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6 EYLÜL 1940 Maarif VckllllöJ Devlet Kltabları 
Mutedavil Sermayeııl Miidurlüiünden 

[ COMA 1 

\Tekilliğin butün ncşri)atı Anka
ra caddesi Vakıt g .. zetesi yanında 

Ma:ıril Yekilligi Yayıncvindc pera
kende sntılmııktndır. 

Üçiincü Yıl - No. 845 
Mi.ldtir:uk: tswnbul ikdam 'Yurdu 

üçUnMl kattad!:. {8221) 
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~itlerin nutku Macarlar T ransil- ( Afrikada harb ;ır Cumhu-;;e~i (~vrup::_ı. har~) 
~-" --ı 

lb~ı- Almanya hiç bir ta-
~ fik rin(le değilse, eğer 
~ le İngillı.lcri bertaraf 
~~ kl"o,lisi onlan n Jenm 
, ali ga:\ "8ini fak ih etmi-
,ql'lıa ' 
~ hiitün nıilletier:ln hak-
t. 

1 
' "' İf.tikliıliui faıuyac.a.k 

~t ~·· .. Jlrı ı düsi.iniivor \ 'C bu-
"'liıı • • • • 
ı_ &çın bir ı>lfma malik bu-
~u~ Or deınelitir? Un rejim 
" ı:~? Tedcn Führer bu ı•la-

ıın etmiyor? 

· 1 - - . . Fi oryaya 
vanyayı ışga e Ege denızınde avdet ettile r ingilizler büyük 

başladılar şiddetli çarpış- baı::::~;.~~:..ıı:;!:~:;. bir nakliye ge-
l 

' 
d mekte olan Milli Şef İsmet • • • b t d ı • 

Hududlardaki kıtalar 

arasında çarpışma

lar oluyor 
-0----

Rumanya dahilinde ihti
ra ı hareketleri beliriyor 

---o---

---·---
Anlaşma hltkUmlerine 
göre hasabfar'" tasfiye 

edilecek 

Sahte bono işi 
dal budak sahyor! 

.J ElA -
....... 

) JU,JSJDJ 

Filozof "Rı:a Tevfik Pazar g Ürl Ü 
Cungede 

"YENi SABAH" da bulacaksınız 
Filozof Rıza T evfik'in yazılarını haftada 

birkaç gün n1un!azaman neşrede~e~iı_n!zi 
de ~ziz okuyuculanmaız ayrıca b:ldaırız. 

'---------·------------------- ~·----' 

m a af Q U tııönU eltin saat 11 de Dolma- mıs~nı a ır 1 ar 
• bah<:e sarayından otomobil

Bir vapur kafilesi hava 
taarruzuna uğradı 

-0-

İtalyan müstahkem li
manları bombalandı 

• 
Jtalyada bir mahal, 5 (a.a) -

1talyan umumi karargahının r-0 
numaralı tebliği: 

C~;;,ayil' sahiJlcri açıklarında 

sefer etmekte olan üç İngiliz 
kruvazörü ile iki lngiliz torpido 
muhribi, tayyarelerimiz tar!lİın

dan şiddetli bombardımana tu -
tulmuşlaı·dır. İk i kruva zöre biı
yük çapta bombalar isabet et -
miş olduğu ve bunlardan birisi -

nin giivertcsinde büyiik bir alev 
[ Sonu 3 Ur.cü sahifede] 

Hitlerin 
nutku 

İngilizler gece bombar
dımanma devam ederse 
İngiliz şehirleri hak ile 

yeksan edilecektir 
• 

Londra, 5 (cı.a.) - Reufor bildi
riyor: 

lliUf.'ıin nutkunun Alı.nan r::ıdyoln
rı tarafından plii k ile ~ enidcn neş
redilen metnine göre, Führcr, 1n -
gilizlerin Almanya üzcl"indekl hü -
cumlıınndan bahc:cde:·ken dcm"ştir 
ki: 

ingıliz ha\'D kuv\'etlcri, iki yahud 
üç \ c.> alıud dört bın kilo bomba 
atıyorsa, biz §imdi bir gecede 150, ıııo 
250, 300, 400 bin kilo bomba ataca
ğız. 4GitUkçc faı.Jalaşan bu rakam
lur, devamlı alkışlarla karşılanmış -
trr> Eger lneiltere şehirlerirnızc hü
cumınrnu ıazlala:itırocağını söylerse, 
bh 1ngilterenin şehlrlerinı hlik ile 
yeksan e<'leceğlz. 

[ Sonu S Uncu ıahdede] 

YUGOSLAV 
KRALININ 

~ . . 
YILDONOMO 

Yugoslavyanın g•nç kralı Piyer 

Bugün haşmetli Yugoslav kra4 

lı Piyerin yıldöntimüdür. Bu 
mes'ud giin münasebetile bugün 
bütün Yugoslavyada çok parlak 
şenlikler yapılacaktır. Bugün e
sa~eıı blitiin Yugoslavya<la bay
ram olarak i1fm olunmuştur. 

Yugoslavyanın genç kralı ge
lecek sene sinni rüşde \'asıl ola
caktı r. Bu itibarla gelecek Rene 
YugoslaYyada naiblik ilga olu
nacak Ye genç kral iktidarı biz
zat eline alacaktır. 

Kralın yıldönünıü müııasebe

tilc bugün şehrimiz<lc bulunan 
Yugoslav mahafı1inde de me
rasim yapılacaktır. 

Bu rnesud gün dolayısi1e Yu
goslav milletine en samimi teb
riklerimizi sunarız. 

lerile ayl'llarnk FJorya deniz 
kö~künü şereflendirmişJcrdiı·. 

l nönii Atine El~imiz.i Kaimi 
Etti 

İstanbul , 5 (a .a.) - Cu
ımırtesi günü var..ifesi başına 
döneccft o?an l·tina Buyük 
Elçimiz Eiıis Akaygcn, ewcl
ki gün saat 12 de veda 
tazimlerini anctmek il7A'rc 

! Reisicümhur 1smet İnönii ta- ı 
rafından kabul buyurulmuf}
tur. 

L . ..J 

Gemide lıulunan Uç bin 
k işi boğuldu 
--o--

İki İngiliz torpido 
muhribi bath 

Stokholm, 5 1 a.a.) - Burada 
haber alındığ1r..a göre, pazartesi 
akşamı bir lr.giliz gemisi "l\ia
rioıı,, isminde 12.COO tonhık bir 
nakliye vapurunu torpillemiştir. 
İ!'veçin gob !ülhilinde bulunan 

[Sonu 3 üncü sahifede} 

Fırınlarda saklanan 
unlar araştırılıyor Çör~it Hit· 

Ekmek sıkıntısına sebeb lere cevab 
un azlığı tleğilmiş verdi 

Ekmek buhranına ••beb 

Muhtelif semtlerde fırınların 

taahhüd ettikleri kadar ekmek 
çıkarmamaları yüzünden tahad
düs e<len vaziyet belediye tara
fından tetkik olunmaktadır. Bir 
müddcttenberi ekmeklerin çeş

nilerinin bozukluğu, noksanlığı 

ve . fena pi~irilmiş olmaları do
layısilc esasen belediye bu işe 

azami derecede ehemmiyet ver
mekte idi. Öğrendiğimize göre 
belediye t~ftiş kadrosunun nok
sanıldığı fınnların ve ek -

o lan Jmnlardan biri 

meklerin t)lkı bir teftiş ve kon
trole tabi olmamalarına sebeb 
olmaktadır. Son vaziyet basıl o
lur olmaz belediye derhal işe 

vaziyet etmiştir. Bu hususdn 
Toprak Mahsulleri Ofbiııin, de-1 
ğirmencilerin ve fırıncıların nok
tai nazarları dinlenmiştir. Top
rak Mah s ulleri OC:si lstanbula 
her gün vermeyi taalıhfül ettiği 
300 ton buğdayı değirmencilere 
muntazaman teslim ettiğini !d-

r scnu 3 üncıi sı1yf;;ıda) 

---o---
"Bugünkü Alman im pa
ratorluğu kurulduğu ka
dar çabuk yıkılacaktır" 

---· 
Lcndr.ı, 5 <na.) - R .. utcr b.ldl-

riyor: 
Avam k:ımnr:ısı nazırlara mcbuıı

lnr tarafınc1an sorulnn uallcrin ıml
znkcrcsi Jlc jştfg~ıl ederken Londra 

[ Sonu 3 üncü sahifede) 

Başvekilimizin ab
laları vefat etti 
Başvekilimiz Doktor Refik 

Saydamın büyük ablalan Bayan 
Vasfiye bir müddcttcnbcri müp
tela oldukları hastalık<lan lmr
tulamıyarak Zcynebkamil has
tahanesinde vcl'at eylemişleıdir. 

Merhumenin cenazesi bugün 
saat 11.30 da Zeynebkamil has-· 
tahaııcsinden kaldmlar!:k Sah
rayiccdid mezarlığma gömüle
cektir. Kısa bir znmnndn ildnc~ 
büyük bir acı ile karşılaşan Baş
vclı:ilimız Doktor Refik Saydama 
ve ailelerine en deıin taziyctlc
rimi71 sunar, merhumeye mağ
firet dileriz. 

... w ........ .ı. • .,,vn.,,.,,..,,,YV"ıı-.,..V•• .. 'V'W'Y'ı • ıt'V'f:;;;ç:V'n~" • .,,,..,,..,v•-rrrvv'fVVW VVY""YYW•···· · 
Başvekilimiz Valovadan 

geldi SABAHTAN SABAHA: 
~----~--~ ......... -----~~--------- Yalovada bulunan Başvekili

miz Dol-tor Refik Sayciam ab-. 
lalarının cenaze merasiminde 
bulunmrık üzere dün şehrimize 

H iti er İngilizlere · 
' ' geleceğiz' ,, 

diyor 
gclmiştır. . 

--=================---
r :--ı _H_e_r_S_a_b_ısh_\, 

Yıldırım harbi 
suya düştü 

--0-

Yıldırım harbinin artık cuy:ı 

düştufjünü bizzat Möıyb Hitler de 
takdir ve teslim etmektedir. 

Führcrln son nutkunu dikkatle 
okuy:ınlar, 111umaıleyhin beş tene 
sürecek bir h:ırbdcn b:ıhtctmcııi· 

nl, lng!lteteye karşı bir yıldırım 

1 
harbinin tatbik edllcmiyecciji:ıin 
nim bir itirafı şeklinde tcUikki 
edcrlerııc pek de aldanmıı; olmaz. 
lar. 

Üstad, kapı dururken n için pencereden g iriyorsunuz! 

Vikı:a harbin beş sene türece· 
glnden bahsetmenin 1 ngllizleri u
yııtmıya matuf bir şa§ırtmac;ı ol· 
muı ıhtimali de var::a d;ı lngıllz· 

lerin bl>yle oyunlaro ııelmıyecek 
kadar g:izlcrinln açılmıı olduğu 

nazarı dikkate ahnınc:ı con nutkun 
daha :ıiyııde Alman efklirıumuml· 
yealnJ utun bir harbe hazırl:ımıya 
mat uf bir r:ııınevrad:ı.ı b:ııka bir 

- Alı~kınlık tlosfum ... 

A imanların Führcıi dün 
çıkan nutkunda sabır

sızlanan lngilizJere: "Merak et-1 
meyiniz, gelcceğb,, diyordu. Dc-

1 mck ki Almanya, zamanın bir 
hayli ge~miş olmasma, İngiliz
lerin artık ha:m-lannuş bulun
masına raGmen istila ümidini 
kaybetmemiştir; yahud hala is-

~~; ı:~~~:::;~.~ gürünm htel 

j fcy olm a dığı t>ük nü vcrllebillr. 

Bununla beraber muhtelif ve • 
mes'ul İngiliz ricali, basda Har
biye Nazırı Eden olaı-ak lngil
tcrcnin henüz istila tehlikesini 
atlatmadığını cfalıa bir iki gün 
evvel iliın etmişlerdi. Bu vazi
yette lngilterenin daha bir müd
det, belki bu nyın sonuna kac.lar 
istilaya hazır buluıımac:ı lazım 

\'e zaruridil'. Aucak bundan bir 

- Uıun süren yıpr;;ıtm:ı h:ırblerinl 

i 
ite daım:ı lngllizletı:ı k;ı:;:;ındığı 

tarihçe miit"lıettır. 

Şu ı .. ılda mifoyö Hi~lerin con 
nutkund:ı• çıkarıı ... e~k mln~yı o .. 
kuyucular.mızır taı<dir.ne )ı~~··· 

mal~ clo~rll "lı:r. 

A. Cem:ıfod~:n 8ar.ı~.cğ:o 

[Scnu 2 nci ~hifcde] l'-'1111-- ------.--·---' 



SAYFA: 2 

ASKER GOZİLE 
YENİ SABAH 6 EYLUL~ 

• ] SABAHTAN SABA~ 

Bazı Harb Anekdo rı 
Yazan:; 

( Şehir ve 
Gümrüklerdeki 

Memleket Haberlerı H·ıı . .1. 1 re 
-----. -.-.--- ı er ıngı ız e 

r°Ku;,~~~-;-;-;ı Şehrımız~n . kok "Geleceğizf • diyGI' 
kömürü ıhtıyacı <0•1 tarafı 1 ~rıci .. tt•d,, 

izzet paşanın Trakyaya toplamak istediği kuvvet
ler - Layihaya göre bu kuvvetler çok parçalara 
bölünmüştür lstranca dağlarından gelecek 
Bulgar çeteleri akınlarına fazla ehemmiyet veril
miştir - Uzun zamanlar ihmal edilmiş askeri kuv~ 
vetlerimizle muvaffakıyetli bir iş görebilmek için 
daha ihtiyatlı, daha hesablı bir tertib lazım idi. 

Eski Ordu 
Kumandantanndan 

Emekli General · 

Ali Ihsan 
SABIS 

mallar SOtlUcede elektrik 
kaç ay evvelki iStila pJiDI temin olundu bugünkü arasında büyük tark 
lar olmak .,:gerektir. • .-dit çıkarıl ı y Q f Sütlücede do::r~~ bir karii-

Gilmruklerc geldiği halde kon~i - Etibank, İstanbul belediyesi 
miz yazıyor: 

mcntol:ırı gelmiyen vcyahud başka ile yaptığı hazırlıklardan sonra 
selıeblerle gümrüklerden Çckilcmi -1 "Son aylarda Sütlüce ve bugün BC}ırimizin kOk kömür ih-
:ren malların mlll korunma kanunu , Halıcıo~lu semtlerinde otu-
hilküınlert dairesinde gümrüklerden ~ tiyacını ve bunu kal'Şllıyacak teş 

ranlar haftanın iki hazan üç k'l • t ta amil t · tmişt' çıkanlmasına Heyeti Vekilcce karar 1 ı al m e emın C ır. 
verildiği Ankaracüıo nlınan haber- • akşamım karanlıkta geçiri- Etibankın Kuru~ede tesis 
lerden anlaşılnuştır. yorlar. Elektrik IB.mbalan. ak- ettiği iki ana depodan başka, 

Halen gümrüklerde Almanya, Ja- şamları gayet sönük yanıyor. , muhtelif semtlerde 4 ti.li depo 
ponya ve i~gııl altında bulunan Da- Öyle ki bu ışık altında gazete 1 

Bir kaç ay evvel bir ~ 
yarbayı Daily Mail g~ 
de şunları :yazıyordu: 

"'İngiltereyi istili. 00ecek il# 
man kuvvetlerini tanledc<:et " 
kerimizin bulunmadığı 

Alınanların parl\i'ü.tle askel' 
dirmcleri imkin -haricinde 

Buraya kadar tafsil edilen 
ahval ve hadiseler, Balkan Har
binde bu plan ve taarruz mese
lesinde tazyikin yukarıdan gel· 
mediğini, yukandaJcilerin aczi 
karşısında aşağıdakilerin hatalı 
bir rol oynadıklarını zannettir
mektedir. 

Ordulara teblig edilmi.~ olan 
harekatı harbiye layihasının mü 
tebaki kısımlarının Trakyadaki 
hareketleri aliıkadar eden mün
derecatı da şu suretle hülisa 
edilebilir: 

Türk ordusunun inkısamı -
Edirne cihetinde tahşid oluna -
cak kuvvet: 

Evveli: Birinci Müfettişlikten 
tekmil nizamiye ve redif kuv -
vetlcri; 

Saniyen: Üçüncü müfettişlik
ten iki nizamiye fırkasile iki 
redif fırkası olup bunlar şu su
retle iııkisam edeceklerdi: 

-13-

nndan gelecek Bulgar ~teleri 1 

akınlarına faala ehemmiyet ver
diği ve bu endişe ile V:meye 23 
taburluk bir kuvveti, adeta bir 
kolorduyu toplamak istediği an
laşılıyor. 

Bu endişenin İstanbul ile Ba -
bacski arasındaki menzil irtiba-1 
hnın, kara ve demir yollarının 
muhafazasından ileri geldiği a
§ikii,rdır. 

Diğer tarafdm Kır1dareline 

hemen hiç bir şey koymuyor; a
gağıda görüleceği veçhü.e asıl 

kuvvetlerden muvakkaten ayrıla 
cak bir zayıf müfre7.e ile burayı 
tutturmak istiyor. Şark ordusu
nun asıl kuvvetlerini (Yenice -
Hasköy) hattında yani Kırklar· 
<'linin 20 kilometre kadar gar -
bıntla topluyor. Aynca Meriç 
nehri boyunu tarassud ve set
ı etmek üzere Azadlı civarına da 
ymc bu asıl kuvvetten ayrıla -
cak bir müfreze-koyduruyor. 

O zaman Kırkla.reli henüz tah-

kuvvetler, daha toplanmadan ev 
veJ, ayn ayrı düşman tarafın -
dan ezilmek tehlikesıne maruz 
idiler. Uzun zamanlar ihmal e
dilmiş askeri kuvvetlcrımizle 

muvaffakiyetli bir iş görebilmek 
için daha ihtiyatlı, daha hesab
lı bire tcrtib .Iizmı idi. Asıl kuv
vetlerin tecemmüünden evvel 
düşman taarruz edeceğinden 
(Yenice - Hasköy) hattına ge· 
lebilmiş Olan kuvvetlerimiz dıi.'.r 
mandan ilk darbeyi yiyecekler; 
ondan sonra Anadoludan gele
cek diğer kuvvetlerimiz de ikinci 
bir daibeye maruz kalaca.klar 
idi. 

nimarka, Holanda, Belçika, Po - ve 19 semt deposu .faaliyete ge-
l bile okumag-a imkan yoktur. ı ç· "lıni b d 1 h lka · lonycı ve diğer memleketler menşeli 

1 

ırı § ve U epo ar a ıs-
b rçok mallar bulunmaktadır. Bun-ı Bazan ise karanlık bfü,bütün tedikleri miktarda kömür ver-
lann kıymeti 5-G milyon lira kadar çoğalıyor ve bütün gece sürü- meğe başlamıştır. Ana l'e tali 
tahmin edilmektedir. Limanlar u- yor. Bu civar ahalisi haftada 1 depolarda her cins kok kömürü 
mum mildı.irhiğünun antrepolarında asgari iki gun·· gaz 18.mbası ve · · 
bckliycn bu mııllar arasında, ;pa _ ıçın ayni fiyat tesbit olunmu§-
muklu ve yünlu mensucat, manlfa- yahud mumla vakit geçirmek tur. Bu fiyat depoda teslim 21 
turn, makine ve radyG aksamı, e- ır.ecburiyetinde bulunuyorlar. liradır. Semt depolan için hazır-
lcktrik malzemesi kimyevi ceza ve 1 Mektcblerin açılma zamanı lnnan fiyat ise, fon başına nak-
piyas:ılarımızın muhtaç olduğu da- ı yaklaştıkça bu vaziyet halkı liye masarifatı besab edilerek 
ha birçok maddeler bulunmaktadır. büsbütün düşündürmektedir. İstanbul için 22.5, Adalar ve A-
Gümrükler Başmüdurluğü bundan Acil bir tedbir alınmasım e-
bir müddet evvel bu eşy:ıbr bak _ 1 , nadolu yakası için 22.80 olarak 
kında bir liste hazırlıyarak Ankn-ı lcktrik idaresinden bekleriz.,, ' kararlaŞtırılmıştır. 

raya ,göndermi§tir. ------------- Etibank düne kadar muhtelif 
Söylendiğine göre hu mrular güın- ı KISA HABERLER 1 depolarında halka 21 bin ton 

rüklerden mınıu hesaba olarak Ç'J- _ ~----
kanlacak \•c bu mimasebeUe zabıUar kok kömürü satmıştır. Bu satış-
tutulncaktır. Bu zabıtl:trda malı gön- * Memba suları talımatnametoi - dan sonra depolarda satışa hazır 
derenin veya hilkmi ş:ıhsın ismi, ti- Şchır meclisi tarafından hazırlanan 19 bin ton kömür mevcuddur. 
cari un\·am adresi, mruın sevk ta- memba suları talimatnamesi Sıhhat Şehrin senelik kok ihtiyacı 73 
'h' Tü k 1 ı .. 1 t VckAleti tarafından fa dık olwunu~ l'l '• ve r mı:ın arına vusu a- bin ton oldugu-na göre bu mik· 
'hi 1 ktır tur. Talimatname belediye mcamua-

rı yazı aca - · sında n""rcdilmcktcdir. Ne•'dnin hl- dar mevsim başlangıcına kadar __ ,.,.il«-- -- ... 
tamından itibaren tntblk olunacaktır. İstanbulda si.dk edilmiş olacak-

Dokumact1arın 
bir şikayeti 

tır. 
*Veni Tah•il Şubeleri - İnşaları 

lahsisatsızlık yuzünden durdurul41Jl V ı· • --.~ııır.k--::- dkik 
Koska ve Fatih tah!iil şubelerinin a IDlll dun U te 
inşaa~larına de\'nm o1unmas~ için ve teftişleri 
bcledıye koordına yon heyetmdcn 

dir. Almanlar nakliye ta 
relerinden bile istifade ~ 
ler. Avcı ve bombar.dınıan ~ 
yarclcrinin himayesinde ~ 
cak olan nakliye i.ayynreıeri~ 
zim müdafaa hatlar.ıouzı ~ 
yarabilirler. Bu tayyareler ~ 
ha İngiliz sahilerinde cezir 
nasında ve kumlann muka' 
olduğu noktalarda karaya 
bileceklerdir. Hat.ta No-
Trodhcimde yaptıkları gibi 
arka kapıdan içeri girip ana il' 
lannı ele geçirebilirler.,. 

İngiliz yüzbaş.ısı Lidell 
da tayyare vasıtala.,H.c indi«'il": 
cek sabotajcılann çak ciddi · 
tehlike teşkil edeccJder;ini r" 
mıştır. Bu yüzbaşıya göre 
tajcılnr .Alman tayyarcle 
tesirlerini arttıracM<, karg 

:Edirne kalesinde: Onuncu ni
zamiye fırkasile üç redif fırka
sı cem'an 4-0 tabur; 

Kırcaali mU.frezcsinde: Bir kim edilmemiş ve bir müstah -
alay nizamiye piyade ile ikinci kem mevki haline ifrağma teşcb
sınıf I\:ırcaali fırkası cem'an 12 l.-iis olunmamış idi. lki eski top
tabur; rak tiı.byadan başka bir şey yok 

Asıl kuvveti teşkil edccelc yedi 
kolordudan ancak dört ci7.amiye 
kolordusunun mevcu.d kuvvet
lerne, belki de tam seferber ol
mağa imkan bulamadan, (Y c
nice - Hasköy) hattına gclmele
leri mümkün idi Bunlardan ü
çüncü ve dördüncü kolordular 
zaten, barış zamanında o taraf- , 
da idiler. İkinci kolordu Tekirda-ı 
ğı ve civarında, birinci kolordu 
lstanbulda bulunduklanndan 
bunlann da tecemmü mıntaka
sına yetişmeleri gayri mümkün 
değil idi. 

Dokwnacılnr son zamanlarda yer
li !abrikalann kendilerine ihtiyaçla
rı nisbetinde iplik vermed.J.klerin -
den §ikayet etmektedirler. Diğer ta
raftan B:ıkı:rkoy fabrikalan kuçük 
dokwnacılar için cemiyete günde 
dört balye iphk vermektedir. Haber 
nldığunıza gore kuçük dokumacılar 
dun aliıkadar m:ıkamlara şildyct e
derek Ba.kırköy fabrikalarının yev
miye \'crdtği bu dört balye ipliğin 
de kendilerine tevzi edilmediğini ve 
cemiyet Reisi Yoıhyanın bu iplikleri 
daha yüksek fiY<ttlarla büyül( doku
ma muessesclerıne s:ı.tmakta olduğu
nu bildirmişlerdır. Dun bu maksad
la sanayi birliginde bır toplantı ya
pılmış ve dokumacıların şikAyelleri 

dinlenmiştir. 

müsaade istemiştir. 1 Vali ve Belediye Reisi Dok-
1 tor Lfıtfi Kırdar, dün sabah E-* Yalova Hayvan Sergisi - Yn- · ·· ·· k k 1 - d E-

lova hayvan sergi ı bugiln açılacak- m'.n?.n~ ·ayma a~ ıgın a 

lığı ziyadeleştirecek, telef on 
telgraf hatlarını kesecek., k~ 
leri havaya uçurarak nskeri 
rekatı iz'aç edecekler, mcınl~ 
tin yiyecek stoklarını .imhaya 
lışacaklatdır. !Polonya ve ti 
vcçdc, Hollandada olduğu 
hem askeri .makarnlan, 
telsiz istasyonlarını ele geçire 
ceklerdir. 

ıdi Her tarafı setir ve temin et-
Dimetoka fırkasında: Nizami- ek d .. - . asıl kuvveti ye dördüncü ni§allcı piyade ala- m,. bı :CCS:crur za- Eski Birinci ve Alb11e1 Ordu 

Kumandanı Emekti General 

tır. Küşad merasimini Vnli ve Bele- 1 mınonu kaymakam.ile, kayma
diyc reisi namına belediye mektup-! kn.mlık mıntakası nnhiye müdür 
çusu Necati Çiller yapacaktır. !erinin hazır .!bulunduğu bir top* Tramvaylar Kaldınlmıyor -
'11raınvayların iki ::ıya kadar tama
men servisten kaldınlacnğına dair 
dün bır sabah ı:::ızctcs.i tar.ıfmd:ın 

\'erilen hoberler tamamen asılsızdır. 

lantıya riyaset etmiştir. Toplan
tıda kaymakamlık mıntakasında 

yapılan tef.tişler :ı.1e belediye za
bıtası t:a:lirı.ıatnamcsinin tatbik 
~ckilleri mevzuu b::ı.hscdilmiştir. 

''Harb,, ismindeki !ngiliz 
muası da bir kaç ay evvel 
elli bin düşman nskcriııin ~ 
tereye ayak basması · Ali Jhsm SABts 

yı, Samsun ve Gümülciine fır- . yı:. r rmu~ • 
kalan cem'an 18 tabur; Şarki Trakyada toplanacak 

Vize müfrezesinde: Bir niza- ----------========-----------

D İV3 n I lugatın tenkidi 
mümkün olduğunu yazmıştı. : 
mira! Sir Rejinale Balron_.a 
ayni fikirde idi ve ve Uıgiliz ~ 
sahillerinden dögmamn bir ~ 
raç hareketini lbcldcmek ısısı' 
geldiğini yazıyordu. 

miye alayı, birinci sınıf Karahi
sa.r ve Ereğli redif fırkaları, 
Kırkkilisc redif alayı cem'an 23 
tabur; 

Asıl kuvvet: 
Birinci nizamiye kolordusu -

33 tabur; 
İkinci nizamiye kolordusu -

29 tabur {lzmir redif fırkasile 
beraber); 

Üçüncü nizamiye kolordusu -
30 tabur; 

Dördüncü nizamiye kolordu -
su - 33 tabur {iki redif fırka
silc beraber) ; 

Müretteb ~inci kolordu -
32 tabur (29 uncu Bayburd ve 
30 uncu Erzincan nizamiye fır
kalarile birinci sınıf Trabzon 
redif fırkasından mürekkeb); 

Birinci redü kolordusu - 31 
tabur (Ankara, Kastamoni, 
!Konya redif fırkalarından mü
rekkeb); 

Üçüncü redif ihtiyat kolor -
dusu - 27 tabur (Yozgad, Kay
seri ve Antalya redif fırkalann
dan mürekkeb); 

Bu kıtaların teccmmü mınta
kası: 

(Yenice - Hasköy) hattı ile 
gerisi. 

İzzet Paşanın liyihasındaki 
bu kısım da tetkik edilirse gö
rülür ki: 

Trakyada toplanacak kuvvet
ler çok par<;alara bölünmüştür. 

Edirne kalesile Kırcaali müfre
zesi zaruridir. Fakat pimetoka 
fırkası diye 18 taburu o tarafa. 
:Vize müfrezesi diye 23 taburu 
Vize cihetine ayırmak lüzum -
suzdur. 

İzzet Paşanın lstrançe dağla-

r ' Yeni Sabah 
ABONE BEOKLI 

TUrklye EonMI 
HNELIK 1400 Krt- 2700 Krt-
1 AVLIK 750 • 1460 » 
1 AVLIK 400 » IGO • 
1 AVLIK 160 » 800 > 

6 EyiOI 1940 CUMA 
3 Şaban 1358 

24 Rumi A§ustos 1356 
GUrı 250 Ay: 9 1g40 - Hızır 124 

GDnef öiil• ikindi 
10.66 5.37 9.15 Ezani 
G.32 13.12 12.50 Vuatf 

>k .. m. 
12.00 
19.35 

Vat•ı 

1.34 
21.11 

lın•k 
8.12 
4.48 

Ezani 
Vasati 

münasebetile Mehmed 
rturi Erdoğana cevab 

Yazan: BESİM ATALAY 
Hocam, Yeni Sabahta ikinci ya- di, bunda mazurdur. Onun zamanın

zuuzı okurken hayreUen hayrete da hayvanat ilini bu kadar ilerle -
dü~m. Ne idi o ilk ,.azıruzdaki ö!- memişti. Size, lngilizce cWchstcr> 
ke; ne idi o saldırış, ne idi o cub- sözli.ığünü tanık getiriyorum. Bakıruz 
beyi ştljircrek üzerime ~c. ne diyor cWorm..=küçük:, ince, u-ı 

nu yazıda pek sakin ve ağır b< lı zun, sürtünerek yürüyen, vücudu 
görünüyorsunuz. Birdenbire neden yumuşak. '1plak bir hayvan>. Gördü
dcğiştiniz? Vicdanınız mı s1ze ağır niız mü hocam. Bugiln bunl:ıra lıay-1 
başlı olmayı emretU? Yow Wr \•anat ilini csoğulc.arllar> demekte-
doslunuz mu öl:'iit verdı'? Berh lde dir. 1 
ikincı scbeb sizi yatıştmn13 olmah. Siz, bir ,.erde daha y:ımlıyorsu-
Her ne ısc işte ben de sakln s:ıl.m nuz, ve meyvnlarda hasıl olan hny-1 
size cevab vereceğim. vanciklnra cböcek, diyorsunuz. Ho-

-->ıı«--

Telsiz istasyonu yol
cu salonunda ya

pılamıyacak 
Yeni yoku salonunun üzerinde 

kurulması evvelce tekıırrür etmiş o
lan telsiz istnsyonun:r aid tcdldkler 
bitmiştir. Yapılan ctüdl~ göre rıh
tımda bulunan vapurların \"inç gU
riıltüleri vesnir b:ızı amiller dolayı
sile telsiz isbsyonunun salonda ya
pılması muvafık gliriılmemişlir. Bu
nun için sahilin başka mıntakaların
cb tcdkikler ynpılmal.tadır. Bu hu -
sustaki karar bu hafta içinde ve
ıilecck, ve istasyonw1 inşaatına der
hal geçilecektir. 

' Du ist.nsyon vnsıl.ıısile seferde bu
lunan vnpur:l:ırla daimi surette mu
habere edilecek ve limanlara mu -

BELEDiYEDE Bu toplantıyı mtiteakıb Vali 
ve Belediye Reisi Üsküdara geç
miş ve Üsküdar lmymakamile 

Ba.zı s bah ve akşam ,gazeteleri birlikte Üsküdar - Beykoz yolu
fabrikalarınm ve malzeme nin kirli nun istimlak ve ~ işlerini tet
görülmesinden dolayı U:rmis> kon-' 
serve fabrikasının lılr lcfliı; netıcc- ! 
slnde kapntıldığtnı yazmı§lardır. öğ- 1 

rendiğinıizc ve belediyenin de tavzi- 1 
hine göre bu fabrika isimlerı çok 
benzer ve bu yüzden davalı bulu
nan cErmiş> müessesesidir. Ermis 
ise taali;yeUne de\'am eylemektedir. 

Gazi köprUsU yeniden 
boyanıyor 

Gazi kiJprüsilnc nuıteahhid tara -
fından vurulan boya matlüba mu
vafık bulunmadığından belediye köp 
rünun tekrar ve &nrtn~de arar
l:ııilmlan boya ile boyanmruanı is
temiŞti. Mütcahhld be1cdb'eye mii
rncaat ederek §arln:ımcde mevcud 
boyayı temin ettigini bildirmi&tir. 
Belediye bu boyayı bir defa tecrübe 1 

ellikten sonra talbık edecektir. 1 

kik etmiş ve aynca Üsküdar 
kaymakamından Üsküdar ek
mekleri bakkında izahat alını~
tır. 

Ü&küdardan Beykoza giden 
Vali ve Belediye Reisi Beykoz 
imar işleri hakkında ali.kadar
lardan izahat almıştır. 

Halide şehir tiyatrosun
dan ay~ldı 

Mc,.<!hur ı;anatkfırlanmızdan Hali
de Pışkin Şehir Tiyatro .. wıdan kat'i 
olnrnk ayrılmıştır. Halide Pışkin 
bundan sonrn Raşid Rızn ile beraber 
çalışacnklır. Dıger taraftan uzun za
mand:ınberi Şehir Tiyatrosu kadro -
sundan ayrı olarak c,;alı~an Avni Dll
ligjl yeniden Şeh ·r Tiyatrosuna in
tisnlı ctmi§tir. 

Halbuki aradan aylar geçti -ti 
1ngı1.tere karış karı§ tahkiDl I' 
dildi. Bugün artık bu ihtiınaJll' 
rin hiç biri mevcud değildir. il 
tik Almanya fngiltcreye kıııf 
bir harekete geçecekse bu is~ 
hareketi bizim Polon.Y~~~ .~~ 
vcçte, Hollandada görd~ 
usullerle 1npılruna.z. Tayy~ 
lerle yapılan bütün akınlar 'ıJ 
liz limanlarını müdaf:aa.cıt' 
malırunı ctmemişlir. Bin~ 
leyh bu limanlara Norveçte # 
duğu gibi ccp'heden hücum ~ 
lemez. Arka kapıdan gimıelt 
zımdır. Dcn kurda csoğulcan> demişim. cam onlara böcek denmez, kurt dc

Bumı csolucan> derler, dıyorsunuz. nir. cMcyva kurtlandı> denir; cbö
Hocum si?. ne derseniz deyiniz. O- ceklendi> denmez. cMeyva kurtlan
nun bir önemi yoktur. Asıl önem, dı> denildiği zaman, meyva böcek -
buyük yığının, halkın ne demekle ılendi demek değildir. Siz, böcekle 
olmasıdır. Bunu, bu\ün bir yıgm kurdu binlririne k~a yeni 
böyle roylcmektedir. Bic iki ~ehlr, 'bir yanlışlığa daha dÜ§miili oluyor-

·' halkının solucan demesi kelımeyı İ Slmuz. Çünku, böceklere ~ 

Fakat .A lmanyarun bir fün~ 
bir memlc'ketc arka kapıdan, 1' 
ni meçhul noktalardan girıtl 

A k 11 d l • ı J usulü de İngilizlerce malüın~ 
vasalat saalleri, harckeUcrl, fırtına ---------------------------

esnasındaki vaziyeUerl yolcu salo
nunda buyuk levhnlarla halka ilan 
edilecektir. 1 1 e 1 e r .------...., =:a~~:~~ :r'::~::::ı;!' 

boznı:ız. Birçok dillerin. birçuk soy-! denir. Blmlııruı evsafı ayndır. Bal
ların knnşması yuzünden büyuk şe- j kın doğru gören zevki dahi kurUa 
hirlerııı dilleri de karışm!Jlır. Fasih böceği birlbirinden ayırmJJb.r. Sözil 

Çivi fiyatları lesbit 

dil, karışmamış olan koylerde bu- :!azla uzalmıyalım, hayvanat kltab- Fiyat mürakabe komisyonu dün 
lunur. Bunu, divan .sahibi Kocn larına bakı.ruz. 

ediliyor 

rnıntaka ticaret mudurlugilnde top-
Mahmud KfıliWiri de böyle stıyle - Siz yalnız soğulcaolarla böceği, lannrak evvelce memleketimize gel-
mektedir, görmediniz mi? (didonla haşereyi) biribirine kım:ı - miş olan bir ınikd;ır çıvıye fiyat tcs-1 

Jran bugün en temiz f~yı bu- tımıakla kalmııdınız. ettim lisanın- bit c:tmek üzere tedkikat ya~J.itır. 
lup çıkarmak için rncmleketın en da, kurtlara pek hayvan da den- 1 

Diğer taraftan dahilde bulunan de-
füTn koşclcrinde bile ;ıraşt.ırmal:ır men diyorsunuz, sizi k:ı.rpdan din- mirlerden bir mikdar da çivi imal 
yaptırıyor, ve yepyeni bir dtl ya- liyenler ilimden bahsediyor sana - edilmesine kar:ır vcrilmlştir. Bu mll-ı 
rntıyor. Geçen yıl tstanbold ı bu- cak1ar. Hangi il'm ckurtlara hay- nascbelle komisyon dun çivi :fnbrl
lunduf:um sırolarda Irak adJıye mu- van> dcmemil? Bunu öğrensek fe- katörlerile temas ederek bu dcmir
feltişlcrlnden bir zatla Llnıpm tun. nn olmaz. lcrden imal edilecek çivilerin mal 

iki eroinci sorguda delirdiler, 
sonra tıbbıadliden savuştular 
İstanbulun meşhur sabıka- Nihayet zaruri olarak bir 

lılannda.n ve en azılı eroin .sa- !kere de Tıbbı Adli tarafından 
tıcılarından Cemil ile suç ar- mü§a}ıede altına alınmaları lü
kadaşı Topal Hasan birkaç gün zumu ile müddeiumumiliğe ha
cvvel yine eroin satmaktalar vale edilen Cemil ile Topal Ba
iken yapılan bir cürmümeşhud san evvelki gün akşam üzeri 
ile yakalanmışlardı. Tıbbi Adliye scvkolunnıuşlar-

mış olmnları mubakkak sayıl# 
O hnlde? lı~er Alınanya, tnl' 
tereyi istila :tebdidicrile avııtfl 
başka nOktalarda hücuma t1' 
ruz bırakmak niyetinde acğı1fll 
ve blöf yapınıyor.sa bu istil~ 
teşebbüsü bıle pek parlak il 

1 

şey olacaktır. 

Beh~t Saf• 

IJ!:aciyo Proqram;:J 
Onların dil kurwnlan da fasih dıli Bırakınız hayvanat kitabbnnı; lü-

olacağı fiynlb.r hdkkmda malüm:ıl dı 6/9/1940 C U 'M A 
çOldc nramakta imiş. 'E5ki Arabbr gat kitablan bile hayvanı tıöyle t:ınf alrnı.,br. Tutulan zabıt ile derhal müd- r. -"' 

" hL l . ..1 .... ,,,. '1.30 Proğram. ve memleket P' 
de böyle ynpmailar RlQ'dı? eder. intilizce: Oxford sözlüğü hay- deiumumiliğe ve oradan beşin- UK muayene en yap~us. 

Hocam ben, büyük bir 71i!ının dl- \'an için •duygusu, harekeli ve en- Sanayicilerin Hava Ku- cı' sorgu ı..::.kimlıg' 7ı'ne tcvdı' olu- icab eden muamele ve formali- .ıyano . ~ 8. O AJaııs lınberlcri. 
lini ~lrkaç şehrin kOIWŞUill de- nı olan yaratık> demcldcdir. Haydi rumu d mla b "k' k . . 1 te bittikten sonra Cem.il ve 8.10 Ev lrndıru - Ycn1-"· 11· ~__., 
giliCIDcm. Söz gelimi: htanbuJ hal- bunu bilmiyordunuz ya &U eski n- na yar 1 rı nan u ı ·ı urııaz eroıncı; rnn- . .,.... sı.co>' 
kının bir kısmı ccılasm> ~elim ini rapçndaki hayvan tarifini de :mi Hava Kul"Umun yardım için sch- dilerini satıcı yerine içici gös- Topal Hasan ınüşahedehane· 12.30 Program ve memleket 
ccitasin, ve csalık> kclimcsıni • a - bilmiyordunuz? O mahiler ki derya riıniz sanayic:ılen 'e tucearlıırı da termek yolunu tutarak cezanın ye alınmışlardır. Bu iki - sö- ayarı 
lık> yaparak bozmuştur. Benim de içredir d<.'l')'ll7l bilmezler. :faaliyete geçmi§leı'Ciır. llater nld:- ı hafiflemesini düşünmüşler Ye züm ona - deliler orada da bir 12~'>0 Ajans haberleri. 
mi bozmam !Azım? Dilin do ru u, (Softa yarın) ğı.mıza göre tst:ınlıulCbki f:ıbrika - sorguda bu yolda hareket et- hayli deli oyunu oynayıp bağı- 13.05 Muzik: ~ 
b k k U l d ilidir tör ve sanayiciler oralarındn bir 18.00 Program ve ·ınemlekct ' 

uyu u en n • mı'şlerdır' . np çagı· rmıs, ötekine berikine 
d · kin kısın · ı ~ ~ komisyon tcskil ederek Hava Ku - - nyarı. . .Jf nu ma derun i ci m:ı e ı- y EN ·ı NE ş R 1 YAT vtırnıus.,, şunu bunu kırma"a •s 30 11.tüzi·k A d 1 ... Ik h .:ıtr" D''d .,_..._ 1 rumuna geniş yardımda bulunmağn Halt~ k d 'l · · k tir J • • na o u ııa ll' • .~ 

yorum c u ., mu~ so ul"nn c n- a en ı crmın ço - kallmı,..,,,c.Jardır. Adeta zır deli 18.50 Müzık: Radyo ı:Swing> v 
sinden hoyvnnlar değildir diye hay- karar vermişlerdlr. Bu komisyon bil yaki olduklarını ve eroinsizlik- ·~ 
vannt dersi vcnncğe kalkışıyo u - " Cebheden cebheye " tün fabrikatör ve samıyieilcrln ik - gibi olan bu yeni hastalar er- osu (t. özgür ''e Al{'Ş böC<!kJeri) ,. 

• k tidarlarına gure m 03 il> bir teber- den müthiş kriz geçirdiklerini tcsi baünü ('-'anı· dun·· ) sabah ı.'l·- 19.45 Memleket saı.~ nynn, ''" 
nuz cDüd> un dilimWiekı tam ar- çık ta ifade eder bir tavırla delilik a- J ' jans habeı-lcri. 
aılığı kurttur. Bunu, herkes bılir. rü l.stesi ha ırlıyncak ayrıca kuru- zitcsinc çıkarılmak için aran· 20.00 Mın.ik: 
Ben bunu ubür kurttan ayırın ı: Cihan Har'binde Kanal. Çanakka- mn daimi auı toplıyacaklır. limetlerı, delice hareket ı.•e d kl ) ı arı zaman yerlerinde yel 20.30 Konuşma :(Bıb1ıyograf.f8 
için ilınıee ısttlalıı olnn kclımcy:i le, KatJwı cebhclerindc ihtiyat zabi- Limar.lar umum müdürU sözlerde bulunmuşlardır. ti- . "l . 21.15 K'>ll "'"'" {tktısad s:ıau) 
terciune ederek csoğu1c:mla.r .. :t de- ti bulunan avukat Münim Mustafa es gi göru mtiş ve bunlann zır -·~ 
dım. Hayvanat kitabı ya7.anlar bun- ya~dığı vakalarla gördüğü lılidise- geldi Sorgu hakimliği bir mUddet deli değil, birer akıllı ve hınzır :aı.so Radyo .g:ızett.Si 11'1 

dah d d t · · ~eli l 21.45 M·ı<.:k: llırdy~ .r.alon mi' 
tarı cdLdan> diye bir nyı:ınıda top- lcri günü gunüne not ederek fotoğ- Birka~ gı.ındcnbcri tzmirde bulun- a sorgu a evam e mış ıse u · o duklan anlaşılar..ık ,der- trnsı. ,,,.. 
ıarl:ı.r. Bu ilmin ıstılahını yapan sn- raflarla tesbit etmiştir. Nilletimlzln mnktn olan <ievlet limanlar umum de bu eski kurdlar bir türlü hal polise malfımat verilmiştir. J~ u._ 22.30 Memleket sanı nyarı, tı:.-
J{lhiyctli komisyon da cdidan> kar ı- kahrnmanlıld:ınnı, :!eda.....ulıklarını muduw Raufi M.:ıcy:ıs şehrimize fikirlerinden cayarak doğru Simdi ikinci şube bu iki akıl- hnbcrlerl; ziraat, esham _ t;ıh"~ 
lığında csoguleanlar> dem~r. Asını teshil eden bu tarih! hatıralar Ccb- dönmü tur. Umu i üdur izmırdc dürüst cevab vermeye yanaş _ Iı deliyi aramaktadır. Bakalım kambiyo _ nuktit b~ (FlP)I 

• Efendi cküçfik kurtcağıza denir ki heden Ccl>lıeye namile o \'akla nld bulundu.,'U muddet zarfırutı tzmir 
t mamı~lar ve muttasıl deli rolü ne z"m ak el k 22.45 Iı.llizik: Rad)'O salon ot 

tane ve meyvnlarda hasıl olur. l ur- resimlerle birlikte ldtab hnlındc limamrun hes bl:mnı tedkık etmi" ., .... an Y ayı e verece -
..,, l---1. 1er' ttası programının devamı. 

da b!kekttr> diye böcekle kurdu bi- neşredilmiştir. Bfitün kibıbcılarda ve ihtiynçları h k nd:ı n15kadar - yapnuŞ1.ö.1uır. · ·· 23.2s;23.30 Yııruıki proıraın 
n"birine karıştırmıştır. Asını E!en-

1 
bulunur lardan şiC:ıhl izah t ı t r. \.. ...... ________________________ J-1 kapanlf. 
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Sahte 
dal budak 

{Bq tar.afı 1 lncl sayfada) 
tuşluk bir mübadil !bonosunun i
k."nei ve uçuncu tertibinin aslına 
benzetilerek ba~b Etem olmak ü-
2ere Tevfik, .Mustma ve l\'Iclımed 
ta."<IU.'ldan sahte birer :ıni.ıbııdil bo-

u h:rurl.ıruyor. 

Bu sahte bonoları muameleye koy 
l:nak uz:ere Mchmed ndındaki şahıs 
(.Iu Himmet intlş gibi İzmir ikinci 
tlnterine gıderek ıre kendi hüviyeti
ni uclulardan Tevflk ~ e Osman Rem 
t..ı ın şahadetıle isbat ederek Etemc 
C..ı o ediyor ve noterlikte resmi mu
arn~ıe bu suretle nihaycUendınliyor 
IBuJtUın onra nyni bonoları Etem 
de bononun ,yıizdc yiıuıiEini Ban -
~ çcktilitcn .sonra Mustafaya 
c o ediyor. Mustafa ise Tevfi[:in va
&ıt.a ile bulduğu Cavide satmak is
tecıı i 'e bir mıltdnr da pey alınıp 
Ver :dıgi !"adn bononun sahteUgı 

rı vdana çıkıyor ve bu iş de ilk sah 
lC' bono gıbı mnhkcmeye intıkal c
dıyor. 

Dun dinlenilen suçlulardan Mch -
llıcd ErUışın ifadesine c~e mnznun
hırdan MusUıfa Alanın tzmit Ağır 1 
tt>za mahk<'mesindc ıde yme sahte 
bono iı:inden dol:ıyı rüyet edilmekte 
<ıkın bir da\ as.ı bulunmakbdır. Bi
ifl e?lttleyh ahte mübadil bonosu işi 1 

8.det.:ı mfflllcket dahilinde dal bu
.dak salmı tır. Bu kanaati uyandıran 
~ı belli b:Şı sebeblcrden biri de 
~nıe uçlu Mclımro Ertaşın mahke-ı 
.ıne ırasınd:ı ifşa dtigi üçuncu bir 
bono s:ıhtekfırlıgı işidir. Bu mcse- ı 
leyi Mehmed Eı Uış G()yle nnlatma:k-ı 
tadır: 

c - Ben bu bono meselesinden 
dolayı mevkuf olmakla ber:ıbcr hiç 
bır sun'u tak tim yoktur. Buna 
b;.zz::.t Etem de kmtld.r ve bu yüz
den çolc mutcessır oldu runu söylc
l'tlektedir. Hnttft bana: 

- Mchmcd en benim yüzun1den 
te\ kil ed ldın. Fakat sana yeni bir 
iş yaptım. Elimde (260) liralık bir 
bono 'ardı, onu (2600) lırnyn çı-1 
kardım. Sana bwıu hediye olnrak 
\ereceğim. 

Diye \'lldlerdc ibulunarak gonlü -
mu alınnk ıstcmiştir.> 

Macarlar 't ransiıvan- j 
'Yayı işgale başladılar 

[Baf tarafı 1 inci ~hlfede) 
Dıger tarnftan Temcsv:ır'daki İ

talya ko olo hanesi civnrında da 
numayiı;lcr yı.pılm stır. Kon:solosh:ı

ne bin:ısuun talır.b cdildiğı nv:ıy t 
edılmektedir. Bizzat konsolos ela fe
na muamelelere mııruz kalım5tır. 
Otdea Marc şehrinde de bun::ı mu
ınasil bnzı hiidisclcr vul;u buldugu 
haber \crılmcktcdir. Haber \•erıldi
tiııe gore, Transilvanya küçuk ~ -
hlrll'rlllden birinde aslen Macar o
lan belediye reisi, belcdıyc binaın-
1'.llJl i.tstune Macar b:ıyragı çektiğin
den dolnyı tıhali tarafından linç 
~mi;tir. 

Stı:tuma.--e !ichrlndcn gelen ha -
bt!rlere ıınz.anı:ı, nıktındcn ev' cl hu 
dudu teca\-Uı: etmiı; olım M:ıcar lo
t.latı, Ruınanyalı14lrın musclliih mu
koveınet"le kar~ıb:ı.şmıştır. 'l'.ura!eyn
<lcn zayı.ıt \ardır. Transılvnnyanın 
<l.i er taraflnnnd;ı da Mac..-ırlnr ken
dilerine t rkedil:n ı; olan nrazıyj is
tila için ilerlcdılclcr.ı \akit ayııi mu
!:a, emcllcrın ba~ı;östercce,uı ta hının 
Cdilmektcdır. 
Vıehy, 5 (a.a.) - Budapcşteden 

ha,ns apnsına gelen ibir tel,gr:ıfn 
gore M cnr kJtruıtı, bu sabah snnt 
:Yedide Tr.ınsilv .. nyillllll .M crırıstamı 

tl'l"kedılmiş olan kısmım ı,gal ct -
lllek üzere eski Rumen hududunu 
<IIctmiyc başlrunışlardır. Bu sabah 
~t yedıde Macruistandalci butun 
k.ıll..""t'lcrin çnnlı:ın olnnca kuvvetle -
rııe çaLnakb idi. 

Bugun Macıır kı1ıılıırı, ı;imdiki 

tıacar , e Slo\·:ık lıududlan ile tı:ı.h
dıd edilmiş olan şimali g:ırbi köşe
sindeki &ıraz. p;ırç:ısı.nı işgal ede -
CCkJerdir. 

Afrika da harb 
[Baı tarafı 1 inci sahifede] 

sütununun yükseldiği görülmüş· 
t .. Ur. 

Bu ayın ücünde düşmanın de
lıiz kuvvetlerinin refakat ebnek
te olduğu büyük bir ticaret ka
filesi Ege denizinde görülmüş ve 
İ.akib edilmiş idi. Düşmanın de-

\iz ve hava kuvvetleri, her ne 
l>ahasına olursa olsun, kafilenin 
eınniyetini zaman altına almak 
için dün fecir vakti Ege denizin
deki deniz ve hava. üslerine tn
arruz etmek teşebbüsünde bulun 
llıuşlardır. 

Taarruz, iki hava filosu tara-
tından Gaddurra ve Mnrozza 
ltanıplarına karşı yapılmış ve O· 

:<tlardaki iki tayyaremizc yerde 
1sabet vaki olmuştur. Taarruza 
bir deniz kuvveti de iştirak et -
lnis ve bu kuvvet, Scarpantc'yi 
boınbardıınan ederek binaları 
lıarif hasarata uğratmış ve sivil 
halktan bir çok kişinin yaralan
~ına sebebi et vermiştir. 

riyaset malcamınm dikkat nnznrını 
çckmlı; ve bu i n tı}T ca tedk kıni 
milddeiumuınilik ınaknmıııa bir mil
zekkcre ile bildırmcyi km·ar albna 
nlmı;;tır. 

Suçlul:ırdan mc.Ykuf bulunan E -
tem, TeYiik e 1\1ehıned Ertaş ile 
gayri mevkuf bulunan Cav d, Mus
tafa mahkemede bulundukları için 
cclrniyen Cemal, lfüsnü, Osman 
Nurinin ihznrlıırma c mahkcmcnın 
diğer bir cune la1ilcioc karar ve -
rilmışt:r. 

İkin'-i meselenin tedkiki 
DWl mahkemede Eı1.aşın ifşa et

tlfü mesCle clrallnda müddciumumi
lık iedkilt: dairc:l aync::ı nlJilradar 
olmu:; ve iÖYle bir nclwcye ,•ıırıl -
mıştır. 

1zmirde bııltlt:ıllılt elme'kte olan 
Etem; l\llustafıı Cezzar \'C Must:ıfn 

Alan ıle birlikte ı:c onların ~ahadc
tilc elindeki 260 rrnlıl: bir ınul bo
nosunu IJir sı'tır iınv.esile 2600 lira
yn iblüğ cdilCT:~ mu.:ımclcsini ne
Ucelendırilmiş ve uçiı hin.len lstan
bulıı cclcrek ilk sahte bono davasın-! 
dan do1ayı suçlu :ı:e mevkuf bulu -

1 nan Nihadın dcl.'.ilrıi ile Balıkp:ı -
1 uırında Karabet ndında bir şahısln 

tanısar&ık IJu bononun ı::ıtışı lı;in 

konu~lmu:ı. Karabet 100 lruruı;:ı ı 
ınuluıbıl 73 :kuru 'i"Cl"ffidt yani yıız 
de 27 sj noksan alıruruılt şartile bo
noyu rı.lmağa muva!nka:t ederek :ı

rnlarında uyu.51'"u.5lnr. Cıro muamc.
lesini y. ptımınl~ iizcrc notere gidil
digi zaman; noterlik ınu:ımelesininı 
icrası içfa 'ixmonun ~·.crgisini 'ermek 
ıcab ctltg ni bildirmiş ve derhnl m:ı 1 
lıycyc muracal cdfüp ere. vcnlmck 
i tenmis. Bu sefer de clcfl"rd:ırlık- 'ı 
ta bu vcrı;:inin ır.mirde \•erilmesi lu
zumund:ın ahs He parnyı ı.nbul ey-

1 
lememiş1er. \Taziyet bu safhndn kal
ınıs ' c bu 2GO ;ıirndnn 2üOO hraya 
muhavvcl mübııdil bonosu satıla -, 
mıyarak eller.inde lktıl!nış. 

lşte f;temin bol ltesedcn Mchmed ı 
Erta~ ~adcüniş oldugu 2600 liralık 

bono meğer bu blııbir d:ıl:ıvcre ı
tindc y;ırablnn hv·ı..., b,. to ... o imiş. 

Fırınlarda. Scd.Uanan 
unlar araştırılıyor 

[Sa§ tarafı 1 inci aahlfede] 

dia etmiş ve ll\ı iddiasını tevsık 

etmiştir. Değirmenciler de aldık 
lnrı mikdarcla l.>uğduyı un halin
de fırıncılara verdiklerini söyle
mi~cr bunu isbat ctmi""lerdir. 

Bunun üzerine fırıncılar aldık
ları unları tamamen ekmek ha
line if~ elliklerini fakat bu· 
nun halkın ihtiyacına tekabül 
etmediğini iddia etmişlerdir. Be· 
lcdiye verilen unların şimdiye 'ı 
kadar ihtiyaca tekabül ettiği hal 
de c::-0n bir kaç gii.n içinde teka· 

1 

bili etmemesini garib bulmuş ve 
fırınların talınrri o::lilmesini ka
rarlaştırnuştır. Bunun üzerine 
Beyoğlu. l!"'nUh, Aksaray ''esair 
bazı semtlerdeki fırınlar talıan·i 
edilmiş ve un bulunmadığı halde 
ekmek çıkaramadıklarını iddia 
eden bazı f annlanfo. çuvallarla 
un bulunmuşlur. Bu fırınlar l;.ak 
kında kanunun ver.eliği azami 
ceza tatbik olu.nacaktır. Fırıncı· 
ların bu .:şo'kilde hrı.rcket etmele
rinin sebebi Toprak Mahsulleri 
Ofisinin buğday fiyatlarının pi
yasaya nazaran çok düşük olma
sıdır. Fırıncılnr Toprak :M:ıhsul
leri Ofisi yolile aldıkları bnğ

daylan daha p3.halıya pjyasadn 
satacaklarını düşünerek bu un
ları saldam::ıktadırlar. 

Vaziyet dün .akşam Vali ve 
Belediye Reisi Doktor Liıtfi Kır
dnrn arzolunmur..Lur. Vali bu hu
susda ve mc.vcud vaziyetin izale
si için alınaca1c tedbirleri tetkik 
edecek ve tatbikini bildirecektir. 

Diğer taraf dan 'Toprnk Malı -
sulleri Ofisinin İatnnbula verdiği 
bufdaya ilaveten dnha 5 ton 
bugday vermesini temin için be
lediye te.~bbüslcr yapacaktır. 

Hükumetten bu t-:ekilde bir ka
rar alınacağı tahmin olunmakta
dır. 

Kök boya ihracına 
mUsaade edildi 

Ankara, u (n.a.) - Ticaret 
Ve kül etinden tebliğ edilmiştir: 

2 13477 sayılı kararnamenin 
sureti tatbikine mi.itcdair tali
matname ahkamı mucibince 
gümrük tarife })Ozisyonunun 
272 nuroal'asında bulunan kök 
boyanın "halen lisans vcrilme
mcltlc olan maddeler listesin
den,. çıkarılarak "ilıracı lisansa 
tabi ımaddclcr listesi,, ne ithal 
edildiği bildirilir. 

l.'F:u.'Pil SAB !\il 

• er 
, da.makaleden devam] 

pliitolmı.t olmıyacakl ... r mı idi? r 
Iı'a.kn.t farzedeliın ld Alımuıya , 

samimidir. Farzedclim l\i Al-, 
manyada bir oeııe evvel gayet 
menfaatperestan~. hodgfunane 1 
emeller vardı ela şimdi ~nabı 

Hakdan bir hidayet crişdi ve 
Alımlllya hül.Cım ... ti nlılakını dü· 1 
zcllti; dünyanın nakim cm rıayet 
eden :milletler Hasında adalet 
:ve müsavat için cih:ıd ilan cyli
·yen bir hükumeti lınline yükscl
di.1ngilterenin hodgam ve zailin 
siyasetine şimdi di.\nyarnn en 1 
saf ve yüksek ümidlerile lıüc\.iJll 
c<liyol'. ı 

Pekülfı; bütün dünya Alınan-j 
ya. ile beraber olduk \"C İngilte
reyi ezmek lr.ısusunlla az çak 
bcp yardım ettik. Führeıin kul
fanClığı tabirler ile: "Alçal. Ye 
adi kundakçılar l'IC'Jımi ebediyen 
yok edildi ve Awupa üzerinde 
bir milletin tahakkümune iml;:ful 
vermiyecck bir •mzi~-ct husule l 
geldi,.. Sonra ne olacak ? İngı1-
tercnin yerine Almanya kaim 
olacaksa, bcscriyct bundan ne 1 

fayda görecek? Almanya hod
gam ve miistcbid bir cmd la.kib' 
etmiyorsa .soruyoruz: Bitler is· 
tikbal için bize ne: teminat veri
yor ve neler Yadediyor? 

Nutukta bu sunlc ccvab tcş
ltil edecek şu fıkrayı görüyoruz: 

"Almanya ve İtalya tarihde 
böyle bir şeyin bundan böyle 
tekerrür etmemesini temin ey -
lliyccek tarzd:ı hurel.c.:ti üz .... rJe
:rine alacaklardır.,, 

Bizim eu sözlerden anladığı

mız mana şudur: Geçenlerde 
Dörscn 7,,eitungun yazdığı gibi 
Avn•pada yalnız Almaııyanın ve 1 
İtalyanın orduları bulunacaktır. 
Bütün Avrupa A1manya hü.ld
rniycti ve nüfuzu altında yaşı
yacalctır. Bugün nasıl mesela 
Koııy:ı vilayeti ile Ankara vila- j 
yeti arasında bir harb zuhur et
n1i~•orsa faraza Türkiye ile Bul· 
garistan, faraza Hollanda ile 
Bclç:.ika :ırosmda lıarh çıkmıyn.
caktır. Çünkü zahiren belki isim 
l rini ve varlıklarını muhafaza 
eder gibi görünen muhtelif mem 
lcketlcr hakikatte Alman impa
ratorluğwıun birer vilayetinden 
ibaret kalacaklardır. 

Soruyoruz: Führcrin maksa
dını yanlış mı anlıyoruz? Yanlış 

anlamış isek yukandaki fıkra
nın manası nedir? 

Soruyoruz: İngiltcrcnin tn
ha1tkümiinden ve korsanlığındm1 
kurtulup Almanya ve İtalyanın 
tahakkümü ve korsanlığı altına. 
gımv·kle beşeriyet ne kazana
caktır·~ 

Eğer Almanya. hiç bir tahnk
kiim fikrinde değilse, eğer Al -
manya İngilizleri bertaraf edip 
kendisi onların yerini tutmak 
gayesini tnkib etmiyor.sa bütün 
milletlerin hnkkuıı ve istiklalini 
tanıyacak bir rejim düşünüyor 

ve bunun için bit· plana malik 
bulunuyor demektir. Bu rqjim 
nedir? Neden l~ührer bu planı 
ilan .etmiyor? 

Çünkü Bitlerin böyle halis bir 
emeli mcvcud ise ve düşüncele· 
:ıiııi cihan cflrarı umumiyesine 
arzcdip hak, ıınruıWt ve adalet 
b:ılmnmdan onları müdnfaa. ede 
ceksc bugün niçin bu kadar kn..-ı 
döküyor? Hitleciu cihan efkarı 
umumiycsi tarafından tasvib e
dilebilecek tarzda makul ve adi
lane bir projesi olduğu gün ln
gitizlerin elinden silahlan düşer, 
onlar dn ister istemez bu projeyi 
kabule mecbur olurlar. 

Soruyoruz: Almanya neden 
bö~·lc lınreket etmiyor? Dr. Göb
bels \·e bütün mesai arkadaşları, 
bütün Alman matbuab Führer ı 
ile elele versinler, nutkunu dik
kat ile okuyan her zihinde Yücuu 
bulması pek tnbü olan bu sual
lere makul, mukni, açık cc
vnblar vcrıneğe çnlışsınlar; bfü 
na muvaffak oldukları gün Al
man dava.sına. bütün cihanı ka· 
zanmıs olurlar. Yoksa kuru lfıf
lnrla, artık herkesi bezdirıneğe 
başlamış telıdicUerle, kimseyi nl
datamıynn esassız isnadlarla, 
hiç bir realiteye istinad etmiycn 
ınüohc.m vadlerle kendilerine 
taraf dar kn.znnunmzlıır. 

Hüseyin Ca.hid Y Al..ıÇIN 

Veni memnu 
askeri mıntakalar 

tesbit o~undu 
Bu mantakalar t ayya 

reler için mem nu 
addolu~ ncak 

Ankara 5 (Hususi) - He
yeti Vekile son yaptığı bir 
toplantıda Trakyada, lföçük
çekıneccye kadar, Çnnakkale
de, Bandırmaya kadar ve İz
mit mıntakasında Sabancaya 
kadar olan sahaların tayyare
ler için ".Memnu mıntaka, , ilan 
olunmasını kararlaştırmışbr. 

Asker ailelerine 
yardım ıçın yeni 
bir talimatname 
Ankara 5 (Hususi) - Ha

zarda ve seferde 45 günden 
fazla askere alınan erlerin 
yardıma muhtaç ailelerine 
yardım ıçın yapılan tet -
kiklcr neticesinde hazırla -
nan talimatname Heyeti 
Vekile tarafından tasdik 
olunmuştur. Talimatname yar 
dıma muhtaç olan aileleri ta
rif etmekte, yardım müddet
leri, yardıma iştirak edecek 
vntanda§ların vasıfları ve ya
p<].cakları ynrdımlh mikyas ve 
nisbetini tcsbit etmektedir. 
Ayrıca talimatnamenin sureti 
tatbiki izah olunmaktadır. 

askeri ihtiyaçlar için 
alınan mallar 

Ankara 5 (Hususi) - Milli 
Müdafaa mükellefiyeti kanu
nu mucibince askeri ihtiyaç
lar için alınan malların sahib
lerine ödenen paralardan ka
zanç vergisi kesilmemesi Ma
liye Vekaleti tarafından vila
yetlere bildirilmiştir. 

Avrupada harb 
[ Baı tarafı 1 inci sahifede] 

l.1ysekil limanından lıabcr alın

dığına göre, üç yüz ki iden fazla 
adam kurtarılamamıştır. Boğu · ~ 
lanların adedi üg bin kişi olarak 1 
tahmin edilmektedir. ! 

Takriben on beş gün evvel, 
ismi bildirilmiyen daha küçük 

. bir nakliye gemisinin de torpil
lenmiş olduğu bildirilmektedir. 

İki İngiliz Torpidosu Battı 
Londra., 5 (a.a.) - Amirallik 

dairesinin tebliği: 
lvanhoe ve Esk tolJ)iddo muh· 

ribi, ya düşman maynı veya
hud düşman torpilleri ile bat
mıı:rt:ır. 

Uerlinc H ücumlar 
h-anhoe ve avulrnf sdrıt 
Berlin, 5 (a.a.) - D. !'\. B. 

bildiriyor: 
Resmi bir membadan bildiril

diğine göre, birçok dü.~ı tay
yareleri Berlin etrafında mü . 
dafaa toplarının teşkil ~ttiği ba
rajı geçmeğe teşebüs etmi~lcr
dir. Şiddetli topçu ateşi neticesi 
olarak bir clil§man tayyaresi 
Bcrline varmadan düşürülmüş 

ve pek az tayyare şehrin rner'lre
zi üzerinde uçabilmiştir. İki yere 
dört infilak bombası ablmıstır. 
'l'iergaıtene düşen bir bomba 
bir polisin ölümüne sebcb olmtt§· 
tur. Bir diğer bomba şehrin şi· 
mali garbisinde orduya aid bir 
levazım antreposuna. dÜ.5JD.Ü.'J 
fakat biiyük zayiat yapamamış
tır. Cenubu garbi varoşlanndan 
birinde müdafaa toplarnnızdan 
atılan güllelerden birinin p.trça
lariyle bir ev hasara uğraımştır. 

Berlinin cenubu şarkisin•lc kil -
çük bir şehirde bir bomba, a -
mele mahallesine dü.~müş ve bir 
ameleyi öldürmüş ve bir diğe -
rini yaralamıştır. 
51 Alman '.'I'an·aresi Di•siiriildü 

Londra, 5 (a.n..) - Gece sa::ıt 
22.30 a kadar gelen raporlara na. 
zaran, dün düşürülen düşman 

t ayyarelerinin a.de<li 51 e baliğ 
olmaktad.ıl'. 

Çörçil Hitlere 
cevab verdi 

[Baş tarafı 1 inci sahifede] 
sokaklarında 1Hı\'a tehlikesi .işareti 
canavar dlid..ıklcrinin sesleri çınla

mnga başlamıştır. A \'IDU 1;:anuırası 

buna r.:.ğm01 müzakerata devam et
miştir. 

Churchill Avam knmarnsında 

şunları soylemiştir: 

c Geçenki içt.imnda•• bir ııcbze 

hissettir.ıniş olduğwn büyük Bti • 
tanya ılc Amerika Birl~ik devlelle
rl arasında aktcdilen onlaşma §İmdi 
bir anri\-akidir. 

B. Churclıill bunu müteakib, diğer 
hddisclcrin izahına geçerek nutkuna. 
~ suretle devanı ctmiı;tir : 

A\·run krunarnsı Rumnny.amn >ek 
acı bır darbe ile memleketinden biı" 
'kısmını knybcttıgini biU bi biliyor. 
l3enim ~nh~t dii§unceın dalma ce
nubi Dobrucanın Dulgarlnra ..i de 
cdilmC!'i ~zım geleceği r.ıcrkezinde 

idi. Mncaristunın dn son muharebe
den sonra uğradıgı muameleden 
memnun dcgildıın. 

Ev\ elcc bahsctmiı; oldugum umu
mi hav&ı harbi devam etmeldedir. 
Temmuzdu buyuk h:n·a :fnUliye"ti 
vukua gelmiş olmakla beraber asıl 

harb ayı agu tos n_\'l olmuştur. Ne 
bir taraf ne de diğeri lrnvvetlı!rinln 

tamamını kullilnm.ış olmaıruıldn be-ı 
rabcr Almanlnr hava faıldyetini 

kazanab.lmck ıcin çok esaslı mesai 
sarfctmişlerdır. Diyebilirim iti bi -
zlm kendileı ine ktır§ı ı,:ıl.&1rtmczy1 lü
zumlu r..ddettiğimiz 1.m \etlerle mu
kayese cdılirse onlar kendi kuv,·ct
lerinin daha mtlhim bir nlsbcUclci 
bir kısmuu ilcrt surmüşlcrdir. Hava 
kuvvetlerimizi \ e mudafna balar -
yalarımızı maglup etmek için yap
tıkları gundilz hucumlan kendileri
.ne nğır zayiata ınnl olmuştur. Top:ır 
lak rakamla denilebilır ki zayiat 
nısbeti tayyarclerde bire kar~ uç 1 
\'C ,pilotlaı-la murettebatta bıre kar-ı 
şı altı. olarak blzlm lehimizedir. Bu 
rnkıımlann dumlan tarafından uğ -
rablan zayfatı temsil etmekten pek 
uz:ık olduğu da bize temin 'Cdil -
mcktedir. 

EylCıl zarfında dalın çok agır bir 
mücadeleye hnzır olımıklığımız icab 
edıyor. Düşmanın kat"i bir netice 
nlmıyn çok buyuk ihtiyau 'ardır. 4 

Almanlar tcmmuzlıı agusios znr
fında 1921 1ngffiz Uıyy<.rcshıin tah -
rıb edilmiş olduğunu iddfu <etmek -
tedirlcr. Bizim zayiatımız bu iki ay 
:r.nrfmda 558 tayyareden ıbarettır. 

Pılotlanmız arasında i c, bu z:ıyiat, 

şayanı şükrandır ki bu raltamdan 
çok nzdu·. Hıilcrin ne~cttlrdiği bu 1 

rnkaınlara bizzat iumat caıp etme
dı !mi bittnbıdir ld kC!:t remem. licr 
halde dlı manm kcndı kcrulini su
kutu h ... yalc u ır tncak tarzda isle -
mesi insanı memnun edıyor. 

Şimdiki h ldc ccr~·an etmekle o
lnn hnv.:ı uh:ır<'bclcrı hnrbdcn ev
' el tah&ıyyill ettlklcrimizc mıznran 

bcmbüşkadır. H. Uıh:mclerimizde hn 
zırlamış oldu1,<umuz liO bın yl!Uık 1 
bir ~ened('Ilberi boı; kıılmı~tır. Ha,•a 
hücumlarını muka\cmeti tasan·ur 
clliğimtz veya .rnrın icin mukavc -
metıne hazır bulundU&'llll1UZ derece
den çok aşağıdır. Buyük Britunyadıı 
c.ğu tos &ı} ı z. rfınclı tayyare hu -
wmlarile ulenlerın adedi 1075 si -
v:ıaen ibarettir. ingıltcrcdc bulunan 1 
13 mllyon ev ııra nda y, lmz 800 
tııncsı tamiri knbıl olm1yacak clerc- j 
cerle hasara uL,'rarr.ı tır. i 

15 EylCılden sonra 'eyahud lütle-

1 rin .söylcdigi son tarih her ııe o -
J.ırsa olsun o Uıı-ihtcn sonrn. dcJı i-3 
:Lin öt.esinden gelc~ek oldunıcü 1ıu-'j 

cuın tehlikesinden m. !Al11 l alacat.<ı-ı 
m•zı s5yliyenlcrle hem!ıkir dcğillm. 

Kış, fırtınnlnn, sisleri ve lcarıınlı- • 
ğı ile şcr:ılU dcği,ıircblir. Bir :tek 
ci:ıkika gev,.cklik olm:ımülıdır. 

Bundun birknç .,,y e\'\"elk"ndcn QOk 
d<>lm iyi bir \•azl) ette bı.;lundtJb<umu-
1.u \C hallcdılme l:.::ı.'T'..gclcn mc -
ıclenin eylülde çok dah:ı guç" bü
~ ille oldugunu ö~ ersem, hcrlumgi 
bir .&ırlrcri IıTl tfş:ı clmi oJmam. 

Ana\ atanın mudnfatı ı hakkındal.:i 

hnz.ırlıklarımız, murrzzan1 b_r suret
te devam eyl i~r. 

Ort:ı sarkn de\ :ımh bir seri tn1t
' ıye kafilc1erı gundcrme!,tc tercd -
dad etmedik. S:ır ,ı Al dcnız filosunu 
takviye iç!n en kun-ctlı modern ge
milerınıizdcn bıı· k'':ıçmı oraya con
ocrerck biı kur gtın C\"\ cl orad.:ıki 

Buyiik geın lcrımızden IJ:ıul:ırı 

M ıtaya uğrndılar. YI! t.Uyuk bir i-ı 
tım:ıdln !c\ 'rnl · cie auı. .ar 'c mu
kavim ' .. mer.nin kum nd ındn miı 
ende leye de\ a 1 ed n bu seci ~lı
l:ırm ihüyacı olan b, zı ~eyleri ora
ya guturdulcı-. 

Pek ~"ftkında orta 
muharebeler beldem ?b 

iddctli 

B Chwch_ll uz.le ı~• ~oyle bitir
mi tir: 

Bu suretle, hem rnn ı:.tnnd:ı hem 
hariçte, yolumu;: bc;y..ır.ca, ru.:rrrl:ır 

nereden gc lirse, r:ı\ıit '.kndcmi7.. 
( lddctli alkışlar. ) 

Hitlerin 
nutku 

{Baı tarafı 1 inci sayfada) 
Derli"' 5 (u.n.) - D. rN. B. 
Bundan bir sene cvvc.l, tngiliz.ler 

harbe girdiği znınan, kendi ltcndile
nne dcddcr ki: Bızim bir miltte!i
icimiz ımr., bunun dı: Gencr:ıl clh
lilllb dir. Görülüyor ki Alman nas
.vonnl - sosyalist devletinin ne oldu
~u iı:ıkkında hiçbir fıkirleri yok

~t.lı. Bu General dhtil.5h hiçbir yer
de göctuunedi. Butıann sonrn diğer 
'irir müttefikleri daha olduğunu ro_y
ieclilcı·. Bu müttefikin ismi de Ge
t1cnıl «Açlık• dt, l3ız, bunu, bu bil
~k •hnyıtıre\•cn lcrin, umumi hnrb 
l'J:naı;ınaa oldu u cıbi, kadınlarımızı 

1-"f' ('OCUkfanmm açlıktan 01durme
cc 1:alış;ıcaklannı tahmin etmiş ve 
!l.cdulrlcrimizi alrruitık. Bu general 
-de yatilış bir spekülasyon olar:ık 
la~ndisini .gostcrdı. Şimdı de yeni bir 
<,enertıl '!teşfedildı General <KIŞ">. 

hı,gılidcr .bıı gibi Generallere b:ıı; -
~·urdul-ları zaman, en yuksek Ge -
m~r~llerini, General blôb u, 1ngi-, 
Hz impnratorluğu mnreşall tayin et-

eyı unutmnmalnn Bz.undır. Bu, 
:cmlnıın yegane cıddl muttclıkldir. 

F.akal bL-: artık bu generalle mn~-, 
q(tb -cdılemcyiz. Bu, !ngilız milletini 
uyulmalc için bh· ~·asım olabilir, fa
:at 1\1mnn mırldi .ngıl ereyi hak-

1•tlc t nıma}'l ög~ tır. Bu '\"Dst-, 
tıı. ıbu baylara harb 1:.nanmak im
Uınını vcrıniycccktir. Dıger vasıb-ı 
lar .ise, mcmnunlycUe soyluyorum ki 
i) zim elimizdedir ve elimizde kala-

ca ·tır. ı 
Ve s:ı t çaldıgı .zaman general nç

lık, yahut ıhtiliıl, y hut kış veyahut 
1 

'lıkıfun karşı un general «fııliynt> ı 

yani ıt.Jızzat fiiliyntı ~ıkarncıığız. Ve 1 
o ?.aman, iıntiham en iyı kimin ge
t"ırcccgiıı.i ıeörec~z. 

l'u"brer. bundan onra, Alman 
mıllcliıun kendi n.>kerlerine karı:ı 
minnctta~lığıru bıldırrrııı; ve dcmiı;-

:tu ~ti. 1 
Bugi'.ınlerdc, hcpimız. tayyercclle

l"iınize tesekklir etmek ihtiyacını 
duyuyoruz. Bugun ben, gt?çen sene 
L'Üslerdtklcri fa.ılıyettcn dolnyı, her 
scydcıı e\-vcl, gcrıdck lcrc teşekkür 
etml'k ıi tiyoram. Bfrtün aıslplini He 
.mıllctimlzi harbte gonnck, ınsanı 

.buyuk bir iftihara sel. kediyor. Bu
nu, bu dakikada, B. Churchill'in bi
ıze yeni icndı ol;ın gece h:;mı lni -
~umlnrmı :göstcrdıgi bu anda gor-
1nek fıı-sntını buluvoruz. B. Chur
oh•ll, bu gece ·hucumlannı, bUnlar 
!ur;s:ıt.m mm"UC!al'l} elle teten·uc 
cıtii;ı için :ap:nıyor. fakat kendi h:ı
''.a kuvvetlcr.i Alm::ın ırnzı ı uzerınc 
gunduz ,cclemcdiği ı~ın yapıyor. Hal
buki Alman :t.lyy rcrileri, her etin 
İngılız arazi i ı.u:crinde uı;uyorlar. 
ingilıaler, ibombalar.nı ıoıvıl halkla 
<Jncskün n:ihallere, çıftliklcre 'e 
koylcre :gelışı guzel gı'lıP atıyorlnr. 

itngilız1erln .bıt skandala bır nıhayet 
"erecekleri unudı ill'. bu hucumlara 
uç <ıy cevnb verdtrmedım. B. Chur
dııll. bunda bızım bır zafımız işa

l'etini gordü. An1ıy r5Unuz ki onLı
ı~ h k ettikleri eev:ıbı her ı;un 'c
nyoruz. Ru gece korsanl:ırımn faa
;ııyetinc bir nıh yet "cre«'g..7_ 

tklmızdcn binnm yıkıl c:ıgı an 
~eleccktır ve yıktbcnl· :Na:;yonnl -
Sosyn1iSt Almanya lunyac:ıktır. Ben 
Juıy,ıtımda son ııcticelcre kacla.r bu
na benzer bir mucadelc daha yap
tun 'c yıkılan du:;m:ın oldu. Ve o 
du n:ın, bugun, Avrupaclıı ingillz 
nd:ılarındn son melceıni işgal ebniş 
bulunuyor. 

iite bu mucadcle için, Almnn mil
li camiasını iarrm:ık ve inki! af e~
tirmt'nin ne kadar luzumlu oldlq,.'U
ınu anlrunak lazımdır. Aimaıı cıskc
nni lmvvt'lli y p:m şey, arkasında, 
mut.n:ıs:;ıb bir .Wnı ıl bır çelil~ blo
ku {',Jhl butüu bır milletin ::ıyaga 

lrn'lkmıs oldugunu b hı eJ.."tir. Ve bu 
,gun meV2.uu bahsılan. \ iısı1 olnuık 

ıslcdı ı yüksek hede!lcrdcn ilham 
alan bir millettir. 'Vusıl o1ı;n· k i~te-ı 
öıcııniz 'hedef ıse, IJu harbi kazan -
maltlan <:OK ö:ıhn bilyuklür. Ilnyır, 
biz yeni bir devlet kunnak i üyo-I 
ruz. .t~e bunun içındır ki dı.,erlcri 
4.ıizc !:arşı .bu kadar l.ın lıc:..lıyorlnr. 
Bıınl.ır, lııttabi cııtern:ısyonal Ya -
hud.lcrle ve farma onlnrl:ı ıkı u
re.ıtc ,(llakadar J,uçuk bır kapitali t 
hi?.binin lıalk lmtl ı 

kum sfirduğü pluto ,r 
J:ır, bl7.c karşı s yal du .-nı.:elcri -
miz .febt"bilc kin bc-slıyorlar ve bu 
temel uzerinde du J.ndu'-'u nüz ve 

1 
~'1.ICUda {!etird imız her :i<'Y, bun-
1ar<ı tehlikeli cozukuy r. 'Bu inl-i fı 

ortad:ın :ı..uldırm!lkrı ic beltı ine 
lc!m dırlcr. Falaıt ben kmtlim ld, bu 
:inldşafıı istlrak etmıycn de•lcller, 
er r;C'ç ınalı\·olaeakl ı dır. Fakat biz, 
bu mucndclcnin nıh yet b'ıım ınil

lctımızın bulun s yal temeli için 
ıı;.•e hııyatımızın lubbu için b"r ınu
cadc1c olduguım ve bu lubbe 1.'Cu· ı 

miıcadclcnin buşlam bulundu ı:unu 
'bıldıf."miz içindır ı ı bızim ic !1, ide
t'liınu. yolur.dn bu muc delerle tesa
niı1umlreiı ilandan b a ~ apılacak 

bir ey yoktur. 

Dunyadn tek, mu!.cmmcl bir sos
l al yardım organ iz yonu olan hs 
ynrdımı ..,.,"rl ise, bu tC!:nnud zihni-

SAYFA: S 

Verem meselesi 

M idilli adası göçmenle
rinden ve İstanbul. 

Kunlkapı, Türkeli caddesinde o
turan M. Aydoğan imzasile bir 
mektub aldım. 'Mektub sahibi 
.ıstao:bulda. Heybeliada .sanator
yomunda 4 ay tedavi gördükten 
sonra çıkan bir vntnndaş. Evve
la devletin kendisine bakmasına 
teşekkür cdiy.or, onuncb diyor 
ki: 

"Ben v-e benim gibi bir çok, 
hastalar, dört aylık tedaviden 
sonra sanatoryomdan çıkıyo

ruz. Bu müddet zarfında hasta
lığımızın ilerlemesi duruyor; 
kilo alıyorw:.. Faknt çıkıp mem
lekete döndükten pek az sonra 
hastalığımız yeniden nliksedi
yor. Binaenaleyh yapılan tedavi 
beyhude oluyor. Paramız olma
dığından hususi hastahanelerde 
de yatamıyoruz. Esasen İstan
bula gelmek içın :fünyn kadar 
maSra:f liızım. Sıhhat Yekfileti 
bu vaziyeti ruuan ltibara alarak 
Ana.dolu içinde anatoryomla.r 
vücude getirse daha iyı olmaz 
mı?,, 

Şüphesiz ki çok da.ha iyi olur. 
Esasen hastalık bilahare nük
sedecck olduktan sonra dört ay
lık tedavinin bir veremliye ne 
faydası olabilir? Müracaat eden
lerin çokluğu ve yatak adedleri
nin ademi müsaadesi karşısında 
bu müddeti artırmak belki de 
imkansızdır. Fakat bu müddet 
de kili gelmediğine göre çekilen 
bütün zahmetleı', yapılan bütün 
fedakirlıklıır beyhude oluyor 
demektir. Bizim bildiğimiz, bir 
veremli hasta en aşağı bir sene 
müddetle tedavi altında bulun
durulmalıdır ve bundan sonra 
da kendisine gayet iyi bakmalı· 
dır ki iyi olabilsin. Hem bütiin 
Anadolu için bir İstanbul, bir 
Ankara kili değildir. Vakıa A
nadolunun hemen her kaşesinde 
hastahane me\•cuddur ve bunun 
bir odası v remlilcre mahsus· 
tur. Fnknt bu hastnhanelerin 
çoğunda verem tedavisinde cok 
mühim rol oynıya.n "hava ver
me,. cihazı yoktur. Ve bu hasta
haneler sanntoryom şeklinde de· 
ğildir. 

Memleketimizde mıınlcsef ol
dukça geni~ bir ekildc hüküm 
süren vereme ka1'51 açılacak e
saslı bir mücadelede sanator
•yom olmağa çok eh•crişli mın-
takalar vnrdır. Buralnrda .açı
lacak sanatoryomlar, hem bütün 
hastaların lstnnbula o.kın etme· 
sine mfıni olur, hem de buralar
da hastalan uzun müddet alı
koymak kabil olacağından has
talar yanın yamalak değil, tam 
manasile ia.dei sıhhat etmiş ola
rak tekrar hay.ata avdet ederler. 
Bu bahse tekrar avdet edece -
ğinı. 

MURAD SERTOGL U 

• w ~ • • 

• • .• • ; ·~; 1 .. 
Vefat 

SeUnik Bankası muduru Fuat 
Lostar'ın babası ve ünı ·crsitc Rc~
toru Cemil Bilscl e rı\'ukat H un 
Rafet Hak:nrnr·m cıyınpe~lc:rı 'c 
Kad!koy nikah mel!'.uru Ş• !l:ru Fcr
toğlunun cnıst Tem;>1z ı:rr.ıhke -
mcsinden mu clt;ııd 

Asım Lostar 
Kadıkoyünde Suren n sineması 

yamndn KnlfaQğlu ndn 5 No. 
lu hanesın e k rahatsızlı ı 
muteakib Ç ~b 
miştır. Ccnm: ı 

hnncsinden kaldır r:ık ccn:ıze na
ma:Lı Osman a c mıindc kılır.dık -
tan sonrn tiskud::ırdn Şchıdlıkte 
makberei mahsus ıruı dcfncdıle -
oclct.ir. Hak r.ıh:nct c) lıye. 

yetinin muazzalll bır tcznhL1IUdur. 
:Uıze her §eyi ıktih d..ı y rdım eden 
Ye milletimizi muc:ıdclclt>r ve nıhai 
kararlar k r&ısmda kUV\ etL y..,p n 
§ey, iste bu milli cemaat zlhnzyetı -
mızdir. Dueya. bu .myuk mıllet:n 

IJiı" tek cen t es k.J. cttl.,:ıni ne ı.a
d:ır !az.la goru c kcndı !:mliyctinın 

o kadar nz mın·afhıkiyct şanın oldu-
1,ıunu kabul cdecekt r. Yollnnnıı ey
rı nyrı de\-am eden ınsanlnr ma -
lüb cdılcbilır faknt aynı nzıne ma
lik ayni hareketi j. pm ;ı hazır 65 
milyon ins:mı hı hır duny::ı kuvveti 
maglup edemez. 
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No. 144 l1~n: Sami .KARAYEL 

' lfatı cmın çaprazı mühimdi., A1ı!,;O, büytllt bir tehlike at-
Alico, ~ıyrılmak i~in çalıştı. Fa Jatnuşt.ı. Yirmi bu kadar sene 
.kat munıffak olamadı. dir me)·dnna hakim olan ihtiyar; 

lfatr .. ncı hasmını süı üyordu. kura, hi~ lxiyl zorlu bir çapraz 
İki aı:,1r gö\ de meydanı taraya- yeme:mişti. Vt•yahud ycmi~ti ('le 
mk g: lİ) orlardı. gen~ olduğu için hi~~ :::oaymıştı. 1 

K. tr. •ıc nın fıkti bozuktu .. Balnlmten lüıtraııunın Aliço-
ln. elde 'e ilk hamlede hasmını 1 ye.;. tclitığı çapraz şaheserdi. Ve 
bir <.· ı:ıa .. mag1ub etmek az- Ahço, yuzdc ytlz tehlilıe atlat- ı 
minele) dı. ' mı~ı. 

1ki muh.,.sım tam yirıni beş Jfaknt, kurnaz \ e mahh Alico 
metre lmd r mPyd. n yerinde ne yap p yapıp hasmının clmrlen 
:;11 iık'rndıkı. kurtulmuE;;tu. 

Al l o, r. ha) et canını diRine 
taktı. Binbn müşkülatla hasmı
nın clinclrn kurtuldu. Çaprazı 

Alıconun kurtulduktan !;C)nra, 
çıı pınıp attığı rnlra da manidar
dı. LUJun, KatJ':;JJC'l oralıırd:ı de-

l:'E...~& SABAH 

,--~-- 8 Eylül Pazar günü akşamı ~-----, 
C. H. P. Bey' ğlu Halkevi sosyal ya:ı.lım kolu adına tertib olunan 

ISTANBUL EGLENCELERİ - BEYOGLU GECESİ 
AFİ ve arkadaşları 

Karadeniz oyun \'C lıavaları - 1-...GE ZE 'BEliliERl - TÜRl{İS- ~.,...,..._.,.......,..,.. 

TAN J{JZLAIU - Büyük Varydı.. - Cambaz kumpanyası 

AŞİD vo arkadaşları 

tarafmdan 

Taklitli \"C kahkahalı komedi - Ayrıca: Lebkbici kuYarettosu 
.M ehtab Ye fiı;ek eğlenceleı i - Uiihuli~ •· ~ oJ.rtur. 

sökcbı'mı ti. 
1\:, trrncımr. ilk hamlesi şahc

scrdı. İhl!~. r lmrdu tcdetmiş
ü. 

ğildi. O, mutlal\a hasmım m::..ğ- ı11KSiia:m-ım11111BlliillllliZllilCBICSa&liriil·Telefon: 8054 7-llil:lmilim--ıı:a• .. zmmElil:ıll"'-
liıb etm("'Jc a?.meyJemi1:3ti. K I Z 

Alim. ç. prıızdan kurtulur, 
kuı1.ulmnz narnımıı atmıştı: 1 

Hd)di K· trancı be!. 

ERKEK İki h~sım, nar~ alıp çırpına- ş i ş L i T E R AK K i L İ s E s İ 
r::ık biz ibh Jerinc> doğru yaklaşır- ' lilı-______ ,. .. ______ .. 

ken, Katrancının birdenbire ol- ANA - LK - ORTA - LİSE Yabancı dillere b~lhassa itina edilir. 
uuğu y('roen bir yan!" atı gibi 
depar yr.ptığı göriddü. Hasmının 

Tc<lris 'e krbıye!lndcki ciddiyet Devlet iml.hanları ncticc1eri1e sabittir. 

K. tr .. ncı cfa. cıı pmarak mu
Jmb ·le etnfr , 

- Hayd:ı u~ta be! 

topuklaı ına dalmıştı. 

Yani Katrancı, hasmının p:ı

t, lr.nru değil, topuklarını pen

l - T. J,.bc k. yrlı, lıer gun s:ı:ıt O ·.18 c kııdnr H. lil Jtif, t Paşa koıınsında yapılır 

2 - Arzu c'<lc·nlcre, mektebin tnufnsual t:ıl!motn, meı posta ile gönderilir 
.. _ .. Y_A_T•l•l-1-• 3 - K •• ~ıd ıçın 'l:elilcrin bızzot mektebe gclmclcıi ııerektır. .-'"!'P---.1'1'9-~• 

Nifantaşı Rumeli ve Çınar c;ıddelerınde 

Dc3 otı unda Kumbar~cı 

yo~ ı:şund;:ı 

Musevi Lisesi 

tat •••. o. 
K .ı.) ıd \ c tccd dı k, ~ ıd rııu:ımc . 
le- ı C..ı ::ırk \ c P. ı..ırdan m.ıa
d h<' ı.: " ~· p ı; • kt.ıdır. 

4138<. Muııurıyet 

çele-· ne ~e ·hcrd~ bir hamlede 
Çlkip ı::ırtfü;tü mağlfıb edecekti. 1 · 

Çok, tetik ve fcvlmlii.de mahir 
olaı Alieı>, haı>TrJ daha yerinden 
fırlar fırlamaz eğilip karı:-ıladı 

'c boyundurukladı. 
J~<..tr .. ncı f.:moline ınuvaffa k l 

oh mnmı tı. Üste de nıılı bil' bo· 
yunduruğ:ı ça.tmı~tı. 

Al.it.o, hasmJnı yıldırmak 
hıvvetli Ye l>0i;rueu boyunduruk 
çekiyQrdu. 

1\:el, sinirleıımi ·ti. Daha İli{ 
1

[ ddtn tehlikeli bir çapraz atlat
mıım;l'?!i~ ır.ı~t?. Şım ı · de topuld~rına ka-' t-: ____ ,... ___ .....,.,.,.,.,I t~ar (.lal:uak bir hamelede ken-

Esl<i F.-yriati 

VATILI oğaziçi liseleri YATısız 
'l'ALl~BE Al.RI BÖLÜKLERDf<~ 

An,, ilk, o la ,. e liı;e sınıfları için eski talebenin kayıtlormı tecditle '"~ yeniden talebe kaydırın başlarunı~tır. 
K, yıt için tııtıl gunlerındcn m:ı:ıdn her gün soat l O dnn l8 e knd, r mckt~bc müracaııt edilcl.ıllir. 

Jc;tiyenlere tarifname .:<inrlerilir. Telefon: 36 - 210 ••-mm ______ ._Arnavutköy - Çiftesaraylar _________ .. 

YATILI - YATISIZ - KIZ - ERKEK 
• • • HA YRIYE LiSELERi 

~ara~haueha..-;ınd:ı :Horhor Caddesinde TP lef oc 20530 

ANA I L K ORTA L I SE 
Eski \"C ) ı nl talebenin kayıc.lları hcrgün s: • ..ı.t 10 - 1'7 ye kadar yapılır, L-.Askerl i k işleri ~ <h~ini mağlfrb ctınck istiyen bir 

hn• unJ~ ı~arşı karşıya idi. 
Yııbancı dıllcre ilk sınıflard~ıı itibnrl'n b:ışlnnır. Son sınıfta !en şubesi de \":ırdır. 

T:ılebe mektebin hususi otolnis \"C c. • mob.lılc evlerine n:ıkkclilir. 
B:ıl<ır oy A~kcrlık ubesinden: 

336 \ c bu doı;u , Jul, ıa ıı.u r. ele
ye t.ibi ) e lı 'c ;) .. b •Kı er .. tın so ı 
yo"l.ıı nl.:ıı ın 2 E! 1 ide b:ı:ıillnaı-:ıl-. 
c;ı. lül • nun:ı k.ıd.ır de\ ::ım cd l!'Cc 
\C J.:lfllcrı C'\\ClcC l;ın cdilını tı. 

---~ Aliı~.Kat~~~~~kmamn- 1~~~~~~~-~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~- ı 

casmn sıJu bir boyunduruk Çf'.m- JljıClim .. Km-:> YARIN AKŞAM: SABAHA KADAR ~:•wamaa--,~ 
bcrindı il g~irdi ve silkerı>k bı- C. H . P. Sarıyer Halkevi soı;yal yardım şubeı-i menfaatine olarak ı 
rakb. 

Bu ~1)11.ı .ı. rın 15 Eyl"ıi l!J40 ta
l llıinc kad:ır bitir"lmcsı kab ctlig; ,_ 
den ı~ k.ıd.ı • ııın bu t..ı.rihe k. d. r 
c:u 1:ırle ·. p. • r gunler nden mJad.ı 
d.gcr gunlcr :ıat 9 d;ın l 3 c k:ıdar 

muı .ıt:a. u. ı !uzumu ıı.m olunur. 

Katran<'mın ai;zınaan kan oo- ı·STANBUL EGLENCELERI• BOGAZl.ÇI• GECESi 1 
şanmıştı. Elini ağzına götürdü. • 
Bir şey aldı \.'e fırlatıp meydana 

• • • 

attı. 1 

.Katrancının ag1.ındnn alıp at- 1 

hğı diı:li. Hasmı buyundurultla 

bir dişini yninden ı:ökmüştii. 

Büyükdere: Beyaz Parkta 
NAŞiT MUALLA KARADENiZ TüRKiSTAN 

Nasreddin hoca ve arkadaşları takımı kızları 

Dcşıktaş A&kerllk Şubesinden: 
131G ılj 1334 dogun lu 1:rlcı den 

rıskc !,! Jı ımt'Uerıni t:un olnr:ık ık
m .. ldcn onr:ı Yedek Sub:ıy nhı :ak 
dt...-N'cde ı, h ıll :·inı yuh: dl • bu
J ın. r.I. ı n t h ı do e<-clerını b[ c-

Ali o, hw;mının bir dalıa dal
maması için lazım gelen dersi 
\'Cıınişti. Demek, Katroncmm' Dühuliyc yoktur. Konsomasyon mecburidir. Vesaiti nakliye temin edilmiştir. 
h~d~~~ili~mal~~kü.ı•••••••••••••••••••••••••••••••••••••ıl rır \\;;~s • • ıc .t-de şubeJC mur .. r:ıatj " 

ctınde ı ıl.ın olu ur. (Sonu var) 1 TİYATROLAR 1 
1 Ôevlet Demiryolları İlcinları 1 --H:-AL~-~E-~-\~A-KıT-Nıyb-.:~-:~-r - 10~E~~~ L~~1~~~ ,~~T'.~"~~MA KOMİSYONU ·iLANLARI 

".1ı.:I oı r. en bedeli dll9) lir:ı oı .. n mu! t,lıf .,ek l 'c elJ'a•t. 1230 
ndcJ kur:..ı 1111 {~0 9/1940) p.ı .. :ırtc i guntı ~:ı.ıt (H•.30) on bu~Jkt:ı H:ıy-; 
dıırp.ı d.1 G. bi 1:ı ı (.), h lindel.ı h0'1 ı•Jon torafından :ırı cks.Jtme u .. - f 
l;k , l•n ı lı ı .. ı.. ktır. 

Bu .ş~ ı:iıınd. i•li.)c ılc •• ıı •fıl) lmı {43) lmru~luJ. mu\aKk:ıt temi
n. t \ c k:ınunun L:ı> in cllı~i \ C<' .. ıklc hlı Jıktc cksıltmc cuııu r;.ıatine k:ı-
d. r ı om Jor. n1.ır. c. atim ı J..ızımdır. Bu oıd ~=u tn.ınıeler komisyon 
d. ll rnr:ı l.l ol.lrurt d •ıtıl :ıkladı... {8254) 

6 Eylül Cum:ı gunil okş:ımı 500 > Harp pnketi forbn ı 

Suadiyede Şenyol aile bahçcsinüe 12 Çırt Lastik balıkçı çizmf!!'.i 
« A F A C A N :t 20 :ıded Aşçı bı~·:ıt:ı .... 

E. SAOI TEK Tly;ıtrosu 

Bu g(.'CC üskudor Bcylcroglu 
ll:ıhçesinde 

B iR iZ DiVAÇ KO MEDiSi 

20 
20 

2 
2 
4 
1 

> 
> 
> 

> 
> 
> 

Et bıçağı , 
Ekmek bıço(;"l 

Koşcbcnt 8 Mt. Xi5 X75X7 m/ın 
> 6 ;. XIOOXlOOX IO > 
> O > X80 X80X8 > 

Sıynh snç 2440X1220X8 > 
~anıı~~-.ı~--:1&1~ır:mm~mMm11m111_.l!lml ....... ._...__, l > 

200 Kg. 
> > 2440X1220) G > 

Hurda ) U\ orlak dcn'İr çı:buk 4 : 6 Mt. 20 lik 1 

Bir çalg c ~!n_ ~eyahati J 500 > > > 
400 , .. > 
100 > Kar!içc çı\"ısı 

, 
> 

> , 4 : 6 Mt. 25 lik 
4 : G Mt. 30 ltık 

Ycknrıda cins ve mıkdorı y, ı.ılı cşla 'e mi.llzeme 10 eylül - 1 1940 salı 

1'fo ~ok ! ,1, d ı l ! B ı ı:ı .... mı t.ırr., ı :ıı k .. r .. dnkı ellıisC' bılc (Brom-1 i~iyorl:ır, dıgcr taraftnn konuşu)or-
i.: · ı,•u ·~m <.' .lk ır un ebet 1 ı- r ) f brıkası tezg:ıhl:ırmd. n çık - lar, gıılup oymışıyorl,ırdı. Dcııım ö-

u ul{ b. ~ıy ... Cct tcrtıb dlı!! m mı, tır. ÇJnku bu elbiseyi "•tın rıl- nllmdeki ş şc hitnmcı yüz tut muşlu 
gıb J.in dl d.ı ete ıı::ıbctinı.ı: son dıı;:ım koy bckçı i dört beş ene kul- ki; kendimde bir neşe, bir fernhlık, 
de , <! memnu• ,yctın ı ınu ıb oldu. lnndı t..::n mUda be<i sene de benim 1 bir scrbetslik hissctmcgc başladım. 
Brn. c .ı.ıleJ h birmcf .kodehkı ı bo- ! k.ııı mıcogıma .. ubhc yo'.tur. &> - Bu sırrd:ı ev sahibesi: 
i· ıt. lım. zuıı kı n ı (Brommcr) fabriku nın - Bir:ız da çolgı ıle meşgul oln-

B..ır.dan cnra uzunca b, nutuk m"'t• 1 rı gayet d:ıyomltlı 'e ucuz -1 lun! dedi. Mo.dmazcllcrden biri pi-
ir d elti. DJ\ ctlılcrın hep ny.ıı:o. dur l tc m::ıdaml~ı· höyl ğl~ın yano b:'.,.ın:ı geçti, ben de kem. nımı 
kalktı. Ben de nı ko.cl.ı ıının kolunu m •• ı tık ran bir fnbrıko sohibinin elime :ıklım. Bır kadın: 
düı tt ı . Mak ~dımı ı:ınl:ıdı. .Bız de i im g.ınu .ziya!ctinde hozır bulun - - E\ vclfi ş:ırkı sonro dans, dedi. 
o;>. :ı k. H.tık. D;.ıHtlıleıden her bır.ı ı .. ;lıı ıl'tu J•cplm .! !çiıı mucıb. I Arknd.~ımın yilztinc b:.ıktım, o da 
n « lııbinı tetı n: yollu b"ı ime; cum-ı ıncmı ııniyetıtr. ben m 'k:ıdor ııcşelenrni ti. Bir iki 
1e . ı fcrlıyordu. Bizin bir okuz gi- Alt tarafını uydun m .. dıın. Mı:ıd • defo ak ıı ıp okslirup şesiııi pro\•o 

m n nbc ! , dı. Y, \ :ışç, cık :ır - yccc,,in ı biıtün bı..tun ş.1 ırdırn, C\ - Stı·a\ ustan. 
knd... n .ı: snhıl): Dıscrı: 

hı ı.ı: :ıçı m:ı ,lıgımız tnbiı bır l ı cllcı den bır ıkisi gJldu, soylı - etti. Ben hemen: 

- Ben de bır 11<1 o;: soylı.> C'cegim, - Tc ek kur ederim mü yö! Te~ek- - Rozinıden, yok Bellin iden de-
dcd ın. ku. cdcrım' yip duruyorl..ı.rdı. Ben ortJI' sıkılmı-

An . .ıd. tı•l b, :nı s,ıll;ıdı. Mi~n - Dey nce nutka !ut. m verme'• liı- yordum. Mis..ıfirlcr gibi kahkaha ile 
lırlcı 111 tcbrıkatı son.ı erdikll..n '"On- 1.ımı;clclıı;inı anl:ıdım, gozu:n ile re- gulüyor, nı o ırn liıkırclıy:.ı bıle k:ı-
ı :ı: fıl.im '.Fudrıh Şullcrc iş.ıret ettim. rı ıyordum. Ne ise ben kcnınn ıle 

- Mo Yl lcı ! • d. l..ı.ı ! Bir iki suz de o .. oylcmelı ıdı. Hal- pıy:ıııoy.1 rcf,ıl. t ettim. 
Bugu•ı l \ .;hibi ıno yo (Yohan bu ki . ı k;ıd..;;..ım: Arkada5ını birı;ok 5eyler teg::ınni 

Brommcr) ın i .im gumı oldJgu içın - Benim elimden gclml'Z. etti. Çalgı, ahenk bir saatten ziyade 
ne retle izh::ırı ıremnuniyct ede - M:m" ını i!hom eder sllr<'tlc yii - 1 imtidad dti. Bu csnııda ben ikinci 
cpbiı 1 bilcmıyorum. ?..ırııe l.J.ıklı, ;>crim:zc oturduk. E~ ı şişeye bJ l:ıını tım. Oansa butün d:ı-

Cun.lcleı le ozı: bll!ji.ıdım. Herke, so:ıhıb.ı· 1 vetlileı· i tirak r.ttılcr. Masalar, ~'1n-
b. n. b.ıl ı;>ordu. Lüzumsuz bil' Jfı- - M<. yolcrin .1np~ny. kııdchle- dolyalaı· bir l<en:ıra r.ckildl. Yerdeki 
klrdı cnt"fetnıcmrk içın gayet .ıhli- rini doldurunuz, ·dedi. Bt:~ h!zmet.;i 1 yol halıfarı kııldırıldı, her ı:;rkck bir 
yatlı dm:ranıyordum. B:ısladıgırn nut I kız s. loııdo dola ,ıyordtı. ı:v sahibi- kndın iııtıhalı ediyordu. ı-:vvcı:ı bir 
kun ):ıtlM k:ılın:ıma ı i~in sozumc nin n c'11ri uz<'.in<' hcm<'n ıltı i polk:ı ılt' cyunn ibtidıır olundu. Bu
dt'\, , ..:t m· vı;o\i bu den J oştular. Şamp:.ınyu lji- nu mutc. kıb, ':ıls, ı.odril. slli , 1n-

- E \ ~t (Y• h. n Brommer) fsınl ı !iC il'ın :ıı;zınd:ıki d •. ımgLlı k.igıdları, gıllı, Amcrikn usulLi danc:lnı· edildi. 
/ 1 Jn. ,y:ı ın 1 er t. rafında me hur-ı tclkn ı;ıkaı dı~ n sonro mantarını Yu\ aş y:ı'. ş oynamnga benim de 
c• H. t kü)k de bıle CBrommC'ı') ut ·~r. B irıı i k:.ıdchı bir yudun.dJ he\ Nim gdiyordu. 
f,ıl • ı . t1 l"" ı kul':ınıl r. 1h-: 1 .t ı d m. Mı • fı ler de hı,. t.u «Ilun (Sonu vıır' 

gunü saat 16 dan itibaren pnzrırlıkl..ı. nlııınc:ıktır. 

istddılerin belli giln \"C !n:ıttc Kcısıırpasada bcluıınn konıisyon bın.1-
sında hazıı· bulunmnlorı. (8241) 

İstanbul emniyet müdürlüğünden: 
Mudüriyctimiz cmnb et amirleri içın 13 takım resmi elbise ilr 13 a

d(."CI kasket ve 13 1;ift ay:ıkknbı y:ıptırılmosı :ıçık eksiltmc~c konulmuştur. 

lıiı· l:ıklm f'Jbisc 'e biı' ::;ded k:ısketıe bir çift ayakkabının muhaınmcıı bede
li 50 lirndır. Mu\ akknt tcminotı 49 fü ... ' r. Ek .. iltınc l0/9/940 solı günü 

saat 15 de müduriyetimiz binııc-ı içınde yı.ıpıl.:"ıcaktır. T:ılib1erin ayni gün 
ve saatte ınüdtil'iyctimiz biıınsınd.:ı kurulu komisyona ~artn:ımcyj gimuek 
11;in de Ş. 3 müdurlügiine mür:ıc:ı.:ıUaı ı. 

0

(7523) -1 
Seyhan nafıa müdürlüğünden 

6 E\'1 .. UI .. 

1 İstanbul Belediyesi İlinları 
K::ır:ıgümruk nahiyesinde Kürk~aş.ı mahallC!liııdc, Karab:ış !ukagındl 

(2) No. lı binanın hnr:ıblyeti tesbit edilmiştir. 1 

Yapılan arnştll'ın:ıl:ırdn hisse<larlarınm biı" kısmı bulun:ımamışiır. 1! 
gün i~inde mezkür b:nanın uılah \'eya hcdmedilmesi ldumdır. 't, 

Aksi halde Y. Y. Kanunun 44 üncü maddc:ıl geregince belediyece ~"'" 
tırılocağı ihtarname ycı ine kaim olmak üzere il!iıı olunur. (82~0) 1 

İstanbul emniyet müdürlüğünden : -~ 
.Mudüriyet hizmet otomobili ile motosıkletlerde kullanılm:ık uzere almı»:1"' 

suıa ihtiyaç görülen :ızı 10000 çoğu 15000 litre benzin açık eksiltme ~ 
retile alınacaktır. Eksiltme 10 eylül salı günü saat 15 de yapılac-aktır. nen"" 
zinln muhommeıı kıymeti 3750 liradır. Muvakkat teminat 282 liradır. Ta"" 
liblcrin ı:ıyııi gün \"e ayni saatte rnüdtiriyctimiz binasındn kurulu komis .. 
yona ııartnameyi görmek için de Ş. 3 Mlldlirlligıine mürncaatları. (7524) 

Üniversite rektörlüğünden : 
üniversiteye yozılm;ı işlerine 30 Eylül pazartesi gı.inü boıılamıc.•k ~ 

11 ikinciteşriıı cumartesi gunü nıhayel verılecektir. •8133~ ! 

ASKERi FABRİKALAR SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 
Kilo 

3000 
2200 
150 

2100 
900 
610 

1400 

Cinsi 

Bulgur 
Tuz 
Zeylin~ :ıgı 

Kuru Jasul.>·•• 
Zeytin Ulne i 
üzüm 
Makarna 

Kilo 

2100 
800 

2000 
2000 

800 
1200 

Cinai 

Sade Y••• 
Sabun 
Pirine; 
Nohut 
Şeker 

Mercimek 

Tahmin edilen bedeli 6963 liı a GO kuruş ol:ın yukaı ıdn l ins .,. e nul;daırı 
yazılı 13 kalem erzı:ık Dak.ırkoy b;ırut labrık:ısı muhafız bolı.ik kilerinde 
teslim ş:ırtile Tophane Salıp;ız::ırı ııslrnri fabl"ik:ılar yoll;ım.ısınd:ıkj c:.ltil> 

alma komisyununc:ı 24/9/940 salı güni.i sııat 14 de p:ızarlıkla ihale cdl .. 
lecektir. İsteklilerin mıl\"nkk .. t teminatı olan 522 lira 27 kuru~ her 11.-ı_n .. 
gi bir molmüdürlilU\ine yatırarak nlıı::akl:u ı nrnkbuıJa birlikte mezkiır f.Ud 
ve saatte komisyonda bulunmalan • Şartnııme her gün koıni<yoncTa görü-
lebilir. ı,8178) 

* * * . * .l . 
800 ton dökHm kumu alınacak 

Tahmin edilen bedeli 28 000 lır.ı oloıı 800 dul,üm lrnmu A"'•kcrl F.ı~ 
rikı:ılar Umum Mı.idurlüğu Merkez satın alm.ı komisyonunca l8/9/l940 
çarşamba günü saat 15 de k:ı11alı zaı fl.ı !hole cdılt.-cek!ir. Şartname ı :ıır.ı 
40 kuruş mukabilinde komisyond:ı.n verilir. Toliblcrm mU\ nkkat teminat 
olan 2100 lirayı hnvi teklif mektuplarını mezkür ı;unde saat 14 de l<:ı

dar komisyonu vcnneleri ve kendileı :ııin de !!490 numaralı konunun 2 , e 
3. ımıddelcriı~delci vesaıklc homi~yoılC'J olımıdıklarınıı \'C bu ısle ;ılakaJar 
tüccnrd:ın olduklıırına dnir Ticaret Od:ıc:ı ,·esıkosıle mcı •. ur g•Jn \;C 

sa:ıtt<' komisyonn oıi.ıraeaatları. (7933) 

• * • 
Bir a.ded pres döküm tesisab :ıhnnı::ak 

Tahmin edilen bedeli 25.000 lira ol:ı.n bir aded pres dokum lesis;ıtı .4.s• 
keri F;ıbrikalar Umum Mudurlügü nıerkeı: satın alma komisyonunc:ı 

21/10/940 pnzortesl giinü snat 15 tc kapalı uırfla ihale edilecektir. Şart
name parasız olaro.k komisyond:ın \erilir. Toliblerin muvakkat tcminı:l 
ohın cl875 lir:ıyı havi teklif ınektuplonnı mczkür günde saot 14 de ka
dor komisyonu vermf'JPrf V• kf'ndilt>rinin dP. 2490 nuınar:ılı konunun :ı 
ve 3. moddclerindeki h'Salklc komisyoncu olmadıkl:ırınn 'e bu jşJe r>liık:ı

dar tuccardan olduklaı ııı..ı dııir Ticaret Odıısı ,·csikasllc mczkür gun ~& 

saatte lrnmisycn:ı rnııracaatları. (8057) 

* * * 
60 ,metre ıııik{ıl ı 4.5 - 5.00 l'rf. boy0.30 - 0.40 M. da 

' ı>ı., budak tomı"t;;,:u 
300 metre mikabı 3.5 - 5.00 M. boy 0.25 - 0.45X0.08 - o,ı ı M. 

eb'adında dış bud:ık k:ılası 

9.477 metre mıkfıbı 65 aded 4.50 X 0.18 X 0'18 M. eb"adınd& 
dış budak ngaeı 

T:.ılımin edilen bf:-<lcli t21268> lira c62> kuruş olon yukarıda cıns \"C 

mıkd:ırı yazılı tomruk 'c kereste Askeri Fubrikalar Umum Müduı·lugü 
Merkez S<ıtınalma }rnınisy.ıııunca 19/9/1 !l40 perşembe günü. sa:ıt 16 da 
lt3polı znrfkı ihale ctlileccktir. Şartnnme parnsız ol:ırnk komisyondan \eri
lir. Talilılerin muvakkat teminat olıın «1595> Jir:ı cl5> kuruşu ha'l:i teklif 
mektupl..ırını mezkur gunde sa<ıt 15 şe k:ıdar lrnrnisyon:ı Yem1elcri \C ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun ı ve 3. moddelerindcki vesaiklc komic
yoncu olmadıkloı ına \'P. bu işle 011\kadar Hiccardan olduklarına dair Tica
ret Odası vcsikasilc mezkür gün \"e soatte komisyona müraca:ıU:ırı. 4.8043> 

. . . 

.E. DiN 

T.iş.BANKASI 

_J 

1940 

S.ııhibl: Ahmed Ccmaleddin SARAÇOÔ.LU '\ 
Nc;rlyat M üdüri.ı: Macid ÇETiN Bıı::ıltlıjjı yer (Yeni Sabah matbaaoı) 


