
.A\cıl:ır ve Atı-
c1lor (emiyeti mcıı 
sublan ıle daveUi
leri dun Sar:ıybw-
nwıda avcılar bay
ramını k.utıulrunıs
lardır. oglcden ev
vel lstiklfil Mar:iı 
ile b::ı~lıyan ve 
bayrr:k çekme ile 
Atatürk abidesine 
çelenk koymak şek 
linde olan ıner::ısim 
yapıtmış ve av ye
mekleri ile oğlc 

yemegi yenilmls
Ur. 

ogleden soma 
atış mus::ıbaknlnrı 
yapılmıştır. 

Guvercın atısın

da birinciligi Sa-
1'1!ce<ld.n kazan-
mıstır. 1kinciliği 
Teohnri, • uçüncu-· 
luğu Ovakim al
nuıılnrdır. 
Bırincı~ c bir k\1-

pa, jkındye ıoo av 

1~gı, uçuncuyc de 
200 gram bnrUt ho 
djye cdılmiştir. 

Dlger par lı:ı

:reketlcrin" aid td 
,UMlı yıwlıırm-.r,l.Lı 

İşgalde bir de motörlü 
kıt'a vazife alacak 

• 

Yakmda Viyanada bir 
içtima aktediliyor 

Ziraat Vekilinn 
' tedkik seyahati 

Kırşehir. 1 (a.a.) - Ziraat 
:Vekili Muhlis Erkmen dün şeh
rimize gelmiştir. 

Muhlis Erkmen ııehrimizin go 
rülecek yerlerini geı.dikten son
ra dün gece şereflerine Hallcc
vinde verilen temsilde bulun -
musJardır. 

Ziraat Vekili şehrimize gelir -
ken Kaman nahiye merkezinde 
köylülerle temasta bulunmuş 

ve bu mıntakanın durum ve zi · 
rai işleri üzerinde kendileriyle 
görüşmüştür. 

istiklal Uğrunda 
Tefrikası hakkmda 
zaruri · bir cevab --··-

''Tan,. gareksinde \'Jkan hir 
tefrika. hakkında Dr. Fahri 
Va.o'ın ta\'Zih ve tashihlerini 

1 
bugün (3) üncü sayfamızda 

okuyn•uz. 

l'-------' 

·ı idare Yeri 
Nunı08lliRDİye, N;;: 84 lstaUal 

Telgraf: YENi SABAH ls-t.aaW 
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Her Yerde 5 Kuruş 

• 
lzmir fuarına karşı 
halkın büyük rağbeti 
İngiliz pavyonuna Hindistandan gelen 
yeni nadide eşya çok alaka _uyandırdı. 

hmJr l"uannda Tr k3 a r.av3 onundan bir gi;irüniı~ 

---··---
Dün Almanlar 85 tay

yare kaybettiler 

Londra, 1 < a.a.) - lngiliz 
hava ve dahili emniyet nezaret
leri te blii;ri: 

Bu sabah düşmanın mühim 
lıir tayyare kuvveti Kent sa
hilinden aşarak şimalden Ti
mese doğru te\'eccülı etmiştir. 

Tayyare dafi bataryaları fa
aliyete ge misler ve hücum e.... 
den :wcı tayyarelerimiz diiş
mam dağıtmışlardır. Şehirde 

ve Kentin şimali şarki mıntn -
kaı•ında muhtelif mnhalJere bom 
balar atılmıştır. 

Bir şehirde miiteaddid ev \'e 
dfüfüanlar tahrib ediJınjş, bir 
4'amaş1rhanc, bir gar ve bir dere 
kenaımda evler hasara uğra • 
mıştır. ,.. 

Zayiat azdır. Şiın<ll}·e kadar 
alınan raporlara nazaran bu 
hava muharebelerinde avcı tay
yarelerimiz on bir düşman tay
yareı,i düşiirm~'?lcrdir. 

'fayyarelerimizden birini kay .. 
bettik. Öğleden az sonra ikinci 
dii.şman tayyare dalgası gelmiş 

ve Londra mınta.kasınin cenu
bu şarki ine yaklaşmıştır. Hava 
""'lıUharebesi olmuş, düşman püs
kürtülmedcn evvel bombalar at
mıştır. Mufassal raporlaı· lıe-

nüz gelmemiştir. 
İki tara.fm za~ iat nisbcti 

Londra, l (a.a.) - Salahiyet 
tar mahafillcr Alman başku -
mandanlığmın tebliği hal{kmcla. 
aşağıdaki mütaleayı teyid et -
mcktedirler: 

Günün hakiki zayiatı motör
leri düşürülen 85 Alman tayya
rc-::;i ve tnhrib edilen 37 İngiliz 

1zınır, ı (::ı.u.) - 1ıdnc1 h:ıU~sını 

tam:ımlanm;ıya ynkla5:ın h.mır cn
tcrn:ısyon:ıl fuarı dun gece en k:ıl~
b:ılık zamanlarınd .. n bırıni lrnydet -
miştir. P:ıv)onl, r \e •. traksiyon saha
sı hıncahınç dolu ıdJ. Hmdıst:ınd:ın 

gelerek lngıUz iınpcı :ıtorlııgu p:ıv -
yonund:ıki yerlerine yerl! .. -ştirı1l•n na
dide eşya büyük bir nJ,ık:ı j]e !:l')TC• 

• tayyaresidir, 25 İngiliz pilotu 
sağ Ye salimdir. Bu vaziyet kar
şısmdo Almanya 212 avcı tayya. 
resi pilotu ve bombaı·dıman tay· 
yare!eı i mürettebatı kayh<'t· 
miş demektir. 1ngiliz1er ise 12 
pılot kaybetmiı;lerdir. Almanla
rııı talim görmüş tayyarecileı ı 

yenilemek için maruz kaldıkları 
:nüşkU1fıta göre bu fark büyi.ık 

{Sonu 3 üncU sahifede] 

stnndnr jçinde m:ıhsul!lt, mamul: t 
\'c masmı:ıtılcTrakynyı b, şdan b:ı,a il 
ogrcııu· ve oradaki plfırılı mctodık --;:::::==============::; 
.,.c programlı uır cncnı.>c ;ı::ıhıt olur.l ı tier Sabah 

Trakya Auupn ıuı·n~nda ıktısııth 1 rl-------------ı 
bir kôpru, ycşıl bır yurd ı .ırr.hı, F k • t 1 b 
zıımnıt gibi ovaları, Ard,1 \ c Tuıır.ı B 1 r a e eye 
kıyısında tnrıhi cserlerılc su lü gu- d 
zel Edirnenln Sl'liıni) e \"C llç şerefe- Y 8 r 1 m 

dilmektedir. 
Trak\·a pa.v~.} onwıuu uyandır-

~ · tlığı alaka 
lımir (Hu:;us!) - Çalışımı ve lıa

rcket kayruıgırun bir şahe~t;rj olan 
Tr:ıky:ıyı görmek isti;>t•nler Tr::kycı
d:ı uzun bir r,ey:ıhate çıkmakla değıl 
:ı:ıdt.>ee lzmir fuaı mdah:i Trakya pnv
yonunda lıir saat t.c•. kkuf t.'tm<:kle 

Ji camılerinı ve b'UZCl snr.ıy içmi ulu 
n~ııçlarile Çt:\fİJi K:ıraııgoç yolunu 
h::ıkıl:nt knd:ır manalı diynpozitiflc
rıle Trnkya pavyonunun en ınU\ af. 
fak bir koşcsindc seyretmek knbıldır. 
Trakyayı zirnl, tir:ıri, ıkhs:ıdi ve 

kuıtürcl b. kımdan tctkık etmek is
tiyt:nlerln 1zmir J."uannda kcndıne 

[Sonu 3 Onc~ sahifede] 

SABAHTAN SABAHA: 

Ecza pahahhğı 
Eczanelerin bazı eczaların gelmemesi dola-

yısile mevcudları pahahlaştırmıya 
hakları var mı ? 

H
alkın canı ile, sıhhati ile 

o kadar sıkı alikası o~ 
lan ecza fiyatları fiyat rnüra
kabesinde acaba akla ıııı gclmi· 
yor? Yoksa eezruıelcrin işleri 

yolunda olduğu için insaf edip 
fazla istemiyeceklerine mi kani
iz? 

İşleri yolunda. dedik.. Çünkii 
malum ya, bir kaç sene evvel 
Sıhhiye Vekaletinin bir kararı 

ile eczanelerin sayısı çok aznl
clı. Herkes, her iıstediği ycr<le 
y~ni eczane açamamaktadır. 

Hele yerlisi olan ve memlekette · 

.--o--

Unıvcrsıtc Rcktörlüğuniln yuk· 
sek tııhsil gençleri içınde yardıma 

muhtaç olanlara dahıı müessir bır 
surette mu;ıvcnct tcminı için ted
birler ııldığını memnuniyetle oğren-
dik. 

l lk mektebe devam eden yokııul 
yavrulara da yardım iç n daha gc· 
çcn yıl Partinin nezaret ve ıtefkat 
:ıltında §umullu ve esıı:ılı tıir teşck· 
kül vucudc getirilmişti. Her semt-
tekı fakir çocuklara muavenet faa· 

1 

, lıyetınin bir merkez etrafında tek· 
sıfi suretıle muhtaç tıılebcmize da· 
h:ı eaaslı yardımlarda bulunmak ga. 
yesin! ıhtar eden yeni te~kkullııı 

bu seneki mesai tarzı hakkında ga · 
zclelerimtzde henüz hiç bir habere 
raı;tlıyamadık. Vakıa geçen sene 
toplanılmıı, konuşulmuş, göriıııül· 

mÜf ve bu yıl için ehcmmlyetli yar
dımlarda bulunulııca{jı v~dedllmiftl. 

Muhtaç yavrularımıza yardım 

heyetinin başında bulunan fazıletll 
ve fcr:ıgatkar şahı;iyetler malumu
muzdur. Bu zevat belki de ııcs· 

siz, ı;adaı;ız çalışıyorlardır. Lak n 
bu ders yılında arkadaşları oll
lüşe oynaşa yemeklerini yer • 
kcn boyunlarını bUkerck melGI 
ve mahzun bir kenara çekılen yok· 
suı yavrulara mektcb!crimı:de hic 
tcı:aduf edill'!'emctl içi:ı bu zevat 
dııh:ı az tevazu göstererek meçhul 
fııallyctlerı ctrnfında biraz neçriyııt 
yapılsın ve bu yardım işine halkı· 1 

mız dahn yakından alAkııdar edilsin "' 

yapılabilen eczaların Avrupadnn Bir eemt~.)~ 320 kunı~ malobo: 
gelenlerine de gümrük mü.~kii- tentürcliyo~ ... soo, :kuruşa 

Turk, ~ahalline masruf :yardım 
dan anla çckınmez. Elverir ki on. 
bu hususda yol gosterilı.ın. 

A. Ccmnleddin Sarn~ğlı 
[Sonu 2 ncl &alııfcde) suruluyor. 



SAYFA: 2 

ASKER GOZILE 

Askerlikçe 
bu harb 
nasıl ve 

ne zaman 
bitebilir? 

• 
2-

1ki tarafın karşılıklı durma
Iariylc harbi neticelendirmek 
mümkün değildir. Almanyayı, 

geçen Cihan Harbinde mağlfıb 
edebilmek için yüz fırkadan faz
la Fransız kuvvetlerinden bq.
ka 85 İngiliz fırkası 42 Ameri
kan fırası ve 58 İtalyan fırkası 
kullanılmış idi. Bunun mecmuu 
kesirsiz iıç yliz fırka eder. Al
manya bunlardan başka Şark 

cebhesinde de Rusya ile uğraş
mıştı. :Eski Sırbistan ve Ruman
yaya mukabil Türk ve Bulgar 
kuvvetleri mahsub edilebilir • 
Almanya ve müttefikleri, bun
danbaşka tanı abluka ile bam 
madde ve saire tedarikinden sı
kıntı içinde idiler. 

_Bugün Almanya ve ltalya. 
deniz ablukasından 7.8.rar görü
yorlarsa da şark taraftaki mem 
leketler, Karadeniz ve Balkan 
ülkeleri kimilen kendilerine a
Çl)ltır. 

Şu halde bugün de yalnız Al
many yı mağlüb etmek ~ hiç 
olmazsa uç yıiz fır.kana FraôslZ 
ve Alman topraklarmda Al
manya ile çarpışması Jimmdır. 

Almanlarm ve İWyanlann 
İngiltereyi mağlfıb etmeleri ve 
Büyük Britanya adalanna asker 
ihracı meselesi evvelce tedkik 
olunmuş idi. 

Almanlar, bu teşebbüslerinde 
muvaffak olamazlana sade 
tayyare ve denialb taarnalari
le İngiltereyi mağlllb ve sulha 
mecbur edemezler. 

İngilterenin de Almanyayı 
mağlftb edebilmesi için mutia.ka 
oil1mla Framada ve Ahnanyada 
kat1 kara muharebeleri yapma
sı lizmıdır. Vaktiyle Napoleooa 
karşı da böyle olmuştu. Yalnız 

tayyarelerle veya deniz kuvvet
leriyle Almanya mağlôb edile
mez. Tayyareler bir memleketi 
~ribe yararlar. Fakat kendi 
bqlanna kat'i netice istihaal e
demezler. İngiliz Ye Amerikan 
tayyareleri kadar Alma ve İ
talyan fabrikalan da tayyare 
yapıyorlar. Sadece karşılıklı 

tayyare muharebelerinden ve a
kınlarından he,. iki taraf, diğeri
ne karşı kat'i bir netice istihsal 
edemez. Deniz kuvvetlerini ka
nda yUrütmek ve harbe sokmak 
da mümkün değildir. 

İngiltere ve eğer harbe gir
meğe karar verirse Amerika, 
Almanyaya galebe çaı-ak Çil 
lbım gelen üç yQz fırkayı na
sal '9& ne zaman tedarik edebi
lirler? 

Her iki tarafın insan ve saire 
memba.lan bu işe kilidir. An
cak teşkilit ve techiat mese
Jesi, zabit, erkim barit ve ku
mandan meseleleri, talim ve ter
biye meseleleri pek güçtür; ve 
çok zaman ister. Bu iki devle
tin askeri kuvveileri mecburi 
askerlik usulüne dayanmıyor -
du. İngiltere geçen Cihan Har
bmde, h&diselerin sevkiyle , ' Yeni Sabah 
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kabul etmif olduğu mecburi as
kerlik usulünü harbden sonra 
tekrar kaldırdı. Geçen sene si
yasi bidiaeJerin zoriJe, 1939 
ilkbahannda yeniden kabul et
ti: fakat sadece miikellefiyet 1 

sinleri dahilinde olan gençleri 1 

silih albna ~ ordu 
teşkil edilemez; bunlara silih is
ter, cephane ister, teöizat is
ter, esvab i8ter, ağırlık ve nakil 
vasıtaları ister; erbaıi w subay 
ister, kurmay zabiti ve kuman
dan ister, bwılan talim ve terbi
ye etmek Jimn. Zahiri bir ter
biye, buhranlı ?.amanlarda ki
fayetsi.zliğini derakab g&lterir. 
~n Cihan Harbinde, Ça

nakkaledeki İngiliz o!dusu ku-\ 
mandam olan general llamilto
nun raporlannda acele teşkil 

edilmiş, talim ve terbi,eleri na
kıs kıtalann ll8Sll beceribmik
ler gösterdikleri, zabitlerin ve 
hatti kurmay zabitleriııiıı kara
ya çıktıkları mahalJerde nasıl 

vaziyete muvafık düşünüp ka
rar veremedikleri; böyle abit
ler ve böyle .kıta knmandanlsıri
le daha canlı, daha tabiye.ye 
muvafık hareketler icrasmın 

mümkün olamıyacağı sarahat 
ile zikredilmektedir. j 

Bunun için yeni tepil edilen 
ve edilecek hıgilis fırblannın 
müdafaada, bol tebik vasıta

larla müıcehhes oldulduı za
man. iyi iş görmeleri -M uwl
dir; fakat Alman askerine kar
şı bir taarrua bahis menuu ol
duğu zaman meselııınia ellemmi
yeti hayli büyür. 

1939 ilkbahannda medluıi as
kerliği kabul etmit ola hgilte-1 

.renin 1MO ilkbahannda ancak 
30 fırka tetJki1 edelıildiği kftdi 
başvekillerinin ifadeluiaden an
laşılmıştır. Bir sene de 30 fırka 
teşkil edilebiJirse dört senede 
yüz yirmi fırb tetldl obmabilir. 
Büyük rütbeli zahit ve general 
bulmak hususundaki gtiçlükler 
hasebiyle, teşldllt mrlediln;e 
ayni sür'at Ye ayni rawhman 
muhafaza edilemez. Küpk rüt
beli subaylar için mııeeele bir~ 
receye kadar daha basittir. 

Bir ~k lise ve üniversite me
zunları, albaylık bir talim dev
resini mllteakib bir sene kadar 
da harbiye mektebi tabaili gö
rürlerse, talom lmmanduu ola
bilirler. 

İngilterede lise ve iiniversite 
mezunları ~k olduğu için takım 
kwnandaıu yetiltirmekte pek 
güçlük çekilmez. Fakat bölük, 
tabur, alay ve saire kumandan -
lan kifi derecede bnhımmaz. 

Şu halde İngilterenin 1943 se

YENi SABAH 2 EYLtJL 

.Yazan: 
ır ş h. Memleket Haberleri ) SABAHTAN SABAHA l e ~ ve _ Ecza pahaltlıif 

Eski Ordu 
lwnandanlanldaa 

Ekmeli~ ucu~la~ıl- r°Ku;,~°c,~ K,?INa~il v~ıtala~ının 
ması ıçın yem hır ükkinların kapanış 1 tıplerı tahdıd 

tecrübe • saatları olunuyor 
Okuyuculannuzdau O. Sa

Emekli General 

Ali Ihsan 
SABIS 

Ticaret Veklleti bunun 
için yeni bir fonnUI 

hazırlıyor 
1 

Hükılmetin, kö7liı lehine buğda7 
fiyatlarına yapbtı 30 paralık zam
dan sonra ekmek fiyatlan bütün 
memlekette a:JDi nisbet dahilinde 
yükselmiştir. Ticaret Vekaleti bu 
yukselişe mini olırıak içm yeni bir 
ekmek çeşUsinin tecrübelerini tstan-

miyetini ve· deniz ablukasını tez- bul belediyesi lktısad Mudurlilğün~ 
yaptırmıştı. Bu tec:rubeler ıyi netice 

yid ederler ve .Almanların de- vermemiş ve istenen k:ılitede ekmek 
nime ve havada yapacakları te- alınmamıştı. öğrcmdigimizc göre Ti
cavüzJeri Ye zararları azalbrlar; caret VekAleti ;,.eni bir ekmek çeşni
ve ancak böyle bir vaziyette Al- si :formillu bazırlamak\adır. Bu 
manların, İngiltereye ~ ha- formülde bugünkü çeşniden daha 

fazla sert ve daha :ız yumuşak buğ
reketi yapmaları büsbütün güç day vardır. Bu suretle sert buldayın 
ve belki gayri uıümkün olur. fiyatında görülen ucuzluktan istıfa

Bu tedk.iklerimlzdc dahili is- de olunmak istenecektir. Tıcaret 
yanlar, inhililler bahis mevzuu Vekaleti bu formülü yakında Bele
değildir. Hangi tarafta böyle diye lktlsad Müdurlugune tebliğ e-

decek ve yeni çeşninin tecrubeleri -
bir şey v~·kua ı:c!eceğini de kim- nin yapılmasını istiyecektir. 
se kest.iıemez.. Ba.zan karşı ta- --ıttıc-

rafta i~ tc.~ı;:ınluğu vücuda ge- Valinin teftişleri 
tirmek için çalıE~ bir devletin Vali ve Belediye Reisi Doktor LQt-

mi yazıyor: 

"Muhterem gazetenizin ge
çen pazar günkü sayısında 

bir meelekdaşmun akşamlan 
kapanma saati hakkında bir 
ricanamesi jntişar ettL Çok 
yerinde olan bu yazıya ben de 
bir kaç kelime ile igt:irak et
meği düşündüm. Halkın ter
cümanı olan sizlerin bu ricamı 
yazmaktan esirgeoıiyeceğinizi 1 
ümid ediyorum. 

Acaba. bizi saat 19 da ka
patarak meşru hakklJlllZdan 
mahrum etmenin sebeb ve 
minas1 nedir? Bizimle bak
kallann arasındaki farkı so
rabilir miyiz? Evet! esnaf ilci 
sınıfa ayrılabilir: "Toptancı 

ve perakendeei., .. Yoksa bir 
makara, yüz paralık listik ve 
bir mektub kağıdı satan bir 
dükkin da toptansı ile bera
ber ayni saatte kepenkleri in
dirmesi doğru mudur?. ,, 

kendi içinden birdenbire bozul- fi Kırdar şehir dahilınde bır kaç •·-----------
duğu da vaki ol~bilir. Harb psi- gündenberi bizzat teftişler yapmak- 1 KISA HABERLER 1 
kolojisi ve b.ıquc.cu propagan- tadır. Bu te!t.ifler netico .. inde birçok _ 

da ile.: tarafı ~kin bir silihtır. esnafa ceza zabıtları tutulmuştur. ı * Ticaret Mektebınln St•J Ge· 
--:ıuıc--

.. Böyle bir~ bariç olmak Ortainekteb muallimi zintilerl - DPniz Tıcuret mekrebl 
uzere sırf men kuvvet ve kud- • • • talebelel'.inden bır grup mekt.ebiıı ta. 
ret iti~ ... - .... bu harbia -ire- olmak. .ıstıyenlenn l lim genusile staj ~apmnk uzeı·e ıki 

~v ..... h aylık blr deniz seyahatine Ç&kmış-
bileceği aa!ıneJcr yulranda ted- Jmti anlan 1 lardır. Staj:ı çık:ıa talebeler kapbn 
kik ediJmigtir. Napoleon bugün- Orta tedrisat müesseselenne mu- ve çaıkçılardan murekkcbdir. 
kü ~ benzer V&Jliyette allim olmak ilıtiyen lise nle'Alnlan, * Kan Naki Merkezi - Vn cr-
1801 den ta.s EDESine kadar üniversite talebeleri ve muallim sitede hazırlıkları tamamlanan kan 
eli bağlı kalml3 ve hazırlıklarla mektebi mezunlarının musabaka ım- naklı merkezi yakında açılacaktır. 

tihanlarma ~n Univensitede baş- * lıiç ihtıklrı - Sıhhı \e içt m:ıi 
meşgul olmuştur. İngiltere da- Janacaktır. Muavenet VckAleh mu!etti len şeh-
hi bu miiıldet zarfın:ia l'ransa Bu imtihanlar yalnız fizık, kimya, rimizde ılaç ihtıkArı h;,ıkkında yapı
aleyhine ittifaklar kurmakla tabiiye ve lisan denılerinden yapıla - lan ıhbarları tetkıke başl m !ardır. 
uğraşmwşbr. cak muvaffak olan talebeler hangi * Yeni Bır Kurs - 1\1 ı endı ol-

Her iki taraf bugünkü vazi _ dersden imUhana girdi ise o dersi mak istıyen Nafia Cen memutları içın 
yardımcı muallimi olmak hakkını hazırlanan kuı s bugı 1de11 il barcrı 

yette dunırlarsa, bu hal, geçen kazanacakbr. tedrisata ba§lıyacaktır. 
kış Kaginot ve Siegfried hatla-
rında· brp karpya durmıya 
bemer. Alnuınya bagiin Av
nıpamn bra .,,. .. PMla yapaca
ğuıı ya(M"lllw. İnglitre dahi 
nefsini mudafaa için adasına, 

kabuğu içine çelribniştir. Bu hal 
ile Aıman,a Dil yapmış olmaz. 
İngiltere de Jaarbi kazanmııı ol
maz; harb.-..fları ve aılmıb-

Divanı IQgatın tenkidi 
münasebetile Mehmed 
rturi Erdoğana cevab 

Yazan: BESiM ATALAY 

HDkOmet bu hususta 
mUhim bir k•rar verdi 
Hiıkümet muhtelif cıns nakil vası-

talarının bır çok hususlarda nrzet
tiği muşkülitı nazarı itibara alarak 
nakil \ asıtalarının bütun memleket 
dahilınde tiplerinın tahdidine karar 
verm4;tir. Bu kararın tatbiki iein hu 
kümet tarafından yapılan tetkikler 
netıcclenmıştir. Motörlu nakil vası
talarının tevhıdındeki müşkülat na
zarı ttibara nbnarak ilk olarak tev
hid işı motorsüz nakil 'ası\alanndt' 
yanı muhtelif hayvanlarla çekilen 
arabalarda tatbik olun:ıcaktu. Hükü-
metin bu hususdaki tetkikleri ta
mamlanmıştır. Şiındilik tek ve çift 
dıngıllı • olınak uzere ıki tipde arnbıı 
tc bit olunmu~tur. Memleket dahi-
lindc bu ~rabalar coğrafi şartlaı-a 
uygun olarak kullanılacaktır. 

Hukümet yeni araba tiplerinin ta-
ammumu ıc;ın elınden geldigi kadar 

fcdakirlık yapacakbr. Karabük fab-

rıkaları yeni arabaların lı.izum gos

teı-dıgı oks:ınu s~ı ı halinde çıkara -
cnk ve bunlar hlikümM tarafından 

memlek tın hcı- tararında maliyet 
Cıyatına satılacaktır. Bu sureUe yeni 

arnb:ı 1.4,ıi yavaş yavaş revaç bula -
cak ve eski tip arab..'\lar eskidikçe 
orloaôaı\ kalkacaktır. 

ADLiYEDE 

Rakı yerine su satan 
bir açıkgöz yakalandı 

--.. ıcıc--
Yenişehir civanndaki ekseri Halkevlerinin köy 

bakkallarda rakı ~işelerinden gezintileri 
rakı yerine su çıktığı etrafın- Hal evlerinin her sene tertib et~· 
da bir takım şikayetler olduğu lcı-i koy gez.nlılenne başlaııılm11W 
göriilmüştirr. Bunun üzerine ilk g i tı Emmönü halkeVi wafllt
yapılan tahkikatta bu bakkalla- dnn tertlb cd imiştir. Bu geziati 
rın bir mıktar rakılarmı azami lovaya yapılacak ve önümUılclıelıı:i pi 

zar gi.ınu sabahı hususi bir vapur fll" 
tenzıliit ile Hüseyin adında bir zintiye iştirak edcnlen eotürecek • 
bayıden aldıkları anlaşılmıştır. tir. 

Araştırma netıcesinde Yenişc- MisafirliAe deOil kav• 
hirde Dereotu sokağında 21 gaya gitmi• 
numarada oturduğu anlaşılan Zeyrek yokuşunda 132 nwor 
Hüseyin yakalanarak sorguya rada oturan Fethiye imıiDıdt 
çekılmış ve suçunu itiraf etmir- bir bayan ayni sokakta 0~ 
tir. Zekiye isminde bir kıza evveld 

Söylendiğine göre Hüseyin gün misafirliğe giderek 

lan -~ devam eder. 
Bu il bugW plrilde uwbkça, Yeni Sabab ıazetesınin (!!8) A

ğustos nüshasındaki tenkiduuzı oku
dwn. Tenkit nezahet ve terbiye dai
resinde yapılırsa iyidir ve faydah
dır. Ben bu ~t tenkidlerden çe -
ldrunem. Hattl kendim :ıranm ve 
isterim. 

boş şi.şeleri toplayarak bunları da bir kavgaya sebebiyet ver 
su ile doldurduktan sonra ma- ı:niş. Her iki bayan sac;.aaça. haf' 
baretle bandrol yapışbnp bak başa tutuşmuşlar ve yek~ 

sahife (188). Peymudcn lar c;ada !öç- kallara satmakta imiş. Hüseyin yaralamışla.l'dır. İkisi de ted&ti.: 
ınek demektır; peyınane de oradan dün adlıyeye verilmiştir. altıiıa alımnıştır. ~ ft)'a Anupaıım 

işgal ettiği diğer yerlerinde ih
tilil Çlba bile İngiltere ve A
merika, A"tt'lll*ınn kara latası
na geçip ..... ihraç ~çe 
bu vuiyettm illtifade edemezler. 
Almanyayı mmğınb edip sulha 
mecbur etmek için bugünkü 
şartlar, ..... Cihan ~ 
deki şardlrilm çok farldldlr. 

Hususiyle Fran.sanın ortadan 
çıkını§ olmal vaziyeti çok de
ğiştirmigtir. Almany~a kaqı 
Fransa ulLellili§le miib.im bir 
koz idi. Bunaa yerini ancak 
başka bir IJIJtlk kara devleti 
tutabilir. F«er Avrupanın kara 
kıUlsında, büyük bir kara or
dusu lngiltere tarafından kaza
nılarak Almanya aleyhine tah
rik edilebiline o 7.JlDWI vaaiyet 
kolay değİIİr. 

E8ld 1Mri11el ve •ltlact ord• 
K..-ı ... , .... eecu Gewentı 

AlhlamSibis 

Tenkit ve nMinak8f8nln da bir yo
lu vardar. 17i ni)'etle ,yapalan ten -
klUer böyle yapllmaz. Sız, g6deri 
rlönmüt. sakalları dUl\dik olmuş bir 
adam bınile üzerime atılı,1Gr11Unuz. 

Ne istiyorswwa bilrnıyorum. 
Divan terctlaesınde bir çok hata

lar irtiklb ettiiimi yazıyorsunuz. 

Bu, olabilir, ben de bir insanun, 
yanılmazlık iddiasında değiUın. Ba
na yanıldığım yerleri insal'l'.~ ~ 1 
dostça eösterecek olan her adama 
teşekkürler ederim. 

Sizler dün vicdan işlerini inhisar 
altına almıştınız, bugiın de arapçayı. 
mı inhisarınıza almak istiyorsuauz? 
Ben sizin gibilıerin bildikleri arapça
run ne olduiunu pek iyi tanırım. siz 
ancak (Halebi) tercümesine kar~
bilirsiniz, bu işler, sizin anlıyncajı
ıuz işlerden değildir. Medrese bu şe 

de burnunu sokamaz. 

gelmiştir, anladınız mı? (Neytal) --------------------------
kelimesine gcçıyorum. En muteber 
arab lugati olan (Lıs·mulaı·eb) adın
daki esere bakıyoruz. Enn:ıtilü Ven
neytal, Mıkyalu~r:ıbı Velleben) 
di70r kı sut ve şarab olçü u demek
tır. Burada şarab k:ıbt anlamı 7ok
t11r: Saz, kamus tercumesıne bakar.ık 
ve peymane keliılleSını de yanlış 

arth.r.ırak berum yanılılıpm iddıa 
edi)'Ql'SunUZ;. Hoc::orn, tenkit kolay 
değildir, bir kelimenın anlamını iyice 
bilm~ıı. ana eserler taranmadan 
insan 01ia7a atılırsa te böyle mah-
çup olur. 

1 
Tekrar ediyorum. Divan n tercu

mest iti, herh,ın&i arap(a bilenin işi 

deiildir~ bele SlZUl! gi.Oüeri.ıı hiç. Vnl' 
sen yazmakta oldugun tefsıre l.arı ; 
bu gibi işleri erbabına bu:ak._ Eski
den, arapça btlettler her işe bc..ıra.n
larını sokarlar, her ılıınde alim &e
çinirlerdi. Artık o de\·iı·lıew ı~. Bu
nu hala antıyamadtnız mı! 

(Helb) kelimesıne gelince.. c:Ge
rek yarana ve gerek basma nu.iha -
larda pek dojru olar.ık (bulla) gos

terildigi halde siz bir yeni hata ir
tıkab ederek ilaç •. > dıyorsunuz. 

Acemi mi, Usta mı? 
Bir seyyah seyyar satıcılık ite 
fabrikaları gezerken yakalandı . . .. 
Fabrıkalatıda dola«m:ısı 'e i çiler- Hikim ~ M~ ..a i.uıA ettir 

ıe ınenıurlal'a ıpeklt kttnall§lar sat- dı: 
maya kaJkması ü~enne bu hareket- - Tı.ırkiyede senar esaafhk.. &e
len ::ıupheli 1,;bl'Ulen Non eç tebaa- zicl t · cc rlık yalnı Turk vatanda -
sından Pıyeı· oğlu F'redrik Rut en larına ı hsusdm. Aksi t!akdrdtr 
!abcıka kontrolle~! t.r:ıfından polı- ceza venur. 
tıe IMldıirilmiş ve S..matya kM"akoiu Non eı;li su lu ...... uAsıw 11 
ıncınurlnp tarafınd:ııı karakola da- guzlerinl yere çcvirdı. 
vet edilmiıjtiro. -- Ben bilmiyordum. Bun&ut SUC 

Tutı.Wın zabıt ve nahkemeye ve- oh\cak bir şey oldU&Unu tıwı.a B07-
rilmesı esbabına gi>re Fredrikin hııl lemediler de. 
ve elvan şupbe.ti ohnakla beı-aber , Nihayet mahlt~ !tarar verdi: 
ileri surdugu ticaret şekli de 2700 c2'700 sayı.U kanuna glR .,ı8lı: 

sayılı kanuna muhaliftir. tıcılıgı ın.wyetinlle sabnllk ya .... 

nesine kadar yetiştirebileceğ .. --~-111111111111-----.. 1 
ı20 fırka asker Almanyaya kar- [!!ladyo Programı 1 
Şl taarruz için kifi plmiyecek
tir. DominyOBlara da tmir icra 
ederek bir an evvel mecburi as
kerliği kabul ettirmek ve onlar
dan da ceman yihı fırb kadar 
asker teşkil ve cen.etmek ikbza 

Bir zatın geçenlerde yine bu su
tunlarda yazdliı üzel'e yalllJZ arapça 
bilmekle Divanı LUg:ıt tercüme e -
<iibnez daha bir çok eyler bUmek 
Jizımdır. Nitekim bu davanu izin 1 
tenkidiniz de isbat etmektedır. işte 
ha\a diye saydığınız ıruıddclere ge
çiyorum. 

Yahu, siz yazma n h yı hiç ıôr
mediniz, o, Ankaradadır: Görmuş 
gibi davranmanıza şaşm:ık elde de
ğildir. Bu ne cesaret: bir kimsenin 
aôrmediCi şeyi gurnıuş gıbi hareket 
etmesi ve başkasının h:ıtasını bul
mar.a çalışması ayıptır ayıp. 

Evvelki IUD müdıll!iwnwnilile gından dolayı 10 lira :ıgır D&l'a ce
gelerek; nöbetçı mahkemesı olan zası ile mahkwruyeüne ve yeniden 
3 uncu sulh cezaya havale edilen böyle bir curiım işlemıyeceğine h
bu da a duruşınası hemen o gun naat hasıl oldtıjun9'.an tı.. cnanıat 
yaplmışıır. Tı.i.rkçe. mlıni)eıı; &enç teciline- ancak 100 bw1lt maldltJal 
karısı e ~ucuk ç.ocuklan ile bir- mıısraürun kendıiısinMn t .. he•ır
likt. mahkemeye gi.reı Fredri.k hiç karar \·erildi. 

. 
edecektir. 

Bu halde dahi yalım iN İn
giliz kuvvetleriyle Almanyaya 
karşı bir taanılZi harla icrası 

mümkün değildir. Amerikanın 

kendi ordmiyle filen yardımı 

mutlaka lippWbr. Halbuki A
merika dahi mecburi aterliği 
henüz kabul etmemiştir. Mev
cud ordusu ancak yeni tefkilita 1 
bir çekirdek olabilir. Şu halde 
orası da İngiltere vuiJetinde -
dir. 1943 MllfılÜDe kadar yüz 
fırka teşkil edebilirse iyi bir ran-I 
dıman addetmek limndn'. 

Bu kara kuvvetleri tetıkil ve 
i~ edilinciye kadar İngiliz 
&me=eam, Amerika dmwnması 

· ile takviJe edilerelı delilr baki-

l/t/a. PAZARTESi 

7.38 Pıaeı- Ye memleket 
ı;yarı. 

saat 

7.35 Müzik: Hafi! pro.ıram (Pl) 
8.00 AJ- haberleri. 
8.10 Ev bıılmı - Yemek listesi • 
12.30 Pnıcram ve memleket' saat 

ayarı. 

12.35 :uBdk: 
12.50 Ajans haberleri. 
13.20/lt.ll Müzik: Kanpk 

ram (PL) 
18 00 Prcıow n memleket 

ayan. 
19 .1 o l'ılüzilc 

proı-

saat 

19.45 Memleket saat 117an ve ajans 
h .. bt>rlerl. 

20.45 .Müzik: Dinleyici istekleri. 
21.10 MOırik: Saksofon ve Akonle

on soloları - Şükrü Sarı.paaar. 
21.30 RllQo pzetesi. 
21.45 111~ Radyo salon orkes -

trası .. 
22.30 Her' ht saat ll1WI. AJaM 

haberleri; Daılıl, Esham - TahvilM. 
Karııbqo .. Jlulmt Bcınaa (l'i,ıJaL) 

22.45 Miidk: Dans müzqi (Pi.) 

23.!5/D.JI Yarınki ııroo-am ve 
kapan11. 

1 - Niçin ben hicri t..ırlhi mılıldl 

tarihe çevinnem.i$fm. Bu hata imış, 
öyle mi? Ben mebıi tercwne edi70-
rum. Ona başka ey k<l!'ıştırmalc 

doğıu deiildir. Cünku ben şerh yaz
mıyorum, tercüme ediyorum. 

2 - "Arapça matbu ı etındc, Bart, 
Neytaluşşerabi ve Mıky:ıfü Külli 
ma7i.in deni)'OI'. sız bwlu şarap \•e 
praba benaer nkı ı nemel«ın öl
çüsü> diye tercumc ctmi.şsıniı. Hal
buki Bart. şarap kab \'e bütun akar
ların ölçeği denmesi lazıındıı > dıyor
sunuz ve başk.ası.nın halasını ar:ırı.-ea 
kendiniz biribrinden beraber ve b&ri
bil'inden kötü iki hataya birdcıa dü
şüyorsunuz. 

Bakınız ne y:ıpıyorsunuz: Siz mü
tercim Asım clemlinin (Neytal) ke
limesine c:Şarab peyın:ın .• ~ deme
sine bakarak bunu (Şa nb k. ,ı) nn
laınına ~uz Far r;-..ul ı C~
mane) ölçü demektır. &>ru· dan st
zin hildiiiniz wılama gitm' tır. Ba
kın (Burhanı katı) ar ç., ı u hası 
sahile (192) \e bakınız (S'em ul!Mga) 

«Basma nüshada dahi pek doçu 
olarak da (hülb) demeniz de dotıu 
deiiJdir. &ama nüsha awydaııda
dtr. Her istıyen hft' ywde bulalıılb 
ketime birinci cildin (%87 > iaıti sahi
fesindedir ve hattkesi3clir. Siz Jline 
bü,iik bir cesaretle aksini iddia edi
yonunuz. 

Siz ya basma a bak-
madınız. Yahut ta baktJtıruz halde 
hakikati örtmek ~&i,Jocsun • 

Biz bu We çok doj u hareket et
t'k. Gerek yazma e ıerek basma 
nilsbaları ayruyle tan sonra 
kendi kanaatimizi b iye ile W!-
dinlik. Biz kanaatun · de yOtUJabılli
rz. ı, böyle olsa bile bizi doiru yo
la götiı.rmek 'çin yaptlacalt şey Mı 
delildir. Görmediğj bir kitabı gör • 
müş gibi hareket etmek, basma nüs
halan meydanda olan bir kitaptak,l 
kelimeyi, olduğundan başka tilrlü 
g&ıtennek, ilim işlerine aykırı şey
lerdir. 

fArkaaı var) 

t ~ bilmediği den swoısu Sa- Tercwııan komiser bunlart &ek -
ınatya komiser ınua ini Needet .Kr- raredınce Fredrık çok memnun oı
sezer'ın ter UJrulnlıi.ı ile yapılmış- du \ e gule gide biTçok ~ e--
tır. derek hüımi tekrar tekrar ....... 

Fredrik sorulan tac~i şöyle eh. 
aıılatmıştır: Kapıdan çıka.ı:ken bir lira...._.. 

- Ben Norveçte :Berıende doi- ce biraz şaşırdı amrua .• 50Dl'a ...,. 
dum. Nocveçl'yim. ttru.versiteden nun mahkeme ham olduguny aD

msuıumı Bir İnuddettenberi bl.r la~ea derhal çantasuıctan tılmnP 
1ng k.wnaş !abrikas nın ltalyada uzatırken· 

.mumessili,y·m. Son aylar zarfında - Ucuz kurtulduk doirulu 
!tal.Yan NOI'\ eçle harb haline gir- korkmuştwn. Hele ka.rı.m tok ~ 
mesi uz rıne memleketime cit.rnek m~tü .• diyor ve genç karı.aana lleı
ııçin halyadan buraya ıeldim. lki karak soruyordu. 
Qdar via mwuoelesi için bekli;ıı:o- - Değil mi? .. 
nam. LOEan. palasda. karun ve çocw- Onları adliyeden çakarlarken .-
iumla birlikte - program harici ola- tık doğı-u otele &ideceklerini _.. 
rak. - iki ay kalınca paramız tüken- yorla:rdt. Fakat polisle bırlilde ._. 

ete başlad \ e çalışmaya, para Samııtyııya, oradan da Beyojlu p.. 
kazanmaya mecbur oldwn. rakoluna gidecekler<ni öım!nlııM:ıli 

l!lllıl ınaksadla Suraskiden 5 kos - şen yüzleri biraz bozulur gıbi 
tüaüük ipekli kumaş aldım. l'abd- Bereket ki komiser taaa IMr ~ 
ka direktö.rlerine ıöWrilp 5atmak adamı. Geçen bir talai.Y• dlrblıl 
istedim. Talıil bunlıaEı işçiler almaz- ret ederek onbu'ı biaiiru-q.: 
dı. Nitekim iki kosti.luı.lüiü i.lf.i di- - Merak etıneıi.n ~ <*
rektiiıre sattım. Tam uçiıAcüsüoU sa· ile olduktan soqra 1'ıu'IM ..ate vaı
tarken yakal dılar ve buran ıet.i.r- maz .• otelde ~ ...,.,_., 
diler. Neden oldugı.ıau ~> 8WU&.. Ve 1811111iill ...... 

~--------------..... 11111!1 



l'F~Tf SABAH SA.l'l.,A : S 

''istiklal Uğrunda,, 
tefrikası hakkanda 
zaruri bir cevab 

Bir sene harb 
{Ba§makalcden devaml 

tıkları gibi çalısınulnrı icabcdcr· 
kcn işe dört elle sarılmadılar. 

Eksiklerini tamamlamak hu· 
susunda biitün :kabiliyetlerini 
kullanmadılar. 

: ... :s::o::N:::H::A--~llİl!IE ... -. ~--E ... l!.-~~lb-E--~->fr*-_) ınıı"•.ım 
Avrupada harb Af rikada harb Rumen çiftçi lideri 

Viyana kararını 

'7 an,, gazetesinde çıkan bir tefrika hakkın
da Doktor Fahri Canın tavzih ve tashihleri 

C:ıztantep müdafaasının başından 1 
'Onuna kadar şahidı olmu§ ' c ken
.a, d .... bılllil mudafaa ışlcrinc kah

ca ıştir:ık ctmJ.$ olan clyevim 
tıb ~len mudur mu:ıvinı arka

ırnız. doktor Fahri Can'dan bir 
ıı .t b ve bır tavzihnamc aldık. 
( r ·n) gazete inde (1.ııkl51 ugrun-

J :>ern mc alLnd..ı çık n bır -e
ti Yazının b ı nok-t farını t::shıh 
ti! bu y z.ıyı ıleride knlcmc ulına
~ıt ıllı ınucadelc tanhimlzl tenvir 

ını dan ynen neşrcdıyoruz: 
l'an gazetesinde İstiklal uğrun

~ b lı !tında b.r tefrika \'ar. 
d<' y dı ı •e yogurulduğum 

~ ılara aıd olduı:; ı için dıkkalleı 
l;ıttıb edıyoı um. Ne çarC' Kı yaz..1arm 
t' :Unun hakik tle degıl ya, al.ıl ve 
t. ı l kla tcli!ı n umkun de ıl". Her 

, bu benı alakad r etmez. F::ı

lt.:ı Lı Lı cihc-tlcr 'ar kı, bunl.ın go-
1\ı ısmak hıy ı:ıet olur. Bu mun.l

etıc y117.dıgım b. ynzıyı takdım 
Yoı un . Muhterem (Yeni Sabah) 
Yer bulu çok muteşekkir l<a
.. ılh .. 

• IS Fcv .ulbC' er \ e !c\ kattarih ola:ı 

1 

lal h rb mwn tanhıni aydın -
~l.ir,Jk, ilerıdç yazılacak h;:ıt,ıki ta
l <' \ e lkalar \'ermek, bu mucadc-1 

n hak kı J, hr.ım:ınlannı unu -
tuıın klan koruma , udden çok de
erı bir hizmettır. 

. "-C:Jz..:ıntcp mur::ıhcdC!"i sır:ıl:ırınd::ı 
''<tah:ıncmız Şeyh c.ımii denilen 
taın de idı. Benım odam minııre:ıin 
al da, dervi leı in çıle çıl.ardıkları, 
allt.':ı bir tek eyyar kuryola sıgan 
~ır hocrc ıdı. Caıı ı mc,.arlı •ın::ı ba
• n p::ırmoklıklan hacet bczlerilc 
l>e~eı bir tek pencercctı;:i vardı. Bu
t 

ı ccblı ye çok yakın oldugundan 
"1b h 1 d r ı·h \e bomba gu -
~ltulerinden u~ umak hemen miım

n ula'lloıdı. 

. L'zun kı;;; gccelcıini, bu va -
~'Yettc ancak 01.un a' la cçırcbılir
d ın. Buttın e y ı b.r lıcı>bc muhle
\i,y tıııd..ın ıb ret ol n bcnlr.ı, oku
Yac.ık hiçbir eyım yoktu. M::ıh ur 
\e ınuh rıb blı· l ıd ne buluı, m 
unu okumuk ıı c· buı yet ı de ıdını. 
llunıar arasında il clcrde okunan 
bır de t rıh kitabı ı;ard. Çeyrek a-
ırdan fazla süren 'e csatıri l.ah -

t.ı::r a ılıkları dolu ol n Cczair mu
harebc-lcri bu kıt.abda uç dürt satır
l;ı ıfade cdılmıstı. Bu, bana içinde 
Y dıgım G zıaııtep mudafa ının 
11 t·dc yazılacak t .. rıhkrdc • ı caı:;ı 1 
Y ı acı ile du tındurdu. 

1 
Ertc:;i gun, arkada larla bu bahsi 

1ınuştum, \ e ıç nde ya adığımıL ha
tı Uliide -.akııyi \'C h:ıdi atı, eldeki 

•kalarl ı t bıt ebncklıgımizl tc.-
l tı . F kat ne çare lu G an
lıl n dcdı ıbı (Fcle b ba

get rdı). Cunku k a bir 
1n:ınd ı eh.ın ukutu tah:ıkkuk 

~ l · O dan onr.:ı bır r,eylcr yıız.ıldı. 
k'1t m::ı..ılcsd hep şuh 1 goı-uşlerc 

' hıslerc dayanı orak yanldıgı içıo 
ı. ı] hakıkatı ıfııdc etmekten uz::ık 
"'llındı. j 
1 

('l' n) gazct inde", milli mucııde-ı 
~eki hız.metle mi y kından t:ı.nıdı

lt bır zoıt ıst klal h::ırbınırı meçhül 
k.a. trıı hilel('ı ını yaz cağını, hakiki 

hraınanlarını 'atandaşlara ve ta
tı e tanıtacağını Uan ederek h::ıtı -
~ rını y.ızm ıı ba ladı. Çok ıç:en 
b.;ı Lika ıle okumakta oldugum bu 1 

tı al r, bana bu .ıtırl::ırı yazmak 
btıriyctlni \ erdı. ı 

8 r tek vatanda ın bUti..n vak VO 

ti •l rt hakıki cebhcl ri ,.e §Ü

u l rilC' bılmesıne imi.an olm::ıdığı
ı..' k<Lı- etmek lazımdır. Şın d.yc 

d ı· çıkan y zılarda geçen rıhvnl 
lı c hrıctı ı.tcı·de hen uz muhterem mu 

1 
trırındcn bn k ı un· k, hruman bu-1 

dun. Sonrnd.ın cGu ·bu oldu-
tıu tasrıh cttıgı rahmetli dayı Me
d~ (Ya• uz) Mana tır hm ali ınden 

: oltı K ra A ı. nı Gir;idlı diye bıl -ı 
lı ·e lnln ı: akalar uzerindc bır e

ı J L yok. F k::ıt Yahya kaptun 
d bl mıllı mucadelenln ilk 

Yahya knptaıun lıklbcti.ni tayfn cde
Ynhya kap~nın ükıbetini tnyin eden 
meselede (l\lizanotlu haıuruı.) ça-

Mılli mücadelenin chcmmiycUi 
bir \'Dl.asında h:ı,bh ruhlu, kotu bır 
ndaml.ı i ,biı li{ll m ·ınasıru ı!.:ıde eden 
bu hale ne buyurulur? 

Ayni numarnlı tc!rikada ( .. O Sl

rıılarda Bulgar Sadık ve arkadaşlan 
bir zcngıni da~a. kaldırmışlar, rıdrunı 
oldurmuşler, uste1ık de mühim mik
darda parasını alım~brdı. Birçok 
I,ırr: eler bu hldı eyi z:n-:ıllı Yahya 
kaptana isn:ıd cdL-rek işi soygur.cu
lu a doktu diyorlardı. Bu iftira ni
h:ıyct Yahya · ptanın kulııgma dn 
gıtmı on deı-ccc mutecs iı· etmiş

ti. ) deniyor. 
Bugun c-bcdıyclc intikal clınis bu

lunan Sadık babanın muknddes hn
tırası onünde, muhterem muharir 
namımı, aC dılcmckliğimc musa d<' 
buy11rulsun. 1 

Sadık babanın soygunculuk denen 
hareketini Y,ıhy ı k:ıplıın ynpabilmişl 

ol aydı mutee ir degil bUyUk bir 
tftihar duyma:n liızımdı. 

Teferrunta girm'yccegimi cV\ elcc 
soylcdigım içm bu hadisenin m.ıhi
yetinl, daga l::ıldırılan ı:ıd:ım•n hu -
Yiyctı ıi 'e alındığı söylenen ııııranın 
ne oiup nereye \ erild gini si.iylcmi
yccc ·ın. Yalnız muhterem muhar
ririn bu cihcllcı i lyke ögrenip öyle 
yazması ve kclimcrin butun ı 1fınayi 

şümul.le- eş iz, tcdokfır ve rcrag:ıl

knr b,r kahraın:ın ol:ın S:ıdık ba
ban n aziL ruhunu rcncıde etmeme
si Eızımdı . ., 

cYnby:ı kapt.."lnın bu hjd enin iç 
yuzilnu meyd ına çık:ınnası l•endisi
lc Maltepe rndaht mcldebi ınudilı lİ 
binb sı Ncc:ıti \'e Gebze jnııdarm:ı 

lrum:ınd::ını Naille r:ı~ını ar.tı ını \'e 
bu Z('\ atın Y:ıhya ı.ııptan aleyhine 
doı erek ona J.:ır.,.ı bir suıku d hazır
ı dıklıırını fnk ıt Yahya lmpt<ının işi 
tam zamnnında haber al.ıra', suiko~rJ 
cı)ı bı·aıt tcpelcd •"ni. .. Tefrika 24 
k ydcdıyoı-lar. 

(Hfıd: 0nın ç yuzu) ço • kahrıı -
m nca •c çok şereflidır. Yuhyn k p
t nl:ı dıgcr ı:c•.alın aıa.mı açm:ıga 

mils. ıd bır h:'.ıd e dcgildır. İ;iin 

1 
b ınd n sonuna kad:ır ozündc ya
ı::a ı t, '" adam oldugum için suikasd 1 
sozun n bir luıyal oldugunu \'e Ynhay 
lcnptaııın öldürduı,'ll Zll\ allının bir ı 
sulkıı dci olmadı •1nı en iyi bilenler
denim. Sulku d (?) hikayesi Gebıe 

kayma';:amı, Dam:ıd Fcridci, koyul 
itıl!'ıfcı ve Zcynelabidiııin ş:ıhst nda
mı olan Nurcddın tarafından haki
lrnten kahruın:ın \'C erkek olduğu 

kadJL' cahil ve du unccsiz bir ad<Iın 1 

ol n Y hyayı aleyhiı ize çevirmek 
iç n uydurulmuş bir ıruı~ldıı·. 

İzmir 
halkın 

(Sonu yarın) 

Fuarına karşı 
büyük rağbeti 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
h. guzellik if ıde c-dcn pavyonunda 
gôı rnc kfıfidır. 1 

B sencdır mutcvıızi bir şckılde 
fuara ı tirak eden se\·imli Trnkynyı 
takdir etmek \ e Trakyayı İzmirlilere 
ve bu tun Turkıycye 'c yabancılara 1 
tanıtmak için çok buyuk gayret ve 
cncrJı arfcden Umumi MuCetliı: Ge-j 
neı al Küzım Dirlk'I bu kıymetli ve I 
muvuffJkiyctli cscrinclcn dolayı teb
rik etn egi bir borç bılı.rfa. 

M. Savni 

:&lruıcif Vekilinin lzmirde 
ted lrildc ri 

1zmir, 1 (n .) - M • rif \'ckili 
Hasan Alı Yucel ı·c! katındc \ li 
:Fuııd Tuksal \ e l\fa&mf crkar. ol-
clugu halde ICı ıl ulludııki koy ens
tilusunu 'e cgıt lH'I ler kursunu gez
mi \C tetkıkatt bulunmu lur. Vekil 
cnst tude ın Harı, atolycleri, yat.ık
hnnelcrı ve blcbe taı·afından yeni 
in cdılen p:ıvyonlau gezni ve ta
leb" ile gorn mil tur. 

Ha n Ali Yucel dun alqaın fuar 
ga ino u d parti t.ırafından şerefi
ne verılcn ziyafette hazır bu:Jnmu -
tur. 

--»il«--

Alman ve balyan .. .. .. .. 
goruşune gore 
harb zayiatı 

blançosu 
{Baı t rafı 1 inci sayfada) 

ID1L5 olem mıkt rın yüzde altını· 
şıru gö~rmektedir. 

Alınan zayi:ı.b 

Berlin, 1 (n.::ı..) - tık hnrb 
senesinin bilançosunu çizen Al
man gazeteleri Alman zayintı-
11ın ceman 39.000 ölü, 140.000 

l\fayısta Alınan taarruzu baş
ladığı zaman bu herkes için ol· 
duğu gibi miittcfikler için <le 
müdhiş bir sür1Jriz teşkil etti. 
Onlar par~iitçülcri ve beşinci 
kolu hiç hesaba katmamışlar· 

dı. Top işlemez kocaman tank-! 
ları düşünmemişlerdi. Tayyare 
kuvvetlerinin büyük nisbette iş-ı 
tirakleriyle azim mıktarda tank
ların yapacakları hiicuma mu· 
kavemet vasıtalarını hazırlama-ı 
mışlardt. Hele Majino hattını 

yarım bırakmak gibi affedilmez 
bir gaflet göstermişlerdi. Tay-1 
yare itibariyle Fransızlıı.r ve İn
gilizler o kadar geride idiler kir 
bunu aklın almasına imkan yok· 

1 
tur. Dünyanın en mükemmel, 
en kahraman ordusu, mevcud 
c;kanılıarbiyclerin en münevYc
ri ve değerlisi zannedilen Fraıı· 
sız ordusiylc Fransız erkanıhar· 
biyesi mcmleltctin bütün kuv
\"etleriyle düşmana mukabele 
yolunu ô.dcta bulmadan eridi, 
gitli. Fl'nnsa uçumma yuvar
landı. Bunun tevlid ettiği teessü
re ancak bais olduğu hayret mü
savi gelebilir. Fransanın o mu· 
nzzam miidafaa sisteminin, o 
mükemmel ordusunun iskambil 
kağıtlarından yapılmış bir şa·: 
to gibi bir püf ile yıkılması ha
zin ve feci olduğu kadar da zih-
ne sığmaz bir felakettir. 1 

Fransa harbe teknddüm eden ı 
devredeki kusurlarına, harb es· 
nasındaki hatalanna ilaveten 
bir de lıaıbdcn vazgeçmek gibi 

1 
affedilmez bir kabahat işleyince 
İngiltere o hazırlıksız vaziyeti ' 
içimle yapayalnız kaldı ve bir 
müddet bu müdhi§ yükün ağır
lığı altında ezilecek korkusunu J 
verdi. Bu feci ve buhranlı daki
kada İngilt.crede ilk zekô. ve 
irade şimşeği parladı: Fransa 
donanmasının dü.~man eline geç· 
mesino mani olmak kararını 

verdi ve bunu hayran kalınacak 
bir ÜRtadlıkla tatbik etti. 

Fakat hıgilterc Afrikada za
yıf kalıyordu. Burada İtalyan 
kuvvetlerine karşı harbi düşün
memişti. İtalyanın Habe§istan 
seferinden beıi hazırlıkları ln
gilteı'Cde bir aksülamel husule 
getirememişti. Belki Fransız 

kuvvetlerine pek fazla güven· ı 
mi.42ti. Fakat Hindistanın namü
tenahi insan menabiinden keıı· 
disini mahrum bırakan İngi.te· 
re Fransız ktıV\·etlcrinin orta
dan kalkmasiyle bu yalnızlığını 
acısını tatlı. lhmalinin cezasını 
İngiliz Somalisini tabliye etmek 
suretiyle çekti. 

[Baı tarafı 1 inci sahifede] 

bir ehemmiyeti haizdir. 
Petrol depolanna hücum 

Londra, 1 (a.a.) - İngiliz ha
va. nezareti tebliği: 

Sahil nıuhafaza. teşkiliitma 

bağlı tayyareler dün akşam Ro
terdam civarında. Laardivlsen 
petrol depolarına muvaffakı -
yelli bir hücum yapmışlardır. 

Evvelisi gece bombardıman 

tayyarelerimiz Almanyada ve 
Hollandada seçme askeri he· 
deflcre hücumlarına devanı et
rnhjlerdir. Bwılar arasında Ber· 
!inde elektrik tesisatı ve tayya- ı 
re motörü fabrikası ve bir tay
yare meydanı, Kolonyada ?;Iar· 
gebust'de petrol depoları, Ham, 
Sost, Esnabruç ve Mansverde 
emtia. eleme mahalleri, Emden
de gemiler ve muhtelif sınai he
deflerle tayyare meydanları vnr 1 
dır. 

Sahil muhafaza teşkilatı tay· 
yarcleriyle işbirliği yapan do· 
mı.omaya bağlı tayyareler ve 
Retkardan do. petrol depoları 

bombardıman edilmiştir. 

Tayyarelerimizden ikisi üsle
rine dönmemişlerdir. 
Belçiknda sabotaj hareh~tleri 
Briıksel, 1 (o.:ı.) - Alman k)n

trolu altında bulunan Lıcgc 'ılaye· 
tınde geçen çarşamb:ı, Sabot.ıj 

vak'ahırı olmuştur. Almon ordusun 
n:d telgraf tcllerı kesilmişt.r. Bruk-

1 

sel spikC'rinin söyledigine ııozar:ın, 

ilk olmayan bu \'nk'a ilzcrine Alm.:ın 
mııkamları mukobclci bilını ıl oLı·' 
rak Belçika ordusundan terbıs cdı
lcn ve bu mıntakalarda ikamet eden 
kimseleri harb esiri olarak tevlu! 
etmi~ir. Sabotaj yapnnl:ır ke fcdıl -
mcdiği takdirde yeni tevkifler ya _ ı 
pılması bcklcnmektedır. 

Berlintlc nılnıa gelen tnhrirot 
Ncvyork, l (a.a.) - Tr::ınsradı~ 1 

Amerikan aj:ınsının Berlin muh bi
rinin bugün çektiği bir telgra!t.ı, 1n
giliz hava kuvvetlerinin, l3crlm uzc
rmde yaptıkları luwa bucumlarının 
ika ettikleri hasarlar nnlııtılmokta

dır. 

Muhabir, Alman ~ropaguncın nen
reti tamundan bomburdunan cdıi -
miş mah ... llcrde tcrtlb edilen bır ge· 
zintiye iştırak etmiştir. Muh=ıbırın ı 

ynzdıklurına nazaran, Berlinin ce
nubu :ıarkt mıntakasında çıkım bır 

yangın sabah hala devam etmekte 
ıdı. cKuçük karton fabrikası ve ıpck 
ma"azosı> ı mini 'erdıgı mahaller 
de tahrıb edilıni)lcrdir. Yuk ek infı
lak kabiliyetinde bombal:ır \ e yan
gın bombalıırı binlerce camın kı. ıl

masına \"e damların ntc:i almasına 
trebcbiyct 'ermışlerdır. 1 

Şehirde zııhiren ulu yoktuı. Bırk:ıç 
yaralı vardır. Almanlar bu kını e -
lcrin tayyare dafı b ... taryalarının at
tıkl:m obus parçalan ile yaralandı-
ğını söylemekkdirlcr. 

11 
Cebclüt tanka yeni toplar 

yerleştirildi 
Madrid, 1 (o.a.) - Haber alındı -

Bu bir senelik muvaffakıyet· ğına eore tngilizlcr Ceheluttarıkın 
siz harh devresinde lngiltereyi etrafına son model yeni tayyare da
vc bUtün medeniyeti kurtaran fi b::ıtarynları koymuşlardır. Bu ba-
1ngiliz donanmasının azamet ve tnryıılarln soıı zıımanlard:ı kıf:ıyet 

kudreti, İngiliz tayyarecilerinin etmcdıkleri tahakkuk eden ha-.a ba
harikulılde ınnharetlcri ve kalı- taryalan takviye edilmiş olmakw-

1 
dlr. 

ramanlıklan olmuştur. ngiliz Almanlann gt>~ hiicumla.rı 
donanması yalnız adcd itibariyle Londra, 1 (n.a.) _ Alman bom _ 
değil, keyfiyet itibariyle de fev- bardım.ın tayyareleri dalga halinde 
kaladc bir silah olduğunu isbat dUn öğleden sonra ve ccce şınuılı 
etti. Hiç bir hata irtikab etme- g ... rbi sahil mıntııkasına hucum et
den her yerde, her vesile ile ÜS· ınişlcrdir. Düşman tayyarelerinin 

ln :faaliyeti bir kaç saat sürmU tur. 
tünli4:,'iünii gösterdi. giliz toy- Bu mah:ıl birinci defn gunduz bom 
yarcci.lcri ise ka.r ılarındaki lm- bardıman edıldır;inden ilk hucum 
hir adPd faikiyetine rağmen ha· herkesi hoyretc düşurmilştur. Gece 
rikah.ıt· ya1'8.ttılnr. Vatanı ve yu ,sek infılfık kudretinde bıı· bom
beşeriyeli kurtarmak hususun-• b:ı buyilk bir binaya cluşmu tur. tt-

1 

!alyenin eri gayretlerine r:ıgmen 
da donnnmayn layık bir arkadaş çıkan yangın y:ıyılmış ve bır mud-

oldul:ır. det çok iddetli olmu tur. Yıne ılk 
Nıhayct İngiltere de tt:hlike-1 hucum csn:ı::ınd::ı bir sığınağa iwbet 

yi nnla.dı. Ve İngiliz karakterine 1 'aki olarııh: za)ı::ıta sebcb yet vcr

yakışır bir azim 'c dddiyet ile mi~tir. 
işe sarıklı. Bu bir sene içinde Daba sonra yeni bir tayyare d,ıl-
1 ·ı l · - d 1 T h gu ı gelerek aynı mahalle yııksck ın
. ı~gı ı~ enn agun nn ıep ~ı a filak kudrctınde bombalar atnuş \•e 
ıtibanyle Almanlardan gen bu- _ biı· bomba bir sanayi mucs e .. csme 
lunduklan sözlerini işittik. Ni- bir dıgcrl de ı ctrol tevzi merkezme 
ha.yet son günlerdedir ki İngi- isabet ctmi_.tir. Bıı· gaz kıınaliuısyo
liz tayyare imalatının Alman nu pat.:.::ımıs \'c civ::ırd:ı bulunanlar 
imalat.ııu geçmcğc bnşladıih t.c- n ucize nc~·ind~ kurtulmuşI..ırdır. 

• b Londra uzcnne yapılan gece hı.ı -
mınatını aldık. cumu cma~ında projektörler bı.r du 

İsle harbin ikinci senesine maıı tayyaresini huzmeleri arasına I 
böyle bir vaziyetle giriyoruz . ıılını n• tayyare dnfi batuı·yaları d 
En zor ve buhranlı safhayı do- atcşlcrile rmışlardır. Tııyyare kuı;

nanması ve tayynrecileri saye· ı mı tır. Bir Alın. n bombardıman tay
sinde atlntınıya muvaffak olan' yarc"i ılc toyyare dafi bataryalJn a

l rasında d, bir duello olmuştur. 
lngillerc yald~<ıan kış mevsi- Projcktöı· tayyareyi huzmclcrı a-
minde devam edecek ciddi hazır- ra ına lını tır. Tayyare arka topu 
lıklariylc gelecek baharda har- ile 'e mitralyözlerilc prok •to <! :ıteş 
be çok daha Qıüsaid şerait altın- m;mı tıı·. Proıektörlcrden hiç bırl 
da devam edecektir. Bütün fü- sunmeını t r . Tun•are dnfı b<ıtary::ı-

na bir tuı hl lmındı
yliy n muhrırrir bu 

e zararll bır damı 

1.ırı t 1 r n de•. am ctnm;lerdır. 
yaralı \'C 20.000 kayıptan ibaret timallcr artık lngiltcrenin le· Düşman bo b rdııl'an tayyaresi al-
olduğunu kaydcylemekt.cdirler. hindcdir.Hüseyiu Cahilt YALÇL."V çalar ı: l! 1 1 •• n· tır. Bu duelloya 

[ Ba!I tar<.iı 1 inci sahifede] 

Amerika., İtalya~ ı protest-0 mu 
tti,, e . 

Roma, 1 (a.a.) - D.N,B. bil· 
diriyor: 

Maltaya karşı yapılan bir ha
va hücumu esnasında iki Amcri· 
kan misyonerinin öldüğüne ve 
Amerika hükumetinin de hadi· 
seyi Roma nezdinde protesto ey 
lcdiğine dair İngiliz menşeli şa
yialar hakkında iyi haber • lan 
İtalyan kaynaklarında beyan 
edildiğine göre Roma nezdinde 
böyle bir protesto yapılmamış

tır. Ve deveran eden şayialar 
hakkında da hiçbir maliımat yok 1 
tur. I 
ıhıt olan bir kiın e Alman tr.ıyy:ı-

rcsıııın proJcktörlcrın ziynsındJn 

kaçmak ıçin buyult: bır gayret sarfct- 1 
tıgını r.oylcmi Ur. Duşman tayy.ırcsi 
Londı,ı mıntukasınıı, allı bomba at
ını.;;tır. Bu bombalar paUarkeıı par-1 
l:ık s.ırı zıy:ılar çıkarmışlar ve arka
l:ırtnd1n boi,'Uk ınfıliıklar takıb et-

miştir. 1 
İhtiyar Alınan casustan 

Londra, ı (n.n.) - İS\ içre tcb:ı
nsmd n 62 yaşlarınd::ı Emil Wırth 
ve k nsı 61 yaşında Alman Wtıı ı, 
uçLq halındc bulunıın d~-man tay
y ırelcn tarafından görülmek uzcıe 
Hl A •ustosta clcktrık ıncş:ılesı ılc I 
ış.ııet vermek suçund..ın, L<ındrıı 

nııııt.ık ı polısi muh::ıl·emesi huzu- 1 
runa ıkarılmı lardır. 

Polisın talebi uzerıne muh keme 
sckıı gun som ıı) n talık edılnııştır. 

hıgiliz h:wa tebliği 
Londıa, ı \a. ,) -- lngıliz h:ıvn ve 

nn.:ıv:ıtan emnıyet nezarctlerı tcl>lıgı 

Dun gece munferıt \ eya kii uk 
fılol rhalinde hareket eden duınn:ın 
t::ıJı yarelen hucuınl:ırını bılhass::ı ln-
gıltcı·cııın şımali şark si ı:nn:ıyi mın
bk ılıhn.ı tevcih ctmiı:lerdır. 
ŞımaL garbidc bir ~hre ntılan 

yonguı bomb 1 n ılc bırçok y rıgın

l:ıL çıkmışsı da hcp .. i sonduruln u -
tur. Bdcdlyeıun damına 'Ve"><IU' b ı 

bın:ıl r:ı yuksck kudrette bombalar 
1 

du mı.ı tur. Bazı kı•ıı,elerin ölmuş 

ve y.ıroL:ın11uş olm..ı ma r. •men h -
umun gı.:nı iıgıne n.ız:ıran zayı t az

d r Şimah garbL 'e ,.i:nolı rl d.., 
dl• n dığt:r boınbalurda y ngınl r 
çık.ırmı;ı; ve cvkrı yıkmıştır. 11.<S.:ır 

nlsbcten m hdud zayıat azdır. Lon
dr :ıhıl olmak uzere n cml kctın 
b;;ı:;k ı lo ·t.ılarıııa da hucum cd.l -
mı.ştıt B.ızı has:ır ve zayıat olmuş -
tur. 

Alı0<ın son raporlar dun 85 du -
m.Jıı t yy.ıresını duşuruldugunu go -
t rm" .. tedır. Bunlardan yetmı ı ll\ c.ı 

t.ıyy r~leıımız, 15 i t. yyarc dafı ba
t.ıı y.:ıtnı ınuz turofından du.,urı.ı1mu.,

lerdıı. 

n hJreka• esnasında 37 tayyare
mıı:ı oybett k. Pılotlıırd4ln 25 ı :ıg 

ve lınıdır. 

Alnıaıı mi tebliği j 
Bertın, 1 (a.a.) - Alman oı"dul.ın 1 

b:ışkum;ınd..ınlığı tebligı: 1 
Bır denızaltı tngilızlerin 15 bın 

tonluk Dunvcgan Castle i mıncleki 
c ıııı.:ıni b.ıtırmı tır. Bu mm affakı
yet ı.;aye;,ınde Alman deniz ııltıları 

t.ır..ıfınd.ın UÇ gun zarfında b:ıtırıl.:ın 
r.emıknn hacmi 100 bin tonu bulmuş 
tur. 

31 Agw;to u 1 Eylıile baglıy:ın gece 
muh;ırcbe ve avcı tayyarelerımiz tn
gılız ad ıl.:ırına karşı hucuml.ınna 

d 1 vam etmişlerdır. Kent Esze koııl
luklıınnd;:ı tayyare meydanları, Tay
mi n ı~:ıbınd ve Lh etpool d.:ı lı

ııı n tcsıs:ıtı merkezi lngilterede ldy
y..ırc rıı11lzcme fobrikcıları bombardı-ı 
ınrın cclilmıştır. 

Çık.an bır ~k yangınlar bu h.ıre- 1 

lcitın ne kadar mucssır olduguııu ~.J
hıdıdırler. 

Bu h .. ı ckat esnasında cercyane
den ~ndd ~tıı ha\ a ımıharcbclenı.dc 

1 Hi du~ınan tayyaresi diışurulmu -
tur tngılı • lıın nlarm::ı m:ıyn dokul-

1 mesıııc dcvıım edılmiştir. 

D ın ece lngıliz tayyareleri Ruhr 
havzası ve Berlın üzerinde uı; .. rak 
ınuhlclil mJhollcrc bombalar atrnış-
1..ırsa d.ı az ha ar y;ıpmışlnrdır. Bu 1 

mah llcrırı hıç bırinde askeri hedef
lere ı bet \akı olmam~tır. Tayyare 
dJfı bııt.ıry l.:ırıınız Derime hucum 
eden du man tayyarelerinin elıır 

ıcın • bomba ·ıtma ın:ı manı olmuş -
lnrdır. Bır çok bombalar çıplak tar
ı.at w::ı du mu tur. 

D.ın gu11duz du mıııun tayyar<' za
yi tı 133 duı. Bunlıırdan 116 ı bJvn 
ınuharebelcrınde uçu geçen trıyyaıc 

d:ıfı bataryalarıınız tar::ıfmd.:ın 14 u 
yeıcte ımha ecl lmlşlerdır. Bunl rd ın 1 
ba ka 74 balon da Whrıb cdılmı;ıtır. 

AlıP:'ln t yy rclC'rındcn 32 i yok-
1 m d..ı bulum laı ıştır. 

N"vyork, 1 ( .a.) - Amerika c!
lwrıuınuııııye cnst.tusu tnr::ıfıııd<m 

y ıpıbn mi.ıracant üzerine rey 'eren 
butun mılletın yuzde 62 si bu kış 
nçlık olduğu takdırde Almanyanın 

tahakiaımU altında bulunan mıllet
lcrc Amerika semilC'rile yiyecek 
gondcrılmcs.nin siddctlc aleyhinde 
rey vermi 1 rdir. 

protesto etti 
[ Ba§ tarafı 1 inci sahifede] 

yük bır faaliyete geçmişlerdir. 
Bükreş radyosu vaziyet hak· 

kında tefsirlerde bulunurken 
bir çok devletler ortadan kallı:· 
bğı halde Rumanyanın böyle 
bir felakete kurban gı.tmcdiğini 
ve bugün her zamandan ziyade 
Rumen de\•letinin mevcudiyetini 
ve tamamiyetim resmen garnn· 
ti etmiş olan Almanya ve 1tal • 
yanın yanında bir siyaset takib 
etmek zarureti hasıl olduğunu 

bilhassa tebarüz ettirmektedir. 
Ordinca, gazetesi, Rumanya, 

kuvvetli \"e muntazam bır dev
let halinde mevcud ol:iuğu müd· 
detçe ortada kaybolmus hiçbir 
şey olmadığını yazmaktadır. 

it.'llya t.cselli ediyor 
Roma. 1 (a.n.) - "Popolo di 

Roma., gazetesi, Rumanyanın 
Viyanadaki hakem karan yü
zünden uğramış olduğu aı nzi 
za.yıatından pek fnzla şikayet 

ctmcgc hakkı olınadıgıru yaz
mnkta ve bunun iki sebebi bu
lunduğunu iliı.ve etmektedir: ı 
Evvclfı Rumanya, bundan böyle 
dıı.hn derlı toplu, muteeanis '\e 
miıhim mıkta.rda ekallıyetlerin 

ve h:omşulanrun her zaman mü
naka. a gotunnez bir takım 

hukuk ileri sünnckte oldukları 

arazının tehlıkeli yükünden 
kurtulmuştur. 

Saniyen, bugün iki mihver 
devletırun araziye aid garanti -
sind n mustcf ıd bulunmakta -
dır. Bu ıkı devlet. Ru:nanyayı 
heı· türlü harici tehdıde karşı 

hımaye etmekle ve tamamiyle 
asude bır hayat geçinuesını 

mwnkun kılmaktadır. 
Amiral Hortbynin U>sek'!liirii 
Budapcşte, 1 (a.a.) - Macar 

ajansı bildınyor: 

1'ransılvanyanın yeniden Mn
caristana dönme i münasebeti· 
le, Kri!.l Naibi Amiral Horthy, 
Kont Telekıye bır mektup gön· 
dererek başvekıle sulh yoliyle 
tadıl ıçın 22 ene sarf etti,,i kıy
metlı fönlıyetten dolayı teşek

kür etmıştir. 
Rumen hükiinı tinin izahatı 
Bukre . 1 (.ı ) - R dor • jansı 

bLldıuyot. 

ıJ - 30 Agustos g e i 
s.:ılt.lnat ıneclısının, Rumen - l\i ıc r 

de\ letlcrı-

m l nnın .mkansızlı •ı, lu umlu tn 
kı a bır muhlet u;ınde ı.ar,ır alma-
sııu icab etürmı tır. 1 

Rumen - ~acar ıhtıliıfının hallc
dılınC' ,.ııı t:ımamılc mıh r"' lır '. ıl 
h:ık mli ıu kabulu k::ıı 

wanc \..ırmı;tır. 
Dcmo .rasi hanci 

iç.n ı c rnd r ıztır ı!.ı \ <' ıC't ol ı sn 
ol un, bu kut'. d:ı '1k d n zarı dık
kat ~ alıom.ı ı 1 ozıın ekn r:y d \ -
letın mevcudıyelının ıdamesı 'c de -
letı t ınsıl roen \ <' er bu olm :ı 

ı.stıkb;,ıl hakkında btlyu, umidlcr bes 
lenmıyecek Jl:ın taht ctraündu mut
tchıd t ::ınuddur. 

Tamir edilemez 
hatalar 

tF::!!!. eçcıı kış Belgradda t-Op
~ la.nan B3lkan antantı 
konseyinde müşahid ola.rnk bu· 
hınan arkndaslnnrmz avdet et-
tikleri zaman, resmi çerço\(' 
haricinde koD.S('yin hiç 
de parlali: \ 'C sanümi olınadıb'l
ru, Balkanlı müttofiklerimiziıı 

Yunruıistan bari~.. lnuın ve 
1t:ııyadaıı pek fazla iıuniş gO
ründiiklcrini aıdafımşlardı. E
s:ıscn konseyi mütoaldb dort 
B3Ikan de\ Jetinin hariciye mzır
lan mutad nutuklarım irnd e
derlerlien llaricl~e Velülimiz 
~ükıii SaI'SÇ-Oğlunda.ıı ba§ka. luç 
bir murahhas İngilİ7. \c Fran -
ız kelimelerini a.ı,'~ııın b~ô al

maını~lardı. llattiı. Bariciye Ve
kilimizin Bclgnıda lıarokct c-
derlienı Tiirk - İngiliz - Fransız 
ittifalunda.n ve Türkiyenin hi
taraf cle!;ril, lıarb harici bulund!l-

ğundan bahseden ~')ana.ti bti.yü.1· 
bir glirült ü uyandırmış ve bu 
. ekilde beyanatın hir cliplom si 
hata ı olduğu bile ga)Tİ resmi 
surette nıe\-uıu ısedilınisti. 

Balkan ittüakmın basi t
li ( ! ) \'C uzak görfu lü ( ! ) hari
ciye nazırları pa.rlal< cünılclerlo 
dolu natuklannda Alımı.nya 'o 
İt.alya~a karsı sarsılmaz O.'>i

Iuk ve itirnadlanndan d nı ' r
muşlar 'e mülki t unanÜ) et 
l>ahsinc gelin~, burada se~lerini 
~iikseıterek bu hususta hiç bir 
fedakfırlık l JY.Wuyncakbmu 
kat'i bir lisanln. kayd \'f' ic:ı.b -
elerse harbi göre alacnld:ı.nm 

sö~ lt>mişlerdi. Realist, uzaı.,., ~o

rcn Türk tezi bum.da luçhır 

ciddi altls bulamadı. lnı.ıın ve 
İtalyan gazeteleri ve biUt 
meşhur İtalyan gazetecisi sin
yor Gayda llariC'J re \ <"ldlinıizin 
nutkwıu tcnkid, diğer Ballmnh 
nnzırlann sözlerini meclhettilrr. 

Aradan dalın l.>ir sene bile 
g~medon, Ga.rbdn Ji"rtuısrz oeh
Jıe i !;Ölcer {'Qkmcz Balk:ınlıınfa. 
oynanan oyun binlenbire \ c ç.
hcsini doği,<;tirdi. Bu i~ ilk 
kurban olarak Runınıı •a seçildi. 
Ve çabuC'.ak kuşı (ıevrildi. Ebrer 
tıurnaııynnııı i~fode lıir sa.bot:ı.j 

hareketi ( ! ) b ş gosterilı o 
Alınan kıt.alan süküneti iacfo 
mal~a.diyle rnüdruuJe etmezi r
se llurna.nya şimdilil· mm hu
dudlan i~lııde kalacak. Alcsi h:: i
de :Almanya, Rmnanyn.du. • 
)i i temin etmek f.:;,... . .-.:. .... 
nı ( ! ) da gö7.e bcak 
ı-.çık!:.:ı söylf'..niyor. 

İkinci merhale Tuna meS&-
1 i olacaldır. ''iyana anlaşma
sı bnzalarur imzalanmaz Alman
~ a diin Tuna statüsiıoün do
J::riştirilmesi lüzumundan kn.t'i 
bir lisanla bahsetti. \'e hazırı~
dığt projeyi kendilerine · dooo 
iınzalatnıak maksadi~ le yutun
da Tunaı devleti rinin nıur-a.lı

lıa la.rını \'iyana.3 a da.v"t edece
ğini ilan e! ti. 

Bunu müteakib ıtul) il 
müştereken Sırp tazyiki altm
cla. f cci günler • ' yan ( ! ) A ı·
na vudları, Almanları, lat-a.rl ı
i'l, kimbilir belki de .. l!wcn ' 
!lırvatJarı kurbınn.'Uıııı sır.·~ı 

gelecek. Belki de d.tha e\"\' •l 
Ylll'..aııist.an tedhis etlilm,.,~ tu· 
4;~tl.'l~d~·. 

Afrikada işlerin dil.e) 
diiştüı'.;oii Ue\ red ln!?I rnh ge
(•irmck i~fo Alınanyanın a.. ı

talyanın da bol 'tdayu. ihtiyaç
ları 'ardır. Bnna emni)!etl ma
lili olabilmek ipn de Balk~ıı.r
da liizde yüz bir niifuz tesc et
me-k mecburiyetinde lirler. İste 
bütün bu acı ihthnallPr, Ballc:.n
lann başlannn. üşüsmuıi i'>İ} \h 
bulutlardır. 

Halbuki eğer bidayet 'l'üch
lerin ~ olu tutulsa \ e BaJlmnlar 
yekviicud bir 1.titk teşkil ef:sc
lt:rdi bu felaketlerin hiç biri vu
lrua gdnıiyooekti. Bu.gun art ık 
fırsatlar maal f k::ı.l h dilmis 
gibi görünmektedir. Ve a~la
ıup sızlaruna.kla bmılar rtrn ge
ri gelmez. Balkanlı diplonıntla.

nn basiret (!).teenni (!), iti
dal(!) politiknlannın nu hu 
olmu~tiır. 

MURAD SERTOGLU 
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No . 140 Yazan: Sami KARA YEi .. 

Deyince, Deli Murad ustaca bir çeviklik ıle sımsıkı ~cngelle-
cevab veı dı: yiYerdi ve çcngcllemefilyl bera-

- Paşam, söyledikleriniz doğ- bcr de o koskoca devi hemen 
'ru ... AJiço, hasmını oldurmuş yer s~rib altma aldı. 
~etmişti. Gördü ki daha ol- Bu clchşetH manzara karŞL')ln
manuşbr. Bu, sebcble hücumJa- da seyircilerden baı,;-1 usturn ıle 
nru terkdti. Bu, pehlivanlığın kazınmış, boynu muskalı ve Ru- 1 
en bu) uJ.ı maharetlerinden biri- mehli bır genç şöyle haykırdı: ı 
dır. l - Beooyy ! Baka sen bikeı et 

- - 0k U"l< •. 8en tevil ıediyor- be! A be bizim genç zincirlnr.m, 
sım? h·tiyar dağdevireni manda gıbi 

- Hayır puşam? Böyledir .. A- yeı e: de\ mlı be!. 
Ji o, kurnazlık ediyor.. Hallnn coşkun sadaları arn-

- Zannetmem.. smd~ Aliçonun gök gürültü~ünc 
- Paşam, ağalara beylere benziycn sesleri işidilisonhı. Ko-

8'>nmuz. On1ann içınde güreşten ca Alıçonun a!mnda.n burum bu-
anhı)·m1laı ,·ardır .. dedi. ram te'"lc.Tin akbğım görenler: 

Pa'-ia, yanında bulunan ağn- - Eyvah, Aliço yenilecek .. 
Jar.i:ın birisinı;: :Lııyc ı;oyleniyor, fakat bu siiy- { 

- Ne dersin ağa? lenerılcr arasında Aliconıın galıo 

D< yınce, ağa ce' nb verdi: gelecfM~ine inananlar ekseri) eti' 

1SPOR1 
Fudbol maçları 
Dün Galatasaray ile Beykoz 

takırnlnrı lıg maçlarına hazır

lık olmak üzere huı-usi bir mü
sabaka yaıJmışlardır. 

BeyJrnz çayırında oynanan 
mnc. iki takımın da fonnu üze
rinde iyi bir tesir yapmı!'l, bil
hassa Galatnsarny takımının 

idmansızlığı görülmüştür. 

llk <lcvre golsüz biteceğe 
benzerken, sonuncu dakikalar
da Galatasaray bir gol çıkararak 
galib vaziyete geçmi~ Ye haf
tnym 1 - O ı;a •1kırmızıhlar lehi
ne net icel ~nmi~tiı. 

1.kincı devrede Galatasaray 
iki gol daha çıkararak maçın 

neticesini temin etmiş hissini 
vermi~ de Beykoz devn~nin 

f:onlaıına doğru ve arka arka.ya 
iiç g<ıl ~ aparak miisab:ıkayı 3 -3 
beraberlikle bitirmcğe mlm1ffak 
olmuştur. - Pı şan", Ddi Muradın söy- tc"Skıl ettiği için: 

ledığ doğrudı r. Aliço, hasmı-ı - Ya&-ı Aliço... " • İstanbul yelken 
nın <ı)· rmı bekhyor .. Güreşe bi-

1 
- Y:u;ıa. Koca pchJivan... şampiyonası 

r:l!' ~ nra başlı) acak.. 1 Seslen, sinirleri yay kirişi htr.nbul yefkt:>n şampiyonası-
Hnkıkaten Afü,:o, hasmının gibi gerginleşen seyircileri lJÜH-, na llün de dt.·\·nm edilmiş \"e ni

huıı:1 J.esmeğe, Ye güreşi denk-j biitiin heyecana düşürüyordu . }ıayetlerıdirilmi~tir. Dün hava-
J runnc ğe çnlı~~yordu. Kendi- l .hli<,o .. Bu eski güreşçinin E:ı1r· nın <;ok sert ve yabrmurlu olma-
... 01 }l"c ,\"CrJnJ'l"Ol", bütün güre~in tı }·o~ay 1"0)8." ve, .. ,,. geJı"r mı· "tlJ.? 
.,.. J ·s • n -· J ı"' ~ · ~ı mü.snbıkları oldukça müşkül 
hgll Jıgmı hm>mına taf',ltl"''Ordu. 1 0 Jutanbuld.., uaptlg-;.ı ..,.., .. r•ş 1 

"' "' • "" ·' 6 .... • - ''a7.İ~E·tlerde bırakmıııtır. Hava-
hntrnncı, bütün kuvveti,...le 1 le-l .l., \,-.~yıe "'C""ı·rcı·ıen· ka.-. 

J n u-.. vu • "' "' " nm ~raiti göz önünde tutularak 
a.'ilı)or. Ali<;o da hafif hareket- defo tı·rc diit Ye heyeean içinde 1 

1 
rota tl<>ğiştirilmiş bulunuyor-

lt•rle hacmımn hiicumlaı ını def- bun:ıltmış, \le kapı11manın so-
y 

1 
du. 

t•<liyordu. Yorulan h:ıtrancı 1 nunda hasmının sırtını yere a· J !m ıurr eisimizin iki oğlu da 
>d°. 1 getirmekte gecikmemişti. 

yarışbı.ıda bulunmuşlar. ve çok 
}}i , ·'. YaF- ... ·ayaı: f'enc rah;- F"' 1' at Ka"aladakı· gür" de 

"( "' ·; e 1 ° · ' ' '"'°" yakından takib etmişlerdir. Bi-
binin ne yaman bir s,e'-' oldufüı- '\.•abrna "tıhr gu··..,,.,ıerden u' <Hl 

- "' ~ .} ·• • •• ·~ b - dayctten itibaren rakiblerini 
rnı mıla'-'lnca içinden, bu böyle I <fi Ali<:onun .,;;.,. vı·rmı· kHolu1

• 
"' · • ·' ...... • ,., fı<:Şİne takan MahLJud ~ona. ka-

l '.ENI SABAJl 2 

Sandalda şaka eden be9 
genç denize döküldüler randevu evi baslldı · 

SUleymaniyeda bir [ 

İSTİKLAL LİSESİ 
MÜD0RL0<10NDEN: Evvelki akşam saat on altı 

raddelerinde Davudpasa bkele
sinde bir sandal lnraJayarak bı
neıı Halil, Mustafa, Faık, tora
him, Mehme<l adlanndaki be · 
arkadaş denize açıldıkları sıra

da şakalaşırlarken ı-:andal de\"
rilmiş Ye denize dbliülmüşlerdir. 

Süicymaniycoe lrrıru et soka
ğınd~ 4 sayılı c '<~-Ot uran Mü-
nı•vvcrin ı;ıksık genç kadın ve . 1 - m., Ol ta ve fu;r ıusım~nna yatılı veya yoiı.sız luz. •e eı·ke"k 
erkekleri misnfir e1tiği dikkati tn1cbe kaydına b::ı~aı:ı.nııştır. 

2 - &ki talebe e~luhın on beşinci guııunc kad~.r &erek melduP-
"ekerek evi gozciiJer tarafından ı 
:< in, gerek mekt eve baç vurarak kaydını yenllem etldir. Eaki t atebenn 
kontrol altına alınnuştır. t>ylUlun on beşinden ton. a yapac:lklnrı :müracaat :kabul cdilınl1e-

:ı.:::wclki gece ge11e iki genç er- cektir. 
kekle iki genç kadım misafir c- 3 - lstiycnleı c nwktcbın kcıyıd fi<U"1J:ır ını. bildiren ttın!n:ıme• 

den M lincvverin evine baskın 
cönderılir. Pek az yüzme bıldilt1erinden 

bir çok bueaJ~ynn ve baı;:rnşan 
gençler, sahilden yetişen san -
dallara baygın bir hale] yorgun 
olarak çıkarılmışlar ve bir hay
li de su yutmuşlardır. Cümlesi 
Cerrah paşa hastanesine kaldın -
Jarak teda\•i altın:-, :ııhnmıı;;lardır. 

J\dreıı.: Şehuıdcbaşı I'olis k:ırak~lu arkSJ. Telefon: 22534 

yapılarak bu nusafirler fena bir lilll•••••••••••••••••••••••••• 
vıWyelte ve cürmUmeşlıııd ha-ı ] 

lin~~~:i1a::ı1:::abıt tutu-, ı Devlet Demiryolları llcinları 
l:ır:ık kanuni takıbata b:ı~l:m - ---------------------------. 
mıştır. Muhammen bedeli !ıOOO lira olan 450 ton wpen•imilıı J2/9/l!l10 pcı~.,11~ 

===============================~ -~ ---
1940 Senesinin 

Son modelleri 
Çok wrıf \C amım Ç.t'.ş:ıtıi, J...ıdın 

erkı.:k Jrnl \ ~ lCJl 

ARLON 
~ııUeri gelınişlir. 

Saiı-; depQ•u: z. Saatnıan. Sultanha· 
mam Camcıbaşı tıan J inci kat 

Ankara Valiliğinden : 
Keşi! bedeli 4~' C lirn t ::! kuruş olup bunun l'i!ıOO lira 62 kuruşu 940 

mali yılı butçcrlnden geriye li:-ılan 15000 lirası da 941 m.ıU yılı butçesinden 
ödenmek şartile Anı,. :-ı - K. Hnm:ım yolunun 104 + 200 uncü kilometre
sinden a)Tılıın Çamlıckıe rıahi)'C Y•JlU inşaatı işi 9/9/1940 pazartesi günii 
r:ı:ıt 15 buçukta dcılml eııl'ümcnde ihalesi yapılmak üzere kap.ılı wrll:ı ek
siltmeye konulmu.-tur. 

Muvnldrnt teminau 319~ lırn 75 kwuşlur. 

lırteklilerin 1t>J.-lif mektı.plLnııı Ticaret O<iası vesıJ..a teminat mektup 
\eya ınnkbuzu ' t! ıhole gunünden en az tekiz gtin evvel vılfıyete ıst.ida ıle 

müracaat t.'<lerek bu işe rud alacakları :fenni erıliyet VCSJkııl:ınle birlikte 
sözü geçen günde 5aat 14 buçuga k:ıd:ır dairni enciimen reislığme verme
leri. Bunn • id k<:~il ve şm·tnnmeyi her gün Nofüı MudurJugunde gorebi-
lecckleri. (772S) (4874) 

be gumi saat 15.30 da ka1>alı :ı.arl usulile Ankarada idare binaı:ınıla ııaU
alınac~ktır. ,. 

llu ise girmek istiyenlcrfo 675 liralık muvalıluıt 1eminat ile ](anunllJI 
tayin cttitü "licsikaları ve tekhflerıni ayııi gun &mt H .30 a kadar komı.<;JGI' 
relslıgine vermeleri ]f;:LJmdır. I 

Şaı tnameler p;ır;; ız ul:ır.ık ~'inllaradn malzeme dotire:ıinden, Haydııl"flW' 
ııada T~ellüm ,,e ~cvk ;:ellığinden daı,:ıt.ılacakbr. ('190tı) f 

DENİZ LEYAZIM SATIN ALMA KOMİSYONU iLAKLARI 

Tahmin bedeli 
Lira K r. 

6300 lrılo F..rık rc-çeli 
6300 kılo Vişne ı·<'\ı·li 

17500 kilo Beyaz ı.ıt·yrıir 

) 5569.20 
) 

) 8811.~ 

19750 kilo Kesme malı.••ııa) 
19750 kılo Çubuk mnkcırna) 
3100 kılo Tel şehriye ) 10181.34 
1600 kilo Arpa şehı-iyc ) 
1600 kilo Yıldız şehnye ) 

ilk T . 
Lira Kr. 

4l71J!J 

660.85 

763.GO 9 Eyliıl !!40 jauırtt-.tıJ ~ 
nü snnt 17 de, ! { 

l - Yukarıda dns \e mBıd:ırl•ırı )a~lı ;,iye-;ck macltlelenn.in hı .. <ı1anııdl 
gı)sterilen gün ve ~a;ıı l erde lı:apalı z.arfla eksıltmeleri y .. pıl:ıcaktır. 1 

~ - Şartnameı-irıi göı-mck \e almak istiyenlerin her gıın ve eks.ıltnwye it'"( 
i At... tirak edecck!eJJn de r iz;ılnrında yaLılı ilk tenııııat ve kanunun ıııtedi-'" 
l gi Vefaiki muhtevi kapalı A.arO:ırını b,.lli gün ve saatlerden bırcr ~& 
J - · c\ \•eline k::ıd~r Kvsımpa~::.da bulunan :ıwmisyon b:lşkrınlıgınn m:ık~. 
ı~ mul-.abılinde vcrmclcJi. (7724 ) ;: 
( r t , 1 : 

* * • t lmn:ar-ak, dedi. Bu kızan, <'ok hasmı, bir demir köh::esi gibi :yer-ı dar birinciliği muhafaza etmiş 
tı:ırp *'"• eP-er biraz daha gev- ·1e tlı·nıtc1ık duruvorclu 1 

"' 
0 

.. "' ~' "' • ' e. bir snat elliyi yedi saniye ile 
14cl ua.\ ramrsam herifcioğlu, lfatrancının J mir bilekleri 1 birinci olmuştur. 
bc>lki de lxni sırt üstü yc•re \'U- bı"r ka ... J•(·'""' Alı" nıyu '~n·nden 1 1 - • • • •"' " · ·· kincıliği Burhan, üçüncülüğü r..ı.e;;ıl? lvisi mi, nrtık ben hü·ı S"'"'"',l'' \'C bu a "" tıla · ____________________________ ... 

ASKERi FABRİKALAR SATIN ALMA KOMİSYONU İUMLARI 
1 - Tahmin edılen bedell 3630 Ura olan ıooo nded \C Uikriben 66.811 

desimetre murc.ıbbm tl'l!etl•k derirtlıı 3 Eylül ) 940 ı;~ılı ıunı.i 114ıat J6 ıltl; 
paz.-ırlıkla eksiltmed ~J>llacıı'k1ır. ~ • .,. • ilıt). 1'~ 

2 - Knt'i temıwıt 54'!! lıı a 50 kuruş oıu11 5arlna.ınc.'ıi lı.orı.lS.)'Orıfüın bd 
• ..., ~· ., ::; r.,..n ~r tıt:yıı- de Fe'-''-'az almıslardır. 

ı· ·ı · k l · "'"' ~ 80o f(ln döküm kumu ahnaca.k gun alınııbılir. 
cuıııa gecme.ı, ne yapıp yapıp rı fnn zaman zaman ana.at erı- Bö ..... Iecc bu üc. '-·elkencinin 
b .1 l k Jı ded"rt r • "' - "' Tahmin edıkn bedeli 28.000 lira olan eOO ookum kumu AEkeri }'..ıb-

U uf' an ya pes ı me ı- ni dc~r:ıstirrnişti. Katrancı Ali- h'"·r bı·n· bı"rer gu··n bı"rı"ncı·ıı·k " rikıı1ar Umum Mudurlüı,ru Merkez atln r.lma komicyonunc<ı 18/9/1940 
yim ! \'nkıa 'Katrancı pek çetin, cod:ın oi· genç bir güreşçiycli. almışlardır. !."arşaınba gunü raat 15 de krıp~Iı :wrfüı. ihııle edile<-ektır. Şartname ı liı a ._ 

3 - tstcltlilcnn 2490 sayılı k•munundn ya2.11ı vcsm1'lc lm'likte U.·lll git 
,. ve saatte K:ısımp:-ı~.ada bulunoııı J.tomisytoıı:ı Tı uınc:ıa\l:ın. '7942) ~ ...i 

pek sarp, pek korkun~ bir peh- calhlli: ) orulmuyor<lu. Aliço, Neticede Galata.saraydan Rur- 40 kuruş muknbilin<le komh.yondnn verilir. Talıblerin muv:ıkkat tmıinnt 1 

livruıd1. Fakat, bunn mukabil buııu ı-;ezdiği içindir ki, ha.mı.mı ı han 29 sayı ile İstanbul yelken olan 2100 l.irn;p h;n i teklıl mcJ,tuplıır ını lı1e.ıkür gundc .ıKJnt l4 de im
de ellilik baba. Aliço, güreşin İ) ·c€ yonnay1 \'C kendisini yor- şampiyonu olmuştur. Galata- dnr komisyona '\ermcleıi ve kendılc.rinin ıle 2490 numaralı kıınunun 2 ve 
bütün mceliklerini, da)ayerele- mndrn güreşin dcYammı kur 3. maddclerincleki \'t.>s.ıikle kombyım<:u olm:ıüılı.l:ırırı.ı ve bu ı§k nlakadar 

' ' ' • saraydan Mahmud 28 sayı ile hkcardan oldukl:ırın:1 dair 'fic.ıret Odası vesikasılc mezkılr gun ve 
rini en ufak noktalarına kadar I mustu. Katrancının dakiknlar ikinci, gene Galata.saraydan 1 snntte komi yon mur:ıc:-atl:ırı. (7933) 

lıcsablama. mı gayı-t iyi bilen, gec-likcc göğsü şişmeğc bnşla- Nedim 23 sayı ile üçüncüd~ ===============:.================================== 
de\:nn en usta bir pehli\·aruydı. mıRtı. Ytizünden ve alnından Jer. 
İkN de bir müddet .~ynkta el n- boncuk boncuk terler akıyordu. ! 
re \ .i.Zlvctindc birbirlerini tar- Katrancı o giin Aliço gibi es- • Y E N i N EŞ R 1 Y A T 1 
tnklrıdıktan ~onra Aliço birde11- ki vı usta bir güreşçi ile jJk defa ılm•••••••-ıill••••• 

Be~incl KoJ nedir, \ e na"ıl 

~'8.hşu? 

lzmir Turistik yolları 

dürlüğünden : 

mıntaka mü-

A - Pazaı lıg..ı konulan ış: l\Iukn' clesi :!c::.hedılcn 1ınıir turır:.ul. yollı:ırı 
inşnatınd:ın geı ı kalan Bo<>tanlı - Alsanc:ık yolunun O + 228 - 4 + 18G 
kilometresine k..ıdıu- olan ,-OS. nın ikm:ıli inşn::ıı kesıf bedeli 18007 lira 
47 kuru~tur. 

1 Ad1.'<i Ya:ııhano 

2 
2 

> Dolap 

l 
4 

> 
> 
> 

1 > 
10 > 

12 kilo 
l8 
5 

Jl;fasa 
Dosyn <l• ~.11)1 
F.Jbı.. nı:;kıs. 

Y::ızı m::ıkmc i 
Pcnceıe perdı"i 

K1brıti nuhu:ı 

T:ırt.ıt nf do ı;ot:ısc do 
Haını~ı kıbrıt (k1>df) 

4 AdL-d Tempo ınar1' .• 1 knnıy'm clı{: J •. ~tili 5.50Xltl 
4 > ~ :I> > iÇ 

3 > M .. nyatolu mn... tdcicınu 

3 > 
1 > Ok!'ijen kııyn<Jk tak11111 
5 > Yeru ok .. ıjm tüpu 

biıc Kcıtrancıyı ~aş1rtacak bir kapıı-bğı için, seyircilerin gittik
haı<'ketlc ona gayet ani ve şid- çe h(yecruılaıunası <:ok yerinde 
d tJi bir bo) unduruk attı. Hiç idi. J{. Yalalılar o güne kac.lar , 
bcklemedigi bir sırada, çekilen bu derece cid<li, danışıksız ve l 
bn pek imi \'e pek şiddetli bo- lıeyec:mlı biı güres ~ryretme -

Gt.nç muhnrrırlcrimizdm Yu,nr 
Çinıcn m l Bqiı ci Kol nedir? ve 
mırıl ı;..ılıc;ır 1 adlı eserinin birinci 
:fa ıkııl t ~ıl.11'1. tır. Her Turl c, 1940 
haı lııııde Bc .. ıncı kol denıh n gizli 
kun etin o;y mıdıgı rollerle, :ı) ni kuv-

Yuknrıdn cins 'c ınıkd. rı yazılı eş.} a 
B - Ke i!. 'rakını gcirır.ck i!.tiyenlcr Turistik yl)llm· Mınt:ılıa Mu- • 

d
·' 

1 
•. •· Ü t ,,. b"l l Şullıba gunü saııt ]ti dan ıtıb. Ten pa~.c'lrlıkln tılımil<l~tır. 

ymıduruk genç Katrancıyı şa- miı->l rcl.ı. (Arkası ' ar) 'ı 
'11rttı. 

Şjındi Kz.trancı, Aliçonun bu 1 TİYATROLAR 1 
col z rlu kemendinden kurtul-! 
mak için olanca kU\'\·ct \'C kud-' 
rctinı ,;arfediyorıdu. Her iki 
pehll\ an da birbiri üzerine eğil
miş bu rük(ı \•aziyetindc iki, üç 
clal ıka kadar soluyup durdular. 

Nıhal et gt:nç, gürbüz \C güm
rah Katrnncı, son bir hamle ile 
üzerindeki Aliçoyu yedi, sekiz 
adım kadar geri geı i sürdükten 
soı ra gene gençliğinin, gürbüz
higıinün, kuvvet ve kudretinin 
bütün savletiyle dikilip devrin 
en hıiyiık ustasını görülmemi:ı 

RAŞiD RIZA Tıy.ıtrosu 
HALiDE PiŞKiN ber.ıl>cr 

2 1'.;ylül Paı.artesı ı.•ıınu nk .ımı 
Be ktn;. Hıışımbey A ile b:ıl çcsınüc 

AFACA N 

J;·a_na 
. ·SAC.· S,~.'BUN U :_ · 
Saçlar~ıf.ız"ı muh~fİlııa ··ıçtn harlkOla 

·r .. ırıiıt ilk' k\ıllanıtb s6recekalnla. 
·. ,30. Kuru't"r . 

=-.· 

vetlc naıııl mucııdcle edilecegini :ıı:ık 

bir lısanla nnlatan ve Be inci kolun 
şur:dıye kadar ifşa edilınemıli o
lan programını lhti\ a eden bu bi
rinc1 lorınayı dıger formnl.ır takib 
edecektir. Her pazartesi gunu çıka
c:ık ol .. ıı bu formalarla, kutiıphane 
mc•·aldılıırı ı,;ok enteresan bir cilde, 
sahil> ola\:ııklardır. Basan ve tevzi 
eden tOH.u Basımc\ i) dir. Memleket 
bakımından her TCırke Hizım olan bu 
kıtabı okuyuculanmızn u., siye ede
riz. 

Sarııhan Oğulları Ve Eı:erlerlne 
Dair Vuikalar 

M .. ııi a Halkcvi tarafınd:m bu isim 
:ıltıntla çok kıymı~Ul lıir eser ncşre
dılmiştir. Hnr:ırctle tavsiye ederiz. 1 

YATILI Boğaziçi liseleri YATISIZ 
KIZ ve 

An •• ılk. orta ve lıse ~ruiları için eski t, kbcnin J-uıyıtl:ırını tccdıdc ''e yemden talebe koydıııa ba;ilannıı~tır. 
K. ~ t ıı· n t. tıl gunk ınden m::ı.ıJ.1 l.C' gun saat 10 d:ın 16 e kadar mel tclıC' mur, c. nt cdilcbilır. 

1stiyı: lcrC' tnrıfnrune ı;önderılir. Telefon: 3G - 210 

Arnavutköy - Çiftesaraylar 

ur ugune m r. cnn t-..c ı ır er. 1 t kl 
1 

• b lJ" ; 1 d 
C - Pazarlık 12 Eylül 1940 pcr5cmbc gı.mu ı;ant 11 de Vıl!iyct Dairni 

1 

~ c 1 crın e 1, ! 11 'e .ca:ıttc Ka.-ımp:ışa " 

E · d l krtır hazır i.>ulunm.-ılıırı. ('l!lSıı) 
n<:uınenın e .} apı , en . 

F - tsteklıler pazarlık tanhindeıı en DZ 8 gün evvel Mudurliıgc mü- 1 t b 1 Beledı· ycsı· ı· la~ nları 
E - Mu\:ıl:kat teminat mikdan 1350 lira 56 kuruştur. ~----------------------..... 

rac~atla bu ışi yapabılccegıne daır ehliyet \ esik:ısı nlmag::ı mecburdurlar. s an u 
(7883) (3441) 1 ----------.- .- .-----...------

Yüksek mühendis mektebi müdürlüğünden: 
1940 - 1941 senes.ı talebe l .. yıt ınuamefosı cumaıtc5i ve çıırşaınhr.lardıın 

muada her gün sant ıo - 12 ve 13.30 - 15.30 arasında yapıbrıak \ize.re eylü
lun birinden birincit~Tinln beşinci gunüne kad:ır aev:ım edecektir. 

Tafsılat almak istiycnlcr mektep idaresine müracnnt edebilirler. •7821> 

Seyhan nafıa müdürlüğünden : 
1 - Ad:ına orta tecim okulu ıkmali inşaatı ke~if tutarı olım •20384> 

lirn c23.> kuruşla k:ıpalı zar! ıısulile cksıltmeye konulmuştur. 
ı - Eksiltme H/9/1940 t. rihine musadif cumartesi t,'\lmi saat on birde 

Nafia dairesinde yopılacağmd::ın !.;.,.,pnlı zarflar en geç bu snaUen bir s:ıat 
evveline k:ıdar saot onda N:ı!ı:ı Müdürlu!,iüne 'eril.mıs olacnktır. 

3 - tstiyenler bu işe ııid muka\clename, keşilname \e ~artnamelerini 
görınek için Naün Mildürlügunc mtlrac:uıt edebilirler. 

4 - Jsteklilerin "1528,, lira "82., kuru:.; muv;ıkkat teminat \ermesi ve 
ehliyet vesikru.ı ::ılmnk uzerc bu gibi işleri yaptıgımı ıhıir bon~en•islerıle blr
lıkte ;>-ukardn yoz.ılı ihale tarıhindcn sekiz ı:ün e\\•d vilfi) ete mür:ıcnt et
meleri l:izımdır. 

Po:.ta ile gimdcrilo::ek mektupların dış zarfı muhur mumu ile iyice kap:ı-
tılacaktır. Postada olnc~k gec.Jknıclcrkabul edilmt.-z. (7834) 

T;ıhmln ilk 
bedeli t eminat 

1536.00 115.20 

)250.00 03 75 

780.00 58.50 

2692.50 

l!H0.00 115.50 

X•ıll.11' ve lırİJ)rulcr tnmirntıntla ırnllımllm:ıl ılı.e" 

rt. .ılın:ıcko 200 metre mık!ıbı ınıcır 'c 30 mc!Jil 
mıkiıbı. l.um .• 
l l:ı ckı hnstnhruıc i 1ı;ııı ulıııa,~ı . 5000 mı;ln g:ı$ 
ıdrvfıl. 

HcJcdiyc mevki tab:ıbctleri ı~ın .1ım c. ı. 12 • dA 
n adcnl lıh abo. 

· K:ıı a.ıg:ıç mücs ·~.ıtı iı;ın alın. c:ı ı. b(\Y•I \I~ 
lc•::ız.ı.n. 
Dnı ul{ıcczeniıı :ı ıllık ihtiyııl'ı içın alın. (:tk 9()0 
kılo tere ;>~.ıgı, 30.000 aded y<.muı1a \c 4000 • ~ 
liınoı•. 

Tı hmin bedelleri ılc ıH. teminat nıikdarl.m yuk. rıdn ) a. ılı muhtcJıf 
me\ ad <;atın alınmak uzcrc rıyı ı ayrı~ı;ık ek ıltnıcl c konulınu~tuı. ş. rt
namelcrZ:: bıt ve MuııırclM Muchırlugü 1 .. lemiııde gonılcccktir. lhaie 
12/9/1940 perşembe cumı ":ı .. t 14 de Dnimi Eııcün::eno(.) yapıl.ıcatuı. 'fa' 
lıi.>leı ın ilk teminat ın. kbu:. \ <·yrı mektııplaıı \ c 1140 yılınıı del Tıuırti 
Odası H'Sıknl:ırılc ıhnlt.? gunu mu.ıyycn snnttc Jl;ıiıni ErıC'Umcı de buhı11' 
mnları. (7921) 

==-========-======-:.=::=;:.:::::.=============.::;:; 
Sahibi: Ahmed Cemaıısıldığı yer (Yeni Sabah m:ıtba:ıaı) 

Neirlyat Müdürü: Macid ÇET iN Bleddln SARAÇOGLU 

J u . kN1ın ç. l c:ıgımız p;ırı;al.ırı 

ıntıh. lı dmcgc b:ı~ladık. Bu sır.ıda 
od • .)a guzclcc bır hiıınrtçi kız. gir
dı Elinde l ı tep de ıki :fincan sutlü 
k. h\P ılc tere Y• I Jı ekmek \ru-dı. 

Kızı.: ı;u ga;) et ernnli, guzcl idi. 
Tf'fl ı) ı m.ı•. nın uu,.ine .) crleştir
dıkten un.": 

dt..'<iı. 1 
Ona §Ubhl mi \ar? Bızi bu 

k.3. fct ile t.vine l:ııbul eden .wt a-1 
c. lı. ıunıdır? 

- Ben ele bılmıyonım. Tııl.>ıı (Mü
nıl ) ehrıniıı ı.eııginlcrmden birı 

ol. oU\. 

Bir çalgıcının seyahati 
44 

nin dort yuz cllı :ımclt'lık bu~ uk bir 
kuımış fabril:asınııı whıbi olcluı.<unu 

anladık. 

Küçuk Roza ber.ılen pek '-'ok h ... z 
etmişti. Bir turlu ;> .ınımdnn :ıynl

mak istemiyordu. Çocu~: ile ;> ı.wım 
sn:-tten zıyadc meşgul oldult. Bu &i

rada ev\ elce bize kah\ c r,ct.ren hıı.
mclçi kız içeri girerek: 

.._.Alı .l\fadm.ızel? Siz bcnmı Mık::ı"' 
ellangıını corsc.mL ne l acı. ı· gülcl .. 

• 1 
dır, dedim. 

- O da çocuk mu1 
- Yok çoı.;ul. dcgıl. Bu;> uk Jn• d .. 

1 
mazcl. t 

· - Niş<ınlınız mı? 

fü(:ı c-deıim r o:;yu cgcr kahve 
kıf.ıyet et.me c o I<'.) lnı:ı. Daha ge-
111 • yım, t edı. 

Ben ce' b \crdıı ı: 
- 'fc•ckkur eder m rT'admnzel. Bu 

hılc ço . 7,aten karnımız toktur. 
Znrarı yok! Kah\ l'nın aı;lığa 

fa)d. sı ol.ım. . 
llızmd ı dışdrı ı,ıktı. Arl .. d.ı ım 

ılci J.;.,Jı\ekri i tı ekmekleri yedık, 
ma nın uzerındekı fırça ılc ustümü 
hasııoı :fır • lar.;ı :ı ba ladun. Elbi
' cmm t z ı ne cnan tozl;:ır biliihare 
kuruyu~ i) .ıh \ c knlın bır ta-
bak. h le gelm şt". Fır<, d n çı-

) Cr dokulduk e b. lmın 
du. 1 unu goıı.ınce 

\. &cı;lı t. Fridrih 

ı; • ı), J • r. ı,., riuf r1tı . 

- !I.zmetçi kız bir dnhu gcld1gi 
\.kıt orsak olmaz mı? 1 

- Bılmcm. S:ıkın bır mün.ısclıet-, 
sizlıktc bulunınıyalım. 

Mub. \icrcnılr. hıt;ını bulnı:ımıştı 1 
ki, od..ı kapı ı .. ~ıldı, minımıni (Ro
z. ) ı eı i gırdı. Bu çocukca ı. pek 1 
he • ma gıtmi ti. Ebeveynine d.ıır 

ço ı ton bir h.ıber <ılma) ı 7.Jl- ıun e 
kc,)dı..n, (Roza); 

- Bu • ks:ım iz çalgı ç:ıl, 1.ıılı ı

nız U.} le dc:g.ıl ıni., .. d eh. 
ı:vet ınıııimini m:ıdm;u;<'l bu 

al ... ı. ız dc •lınlıyecek misin z? 
- füocttc. lkıi uyum. ın k ı Cu:ı

ku b. b; mın isim gunudur. BırQMt 

n ı . ' le de g<.'lt'('Ck! 
:._ \ , ı Bızı onun ıçin r. ı do\ et I 

ettılc ' 
l c1! ~~H·t! Bu;y. k 't.rnı ı er 

Ti(' " no <. J.ır s, 7. r <lı ke-

manımz 'nr. l\1ısafırlcr oyun oyru
yacııl,l. r, siz de ~algı çalacaksınıL. 

S.L oynamaz mısınız mndma-
:ı.el ? 

Bazı def« ben de Tomns ılc 

Oyni.IT '· 

-· Tc ı..ıs k m? 
- Kom u nuz.un kuçuk o.,lu. 

Bu «k Mm Tomns d:ı gelecek 
mı? 

ı-;vct! Tom:ı.sın annesi, babası, 

kı7. k. rde leri de gelecekler. 
- Sıtin bnbaııız her znmnn t!\"dc 

mi otumr'! 
- A! Hıç erke!• e\•de oturur mu? 

Jlabaın ı;.ıbahlorı ışine gider. lliz 
otur.ınıı. Babamın makinclerı 'ar. 

- J)ıkış mokmeleıi mi? 
A m~-:yo! Siz dikiş makinesin· 

d. ıı lı. J.::ı hi<' m::ıkiı t orml'd nız 

mi? Babnm dikiş makine5ıni ne 
yapsın? Babamın mnkincleri r,"Ok hu
yuk, :fabrikaları varclır. Ornd:ı birçok 
adumlar var. 15 görurler. S:ıdc pa
zar gunu işlemezler. Ustalı. sıl..ırı c
,. imizc gelirler. 

ÇocU"'Un H'ıkırdılarından babasının 
fnbrikn snhibı bir zat olduğu11u an
lamıştım. Fakııt !abnkanın ce!:amcU 
ne kadardı? içinde knç an!ele ç:ı

lışıyGrdu? Ne fabrikası idi? Burn
larını .ınlıynmadım. Anlamak d.ı ıs
tiyorum. Minimini Rozaya: 

- Güzel mndmazcl b:ıbanı1.ın !nb 
rikasında ne yapılır? 

- Siz bilmiyor musunuz? 
- Ha),r. 
- Bizim fnbrıkmnızc1::ı ipekli, 

s\.ıslü kumoşl. r, ı;aroplar, daha bnş
kıı ~ı-vlel"' y.1pıl . no.-ı k(·rc ' il. fane 

ışçimi:ı: var! Sor.ra l hnşı, birçok 1 
adam yme istedı. Bnb;lm elli kişi 

;ıldı. :}imdi o kndar çı>k ad.;ınunuz 

oldu. 
- Bravo madınazcl! Sizin isminiz. 

m.ıdmnı.cl (Roza) degıl mı? 

- E\"ct. 
- Pederiniz.in ismini b.lı)-or mu-

sunuz? 
- A! Elbetct bilirim. B ban.rn iı<-

mi (Yohan Bromn er) dır. 1 

Minimini (Rozo) yı UZU'l uznaıya i 
istico,;nb edişim rdık ının c:ıııını hık-1 
mış olmalı ki: 1 

- Alired! Arlık ÇL ı..gu bır.ı!., 

üudi. 
- Niçin? ı 

- Canı sıkıldı. L"wn gel n ma-ı 
Himatı ı.ıldın ya! 

- · 'Evet pek no" .ı! ~. hıl ı hnnt>-

- Mc yi> sizi istıyor yukarı ge
liniz, dedi. 

Çocuktan ak.am., lıirçolt ıııi:sntfr 

gclcccgıni haber nlır.ı~hıl). Kıyafetı 

huzır •. ır. ıle ev s:ılııblcriıı n yanmd..ı 
oturmaga ceS."ıret cdf'mcdigıın halde 
bir de k nu kom ud. n ibaı et kırk 
elli mısafirin k:u şı ııı.ı lı:tsıl çıka

c:-ıgımı dli um!) ordum, mınımir.i 

Roz.: 
- H;ıydi IDOS)O yuk. rı çık.ılım. 

dedi. r 
- Pckı madm:ızclcigu .: ~t:ni Mi

l:: dl:' gön>e ııe knd r .;-ok C\ er. 
A! 1 m ... ell. kım? 

Kn t d. k.nm bır cul, olcluı..,runu 
umıtt.ı 1 M ı :ıcll. ~ d mc ıı• ;ı n -

dn dl• ıın n-
"· 1 1 ·h. ro 

- Hııyır, nişar.lnn. :.ktır. B•rıtııô~ 
miıj kaybcttık. 

Hizmetçi hz ulçnk ses )(' co~u 11 

sbylctlıgim J.ıkırdıla,ı işıtınıyoı dıJ
Rfü::ı h::ıliıne ucınıış ıdi. 

- Vah \ah ö yo! Sonra .Mıkrıel .. 
layı bul:ıınrıdını7. n ı? dcdı. 

- Hııyır kızıır.! Şımdı , r. r ai• 
çıı.tım. 

- Mık cfüı da ç .. l.gıı.:ı ıuıdı ? 
- Yok! O çok :.ccngıncıir. Hı· ~ 

gıcı oluı· mu? 
J.y fi:İ7. neden t:<'lı< c.ı ıı,ız? 

- Ben ~·algıcı deı ıliı. ' 
- J\lo .}Ô ~ itin kc.mı.nını;.. \ar. 
- H.ıyır yok. Kc-m. n ı n ı def• 

çal. ruıı. )J old:ı beni hı.,. ı <-ydu ~ .. 
rnmı aldıla,. Mü. tıl !l WıJuocnY' 
knd.ır n lık t. n <. lıT e c ı. in k.rlJIJ# 
ç.ıl p pm k.ıı.."ln )'O u 


