. Yüzü sapsan ke
silmişti: 

ba dü~müş ve bu fabrika mü
hiın hasara uğrrunı..stır. 

Plymouth, Portland ve Sout
hend'de limn.ıı tesisatına ve dok
lara bombalar isabet etmiş ve 
ciddi hasarı mucib olmuştur. 

Plymo?Jth önünde demirli bir 
harb gemisi ile Dungeness ci
varında bir askeri kam1>a isa· 
betler ka) dedilmiştir. İngilterc
nin cenubi şarki mıntakasmda 

diğer muhtelif şchİ"lerde de, 
fabıika ve antrepolar tnhrib o-. 
iunmuştur. 

ÖL Ü M - Anlamıyorum. Siz galiba 
içmi~iniz. Muteber tti carlardan Konynlı kn-

~ıkcı zade B .. y Mchmed Dıin Kndı-
- ("..ok kurnaz olduğunuzu gö- köyundcki ıknmetgahında "efot et

rüyorum .. Hem de mi.ikemmel mi tır. Ccna e i bugun Kadıkoyundc 
rol yapıyorsunuz. Sizi gören O c. mimde namazı kılın
hakikatcn hiç bir şeyin farkında dıkt:ın sonr.ı ...... M 13 de Kar::ıca Ah-

met k bri ümınn defnedilecektir. Al· 
değil zanneder. Fakat polisler 

lalı rahmet eyleye. 
göründüklerinden çok daha akıl- ============-=== 
lı insanlardır. Eğer yalancı ba-
yılmalannızln anlan kandırabil
diğinizi zannediyorsanız çok al
danıyorsunuz. 

Müzeyyen elini başına. götür
dü. Gözleri kararıyor, yere dü
şecek gibi oluyordu. Onun bu 
sendelcyişi Kemal Kadriye 
ciir'et vennişti. Sesini daha zi
yade yükseltti: (Arkası \'ar) 

MEV L O D 
S..rkedde Bahçeli lokanta :ıhibl 

Merhum Ali Rıı:a Ardanın ölümü
nün kırlcıncı gmuı ınitnascbetile Ey
lülun 28 inci Cum.trtc i gi.ınü llgl9-
dcn nra aat 14 de T pkapıda G:i-
7J Ahmedpasa e<ımhnde mevlüdu şc
rjf okutac .. ı~tır. Merhumu sevenlerle 
nkrabalarının vcı anu eden din kar
dc- lcrimiz.in teşrifleri rica olunur. 

A1LE8~ 



SAYFA 1 YE.~ SABAH 

No. 160 Yazan: Saml KARAYEL 

KEL ALiÇONUNt 
SON GURE LERi · 

YATILI Boğaziçi liseleri VATISIZ 
KIZ ,.e ERKEK TAl .. l.IBE A 1·nı BÖLÜKI...El~DE 

A N A • İL K • ORTA • LiS E 

- Softa ~aprazdnn !'ıynlıp 

§imşek sür'atiyle iki pa~ya el 
a.tmlfjt.ı. Jı;te bu kadar.. Ben de 
elsiz, ayaksız rnağllıb olmus -
tum.. G<iriiycrnun ya? Güreş

tir bu .. !kili olmaz .. İıısanı h iç 
ummadığın bir adam y~niverir .. 
Ağlatır. Bu sebehle Filibcli 
Kara Ahmed de belki bir pun
duna getııip Aliçoyu yenebilir. 

Halil paşa, k e n disine sor

muş: 

Knyıdl:ır de\·nm etmektedir. eı-rslere 'feşrinien·elin bi riııclı• b.ışlnnncaktır. 

Telefon: 36-210 

Ne isti)•oumn pehlivan? 
- Türkiyenin en biiyük pch

livaniyle k:msılaşmak istiyorum 
paşam ... 

----------Arnavutköy - Çiftesaraylar·;;;ıg.:::1:1:1~Sl!S:awı ___ _. 

YATILI - YATISIZ - KIZ - ERKEK -----~ 
Bu, kiiçük sorgu, sualden son

ra paşa ile aralarında şu konuş
ma olmuş: 

• HAYRIY 
" . 

LiSELERi 
Sar:u-hanebaşında Horhor Caddt>$İnde Telefon : 20;)30 

- Sen pehlivan mısın? 
ANA I L K ORTA 1..1 S E 

lnsanJıl,tJr bu .. decli. - Evet paşam .. Eski ve yeni talebenin k:ıyıdlnrı hergün snnt 10 - 17 ye knclar yapılır. 

Me)dand, ve ay.ıkla Alieo ile 
lı11ilklı Kara Ahmedin güreşi 

- lsmin .. Yabt ncı dıllcre ilk sınıflardan itibnrEn başlnnır. Son sınıfta fen şubesi de vardır. 

- Keçeli .. 
Talebe mektebin hususi otobüs ve otomobilile evlerine nakledilir. 

de\ <1 dıvoı ilu. 
}{(> ('il :il otliln yctıştirdiği 

pehlivanların en kU\'\ etlisi 

ve en lmvisidir. 
F akat, J{~cli yağ giire§i bil-

• rniyordu. O, Anndolunun kara
kucak başpehlivanı idi. 

Keçeli namnğ'liıb bir pehlivan
dı. Karakucak güreşinde onun 
sırtını yere getirecel~ bir baba
yiğiti, analar doğurmamıştı. 

- Bu, asıl ismin mi? 
- Hayır, lakabım .• 
- Asıl ismin ? 

- ~yh Mahmu<l .• 
- Şeyh misin? 
- Hayır ~ yhza<leyim .. 
- Yağ g üreflini nereden öğ-

rendin? 
- Yağ güre."}i bilmiyorum .. 
-Ya. .. 

, 
OMEGA ve LONJIN 

So::ıtlerinin her ncv'inin (C('p -
Kol), (Kadm - Erltek), (M::ı

dcn - Altın) VERESlYE satışı: 

Büytlk Postnnc kar~ısındn yeni 

Valide Hanı 49 
_____,__;!:..:::::::::::::===== 

Beyoglun da Kumbaracı 

yokuıunda 

- Karakucak mı giireşiyor-
J{eçeli, tam yüz kırı~ okka sun ? Musevi Lisesi 

ah>'Jrlığında, iki metre on santim _ Evet!.. Tesbit edılcn program mucıbince 
bouunda, adaleli, yaınz, irı elli, F k b. · lkmnl imlıhanl:ırına 27 Ağustos-

J "' - a at, ızım başpehlivan-
)·n· avaklı, müsc. kkel gögu-··~m. l t.a başlandı. 

J arımız karakuca.k gür~mezler.. d"d k d korkun~ bir adamdı. Kayıd ve tec ı i ayı muame-
- Nasıl güreşirler· paşam ? lesi Cumartesi ve Pa:uırdruı man-" 

lhtıyar Cazgır, Keçelinin is- y - 1 k. da her gu··11 yapılmaktadır. ag ı ve ısbetli .. 
mini i~itmışti. Onun n e derece . Telefon: 41 384. Müdüriyet 

kuvvetli bir ada ın olduğunu bı- =================cgs~o~n~u~v~a~r~)==~~~~~~~~~~~~~~~ 
liyordu. 

Fakat, bizzat Kavascığlu-~ Türk dili kurumunun yeni neşriyata: ~-
nım ağwıdan işitmek büyiik bir 
nıazhariyet idi. 

Kava.'3oğlu, Keçeli ile Sultan 
Azizin huzurunda nası l gürcfj
tiğini anlatmağa ba.şl.adı : 

- Keçeli kadar ömrümde 
kuvvetli bir adam görmedim. 
Sultan çok kuvvetli bir adnm<iı . 

Kazıkçı kuvvetuli bir pehlivan
dı. Sülo da .. I..fıkin Keccli ka
dar acı kuvetli pehlivan ne işit
tim ve ne de gördüm. 

Keçeli, bir <;ekitr\şını menni! 
bağlayarak clif]leriyle kaldııırclı. 
Tek parmağiyle ka ldınrd1. Bn 
ağır kaya parcalarını kaldırır, 
omuzla~, r::ı.k atardı. Biliyorsun 
ki, ben de kavi bir adamdım. Fa
kat, dünya·la bu adamın yaptığı
nı yapamazdım. 

Ne ise, Keçeli hiç bi ı im izin 
tanıdığı bir adam değildi. Bir 
gün Sıvastan Jstanbula gehnis 
maksadı rla 1stanbulda bulu
nan başp<>hlivanlarln gül'C'f5 tut
mak imis .. 

K"ÇPlı. ist.ınbula. gP1ir gelmez 
onu , iva. lı hcım;chrileri alarak 

1 
saraya getirmi~ler .. Yaver Halil 
pa.4*1 ·a <tk ı mıslar .. 

Pasa Ke .elinin kalıb ve kı
yafetmi gôriin(' hayretlere 
dü:::mu'i, hakikate hayretl•'t e 
düşiilPl"<'k deıi'cede iri yapılı ıdi. _ 

Ş şli Terakki • 
Lises~ titldUrlUğUnder. 

Eaas talebe kadrolarımız dol· 
muştur. Devam eden mUrncaat· 
far karıısında ıınıflarımıza 

(yeni §Ubeler) ıçmağa kırıır 

\lerd ık. Kayıd olmak lstlyenle-
rin acele etmclerı rica olunur. 

DivanÜ Liigat - it - Türk 
TERCÜMESi 

Bundan 900 yıl önce buylık Turk dflcisi Ktışgarh Mahmudun 
Araplnra Turkçcyi ugretmek gayrf'tilc yaptıgı Divaııı Lügat - 1l 
TurK adlı Arapça buyü • Lügat, Turk Dıl Kurumu Genel Merkez 
Kurulu uycsı \e S.1ymrmı Kutahya saylavı Besim Atalay tara
fından büyuk bir gJyrct \ e hımmet sarfı le clilfmi:ı:e çevrilmiş, bi
rinci cıldi bnsılnrak ortaya çıkarılmışur. Turk dilinin elde bu
lunan en eski toplu hazinelerinden birj olan bu pek değerli ese
rin ıkinci ve uç\incu cıltlerı de yakındn basılacaktır. Pek nefis 
bır surette basılnn birinci cıldin Ciltli olarak fiyatı 3 liradır. 

TÜRKÇEMİZDE 

MEN- MAN 
~en ile M. n ın dılıınizdcki kulbnış tarzını anlamala ını inccdne 

ine ye tetkık cdC'n bir e erdir. Y:ı:zan fü:zılı muhtcr<'m Bay Be im 
At:ılaydır. Flyatı 30 kuı u tur. 

Eski Türk 
ÜÇÜNCÜ 

Yazıları 
CİLT 

'.I'ilrkçemız ıçin kı:>,nctli bir eserdir. En eski Turk yazıl. rını 

ha\ ı • şekıller ve rc"imlcrlc u ludilr. Yazan Hüseyin Namık Or
kundur. Tab't pek nefistir. T:ırıh ve dıl ile uğraşanlura pek ~li

zumludur. Fiyatı {3) lir .. dır. 

T ürkiyede Halk 

Söz Derleme 
ağzından 

Dergisi 
Dılimi:zi :zengiııleştıı mek, dıliıni:zı yab. ncı • ozlf'rden teııu:zle

mck, dihmizi guzcllcştırınt•k içın Tu,.k Dil Kurumunun senelerce 
t tanbul ve dıger \ ıl!ı:> etle. Jc topladıgı, dHledıgi oinlcrce oz 
Tıırk kelımclcnni, mfın }JtJnı, tel.Hfıızları :> crlcrıni go tcrcrck 
bır arnyn top!, ıı ış 5(10 ahıfelık bırinr. cildını ne~reylem.I tır. 

B rinc.i cildin fi)utı 150 k• ru t ı . 

Türk Dili Belleteni 
1940 yılınd:ın ltibm'cn yepyeni bıı t:ırzdn çıkmaktadır. 

derecatı gayet zcngrndir. 4 sayı ı ç:l~ıw~tu·. Jlcı ıki s<ıyı 

ıtıbarilc 60 ar kurn t..ın 120 ı.uruştur. Ycg:irıe satış yeri· 

Hilmi Kitabevi İstanbul 

Jl.1un-

İstanbul Belediyesi İlinları 1 
Beyoglu Aynalıçeşıne , addeslncleki istinad duvarının inşaatına b:ış

lanacagından 30/9/940 t::ırıhinclen ıtibnrf.'ll i~·arı ahire değin bu caddenin 
seyrilseferc kapalı kalncagı il5n olunur. «9197> 

Ta hmin 
bede il 

1600.00 

1449.60 

904.00 

670.00 

ilk 
t emi nat 

120.00 

108.72 

67.80 

50.25 

... * ... 

x oll:ır ve Kopniler tamiratında kullanılmak üzne 
alınacak 1 cı ton Bitııııemılsiyon 

Esnaf muayene cü:zd:ınlarile k:ıra ve deniz vesni•i 
cüzdanlarının imalinde kullamlmak üzere ı:ılınacak 

H28 metre ıniicclli<l beıi ve 60 paket mukavva. 
ltfaıyc amir ve e!radı i<;in yaptırıl::ıcak 28 ı:ıded deri 
palto. 
Çubuklu gnz dcpolnn için alınacak elektriklP. mütt!
ho.rrik 1 aded Siren. 

2700.00 202.50 Temizlik işleri hayvanlarına koşum takımı yapılmak 

üzer" alınacak 600 kilo beyaz sabunlu kösele ve 200 
kilo beyaz ayğsı:z v:ıkete. 

3614.00 271.05 Umumi bahçelı?r için alınacak 44 kalem ağaç ve 
fiduıı. 

1857.00 139.28 Ccrrahpnşn, Beyoğlu ve Zi.ıhrevi hastalıklar hastaha 
neleriııın yıllık ihtiyacı için alınacak kutu üzüm, 
kayısı, 1'ryani eriği ve zerdali. 

Tahmin bedclleri ile ilk teminat mikdarları yukarıda yazılı i:ıler ayrı 

n;>Tı aı;ık eksiltmeye konulmu tur. Şartnameleri Z:ıbıt ve Muamelat Mu
dürlögil kaleminde gönilcccktir. ihale 14/10/1940 pazartesi günü saat 14 de 
Daimi Enciimende ynpılııcaktır. Tnliblerin ilk teminat makbuz veya mf'k
tuplnrı, 940 yılınn aid Ticaret Odası vcsikalarile ihnle günü muayyen saatte 
Daimi Encümende bulunm:ıları. (9201) 

Demiryolları İlc.inları 1 .... 
1) İşletmemiz.in ihtiyacı olan 520 toıı kuru ~am gövdesile 479 ton 

kuru ç::ım kökü odun kapalı zarf usulile eksilt.meye konulmuştur. 
2) Kuru ~·nm gövdeuiııııı• üılımin edılen bedeli 10400 kuru çam kükıiııun 

tahmin edilen bc<leli de 5748 liraclır. Muvnkknt teminat mikd:ırı 1211 lira 
10 kuruştur. 

3) Odunl:ırm 1.<.""1lim yeri Erzurum Dw·hat, Knı· ... uı·gaıı, Yeni.köy, Pra
vnltı, S.ırıkamııı \C Knrs i tnsyonlLırındnn her hangi hlrisi \eya bir knçıdı:-. 

4) ihale 7/10/1940 pauırte i gilnll saat 15 de 10 uncu lşlctmc bin.)~ında 
müteşekkil komi yon huzurunda yapılacaktır. Tnliblcnn mezkur gUn \ e 
saate kadar mu\•akknt teminatlarını yatırmaları ve 2490 No. lu knnunun I 
32 inci ınnddcsi gereğince tnnzim edccekJeri zarflarmı eksiltme saatıocten 

bir saat evveline kadar komi. yona vem1cleri lazımdır. Po:rta gcoikırıcleri 

kabul edilmez. 

1 
5} Bu işe giroceklerin kanunun hyin ettigi vesıkalarını ibraz etmeleri 

lfiz.ımdır. 

6) Şartnomeler; 10 uncu i }etm<' Mudürluğündcn, Sarıkamış ve Knrs 
istasyonlarındnn meccnnen tedarik edilir. (8926) 

Ankara Devlet Konservatuvarı 
Müdürlüğünden: 

Ankara Devlet kon er\ utu Jrıı.a glı mek için yeniden imUh .. n açıla

caktır. Fazla tafsilat için konser\ otuvar miidltrlügunc, lise mUdurluklcrinc 
ve Halkevlerine baş vurulması. •6029 !HOO> 

l~oEıaT.:l!N~--WL"'°"EV_Az_ıM ~~~~ ~-oM_isv_oN_u _iL_AN_LA_lı _I 
Marmara i.lı;sii hahri K . ı;::atınalma komis) onundan : 
Cinsi 

Makama 
Tel şehrıye 

Kiloııu 

16050 
2085 

19035 

Tahmln ı fiyat 
ku ruş 

25 

Tutarı 

. Lira Kuruş 

4758 75 
1 - Yukarıda mikdarı y.1zılı iki kalem yiyecek mLJddeleri pawrlıkla 

satın alın:ıc::ıktır. Pazarlığı 2!1/EylUl/1940 cumartesi gtinii ı::Lıat 12 de t:zınit
te Tersane kapısındaki komısyon binasında ynpılnc::ıktır. 

2 - i şbu maddeler bir vcyn ayrı ı;ıyrı talihlere verilr>bilıx'egindcıı tt~

27 EYL"OL~ 

İmtihanla Memur Alınacakbt 
İnhisarlar Umum Müdfrrlüğ~~de~ 
A - Teşkilatımızın taşnıdaki mtirıhal menıuriyeUed ırın 1s I 

14/10/1940 pazartesi gtinü bir mü:ı.cıbaka imtihanı yapılacaktır. an.,;; 
B - lmtihana girmek istiyenlerjn a~gıda y:ızılı vasıl ve şarU 

olm:ı l:ırı J8zımdır. 

1 - En az orta tahsilinj bitirmiş olmak, 
2 - Askerligin.i yapmş olmnk veya müeccel bulunmak, bil~ t 

iki halde de son yoklamalarını nüfus cür.danında kaydettirmiş oJmll 
1 

3 - 21 y:ışından aşagı ve 30 yaşından yukarı olmamak, 
4 - Her iklimde vazife görcbile<:ek derncede aıhhaUi olınalr, 
5 - Akrabasından olmıyan iki zatı ı-cfcrans olarak g0sterrnek 
6 - Türk olmıık ve ecnebi kadınlarla evli bıilunmmnnk, 
7 - Mektebe devam eder talebeden olmamak. b r~ 

C - Talih olanlar bir dilekçe ve evrnkı müsbite ve üç fo~ 1 ~ 
•Grılntada Rıhtım caddesinde Veli Alemdar h:ınındn umum rnud~llf' 
miiz memurin subesinc> 10/10/940 t<.rihine yadar mür:ıraat etme 

lmtıhan mevzuu ıun lardır: 
1 ...,.... He;ab ve lıendese. 
2 - Y:l7.ı. 

3 - Umumi u;alümat cHay•t bilgisi, cogra1ya> , 
4 - Lisan cKonusmo. ve ya7.ma> ihUyaı-idir. . ~ 
Ecnebi lisanına vakıi bulunanlar hangi lisanı bildıklerini dilekct' 

yazmalıdırlar. 

NOT: 
rıd:t ,,, 

l - imtihan neticesinde ayni derecede muva ffak olanlar arası 
bar.cı lisana vakıf bulunanlar tercih edilir. . tlt'lı" 

2 - İmtihanda kazananların muva!f:ıkiyet ve tahsil \azı~ 
görn baremdeki dereceler üzerinden ücreUcri 1esbit erulerek 
yapılıı·. r' 

3 - Tayin edildiği ~hal \'e vazifeyi teblig tarihinden itibaren "Jl ~ 
giin zarfında kabul ile vnaifet.i btı§ına gitmiyenlerin tayin baklcıfl 

j!;_hisarlar U. Mü;::lüğüıide~ 
--------------------------------- ~J l - Ş:utname \·e nümunesl mucibince ll/IX/1940 tarihinde rıııJ_·~ 

santı lıtrelik şişelere nit 5000 aded rakı kasasına talıb zuhur eııned1Y 
yeniden pazarlığa konmuştur. ~ 

2 - Pa:zıır1ık l/X/1940 salı gi.lnü saat 15 <le Kabataşda ı.ev;ıı>JI\ 
Mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. Itri" 

3 - Şartname levazım şubesinden vo İzmir, Aııkııra Başmüdurl\11' 
den paı-..ısı;,; alınabileceği gibi niımımcler me-ıkin· i Ubede göı-iılebıllt· 

5 
/ 

4 - İsteklilerin pazarlık içiıı tayin olunan gün .,;c s aatte ~~ 7 
1
• 

venme paralarile birlikte yukarıda ııdı geçen komi~yona miiracıı:ıtıa1 
c8986~ . . . ~ 

ı -· Müfredat füteııi mucibince 72 r T 3 muhtelif cins keresic ııçıl' 
siltnıe usulHc satın alınacaktır. 

'.! - .Muhammen bedeli 3780 lira muv<ikkat temin:.tı 283.!15 Jı .. ııı ~ 
3 Eksiltme l/10/1940 snlı gilniı s:ıat 14 d" Kabataşta ı..c,.aıt 

Mubl)y:ıat şubesin<leki alım komisycnunda yapılacaktır. 
4 - Müfredat listesi sozti geçen şubeden parasız nlınabilir. ~ ~ 
5 - Işteklilerin eksiltme için tayin olunan gün \e saatw •: 1 

"cnme p:ıralaı·iyle bi.rlikte mezkur komisyona miırac:ıatlnrı. 4~ 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi , 
Satınalma Komisyonundaıt ' 

Merkezimi7. ve mülhakat ı!e Çanakkale merkeı.i ambarlarıntı; 
edılmek şartitc 470 ton kriplc maden kömürü ile 23.5 ton yerli E 

kömiırü kapalı :ı:nrf usuJilc <'atın alınacaktır. 
k\.lrıı 1 - Tnhmln bedeli kripl~ maden kömilrunun 18 lira 84 

santimden ve sömikok kôınurüııtin beher tonu 25 lira 70 kuruştan 
munun tut:ırı •9461> lira l O kuruştur. 

2 - Ş:ırt~ame merkezimiz levazımır.d:ın parasız al nır. 
3 - Eksiltme 3/10/940 perşembe r,ünü saat 15 tc Galatndn ]{. • 

tafo.paşa sokngındn me:zkiır merkez sntınalma komisyonunda ynpıır.c!I 
4 - Eksıltme kapalı :zarf usulile ywpılncLıgından istekl ılerin eil(il 

b:ıslamadarı bir saat evvel teklif mektubl:ınnı 'e teminatlarını • 
mr.kbu:ı: almaları şarttır. Aksi takdirde eksiltmeye gireml'2ler. 

5 - Mezkur kdmürlere aid fominah nıu\•:ıkkıık' pıır:ı ı 709 
kuruııtur. 

H - Eksiltmeye 
ncsr Th'nret Odası 

gireu:klerin köıniıı· tuccarı oldukl:ırıno dair l~~ 
vesikalarını göstermeleri ~arttır. (S 

ti 

Gümrük Muhafaza Genel K. lst. li' 
Amirliği Satınalma Komisyonundan : 

Muha mmen ilk .,ı 

bedeli teminatı Ekclltmenin gil11 

~M'''''i' Cins ve mikdarı Lira Lira şekli ~;~ 

--------------------850 Çift 1otın 6375 479 Kapalı zarf 3/1/940 ıı pe 
322 > çızme 4508 359 Açık t'kı>illme > 15 

Yukarıda ynzılı teçhizat hizalarında gosterllcn usullerle yine J1l' 
r111ci.1 yazılı gun ve saatinde satın alııınc:ıktır. Numune C\ sar ve 
mcleri heı· glin komisyonda görulebılir. Kapnlı z.arfa taliiı olanların ~J; t;ı 
saatinden biı· saat evvel kanuni V<' ikalnrile bcr:ıber 2arflarını (,:ı 
Mumh:rne caddesi lbrahiın Rifat h.ınndaki komisyona verınclcrı, :ıçı 1 

s.illmcye istekli olanların bel1i saatinde yuknrıda sozU geçen J\01111 

gelmeleri. (8810) / 

' 
ıM, ı 

Bir çalgıcının seyahati · 
mlnatlan ihaleyi mütenkıb takarriır edecek bedeli üzerinden % 15 nisbc-ı y t 
tinde alımıcaktır. ozga 

3 - isteklilerin knnunun istediği vesnikle birlikte ınunyyen gim vel 
Nafia Müdürlüğünde~' 

- 55 kiWsı;&!iW 

O k..ıdJr ron m ı>ıkıldı kı hıdde
tlmden tenc.ercyı ba şnğı ettım. Pıs 

suları, tem z u l:ırın uzerıne dök -
t üm. Halbuk, ya •lı u taşl:ırın üzeri
ne yayıldı ırıd n tcncerenın yanın

dan .. yulıı ıı) ıılmaz ayagım k:ıydı, 

sırt u hı yuı,; ıl. nıverdim. Y::ıpmJ,t; 

uldut,'l..ln rnu:ziblı •ın ce:z:ı 1'11 <'ekmış 

fdim lll et \er i" ın t..ı oldu
gund:ın p ı ı dı. ,.urOltu ha ıl olm:ıdı. 
Yalıı ı. b ı r.. l:ıclim a rıdı. Ayaga 

it kendı kendıınc: 

Bnşıının c ın 
cuk ı;ıbı h lle d 
dım. T b klar 1 

ytıksek n nın • ltınd ı gozilmc bir 
çamasır cpct ılı tı. Bclkı benı şu 

çıplaklıkt ın kurtnrac k eski p.ırçası 
bulurum mulah.:ıza ı ıle cpetl or
L'lya çPktıın, ı ·ıı de bir çok kirlı ça
maşır 'ar idi. f.lunl:ırın kalfcsı ka
dmlaıa aıd de oltc gomleklcı·, pnçn
ları tcntelı donkır, gogse gelecek mn
hnllinln ı cı tarafı parçalı {,.ni!Cıdan 

ibaret idı. Eskı ve kirli bir ceket 
oldul'llnu gord..ım. Ceketin katlarını 
açtığım vakıt orasından bir de eski 
pentalon zuhur ctm<'Z mi? Tam jşimc 
yarıyacak! Hemen y:ıntalcmu ayagı:. 

ııao, ceketi de arkama gi~dım. Eğer 

bu ıki yarçn eşya bizim arho (Rın-I 
ker) e nıd ı e herıfin • n'atım da 
ôgrE ld.m dcmektır. Çunkü ceket ılc f 
p:ıntalon\1 neft yagı, g:ız ve boya 
kokma ından sahibınln boyac.ı c•ıagı 
olduğu muhakkak idi. Bund. n baş'rn 
pant:ılon d:ı, cekcl de klimılcn boy:ı 
lckclcrı içerisinde idı. Paııtıılonun 

bır z uzun gekn pnçalarını kıvırdım, 
cck~tın onunü yultarıdan as:ıgı ilık
lcdım. 

Şimdı ık! noksanım kalını tı. Bı" 

şapka ılc bir kundura. Kırlı can -
şıı ların ıçınde bulunur umıdil 
peli tekrar nradım. Hakıl ..ıtc bir 
bez şaptrn ı)uldum. Bu d:ı kirli -.e bo
yalı, ıdı. Fakat ışin en mo ·mı ı de 
burada' Kundurayı nasıl bulmalı id? 
T.ıbıı kirli sepetinde bulunmn:z. Mut
fagı araştırdım; rafları, dol.ıpları nlt 
u t ettim, yok yok! Ocagııı ol tara
fında kuçuk bir kapı daha vardı, o 
k.ıpıyı da açtım. Kendimi b..ıhçf' ka
p• ınuı onunde buldum. Durndn bk 
çok eski kunduraJar gormiyeyim mi? 
Vakıa üç dort çıft kunduranın içe- j 

risinde hiç bir tane işe yııraynnı yok 
di. Faknt bu sırada yırtık, eski ara
mak beyhude. Onun için ayııgım:ı 

uyan bir yarım kundurayı ayaklan
ma geçirdim. 

Aı tık ınutraktn 1 kalı amıştı. 

Sokakta kım enın ııazarı dıkkalını 

celbctmıyecegımc k na.ıt gctı• dıkkn 

sanra bahçeye çıktım. Sokrık kııpı 
sındım savuşmak mumkun ol..ımrıdı
gındnn belki bahçe t:ırafındaıı kaça 
bıllrim mülfıhaz:ısı ıle etrnfı muaye
neye koyulcıum. B.ıhçe kuçuk 'e 
~ayet alçak: bir dll\ ar ile muh:ıl idi. 
Duvarı nşmak pek kol:ıy. Lllkın o.na 
da hacet k..ılınadı. Buhçenın sokak 
tnro.!mn açılan kapı ı kılıdlenmiş, 

J .. ınız ıı cc bır demir 'p. rç<1sı ılc sur
meknınışti. Sunncyı çe>kt.m. Kapıyı 
nçacagım ırada G katt.ı br es. 

- Elıza! Mut.fakla galıba lamba 1 
yanıyor ... Sakın ı;apkın herif mut
fağı soymasın, dedi. Se ın sahıbıni 

tapıdım, sarhoş Rinkcr cl'nn uyuma
mış idi. * 

Madam (Eli:za) nın sarhoş kocası
na ne cevap \erd.gint ıyice anlıya
madım ise de: 

- Haydi oradan budnLı gibi oyle
nip durma. ömini.ı gortniyecek dere
cede sarhoş olduğun halde uçuncU 
kattan mutfnkda lfımba yandı~ını na
sıl göreceksin? 

Dediğine hiç şüphe etmem. Maamn 
tih hcrif muttasıl: 

{ Arkası var) 

raatte komizyon ba:ıknnlıı,:ımı muıacnaUarı il!in olunur. c9158> Kapah 
* * * 

zarf usulile eksiltme ilal"I• 
3000 metre kaputlu~ kuma..':' 

1 - Tahmin edilen bedelı «11236 lıra c60.> kuru11 olan «3000 metre 
erat kaputluk kumn ın 4/1. Tc-~. n/1940 cuma unü nat 15 de ikinci p.ı

zarlık eksiltmesi yapıl,ıcakt r. 
2 - llk teminatı •852 lıra •75• kuru~ olup şartnamesi her gilıı ko-

m~-yoııdnn alınnbil.lr. 

;{ - isteklılerin 2490 .ıyılı ka'l'Jnda y:tz.lı vesikalarıle birlikte 
sımpaşada bulunan komisyona mürac,.:ıt ları. c!)] i2• 

* * * ~lanna.ra t rssü Bahri Satınalına Komis~onunuan: 
Ta hmini fiyat Tuta rı 

Cınsl Kilosu Kuruş Sn. Lira Kr§. 

Motorın 200.000 13 00 26.000 
Kıılın bC'nzjn 25.<ıOO 36 80 12.880 
Gaz 15 000 22 71 3.406 

00 
00 
50 

l - 20/U/1940 gununde ynpllncak pazarlı.,ında talıbi çıkmıynn yuka
rıda cıns -.c mıkdarı yazılı uç kalem yakacak maddeleri yeniden paznr
lıkl..ı satın nlınacaklır. 

2 - Pa7.arlığı 30 eylül 1940 pazartesi gunü saat 14 de 1zmittc Tersa
ne kapısınd..ıki l<omlsyon bimı.sındn yo.pılacnktır. 

3 tsbu maddeler bir vey::ı ayrı ayrı taliblere ih::ıle cdilcbllecetln-
den teminatını ı ih:ılcyı ınuteakıb tak:ırrür edecek bedeli üzerinden 'i{ 15 
nistıetinde dcrhnl :ılımıcaktır. 

4 - tstcklılrı '! bu işle aliıkndar olduklanr.a dair ticaret vcsikalnrile 
birlikte muayyen un ve sa.ıtte komisyon b:ışknnlıgına mür:ıcaatları. c9127' 

81 Lisesi~ 
Kız ve Erkek 
Talebe kaydına 

Leyli ve nehari 
devam olunmaktadır. 

~ Selıza~ha.<;ı J'olıs Knrnkolu a.rtmsinda, Tf'lefon 225S4 

1 - Bksiltmeye konulan iş: ıD' 
l: o:zgat - Maden yolunun 35 inri kilometresinde in~ cdıJeccl> ( 
1 ra 60 kuru~luk köpru insaatıdır. 

2 - lJu işe nid şartnnme ve e\ raklar şunlardır: 
A-Eksıltm~ şartnamesi 

:B-Mukav"lc projesi 
C-Nafın işlen genel şartnamr i 
D-Şo c ''-' köprüler fenni Gnrtn:ımesj 
E--llı..tsusi şartname 

F-Kc-;if ccdveli, tahlili fiynt, metraj 
1..-Projc 

elerı Jsteklilcr Yozgat d:ıimi Enolııl"ı>ninde bu e\Tak v~ şartnaff. 
rcbilirlc.-. 

ııcıı 
3 - Eksiltme 5/I0/940 cumnrtesl ı;iinii saat 10 da yozg::ıt daimi c 

niııde yLıpılncnktır. 

4 - Eksiltmeye girebılmek i~in isteklilerin 785 Ura 74 kuruş ıı 
teminat vermeleri ve bundan b .. kn nş.'lgıdaki vcsaıki h:ıiı 
malan lüzımdır. 

A-En n:z yedi bin lirnlık yol '•dJ;ri1 in:ıno.tı yapmış bulun111. 1• 

B-thalcsi tarihinden sekiz gün evvel müracaatla \ilfıyetıen el& 
ye gireceklerine dnir vesikn ~lınalnrı. c 

5 - Teklı! ınektubları 3 üncü madaPdc yazılı santten bir saat e~}: 
k::ıdar Nafin dairesine setirilerekl,omisyon reisliğine mnkbUZ Jll

5 
linde verecektir. Postn ile gönderilecek mektublarm nııı:ıyet ııııı 
maddede yazılı saate kadar gelmi~ olmnsl ve dış znrfınııı ı<r' 
mumu ile iyice kapat;lmış olmısı §arttır. Postada olan r.ccı 

___ ıı:abul l'dılnıcz. (8635) ~~ 

Yü-ksek mühendis mektebi müdürlüğÜflde 
0 .11 · .'f 

1940-941 ders senesi talebe kayıt muaınelc.i cunııırtcı;i ,.e çarşnıl1 e('' 

m:ııı.ıla her gün saat 10 - 12 ve 13.30 - 15.SO orasında yapılmak uıcrr. 1 
Jiln birindcsı birindteşrlnin beşinci güııünc kadar d evam edeccl'ti.'._ ,y&f 

Tnfz;ilAt altnak i$tiyCJ1ler meıttep ıdar<'Sine müracaat edP.billrlc • ~ 
- -::::::::- r_.,tlfl 

Sahibi: A. Cemaleddln Sarayogiu - Ncşrfynt Ml\diirü: Macid Y- tL-3' 
I". · Hıgı ye/: {M. Beldr Cüt"4ôo)'lır ve Cem:ıleddln Saraı;oiilU J)'l.!l 


