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l:iONLOK SIYASJ HALK-GAZETESi 
Her Yerde 5 Kuruş 

rb karşısmda ·Rumanyada 

Ürk siyaseti k::::~~~:ar 
'tı 'lül'ki~eııin ve Türk matt.u
L, il.in hattı hareketinden lii-
"'l ~ 
"4Ja et l'()en Alnın.o~ a hunu ip-

kend· • · oo· ı =--'~-= 1ı1ıı ISIDm \' C m«aıuS 

-------
1 Büyük nümayişler yapı· 
hyor. Alman konaolos
luklarma tecavUz edildi 

• ~nu unubnam.alıdır~ 
~ leli fA.ısliin etmek ve ~ B 
fı)~a.ı _m•in~betJeri ~e i r A 1 m an 
~ •çın yegane ~m •• d h 1 d 
~~~l 1 iir:küten büla \'e fa.- mu a a esin en 
til, fi~ l>Oliti'kasnın sözle de- k k 1 "1.·ililatilenihal'etvermek- or u uyor 

1~et olaca'"'"' hilme.lldir. • 

~seyin caııid YALÇIN ~acar askeri Tran
Ln sılvanyaya 5 eylülde 
~~ıt~~:a:~~~~Y1;1d!:::~ 1 girecek 
dtt

1

l'ı;ti tedkik ederken bu müd-, Bukreş, 2 (a.:ı.) - D. N. B. 
~ ~rfında takib ettiğimiz si- . Vi_Yann. hakem kararının ~uınen 'ti de gözden ge<,;innek fay- hukumetı tarafından kabul c<lılme -

'J\:.ıı hali olamaz. f;ıni prot to için, Biıkreşte dün ög-
• Utk leden tonra mühim bir tezııhür vu~ 

1 Gençlik kulüpleri-=1 
, nin açılması şere· 

fine çekilen tazim 
telgrafları 

-o--
J\ııkara 2 (n.:ı .) - Gcn1:lik klub

lcıinın 30 Aı,'1ls1os Znfer bayrnnıı 
günü yapılan açılış turcnlcri mti
mısebetıle, Beden Terbıye!'i Genel 
Direktörü General Cemil Taner 
tcır:ıfından Reisicumhur Jsmct 1nö
mine, Bıışvckil Dr. Refik Saydama, 
ve C. H. Partisi GrnC'l Sekreteri 
Fikri Tuzer'c çekilen tclgr:ıflnr:ı 

nşagıd::ıki ka11iılıklar veı ilmiı;tir: 

ismet lnönU, Cümhurrelal 
Milli Ş<.>finin ch'ııfm<.la yıkılınnz. 

bir kale gıbi, gozlcri js1.ikbali• mü
teveccih ol:ırnk topl:ınnn Türk 
gençliği bugun beden tm biyesi mii
kellefiyetiniıı trıbıkı yolumla ve 
m•ş'c, içinde ilk adımını atmıştır. 
Vıı.'lyet, kaza, nrıhiye 'e hatta bir 
rok köylerden gcnçlık klup \:C 

grupları* açılma töreni \~İlf'sılc 

tcplan:ııı çocuklarınız znfennin 
yıldiimimıimı kııtl:ırken Mılli 

Şeflı;rinc .. onsuz bao;lılıkl:ırını ve 
içdm gelen bir duygu '<.> saygı fü' 
ellerini1.dcn öptüklerini :ırz. ve v:ı
sıta olmakla bahhyanm a2iz şefim. 

Şiddetli yağmurlar 

İstanbulda bazı 
hasarat yaptı 

Yağmurların izmirde sergide bulunan 
1 üzüm mahsulüne de zararı dokundu 

h'vvelki gtm 
öğleden sonra 

w • 

başlıyan yag, 
mur bütün ı,rfuı 
fırtınalı bir şe.. 
kilde devam et· 
ıniştir. 

f 11 

5 '1 · Cümhurlyeti daha Mil- kuıı gelmiştir. Polis, zırhlı otomo -
~i ~~adele devresindenbcri ha· bıllcrlc \e itfaiye hortumları ile mu-

13eden Terbiyesi Genel Direktörü · 
Cemil Taner 

lie 1Yasetinde komşu Rusya d:ıhale etmiş ve halkı dağıtmıştır. Rwnf1ı Ha~V\iiô'ii't'ô.i1,"Urhı Alman hariciye ıuwn 'Von Ribbentzopu 

~~i~rd~tl~ kurmuş~~~~~[=S=Q=n=u~3~0=n=cO~a=a=hl=h~d~e~]~~~~~~~~~~~=~~~=~~~ü7_~~=-~-~··~~~-----~l~~~=~========~~ ,
1 

.ızim için politikamızın ... 

l Sonu S üncü sahifede] 

Kuvvetli bjı 

surette esen 
Şimal rüzgfın 

havayı da so
ğutmuş ve ha
raret derecesı 

sıfırın üstündo. 
14 dereceye ka
dar düşmüştür. 

Karadeniz ve 
Marmarada ~id
detii bir şimal 

fırtınası başla
dığından vapur 
se.f erleri intiza. 
mını kaybet
miş ve yoldaki 
vapurların bir 
~oğu mahfuz Ji. 
manlarn sığın

mışlardıı·. Dün 
saat l2 <le lima-

t~~:::ü~:;;~~t~ Bursanın ekmek" Tevkifhane cinayetleri nasıl 
~~~:.~~::s~.::~y!~: tro··sıu·· meselesı· ve neden oldu? •• "~ taftan dahili ıslahatmı fiile 

---··-----
işin mugalataya gelir tarafı yoktur. Tröst 

ve inhisarcılık ortadan kalkmalıdır. 

'lllakJa meşgul olduğu sı
~ 'b·dığer taraftan Balkanlar
llıa~ •r SUlh ve siikün amili o1-
)alt,ı llt~nsipini tatbik etmiş \'e 

~ rı ~omşulariyle dost geçin-

"'ıı ~Ya.setine esaslı surette! B d b ı o h·ı· v k·ı· • ~IŞt.J. Tütkiyenin dürüst, ursa a u unan a 1 ıyş e 1 ımı-
~ ~~~y.:::r;::.~si~~.:~ zin nazarı dikkatini celbedetff 
h.. n ".c sempatisını c~lbederck i 
"ırtlttrı Okuyuculanmız, gazetemmn sa belecliyesınin :milsamahasi-
~L ı Harbin ''e Milli Mücn- ı 
lll ~.devresinin nahoş hatıraları- Bursanın ekmek derdiyle ytı• le aralarında bir tröst kur-

llU kından alakasını bilirler. Bur- muşlar ve Buisanın ekmek işi 
"'~ ini~ ve arada samimi mü- sa. fırmcılan ve uncuları Bur- l dı B alı k 1 
~beUer tesisini imkan dahi- muş ar r. urı:ı o uyucu a-
"'% aQk ii:t.E'rinde bir nevi inhisar kur- [Sonu 3 üncil uhifede] 
~ ... ınuştur. \ 
~ Uk Atatürk ün yiiksek ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı;~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

1 ' •.milli hakimiyet esasla- ( Q c '\ 
~~~ınaa eden Türk Cürnhu- Avrupada harb Afrikada harb ·ı 
'lııı 1 de büyük demokrasiler a- _ _ - - _.J 
ıı.· ll<la yalnn v~ sıkı bir kültür ,,beti tesisi Hi.zumunu tak
~lıtıişti. Bu ideal birliğine ik
~ ~e siyasi menfaatler ara
' kı tevafuk da inzimam e-

Al manyaya 
hava akını 

Afrikada 
harbler 

tq· ı; 'l'i.irkiye ile büyük demok- 1 • • • 

~~vıetıeri arasındaki mü- Alman askeri hedef· İtalyan resmi makam· 
1'bii . ~lcrin sıkılaşması pek • • • 
'~d.ı. Atatürk ilk dakikalar • lerı yenıden şıddetle 
u~ ti tesbit ettiği bu siyasetin bombalandı 
~ınere!erini iktitaf etti. Ve ••.---
"ırsi ~tlfı lngilterc kralının hu- Londr:ı, 2 (:ı.a.) - H:wa nez<ıre-
~ı... ~1Yaretini İı;tanbulda kabul tinin tebligi: 
~ı. Dün hava bombardıman kuv\'etlcri 

ı.. ~~ Avrupayı altüst eden dusmanın !scnburg ve Schipol tay-
~•ıt yare m«:>ydanl:ırına t.anruı: etmiştlı'. 
~ ~n başlangıcı Türkiyeyi Bütun gL"cc b<ımharclınıan ta)•y:ırdc-

)arı harbın seyrini na
sıl S?Österiyorlar 

halyAdn l>ır mahal, 2 (n.a.) - llnl~ 
yan umumi karnı g!ıhıııın 87 numara
lı teblıgi: 
Düşınnn t.:ı)yarelcri, en•clki gece 

Sardunya uzerındc uçmuslar \'C ge
lişi güzel kırlnr<ı l.ıvınbal::ır atmışlar

[Sonu 3 üncü s:ııhifede) ~ b~l Politika bakımından böy- [SQnu 3 Uncu sahifede) 

~laır inkişaf devresinde ya- e---=~~~~:!!!!!!~;7.~;;';~~~~~r.i=r~~?~:T~ 
ili)~ ~1 • Türkiye garb demokra-
l!~Yle münasebetlerini ıı::lah 
~kle beraber eski siliıh ar-
11(~~'?1 Almanya ile de gayet 
tl(,'rı ne. miinasebeUer idame
~ geı1 kalmıyordu. Hatta iki 
'leket arasındaki ticari mü
~f:l ~tler büyiik bir ehc.mmi-

'l'. es~etmişti. 
'Urkıye için harici siyaset sa
~~tıda en esaslı prensip; büyük 
~ e~erden hiç birinin nüfuzu
bit ?titiiklenmcden tam ve kat'i 
~lllıı$tiklal dairesinde mini ve 
''b Perver bir hattJ hareket ta
'i"letınekti. Garb demokrasile-

-1 e ll'ı'" clil'tn ~asebetlerini kuvvetlcn-
~t ek ıstiyen Türkiye en eski 
~Yeu. ~lşevik Rusya ile Hami
~ tını nmhafoz..'l ediyor ve 
~:an Yanın V crsailles muahe
'la...1atnesinin çok ağır mecburi
"q, eı-· 
~ g 1nden kurtulmak yoJıında-
~()"1 a:vretıerini sempati ile görü-

u. 
~ak 

iıQl>a at İtalyanın eski Roma 
~de~torluğunu ihya etmek, 
~· ni.ıde hakim olmak yolun
~1 llavaıan, Almanya ile ı. 

anın ittifakı ve Almanyanın 
ltiiseyin Cahid Y A,L-OIN 

(Sonu 3 DncU sahifede) 

3uvük ~'\HRA 

A\ ı.. ,.; Gôlı.i • 
~c9 

.S U 0
1 

A N 

~~::l!ı.,.~:O...~~ 

Fraıır;n müstemlekelerinin Vişi hükum•·fln i<.Jyanıııdan soorn 
AfdluMla ilii tarafm \"'aZİ~ t•tiııi ~om.e.n•n Ju~rita 

Y apfığımız neşriyat tevkifhane mu

hitinde nedense hoş görülmemiş .. 
Bundan bir k:ıç gün e\ vcl bir kaç a~ablyet 'e kriz geç.lrnıeğc başfaroış mrnıza gelmesi 

)':ıralı \'el1Df·kle neticelenen tevkif- ve içeride Z<'hirli mndddeı:: sattığını beklenen Eğe 
han~ km1galarmd:m birini ynwrıık bildıci m:ıhkiımJıırdıın Y:ı,iarn (ki o vapuru Karade- l'a.ğnm ralhmla lst.aıılml 
t•kuyucularımıza malümat t-crmiştik. <Yı zlnd:ındn imiş) bırkaç defa kencli-f ni?.dc şiddetli bir fırtınaya tu-1 lacak vapur \'e küı.;ük merakib 
D in bu h n ll h.; dv~ mı.i-ı si t kl ermdc:-ıpj rı ~ clmiilir. tulduğun<lan Boga.zı gtiçlükle Büyffkdcrc koyunda demir~c
temmım rr;nllim~.t oıldık. Çok dikka- Hattfı nfyon yutm::ıga bil J ::ızı oldu-
tc şayan t.-ııalları olduı,'U için hadi- tunu :-öylemi~ e ne ho· defasınd:ı: tutabilmi~ ''e 4 saat rot.arla mi~ler \'C Karadenize açılma -
scyi bir kere d:ıhn J :ızı~oruz: - Mall .. ı· br.ıvfo dcyıl ort::ıgırn gelmiştir. • mışlardıı. Üsküdar \'C Beşiktaş 

Tevkifhanede mııhküm bulunan Runldadıı, lneboluya gitmek üzere ev- jsH:elelerindc bağlı bulunan öp 
şofor Reccb • dında bir eroin duşkü- Dıyerek bir Rum nı. hk(ımu il<•ı i \•elki gün harehct eden Mersin mavnaları fırtınanın şiddetlen

nü hapishnnedc de ıah:ıt durmııdıgı sürıılmli:ıtur, Soıı defa yine nyni \a- vapunı da Ereğli limanına j)tj. mcsi i.izerine batmak tehlikesi 
içın (K:ır:ıntina _ Zind. n) ismi ve- z.iyet olunen Rccı;IJ krizin vercligi ('e-
rilen hususı hücreler bulu.ı:ın bir dai s:ırct \e hlddeUe Yaşan dö\meklc en ederek havanm açmasını gedımişler ve lim:ın mot.örleri 
reye hnpsedılmiı;tır. Ancnk burada lehdtd ctmi;;; \e nıhnyct dövnniştur. b<'klenıeğt" başlarnı ·tJr. Dün tarafından kurtarılmışlnrdır. 
dn serbest ı:ıczmck musnadesı almış- (SQnu 4 Uncü sayfada) ()ğleden sonra Karadenize açı- Ysi:'lıutnın ''rak) adaki 1.ararlan 
tır. (SöyJendıginc gurc hemen hepsi,,. x:.... v..-... • ............ ,,.,,..,,.,._.. .... , ................................................. .,..,,........ .. _ })ün gcc vakte kadar gelen 
bösfo imi~!) SABAHTAN SABAHA·. haberlerdcu anlaşıM1ğına görı· 

Sün hndiscler \'e cinayetler u1.eri-
nc her zaman baskın olınnsı ve kon-ı ---- Trakyada hir çok mmtaka.lara 
trol yapılrnnsı ihtimali bulundutrun- B. 1. k b 1...... gayet mebzul yağmuıl::ır yag-
daı~ i\·eridc~i k~çak ıt•h.r snlıcıl:ı~ı 1 1 r sene 1 . an ço mıst1r. Ba~ yerJcıde ) .. gmur 
m. ll:ınnı gızlemışkr ve ortnlıkUı bır bir mdı e uı>nnligm<fo St: Jiet 
eroin H ' esrar kıtlıgı b:ı!; göstermiş- husule getirmi::; ~c ma.h ul~.t za-
tir. Batan gemilerin, düşen tayyarelerin sayısı rar~ uğramıştır. Yaı;'111urforJrııı 

Eroiıımnn olan şoıor Receb; faı.l:ı 
binlerin içinde, fakat kıymeti en ziyade bi~ilmi~ •ayır otlnı 

MAARİF VEKILi' 
ISTANBULDA 

-<>--

Maarif Vekili Ha:;an Ali Yü
cel dün akşam saat 23 de Trak 
vapurlyle 1zmirden ı-;ehrimize 

1 
gelmiştir. Vekil, Galata rıhtı-! 
mmdan doğruca evine gitmiştir. I 
Şehrimizde bir kaç gün kalacak 
olan Vekil, Maarif Müdürlüğün
de, mekteblerde ve üniversitede 
bazı ledldkler yapacaktır. 

Almanya Polonya-
daki rekolteye ı 

vazıyed etti 1 
Loııdrn, 2 (n.:ı.) - Almanların 

işg.ıli ::ıltıncla bulunrın Polonyanın u
mumi 'alısı Dl'. Frnnk, neşretmiş 
oldugu bır k:ır:ırnamc ile Polony::ılı 
çiillık ı>ahiblı•rinln lıuti.ın rekollele
rirc crbestçc tas. rruf etmelerini 
ırrnetmiştir. Hububat, C\ \'elden tcs
bıt edılmiş fiy:ıtlnr ile bilh;ıssn ih
das <.>dılmis ol.m mü<?!:::c "lerc te\'Zİ 

edılcccktı:·· ı 

Harbın yıl dönümü. 
ive İngiliz gazeteleri ı 

Loııura, 2 (a.a.) - Heulcr l 
bildiriyur : ! 

Bugün harbin iik senesinin 
son giinüdiir. Bu münc:tı3ebctıe 

''Timcs,, gazetesi diyor ki: 
A vrupanııı Almanya tara -

fından 7.apu, yeni aslteri ve si- ı 
l SQnu 3 lincO sahifede] 

.1 ) b zarar görmüştlir. 
f!Jl yar arı uluyor ! Uzun bir 7..amaıı<lmıbcr1 -,n-

BATAN 
LMAN 

6EMİLERi 
900~000 

TON 

TAYYARE 
2.AYİATI: 
3.914 

yırlaı lla balyalık td lxkliyen 
bu mahsulün mUhim bir kısmı 
devlet hesabına tanhhlidc giri
şen mütcahhidlere aid bulunu
yordu. Yağmurlann bu mallsii
lii ıırnlıvetme~i üzerjnc bir çok 
müte:ıhhidlcrin de teminat ak
çeleri irad kaydedilmıstir. 

Diin öğleu('n sonra Trakyaya 
otobiis ve kamyon sefoı leri ya. 
pılmamıştır. 

İzmirde ~ aı'.',ımurlar 
12.mir 2 (Husu~i) - Ş ddctll y.~

ınurl.ır de\ :un etme· 'tcdir. Bu ) u7.~ 
den sergide bulunan uzur l mal. u!u 
bil" mikdar z.: rar ı.::üı·miı~tur. 

Gt>~'('ll e~·fühl n hu ··~JiilP kadar tn~iliz \C Almanların hatan rl Her Sabah!, 
genıilPri \'O diişeıı t.nv:nırc1t'ri 'I • 1 

H arb ba~lıyah tam bir sc- ı nı~z~ran lı1giliz gemi zayiatı Vaktinde İş görmek 
ne oluyor. Bu bir sene iki milyoıı ton içindedir. 1ngil· ı ı iyi bir ıı yııpmak ne k:ıdar gU

iç.inde batan gemilerin, mahvo-
1 

terenin harbin başında ticaret zeı bir §eyse, bu iyi i§ı vaktinde 1 
lan insan ve tayyarelerin sayısı· filosu 21 rnılyon tondan buna yapmak da 0 kadar, belki ondan 

· b" 1 ) 'h ·ı l N Bel 'k H l ı da daha güzel ve mü:ıim bir i!itlr. 
nı, tonaJını ın ere, nı ayet mı - j sonra( an ~rveç, . çı u, o - Kıç geçtikten conra Qdun ve kö· 
yanlarla tayin edebiliyoruz. Ya landa, hatta. Danımarka ve mur derdlcrint halletmek, mekteb

kıymetini? İnsan kıymetini tayi- Fransız gemileri dt, inzimam et- ıer tatil Qlurken tnklr çccukl;ırın 
ne muktedir hiç bir rakam yok- miş, 30 milyon tonu bulmuştur. yemek mecclclcrını yoluna kQymak 

sa da, gemi \'C tayyarelerin, ba- Demek ki hfı.la İngiltenın.in elin- hiç bir i'e yaramıyan ıyi hareket
tan servetlerin mıktan milyar- de 2" milyon ton hacminde ti· lerdir. Odun derdini kış baıı:ıma

ları bulmu~tur. Bunun dehşetini 
ancak harbden sonra öğrenece-
ğiz. 

İtalyan ajansımı. gi.'.rc bu bir 
sene iç:inde İngilizler 1.l 58.762 
ton hacminde ticaret gemisi 
kaybetmişlcrdiı·. Fakat ltalyan-

1 lar bu İngiliz raJ~anıına inarunı
yorlar ve bu m1ktaıın h::ıldka-1 
tin yüzde nltmışı olduğunu 

kaydediyorlar. Dem~ ld l•nlarn 1 

can~t gombi vardır. 
Almanyanın ticaret filosu 4,5 

milyon ton kadardı. Harbin ba
şındanberi bunun 900 bin tonu 
batmıştır. Alman ,·cya bitaraf 
de\'letler limanlannda saklı ka- 1 

lan bu filonun kaçamak f:eya-
1 

hatlerinde lıeşde biri de>ni?.i boy
lamış demektir. Bunun üç yiiz 
bin tonu Norvcc < efeıı <'~nasın-

dan evvel ve fakir ÇQCUklara ye· 
mek terr.inl işini mekteblu ııçılır 

açılmaz halletmek llizımdır. Ve an
cıık bu fakdlrde bu lyı işlerden 
lıeklcnen faide kerıdlsinl gösterir. 

Maalesef bizde bazı derdler 
vaktı geçtikten &onr:ı, yahucl geç
mek üzere iken halledlllr. Bittabi 
b:..ınun lı;in snrfedılcn cfQrlar he
bıı olup oıtmektedir. Her iş vak • 
tinde halledilmek gerek! 

A. Cemaledtlin Sa~oğlu 
[Sonu 2 ncl sahıfedc) ı\-__________ _. 



SAYFA : 2 

~SKER GOZİLE 

Bug··nkü 
harb 
aziyeti 

lngilizler yeni tedbir

lerle iktısadi harb 

mengene sini git
tikçe ıkışhrmak

ta devam ediyorlar 
a 

Harb gene bir durgunluk dcv
resı geçiriyor. Fra.nsanın mağ
IUb olmasiyle A \TUpadaki kara
harbleri bitmiştir. Bugün istira
hat halinde bulunan ve mevcu
ôu altı milyonu geçen Mihver 
orduları devlet hazinesini boşu
na israf eden bir mirasyedi va
ziyetindedir. Bu devletlerde u
mumi seferberl;ğin husule ge
tirdiği iktısadi buhranı tahfif 
için hiç olmazsa orduların kıs
men terhis yapmamnlan şaya

nı dikko.ttir. Gıhnn Harbinin en 
buhranlı zrunanında general Lu
dendorf'un teklifi üzerine garb 
cebhcsinden üç yüz bin ameleyi 
terhis ederek fabrikalara gön
deren Almanya nedense bu 
harbde bu tedbiri dahi mahzur
lu görüyor. 

İngilterenfa büyük bir ordu 
toplayıp Almanya ve İtalyayı 
işgal ederek sulha icbar etmesi 
şimdilik varid olmndığuuı göre 
bu muazzam kuvvetin bütün 
mevcudiyle silah altında tutul
masında elbet başka bir mak
snd vardır. Binarnaleyh bu sü
kunet yakında zühur edecek bü
yük bir fırtmayı ihsas etmekte
dir. 
Avrupanın bugünkü coğrafi 

vaziyeti tedkik olunursa bu ka
dar büyük bir ordunun kullanı
labileceği hedefler pek mahdut
tur. Brcnncr mülakatının şü

mulü maliim değildir. lngiltere
nin günden güne artan hazırlığı 
karşısında Britanynyn taarruz 
jmkanları gittikçe azalmakta
dır. 

Almanların hu ordu ile tngil
tereyc hücum ıhtimnli oldugu 
icatlar iktısadi haı·bin müşküla
tını kar.;ılnyacnk diğer hare
ı~ctıerc teşebbüs etmeleri de 
muhte.meldir. Nitekim ayni ihti
yaç C'ıhan Harbinde Rumanya
ya taarruzu icab ettirmişti. Dün
ya tnrihinde bugüne kadar vu
nın tahakkukunu tamamen im
rurken dostumuz yoldaş Moloto
fun "lngiliz ve İngiliz taraftarı 
matbuatın siyasi ihtikiı.n,, diye 
tcvsiın ettiği yukanki mütalea
nın tahakkuknu tama.men im
Jcfınsız gördüğüne ihtimal ve
rilemez. Çiinkü bu değerli dip
lomat için sosyalistliğe . karşı 

bir elılisalib mahiyetinde olan 
mtikomintern paktın yani Rus
yaya ko.rşı mukabil bir nevi 
ınefkf.ıre ablukasının ilgasını son 
nutkundaki dostluk tezahürleri 
arasında temenni etmemesi gi
bi mesleki noktadan ikinci bir 
ihmal olur. 

Seferberliğini her suretle ik
mal etmiş, yaptı~-'1 harblcrin tec
rübelerinden istifade eylemiş, 

mütevali zafe~crle maneviyatı 

yükselmiş ,kendine itimadı art
mış bir ordunun herhangi bir 
istikamete tahriki için büyük 

r 
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ABONE BEDELl 
TOrklyo Ecnıbl 

SiNELIK 1400 Krt. 2700 K,.. 
15 AYLIK 760 ııt 1460 ııt 

8 AYLIK 400 ıt 800 ıt 

1 AVLIK 160 ıt 800 ıt 

2 Eyrnl 1940 SALI 
28 Receb 1359 

30 Rumi Aöu'.i~o:ı 1356 
Gün 246 Ay: 9 1940 - Hızır 121 

GUneı ööl• ikindi 
10.43 5.33 O 13 Ezani 

G.29 13.13 16.53 Vasati 
/> k§Bn\ Y at11 lmaak 
12.00 1.35 O 03 Ezani 
11.39 21 16 3 43 Vas:ıti 

İngiliz harbiye nazın 
Lord J!Alen 

zahmetlere katlanmağa ihtiyaç 
olmadığını unutmamak lizım
dır. Polonya, Danimarka. Nor
veç, Hollanda, Belçika, ve 
Fransa taarruzlarında bu dc\•let
ler daima hasmın tcfevvukun
dan, alınacak mukabil tedbirle
re artık vakit kalmadığından 
şikayet etmişlerdir. 

Eskiden bir edibimiz vnkti na
kid olarak izah eylemişti. Şin1-
di vakit daha ziyade kıymetlen
miştir. Bugünkü sırada vakit 
hayat ve hürriyet demektir. 
Mihver ordularının hangi ihti
yaçla elde tutukluğu meçhul 
olan şu tarihlerde bu dev:letlcıin 
harcka tını teyakkuzla ta kib et
mek ve icab eden tedbirleri al
mak bitaraflar için yerinde bir 
ihtiyatkarlıkbr. Binaenaleyh 
bazı matbuatın bu husustaki 
mütalcalarını ihafcye veya her 
hangi bir devletle ihtilafa dü
şürmeğe atfetmektense bunu 
dostane ve samimi bir ikazı te
lakki etmek daha müno.sib olur. 
Üç dört ay cvevl Mister Chur
chill'in bitarafları ikazı mahiye
tinde olan hitabesini Belçika ve 
Hollanda ayni şekilde tefsir et
mişti. Bilfilıarc bu devletler ha
talarını hürriyetleriyle ödediler. 

A\Tupa kıtasındaki knra 
harbleri bittikten sonra harekat 

• 

• 
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Nebati yag'"' ve r°KUYUCU-~ Galata rıhtımının da bat~~~r~8~~·ı::~;i~a::;~e~:~ 
tekrar denize ve havaya intikal 
etti. İngiliz donanmasının ha
kimiyeti karşısında Alman ve 
İtalyanlar denizaltl gemileriyle, 
hücumbotlariyle, maynlar ve 

tayy~rclcrlc . İngiliz den~. tica-ı 
r<!tinı, sanayı merkezlcnm, ter
sane ve J.iıruınlnrını tahribe gay
ret ediyorlar. 
' Sevkulceyş ilminde 'j{üçük 
lıarb .. denilen bu usul ne derece 
!;idetle tatbik edilirse cdüsiıı ln
gılterc yalnız bununla mağlub 

edilemez. Çünkü ne tayyare, 
ve ne de denizaltı gemisi bir 
memleketi zabtctmck kabiliyeti
ne malik değildir. Bu ta.anıızla
rın kesafet peyda etmesi belki 
de yakında vuku bulacak diğer 

bir hareketin hazırlığı mahiye -
tindedir. 

İngiliiler yeni tedbirlerle ik
bsadi harb mengenesini gittik
çe sıkıştırmakta devam ediyor
lar. Eskiden yalnız yetmiş beş 

mılyonluk Alman milletini do
yurnıak mecburiyetinde olan 
nasyonal osyalist liderleri son 
istilalar yüzünden Şimal kut
bundan Pireneye kadar bütün 
Garbi Avrupa milletlerini iaşe 

etmek mecburiyetinde kalmış -
lartlır. 

Daha şimdiden bu memleket
lerde hayat pahalılığının, Y.aŞa

mak zorluklarının, nçlık \•e se
faletin tahammülün fevkine çık
tıi;;rı haber abomaktadır. Bu şe
rait dahilinde harbin maması 
Almanlar ve İtalya için vahim 
olabilir. Binaenaleyh harbin ila
nihaye bu küçük vasıta.lann 
harekatına münhasır kalacağı 

ümi<l olunamaz. Her halde pek 
yakında mühim hfu:lisclerc şa

hid olmamız ve hatta bu hadise
lerin arasında Narvik çıkarma
sı gibi hatır ve hayalden gcçmi
yen tedbirlerin bulunması dahi 
muhtemeldir. 

Bu nisbi sükunet devresinde 
her iki taraf lnlıçlanru bilemek
le meşguldür. 

D İ Y O R K I : b k 1 be giren İtalya ise iki bucuJC OdUn fiyatları Parti sekreterliğinden azı ISlm 8fl ay içinde 200 bin tondan eazıa 
tesbit edildi rica çöküyor gC::an~~~= deniz zayiatı 

Fiııt ınürak:ıbc koınisonu dün Mın
taka Ticaret MildürlUgundc top
lanarak nebati yagl:ırla cluıyıkta 

tcslım> odun fiyatlarını tcsbit etmiş
tir. Komisyon vejetalin yoğl:ırının 

istihsali ve maliyet fiyall;:ırıoı tetkik 
etmiş ve eskiden 66 kuruşa satılan 

'Yağların ipüdai madde fıyatları yük
seldfktm sonra nncı:ık mal cı:Iildıği 

neticcsıne varmıştır. Bu itibarla ve
jetalin satış fiyatları '70 kuruş uzc
rindcn tcsbıt edilmiştir. 

ODUN FiYATLAR! 
Komisyon dün odun işiıli yeniden 

ele almış \•e':kayıkta kesilmemiş ola
rak teslim edilen odun satış fiyntla
rım tesbit etmi,,....U. Yeni :fiyatlnrn gb
re kuru meşe çekisi 330, ynş meşe 
çekisi 300, kuru gürgen t•ckisi 275. 
ynş gürgen çekisi 250 kuruştan sa
tılacaktır. Komisyon kömur fiatla
rını da yakında tcsblt ederek illın 

edecektir. 
--»ııc--

Ticaret Vekili 
Ankaraya gitti 
Vekil ticari işlerimiz 

etrafmda yeni beya
natta bulundu 

Bir müddeltcnberi şehrimizde bu
lunan Tic:ırcL Vekili Nazmi Topçu
oğlu cv\·elki akşam Ankaraya don
muştür. Vekil harekcündl:'n evvel 
kcndlslle görürcn gazetccılcı·c şun

ları !;oylcmiştir: 

c- Her gün deJi rn sıy:ı i ve ik
tısadl şartlar nlınan t.ıcari tedb:ı le-, 
rin tatbikatında ya \crlmı azaltmak
ta \'eyahud Uıtbiki zorlaştırmaktadır. 
nu kadar miltcmcvviç bir zemin u
zcrinde sabit is şartları ~;:ır.ıtıl:lmo

ınnsmın ooslıca sebebi bu fcvk::ıı:ıde 
1 ktcn dogmnktadır. Kkrink ve tnkııs 
anlaşmaları ile bağlı buluııdugumuz 
memleketlere bazı l:ıymctli iptidai 
rnac1delerimizi altın muadili denilecelt 
dch·ızle ihraç ctmiycceğiz. Bu ihrn
rolt::ın temm cdeccğımiz clovizler, it
halinde zorluk ı;cl.tiğuniz maddelerin 
memlekete getirilmesini t~min etmek 
üzere kullanılacaktır. 
Şimal Memleketlerimlzle Ticaretimiz 

Partinin yüksek himayesile arasmdnki büyük fark bifh(lSSf& 
Çift:esaraylarda açılan talebe Gnlal:ı rı~ çok kısım- şundan ileri geliyor: İngiliz ge-
yurduna kızlanmızı kaydettir- ıarı dıılgalnı·m tahribatı yüzünden mileri limanlara bağlı değildir. 
mek istiyonız. Kadrosunun kn bozulmu:,;tur. Rıhtımm deniz &eviye- Muntazaman sefer cdiyoı lal"· 

Panmış olması meyusiyctimizi sındcn aşağı ulan lasımlnı·ı uzun Bunların girmedikleri denizler 
muddettenberi tamir gormedi{:i için . 

mucibdir. Liıtüf ve delaleti- sul:ır bu kısımları delerek caddenin yalnız Baltık, Adriyatik denıZ· 
nizle bu yurdun tcvsiile yüz- ortasına kadar ilerilemiş ve bir çok leriyle Karı:ıdenizJir. Bitaı-nf 
!erce yurd kapısında bekli- kısımlar çbkmüştür. Alakadar ma - gemiler yalnız İngiliz liınafl• 
yen kızlarımızın partinin hi- k ın li:ır tahribatın d.ıha ziyade :ırl- larma sefer etmektedirler. 
mayesinde tahsillerinin temi- maın:ısı içın p:ırçn parta tamirata Harbin dokuz ayı içinde f.n· 

b:ı,lamışlardır. 2ı; ni saygılarnnızla dileriz. gı"liz ve Fransız limanlanna u 
--ımcc--

Konyadan Fund, lsparl:alı: y • d k ı bin ticaret gemisinin yanaşını.Ş 
Nivazi, Afyonda binb:ışı: l enı en ya a anan olması vaziyeti aydınlatır. J:lnl· 
Fehmi. buki Alınnn ticaret gemileri yal· 

Yeni Sabah - Bi~h luz- eroinciler nız Baltık denizinde dolaşabil· 
lanmıuıı partinıitln yük..oqek 1 Muh::ıfazn teşkilatı memuıl:lrı ye-j mektedir. 
himayesi altında açıla.n taJE>- rıiden ıki eroınci yakalıunı~l::ırdır.I İngiliz gemilerinin zayiatı 
he yurdundaıı istifade ettiril- Te kUatın ıntmlurl:ırı cvvelkı gün haı~in ilk ayları içinde tahtelbıı· 

rıhtunl;:ır ci\':ırında ıki .. .,hsın csr::ırlı h" le · ese · ·.r Tahtelbal1ı"ı·lel' nıeleri için vaki ricaya biz de v-- ır rın rı ıuı. 
sıg::ırn ıçtiklerlııi görmuş \"e bunlar-, k ı l b.li b" } l ge-

l. ':'"-=-k eder ve bu n' ...... yı is' f o ayca av ana ı r ıı· ıa e ::-1..uu ...... dan Osm.:ıru dcrh::ıl yalmlamıştır. Ar-
ile yüzlerce talebe ve!ilerini kad!!şı Rcceb Osmnnın ynltnlandığını lince Almanlar bunları çektiler; 
sevindirooei;-ini kuv\'Ct.I üınid gonır gonncı: k~çmaıc ıstcmiı;ısc de yerine mıknatıslı mnyııları koY-
cde.riz. memurlar Uırafından y::ıkalaıımıştır. dular. Kanwıucvvelin ortasın· 

Recebin uslunde yapılan araştırMad;:ı da çıkan mıknatıslı maynlar ela. 

l. ______________ J 8 paket eroin bulunınu~tur. bir hayli gemi imlıa etti. Fakat 
KISA HABERLER - V 1· .--11!•«-- . d on beş gün sonra bunlara d 

· a ının rıyasetin e çare bulundu. Son ""'""'nnll"rdıı * Deniz Nakliyat Relsı - Denız ....,... <• 

Nakliyat reisi Ayet Altug ehrıınızc . bir toplantı Ticaret gemilerine karşı en müd· 
gelmiştir. Mumaileyh bır kaç c:1.1u Dün sabah vali ve belediye hiş silah Stuka ismindeki .Al· 
şchdmizdc kalarak Vck.ıletc nıd ı - reisi doktor Lütfi Kırdarın ri- man tay.1. c!eridir. Çok sür'at· 
ler etrafında tetkiklerde bulun • ;:ık-
t yascti altmda. vilayette bir top- li ol::-...1 \ .. 1 i ~ .. '(.:· .. r j ..ıı•ö.;• uıı ır. * Raufi Mıınyaıı lzmirde - Dev- lantı yapılmıştır. Bu toplantı tayya1cLr 70 d~ı1,,;\.C!.:~ ı...w.:; .... 
let Limanlar Umum Mudim• Ruuü da Belediye iktısad müdürü Ierlc kaıılc haHndc [,ı.;<-ıı ı;~ .. ı:· 
l\Ianyas izmire gitmı~t r. Umum fu- Saffet, İstanbul kaymo.kamları lerin üstüne iniyor, lJO •. ılıa. ve 
dur izmirde bulundu 'U mucMct zar- ve değirmenciler ha.zır bulun- mitralyöz ateşi ile ı.,.:crini &•>ı üp 
fında izmir limanının ıhtıyaçl rt . 
h:ıkkında tetkiklerde bulunacaktır. 1 muşlardır. yüksek manevra kabiliycUerı * otobüs Güzergahı - Bcyo :lun- Toplnabnm mevzuu İstanbul yüzünden gene yükscliyoı llll"· 
dan tstanbula gelen otobuslerin takıb haricinde bulunan mıntakalarda Siir'atieri saatte 700 kilometre· 
edecekleri yol şışruıne - M yıt yo- çalışan büyük yol inşaatı aınc- dir. 
kuşu - Mahmudiye c::ıddcsı 6larak fosi için ucuz ekmek temin et- Harb gemisi kayıbına gelince 
lesbit olunmuştu. Bu yol tC'Crubc m:ı- mekti. Bu ameleye verilen ek- 1ngı"lizlcrın harbın başında 327 
hıyctinclec1ir. Bu tecri.ıbclcrclcn sonra 
kat'i guzcrgiih tcsbıt olunacaktır. mcklcnn imal olundui;;'U unlar, parça harh gemi. inden kaybet· * Yağların kontroııı - Belediye lstanbuldan scvkolunduğun - tikleri pek ru; bir şeydir. Otuı 
mahllıt yaglarm iyi bır ckildc kon- dan ekmekler pahalıya malol- kırk parçanın içindedir. Bunu d:ı. 
trolıinu temin etmek için cvveı;. don maktaydı. yeni inşaat ile tamamen telafi 
ynğlann kontrolünu şiddetlendırmesı Toplanb neticesinde bu amele ettiklerine, urııumi kuvvetlerinin 
knrı:ırlaşlırmı~ır. * Bükreı Elçimiz - Şehrimizde için verilecek unların toprak ise bugün artnuş 01duğuna ştib-

ŞEHiR TEDKIKLERI 
Şimal mcmlekeUerılc başda İsver; 

ve D<ınımarka olmak -üzere Finlandi
ya \"e Norvcçle ticari mübadelemi
zi tc\"Si c:lmcğe çalışıyoruz. Bu mem
leketlerle yapılacak ınlıbadeH\tta 

bulunan Bukrcş elçimiz Hamdullah mahsulleri ofisinden daha ucu- he yoktu:-. Alrnarılar billıassll 
SUphi Tnnno\·er dün V h • B ı~- za. alınması meselesi görüşUl- Norveç harbinda ç~k harb geıni· 
dıye reisi Doktor Lutfı Kırdaı 1 ziya- müş ve bu husus temin;:ıt altın~ si kaybettiler ve ~üçük donan· 
ı-ct etmiştir. alınmıştır. maları kale alınımyacak bır ha· --1>11«--

lstanbul köyleri. teftiş --ıuıc-- le geldi. 
İstanbul gUreş takımı Fakat, ıniilıim olan tayyare 

olunuyor 1 tanbul gureş takımı yarın :;abah kayıbıdu·. Ancak bunun ehem· 
· bel · Bandırma yolile tzmire gitmek u- . 

Pazar gümi ediye reıs mua- miyetini takdir edebılmek içın n;:ıkil işleri ~erinde zere şehrimizden harcl:et cdecektır. 
durulmaktadır. vini Liıtfi Aksoy yanında maarif 1':rıternnsyon.ıl fuar maı:wrına iştirak de harbin bal'}ınıh iki tarafuı ne ET E • 

LES 
Alman Anlaşması müdür muavini, \C maarif mi- edecek olan lstanbul takınu Ahmed, mıktar tayyaresi oldugunu bil· 

Alman anlasm:ısı esaslı olarak marı olduğu halde Silivrinin J{n. H:ılıl, lı.zet, Faik, lsmaıl, Mustafa, mek lazımdır. Bunu bilen yolt, 
ıncr"iyetc girmiştir. YC'nl anlaşma dıköy, Akvfran, Bekirli, Çayır-1 Ahmcddcn ınürekkebJır. bir rivayete göre, Almanya lınr· 

Yazan: SEMiH MÜMTAZ S. 
E\'\·clki gün Burhan J..'elek dostum 1 

cEb sergileri aı;ılmazs.ıı IJu iş du
zelmcz dıyordu. Bugünku cAkşam> 
da belediyeler sergiler açacak ve fa
kat nasıl ya~cagını dil;ıunmektedir 

1 diyor. 
Vaktinde zannediyorum ~ylc ya-

1 
pılmıştı: 

cEveh et belediyenin nçtığı sergi
lerde sattırıldı. Çunkü kns:ıblarla uğ 
raşrnak mumkun olamamıştı. Ve 
çunkü bunlardan b"r çoğu sarııyın 

me ela tufekçl başı ın;ı, kızlar nga ı
na, veya bir katibine mensub olduk
ları için söz dinlemezler ve bildikle
rini o!.umag::ı alı5tırılmışlardı. Bir de 
Jslanbula gelen her hayvan başına 
hatırımda kaldıgına gorc durdcr ku
ruş cibayet eden celcblcr kühyalığı 
vardı ki ınabcynci beylerden birln.n 
uhd('<"inde idi. Sultan Hamidin Selı
rcmini eti ucuzla tırmak için ı e 
b ınd:ın başl:ımakl:ı bir çare l>ulu
nabilt'Ceginl duşundu. Fukaranın yi
ycoe 1 iı;cccgi bahsinde çok titiz cl-ı\ -
ranan padişaha hakikat hali arzede
rek e\ vet:ı ccleblcr Uıhyasının ı:l
makla oldugu doıi kuruşu czanne
diyorum> kırk paraya tenzil cltirdi. 
Ve kasabların kendi kendilerine fıyal 
ı~esip biçmelerine de ınani olınok u
zcre her gun gazetelerle narh ilunmı 1 
usul ittih. z C'ttird•. 1 

gun gazetelerle ilfın olunuyordu. Ve mucilıince satacağımız mnllr.rın tcv- dere, Büyük Çnvuşdcrc koyl ri- be on beş bin tayyare ile gir· 

1 

Kafıl"'y1 g~ı~ ınonıloru Saiın Arı-
ziirıc Henüz baslanmadı. Çünkü fiynt f · tın" t" B k"" l · kan Gôtürup getirecektir. İn . d hayvanatın cinslerine göre bu fıyal • ni te tış e ış u· . u oy enn ı. mail Hakkı ile Sadullah da ha- miştir. gilizlcr bir sene içın e 

l rd . i.lzerinde nnlaşmıs deeıliz. Zama- 1 · ·· d · · ıı · ı 
lnr tayin o unuyo u. Keçi eli daıma mektep erı goz en geçın nış ve I kem ol:ırak kııfile ile berııber git- Alm:ınların 3.914 tayyare kay· 111nda Yakında bunun için de mi.ıza-
halkn (ümiyane tabirilc) yutturul- in~a halinde bulunan bazı köy me'ctcdirlcr. bettiklerini, batta Noı vcçteki 
mak suretilc ,.cdirlldi«inden "clıre- kere cereyan cdccclttir. · · ·· • l 1 ı lrd f ·· b ı l n An 

"' .. " mckteblerının sur at e tamrun - zm e mır mmm a ~<ı arın - 300 kayıbm bundan hariç oldu· mancti bu hayvancağızın ne kesil- --•ıı•- ı ı ıst ı ı ı· K ı D l 
lanması için alınması lazım gelen :anı, ;:ın >U • zmır. ocac ı, a ı- t~unu, kendilcruıiıı kavıbı 1009 diğ•ni kauu1 ve binaenaleyh ne de Seyyar satıcılar ke:::ir. ıcrsm \·e corum takım1:ın ., J 

keti etine bir fiyat koyuyordu. Zira tedbirler tcdkik olunmuştur. Ay- işlır.ıK edecek \'e mlısab:ılrnlnr ı..u _ dan ibaret oldugunu haber vc-
halk keçi eli yememekte haklı idi tahdid ol un uyor ni köylerde köy kanununun tat- martcsi \"e pazar gunleri y:ıpıl:ıc:ıl.- riyorlar. Fakat geriye ne kaldı? 
ve htil!l haklıdır. (Çok tuhaftır ki bikab da gözden geçirilmiştir. tır. Burası meçhuldür. Halbuki asıl 
ınczbahn<ja bugun keçi k~rilmcsine İstanbul belediyesi seyyar sa- ---------------------------- mühim olan da budur. ÇUııkil 
mus:ıade cdilmcklcdlr. tıcıların şehir iç.indeki vaziyetini z ayln.rdanbcıi haı·b yalnız gökler· 

Londrada ve Purisde, bize nt:bct- tedkik etmektedir. Bu lıususda de cerc\.'3.n ediyor ve daha uzun le daha soğuk olan bu iki şclllrde l" b 1 
(Et) işine faila ehemmiyet \•erildi- yapılan tedkikatla va 1 ve e; e- müddet ne dcnızlerc, ne toprak· 
girti gördum. Orada domuz kasab- diye reisi doktor I . .lıtfi Kırdar D .. k k A kt • k J b k lara inmek niyetinde değildır. 
ları - koyun kuzu ıuısatııarı - at bi7.zat meşgul olmaktadır. Bele- U . a nl SOyma a 1 en g e en a - Yalnız tngıliz başvekılinin dı.inkii 
knsuulnrı ayrı ayrı icrayi lic:ıret c- diyenin b_u hususdaki noktai na-

1 
k 

1 
d d 

1 
ı şu sözleri çok mühimdir: "Hava 

derler. D::ın:ı ve uküz kas:ıblan da tıcıla.nn a I a··ve o""ve yer ere yuvar · amış zarına gorc seyyar sa hakimiyetini Almanlanıı elin· ayı ı ayrı ve bu ~narın şabi gibi- dd l 1 
a.na ca e erile ve pazar yere- --•·•··--- den Z"'rla ve ın:;.,ı,u··1a· lln a1ın- 1' dırler. Bunların fiyattan nuıktudur. AJ ......,.. ~ 

ilan edilmiştir. Halkça mnlümdur. rinde satış yapmalanna mani o- Evvelki eün Fenerde Mur.relp;:ışa bakış Cl'Vdctin bi.ıtiın planl.ırını alt üzereyi~!,, 
Ve şehrin hiç bir mahallesinde fıyat lunmak lii.zımdır. Ayrıca müsa- cnddesinde tbrahım n b~!::luıl.yc u t ctmi§tir. Çtlnku kılıdın .ıçık ol- Atıp tutmaktan, laıru vadlnr· 
farkı yoktur. Fransada bir usul d::ıha adc edilen semtlerde satış ya- m:ı •azasına hırsızlık mJkcadıle gıı- du •unu gorcn b:ıkk:.ı.l ibrahım der- da bulunmaktan hiç hoşlaıunı· 
v.ırdır. EU kısım kısım nyınrl:ır. Kı- n seyua tıcılar da sıkı bir mekle sur;lu sabıkalı C<.>vdet mcş- h ı gelip dükltfln kapısını açmış ve 

pa J r sa uan Ingiliz: b!>cm"kilı bu bir sn· . ını kısım salarlar \"C bu nksamın • b t t l hud curümler mahkemesince muh:ı- içcr:yc ı::ımuşür. N .. ıl~ tezgahın " -~·"' teftiş ve kontrole ta i u u a - d tırln u··ınu··m:;-.:ıekı seııeleı'l·n o ı fiyatı üzerinde y:ızılıdır. Yanı be- ıceme edilerek 7 ay 10 gun h pis cc- altın sakl:ımm hırsızı J gonnc - .... UL;J 

lcdıycnin koydut,'ll fiyattır. At etini !'!""clllla~k""'!Ja~rd!""!::ır~.!!!!!!~~~~~~~~ wsına mahküm edilm~ ve dt>rhal rruştır. hilfınço::;uuu da çızmektediı·. 
d;ın;:ı eU diye kaydırmak isliycn bir tevkif olunmuştur. Kalbı fcrnhlıy:ın b ık .... -ıl; cLha Bcht.ct SAli'A 
k ... sab yakalanırsa derhal mahkemeye Belediyemizin şehrin H>i üç yerin- Mahkeme saf.ıhatına gore bu en- ileııye •,t. ı g~ b:ısl;:ıyınca le rı l, -

sevkolunur oldugu gibi belediyenin de (Et) sattırması maksadı tcmiıı tcrcsan hırsızlık \"ak'.ısı ,.:;oyle cıl- nın gurulduı,unu z..ını cd n hu ız 
tayin ve ilan etLği :fiyattan aşmak etmiy<:rcği için scrglleı in chrin her muştur: hC' H'ıı bıılwıdugu yerden fı. lıya ak 
i tiycnler de dukkônl:ınndan \'eya tar:ıfımı dağıtılması daha doğru S.'lbıkalı hırsı ılard n Ceı;d •, ev- tbr1himiıı uzcrinC' ntı lmış; bırdcıı-
parnlarından aşırılmak cezasına ug- olacaktır diyebiliriz. velki gün ctrcıfda Lnr a\ nrnır.ıl:ta bır şaşıran adamcagm p. lJklıya 

7 .:ıo Procnı.tı \ c u.c. ıh.1. t sa:ıt 

1 ddyo Progv"amı 
.:i/"/1940 S A L 1 

·nrl:ır. Semih Mümtaz S. ıh.en Mürsclpı.ı~ c ıddC' mdckı .. ı- p::ıt;:ıklıya yere y;:ılırdıktan sonı-a 
palı dııl:kunları coı:den g~ıre geçırc u tund"n atııy;:ırnk ı.avu,ub Citır -
tbrı:ıhimin bakkal dukkııııuıın .. •- tır. 

Bundan mulcc r olanl:ır bir hay-, 
ll dcdiko<iu yapmadılar, cr.ıyı 1,or-

kutmuk içın jurnallar dahJ veııne- A~~iiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEEi~~--~~İiiE~:2, 
diler degilse de 'aktilc lıaztrl::ımnı 

cı~.ırı. 

7.35 Muzik: H:ıfif musiki (Pl.) 
8.00 Ajan.o; h:ıberleri. ve işin içyiızünu ogreruniş olan hun

kar arlı'. bu kilukale ehemmiyet 
vermıyor, şehremini hukümetc dua 
aldırıyor diyerek izharı memnun"yel 
edıyordu. 

F .. 1-::ıt: yine saraya çatkın 'IOC bi
pcr,-n gbriınen şehremaneti memur
l:ırırdan bazıJ:ırıle d:ıhi i:l göriile i
yece ı 1i i!ıılııymca ctı scrgilC'rde ck
meg.: kr..ızıde s.ıltınn::ı ~t tcrcıh \'e 
bu h bda 15zım ı,clen tedb·rıeri ıh-
7.Dr ettt. h'kmekr;Her de okknlık ek-
mekten <;almakt;;ı idiler 7jr~I ı 

(Et> için ııchrin muhtelif semtle
rinde sergiler açtml..!ı. Fatihde - Ak
s:ıruyda - Ccrrahp:aşada - Topkapı 

ve Edirneknpısı larafl<ırınd:ı - B. -
ye1Jdde - Sull:ınahmeddc - Nış:ınt - 1 

şında - 'Oskfidar ve Kadıltoyunde 
(ilh .• ) ve Bogaziçiniıı bir koç yerin-

Milli p·yango 
Milli Piyangonun üçüncü tertib ikinci keşi

desine ait tam biletler (2) ve yarım biletler 

(1) liraya satılmaktadır. 

Bu piyango 7 E.YIUlde İzmir Entarnasyonal 

Fuarmda çekilecektir. 

(En büyük ikramiye olan 40,000 lirayı bel

ki de birinci çekilişten itibaren takip ettiğiniz 

biletin numarası kazanacaktır. Biletlerinizi şim

diden deljiştiriniz.) 
de rlcncn et sattınld•. Fıyalfor 1 er ~ıD•••m•••••llllB!E~=2~~~~~·~Tie~~~~~!lı 

pcnkleri önüne gelm ş ve bııden- D ~ onra kendinı toplıyabilen 

bire bu kilidin kolaylıkla Jçıl Lılc- 7 \:,ılh b:ı klrnl hcmffi k rakola l;o -
cegini - ihtts.ısına lnrı::ıen - :e c·t- ınu 'c hfıdıscyi oldugu gibi ani t
ını tır. mı . poli"J de tahkıkııta b.:ışl::ımı -

Derh::ıl fa.:ıl"yP'" g ... n l k u ' C'I e et- lır. Çok geçmeden tahkikat a!huı 

rafı kolaçan ett k~ı \l hı•r \: yeti bu . :rk t teşebbusünu r=ıbıknlılar-

1'1 mi gördlıl{t!.'n )rr u n • bır d.m CevclcUn yapmış oldufu neti -
ımn"rıtk ırlıkb kil! · .. ınıs \ duk- cc ine 'nnnıştır. SuraUc Cevd tin 
;ıin· giı mi liı. bul ınr1::ı ı muhtemel yerler ara tı

Bundnn ronrn bakkal fütkkiının- rılmı \ e F<'ncr<le ya kal nuı ıık or
d:\ p.ıı·::ı <'de .. k, l. l 1:ı h fıf, p::ıh ' - guy:ı ("Ckilmi tir. 
d;:ı n~ır ne \ ar J t pi nı gn ~ın~ - İlk sorg.ısunda bütlin bu v:ıl.'oyı 

mis; kas.,cla Pı• •,ru\l p. ~ııyı cl:ı ııl- oldu •u gibi iliraf etmesi uzerine 7.a
ınak itin hıc acele e ''eden lıuyuk bıt tulul:-rnl· ın~hut sucl:ırn tev
hit· emniyc.tlr t;:' lışnıo •cı bıışlaınış- !ıknn adliyt'ye te!ıl"m olunmuştur. 
tır. Y p l:ın mul•ııkcmc in le h!ikiı>ı su

Fıık:ıt ol:ıcak hu ya ... Bakkal ib- <'tı • .'.lbit görerek bu ce<;ur hır ızı 7 
r ıhtın t:ım bu sırada yolu u erek ııy 10 giin lı:ıpsc mahkum ve de h~ 
buradan gPÇmiş ve geçerken de .uy- te\ kit ederek h:ıpishanc-ye {!onder
le bir d•Jkknnıııa bJkmı .. tır. ı le bu m·ştir. 

8.10 Ev kadını - Yemek lıslcsi. 
12.30 Program ve memleket J pt 

:.ıyurı. 

12.50 Ajans lı:ıbcrlcri. 
13.05 l\tuzik• Pbklarl:ı ınuhtclıf 

şarkı! r programının dC'vamı. 
18.00 Proı:rrun \'e memleket s:ı:ıt 

nycırı. 

18.05 Muzık: Sınema se i (Pl) 
19.00 ÇocuklJr ir;in muuk. 
10. 15 Memleket saat cıyurı ve aj.u1s 

haberleri. 
20.00 Mi.ızik: Çı!lı;inın ~ati. 
20.ı:ı K1>nuşmn (Çoft ınirı ~:ı;ıti.) 

21.lJ Serbest sıı:ıt. 
21.30 Radyo gnzet.c i. 
22.30 Ieınleket at ny:ırı, A ns 

h, beı lcri; Zira:ıt, E ham - T. Jıvıl t. 
K:ım yo - Nukut Uo ı (Fiy 1• ) 

23.25/ 3.30 \'uıınkı pro rnın ,.e 
. ıpanı 



YF''\'1 SABAH 

a ,, 1 rb k rşısmda ' Gençlik kulüpleri-
nin açılması şere-t 1 fine çekilen tazim 

telgrafları 
a Türk 

ev 
''Tan,, gazetesinde çıkan bir tefrika hakkın
da Doktor Fahri Canın tavzih ve tashihleri 

(Dünkü sayıdıın dcvıım) 

Ş Yanı .. ukr:ındır ki ı;ir hakiki 
1~ Yuzunu bilenlcr.n ç,o!!U a •dır. Şu
l'acia çok dcrin bir c:>t'!le kaydetmek 
l?ıe ouı iyetindc knldıgıın bır n Jkta 
k !> \ar: Yahya k ıptan hild esine 

a ı ıı bazı ınsanhırı ınuh ırrır 
( alc cf hala ıçım.zdc y, nd.kla -
t ) dıye unıyor. Ben 111 u ranta, 
t'ıt ha rr;.r n esefle ,. a lannı ya"-

1s ın. anlar meyda dad 1i c yme d • 1 
Cune ın bn.lçıkfa sı\ anamı~ " "\u: 

barız delıl nı yrnc muh.arnr en
l'or \iC dıyor ki (h.dıseıım y i2ll

tı ~ \ e :ı·k·ıe oruıya o c ırn .. , 
çoıt merakla nrııdıgım ">esık , nen· 
~\ayı Milliye ole,> htarlar un kı.;1-
<lna ı ' 1kadır. Gebze k ymaka

N ncdcLn n t:ıhnr tl. 

hterem muharririn, Yııhy 

~i>t ın ılıli\fçı k.ıym k mi olan 
it cfon muh:ıberc ini, ı t. ııbul hu -

ü ı tı m hud dh aıııhnrbı muddeı
\ıınurn, muannlermden r zaila 
~ı 1 n n Pendık mul k tını bılme-

g anı, ılıyor. Bu, mumkundur e 
l<ıb.ı de gonı1ebıliı". Ancak tarıhe 
\es a \ rmck ~ddııı ı, bunL:ırı bu
~ t fcrruatilc bilmekle n u .un 
O' bıl r. 

'Y h.)a kaptanın t kibinC' gt'len 
lı.ı \iC't,n Adamı c bhesınd eh d 
01><n \ e tcsldh.ta dahi a k d 1 r
dan bulunan yuı.ba ı N had beyin 
~~rnııııdasınd.l oldu u yazılıyor. Nı
•ıad bey Adana cebhe:...nde ehid 
~}Ilm! tıı. JlilA ~ı-h<>v"T 
~n uvveUn ku td d ı lm vıp 

lcu\'\ et ıçindc bır ınufrezeye kuman 
d t'dıyordu. Bu kuv\ieLn kul?"an -
d nları arasında uzun yıllard:ınbc
rı rı emlekettc \ ..ılilik etm Ktc bu-, 

n.uınanyada tehlikeli 
karışıklıklar 

[Baş tarııfı 1 inci ııııhifcdc] 

:Sa 'ı tc\ kı!at yapılı ı tır. Kr 1 s -
tayı oı nde m!.'7d ıdPn yoll r 
~tı<' dcrıberı t m. mılc .k. p lıdır. 

tıv tlı and nna l.ıt ••• ı ı kr.ıl sa-
l'ay ııı muluaazn etmekte \"C. bulu ı 

l r J ıcL.:ırma de r.ıye r 1 gez-
{' t r. 

l~wnanyalı!ar tahli~·c işi.ne 

ha.sladılar I 
j 

13ud peşte, 2 (n.a.) - Stc! nı a -
arı ilndaıı: 

Ö !l'cnildigine gört' Run 'lny. 1 .ı 
Jl'ıdıdl'!ı Knrp tbrı tahl ye etme,, 

1 n l:ırdır. 

~ ordusu Trnnsih-an;\ ayı 
i ga.Jc hll7JrL nıyor 

Bud pe te, 2 (a.a.) - Ster ni aj.ın-
8"tnd n 

Iu tclıt M c.ır - numen 1.omis
l'onu, arazi terki me elclcrin znutc
"llLK olan mrnrl rmı :ı;crm· tır. M. -
~r ordu u, beş f"yluldc d.ı hududu 
~ c •• te :'.\focarı tana tcrkedıl.T. 
'lr o.il '"n i~ ali kl'yfıyeti 13 eyluld" 
~t m bu'acJktu·. 1 arn ilk ;;ı..n:.ı 

ordu u, Mo nor~ \ e Szat
. ı ı nt>t.de bulunacaktır. lkin!.'. gu

~li oı clu, :'\lagy\ racda \"asıl ol ca ': -
ır · Ordu 11 C;} lulde d{ol "an a 
•racaktı-. 

lun:ın ve hulô da mebus ol:ın j:m -
danna nlzıy kuınnndanı Nazmi 'c 
ınuhan-mn de hurmetle nndıgı üs-ı 
tud r jand ımm tabur lmmandnnı 
rahmetlı Remzi l)ey de bulunuyor-j 
laı dı. Şerefle vlmvş ve şerefle yn-ı 
şamakt.-ı lıuluıunuş insanlar karşı -
sınd..ı koııuşuı ken ve bilhm;sıı Uırih 

yapma!< ıddiasındn tıulunurken çok 
dıklrntlı olınalt luzuınu, bilmem, kn-1 
bılı muııakıı.ı;.ı mıdır? ı 

25 ve 26 nurn:ıralı tefrikalnrda 
(Kocaclıdc lureycn ve yabancılar-! 
dan ku\·vet ıılan e.,l::iy:ınm ta allu-ı 
tundun o havali kadın \'C çoc.'Ugu
nun ıınc k Yuhyn knııtandan sonra 
ve onun r..:ıycsiııde kurtulup rahat 
nefes rudıklaıı ve her turlu hurriyet 1 
ve huzur.ı lrnvuştuldarı) bclırtilıyor.

1 Y hya !mptımı her ?.aman rah -
metle yüdcderıın. Şu kadar \'::tr ki 
ond:ın pcl:. çol:. e\•vel jandarm::ı ku
maııdr-nı Naıl beyin himmeti ile 
koylu gençler te:;Iıh cdılmiş başta 

Şılc Yeni lwyHılcr olmak \ızere 

yeı l• Rum eşkiyasına k ır91 t!.'şkilfıt 

y ılmı tı. Bunlara karşı halkı hi
n• y !.'d n ku\•\·etclr ::ırnsınd:ı: Ko
m A lan çciC'".",ini unulımımak \ c 
şu r.:ınb anmak lfıumdır. 

Bu cıh!.'Ucrc bu .sureUc ilı.,tiklcn 

3nr muhterem H::ılil paşa ılc kü
çuk Tul tı (kcndilcrtnc \•erilen na-
ih tlere kulnk rısmıyan, ı unü e 
dalıp korkuluk sarim;,; olnn) i~nlaı· 
dıy goslel'lnt-nln (lcfrik.ı 26 - 27), 
rJhınC'tli dayıyı nıulı:ıtabını 1-:0fUr 
gor nez, ilk soz olarnk - rakı ge
tırdin mı' (tclrikn 80) diyt' sor -
m~ ııı laıyd,.lıncnin tarıhc ne :fayda 
tcmın cttı~ını de c:ok dıi unclüm, nın
ına neylcymı lci anlıy.ıınadım. Kııl

dı ki Halıl P sa ile Kuçuk Tcıltıt 

B!.'y lııç de muh!lrrlrin dediğı g bi 
d ,ıllerclı. Hunu c<.ınlı ı::nhıdlerıle is
b:'lt her ı:ııınan miinıkıındur. 

Benim, kııhrrıınrınlıkl:ırını kendi 
ngızlarıle ılJn edip. k<>ndi kendini iı
'l:t"ılcı c dıyecek hir;bır şcyım yoktur. 
Yalmz buııu y.ıııarkcıı memleketin 
kunısi T nı ı ına kavuşrnu:;s. kımisi 

, l: .şcr<'f ve hııytıiy<'tile yllŞamak 
ta bulunmtı': remiz C\ l ıdlarınn - h~k 

ı;ız ve bılı!isl7. - ı;alıışınnktan cel:in
mt'k 1.iı:ınıdır, diyorum. Bilmem hu
nun aksini soylemek mıımkün mü? 

Doktor Fahri CAN 

Meksika tam 
bitaraf 

Mcksiko, 2 (a.a.} - Stefani 
aj:ı. ".sındaıı: 

Cn.rdenaa, bugün burada res
men Mcknılta awngresinin kü
şa<l resmini icra etmiş ve bir nu 
tuk soylemişlir. 

Müş:ırünilcylı, bu nutkunda 
Avrupa harbinde Meksiknnın 1 
mutlak bir bitaraflık muhafaza 
edeceğıni tcyıd eylemiştir. 

Ki.ışad resmi csnnsında Alınan 
nazi taraftarları da gizli kon
grelcrinin kiişad resmini yap
ınışlarclır. Bir çok hadiseler ol
mu§ ise ele biç birisi vahim de
Jiidir. 

Bütün Ort.n Afrlka General de 
Gn.ullc'ün yanmda 

L~ndrn, 2 (n.a.) - Orta Af
rikada bulunnn lıür Pnınsa kuv
vetlerinin hepsinin general de 
Gaullc ile birleştikleri resmen 
bildırilmektedir. 

Gabon arazisi valisi de bütün 
askeri ve sivil nıakamlarile hiir 
Fransa bayrağı altına girmiş -
tir. 

ti'~ • ı ;on, bugun ö leden sonra ~~~~='=~~!!::!::!!!!!':!~~iZ'!:~. 1 

l"' • lr,n de\•am etmiştir. maktajıı. Uu nıahaCıldc Alm::ınyanııı 
~Unıa11~ a, bir AJıuan İŞf.'1llind€'n u h dı.;;Plcı·cıen istıfadc c-ctcrelc Tr:ın-

korkuyor ılvany<ıyı !ve l•rttü bizzat Ruman _ 
yayı ışgule l:ıy.ıv etmesinden ı.or

lı llukrq, 2 (ıı.n.) - Reuler aj n - :.ulmal:tmiır. 
11ldar: 

tı 'l'r n il\ , ynnın t ki ııl!.')hindcki 
ı..rnayı - de-.:am <'lrncktedır. Br.ı -
~'da Traıı ih'anyolı 10.000 Rumen, 
tJ. uını b;r b:ıhçcde toplanmı Lır ve 
t ~okerek ".1.ı. n tana bır J,arı 

fiorı • vermeme c l emın etm !er -
... ~. llir:ı.z onra Alman iktı ad h!.')Cti 
~~· 
b 1 i Neul ener He eli er bır memur 
ı~a ıc et nr izhar eden bir lı:ıll: 
~ U · tara ından ıhata cdilmıştir. 
tı Uı:niıı ol ;.;' • rı oton ohihn onunde 
llı'lılUnnn g::ımalı h:ıçlı C1 ma y rtıl - ı 
11 tır. Buııun ı.izcri c pot , ud -
lltılecıe ou..unaıok otomobile yol aç-

burosu da hiilkın 

11-. Halk 
bim na da 

Bir t~vldf 
Hukrcş, 2 ( . a.) - Slcfoni ojon

sındım: 

"...rıivı:rını l ı~azctesi ciiıektöru Lu -
gc .. ıam, Viyımadn lı.ıkcm kararı u -
lc)J. ndc bır nlımayış t.crt.b etmiş 
cı."t. k. ıUıaınile le\ kıf edilmiştir. 

~iumt>ıleyhın knruıı de uç kız k.ır
c' ' , de te\•ki! olunınu11tur. 

'ugostn.vynnm noktni nazarı 
elr.r d, 2 (u.a.) - Slcfani ajan

ından: 

Vremc cazctcsi, numen - M cnr 
lıududl rının yenid('fl r,u dt'n ccç.rl
lerck t :ı.hih edilmc!;ının lıatttı Yu -
ı:o J.lvyO içlıı ~JUyıık bir dıc:ıvn yet 

ldu unu y.ızm ıkt.< dır. Zira bunun 
ınnnnsı Balknn 1\. vnıpası il<' Tuno 
A \TUpasındo sulhun ınuhnfauısı de
mcktır, 

( B;ıı;m;ık:ılcden devam] ı 
hayat sahası temini arzuları, 

uzun ve acı tecrübelerle Av· ı 
rupa siyasetınuı iç yüzUnü pek 
güzel cınlamış olan Türkiyede 
haklı endişeler uyandınnamak J 

lmbil değildi. Almnny:ı bu en
dişeleri izaleye ehemmiyet \'er
medi. O kendi planını fiile çı

karmakla me.c;gu1dü. 
Ruhr havzasının istirdadı, A

vusturya.nın ilhakı, Südct ülke
sinın iRgali gıbi hareketler Türk 
cfkiırı umuıniyesi ve matbuatı 
tarfından memnuniyetle karşı

landı. Galibl rin haksız şartla
:nna karşı ilk isyan bayrağını 

açmış olan Türk Cümhuriye
ti, eski müttefiki Almunyanın 

dn ınanız kaldığı haJ·sızlıkları ı 
tamire muavvafk olmasını an
cak memnuniyet ve sempati ile 
görebiJirdi. Faknt Almanyanın 

VcrsaiHes haks.ızlıklnrını tamir 
bahanesi altında, Panjcrmanist 
hUlynsını büyük bir şiddet ve 
huşunet ile fiile çıkarmaktan ve 
A \'rupa.ya haklın olmaktan baş
ka bir ııey düşünmediğini isbat 
eden emareler ortada göze car· 
pınca Tiirkiyc Bcrlindcn !stan
bu l yo'ıu ile Basraya lcadar uza
yan Alman imparatorluğunun 

tekrnr dirilen korkunç tehdidiyle 
karşılaştığını hissetti. ltalyn 
Anın\•udluğu istilfı etmiş \'e Al
manya Rumanyn hududlarına 

dayanarak iktısacli istilasının 

ilk ~artlarını Bükrcşc tebliğ et
mişti. iBuıılar arkadan gclcccl{ 
siyasi hakimi;: ~tinin pi~larm
dnn başka bir şey det:rildi. Anka
radal-i Alman .sefaret müsteşarı 
da guya cndişeleıimizi teskin 
için Almnnyanın bizden istiye-

1 
ceklcıfoin de bunlardan başkn 
bir ~ey olmıyacağını müjdeli
yordu. 

lşte bu vaziyet karşısında 
Türkiye müdafaa tedbirleri dü
şünmek lüzumunu duydu. Bir 
tn raf n dostu Rusya ile bir 
yardım misakı müzakeresine 
girişliği gibı öte tarafta aynı e
saslaı· dairesınde garb devletle
riyle de ayni müzakerelere baş
ladı, Son dakikalarda bizim 
.zannımızca Alman tesiriyle 
Moskovn. müzakereleri y.arıdn 
kaldı. Fnknt garb demokrasileri
le aktcdilen muahedcye Türk 
Cilmhudyeti bu anlnşmı:ı.nın hiç 
bir 7.arnan Rusya ile bir harb 
mecburiyet\ tcvlid etmemesi 
şartını koydurdu. 

İşte bit· senedeobcri 'l'ürk 
Cümhtıriyeti hu esas dairesinde 
hareket etti. Bız sulh Ye sükün 
taro.Ctarlığınd<ln bir an bile ay
rılmış değılız. İngiltere ve Fran
sa ile ittifakımız bızi hiç bir dev
letle düşman ve ınuhaıilı olma
ğa wrlanınz. Bu ittifak yalnız 

tedafüidir. tık gıinü ilan ettıği
miz bu hattı hat eke ti l>ir sene
lik lınttı hareketimizle i~tc isbat 
etmiş bulunuyoruz. 

--<>-

{Baş tarafı 1 lnci sahifede] 
General Cemil T~ncr 
Beden Terbiyesi Genel Direktörü 

ANKARA 
Beden Terbiyesi mükelle!.yc-tınm 

muv:ı!fnkiyetle tatbika b• landı-
ğım bıldircn telgrafınızı memnun 
olarok aldrm. Gençlik teşkllütınm 
çalışmasını dıkkatle takib cdiyo -
rum. Gençlerimizin azim ve imnn
larını Türk istıkbnliııin en kıymet
li mlljdesi sayıyorum. 

Beden Terbiyesinin değerli ça
lışması icın size ço'k tcşckkur ede-
rim. 

iSMET INÖNÜ 
Doktor Refik Saydam, Başvckll 
Yıllarca ihmal edllmiı; olan Turk 

gençliği, Cümhuriyetın açtığı !e
yizlı yold;:ı ve 30 Ağustos gibi ulvi 
bır gunüıı yıldönumünde :ıradığı 

scıhayı buldu. Yüksek direktifie
nııızle bôlgelerdc gençlik klup \'c 
gruplarının nçılmn töreni bugun 
bC.lge merkezlenndc, kaz:ı, ruıhiye 
\ e bir çok köylerimizde yapıldı. 

Gençlik bu yurd d.wasınıı heye -
caııl:ı i;;tirnk etti. Geııçliğm :fizik 
ve mornl yetışmcsini s::ıglıyacuk 

ol:ın bu !:ıa1ıyetin, yuksek B:ısvc
kilın hususi müznhcretine mn;:hıır 

olması memleket içln biıyuk bir ıs
tıkbal \ !ı.detıncktedır. 

Bu \•esıfo ile te~kilatımızm \"e 
gençligin sonsuz saygılnrıuı arze
derim. 

Beden Terbiyesi Genci DlrcktôrU 
Cemil Taner 

Beden Terbiyesi Genci 
Dlrcktörlli{jUne 

Zafer bayramı neııe ine, gençlik 
grup ve kluplcrıııin nçılmı.ı Wrc -
ninın inzimamını bildiren telgra
fını1.ı iftıharla aldım. 

Mu\·a rfııkiyetıc.- dilerim. 
Başvekil 

R°'cflk Saydıım 
Doktor Fikri Tüzel 

Halk Partisi Genci Sekreteri 
Cümhurıyct bükwnetinin anaya

sasına giren büyük pı cnsiplorden 
ilham alar::ık vücude getfrilen 
gençlik klıip \ e gruplarının vılil

yct, koza ''C n::ıhıye \'e bir çok koy
lcrde nçılmn torenlermin bugün 
yapıldıgını \'e bu harckdin pnrti
ınizle Ulu Şe(j etrafında yekpare 
bir kuUc gibi birlcşnHş olan Atn
tuı k genç liginin coşkun teznhür- 1 
terine 'esile teşkıl ettiğini sııygıln
rımln arzcderiın. 

Beden Terbiyesi Genel Direktörü 
Cemli Taner 

Sayın General Cemli Taner, 
Beden Terbiyesi Genci 

Direktörü 
ANKARA 

Açılan gençlik kluplerınin mesaı 
\"C dnciılugı.inuzle mcsud neticeler 
\ crC'C'!.'ginden mutrm:ı.ııı olaral~ i -
tıkbalc cının nnzarlarln bakmakta 
oldu{:,'Ul1luzu bildırir, sevgı \"e ay-

1 

gılarımı sunarım. 

Halk Partisi Genci .Sekreteri 
Erzurum mebusu Doktor 

Fikri Tüzcr 

\. J 
C. n. l'. Çırçır semt ol'nğı :re.is-

U•inden: 
Ocağımızın 2. 9. 940 tarihinde 

yapıln1ası mukarrer konbrresi 
ni7.amnamenin 6G ıncı maddesi 
mucibince bugün saat 21 de o
cak binasında yapılacaktır. A
zaların teşrifi rica olunur. 

MICVLüDl' Şl..RİI" 
Merhume zc\•cem Münire Sw1tc

kin'in ruhuna 1th::ı! cdılınek uzere 1 
Eyl(ılün il ıncı cuın:ı günü cuma nıı-1 
ınıwndan sonra ımnt (2.15) de Mnç
kada Tes\ ikiye camimde mevlüdıi 
şcrıf kıraat ettirilecc0 inden nkraba 
\ ı• e:hibbamızln arzu er.len zc11atın 

teşrifleri l"ica olumu·. 

Fakat Almanya ve İtalya ile ı 
münnsebcUerımizin eski halini 
muhafaza etmediğini, arada c- ı 
peyce soğukluklar vücud buldu
ğunu müşahede etmek lc1.zımdır. ı 
Bunda bizim hiç bir kabahatimiz 
olmadığını her zaman iddia ve 
isbat edebiliriz. Fena muamele :
iptida Berlınden ve R\lmadaıı 

geldi. Ankara muahedenamesi· 
nin .sırf tedafüi bir gayesi oldu
h"U pek açıkken Almanya ve İtal
yadaıı tchdidlere \'e tecavüzlere 
maruz ı~aWık. Hata)ın anava
ta.na ilhakı için mi.izakerelerle 
mc.<ıgul oldu~umuz sıralarda Al 
man ve İtalyan matbuatının a

Tilrkiye ı Bankası Müfettişi 

Firuz Suntcl<ln 

Açık muhabere : 
Bay Mehmet 

Suavi Oaysal' a 
Şah.sınızı aliikndar eden bir 

mesele için bir haf ta zarfında 
asağıdaki adrese müracantınız 

rica olunur. Bebek Cevdelpaşa 
Cad. No. 316. S. Başol Çorum. 

leyhimizde ne şiddetle kalem ·~.,.....~~~~~~-~....!::..!!:~~llll::W~ 
kııllnnclıklarıru ve ne kadar düş
manlık gostcrdfo:leıini unutma-ı 
ğa ıınkan yoktur'. Bu tahkirler 
ve tecavüzlcı· o matbuatın lisa
nında lıi.ıkfunetleriniıı sözlerin
den IJaşka bir şey değildir. Şu 

geçen bfr sene icinde Alman ve 
İtalyan tecavüzleri ve aleyhi
mizdeki propagandaları hi<; ck
silmcdığı gibi ilk dakikalarda 
sezilen tehlıkclcr de bütün bü
tün vuzuh peydu etti. Fransa.
ya galebe çalan Almanyanm 
A\•rupayı nasıl bir hakimiyet 
altına almak istediği herkesin 
gözüne çnrpıncn Türkiyenin ta-

ldb etmiş olduğu tedafüi siya
setin derin isabeti bittecrübe ta
hakkuk etmiş oldu. 

Türkiycnin ve Ti.irk matbua
tının hattı hareketinden :şika

yet eden Almanya bunu iptida 
kendisinin böyle istemiş oldu
ğunu unutmamalıdır. Türkiyeyi 
teskin etmek \'C eski normal 
münasebetleri iade eylemek için 
yegane çarenin dünyayı ürkü
ten i~tilf~ ve tahakküm politi
kasına sözle değil, f ılı yat ile ni
hayet vermekten ibaret olaca
!;'1nı bılmelidir. 

Jlii~eyin Cahifl YAI..çIN 

Avrupada harb 
(Bali tarııfı 1 inci cablfcde) 

rimlz Almanya, ltalya , Hollanda ve 
1''r::ınsa üzerinde gcni.s harekatta bu
lunmu[ilardır. 

Almanyada bomb.:ı.rdıman edilen 
hedefler orasında Münıh Stutgrad 
tayyare fabnkalan, Hnnoy, Ludvıg, 

Hafen ve Nordcnluı.n petrol tesis:ıtt 

l.cipzig ve Bıttcrfemd mühimmat 
fabrikoları, Emdcn'de seyrisc! in. 
Cas;;el clektrık f .. briknsı Sösl ,.e 
Mcnhcim eşya istnsyonl;ırı \'.C digcr 
bir çok t.a.yyarc istasyonları vardır. 

llal_yada, Torino'da Fiyat tayy:lrt
fnbrikalnrı \ e Scstofanı!io\•anideki 

nrclli Manyeto fabrikası muvaCCaki
yetle bombardıman edilmı tir. 

Ayni gece, bil mubafauı tayy:ı
relcrimiz bir dıisman deniz ultısuuı 
ve Prnns::ının ~nrb sahilinde, Lor -
ynn'dn buluıı::ın torbilobotlut" üssüne 
1aarruzlıırd::ı bu1unmu;;Inrdır. Butun 
hu harekattan tay)arelerimıı: :zayi -
atsız donmi.ışlerdır. Yalnız bir tonc i 
yere inerken pıırçalanmıştır. 

25 Alman tayyaresi di.isüriU:lü 
Londra, 2 (a.a.) 

ana vatan emniyet nezaretinin 1 
tebliği: 

Bu sabah düşman tayyarele
ri Time.s mansabı civat·ında ln-ı 
giliz qvcı tayyareleri ve hava 
dafi bataryaları ta.rafından ikar-1 
şılanmış ve muharebeye mec
!bur edilmiştir. Bu çarpışmalar l 
esnasında Kent eyaletinde mii
tcaddid noı.tnlara bombalar a
tılmıştır. 

Öğleye doğru ayni noktayn 
yeni hi.icumlal: olmuştur. Bir 
şehirde bir garaja bomba diiş
müş ve burada yangın çıkmış

tır. Diğer bir şehirde bir kaç 

Afrikada harb 
(Baş tarafı 1 inci sahifede] 

dıı. Tayynrc daftl b.ıtaryalar, uç dü;; 
m.ın tayyarcsinı duşurmusJcrdir. Nu
fu.>çıı telef.lt yoktur. H:b-arat ta ol
mnmı:>lır. 

Cccc i viçreden gC'len dıger b.r ta
kım layyarele, P.r.emonto'nun \ e 
Lombtırdınnın b zı mıntakalnrı me
nnde ucmu L:ırdır. Bu tayyareler, 
dertı l tt.alyan tayyareleri ıle tyayare 
d;:ıiıi topbrın mukabelesine m:ı.ruz 

kalını:1lardır. Du mrın t.:ıyyarcleri, 

mefnız hedc!lenn" ulnşmadıkların -
Cl:m V. ı ese mınt:ıkasında bır kasa
baye1 döıt bomba ve muhtelif mcv
ltı lcrc oydınlatıcı ıışeklcr <'.ltm.ı ı rdır. 

Maamafih uuCusçn telefat olmadı,gı 

gıbi ıuuhim h:ıs rat ta yoktur. 

tkı it ly n keşıf t. yyaresı, hareket 
uzcı ıuc ıvdct ctmemıştır. 

Tobruk'un 86 num.:ırnlı bJllendc 
b:ıhsoluııan bombardun n Mn ınd:ı 

bır sahra hastnh ncsıne bombalar 
ı~ bet clmıştir. Bır ki..,ı agu· surette 
yııı·alıımıı;tır. 

D nıı·mı.:ının tayyare d;ıfLi b;ıtar -
y.alııı ı, bir du n :ın t yyarcsinı du -
r;unmıştur. 

Şinıeılı A!nlrndoı duşrnnn t.ıyyare-

1.cri 'Masouyn 80 mil mes fedc ı,fıin 

llnnınıl ad ına bucum teşt'bb tındc 

l>ulunmu~lardıı. Bır tayyare du -
muştiır. Mtir'etteb:ılmd n 3 kişi csır 

cdılmiitir. 

Di •er b r dı.işman t yyaresi de h::ı
iif hıı :ırab s bcb y verrrıı c 1-
talyarılard;;n ve yt'r !erden 8 ki nin 
yanıl ıııınasın:ı lı ! cılınuş ol n bir 
alan ~n sında As!<.b'd.:ı yere duş
mu :tur. 

ev cıddi hasara ugranuştır. Ra
tloıinr ölü ve yaralı :ıdcillnin 

fazla olmadığını göstermekte -
dir. Bir sehırde bir kaç ölü var
dır. 

il •• 

SAYFA: 8 

Harbin yıl dönümü ve 
İngiliz gazeteleri 

[ Baı tarafı 1 inci sahifede 1 
yasi usuller kombinezonu ilo 
elde edilmiştir. Halen Alman 
stratejisinin ve Alnınn ordularıJ 
nın ölçüsünü biliyoruz. Bitil· 
rafları ezmek, nazi planının e
saslı bir kısmını teşkil ediyor • 
du· Avrupa.ya hücum etmeli 
için, bitaraflarla Hitlcrin açık 

düşmanları arasında hiçbir !tarh 
gözetilmiyecekti. Bununla :be
raber tngiıt.ere· znptedilmemiş 
ve sarsılmaz bir halde durmak· 
ta, Bitlerin fütuhatını Avrupa
da demir çember ile ihata et
mekte ve Avrupayı nazizmiıı 

pençesinden kurtnrncak nihai 
zafer için kuvvetler toplamalr
tadır. Avrupa. lıarit:ası mr ko
rc daha Bitler tarafından çizıl· 
miyecektir. 

Zaferin beraber getircce;i yaı.· 
dım, imar ve akıl eseri, nnzi te
röründen kurtulacak ve A vru· 
pa milletlerinin işbirlı{;'1 ile Lı
giltere ve dominyonları ve 01·
yanos ötesipden gelecek dıger 

yardımlarla yapılacaktır. 

Avrupa milletleri ile bu iş 

birliğinden öyle bir Avrupa çı
kacaktır ki, bu Avrupadalti 
müşterek ekonomik tesanüd po
litik bir ahengin temellerini teş
kil edecektir. 

Alınan raporlara göre bugün 
25 düşmruı tayyaresi düşürtll

müştür. Bunların dördü hava 
dafi bataryaları tnı·afmdan du
E>ürülmüştür. 

• rs 1 e k ros u me e Si 
[Baş tarafı 1 inci sahifede 1 

:r;ımızın şikayet mcktubları ü
zerine biz hadiseyi yazmış ve 
Bursa belediyesinden bu şir
keti feshetmesini taleb etmiş
tik. Ayni zamanda bu ekmek 
tröstünün zararlarını madde 
madde yazmıştık . 

Bize belediye reisi bit' ccvab 
gönderdi. Onu sütunlarımızn 

geçirmekle beraber gene hak
lı iddialarımızda isrnr ettik. 
Bunun üzerine Bursadaki Açık 
Ses ga7.etesi ve Bursa be
lediyesinde aza olo.n bir İstan
bul gazetesi muhbiri bize ce
vab \'crmeğe kalkıştılar. Fa
kat bu zev:ıt açıkça sorduğu

muz suallere meroce cevab 
verecek yerde, sanki malıud 

ekmekçilik tröstünün ~·ükseı~ 
sermayeli ortakları, ynhud da 
yüksek sermayeli ortaklarının 
samimi arkadaşları imişler gi
bi işi safsata ve demagojiye 
dokmüşlerdir. 

Yazılarından, s nki ellerine 
geçirmiş oldukları yağlı bir 
kuyruğu kaçırmak endişesi his
scclılcn bu zevata. ve bu yanlış 
yolu tutan Bursa IJclcdiycsi 
erkfuuna son defa olarak biı" 

türlii cevab vermcğc yanaşma
dıkları suallerimizi tcl.rarlıyo
ruz. 

1 - Mevcudiyetini itiraf et
tikleri ekmekçilik tröstü bir 
şehir için çok zararlıdır. Böyle 
bir tröstün teşekkül etmesi ke
nal' semt fırınlarını Jcapattı

ğmdan nüfus ve ekmek ihti
yacı her gün değişen kenar 
scmUerindeki ihtiyac asla mer
kezden idare edilemez. Tevzi
at nsln. ihtiyaca tekabül edecek 
şekilde ynpıl:ımnz. Bu da bir 
buhran, bir huzursuzluk te\rlid 
eder, diyoruz. Hakkımız yok 
mu? 

2 - Mahdud sermayeli bir 
fırıncı, kesilecek ceza doğru -
dan doğruya cebinden çıknc.~
ğından iyi ekmek ~ıkarmağa 
ve belediyenin yapacağı tef· 
Uf.derde ceza vennemcğc çalı -

şır. Halbuki ise tröst karışınca 
ceza müeyyidesi vız gelir. Ceza 
müeyyidesi ortadan kalkınca 

her türlü yolsuz hareketlerin 
vukuu tabıidir. Muhakememiz 
yanlış mı? 

3 - Tröst yalıuz kazancım 

düşUııeceğinden icabında bele
diyeye bile kafa tutabilir. Nar
hı istediği gibi değiştirebılir. 

1cabmdu sun'i ekmek buhran
ları çılmrn.bilir - Nitekim İs
tanbulda bazı semtlerde gizli 

gizlt teşekkül eden ve İstanbul 
beledıycsının şidd tle mücadele 
ettıği bu nevi şirketler ayni o
yunu 1ı:,tanbulda d:ı zaman 
zamn.11 oynamaktadırlnr - Bır 

bele liye buna nasıl müsamnha 
edebılir? Boyle bir tenlıkcyi 

nasıl goze alabılır? Buna hakkı 
var mıdır? 

But'S lı karilerimizin gaze -
temize gonder'diklcn mektup
lar, bu tehlıl::elerin bas göster
miş olduğunu i' bat etmektedir. 
Türld~·e Cümhurıyctı her ne\'i 
trostWl ve gedılt usulünün n
lcylıındc ıken Bursada bir ek
mek inhisarcılıgının teşekkül 

etmesi ve en g ribı bazı nıcsul 

zevo.tuı bunu himayeye kal
kL~nuları kadar giılünc ve 
aulaşılın:ız bır şey olamaz, 
Bursa.da bulunan Dahıliye Vc
ltili Özlrakın bu me~ele He de 
ynkıudruı alfilca1ar olacagına 
J:e Bm'Sadaki bu ekmekçilik 
tröstünu dağıtmak için ic.ab e
den cmiı leıi vereceğine emin 
bulunuyoruz. 

Şimdi gelelim Bursada çı
ltan "Açrk Ses,. refikımizin son 
ya.zıstnft: 

(Açık Ses) refikimizin yalnız 
bir memleket d vasını müda· 
faada değil gazetecilikte de bi
raz ncemı olduğu anlaşılıyor • 
Fılvakı bu rı.rkadn.şımızm neşri
yatumzı lüyıli:iyle takıf:'ı ebne
di~ıni \ e adeta ı.::ınıarlama ka
bilindon k.tlem kullandığını: 

"NaınumUPlu bir gazeteci sıfa-

tile (Yeııı Sabah) arkadaşımız 
elan, bu karilennin hüviyetle
rini bize bildirmesini istemek 
hakkımız oldugu gıbi onun da 
borçlu bulunduğu şübhesiz

dir.,, demesinden anlıyrouz. 
E\•veliı. (~çık Ses) refıkimiz 

7 Ağuı::tos tarihli nüshamızı 
lüyıkiyle tedkik etnıi:] oJ ydı 

şikayet mektubu sahibinin is
mi ilk s:ıyfnmızdn muhakkak 
ki gözüne ilı .mış olurdu. raı

dı kı hir gazetede bir şiküyet 
mektubu yazan bir zatın iın
zasmı ve lıü •iyetini ifaayn o 
gazetenin neden m""cb:ır oldu
ğunu anlayamadılc. Bursalı ar
ltadaşımız gnzE'tcciliğin Cimza 
mahfuzdur) k-.yd. altındaki 

mesleki s r ınuh f ızlıgından 
ib,u'<!t olan di.ı.rüstriı kaid ::ine 
de gntib ı \akıf değildir. Dun
yamıı hiç bir tarafm 1a, hiç 
bit· gazete keri esrar ''" müd 
deiumumilik makamı müstes
na olmak üzeı c havadisleriııin 

ve şikuyetkrin membalaıını if
şa mecburiyetinde: değildir. 

Maabaza. biz bu toy nrkadn
şımıza bir cemile olarak haber 
verelim ki gazetemize '>likayet 
mektubu gönderen Bursalı 
karilerimiz hüviyetlerinı hıç 

de gizlemcğc lüzum gorıne
mektcdirler. O kadar kı bun
lardan birincisinin ismi, yuka
rıda dn söylemiş olduğumuz 

gibi 7 Ağustos 940 tarih ve 
(815) sayılı nüshamızda mün
deriçtir. İkincisi yalnız bize ~ı
kayette bulunmakla kalmamış, 
20 Temmuz 940 tarıhinde bu 
hususda Bursa vilayetine mu
fassal bir istida ile de müraca
at etmiş ve bu istidasının suı'C
tini bize göndermiştir. 

Hele (Açık Ses) arka-in.şımı

zın: "O mektublar halnkaten 
yazılmışsa, yazanın knıunı ve 
kafasını muayene ec1cccğız. O 
bizden değildir.,, diye atıp tut 
mnsı, pek acemice ve manasız 
bir demagojiden baRka bir § •y 
olamaz. 

Bu gazete bilmelidir ki lıer 

Türk vatandaşı yanlıs ve hal
kın menfaatine ınuzır bir me
sele hnklnnda dilediği gibi şi-

1 ayette bulunabilir ve bi~im 

bildiğimize göre, hakiki bir ga
zetenin va.zif csi gcrclt haklı, 

gerek haksız bir şikayet sahi
binin "kanını ve lkafusını mu
ayene,, den evvel onun .,ikayet 
mevzuunu tcdkik etmek, iddı
asında haklı ise s.ikiı.yctiııi bü
yilklerimizc du~maktır. 

Yanlış ve yolsuz işler ltarşı
sında Türklükten, faziletten, 
k:ın muayenesinden bahsetmek 
yalnız gülünç değil, biraz da 
tehlikelidir. Neredeyiz? Ne o
luyoruz? 

(Açık Ses) gnzete ine kul
landığı kelimelerde biraz daha 
hnssa.s ve ölçülü dm ranması-
m tavsiye edeceğiz. Hı<' ~1übhc
siz ist.emiycrek hnll.ın zararını 
nazarı dikkate almadan yanlL<; 1 
bir yola sapını:; belediye eka
birinc yaranacağım diye bir ~ 
lıakikati mügaliitnya getirmek 
tc ne zevk vardır, ne de bir fa
zilet .. 

Biz Bursnda ekmek buhranı 
vn.rdır, deıniyonız; sadece ek
mekçiler şirketi yani tröstü 
\'ardır, halk beyhude yere zah
met çekiyor, d1yoruz. Bu şirket 
var mıdır, yok mudur? Bir 
çok maJıallc fınnlan kapanmu; 
mıdır, kapanmam1ş mıdır? Me
selenin bütün ruhu burada.dır. 

Alelade bir belediye lk..--ce
riksizliğini mahalle kavga.sı ,ek 
line dökmiyeliın. Suallerimize 
cevab istiyoruz.. 
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Tevkifhane cinayetleri ASKERİ FABRİKALAR SATll ALMA KOMiSYONU iLAILARI LEYLİ YEN 1 KOLEJIEHARİ 11 ERKEK kil • 
iLK-ORTA-LİSE 

ve neden oldu ? •• nasıl Taksimde Sıra.«ervilerde YENİ A(:ILDJ. 
Müdiırii • Eski Şişli Terakki Direkförii. M. Ali Ha.-,met Kırca 

Kiiçük Yozgatta Yaptınlacak inşaat 

Kcşıf bedeli t.26.500> lir:ı tolnn yukarıda yazılı inş;ıat Askeri Fobri
kalar Umum Mudlir)uf!U Merkez Satın alına komisyonunca 18/9/1940 çat" 
ııamba gunu s:ıat 16 d:ı kapalı zaı fl:ı ihale edilecektir. Ş:ıMname el t litl 
c33> kuruş mukubılindc komisyonundan ver ilir. Talihlerin muvakkat te
min:ıt olan cJ987~ Ura •50> kunı~u ha\:'t teklıf mektuplarını mezkfir gu~ 
s.1;ıt 15 şe knd:ır komisyono vermelcr1 ve kendil('rinin de 2490 numarall 
kanuııun 2 ,.e 3. mnddelc-nndekı v~ı:.aık lc muayyen gün ve saatte komısYO"" 

r.ıd,ı 

t •• n 

POLISDE ------
Tabanca atan sarhoş , . 

bir gımc i yaraladı 1 
• pıd; oturan Melımed Sc\ en I 

h. ide c\ \ clkı gece 

sonta &1hhı ımd:ıd otomobılı ılc Ccr
rahpa a nrıst: han<'5ıne kaldırılmı .
fardır. Şımdıki h. ldc Rum m:ıhkum 
Cerralıpaşad n ı. de edılmı olup o
for Rcrcb d"an o :ıd:ı ve teda\ ı • J
tındadır. 

Bu \uk'ııyı y:ıp.n 'ia .• ır ık koylu 
Ri!at 'c E ltiya Mchmcd Rcc-cbı h<ı -
tahane.)e gotı.ırdukteı> on • kım eJc 
teslim olm:ımı~l:ır ı,.e zınd<ından c;ı -
k:ırak gardiyanların omındcn ust ka
ta kad • .ı· c;ıkıp b. gardıy:ın \e kalen 
odalarına gıdcrek or:ıya teslir ı olınu 
l:ırdır. 

Bunlar n yr ptıgı h. k&ızlıg:ı kıı.:ın 

Marmara Ha Jll Ar .. b Hımmct, Kurd 
Mchml'<I ndmd.ıki ıı :ıhkunılnr da 
kendı bıç. klarıı ı çf'kPr«'k kalem o
d:lfilna h.ıcum ctrnışlcr ve Y~ıı ılc 

Ihiatı \ c &,;kıya Mchmerlı i>ldürme 
iı:ın kalem oda ının kapısını zeırJamı 
lardır. H:ıtt:ı kapı camlarını kırmşılar 

\ e J\• rmar:ı Hasan bu yuzcleıı elle
rındcn ynral:ınmıştır. Yııkı;a onl:ırın 

M<: ha\•g;:ı ile hiç . ı l,ıkal.ıı ı yoktur. 

• • • 
2B/8/ Hl40 tnnhlı on<ı)etc ı:elıııc••: 

Knp. lıc;-ar ıd, G.ıffar ıie kardeşi 

Şukn yU \UJUP oldurmekten m:ıh

küm Kor Şukru cı;t.i eroınmanlaı-
dandll'. Cırı:ıyd gumı :ıldıgı y:ır:ılar 

Ccrr~hp şacia tedavı cdıldıkteıı 011-

1 :1 mc\kufcn tf'\kıfh:ıne:ıl' gelml tır.' 
O geldı •t z .• m:ın ort:ıda lıir t;nyı:ı cıo- 1 

laşmış ve •Şukı tiııun • eı id duş -
m:ınlnrının 

bırı kıı :ı. ı. 

lamı tır. 

ad. mı v:ı ı ır O lU sag 
buı.ıda du. lmcg• baş-

1 

Hususiyetleri: YABANCI DİLLER öt..JRET1M1NE geniş 
mıkyasta ehemmiyet vermek, sınıflarını az mevcudla tcşJ<il 
ederek talebesinin çn1ı3ma \'C inki~afı, sıhhat ve inzıbat.ı il~ ya
kından alakadar olmaktır. Mektebin denize nazır kalor ifer1i 
teneffiishanesi ve jirnnnstikhanesi vardır. Her gün saat f9) ile 
18) arasında talebe kayıt \e kabul olunur. Telefon: 41159 

- Olumumı b ı yuı.d{'n'L oluru7. 

1 
n<' y:ıı alım. 

Uı.vcn Koı Suknı keııdırıı vuran ••milll!il!BBllll••••••••mı••••••••••••••
Rcc<'bın dcdıı ıııl.ıı ı c kumar o)ı. • .r, Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner 
n• dı ı..uın. r <>) n .. ur bıı , d. m oım. - Faku·· ıtesı· Asker"ı K Kayıt Ve 
yıp nrn:ak uoırıc du kunmu . Hele ısınının,, 
son gunlerde eroın kıtl ığı n u d:ı Kabul Ş ti • 
h:ıst. <'ltıgınden hıc;- y.ıt.ıgınd. n ık- ar arı . 
mıyormu . Vak':ı gunu hilvlu u u o
muzuna :ı n·ı \"C fonıl:ı don gom
legi ıl< r'.} rıkyoluna gıdcrck .} uzunu 
yıkanı. h, bıı L frr<ıhlamnk i temı . 

tştc bu • ırııdn; Şukruyu olrl ıı mesi 
içın kendısınc mahküınl::ır Kurd lsa 
ıl'n pm. ·11.ıdt ttiğı soylcnıle abı

kalı hır. ı 1: rd.ırı Re eb • n zm uze
rinı hucum ıdcrek •ekiz dtl u~ bı
ç:.I atmı.:, do •nı kaleme k.•ı;mı~. Bı
çak!. rı yıyc ıı "?ukru yerınden knnlar 
ic;imlt k.ılk01rak tı kı :ır kovuşun:ı 

dönıı u \ c or:ırla c:lbı <-lcrıııi gıyJf: 

- Bcnı kım vıırdıı soylc:yın b:ımı" 

Dıyc soylf'nırh.C'ı y:ıtagı u .. crıne.} ı
!,ılınıştır. F:ızla k:ııı z:ıyi cttıı:ı için 
tn\ kıfh .. ne ha tnh~ınesine ı;otuı ulur 
gvturulrr <'Z, hıç ıf:ıdc -..<•rmedcıı ol
muştur. 

işte te\ k fh:ınt-clc son gunJerdı' 

cereyan eden hadı ckrın t:ıfsıl t~ 'lie 
"S.'151 1 udur. 

1 - A.nk:ıra Yul..ı:ek Zir .. at r:n tıtusu Veteriner J.'ııkııltf'si A ·keıi 
kı•mınn !Ju yıl ı;ı\ ıl t;;ım devreli lıselerdcn iyı ve pek iyı dt•n·eNle me;wn 
ol.ın ve olgunluk imtihanl.ırını 'ermiş olmak ş:ırtılı' talebe Jı;;ıbul edı

lccektır. ı•tcklllerın a~.ıgıd:.ki ~:>rtları haız Qlınası l:lımndır: 

A) Tuı kiYl' Cumhuriyeti tc.b'asınd:ın bulunıı ı:ık, 

B) Yaşı l8 - 22 olınak. (22 dahild r.) 
C) Beden tc ckkullcrı ve sıhhatı or<lud:ı ve her ıklinıdc fnal hizmete 

müsaid lllm. k ( Dıl rekfıkcti olanlar alınmaz.) 
D) Tm ır ve hareketi, ahlak ı kuı;ıırsıız ve secıyesi s:ıglrui1 olm:ık. 
E) Aılt'sinln J1içbiı fena hal -.:e şolırcU olııınrıı:ık. (Bunun İ\"In de 

zabıta vC$ıkası ılmız etmek.) 1 
2 - ı~teklılerın n ur.ırnat !stiı.lal:ırma ~u vcslkal:ırı l.ıagl:ımalaıı lfı

zımdır: 

A) Nufus eu7.d:ıııı vey:ı mu a<tdak ~ureti. / 
B) S'ılıhnti h:ıkkında tam tcşd~ktillu askeri hastahane rapQru vı! 

aşı k5gıdı. 

C) Li~c mezunıyct ve olgunluk §:ıhrırlelnamesi veya tasdikli sureti. 
D) Okula • lındı~ t..ıkdırde askeri k. rıJı ııızam ve t..ılimaU:ırı krıbıı1 

cttigi hakkında 'elısinin "e keodısının nı.1crlıkten tasdık li t..ıahhud se
nedi . Talebe •ıkuldan istı t:ı etmd;: isterse okııkrı t:ıh:ıkkuk cttirık-<ı>k j 
masrafl:ırı bırdcn Yerıı· ve bu d.ı ta:ıhhtid E>eııedınc kııyd1>d1Jir. 

E) Sar·:ıu, uyur •. t;n gezen, sioıklı, bayılmn ve ı;ır)lınmayn nıüpte1:'\ ol- l 
1 madıgı h:ıkkındrı \'t•lilcrinln noteı lıkkn .t.'l&rlikli ta:ıhhudn:ım,..~i. (Bu gıbi ı 

.--------------------------------.. hastalıkl:ırd:ırı biri ılc okula girmezden e\ vcl malul oldukları son radan l 

I• h• J U M •• d •• ) •• .., •• d :ınlaşılanfor okuldan çıkarılır 'c okul m:wrn!l:ırı velilerine Udetilir.) 0 JSaf ar • U ur ugun en : 3 - istekliler bulunduklnrı maha1lt>J"(iekı askerlık şubelt>r ine Mid.ı 1 
ile murncaat edC<'ekler ve Şu ıderiıH'f' 2 nd mııdcledc bildidlc·n evrakı ik- ı 

Eksı ltmenin mal eıtıkten soru :ı, Ankar:ıd;ıı Yuksek Zıra.ıt Ensiitusu Veteriner F akültesi 
Şekli Saati , Askeri Talebe Amirhğine gôndnilecektir. Mur:ıca:ıt müddeti Eylulun 

Fıçı hıM:ı ı 60 M3 4500 00 33'/ 50 A\ık t>k. l4 ı 25 ine kııoard ır. Bu tarihten ronra nıür<ıl :ıat kabul cdılnıcı:. ı 
Nıh:ı~et ız ent 4875 aılct 4'.mutcahhıdi n:ıınıra Pn7.arhk 15 4 - Okula k:ıyıd ve k:ıbul, s .. hadetn:ııne den-<·elerine ve mur~umt sı-
Fonnaldc:hıt 300 Kg. 360 00 27 00 Açık ek. 15.30 r:ısına goredir. istekli :ıdedı tamnm olunca kayıd iı;leri kapanır ve ka-

Muhammen B. % 7.5 temın ııtı 

Cinsi Lira Kr. Lir;ı Kr. M ikdarı 

l Ş.ıı1n:ıme \C n!hayetş·z eı it mımun('<i ınucıbince yuknnda cıns 1 bul edılerılC'l·e mur:ıcnat etM.kri Aclıerlik şubelerj ile tt>lılıgat y:ıpılır. 1 
ve ı ıil.ıl ı ;) :ız:lı (3 kalem mal eme h zal:ırınd.l gostt..,·ı1en usul!erlr. satın (7496) (690 ) 
r) n.c tı~. ı==::::======::;:==:::::========::::;==:-::~==:::::::::==::::;;;::::;:::=:;::================== 

lI - Muh. n m<>n l)('(kllcı 1 ITIU\. k • t tı.nı n.ıtl.ırı, eko;iJtme sekil ve s:ırıt-ı Heybeliacla Deniz 1-larb Okulu ve 
lcri t.iz. ı.ıırnd:ı ~azılıdır. L• • K t 1 "' d 

lII - Eksıltıne 9/l X/940 pazartc i g-un ı K . b:ıtaşt."l Levazım ve mulı::ı- lSeSl OmU an ıgJD an: 
y, at şube ındcki , hm komı y(JJ unda y~ıpıL .... cal tır. 1 Bu yıı Doıh: Jı:.C!ı birmd sınıfa glrmege istekli okurlann musa-

n:ı ınurae:ıatları. •7975> _ , __ .,. 
-• • • 

T.ıhınııı bt'<icli 1035 lııa ol:ın :ış:ızırl:ı mıkdar ve cinsi yaz.ılı uç k:ıteııı 
lı.ıy\aıı yı•mi Toplı<lne Sı lıptı;,oorı As"ı:eri Jo'abrikalar yollaınasındnki satın 
ıılma koımsyonun1.a 20/91940 cuma g,ımı saat 14 de pazarlıkla ihale edıle
ec.ktır. h;tcklilcrin muvakkat tt-mın.ıt olan 77 lira 63 kurusu herhangi bıt 
mal n ı.:d~ırlugıirıe yat.ırar,ık :ıl:ıc .ıkkırı makbuzla b irlikte .nıezktır gun ,e 
ı;:ıattc komisyond.. bulunm:ıl .. ı ı. Şartnameler her gtin komisyonda goru" 

i<'bilir. «8108~ 

ttSOO Kilo Arpa 
5000 > Ot 
3500 > Sıımaı, 

* • * 
144 ton lıenzin aJma~aJi 

T. hınin cdılcıı bedeli 52.540 lır.ı ol:ın 142 ton benzin Askr:ri Fabı ıka,. 

J:ır Uınuııı Mudürlugu satrnalnıa komısyonunc:ı J2/9/J940 peı·şembc gılni1 
S<l:ıt 15 de kapalı uırfi:ı ih:ıle edılccektir. Şartname 2 lira 63 kUl"UŞ muka" 
bilınde komısyor.d:ın verilir. T:ıliblcrın muvakkat teminat olan 3877 lır:ıyl 

h:ıvi tPldıC ınektup1arını rııP7.kıjr ı•urıde saat 14 de kadrır komisyona \er" 
mefori ve kendılf'rinin de 2490 num:ırnlı kanunun 2 \C 3. maddeleıind<'Jd 
ves:ııkle komisyoncu olmadıklarımı ve bu işle :ılakııdar tiicc:ırdcn oldulc .. 
J:ırııı:ı rf:ıir Tıc:ırct Odası vesik:ısılc me~kür gun ve saatte komisyona mti" 
rnca:ıtl:ırı (79.20) 

1 

KİNİN FİA TLARI ,, 

Türkiye KızıJay Cemiyeti 
UMUMİ MERKEZiNDEN 

Harb vaziyeti dolayıaila kinin maliyet fiyatta
rmda hasıl olan deOlşiklikten kinin ve mOş· 
tekkatmm 1 eylUI 940 tarihinden itibaren fi
yatlarmm arttırllmaaı zarureti hasıl olmuflur. 
Bu hususta fazla malOmat almak istiyen all· 

kadarlarm lstanbulda Kızılay deposu dlrek
törlUQUne ve Ankarada umumi merkezimize 
müracaatları rica olunur. 

IV - Şartn.ıı ı t "e ken ·ste clJ'. t lıstcsi sözü te<"en !ı'llbeden parıısız 
ı • 11 ı ;e_) in d ız kr.pagınci<m l ar, lan- ı alınabılir. 

nıı·lı • .r. b.nc:ı sc•krı uzerıne h.ı - v - io;tckldcnn eksıltme '" pazmlık l ın fa ın olunan guıı ve s.1attc 

baka smavlıırın:ı 5 eyllİl 1940 ~~mbe gunu s:ıb:ıh s:ı:ıt dokuzda başJa

nat·aktır. 

2 - Sınm lar 'fen bılgisı dizik, kımy:ı> matematik ve turkc;edl'tl ya
pılaÇfiktır. 

Ceb • Kol ve Maaal 
,.. a.1atleri 

6 AY VAde 

Fotoğraf 

makine!erl 
6 AY VADE 

AEG van\ilatöı lerl • ~ 
Ocakları, Cezveleri 

4 AY VAde -I 

1 !
--------·---------. ....... --~ . .__.__........ ı 

d • t rıı.ıh.ıllinc kos:ın puli dC\ rı;) csı 'C i.5 ı;ı, enme ıı.tl", J.ırı le b ı likte mezkur kornit;yon;ı rnurac:uıtları. Avlze ler AEG Fırın · Hava!laz ı ocakları t L üksor Rad)oları t 
ıar ı • eılpürge feri Kömür eobaları ~ y:ır •• lı;> ı Guihnne ha tnh •• ne .ne kal

dı, ı" \C ıruc;lu)u y. kttlamı t.ır. 

Arkadatınm batmı de
mirle yaran suçlu 

yakalandı 
SuH. n.ıhmedde; KUPUk parl, k.ıı·

şı ı'ld. ı ld;ırchanelc :ndcn b rımle 
ar;r.uh.ıkılık ;) ;ı1 maki, mc l Alı 

Haydar e\' clkı g<ce Tcı\ ukpazannrl..ı 
hır h. ~ lı r..ıkı içtıkten "onra bu scu t 
le oturan Ktrıınlc ka\ ga):ı tutuş-

1 m u-;; \ e elın<' ı;eçırd ğı bir demirle 
kafasına \ urar k yarmı~tır. Y.ırnlı 1 
hastsıhaneyc k. ldırılmı , " rhoş u -
lu hakkıııda zabıt tutularak adlı) ye ı 
te;lıın olunmu.,tur. 

Acemi avcı kendini 'ı 
vurdu 

Bi.ıyııl: dere,le Muhcndis sokagınd:ı 
7 nun. rada otur:ın 16 y .. Iaıınd..ıki il 
Kerr.ul, b. ba ına :ıırl av tu!egı ıle 

bahc;-cd(' .ı\ l:ınırken ate~ alnn tl\[ck 
t:Iınden yar. l nm~ ına sebt>biyet 
vermı• \ <' ted~\ l altına olınmı tır. 

ı ..... __ T_iv_A_T_R_o_L_A_R ____ ı 
RAŞiD RIZA Tiyatro~;u 

HALiDE P i ŞK i N bernber 
3 E) lül Sc lı gunu nkşamı 

Bakırköy Milt iyadl bahçesinde 
ÇAMURDAN ZAMBAK 

V0<1\ il 3 perd e 

:Z A Y 1 
Riıedcn • ldıgım ııiı!us k:ıı:ıdııu 

~1' ı <!Uıın. Yen inı lac:-agıınd.1n es
kısının hukmü olmadıj(ı ılan olunur. 

R :ıe: Ekizdere nahiyesi Bayırkiiy ı 
Hursld kızı Emine Ek,ıotıu 330 

C inı;I 

Arab bunu 
Saıı k. ps..ıl 
Çadır 

I-'i~ k c :m1c 

• • • 
M lkdarı Muhammen B, 

Lira Kr,. 

2000 Kg. 420 
132 ku tu 4"41! 80 

15 adf!<l 1125 
75 Çıft 480 

(7687) 

% 7.5 t .. mınatı Ekslltmenln 
Lira Kr9. fekll Saati 

31 50 
33 66 
62 
36 

Aç1k ek. 14 
> 14.30 
> 15 
» 15.30 

I - ~:ırtnanıe \ e nuınuneleı ı m ucibince yuk<ırıda cins ve mıkd:ın yaz.ılı 

dürt k;.Jem m •• 17.eme açık eksiltme ı le satın alıııac:ıktır. j 
il - Muh:ımmen bedelle i muvakkat temın:ıtl. rı, eksiltme şekıl -..e 

r tlerı hızal:ırında y:>7.ılıdır. 

§Ubesindekı alım kmnl!':yonunda yapılgünu K abatastn lev.ızım \'e mub,ıyaat 
I V - :;;artname sozu geçen ljubcdacaktır. 

de gorJlelıılır. en p:ıra$.IZ :ılın..ıbıleu-gı gıbi numune I 
V İsteklilerin eksıltme için t, vın 

\ enme p.u alarile bırlıkle ınezkür kom ol unan gi.ın ' c s::ıatlerde « 7 .5 gü- ı 
Hl - Eıu-ıhme 6/ IX/940 cum:ı ısyona muracantınn. (7629) 

* • • 1 
I - Mevcud 111irnunesi mucıbınce 60 000 ndLd tahta fıç ı tap:ısı nçık 

t-k'<Hlm<' uşıılilc fiatın alınac.ıktıı". 

lI - Muh,ımmen bcdelı 420 lırn m u\·akkat tenıınatı 31.50 liradır. 

lll - Eksıltme 4/IX/940 çarsaınba gunu saat 14 de Kabatast a Lernzım · 
\'e Mulı. ~ ... t ube;indeki alım komı!iyonunda ) apılacaktır. 1 

i V - Numune sozu geçen şubcue gorulebılir. 
V - 1stcklıleı in f•ksıltme irin t=ıyin ol.ıııan gun ve . oıattc % 7.5 gu-

v~m; ~·;~·~. hi'~:::·· ;~~:;.,:;~~~::"""'· •8028• ı 
ı - lh<lcsi 2'i/P./1940 ta yapılac:ıgı ilfın l'dllen 17 kalem akkü m:ılze

mcsinc t. l b çıkmadı;,rından :ı~ık eksiltme on guıı uzatılınış~ır. 

2 Muh. mmen bedel .-5()00;) muvakkat ten mat •375 lira olup ck-
sıltınC". i 7 Eylül 1940 cıınınrte"i günu saat 11 de Ankarad.ı evk:ıC npart
manınd.ı P. T. 1'. urııuın nıudurlıık satırı alm:ı komi,.,yonuııd:ı y:ıpıl:ı

Cllklır, 

3 - ı teklıkr m ll\ :ıkka t tcınııı:ıt mnkbuL 'eyn banka tcmımıt mck- · 
lubile kanuni \ ~ !k. I:ırını lıfımilen mczkür gun \ c "~ı .ıtte o komısyona 
ımir;ıc:a. l €dec·el.lerd r. 

4 Şaı1nan eler Ank.mı P. T. T . Lc\.ızım, lstanbulda Valde hanın-
da 2 inci k.ıtta P. T. T. leva7.ım ayniyat şube!'i muıhirlukle:-ınden bedc•l ... iz 
olarak Hrılecektir. c5159 c8001 

3 - Sınava girecek okurların kopriıden sabah saat 7.25 de lı:ırekPt 

eden \"&puı la yanlarmda siyah muı ekkebli kalem ve tersim malı.emesi ol
dugu halde oku lıı gelıneleı l. Sınav b:ışladıkt.'ln sonıa muracııat eden okur- ı 

lnrın sınava sokulmıyacaiı allıkadarlara ılfın olunur. (7620) 

1. OENÇLİK 
2. GÜZELLiK 
3. SIHHAT 
itte yüksek bir kremde 
aranan bu meziyetlerin 

hepsini size 

Krem Pertev 
Temın t'debilir. 

l - KREMPERTEV 
Bir tuvalet ınuıstahzarı

dır. ince bir itina ve:• 
yapılışındaki h ususiyet 
itibarile yuzdeki çizgi \C 

buruşukluklnrın teşek -
külune mani olur. Deri
y ı genç ve gergin tutar. 
2 - KREM P ERTEV: 
Bir güzellik 'lias ıtasıdır. 

Genişlemiş mesamatı sı

k ıştır:ırak cılddeki pur
tiık ve kabarcıkları gi
derir. Ç il ve lekeleri ıza
le eder. Teni nıııt \i e şe1-
1ai biı hale getirir. 
3 - KREM PERTF~ V: 
Bir ı•ilu rlcvosıdır. Deri 
gudclelerinin ifrazatını 

7.'5=::;;;:;::;:::;:::::::::!!~duzeltir. Sı\iıke ve si-

ve hediyelık eıya 1 
.__4_·_6 _A,_v_v_A_D_E_ 4 AY VAdtı --• 

OSMAN ŞAK AR ve Ş ki 
G;ıl;.l:ı, Bankalar caddeo:i 50-47 T el. &~ . 

No. 28 Kadıköy, 1 ' 
Heyazıd, Universit... c:ıdu•"·ı 
No. 33/2 

========================:::::================================:::- :::: 
Maliye Vekaletinden : 
'; 5 _ycdegıle beravı.'l" 61 950 aclffi tah\ il açık eksiltme suretıle h s .. 

tırılacaktır. 

ı - .Kagıdları haz.inece 'crilccı·k olnıı bu tahvıller A nkarad:ı Türkiye 
Cümhurı.} et Merkez Bank:ı ı Ttıh\ ıJ;"lt servisine i<'lilim edllecektır. 

2 - D.ıstınlacak olan tah\ ıllcnıı muhammen bedeli 3.000 mu :ıkk:ıi 
teminntı 22:> Türk liraaıdır. 

3 - Eksiltme 18/9/1940 ı;:ırşambn gunu sııat 10 da Maliye Vek:il<'U 
Lcv:ımn Mudur1cgünde mu~kJ,ıl eko.:iltını• komi5:,'onu nda yapılacaktır. 

A Ş;.ırtnaınıısi Ankarnda M:ılıyc Vekiılet i Levaı.ım Mıldürlügunde ve 
istnnlıulrl:ı Dolmabahçede Maliye Vek:ılell matbu euak ambarınd.ı guıo .. 
lebılir. 

5 - isteklilerin 2490 s .. yılı knnunun 2 ve 3 üncü maddell'rindc y:ızıll 
b elgeler vı~ muvakkat temıııat mektup ve, a ınakbuzı le hir11kte belll g~ıo 
vt S."lath• komisyona mür:ı(•:ıalları . (5213) (8066) 

Zonguldak Mıntaka Liman Reisliğinden: 
İnebolu ile İstanbul :ırasında po:;t:1 servisi yapmakta iken Cidcniı> 

22 mı) sarkında Mnrçula me\ k ıı onunde 337 .!ienesinde muhalefeti h.ıv:ıdaO 
dolayı b.ıbnış olan 1Uılyan bandıralı 116 riisum tonilatoluk •AJ)Qlvn)a' 
adlı \•apur enkazının tarihi ılfından itibaren 3 1 g ün zarfında ı;ahibı t.ıı-:ı" 

tından çıkıırılması aksi takdirde 618 sayı lı limanlar kanununun 7 inci 
maddec;iııi degiştireıı 2829 sayılı k:mun:ı te\ tıkan muamele yapılacngı ıJaO 
olunur. (8076) 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
Okulumuzun mühendis ve fen memuru kısımlarının insant ve ın.ıkı.,t 

şubelt:mH' talebe knyc1ına 2 Eylül 1940 tnrihinde başlanarak 30 Eylül 1940 
günü nkı;amı saat 17 ye kadar deHıın edilecektir. Son gun mustesn:ı k. yıl 

iç in muamelesi her gun saat 9 dan 12 y~ kadar yi.lpılır. 
clldter Ortn okul mezunları imtihanla nlmır. Dıgeı· şm·tl.ırı ögrcnmek i tiyc.ı1" 

c ÜLKÜ (1 0 ·· I 1 •çı n Y:!s~:;0~:;~i tU p lcnn bizzat veya mektupı.1 okuıa murac ... u. rı ilan olunur. c18n> 

YU K.~fom b• b>nn ''"'·~~=•~l~~·~,.,V!ıonr~!~,,!~,!~~~k"t~ı ~~~ER , md" . Sohlbl' Ah m•d C•m••••••• SARAÇOOLu =--

~~~~~~~~~~~~~~~~L;ls~e~s~ın~ı:n~o~ı-t~a~k~ıs~m~~ı ~y~o~k~t~u~r.~)~~~~~~~~~~~~~~~~= ........ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~N~e~ır~l~y;at~M~ü~d~ü~r~ü:~M~a~c:l;d~Ç~E~~~l~N~B~a~s~ıı~d~ığ!'~Y~e~r~(~Y~e~n~ı~s~3;b~a~h~m~a~tb~a~a~•ı> -- -~ 
\'.ıh. \. h' Demek siz de bJbam 1 z.iyııfctte haur bulunsam bütuıı k -, elen bir türlii kalkaınıyunlum. Ev 

1 
nin sualini CC\ ab ız bırakmanı:ılC 

gıbı mo'-'yv .m ız. i dınlarııı· sahib : için: 

=~~~;!ise l. b .• 1.ı soyliyeyim de clır? n·u guzel \C y.ııusıklı 7.at kim- Bı·r çalgıcının seyahatı• yeı--: f~~::· ~·=l~~~~:~~~u~c~:~,~ak:;~· agrıııı.~~~~-ı~·.a~~~nc:::~aı~~ç~~e:ı~~; 
M~~~~~7111z~.~1~1~~~ •• uel Roz:ı ayıp- Dt~ı;~:,~ıe~:~u~l.ı, t~~~~.e 1:1;1:~;; dırıınz, dedi. ki oılluL· t:lkınılar parça, parço ol• 

" A k d F · ı ·ı ş· 11 k 1 d u. Run:ı pek cıııiım sıkıldı. Muna .. tır. elbise ile m:ıdan l.1rın, ınadnıazellc - 45 r :ı :ışım rıc rı 1 11 er 0 ıım-
d t t k be · d k ı · d sebctsizligimi affedersiniz, dedim. - Nı:dl'n .ıyıp ol un? Bu hiç :ıy.p rin ur. ına girdıı;ıınc esef edi.} or - ıın u :ır:ı · nı yer en rı oır 1· 

dt-gıldır. Eg<'ı ıınneme, babama \ie dum. M:ıdm. zel Roza akın bıı daha devam ettılcr, salon gayet bııyul. \"e tuz :ıdım yurumek l:'ız.ımgeliyor. El'an ltımsenin yuzunc baKunııyor - E\• ~cıhibesl ze\'dnden e\ \el ce "' 
buyuk kı ·n e k. r ılık verirsem 0 Arko.ıcı.tşıın Fridı ih Şiiller: b<ıyk öylcme, sana d.1rılırım, de - mlızcyyendı. Zemin, yurürken , yak Kapının onuııden piyanoya kadar dum. Derhal 'iki hizmetc;-i gelerek, val.ı \erdi: 
n.> ıp• ır. - Hnydi Alfred Mulleı ! dinı. kayacak derecede cılfı lanmış, yoılmz ince uzun bir halı uz.ıt.ılını~tı. üze - tabak, bardak kırıklarını topladılar, - Hayır, hayır! Kırılan şeylerlı1 
şu 1 11i rnıni.} vrueuk fıdetii bana Minıınıni Roza: Dmc11ılc oyunup, dokunınek ü- baz.ı mahallerine mu\tıkkat hıılılar ı indekı çamurun kurumasından yaz Ev sah bi: ehemmiyeti yok. Yerinize oturuno:ı· 

a hlak deı 1 \ieriyordu. Jo'ak. l bu sı- _ B.ıbamı bcklctmıyelinı!. dcdı. zere bır odııy,1 girdıkleı i sırada biz ı serılmıştı. Balo ziyafetlerındc oyun l lık beyaz h,lrnrpiı, halin<> gelt•n kun- - Bir yc .. ~niz ngrıyor mu? dedi. Hj:mıetçıler ı;;ınıdi masayı tanzim e" 

rada MılrncJlnrl. n ha5ka kimseyi du- Od:ıd:ın dışnrı çıktıgınıız sırnda de yuk.orı k. t:ı çıkıyorduk. Hizmetı;i salonlarının zeminini cil:'ılarnak u~uı- durnl<ıı ımla halıya tıasmaga cesaret Cc•\·ab ,·ermege ces:ıret edemi _ derler, merak edilecek bir şey degil! 
şuıımı.ı.} oıdum. Hızmetçı kız ıkinci davetlılerdl'n bir kı ıPı merdıvenler- bizı ust katta bir salona gotilrdü. I dendir. Çunku oyuncuların ay:ıkları cdcnıedlgiınden cilalı tahta üıerin - yorduııı. Dogrusu Mikaelln ile ına-

B. ı od d · d d h k ı l kl ı k ~-• b l" 1 d d T · · Pı-.·anonun sol tarafındaki sandal" def:. , den lUI rı çıkı.> ordu. Bunlar refı _ ır:ı7. e\ \'e aşagı a a gor ugum :ı a o :ıy ı :ı ı:ıre et ,;ue ı ır. f'n y ınıyo um. nm p!yanonun o - dam Saıin:ının odasında daha bu _ ., p 
h·ı · l ıı · d .. d b" k B k k t k ·· • l t k bl d •· '-"e.ve oturdular. Arkndacım Frıdrı _ Lııtfı>n mosyolcr sİLİ bekl")or-, kim ıle beni gorun~e tepeden tırna- ev sn ı n ı e a esın en m .. a ırço I en yıne ·apının :ır ·asına o urın.ı mıne y:ı.. aşmı;ı un ı , eııuıı c :ı- yuk hır masa de\ irı;cydiın, bu k:ı _ " " 

k•r de<l. ğn kadar suzınege b:ışl.ıdılrır. Y:ı~ıı- kndın \e erkı>kJcı lq>lanını::;, gültlp tar:ıftnı·ı idim. Ev s<ıhibi farkında y:ıgım k:ıydı, Jlaldır kiıldl;r ~;ere dar sıkılmazdım. Bin:ıena,lryh ne Şüller benden ziyade mnhcub ol .-

1 ğl · 1 ı u 1 d · · · Jd ı mu<tu. Arkad<> 0ım yanıma oturdıJ• Hı:ı:mctcinin on ıhtarı tizerıne mı- c:ı bir m. dam h•ınıı:trı kı .. a: e enıyo, aıc ı. vız s. on :ın ıÇ<>rı gı- o u, ıeınen: yu\·:ırlanclım, bu "lrnda ayagıın :ra- davetlilerden, ne de e\' s:ıhıblenn - ..,, t71 
R 1 11 t Mo .... lcr k md " dcdı rer gırmcz ev ahı!Jl: - L(ıt!~n şu tnıaf., pıvnnonuıı '-":ı- hud kolum - lıiziın i"in hazırlandwı · d h ı· ··ı l d Yfk k Akşam karanlıgı bastı. Ev sahi uımıı ı oz: ı c <>peyce ge\eze ı~ c - - .,o . • ır. . ., ., ' .. j en a ıme gu en o ın.ı ı. cı sn :ı- JanıbaJarın yakılmasını emretti. y;t 

Üft 1 .ıdamı tım. Re!ık"m ile aya- -- CJlgıcı! - 1 tc sıLe iki yardımcı daha! Şu nındaki ımndalycdl' vturunuz. S Lln ımıh:ıkk: k l))an - küçuk bir m:ır:ıya rlınlar k:ıhkrıhayı salıı c:ı cydiler bu 
sahıb nin dedigi gibi hizmetçiler :ı~ 

~a kalktık, a~ n• ya bakbnı. Yuzu - Kw,;uk Ro1.:ı hızmctçınin sozunu mosyonun ismı Alfred Muller, dıge- mevkiiniz orasıdır, c;-iinku piyanoyo tak ı in,., k _d<>' irdi. 'Ozeı ;ı,de ne k.ıcl:ır 1 tlin biıtün mahcub olııcilktıın. Viıkıa ~ 

mun kı):ıfeL m ile mutena b olma- • t:ıshıh etmek m k•ndılc beni go - rinin Fı ıdrıh Şu llerdir. kemanl:ı rcC:ıkat edç<'ek iniz, dedi. h:ırdak, şı~c, tabak \·ars.1 parça, par- t minimini Roz.-ı. ı uçuk Toınns ıle bır ;~~cs:~:~l~~~:n~~~bsu~:~~; :~ 
dıgını gordum. ş. todan çıktıgım za- tercrek: Mo yo Mullcr gayet güzel kcman Farlı mahcubiyetın l :ız:ın s, hıbini ça oldu. v:ıkın dız kap:ıgıınd:ın baş- iki çocuk ~uluştulcrse de bunlara "' .... 

;iamp:ınyq şişeleri ile bardak, k:ıde•., 
m:ınd:mberl hiç , yn. y:ı bakın. mı,- - A! Bu mö~)O ç:ılıır, refıki de pek mukemmcl şar- güliinç hallere evlv tt g ni buı un ka b•r yenm acımadı. F.ık.ıt şu mu- clıemıniyet verpılyorduın. Çünkü b ir _,... 

· dcd tabak yerleştirdiler. Yarım saat -~ tını. Doğru unu oylenıek liizı ıge - ınadrnazelı :ırıyor. kı SO) ler.. i. D:'..etlı ler: anladım. Bakını~ n:ı ... ıl oldu: Bulun- nııscbebzligin tizeı ine ev sahibi ıle çocuguıı gulmeo:i ı le bu:-iik bir n ad-
n nn1' ,.,,,..,.,,"1'"' nM·,J ı ,.ı~ _ r' • • "' ,.,· 1,.,,.. ~.,ır .... ,., 1 • • .ı, ~ . ,. 1r ra f:V sahibi oyaca Jıra}karak: t.. ... • 1. '. ~ .. 


