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~umanya 
facı ası 
llühreştcn alınan haberler 

heınir tnuhafızl:ı.nn hükfmıe
te lillhib olur olmaz intikam 
~l,etlcriııe haşwlıkla.nm 
~l!'i~or. Bugün henüz kan 

dölı.i.ilıncmif'ıtir. Yalnız mcnı
~eUn nu;htelif siyaset a,-

clıınıan, muhtelif generaller, 
~erlor \'C shiller f-0\rkif o-
1\ııı.ınuştardır. Fakat tarihde 
g~l'dilğümüz misaller bbe 
~Yle baslıynn si~ nsi inkılaı•
""l'ln nerede durn.caklarmı 
~1irnıeı, kabil o~m~ acağı
lll öğrefnlif:tir. 

l 

12ADA 

nasıl 

bom bardı· 
man edildi 

Londra, 7 (a.a.) - Daily Te
legraph gazetesinin hususi mu· 
habiri İngiliz donıınmal)ının Ak
denizdeki faaJiyetindcn bahse
derek şunJan yazmaktadır: 

"İtalyan radyosunun iki de
fa batırmış olduğu destroyer
lerden birinde bulunuyl)rdum • 
İtalyanların "1'fare Nostrum., 
yani "bizim denizimiz,, diye 
bahsettikleri Akdcnizde, Britan
yalıların hakimiyetlerini nasıl 

isbat ettiklerini ve Oniki adayı, 
tarihlerinde görmedikleri bir 

• 
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GAZETESi 
Her yerde 5 kuruş 
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Kral Karol 
lsviçreye 

gitti 

mek işi 
1 alledildi 
1 • Demir Muhafızlar 
T ophan_edekı !!'uattal fırın- Rumanya hü-

1 ar ışlemege açtırıldı kOmetine alınıyor 
belediye heyeti teftişiye müdü- -o--

rü Salih, Taksim, Ş.işli, Beyoğlu. • Maktul dUşen Demir mu· 
Tophane, Çembcrlıtaş ve Ak- hafızlar için merasim 
saraydaki fırınları dolaşarak 
vaziyeti tedkik etmişlerdir. yapllacak 

Tophanede görülen lüzum ü- ---<>--

\' _J 
~ Hüseyin Cahid YA~'IN 

~ umanya hadiseleri hızlı [Sonu 3 Uncu sahifede] Onikiadaların meukiini gösteren harita 

Toprak M:al1sulleri Ofisi, Baş- J 
vekil Refik Saydamın emri üze
rine dün tstanbula her zamruı 
verdiği 300 ton buğdny yerine 
350 ton buğday vermiştir. Ofis 
bugiinden itibaren bu mıktarı 
400 tona iblağ edecektir. Bu 
suretle fınncılaı:ın ekmek buh
ranı için ileri sürdükleri buğday 
ve un azlığı sebebi izale edilmiş 
olmaktadır. Alakadarların, bu 
tedbirlerin ekmek mCS('lesini ta
mamen izale edeceği kanaatin -
dedir. 

zerine eskidenberi faaliyetini 
tatil etmiş bulunan fınn bele
diye tarafmdan açtırılmış ve 
ekmek imaline başlamıştır. Di
ğer taraf tan dün bir çok f ınn
lara eskidenberi aldıkları unlar
dan daha fazla nuktarda veril
mcğe başlanmıştır. Mesela 25 
çuval un alan fırınlara 30 - 35 
çuvp.l un verilmif]tir. Bu suretle 
fırınların daha fazla ekmek i
mal etmeleri temin olunmuştur. 

Bükrcş, 7 (a.a.) - Sabık 

Kral Karol, bu sabah saat 4 de 
hususi trenle Bükrcşi terket
miştir. Sabık kralın harclwti ga 
yet gizli tutulmuştur. 

Sabık kral Karola, sabık sa
ray nazırı Urdarianu, sabık ya
\•eri Albay Filitti ve çiftlikleri
nin kü.hyası Albay CaJaus re
fakat etmekte idi. 

~ bir tekamül ile inkişaf ( J 
~rek şimdiki halde birinci saf- Avrupada harb_ 
~ın sonuna erdi: Kral Ca- _ _ 
~l oğlu lehinde taç ve tahtını 
tkctınek mecburiyetini hisse- Hava akın-

Ck R.umnnyadnn ayrıldı. Ve 

~~~~~ııı:m~ır:;.·:~:~ ları Şiddetli H•••k•••·, <•.~> _ acuı.c: 
de Kral Carol Rumanyada b • h 1 1 d Hindiçiniden gelen hı:ıberleı·c isti-

Japonlar Fransız 
Hindiçinisine 

asker çıkarıyor 

ltkasında biiyük bir esef bı- 1 r a a 1 naden salahyett:ır bir membadan bil-
l'aknuş olmıyacaktır. Şahsi ida- • dirildiğine göre, Fı·ansızlar 'ile Ja-
~ devam ettiği müddetçe ne ponlnr arasında bir esas nnlaşmnsmn 
l\IJ.rnen milletinin kalbini kaza- Dun Lon dra ve varılmı~ır. Bu anlaşma mucibince, 
"ah Japon kıtalarının Çine dogru Ton -

ildi, ne esaslı, akılfıne bir ida- kinden traıısit geçmelerine muı.::ıadc 
~ ile ~umanyan:n müd~fa:ı Berlin şiddetle edilmiştir. 
l( \'\retıerıni temın edcbıldı. Hava mcyd:ınlannd:ın istiCade 

ı.:ı~Uak surette bir memleketi bombalandı hakkındaki Jopoıı talebi rrodolnn-
"GU' muştur. Japon kıtal:m, Hnyfongda 
!la c etmeğe kalkanlar müstcs- kara,.a çıkacaklar ve trenle Frıınsız 

ltabiliyctlcri haiz bir şahsi - • arazisinden transit geçeceklerdir. F:ı-
~ sahibi olmadıkları takdirde Her iki ıehirde de kat Japon asker1erl, demiryolu bu-
'ıın,affakıyetaizlikler ve karı- dutlarınd:ın dışım çıkmıync::ıklardır. 
~lar içinde sönüp giderler; mühim hasarat oldu- ------====--~--
~';'1 kendilerini, hem memleket- ğu bildiriliyor Bulgar _ Rumen 
~l'l.n.i berbad ederler. Mutlak Qlik -:-0-----

Uınaarları umumi surette Bertin, 7 (a.a.) - Alman orduları 1 a m as 1 
heicliyen akıbet budur. Hüküm- b:ı~kum:ındanlıfının tebliği: an Ş 
~k mevkiinc te,·a~ün ver- Hnv:ı kuvveUerl, bugün öğleden ı·mzalandı 
~otomatik bir hnk ıle çık- sonra ilk defa olarak daha büyi.ık 
lQaYın da halk arasından siyasi kuvvetlerle Londra limanına ve şeh
~· '' riııc hücum etmişlerdir. Bu hücumlar 

ti<:adeleler neticesinde sivril - tngiliz hava kuvvctıçrinin <Ş()1l hafta- SOfya, 7 (a.a.) - Rumen anlnıiffia-
~e :muvaffak olarak bir dik- lar içinde &ha geniş miky:ısda Al - sının imzası üzerine Dulg:ır ba(ıvckili 
~~6r1Uk kurabilenler binnis~ manya aı:azisl üzerinde gayri askeri pı·ofesor :filof, bugün Bulgar radyo
-.ıa müstakar bir idare tesıs hedeflere ltar:ı deva~digi~e 1arile neşredilen bir nutuJ.r ,öyJemiş-
"'1 hücumlarına mukabelei bilmlııil teş- tir: 

(_Afrik~ harb ) 

Süveyş ilk 
Diğer taraf tan dün de bele

diye reis muavini LUtfi Aksoy, 
iktısad müdUrü Saffet Sezen, 
toprak mahsulleri ofiı>i Nuri, 

defa olarak a· . . k b 
bombalandı ır eroın ur anı 
Hayfa ve Ad en de 
tayyare hücumu

na uğradı.· 

Jandarmanın elinden kaçarak 
• .., 

eroın ugruna can verdi 
Evvel.ki akşam jandarmanın 

elinden kaçan eski bir mahkum 
dün sabah eroin yiizünden has-
tahanede can vermiştir. 

İngiliz filosu Cebe- Yaptığımız tahkikata göre, 

Akd bundan iki buçuk sene evvel es-
1 üttarıktan e- ki ve sabıkalı eroin satıcılann-

nize açıldı dan Ahmed İstanbuldaki mah· 
-<>--- pusiyet müddetini bitirdikten 

ttalyada bir mahal, 7 (a.a.) - sonra Bursaya sürgün cezasiyle 
Stefani ojansındıın: gönderilmiştir. 

Nazırlar meclisi, DuçP.llin başkan- ----------:----
lığında toplan.arak bir rok kararlar 
ittihaz etmiştir. Bu kaı:ırlardan biri, 
anAvat<ın .arazisine tayyare hücum -
lıınnn karşı :imdikiııden çok daha 
kuvvelli ve mükemmel bir müdafaa 
~kilAtı temin ediln ebinj lstibqaf et
mektedir. 

Bayfaya hik'.unıı 
Kahire, 7 (a.a.) - Resmi tebliğ: 

M.ısır: Diln Matruh üzerine üç ha

Bahkesir ve 
Aydının kurtuluşu 

yıldönümü 

Bu mahkumiyet müddeti ev
velki gün sona eren Ahmed, 
jandarma refakatinde olarak 
iUimat müddeiumumili~1nden 
tahliyesi emrini almak üzere 
1stanbula gönderilmiştir. 

Emin membadan ö(lrenildiği

nc göre, bayan Lupcscu d:ı. 

mütenekkiren hususi trende 
bulunmaktadır. 

Hususi tren, İsviçreye gitmek 
üzere İt.alyada.n geçecektir. İs
viçre hiikfımeti, sabık kral lfa
rola bir aylık i!{anıet müsaade
si vermiştir. 

Demir muhafızlar hiikfumtc 
alınıyor 

Bükre , 7 (a.a.} - D.N.B. : 
Bir kaç gündenberi t:a{2rada bu
lunan Demir muhafızlar şefi 

Horia Sima, diln başvekil An
toncsconun daveti üzerine Bük
reşe dünmüştlir. Sima, Demir 
muhaflzların hükumete iştira.ki 

meselesi etı-afında general An
tonesco ile ilk görüşmesini yap
mı.şür. 

İstifa etmi~ olan sabık hüku
metin azası kral Michele sa
dakat yemini etmiştir. Zira., 
'l'ransilvanyo.dan Macaristana 
\'erilen arazinin tahliyesi bitin
ceye kadar, yani pek muhtemel 
olarak 15 eylüle kadar nazırla
nn vazif eJerini tedvirc devanı 

etmeleri kararla.~t.ırılmışbr. 
Biikrcş, 7 (a.a.) - Stefani 

ajansından: 

bitJ~ler. Çünkü bütün gayri ta- kil eylemektedir. Bir tek bUyOk du- Profesör Filof, cenubi Dobriccnin 
~ iklerine rağmen kendilerin- man bulutu, Londranın merkez.inden anavatana dön~ü bildirmekle 
...._,bir kabiliyet ve iktidar eseri Taymls nehrinin mansabına kadar memnun olduiunu söyleml:ı ve mun-
~Unnıasaydı ~etin bir ıstıfa- uzanmaktadır. bedenin Kraiov~da snnt 15.20 de im- -~---=====------

(Sonu 3 UncO sahifede) 
Balıkesir, 7 (a.a.) -Balıkesir 

dün kurtuluşunun 18 inci yıldö
nümünü büyük tezahüratla kut
lamıştır. Bu münasebetle yapı
lan merasimde söz alan genç bir 

Ahmed, köprüye çıkar çık
maz aklına gelen eroin ve esra
ra. kavuşmak hülya ve sevinci 
ile derhal sırra 'kadem basmış 
ve Küçükpazarda bildiği bir es
rar kah\'csiııe koşarak om.da bu 
zehirlere kavuşmuştur. Bütün 
geceyi eroin ve esrar almakla 
geçiren Ahmed ertesi sabah 
arkadaşları tarafından ölüm ha
linde karakola ve oradan da 
Cerrahpaşa hastahanesine gö
türülmüştür. Yapılan müdava
ta rağmen eroin ve esrarı faz
la kullandığından koma haline 
gelen Ahmed bir tcsemmüm ne
ticesi ölmüştür. Tahkikata de
vam olunmaktadır. 

General Antone.c;co, hükume
tin naşiri efkarı ola.n Romania 
gazetesini tatil etmiştir. 

-;:::geçip de o makama yüksele- Bu ana kndar alınıın haberlere gö- z.alandığını il6ve etmiştır. X,enl Bul- Rıza Tevfı.k'ı·n 
~lerdi. re hava muharebeleri esnasında 31 gar eyaletinin 1912 hududları ile 
~ dilşman tayyaresi düşürülmüştür. memlekete döndü~Urıı'.\ ka;>:deden 
~ l'ı\l Carol kendisini krallık Altı Alman tayyaresi kayıptır. ba§vekil, bu muahede ile Neuılly zin- ,·ık yazısı 
ela '1kiinde görmekle Avrupa- Londrada da mühim hM&r var cirlcrinJn kırıldıgını ve :ıdaletin ye-
tu Y_ilkselmelerine s.eyirei old~- Londrn, 7 (:ı.a.) - Havn ve dahili rine geldiğini tebarüz et1irm~ ve bu 
..._ diktatörlerle aynı ayarda bır emniyet nezaretinin tebligi: tarihi saatte Bulgaı· hükumetinin 
:ul oynayabileceğine hükmetti Bugün akşam:ı doğru, büyük mik- ıtalya ve Almanyanın şeflerine te-
~e b tarda düıiffiaıı tayy:ırelcri, Kent eya- ş<"klctir etmeyi kendisine bir vazife ıt., Unda ""'k yanıldı. Rumanya- . . 
"'1l !t" eyaleti sahilini aşmıştır ve Londra bildigini söylcmıştir. 

İ idaresi işte feci bir iflas ile mıntakasına yaklaşmışlardır. Hava ------====::------
lleticelenmiştir. Tarihde bazı dafi bataryalarımız harekete geçmiş 
~lıınyetıerin istihkak kesbe - ve avcı tayyarelerimiz karşı çıkmış
~~etniş felaketlere kurban 1ır. Büyük muharcbeleı- olmuştur. F:ı 
titukleri olmuQtur. Fakat Kral kat Alman tayyarelerinin bir miktarı 
Car -s Londranm şarkında endüstri mınt:ı
~ Ol kendi ektiklerini biçmek- kaSJna girmeye muvaffak olmuşlar-
ı,.~ başka bir hadise ile karşı- dır. Bu hücumlar neticesinde, bu 
~adı. Bugün çekildiği gayri mıntakadaki endilstri hedefleri ara
ibtıyari menf asında kıymeti smda yangm.l~ Çlkmıştlr. Temir:ıtta 
3.nlaşılın b' beşeri et veli- ve diğer umumi hiznıctıcrdc hasarlar 
~ . a~~ş ır Y . vukua gelmiş ve münakalat bazı sck1~ 
L etı rolune başvurarak mıl- we uğramıştır. Doklara da hücumlar 
"tle....: · nı k" lıı• • ın ve ınsa arın nan or- yapılmıştır. Telefat hakkınd:ıkl haber 

Kazanan piyango 
numaraları 

7 Eylül kef'tidesinde ikramiye 
kazanan numaralar: 

Numara Ura 

40.000 
10.000 

4:.000 ~"itleri hakkında derin felsefi tıenUz elde mevcud ~ğildir. Taymis 
[Sonu 3 üncü sahifede] . el{kürlere dalabilir ve tarihin (Sonu 3 Uncü sahifede] ____ _;_ _______ _ 

111!!<\fsızlığına esefler edebilir. 
li'akat asıl acınacak biri var
~ o da Rumen milletidir. Görü-

1.ioo ve bütün tahminlere naza
~ Rumen milletinin içine gö- ı 
~~üğü facianın son perdesi 
~lltız inmL5 değildir. Rumen 

~llP.tinin önünde sükun ve sul
. • refah ve saadete erişmek 

~ :rnaetteessüf kat'edilmesi 
'bı dikenli, taşlıklı ve za.h-

etıi bir yol var görünüyor. 

f llumanyadaki Demir muha
clilzlann, yani bir nevi Faşizmin 
la lt~törlüğü birdenbire gayri 
,., bu bir inkişaf gibi tel8.kki c
'Q)ebilir. Çünkü kral Carol 
~Ittanberi liberal demokrasile
~ arkasını dönmüş \'e kendisi
~ .Abnan nasyonnl sosyalizmi 

ltaıyaıı faşizminin kucağına 
llüseyin Cahid YAJ-ÇIN 

(l0ttu a Unca .. hlfede] /_,;liz tleıtroıerlerirıC.11 6iri to"l'ili"li crtıgor 

Yeni yazılanın 8ıksık gaze.. 
tanizde okuyacağınız Fi.lomf 
Baa Tevflğin "Şu uzun ,.e fır
tmalı haya.tınıda. gönnüş, ge
çirmiş olduğum tttriibelel'e 
göre kader ve saadet ne ol&
hlHrf,, ünvanh ilk yazısı bu 
gün S üHii say;fun•zdadır. 

(Sonu 3 üncü aayfoda) 
mektebli kız Balıkesirlilerin his- ::::=rvv:-:ı:;c;::':',WJ'A~"='wı;:ı,_,.,...~ç:;ı;ıo:;:;;w9ı;-;i.:;:; .. :;:; .. ıç:;; .. ı;ıı;:.,ıç;,.ı;;,.;v;,.ı;ııı,.ıı;;,.ıı;ı;,.;ı;ı; .. ;;; .. ;;; .. ;;;.,:;::;ı: .. ;;;.,;;;,.;;:;,.;;:;,;; .. ;;,.;; .. ;; .. ;;,.ı;ı:;,.:;:;,,:;:; .. ;;:;..,,.,.;;;;;.,..,,.;;;y;...,....;;;;i.,..,,;:;:,~,,.,.,~.;;: •• ;;-: .. :-::_ 

lerine terceman olarak Türk 
milletini akgünlere ulaştıran yi
ğit Türk ordusuna minnet ve 
şükranlarını bildirmiş, Ebedi 
Şef Atatürkün hatıra.ı;ını taziz 
ederek Milli Şef İnönüye karşı 
bütün milletçe duyu.lan sarsıl
maz bağlılığı ifade eylemiştir. 

Aydın, 7 '(a.a.) - Aydının 

18 inci kurtuluş yıldönümü bu-
. gün halkın büyük ve içten te
zahfüatiyle tes'it edilmiştir. Bu 
münasebetle şehrin her tarafı 
ba.yraklarla.Eüslenmiştir. Mera-
sime sabah dokuzda kurtuluş 

hadisesini temsilen bir askeri 
müfrezenin şehre girişi ve Ay
dınlıların ihtiram vazifesi ara -
sında hükumet konağına şanlı 

Türk bayrağının çekilişiyle baş 

lanmıştır. Bu sırada çok kala
balık bir halk kütlesi hükumet 
meydanında toplanmış bulunu -
yordu. 

Burada belediye ve Halkevi 
namına söylenen ve cümhuriyet 
hükumetiyle kahraman Türk 
ordusuna karşı halkın minnet 
ve şükran hislerine terceman o
lan heyecanlı hitabelerden son
ra bir geçit resmi yapılmıştır. 

Bir lngiliz tahtelba
hirinin muvaffakıyeti 

Londra, 7 (a.a.) - Amirallik dai
resinin dün gece ne~retUği bir teb
liğe göı·c dün Finisterc burnu açıkla
rında gezmekte olan Truand 1ngiliz 
denizaltısı, düşman tarafınd:ın mü
sadere edilmiş bulunan 5781 tonllfl-

[Sonu 3 OncU uhlfede] 

SABAHTAN SABAHA: 
----------------------------

i
ş işden geçtikten, mem

leketin tam üçte biri 
bırakıldıktan sonra, Rumanya -
da kıyametler kopuyor. Halk 
büyük bir a,sabiyct içinde gelen 
ve giden hükflmetlere, krala hil
cum ediyor; kral ve hükumetler 
değişiyor. Kralın yerine hiç bir 
şey yapması mümkün olmıyan 
ve henüz bir gocuk olan oğlu, 

8 i r fek kurşun 
atmadan .. 

Toprağının üçde 
birini bırakan 

millet 

b~vekilliğe de tam Alman ta
raftarı bir politikacı geçiyor. 

Rumanya efkarını bu derece 
asabil~tiren, kanlı hadiselere 
sebeb olan toprakların ve nüfu
sun başkalarına bırakılmış ol
masıdır; fakat baştakilerin de
ğişmesiyle hiç bir şey · halledil
miyecektir. Hele devletin başı-

[ Sonu 2 ncı sahifede) 



SAYFA: 2 

ASKER GOZILE 
Yazan: 

Bazı Harb Anekdotları 
Eski Ordu 

~unıanduJarından Ordulara verilen plan izzet Paşanın yalmz Bulgarlara 
karş1 yaptıQı harb IAyıhaaıdır - Bu IAyıhada bile kuvvet
lerimiz toplanmadan ayrı ayrı duruımaaa mahkum bıra
kllmışbr - Şark ordusunun asıl kuvvetlerinin (Vize-Lü
leburgaz) hathnda tecemmu ett~ilmesi daha mUnaaib idi-
Ammenin menfaati va selameti bahis mevzuu olan yerde 
bir devlet adamı böyle düşüncelerle neticeyi, ordunun 
muvaffakiyatini tehlikeye koyma§a salahiyettar değ.ldir. 

·Emekli General 

Ali Ihsan 

SABIS 
----------- - 14 -

Fakat diğer üç ıtoloniunun, 

kimilen Anadoludan gelecek 
nizamiye ve redif fırlaüarmda.u 
mürckkcb olmaları hasebiyle, 
Trakyaya. gelebilmeleri hayli za
mana bağlı idi. Bunlar gelmedik
çe dört nizamiye kolordusunun, 
üstlin düşman kuvvetleriyle, 
muharebeyi kabul etmeleri asla 
caiz de~>il idL 

Kamilen redif fırkalarından 

mürekkeb Vize mufrezesiyle, 
Dimetoka müfrey,esinin ve E
dirne muha.fızla.rının te§ekkülle
ri bile şübheli idi. Anadolu re
difleri gelinciye kadar bu mev
kil: ·e niza.mil~ ala.ylan ayırmak 
liı.zım gelecek idi. Dördüncü kol
ordunun onuncu nizamiye fırka
sı F.dirnede Ye on ikinci nizami
ye fırkası Gümülcioe tarafların
da bulunduğundan bu kolordu 
da c;ok zayıf idi. Redif fırkaları 
gelip nizrurı)ye kolordularını 

takviye etmedikçe, nizamiye 
kolordulannın kuvvetlerini dol
gun addetmek caiz değildi. 

lzzet paşanın, yalnız Bulgar
larla. harbettiğiınize göre yapıl

mış olan bu layihası mucibince, 
Trakyada toplanacak şark or
dumuzun sağ yanını ve gerileri
ni lstıranq d rığlarmdan gelecek 
Bulgar çetelerine karşı, Vize 
müfrezesiyle ve sol ccnahiyle 
sol yanını da Edime kalesiyle 
ve Dimctoka mü..f:rezesi.ylc setr 
ve temin ettikten sonı:a baki 
kuvvetleri (Yenice - Hasköy) 
hattında. topla.maktan maksadı
mµ, ordumuzun tecemmfüi ta
mam olduktan sonra, Tunca 
şa,rkında.n Bulgar ordusuna ta
arruz olduğu anlaşılıyor. 

Y alııız Bulgaristanla haı:b 

halinde bu düşünce doğru olabi
lir; şu halde Kırklareliııi tahki
me ve ora.ya kuvvet ifrazına 
lüzum yoktur. Ancak böyle bir 
halde bile ordwıua (Yenice -
Hasköy) hattında tecemmüünü 
dii§ünmek hatadır; çünkü Bul
garlann o zaman dokuz fırkala
n vardı. Bu fırkalann her biri 
seferberlikte bizim kolordumu
muza muadil kuvvete ibliğ edi
lecekti_ Bu fırkalardan bir ve 

ra iki veya. nihayet üçüncü Sofya 
yı ve sair hudutlan eet:r ve mu
hafaza için diğer taraflara ifraz 
ve tahsis etseler, baki altı fırka 
ile Bulgarlar Tunca gar-kından 
cenuba doğru taamız edebilir
ler ve bu diipıan kuvvetleri, 
bizim (Yenice - Hasköy) hat
bnda tecemmüüm.ibden evvel, 
bu hatta vaaı !olabilirlerdi; ke
za Vi7.ıe ile Yenice arasından, 

Kırklarelinin iki tarafından Ba
baeskiye doğru ilıediıerek: (Ye
nice - Hasköy) batbnda bulu -
nan ve tecemmüJerini ikmal e
dememiş olan zayıf kuvvetleri -
mizi Ergene ve Meriç nehirleri
ne atabilirler ve onlarm İstan
bul istikametiyle muvasalalarım 
ve ricat hatlanm kesebilirler
di. 

Bulgar fırkalannın en geç se
ferberliğin yirminci gUnü (Kırk
lareli - Yenice - Hasköy) hattı
na gehneieri pek muhtemeldi. 

!Yeni Sabah 

Bu müddet zarfında bizim dört 
nizamiye kolordumuzu b~ ta
mamen bu hatta toplayabilmek
liğimiz şübbeli idi; meselenin 
bütün ruhu buradadır. İzzet 
Paşa. dahi bu işin ne dereceye 
kadar tatbik kabiliyeti olduğu
nu tedkik etmemiştir. Bu dört 
kolordumııı ilmıal efradı ekse
riyetle .Anadoludan gelecek idi. 
Bunlara lizun gelen nalclfye 
vasıtalan vesairenin de keza ço
ğu Anadoludan gclccck idi. 

Bunlann toplanmaları, tec
hiz ve tensikleri ve enak, ceJ,>
haııe kollannın, nakliye ka.tar
larınm t;epili bizim OTdumuz 
tarafından kolay ve çabuk ya
pılabilecek işlerden değildL Bun
lann ikmalinden sonra bu kuv
vetlerin şimendiferle Babaeski -
taraflanna nakilleri çok zaman 
isterdi. 

Bir tek dcmiryolu bu işlere 

kafi deği) idi. Hiç bir seferber
lilc tecriihesl yapılmamış ve 
mevcud demiryolunun günde 
kaç tren tahrik edebileceği de-I 
nenmemi§ti. Bunun için Kırklar
elinin muvakkata usulünde daha 
baiış zamanında tahkimi, düş
manın ileri yürüyüşünün bu
nunla bir müddet için tehiri, 
Şark ordusunun asıl kuv
vetlerinin (Vize - Lülburgaz) 
hattında tecemmü ettirilmesi 
daha münasib idi. Tecemmü ta
mam olduktan sonra bu battan 
taa.rruzi hareketlere başlanabi

lir, Kırklareli ve hatta Edirne 
muhafızlan da beraber alınarak 
düşman kuvvetleri ihata ve im
ha olımabilirdi; eğer düşman 

geri çekihneğe muvaffak olur
sa onu Yanbolu istikametinde 
takib etmek ve Bulgar arazisin
de sıkı§brmak mümkün olur
du. 

Bizim dört nizamiye kolordu
muz, pürüzsüz ve tekmil kıWarı 
beraber olduktan halde, se
ferberliklerini ikmale ve yirmin
ci gün (Yenice - Hasköy) hat
b.nda tecwnmüe munffak olsa
lar bile bu dört kolordu. ile altı 
veya daha ziyade fırbdan mü
rekkeb Bulgar ordusiyle mu -
vaffakıyetli bir muharebe ya
pabilmek gilbheli idi. 

İlk muharebede üstün aded
de bir diipıanlamuhazebcyi ka
bul doğru değildi. Eğer Bulgar
lar Tunca şarlnndan yedi fırka 
ile taaITUS ederlerse bu üstün
lük yü.ade elliye varabilirdi. 

Halbuki Vize - Lüleburgaz ve 
ya. Karıştıran hattında tecemmü 
yapılırsa düşman altmış kilo -
metre daha geride bulunan bu 
mevzie gelebilmek iç~ evvellq
ne nisbetle, en aşağı üç gün 
fazla vakit kaybedecek idi; 
Kırklareli ve Edirneye karşı 

bir kısmı kuvvetlerini ifraz ede
rek zayıflayacak idi. Buna mu
kabil biz üç gün fa.Zla. vakit ka
zanmış olacak idik:. Ayni za -
marula daha geride bulunan bir 
hatta. daha az zamanda yetiş • 
mek imkinmı bulacak idik. 
Böyle bir teccmmü mmtaka.sm
da demiryol hatbnın vaziyeti 
hasebiyle İB.§6 güçlükleri daha 
az olurdu. 

Dört nisamiye kolordusun -
dan başka Anadoludan gelecek 
redif fırkalarını bu hatta, bu 
mıntakaya yetiŞtirmek daha ko 
·lay olurdu; ve onlar gelinciye 
kadar dört kolordunun müdafa
ası da birkaç gün kazandırabi

lirdi. 

İzzet Paşanın bu plina cesa
ret edememesi, hudud ile Lüle
burgaz anssmda mevcud araziyi 
ve halkı belki bir kaç hafta için 
düşman iatilimna maruz bırak
mamak ~atinden ileri gel
miş ol&bilir_ Şefkat ve merhamet 
bir baba. bir insaD için, tabü, 
pek makbul bir banadır. Fakat 
ammenin menfaati ve selimeti 
bahis mevzuu olan yerde bir 
devlet adamı böyle düşilııcelerle 
neticeyi. ordunun muvaffakıye
tini teh1ilreye koymağa. sa.li.hi -
yettar değildir. Merhameti bı

rakmak Clinden gelmiJ()I' idiyse, 
Kızılay Cemiyeti reisliğini ve
ya bir hastahane müdürlüğünü 
tercih ederek ordu lwmaııdan

lığmı veya bwj kumandMhğını 
daha metin ellere t.erketmeai. 
icab ederdi. 

Eild birinci ve alflncı ordu 

Ka81andanı emeldi General 

Divanı lugatın tenkidi 
münasebetile Mehmed 
nuri Erdoğana cevab 

Yazan: BEslM ATALAY -·- I 

cTüıüıae- kelimesinin misali 
olan coı 7111 tügülgm> - ibaresini 
bu, her zmnan düiiilen iptir> diye 
bugünkü tfiı'.kçernlzc getin,yorsunuz. 
cDilğülelD nıe demek.tir? Buna, dü
ğümlenen. deriz, '5~ arapçası da 
mı ikm etmedi> di.7onumu:. 

-t-
Göm.iildüriik keHmesine Kfışıarlı

nuı verdiii Jcırıılıjı Olduğu gibi ter
cume ettiiim halde bunda bir haşiye 
eksiklili buluyorsunl1%. Anlamı hftl1l 
unutuınıanuı olan bir keliineye ha
şiye yazmü yeğnilik oluniu, siz, bu 
vesile ile Şemseddin Sami'nin pek iyi 
turkçe bilmediğini söylüyomow.z. O, 
Kamwıu l"ürkislnde bir .:kaç hata yap 
mı.ş olabilir. Bunu biz de biliyoruz. 
Bu hatalar o ndama karşı olan say
gımıza ualbnaz. Siz, şu iki parçalık 
tenkidlnirJde kaç hata yapbğınızı dü
şununüz. Kendilerinin ellerinden bir 
iş gclm.i7enler otururlar da başkala
rına dil uzatırlar; decilkoduculuk, 
çekemezlik bunların her gunku işle
ridır. t,ıe yıkılan medresenin bırak

• 

rnN1 SABAil 8 El'LtJL ı:: 

( Ş h. ve Memle et Haberleri :J SABAHTAN SABAHA __ e_ı_r _______ -=--=--=--=--·------·- Bir tek kurşun 
Şehirde Ecza r°Ku~~~~~j _Şehirde çöpçü atmadan .. 

pahahhğı Varını? Sütlücedeki elek-
1 miktarı ÇOk a_zaldl na bir ~=:a~~ 

trik arızasının sebebi İstanbul belediyesi temizlik 2 EYlfil tarihli gazetemizde çıkan 
bir yazı i.izerine Türkiye .Eczacılar 

cemiyetinden aşağıdaki mektubu al
dık: 

cSayın gazetenizin G/9/940 tarih- işleri müdürlilğiinün çöpçü kad-
li sayısın.da, SuUuccde oturan bir rosu son günlerde çok azalm.ış-
karünizin o ch'1U"dn elektrik ışık- tır. Azalma ııisbeti umumi su-

c2 Eyltll 1940 tarihli gazetenizde larının gayet sönük yandıgından rette ilçte birıiir. Fakat bazı 
(Ecza pahalılığı) serlevhası altında I şiküyet eden bir mektubu inlişnr semtlerde bu nisbet çok daha 
milntcşir yazıya, berveçhinti cevabı- ebnişti. Filhakika o civar halları 
mızı dercetmenizi rica ederim. 

1 
son bi.iyük. fırtınalardan müt.Cessir fazlalaşmaktadır. Mesela Bey-

Evvelt\ şurasını hatırlııtmak isteriz olmU§ ve bu Arızalara sebebiyet ver oğlu mınt.akasının: amele kad -
ki, naç ve müstııhzııratı tıbbiye fiyat.-~ mişlir. Bu hatlar elyevm tamir c- rosu 190 olduğu halde bu kadro 
ları, Sıhhııt Vek~letınin teessüsünden; dilmcktcdir.> son günlerde 43 e düşmüştür. 
beri kemali hassasiyetle mürakııbe ve lstanbul Elektrik, Tramvay ve Bu suretle sokak ve caddelerin 
tanzim edilmektedir. Binaenaleyh bu TOnel lfletmelcrl Umum 
fiyatlar, başı boş ve kontroldan va- MudürUlğil temizlenmesi meselesi çok müş-
reste degildir. külat arzetmektedir. Diğer ta-

ı-:czahaııeler, bütün medeni mem- ı 1 raftan sokaklara ahlan çöpler, 
lcketıercle tnhclid cdılnıiştir. Memle- KISA HABERLER _ bilhassa .kavun, karpuz ve sair 
ketimizde de tatbik edilen tahdide ._ ___________ _. meyva çürük ve arbkları şe-

rnğmen. bugün uzun tahsil seneleri- * Aıkere Alınanlara Vekfilet E· 
lıirdc her hangi bfr sari hastalık nin ve yüklcniien ağır mcsulıyetin denter - Stııj müddetlerini tamnm-

k:ırşılığı olınııyacak kadar az knuı- lamak üzere askere :ılınan devlet ve tevlid etmek tehlikesini arzet
nan ve ancak geçimini temin eden belediye memurlarına vekillet eden 
eczahaneler, işleri yolunda olanlardan' diger memurlara ücret -ve maaş ve
çok dahtı fazladır. Avnıpadaki iıtıç rllip vcrilınfyeccğl D;ıhfliye Vekale
!iyatlan yolunda olanlardan çok daha tinden sorulmuştur. Vekalet bunun 
:fazladır. Avrupııdaki il.aç :fiyııt.ları kat'iyyen mevzuu bahsolmndıcını 
tetkik edilirse, Turkiyede Haç fıyat- bildirmiştir. 

lannın ne kadar ucuz oldugu tezahur * Yeni Ekmek mayası - Belediye 
eder, başka memleketlerde, halle ye ekmeklerin imali iç.in yeni l:ıır ma
şif.asını hekimden oldugu kadar, illi- ya tekli( olunmuştur. Bcled ye maya
cını yapan eczacrdan da beklediği yı tahlil ve tccru.be edccektır. 
için ilacuııı sarfecWc.n bilgi ve eme- ->ıı«--

ğin hakkını çok görmez, esirgemez ve y·•k k Ti I"k 
cezacıyı, yalnız aldı 'l ilftca % 10 u se ıcaret ve -
kar cklıyerck devreden bir salıcı ad- tisad mektebinin orta 
dctmez. 

Ve bu ufak tartıl."ırda, ziy:ın çok 
olur, bu cihetle bu ~craitte. de tein
ture d'ıodc'un kilosu nıhayet 5 liı'oya 
gelir. 

Yerli müstahzarat lımillcrinin çok 
kfır ellikleri hakkındaki iddia da 
tetkik edilmeden serdcdilmlştlr. Mc-
vaddı iptidaiye, yani, müstruızar ima
linC'. y rıyan mevaddı kimyevıye, şişe, 
kutu \•esaire fiyalliırı, bugün bir sene 
evvelıne. nazaran vnsa.tl olar3k % 100 
yükselmiştir. Bu vaziyette müstahzar 
fiyatlarının artması bıhakkın zaruri 
olduğu halde, bu mevzuu bir knç de
fa tetkik eden eczacı cemiyeti, haya
hn gittikçe pahalılaştığı bu zam:ında, 
fedakfırlık ederek fıyatları eskisi gi
bi. muhafazayı münaırib görmüş ve 
bu suretle illlç pahalılığına mimi ola
rak holka da hizmet etmiştir~-. 

Türkiye Eczacıları Cemiyeti Reisi 
Hulkl G!Sknar 

ADLiYEDE 

Sabıkah kızlar 
Börekçinin 50 lirasmı 
ka,ıa göz arasında 

aşırmışlar 

Muazzez ve Semahat is-

kısmı lağvolunuyor 
Yüksek lktısad ve Ticaret 

mektebini tedkik etmek üzere 
teşkil olunan komisyon mek
tepten şimdiye kadar alınmış o
lan umumi randımanı tcdkik e-
derele mektebin orta kısmıaı ilg:ı 
etmeğe karar vermiştir. Bu ka
rar Maarif Vekaletine bildiri! -
miştir. Fakat vekfilet henüz 
bu hususda hiç bir karar veımc
diğinden bu ilga kararının bir 
sene tehiri kara.rlaştırılmıştır. 

Bu itibarla gelecek seneden iti
baren Ticaret Mektebinin ilk 

sınıfına talebe alınnııyaı·nk bul 
sınıf ilga olunacak ve bu tarz 
her sene kalan en küçük sınıfa 
tatbik olunacak, bu suretle üç 
senede orta kıSım tasfiye edil
miş olacaktır. 

Buna mukabil Ticaret Mek
tebinin lise kısmında orta mek
teplerden gelecek talebeye mes
leki bilgi vermek maksn.diylc bir 
ihzari sınıf tesis olunacaktır Bu 
sınlluı müfredat progr-.um ha.
zırlaomı§tır. 

mektcdir. 
Bu itibarla belediye riyaseti 

mevcud imkanlar nisbetinde te
mizlik islerinin tensik edilmesini 
Temizlik İşleri müdürlüğünden 
istemiştir. 

--:ım«--

Çakı ile arkasından 
yaralamış 

J{asımp~ada. .M:ektcb sokak 
27 numarada amele İsmail ev
velki gece lrale dibinden geçmek
te iken gündüz kavga ederek 
kendisine muğber olan amele 
İbrahim önüne çıkmış ve çakı 
ile arkasından yaralanmıştır . 

lsınailin bu iddiası polisçe 
zabt ve suçlu yakalanmı;ıtır. 

Talıkikat yapılmaktadır. 

--»ıı•--

Beyoğlu Halkevinin 
kış programı 

Beyoğlu Halkevioden: 
1 - Evimizde kapalı salon 

faaliyeti. 1 Bırinciteşrin 940 
tarihinden itıbaren başlıyncak-
tır. 

2- Yapılacak sporlar: Mü
zikli, fıletli, aletsiz, umwni jim
nastik; eskrim, boks, güreş, kı
lıç - kalkan, milli oyunlardır. 

3 - Kadın ve erkek azalan-
mızın ve yeni kaydolmak iste
yenlerin acele Evimize müra -
caatları ilan olunur. 

C. H. P. Horhor Ocağından: 
7/9/1940 da yııpı!m:ısı mukarrer 

ocatı.nuz kongresı nız.ın1namcnin 66 
mcı maddesi mucıbince bugıin sant 
21 de Aksarayd:ı Vard=ır kırnnthnncsi 
üzerindeki oı:ıık kura~ında y:ıpılacn
ğından sayın nr~clıışların t~rifleri 

rica olunur. minde iki genç kız dün Sul-
~------------------------------------------~~~~ tahahmed sulh ceza mahkeme-

sinde hırsızlıktan sorguya. çe
kilmişler ve yapllan isticvabda: 
ikisi de kendilerine atfedilen su
çu reddetmişlerdir. 

İddiaya göre Anka.radan gel
diklerini ve yiyecek bir şey is
tediklerini söyliyerek girdikleri 
börekçi lsmailin dükkarunda 
pasta yOO.ikleri sırada kaşla göz 
arasında ~edeki elli liralığı 
aşınnışlardır. 

Sorguda red ve inkar ettik
leri bu suçu neden kendilerine 
yüklediğini soran ha.kime: 

- Ne bilelim biz? Karakolda 
tanıdıklanm görünce bizi hırsız 

yerine koydu. 

Hikim gülüyor ve diyordu: 
- Sizin sabıkalı lunnB oldu

ğunuzu da. bilmiyordu ya. .. 

Ve sonra şalıidlerle börekçi
nin celbi için mahkemeyi başka 
bir güne ve suçlulan da delil ol- 1 

madığından seFbest bıraktı., 

--•ıı•--

Demir dolu bir sandal 
battı 

Liman Şirketine aid 51 parça 
potrel demirini Zonguldak va
puruna götürmek üzere Sirke- ı 

ciden sandalına yü.ldiyen Mus-1 
tafa biraz açıldıktan sonra de
nizin fazlalığından dolayı bat
mıs ve kendisi kurtanlmıştır. 

Hem s-uçlu. hem güçlü 
Komşusunun saatini çalan ka
dın kabahati başkasına yük

lerken yakalandı 
Diin SuUaaahmed sulh cezadıı 

genç bir kadın gozyaşlurı iı;indc 

tevki! olundu. Bu; insanı hem ncın
dır.ın ve hem de kızdıran davaıım 
esası şudur: 

Bir dikim evinde çalışmnkta olan 
23 yaşındaki Münevver; evvelki gün 
kom5tJlanndan F::ıhr_iyeye ınis:ıfir 
gitmiş ve bir müddet görüşüp ko
nuştuklan sonra ınimasibl veçhile 
ayrılmıştır. 

Aradan bir müddet geçmiş ve bu 
sefer kompısu Jo'ahriye kendi evine 
gelerek; saatihin çalındıgından \'e 
evdeki kiracı Saniyeden şüphelen
diğinden bahsedince: 

- Pckl neden poli'c şikayet et
miyorsun?. 

Diye akıl Oğı·etmişfü. Onu hemen 
polise koşturmu ; sonra kendisi de 
kıırakola giderek saatin yerinde bu
lunduğunu pek az e\ \·el gürdilguııe 
ve bunu alsa alsa cv"n !~inde bulu
nan Saniyenin alı.ıcagına ~ehndettc 
bulun~tur. 

- 1 te bu bayandır. Bana saati 
\ eren buduı:. 

Diyen Necatı ıısı.l Cllcrnün !ailini 
meydnııa r.ıluırı.vermı tir. 

Du suretle sorgu hj!:iınliğine ka
dar gelen, hem suçlu ve hem de 
güçlü olan suçlu. hfildm Beşid.n 

ııualledn~ hep dogru cevnblar ver
miş \ c bilh:ıssa demiştir ki: 

- Ben: saati. çalmadım. Çalmak 
da b1cınezdim. Fakat çok par.nsız
dım1 nçtım.. kendinun de rehine 
koyacak bır. şeyım yoktu. Bunu bk 
muddct onra alac:ıgım gündclıkle
rlnıle rehinden çı •ar:ırak yine s:ıhi
binc iade ed ek un. Bütün cür
müm, suçum budur ı te. 

- öylo ı o .. neden Saniye hakkın
dn yalan sehadette bulunarak onu 
lUlaın ettin. PolıJde onu hırsız diye 
güsterdııı., 

- Bilmem ki efendım .• belki ca
hillik ettim. İŞ meydana çıkmaz 
sandım. 

- Ya .•.. Asıl kabahatin buı·ada 
iGtc. ıs meydana çıknuyacnk sen de 
saatin üstunc y:ıbc.aktın değıl mi? .. 

Ve bu özlere su lu l\'Iunevver ec
' ab buLunı~ or sade suçlu ta\•ırlarfa 
hfingıjr huııgur agl:yordu. 

mesi, Romanyayı biraz dalla 
Almanyanın her emrine boyd 
eğdirmekten başka bir şeye 19' 
ramıyacaktır. Zaten bu tor 
raklan bıra~ olanlar da ha
lis mihver dosttan idi. 

Rumanya, henüz keııdisiadıllll 
bir şey istenmeden - Fransa yt' 
kılır yıkılmaz - rejimini, harid 
siyasetini değiştirdi. İngiltere -
den yüz çevirerek AJmanyaya 
el açtı. Petrolleri üzerindeki İJI:" 
giliz hakJanm inkar etti. Bir~ 
İngilizleri memleketinden çıkar
dı. Fakat bu tabasbus hiç bir ift 
yaramadı. Evveli Rusya Bes&
rabyayı istedi ve aldı. Bu surei' 
le Ruınanyadan 44.500 kilomefi' 
re murabbalık toprakla 3 milyoll 
200.000 nüfusu gitti. Şimdi de 
Transilvanyanın bir kısmı Ma• 
carlara gitmektedir. Bu parça 
da 45.000 kilometre murabbaJlll 
ve 2.600.000 kişiyi ihtiva etmek• 
tedir. Arkasından Cenubi Dobri· 
cc Bulgarlara verilecektir. 

1914 harbinden sonra elid 
geçen arazi ile Rumanyanın top' 

rağı 295.000 kilometre murab
baına ve nüfusu da 19.649.000 e 
çıkmıştı. 

Demek ki bu sene Rusyayı. 

Macarista.na.. Bulgaristana bı· 
raktığJ arazi ve nüfusu ile, top
rağının ve insanlarının üçte bi• 
rini kaybetmektedir. Artık Ru• 
manya on üç buçuk milyonluk 
bir devlet haline inmektedir. 
Vakıa bu tadiller de, diğer bü

tün harita değişiklikleri gili. 
harbin sonunda kat'iyet iktisab 

edecektir. Harbi İngiltere ka• 
za.nırsa ne olacak? Fakat İiı
giltere Bcsarabya ilhakında se
sini çıkarmamış, Dobricenin Bul
garlara geçmc1:1ini ise tasvıö etr 
ıniştir. Yalnız Transilvanya il
hakını tanımıyacağı anlaşılıyor. 

O takdirde Besarabyanın dah• 
küçük bir parçasını kaybetmek· 
le kurtulacaktır. Bununla b&' 
rabcr nasıl olsa elinden 100 biıa 
kilometre mura.bbaına yakıB 
toprak ve alh milyona yakıll 

nüfus gidecek demektir. 
Rumanya. İngiltereyi gücen

dirmelt ve Almanyaya hoş gö
rünmek yüzünden hiç bir şef 
kaz:ı.nm.adığı için müslibnan o
lan ve müslümanlığını tescil et· 
timıeden ölüverdiğinden dolayı 
hiç bir mezarlığa kabul edilıni· 

yen hı.ristiyaııa benziyor. Haııi 
karısı ortada kalan cesede eğ). 
lerek: 

- Yaptığını beğendin mi? ı.. 
sayı danlttııı. Muhammedi dl 
ho§nut cdemiyerek, işte böyle 
açıkl:aı-da kalırsın ! 

DemiŞ, .. Rumanya da onun gi· 
bi İngiltCL'CYi darılttı. Fakat Al· 
manyayı da hoşnud edemedi. 

Behçet SAFA 

[l[adyo Programı J 
DlaJR uzwduğu: 

1648 m. 182 Kc/a. 120 Ki# 
T. A. P. 31. 7 m. 9465 Kc/a. 20 Ki# 
T. A. Q. 19. 74 m. 15195 Kc/•. 20 Ki# 

TORKIYE: SAATlt.E 
8/9/tHO PAZAR 

8.30! Procranı. ve m.einleket saat r 
yarı. 

&35 Muzilc Mar~ ve neşeli m~ 
lodılel' (Pi.) 

9.00 Ajans haberleri. 
9'.l'O Ev kadını - Yemek listesi. 
9.21W9.~ Muzik: .lllal'flar (Pl.) 
12.30 Progr,am ''e memleket saat 

ayarı. 

12.35 Muzik", 
12.50 AJ3ns haberleri. 
13.05 Müzik. 

13~/14.31> Müzik: Radyo salon. or
kest.rr.ısı. 

18.00 Pcoııram ve memleket saal 
ayarı. 

ABONE B1:m1Lt 
Tir~• ...... , 

Evet sizin gibi, tüc~n incelik
lerini bilnu,Jen kimseler cduğülen> 
denecek

0

yerde cdüğümienen~ derler 
geçerler. Aralanndaki inceligi sez
mezler. Vefik Paşa, JehQeldnde cdü
tfunlemeb takld etmek. bir yere 
bend ctmeb ve yine cdüğümlemek
taakkub demiştir. Kamusu Turkl 
sahibi de çoğ doğru olarak cduğüm
lemek> kelimesine cdü!fim yaparak 
bağlamak> anlamı veriyor, anladınız 
mı? Geçİ,JOnlm Divanı LQgata (cıld 

2, S. 103) de cTugün tügüldi:> sozunu 
c1nakadetil ukdetü> dbe arapçaya 
çevimılştir. Bu, düifim d{iiUldu de
mektir. 

tığı iki i!nmç huy. Medre9enin canı !!!'!!!!!"!!~!'!!'!!'!!'!!'!!'!~~~~""'"'!'9!'!~1 

Kar:ıgolda zabttL.ır tutulmuş \ e 
Saniye hakkında Lir sırkat cürmu 
meşhudu tanz1nı olunmuştur. Ancak 
saati bulmak üzere tahkikat \"e 
araştırmada bulunan pplisçe bu sı
rada 60 liralık :ılbn antin bir 1 adın 
tarafından Necıtt adındıı bk şahsa 
15 lira mukabilinde rehin bırakıldı-

Hakim bu gozy:l;llara baktı bak
tı \e: 

18.05 Mü.zile. Pnzar tayı (Pl.) 
18.3& Muzik: Melodiler (Pl.) 
18.4.5 Müzik; Rad,Yo c:ız orkestr.# 

(tbrahı.m. ÖZgÜr idaresinde) HNILIK 
1 AVLU( 
1 AYLIK 

1400 K,... 1700 K ... 
780 • t460 • 

400 • IOO • 
t AYLIK 150 • 100 • 

8 E)l'IOI 1940 PAZAR 
6 Şaban tSSI 

26 Rumi Aiulltott 1356 
G!ln 252 Ay: 9 1940 - Hızır 126 

GUn.. Oil• ikindi 
11.01 5.40 9.17 Ezanf 
~6.34 13.1! 18.41 Vasati 

Akeall\ Yataı 1..ıt 
12.00 1.34 US Ezani 
11.31 21.07 4.50 Vuatl 

Sizin anladığınıza göre düğüm 

düğümlendı denilse idi * o zaman 
garabet bulunurdu:. Tı1am tıkımlan
dı, ;rudwn 7U«1ırmlnnd1 mı deriz, yok
sa tıkım tıkıldı, yudum yuduldu mu 
deriz? 
Bedhouııe düğfunlemeler kelimesine 
cdüğüm 78Plllıık. dillüm baı:lomak> 
demiştir, )'elmez mi? (Hiç olmazsa 
arapçaa llid iku eUüa. Divıınıı bak 
clld 2 Ahlfe ıos > 

çıktı. f.akat huyu ~ 
' -10-

~Maruf tabirlerden bir kısmını mu 
tnassıbane türkçelcştlıVorsunuz da 
bir kısmına ilişmlyorsunuz, mcs~: 

emri hazır, mıwıf gibi kelimeleri 
kullan~uz da, mübalftğa ve 
tekit gibi kelimeleri atıyorsunuz., de
niliyor. Evet öyle yaplYOrwn. Istı -
lah olını,yarak diliınhc girmiş bulu
nan bir çok kelimeleri. bu arada 
mübalAğa ve tcltid kelim.ekrln.I. türk
çclcştirdi111. Bunu, ben milli bir va
zife biJbarwn. Benim altmış sene
lik ~ şb budur. Bu benim, 

ve benim gibi duıı-uııen oz tilı:kr;ule
rin andıdır. Emri hazır ve izafet gibi 
kclımclcr ıstılahtır. Dı\'an tercumesi gı öirenilerek Nec:ıti ile aat kar:ı-
bir tıl önce b:ısıma \"erilmişti. o za- kola getirilmiştir. Fnhr.iyc &aatirti 
manlar bu ıstıl5hlann bir kısmı he- görüp tanımış di~cr tar.aftan da 
nüz taınonılanm.amıştı, onun için de- Necati Saniyeyi gbnnus \iC: 

ğiştı.rcmedim; yoksa onların da yer- - Hayır hamı -aatl getiı·cn bu 
leriııde yeller cserd . Hoe:ım ' .. yan bayan değildir. Genç bir tazedir. 
yolunu alınış ol .1 k: r ,. ıı yur i.Jnc ın- Diye cürüm isnad edilmckl.C olnn 
de de\aın C'dc~ .t·r· va !l bu ha- kadını tebriye ctmi~:tir. 
rek t " .ar:ıbct bul ı , ne buluı anız O zaman polis tur:ıiındıın blr:ız 
bulun, l):ı ır n, rm, yırbnın, ter- ı evvel kendisinin s:ıati gördu unü 
biycnL: öl ü ıır-c r cdln biz da- söyliyen Münev\•er cclbedilcrek Ne-
rılmayız, çünkü de ..-ermeyiz. cati ile yüzleşt.irlllncc: 

BESiM ATALAY 

- Bayan dedi'.. i tevkif edi
yorum. M.'.lbkcınen mevkufen ya
pılncaktlr. Ne yapalım. Bu senin 
dil unce izliginın cezası iste. 

Ve suçluyu dı.53rı çıkarmak i.izc
re polise işaret etti. 

tçer de suratli bır daktilo tevki! 
müzekkere ıni yaz3rken dıs;ırıda 
bekliycn genç ,me\•kuf knd n da 
luçkırı tlarla ağlıyor 

- Anrun, bnbom bugunlcride mi 
gör~klerdt ... Ben bunu da ını ya
pncnktım? 

Dıye doğuniıyordu, 

19.30 Müzik: Saz eserleri ve oyuD 
havaları. 

19.45 Menüeket saat ayan, ııjaol 

haberleri. 
20.00 Mıwk: 
20,45 Konuşma. 
21.00 Mi.ızik: Fasıl heyeti. 
21.30 Milrik~ Ravel'in L'hcurc :&s

pagntc, operasından parçalar. 
2!!.30 Memleket saat ııyarı, Ajan' 

habedcrl ve ajaas SPor servisi. 
22'.50. Müaüc Clazband (Pl.) 
23.25/23..30 Yaruıki l}l'Cl8ram 

kape!UI. 



l'F~l SABAH 
,,. 1 

isti lal ğrunda,, 

e· 

tefrikası 
münasebeti1 

( Cevab) a cevab. 
---0--

,~efrika muharrın yazılarıma} 
lah" ?eva b) başlığı ile 4 9 '94:0 
~ ı (Tan) gazete-inde ce-1 
~ Vermek istemi . Okudum, 
~ sonunu bulduğum holde 
d lıktaki (Cevab) kelimesin
b r ~-::Ha oeva'b mahiyetinde 

Y bulamadım. 
h ~·azımda isim ,.c emsali 
~arın bir kıymeti olmadı~'lllı 
fi atle kaydettiğım halde 
d Gır:idlı imi.c;, filan ölmemiş 
d sadece buıllar üzerinde 
~uş Ye - ta.bir hoş görül-

- -ezel nip gevelenmış. 

1.}efrıl muharriri, bana l-a
~dclti ihtarlnrım üzerinde 
1f h \ermeli. Bunlıı.r olmadığı 
t ve y:ızı bir cevab ma.lıiye
\·llıQe bulunmadığı içm benim 
~ ecck bir cevabım olmaması 

. geliyordu. 

1 \: ız ara yerde bir ikı cüm
\ ar lti, ona knrşılık bir kaç 
~ ci~ lc:mek lftzım geldi: 

acıas 
[Baımakaleden devam] 

atmLqtı, 1\:ral Carol'un asıl ha
tası ve en büyiik kn.balıati ha
rici siyasette bir değişiklik ya
par.ak Mihver devletlerine sa
dakat lan etmekle onların Ru
.manya hakkındaki tasavvur ve 
plWilaıını değiştirebileceğini 1 

za:nuetmesindcdir. Mihver dev-, 
letlerinlıı şefleri dünyaya yeni 
bir im neşretmeyi gaye bilmiş 

~u zun a fırt alı hayatım 
geçir iş old ğum tecrUbe ere 
a rv det 

Yazan: Filozof Rıza 

il 

Tevfik 
birer yeni peygamber değildir- j (Serabı Ömrüm) unvanlı küçük şiir kita-
ler. Oui nn sosyal ve siyasi re- bı.mdnki mukaddcmcnin sonunda; 

yalnız kitnbl:ırdnn öğrenmiş olduğum mal\ım.at
la ikt!f a ctmiyeceğim: kendi kazancını olan esas
lı fikirlerle o maliımatı tashih ve tenkih edcbılc
cek kadar ömür siirmüş - ve uzunca süren fırtı
nalı hayatımda çok mühim \'e kıymetli tecrübe
ler görmüş olduğum için, vereceğim cevabları, 

(h::ı.yatımdan en mannh \•nlmlnn misal getire
rek) tcyicl edec~ğim. Evvela, geçirdiğim ve hfilfı. 
da geçirmekte bulunduğum şu tnrzı ha.yata na· 
zaran, (talihe, mukadderata, saadete ... ) ne ma
na verebileceğime dnir - çok kercl ... r - maruz ol
duj;'1llll mühim suale cevab Yereccğım; ve sözl • 
rimi tcyid için (henüz hiçbir yerde neşredilme
miş olan) şiirlerimden b::ızı parçalan - bu-er \•c
sika olarak - makalelerime dercedeceğim. 

[Samimi dostlıı.rınıdan ve talebemden bazı 
k:msclcrin alelumum estetik ve bilhas::;a edebi
yr.t mesclderine dair benden sormuş olduklnn 
ti!rlü türlü suallere mufassal ve müdellel cevab-
lar hazıdaclım.... lbir risale şeklinde basılması 

mul<ar:rerdir] demiştim. Sade dostlarımdan de
ğil, d.nha. birçok kişilerden • dine, felsefeye, saa
det ve mukı.ddcrnt meselelerine, bedbinliğe, nik
binliı;re. kendi itikadıma meslekimc.. elhasıl, dün
ya ve ıihıret suallerine dair - yığın yığın mek
tubl:ır nlmışım ve bugüne kadar saklamışım. Bir 
kaçını ancak bugünler.de, yani otuz sene sonra.!, 
okumaya fırsat 'bulabildim. Şimdi bu suallerin en 
mülıimlerine., bu gazete sütunlarında - nçık bir 
lisan ile - öilü, toplu - ccvnblar vereceğim; ve 

~~~~.;.;.... ___ _ RIZA TEVFİK 
Lübnan (Clınyc) 7 Haziran 19'10 

t Sen {Gebze kaymakamını kö
ere.k ve merhum Bulgar 

~ · n ruhuna sığıruı.rak Yuh
a Raı tana da vurmak istemi
~ \ e bu ikinci bir suikast te-

jimlcl'i ancak dahilde kendileri- 1 

ne bas mak hizmeti görecek bi
rer et ve vasıtadan ibarettir. 
Onlar bu filet sayesinde mutlak 
bır n ' uz ve .kuvvet iktisab et
tikten onra bu kuvveti ba§ka 
me ckctlcrc teca' üz etmek ve 
hik:imiyetler:ini genişletmek için 
kullıınmak azmindedirler. Yul-ı 
ruz dm ncsrcden peygamberler 
ınesleklcrınin sair ülkelerde ve 
her tnrnfta ka::bul edildiğini gör
mclrten başka blı' şey istemez
ler. kat bu dinleri bir talıak
küm filetı olarak kullanan siyasi J 

diktatörlerin gayesi din neşret-

:r.k K!ı.c!:iıc:aşi::h::;~~ Şu uzun e fırtına ı hayatim a gö müş, geçirm ·ş old m 

lİ.fiyle karşılanacak bir hal 
ı.ltıı • ) 

~::~ c!::uvc :::ergi~~~~ tecrübelere göre <adar ve saa e ne labi ir?. 
razı olmakla diktatörleri yu- Bu bahiste kendi hayatımdan misal n!aca-

tn~bze kaymakamını kötüle
~ ne ihtiyacım ve ne de 
~ buriyetim var. Onun mahi
~ti. . Vak'alnr, hii.cliseleıle ta
~ onündcdir. Sadık Babanın 
ltacı. una sığınmı~ değil, onun u
lı _des hatır.asım yalan ynn1ış 
lt lk<ıYelerlc rencide edilmekten 
it ~ağa çahşbm. Yahya 
l'tıap~ vurmak değil,, onu rah
l'tı t:.e andım ve muharrir Çek
e ~E'dc n.:ı; da gezerken ben onun 
~l:üı önünde ağladım. 

1.1 Uııu bilenler yaşıyor. Suikast tt!llla gelince, tabii eski uydur-
' lXıa.hud suikast masalına bir 

e dalı ynpılınış oluyor. 
h n~reket versin ki tefıika mu
<ll'rır; liıtüfkar davramı.rıık son 

r Ultılesiyle bana biraz gülmek 
tı verdi. Bu münasebetle 
~ da ilave ede)im: Cc:va.b 
~ediği satırlara hekimlik dilin
~ (kelime salamurası) derler. 
i rı bunu demek istemediğim 
rtı:ı §U kadaı·cık bir cevab ver
~e katlandım. Arzu ederlerse 
iti l'l necck eyler o kııdar çok .... 
ti 'Y O.lnız düzgün konuşmak şar
~le .. 

Doktor Fahri Can 

ll...._ ____ __ 
Beşiktaş aske 

spor maçı 
e: n Besiktaa ile Ankarnnın 
q ıte 6por t.akımı Şcre! stadında, 

b r mnç yapacaktır. Geçen 
t te :ckkül ctm .. ıne rağmen bu

~ .\nkuranın en kunetn ttıkımı 
l'>c.- gclmi§ olan maske spor ile 
• t... n bugUnkü maçın iutbol mc 
lı:n tatmin cd ek kndnr gu-

t. <ılac gı anln~ılııınkt;:ıdır. 

1 
.ıktaşın, milli kumeyc formda 

u .ıınnk için çıılışınakta olmasına 
·<ıbıı m .. skcspor dn bugünlerde 

t ..ı,'\retıı ~eklini mı.ihnfaza etmek-
ı. 

muşntrunıyacağını anlayama -
ğıın; ondan iyi bildiğim misal yoktur. 

clığındruı dolayı nüfuzları altına Ben, iki asra mensub olan bir ~ok adamların 
gir.eliği diktatörler Rumanyayı biriyim. Ömrümün ilk kınını, geçen asrın son o
acı ir -cerrahi ameliyeye tabi tuz iki senelerini dolduran inkılab snflıal:ı.rı nrn
tuttular. Rumen milleti pek,, 
tabii olarak şiddetli bir ıstırab sında yuvarınn:ırak geçti. O devrin kültürüne 

yabancı kalmadım; dilşüncelcrimden, duygula
duydu ve memlekette bir aksül-1 rımdan büyük bir pay, ve fevkalade bir zevk 
amel vücuda geldi. Mantıkau 1 

bu ,altsülanıel mihver deYletle- aklını Felsefede - o zamanlar nıaterialism, şiir-
rinc lm.rşı vuku bulmak icab e- de de - o fikir cereyaıuna tamamen zıd olarak -
derdi. ÇünkU onların her dedik- romnntiz.m hül:üm sürüyordu. Her iki cereyn.
lerine razı olmu~ kralın neda- na dn şevk ile atıldım ve öğrenmek, anlamak is
metine ehemmiyet vermemişler tiyenlcr kafilesine katıldmı; düşünce ve duygu 
ve Rumanyayı ımrçnlamı§lar- heyccanln.rile yaşadım : her iki sahada da ciddi 
dır. H lbuki mihYer <lcYletler.inc tetebbüatta bulundum; fakat en ziyade kendi 
çok daha yakındruı merbut un- vicdn.nmu istikşaf etmek merakına kapılclımdl. 
surlar mihver devletleri siyaseti Ara sırn sesimi çıkıı.rabilecek kndar da kuvvet, 

cesaret ve hak kazandım. O sıralarda - herkelchinde bu isyanı yaptıiar. 
Bilkrcşten alınan haberler De- sin fcfilkcl dediği - bnzı uygunsuzluklar. ehcm-

ntir muhafızların hüklımete sn· miyetsiz hayatınım normal - yani düzgün - gi· 
hı'b lur olmaz intikam hareket- dişini ncktcyo uğrattı; gayretimi, azmimi kıra
lerinc başladıklarını bildiriyor. madıysa da neşemi kırdı. Çoktan öksüzdüm, fa. 
Bugün henüz kan dökülmemiş- kat bu acı tecrübelerden sonra kimsesiz olduğu· 
tir. Yalnız memleketin muhte- mu gereği gibi anladım ve bedbin olduDJ; in
lif ıSiy et adamları, muhtelif ,ge- sanlardan da biraz sıdkım sıyrılır gibi oldu. E
nernll r, 3.Skerler ve siviller scrlcrini tıını<Uğım büyük mU!lSlr filozoflar ara
tevkif olunmuşlardır. Fa;kat sında - pesimizmio piri ve Allahı inkar eden 
tnrilıde gördüğümüz misnller mütefekkirlerin en küstahı olan - meşhur 
bize böyle başlıyan siyasi inkr- (Shopwhauer) de vardı; ben bu fevkalade ada
W.plann nerede duraca.klanw mın başlıca eserini biraz karışbrmış bırakmış
kes irnıek knbil olnmıyııcağını tım. tnfinlatım nuzacımı bozduktan sonra o koca 
öğretmıştir. Onw1 için dost Ru- kitabı tekrar c1iıne aldım ve kemali dikkatle baı;
mcıı m11letinin hayır ve saadeti tanbıı.şıı. ol.'Udunı. Bana çok tesir etti. Eminim! 
namın temenni edelim lti ilk O tesir ile iki uzun ~iir yazmışım ki her ikisi de 

hnsıI olan bu endişe bedbinlik zchrile dolu ve fena halde dinsizcesine 
ve korku buluU:ırı yeni diktatör bir şey!. F...ski kfi.ğıdla.nmın arasında müsvedde
gencral Antoncsco'nun akılfıne l~rini bulabildiğım o şiirler, tabü, hiç basılma· 

.. ·· 1- b" · · mıştır. O zamanlar· elbette basılam:ızdı; lakin ve uzak gonış u ır sıyasetı ne- 1 
ticcsmde çabuk zayi olsun ve dostlarını .indinde malumdu. ~ünkil, ilk dcfn o-
kan ökülınesiıı. Çünkü Rumen lara.k (dınsizlik ve sosialistlik) töhmetile curiıal 
milleti uğradığı fcliket karşı _ edilmiş ve hapse atılmıştım (•) Hapisten biisbü
sın hakiki bir kalkınma ha- tün mülbi. ve cesur bir asi olarak çıktım. Ve o 
reketinde muvaffak olmak için zaman, meşhur Rus nihilisti Pres Rrnpotkinin 
bütun evlildlarının halis -çc :sa- bir mühim eser.im okudum. Tasvir ettiği açlık 
mimi ır ittihadınn ve mesaisine ve kara yoksulluk sahnelerinden son derece mü
m htnçtır. Rumanya ağır ve , teessir olup, ruhumda elim bir şefkat feryadı 
insafsız darbeler yemiştir. Ru· 1 duyduğum ba:de, iddialnrı_nı, ve prensiple~ 
men milletinin meziyetleri \'e 1 kabul edemedım. Onun esennı okumazdan takn
knbUiyetieri ona bu felaketi ik- i ben üç sene evvel, ben zavallı sefiller için büyiik 
tiham ettirilmek imkanını te- ~ ve çok derin bir merhamet duynıuş ve şu söz
min edeceı!i mulıakkakbr. Fa) leri söylemiştim; ve tamamile fikren darvinist 
kat dnhili 

0 

nifakln.r ve müca-! olduğum halde onu hayvanat alemine hnsredi
dclclcrde km-vetini dağıtacak ve yordwn in.saniye\: file.mine bir düsturu amel ol-

h .isrııf edecek Rumen .milleti çok mak üzere tavsıye edilecek bir ideal gibi kabul 
'-lir ı ·ı.. h lb aciz bir ~-nziyete düşer ve ecne- edemıyordum; nitekim bugün de kntiyen dar-
t i .ngı lZ ta te ahi- bi nüfuz ve taha:kkümüne biitün vinist olduğum halde. onun alıkiımmı insan mai
llın muvaffakıyefi bütün maruz kalır. Koca koc::ı. @etine tatbik etmek 'stiyenleri mütllıiş bir dalfı.-

< Ba; tanırı 1 inci sayfada) devletlerin bir kaç hafta, ho.tta I letin kurbanı addetmekte israr ediyorum, ve 
•1 F e Sen Norveç gcmistne bir ı:-rN'P içinde ortadan kalktığı cihanı medeniyetin bugünkü felaketi bana tama-
<ınu \e dunn.n ını cmrctm1" - o--- ·ı h k · F l t tak "be · · b c .., bir zamanda bu gı'bi ya.ııh..a ha- ı mı e a venyor. a ca , rı n yınnı eş yaş-

. e.n:ud buğday yüku bulunu - .,. d 'k kta bul d - h'tte ~1c0tler tamiri imkansız hare· ların a 1 en - yaşama un ugum mu ı ' b 11 \ e A:man m dere mlırette- .ı:o "" • 'd' b - · k 
<:ınrınd Alınanyayn doğru scy- ketlere meydan açabilir. vicdnnımı rahatsız eden, i.ımı ımi ogan bırço 

l Cl?'du Geınid NOI"\eı;:li mı.irelte- Düse~- Oahid YALÇIN uygunsuzluklar şebekesi içinde çırpımp durur-
ile Noncı;:li kaptan ve bir duş- ------=====----- ken, bakınız ne gibi duygular ve düşüncelerle 

7 c'! z ı tnrıı!ından batırılan F-en rbahçe umumi coşup taşıyormuşwn, ve mukadtlcratımın cilve-
~~0 toluk lnglliz Haxby vapu- ı· t l !erine göre nnsıl bır şahsiyyet temsil ediyor-

'l'r da murcttcbatı 'ardı. heye 1 op anıyor '> 
' ~Pic Sennın Alınan mürettebatı, Yeni beı.len terbiyesi nizamname- muşum · !. 
Olcıu arı da bir ın~Oiz denizaltısı ı:ine intibak meselesini gıin.;ı,;mck Evveliı zulmo.. mn.ruz olduğum ve tesirini şid· 

l~.ı. u nlaymca, 'npuru batır - uzere Ferrerbah~c umum heyeti btı detlc lıissettiğinıô.en dolayı, münkir, dinsiz ve 
l ~r. Conide bulunanlar tahlisiye snb:ıh t pfanaenktır. bedbin olmuşum; bu sebeble de, insnniyetin se-

t Yer alını ınrd1r. Maraton müsabakası fil ve mazlüm ekseriyetine büyük ve derin bir 
b gi}jz d niz altı gemisi, 24 tngi-

t ~abr·Ycli ı ılc Non eçteki kııptaıu B..ılkan oyunlarımı programına, şefknt duygusu ile ınnneviyyetim - ahlfıkaıı - yük 
<lr tun almı , faknt diğerlerini Yunan.ül.:ırın tekilli üzerine, ıth:ı.l e- selmiş, fakat bu duygulan, bu fikirleri bir asi 

UŞt.ır, Bunun tiZerlnc telsizle dilmi olan maroıton koşu.su Turkiye tavrile, bir ihtilalci eda.sile izJınr etmişim. Şim
dcnizdcki y lerini bildir- birine lı1ınde de Y• pılacaktır. Ancak dilik §U birkaç beyti okuyunuz, benim bu ah· 

ltt. '\ e bunun üzerine İngiliz hava ko'1Uelılanmız.ın, f la yıprnnmama- valimi ve tezahüratımı pek zaruri ve - sebebleri-
l li {!tlcrtııc ıncn::ub deniz tayyare- ları için Türkiye bırincilıginde marn- ne ruı.zarruı - tabü bulncn.ksınız: 

l.ırelcrck bunlıı.nn h psini kurtar- ton '30 kılo metre Ozcrindcn y:ıpıln-
• 1 ro 1.lır. 

\':ictlnndır eyleyl'n beni izerdci elem 
Gördifü~,e hfili za.rini 'nan sefaletin, 
Çclıremdc nlü i hüznii durur iğbirar ilo 
L\lirabdır kederli yüzüm ad.emine.tin: 
Bir Jrnro hak şu l«~şmcl:eşi hiniha.yere 
Gör 9ehn-i hazinini fakru 7.anıretm.. 
Fikr et cihfm içinde nedir lezzeti ha~•a.t 
Gn.vgnyı· bi:unıınını ~Tet nınisefüı, 

Hak gillibin, bu ıııa.rckeı ciddü rezınde, 
AJıltfimı adlii dii.dt bu; zn.llm adu.lctin. 
Ten r:vcrillü isü fanın hukuku zevk! .• 
tın nhirih ! ... 

Şu bir kaç beyit s.ize pek snmimi vo ateşli 
bir bcliigntıln. gösterir ki, vicdanım insaniyetin 
sefaletinden derin bir elem duymus, ikinci beyit 
ad.etil pessimismin mihrak noktası olduğuma 
işaret veriyor, dalıa sonraki beyitler de d rvi
nism ahkarrunın insaniyet muaşeretinde verdıgi 
fena neticeler.e isyan ediyor; ondan som'a. so3i
alist davası eden beyitler var, insanın hür olına.
dığını iddia eden şu beyit de var ki deterrnınis
min sarih bir düsturudur: 

Fi'linde ızhmndır insaıu tlSinıin 
leydnn veren \'Ukuuna her bir fa.znlıntin 

Açık bir lisan ile dinsizce yazılmış şiirlerım, 
pek uzw1 ve murabb:ı.lnrdan mürekkeb olan dı
ğer bir mnuzwnemde doludur. Şunlara bukıoız: 

(15 inci kıt'a) 
AJ\ü hilant't, ulfım, ı tıudn.t, 

tnlnmbatı cümle mevcudat. 
IDe\•r.i fok\inl eyle~ip ispn. 
AıvMcrken haldkaü, lıalii. 

(15 ıncı) 
Gene iwJtf~n 'eri11 muh:ıüıta 
Dii~ lmycli ihtim:ılllb; 
Bunca nıağlfıh iken bayntata 
Bilinir mi hala: ~il..i C§")'S.? •• 

(17 nci) 
İbn eder lıer h:.ıldkati tayinı; 
Olamam ben hayalü z.: ndan emın 
Sırrı hiUmt, sernirl tekvin, 
Din il nnbşılnu~·or la! •• 

(1 inci) 
'!önneyiı) kfün:ıtı meşhudu, 

Arnnz kör gibi o nıe\·cudu. 
erit.esin - bilmeyiz ki - miibm'fu, 
ndi \clımü hav:ılidir nınlızn!.. 

lıa nhirih... . 

Pek genç iken soyledığim bu sözler tefsir 
istemez, değilı:ni ? ! . 

İşte ben otuz iki yaşında, pek ateşli, husu
sa cismen çok kuvvetli ve cesaretli bir delişmen, 
fakat engin maliımatlı bir adam olduğum halde 
bu a~rır düşünce ve duygu yığııu ile yüklü olarak 
uyanık bulunduj;;'llm halde (insaniyeti bu yeni 
asır ufuklarına tevcih eden) dönüm yerini se
lfımctle geçtim. Ve Avrupa mülefekkirlerile mu· 
asır olnrak geçtim!.. On dokuzuncu asrııı mu
tcrinlismini, qcterminismıni, miinltirlığini, ilme 
fartı imanım.. hakkile temsil cdiyormu.'jum. 
Gördünüz! İşte gencliğinıin mukaddcı~tı buy
mu , talihsiz imişim zannediyordum. Aksini ın
pat edeceğim. 

HIZA 1'EVFtK 

t•] f\1evz:uu bahsettıöım bu şilrlcrl yakın dostları"l'l 

bilirlerdi, hatta Reciıizade E1<reın merhum, bunu pek 

takdir ctmiı ve b r mısra nı al p zavallı Nejadın mezar 

ta§ı kitabesine kazdırmıı olduğunu bana ke11di söyledı 

idi; eski arkada§larımdan (Abdullah Cevdet), (Nedim), 

ve -o zamanlar bende11 ders alan (Nureddin Ferruh 

Beyler, bu şllrlerlme mahrem olan yakın doııtlarımd n 

idiler. Çok esef cderım ki okları vefat etti, fakat h:ım. 

dolııun Nureddin Ferruh Bey sözlerimi t:ıııdık edcblllr. 

a 
az na 
[Baş tarafı 1 inci sahifede] 

169867 4.000 
129828 2.000 
168946 2.000 
194146 2.000 

1000 lira kıızana.n nwll!l.rnlar: 
2438 5493 5882 6004 25028 

30697 33625 33427 37677 47153 
48744 5010ll 53161 54463 57308j 
68030 74112 75583 62GG5 87441 
94578 94~54 100733 108504 121158 

125680 131650 131678 135591 148976 
149392 150806 152434 1555136 157805 
16042 ... 163393 168916 175094 183201 

Bu numıırnlardan ınııuda son üç 
rakamı (077) ile nihayet bulan (200) 
numara 100 er )Ira, son iki rak, mı 
(53) ile nıhayet buL'.ın (2000) numa
ra 8 er lırtı, son rakamı (3) ile nı
hnyet bulruı (20.000) numara 3 er 
lira, son rakamı (8) ile ml1ayct bu- ı 

lan (20.000) numura da 2 ııc:r lira 
ikramiye k zanm.ışlardır. 

Afrikada harb 
[Da~ tarafı 1 inci sahifede] 1 

va hiıcuınu olmuş ve bunlar baz.ı ha
sarı muctb oL-nııştur. Uti düşman tay
yaresi, hnvn bataryıılanmız tatt!ın
dnn düşilrillmuııt\ir. 

Fılıstın: Dün oğlcdcn sonra duıı -
mnn t:ıyyarclcri, Hayfedıı bir hücum 
y:ıpmı'1nrdır. Hava d fi bntaryal:ırı
mız harekete ~cç.'11~ ve duşmnnı bom 
bal.:ıruu ıcu · ı:;urclte nttırn .. d n 
gerı pü.;kurtmuştur. n:ısar ve tele
fat yoktur. 

D cı· cephelerde kaydc dcger bir 
şey olmam ır. 

Kahir 7 {a.a.) - Muhasmnntın 
b'dayctındenbcri ilk defa olnrak p ... r 
lak: bir bır gune§ zlynsı nltında yük- 1 
sek bir irW dan uçmnkt:ı. ol:ın ıtal
yan tayy:ırclerl Su..: eyşin uzerinc bir 
k:ıç bomba atmıslardır. insunea hiç 
bir zayi l olmamıştır. 

ıersa a.tralı boıub:W!.ııdı 

Kahire, 7 (ıuı.) - DL;nkü tebliğ· 
Mersa r.Iatıuh bombardıman cdıl

dı. Ha rnt azdır. 1no;ancn z~~ iat yok
tur. Saır cephelerde şayanı i ':ır bir 

;:;:·pada harb 1 

[Baı tarafı 1 inci sahifede] 
maıısabuun &imal ı.ahilinde bir en -
du tn tesisatı üzedne de bombnl r 
ntıl:nış ve bu bombalar yangınlar çı
karmıştır. 

S:.lat yınni> e kadar ı:clcın h:ıbcrlL1 
bu hikumla.r esn ndn m;cılanmı~ 

tnrııf nd.w, 1G sı bomb:ı.ıdım:ın tay -
y< resi olmak iızerc 21 dU.'}tllan tnyy -
re uıin duşUrülmüş olduğunu bıldir
m "'ct.edlr. A.' cı t:ıyynrelenmiulen 
b k vıptır. 

üttanktan il"zfi u c 
Akdenire n ıldı 

ı drid, 7 (a.a.) - D. N. B.: 
Cebclü~tankta bulunan İngiliz fi

SAYFA: 3 

12 da nasıl 
bombardıman 

edild. 
(Baı tarafı 1 inci sahifede] 

bombardımana nasıl tuttuklarını 
gördüm. 

BiliUıa~ Şarki Akdr'lliz f"ı
losunun hemen tamam , garb 
mınta.kasındaki cilz' ltamlııra 
iltihak etti ve fetlıed Jmez sa
hih kalelere benziyen Jaglam bır 
harb gemisi hattı tcşlnl edildi. 
İtalyan ta.yyareleriwn bombar
dımanından maada cidıii bır şe
ye tesadüf etmedik. İtalyan fi· 
!osunun işaret edildığı noktalan 
aramak üzere iki defn Akdeniz 
boyunca volta \•urduktan sonn1.y 
donanma rotasını Malt.ayn dog
ru çevirdi. 

Bir kaç saat.sonra gene denize 
açılarak düşmanı arn.nıngn b:ı.ş

lndık. Salı akşamı destroy rler
de ertesi günü harbo ba.J'}lruıaca
ğı iffin edildi. Uyku uyumanın 

imkanı kalmadı. Yarma ıntiza • 
ren herkes uyanık kalmak isti
yordu. Şafakla işe b::ı.sluma saati 
gelmiş bulunuyordu. 

Süvari ve sub3.ylnrın durbtin
leri esmer ,.c ivicaclı ve sahilden 
gelen pembe ziyanın o ksi ile 
pek latif bir mo..nzara arzeden 
Scarpanto adasının lıstüne mü
teveccih bulunuyorou. Destro 
yerin bataryaları. beni kupeş • 
tenin üzerine de\•iren bir taıTa.· 
kn ile ateş açblnr. Bıı kaç yüz 
metre ileride Scarpanto adası, 

İtalyan valisinin b yaz konağı 
ile mükemmelen gorw:unekte 
idi. 

Fakat a~ açıldıg1 mmnn 
her halde vali ve büttin ada dn 
uykuda bulunmakta i ı. Obiı.s· 
ler, esmer tepeciklcrdeki kışla • 
ların, deniz tayyarelon lıa.ngnr
larının ve liınn n tesisatının uzerl 
ne düş:meğe başladı. D troye -
rin toplnnndan yemden nteş .,.u
leleri fışkırdı. 

Adanın ccnub kısmınJn di
ğer iki destroyer bir duşman 

tayyare meydanını ağır bir 
bombardımann tiı.bı tuttular • 
İtalyan sahil batarya.lnn mu
kabele için bir tek top bıle atma· 
dılar. Bilô.hara donanma lskcn
deriyeyc doğru hareket etti. İ
talyanlar tarafından hıçbir bom 
bardımana maruz kalın d n dou 
dük. 

Fakat iki denizaltı hu umu 
alarmı verildi. Onl r dn. kuru 
sıkı alnrnılardnn ibaret kı.ı.ldı. 

lo u, Akdenizc dogru açılını tır. Altı Kr l 
tı!'n ~t gcm"slnden mil ckl.cb bir ın- a 
gi.liz ıuıfilcsi de, knıvazlirler \'C tay-

111 

Karol lsviçreye 
gitti yare refal~:ıt.ndc, Ailnntıkc do rru 

yola çıl mıştır. 

Abu ~ııda IU"Oj ktör fabrikası 
tnlırib edildi 

Bertin. 7 {a.n.) - Stc!ani ajansın
dan· 

1ngılız t.ayyarelcrlnill geçen gece 
Almıın araz.ısı uzcrinc ynpmış olduk
ları yeni ukın csnnsıııda bır tek ns
kcrl hcdc!c isabet vaki oldugu bil
oırılmclttedıı" Bu hedef dt' Bran -
dcbourg civarındaki bir projektör 
!abrikasıdır. Bir projektor tahr!b 
cdilmişt r. Birkaç ölu ve y:ırnlı var
dır. 

İngiliz tebliği 
J..ond:-Q, 7 (a.n.) - Ha\ :ı nezareti

nin tebligı: 
Cı/7 t•ylü1 gecesi, tııglliz h..ıva kuv

' etlcı l, Almanynda Hollanda, Bclçik<ı 
\'C şiımıll Frmıs:ıdn bir çok nskcri 
hedefle c hı.ic.'um etmi,lcrdır. 

Bcrlın mıntakasmda, bir clckb-ik 

(Ba§ tarafı 1 lncı s;ıhıfede] 

Bu gazetenin idare tar~ k
kında bir nııket açılmıştır. 

Demir muhafızlaruı yeni şe
fi, lejiyonerlerin biıtun numa
yişlerini yasnk etmi tır. 

Son günlerin h dıselul"i esna
sında, Bükreş, K t.ence ve 
Brazovdo. mnktul dUşmils ol::ın 

Demir muhaf1zlara milli cena-
ze merasimi yapılacaktır. 

Demir muhafızlar tcşkıLltının 
merkezinde Comelıus Cndra:ıu 
ile İspanyada maktul du nıüş 
olan Demir mulıafızların ve b\i .. 
tlin bu harekete iştirak yüzün
den telef olanların habro.lannı 
tebcil için dini bir ayın yapılmış
tır. 

fnbrıl<.:a ı, 1Jetrol hedefleri csa is - ıı-ı.!!!~!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!'!!'!!!'!!!!!"'.~~~~"""'!! 
t.asyonhırıruı isabctlcr yapılmıştır. 
Almanyanuı cenubu garbisindeki 

om1nnlardaki diğer hedeflerde yan
g n çık:ırılnuştır. 

Rulırdc Rcn:ınyad:ı, Bosc.huendc, 
Crefelddc, nnnhcimde, Ehrnngdn ve 
dıgcr yerlerde, tayy:ırc mcydnnlnrına 
demir yolu muvasalnlnrına \ c d ger 
J1edcflcrc i abctlcr k;:ıydroılm..ştı:r. 

Bı uk rl ci\arınd:ı c ya i t ıyonln
rına hucum cdilmıııtir. Bcnlod:ı, C:ı .. ı- A~•em•ı:i11:1&1U~Willrilıil 
isdc ve Dtınkcrqucdc h:ı\ meyd:ın

larınıı 'e Calnis eh arınd.ı iki batarya 
ınc\ kiınc hasarlaı· yapılm4jur. 

ild Uıyyarcml' luıyıptıı·. 

Londra, 7 (a.a.) - Londra ı m
ta~mda gunün ikinci nl:ırını Grcen
\'i ı:.:ıntilc a::ıt Hl.30 da \ erılmi tir. 
Nc•~oık. 7 (n.a.) - Dcrlinden Ne\ 

york gazetek.:-ine gelen h bcrlcre 
" 1n Uz t.ayy.ırelcn dun eecc 

Ecrlın W:enndc fcvkalfıd , agıdan 

uı;muşl r \ e lıcdcflC'rini iJ ıce göre -
bılınck n nydınlntıcı !i ekler kul -
lanmışlnrdır. Sanıldıvnn ore, y pı

lan h r çok ciddıdir CUnkil t:ıy -
ymıc.ler, dalg l:ır halinde ehrin mer
kez.! iızerindcn ccçmrn \ c hrln bu
t un mud temi ıll dcüı olnrnlt 
hep birden harekete gel.mi tır. Lch:ı-

Sinenıası 
• ALI Aksa.mı 

1940 - 1941 sıncmı:ı m 

ALBERT J>REJEAN 
mıuı 

le DİTA P.tlltl .. O 

onte Carlonun 
eçhu dın. 

fılmı ile 
Lüks, Kumnr ve Ai 

Bu ga.l.'l itfo lınzırlanıruz. 
tcr dcıniryoıu · t:ı.SJ onu 
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YılNI SARAJI 

No. 145 Yazarı: Sami KARAVEL BEBEK BELEDİYE BAHÇESİNDE 
K E l A l İ Ç Q N U N Bngiiu saat 17 d en itihare~ sabaha kadar 

SON GuRE LERi- , Türk hava Kurumu Bebek şubesi tarafından 

ı;-akat, çok cür'etkar ve baba 1 
yiğit olan Ifatrancı dinlemedi, 
korkmadı. Aradan bir iıki daki

ka geçmeden tekrar hasmına to

puklarına. kadar bir dalış dalıa 

tatlı niırasile tekrar başlamıf]tı. ! B Ü Y Ü K M (j S A M E R E 
Katrancı, çırpınarak: MÜNİR NUREDDİN ve A R K A D A Ş L A R 1 
- Hayda usta be?. lUet-hur PANTOS Orkestrası Bt>ynelmilel l\likrofon şaııtÖ'ı;ii J.11..0 Al..EKSANDlt -
Diye diri bir narn atmıştı. BUYUK VAUYET~ PROGUA."1 

Sanki biraz evvel boyunduruğu ------------.------------------- --------
ya,ı>tı. yiyen o değildi. Sanki ağzından , BU AKŞAM 

Aliço, yine hnsm_ını karşıla
mada mahir oldu. Ve hemen eği-

dişi çıkan lfatrancı değildi. 
(Sonu var) C. il. P. Beyoğlu Jlalke\'i Sosyal yardım kolu adına tertib olunan 1 

İstanbul Eğlenceleri - Beyoğlu Gecesi 1 
1 

lerek boyunduruğu taktı . 1 1 
Aliçonun bu sefer k i boyund u- TiYATROLAR 

ruğu müthişti. Boğuyordu, Jn- ------------

TEPEBAŞI BELEDİYE BAHÇESİ <Alaturka Kısmında) 1 nyortlu. Katrancının gözleri a- RAŞiD RIZA Tirntro u 
HALiDE PiŞKiN ber. bcr 

nadnn cloğına dışarı fırlamıştı. 3 eylül p:ıznr gunu akşrul"I 
Ağzından burnundan kan gcli - Gedlkpa§.'.I AZAK b..ıhç<'Sinde 

Vodvil 3 per de SAFİYE- NAŞİD 
yordu. v u M u R c A K 

Se) ırciler bağırmnğa başla -

dılar. 

- Hey öldiirccek misin be?. 
- Boylc gürcfi mi olur be?. 
-Bırak be!. 

Temiz kullanılmıs Fiyat ın~rka 
G silindirli 1500 muclcli otomo
bil acele satılıktır. 49304 No. yo 

telc!onln müracaat. 
Aliço, orala rda debrildi. Hab!

re boğu~·ordu. Katrancının taraf .... 

dar1anndn n be . on kişi m eydana =======Z=A==Y=-=i=====

KARADE. ~iz OYUN \'c HAVAi.ARi - EGE ZEY
JmKU~Hİ - TtlnK1STAN KIZLAnI BÜYÜK 
VAl~VI~E - CANBAZ KlJılPANYASI - TAK
J.iTLİ YC KAHKAllAU KO~n:nı - ı~ı~nLEBtct 
KUVAUTt.'TOSU - MEHTAP F1. }~K J~OLENCE-.. 

LERt DUJIUI.JYJ~ YOJ\TUH. )coşu tular .. bağırmağa başladı- 1 

1 935 - 936 ders yılına o.el ~~~!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!~!!!!!!!!!!!! lar. sanat okulundan aldı.tını tn dıkname- ~ 
- Ayıptır be!. B öyJc pchli- mi 241yf ettim. Ycni .. ınl çıkarae< gım-

vanlık mı olur be?. 1 füın c ki.ıınin yilkmil yoktur. 
Diyorlardı. Seyircilerden bir Cemil Atasoy ==================== Josmı da: 1940 l ... t 
- Çekilin!. l{anşmayın!. Gü- yı ının agus OS 

rcş kıran kırana.dır.. ayında t ramvay tünel 
Diye bağırıyorlardı. Az kalsın :. ' l 

ka,•ga çıkacaktı. Fakat, Ali~o ve otobus araba arın-
boyunduruğuna devam etti ve da bulunan eşyanın 
iki üç dakika boğduktan sonra, •• f d l )" . 
bıraktı. Bu bırakış kendi ihtiya- MU re at l ıstesı: 
ıilc i<li. Aded 'I 1 

Katrnncı, SC'rsemlemişti. Güç Kadın ve erkek için çift \ "C tek Askerlik işleri 
hnl ile kendini topariıynbi!di. cldi'.' enlcr. ... ....... ... ........... .. 20 !----------1!9'11--
Ağzından gelen kanı tükürüyor- Kndın ve erkek için çift \ "C tek Kadıköy Yerli Askerlik ıubuln • 

du. aya'.knbılar ......... ........... " ... 17 de~~yanları Vatani Hizmete Davet 
AJiro, boyunduruf!u bır-dktık- Kadın ve erkek için ş;ıpka, 

_ -:. o bere \ e kasketi r ........ .......... 10 ı - Hastahanckrde oçılocak yor-
tan sonra, hasmını bırnkarak Kndın ve erkek için §cmsiyeler dm1cı bemsireler kursunn g:t)T1 isl:lm 
ilerledi ve seyircilere bağırarak: ............. ...................... .. .. ... 15 bayanlar dahi i tirak e<lebileceklcr-

- Abc,
1 pehlivanlık be!. Muhtelit cins çantalar ....... ..• 68 dir. 

M htel· ı · 1~ ~a 2 - 15/9/1940 cununde nçılacı:ık - Tehey! .• Hepte, mag-lüb u ı cıns çamas:ır .... r ...... ı 
K ı 4 kursa clevnm if;teğindc bulunun ba-

olmamı mı istiyorsunuz be?. umuş pan;ı:ı arı ......... ........ 
9 

yanların 14/9/1940 glinune kadar 
Erkek ceket ve pantalonu .... .. 

- Abc d:ılm:ısın çckmiyeyim E,,<;arplar .............................. 3 ~bcmi?.e müraca Uo knyıt olunma-
ona boyundurukcazı be? Bastonlar .............................. 2 lan illin olunur. 

- Durup dururken mi boyun· fükck cep saaU .................. 2 
du.;.k çektim be? .. dedi. Kadın kol saati .................. l 

Aliçonun söyledikleri doğııı Masa saati ........................... 
1
1 

Rop kemeri ................... .... . 
jdi. Alaturka güreşde knideleı Gö,Juk .............................. 10 
vardı. Kitnb, evrak ve kağıtlar . ..... 42 

Meselu; durup dururken has· HırdnrnUar ........................ 12-1 
mına boyunduruk çekmek ayıp- Sefer tosları ..................... J6 
b Dolınn kalcın . .... .• .. .•... •••. •. • ı 

• k h bo d kl Yiyecek maddeler ............ 17 
Fa at, asını yun uru a Bu eşya sahiplerinin GaJ;ıtada Til-

albna almak ola.bilirdi. Lakin, ncl nrkasında tnımvny hnrekct dai-

• • • 
Bakırk6y Aıkerlık iUbeslnden: 
336 ve bu doğumlularla munmcle

ye tlıbi yerli ve ynbancı eratın son 
yoklamalnrına 2 Eylülde başlanarak 
eylul sonuna kadar devam edileceği 
\•e günleri cV\clce iıtın ed.ilml~U. 

Bu yoklamaların 15 Eylül 1940 tn
rihlne kadar bitirılmcsi icab etUgin
dcn nUikodnrnnın bu tarihe kadar 
cumartesi, pazar gunlerinden maada 
diğer gi\nler saat 9 dan 13 e kadar 
milnıcaaUnrı hızumu ilan olunur. hiç bir şey yapmayıp safi bo- resine mOr:ıcaaUnrı. •8.'i88> 

yundurukla boğmak erkeklik de- ===::::=====================k== 
ğilcli. Eğer hasım dalar veyahud Sümer Bank Gemlik Suriğipe 
başka türlü bir oyunla hücum 

ederse karşısında bulunan peh· fabrikası müdürlüaov ünden: 
livanın kendisini korumak için 

boyundurukla mukabele etmesi 
haklı idi. 

M:ımulAtunıun 1/9/1940 tarihinden itıbaren mer'iyet mcvkiine giren 
yeni satış fiyat ve enrUnrı aşağıda gösterllmişUr. 

lştc, Ali~o da hasmının dnl
masına boyundurukla mukabele 
etmiş bulunuyordu. Haklı idi. 
Katrancı da, babayiğit bir peh 

livandı. Aliçonun sözlerini kan
lı ağzilc tamamladı. 

- Ağalar, beyler karışmayın 
be? .. Abe, güreşi yapanlar biziz! 
Size ne oluyor be!. 

- Abe pehllvanlık bu be!. 

Sunğlpek ipliği ~tın almak isüycnler do~dnn dogruyn fabrikaya yaz.ı 
ile VC'ya bizzat mnracn:ıt cdebllcceklcri gibi siparişlerın tstanbuldn Ka
tırcıotılu hanıncm Silmcrbank Birleşik yilnlu dokuma \ e yün ipllgi fobri
kaları müessesesi merkezine kaydettirilebilccekleri bildirilir. 

Deni er 

60 

75 
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Kalitelere göre 
aatıf fiyatı krş. 

805 
'195 
785 

Denler 

~00 

Kalitelere göro 
Katıte Satıı fiyatı 
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DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONU iLANLARI 

ı 00 adcd Sıhhiye arkn çantnsı 
500 > Harp paketi torbası 

12 Çift LAstik balıkçı çiz.mcsi 
20 aded AGçı bıçağı 

20 > Et bıçağı 
20 > Ekmek bıçağı 
2 > Köşebent 8 Mt. X75 X75X7 ın/.m 
2 > > 6 > xıooxıooxıo > 
4 > > 6 > X80 X80X8 > 
ı > Sıyah saç 2440X1220X8 > 
1 > > > 2440X1220X6 > 

200 Kg. Hurda yu\'nrlnk demir çubuk 4 : 6 Mt. 20 lik 
500 > > > > > 4 : 6 Mt. 25 lik 
• 400 > > > > > 4 : 6 Mt. 30 luk 
100 > Karfiçe çivisi 
Yukarıda cins ve "mikd:ırı yazılı e~.ı ve malzeme 10 eyliU 1940 s. lı 

günu sant 16 dan itibaren pauırlıkla alın:ıcuktır. 

lsteklilerjn belli gün \'e saatte Kasıınp;ıliada bulunan komisyon bina-
sında h::zır bulunmaları. (8241) 

• • • 
1 - Tahmin edilen bedeli c52.50i> lira olan d30.000• kilo sabunıııı 

25 eylül 1940 çal"§:ımba günü saat dl> de kapalı zarfla eksiltmesi yapı
lncnktır. 

1 2 - İlk temiruı.tı •38i5 ı> lira •35> kuruş olup şartnamesi her a;ün ko
misyonı.laıı c.263> kur~ bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - lsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği belgeleri havı tanzim 
<.'<lecekleri kapalı uırllnnnı en geç belli gun ve saatten bir saat evveline 
kadar Kasımpaşada bulunan komLyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
\ermeleri. c.8118> 

• • • 
l - Tabmln edilen bcd 1i cl03.410> lira olan •300.000> kilo pirincin 

26 Eylül 1940 perşembe günü saat 17 de kapalı zarfla eksiltmesi ynpıla

caktır. 

2 - ilk teminatı •6420) lira • 50> kuruş olup şartnamesi her giln ko• 
misyondan <517> kuruş mukabilinde alınabilir. 

3 - fsteklHC'Tin 2490 snyılı kanunun istediği belgeleri havi tamjırt 
c:de(eklcri kapalı teklif mektuplarını belli gün ve saatten bit· sant evveli
ne kadar Kas:ımptışadn buluııon komi yon başkanlığına makbuz mukabilin-
de vermeleri. •8119> 

• • • 
1 - Tahmin edılm bedeli c24.336t lira olan c130.000• kilo zeytinip 

26 EylOI 1940 perscınbe gı.inu saat 15.30 d:ı kapalı :zarfla eksiltmesi yapı
lacaktır. 

2 - 11k teminntı cl825t lira t:20• kuruş olup şartnamesi her can ko
misyondan parasız. olarak alınabilir. 

S - tstcklilerln 2490 sayılı knnur.un istediği belgeleri havi truız.im 
edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve ıııaatten bfr saat 
cvvelıne kadar Knsımpa~adn bulunnn komisyon başkanlığına makbuz. mu-
kabilinde vermeleri. (8121) 

• • • 
1 - Tahmin edilen bedeli • 7766> lira «25> kuruş olan d500> kilo ça

yın, 25/Ey11ll/940 çarşamba günii saat 17 de kapalı zarna eksiltmesi ya
pılacakbr. 

2 - t ik teminatı •582> lira c47> kuruş olup şnrtnomcsi her ıün ko
misyondan parasız olarak alınnbllir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı konunun istediği belgeleri havi tan7.im 
edecekleri kapalı zarflarını belli ı,t(ln ve saatten en geç bir saat evveline 

8 EYLUl .. 

= 
ı::_. 

.. Türk Maarif cemiyeti 
Ankara Kız ve Erkek kollej
lerile Bursa Kız Lisesi ve 
İzmir Ege Lisesi talebe 
kaydına başlamıştır 

Ücretler aşağıda yazılmıştır. 
ilk Orta 

Glindliz Yatılı Gündüz Yatılı GündUz 
Lira Lira Lira Lira Lira 

Ankara Kız ve Erkek 
kollcjlcri '10 240 110 275 130 
Burso Kız Lisesi 00 00 50 185 60 
1zmir Ege Lisesi 00 00 60 200 85 

Fazl,µ bilgi edinmek ıstiyenlerin Mekteb müdürlüklerine 
vurmnları. (4499) (7170) 

~:~~ YENi KOLEJNE:ı~RI 
iLK - OR T A · LiSE 

Taksimde SU'&qcrvilerde YENİ AÇ~J • 
Müdürü - Eski Şişli Terakki Direktörü. M. Ali Ha.5111et Kırca 

Huımsiyetleıi: YABANCI DİLLER 00RET1M1NE geniş 
mıkyasta ehemmiyet vermek, sınıflarını az mevcudla teşkil 
ederek talebesinin çalı§ma ve inkişafı, sıhhat ve inzibatı ile ya· 
kından alakadar olmakbr. Mektebin denize r.azır kaloriferli 
teneffüshanesi ve jimnnstikhancs\ vardır. Her gün saat (9) ile 
18) arasında talebe kayıt ve kabul olunur. Telefon: 41159 

Ordu Hastabakıcı Hemşireler Oku· 
luna Ait Bazı izahat Ve Okula 

Kay.t Va Kabul Şartları 
l - Hnstılbakıcı hemşire yct.ist.irmek üzere Ankaracm M. M. Vekftlttl 

forafrndan (Ordu hııstabnkıcı hcm~relcr okulunu) bu sene de 38 tale~ 
nlınac&ık tır. 

2 - 3433 sayılı konun mucıllince bu okuldnn mezun olııcaklnr, menıut 
olup te:ırnudiyc nlacnklardır • 

3 - Mezun olanlar altı ı;enclık mecburi hizmetlerini OTdu hastahaııt"" 
lcnnde yapacaklar; ondan sonrp nn.u ederlerse memleketteki bütün sıbbl 
te§ekkuUeı kendilerine acık olac:ıkt1r, 

4 - Tahsil müddeti üt: sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda bd 
lirn 'harçlık verilecek ve iaşe \'C ılbaslıırı tamamen okula ald olncnkur. 

5 - OJ..-uldan mezun olanlar, barem kanununu göre 20 lira asli maıır 
tfan ba l:unak üzere ınaaş alaCdklar ve bu mikdar gittikçe çoğalacaktıı'• 
Bu :z.aınıın dahi ia~e. giydirme \C barındırma orduyo aid olacaktır. 

1 

' 6 - Okul 15 Eyllll 1940 dn tedrisata b:ışlıyncaktır. 
7 - Okula kayıd ve kabul şartları şunlardır: 
ıı - Türkiye CUmhuriyeti tebanşından olmak ve Türk ırkından bU .. 

lurunrık. 

b - Sıhhati yerlnde olmak ve durumu her iklimde vazife göımel' 
mO~id bulunmak (Bunu herhangı biı,- hastahane heyeti raporu ile te..,·.str 
ettinn~k ve evraka bnğlamalt lazımdır) . 

c - Yaşı on albdan aşağı ve y~ ikiden yukarı olmamak. 
d - Kendisi, ana ve babnSl ıffet ehlinden olmnk (Bu vaziyet po~ 

tcvsık ctUrllerek evraka bağl:ınacnlttır), . 
'C - En az orta okul tahldni bıtirmıs olmak veya bu derecede tah5il 

gordugunü isbat etmek (Ta_oılmnme ı;ureUcri musaddak olarak ekJcnt" 
cekür). 

1 - Evli veya nişanlı bulunmamak (Evvelce evlenip bosananl::ır1' 
koc:ısı olmUş olanlar kabul cdilır) (bunn aid medent h'ali bildirir müsbıS 
e.vrak kez.:ı eklenecektir). 

c - Sıhht scbebler dışında okwu kendiliğinden terkettiği, yahud e"I .. 
lenmok suretile veya diğer i~bn1j rıd;ıeblerlc okuldan çıkarıldığı >.'a~'!.4! 
altı n·nellk mecburi hizmetini yopmadıgı veya tamamlamadığı yahud sılW' 
sebcblcr dışında okuldun çıkanldığı tnkdirde tahakkuk ettirilecek mektel> 
masrnflnrını tamamen ödiyeccğirıe ve gösterdiği vesikaların tamamen doğtll 
old ugUllfl dair noterden tasdıkli , .e ke!illi bir taahhüdname vermek. 

8 - Bu e\Tak sahlblcrl okula untihnnsız. olarak kabul edilecektir. 
9 - Altıncı maddedeki evrakı 1.'Ulaambyanlar bunları Ankaradaklltf 

M. M. Vekaleti sıhhnt işleri d:ılrc•·ine, diğer vilAyet merkezlerindekiler ,._~ 
}iliklerine, kaz.adakilcr koymakamlıltlara takdim edecekler ve bu yol i~ 
M. M. V. sıhhat işleri dairesine yollanacaktır. Müracaatların 10 E)•llJ' 
940 da sonu alınmış olacaktır. 

ıo - Talihlerin kobul edildikl~ri ve mektebe hareket etmeleri ayr) 
makamlar tarafındrın kendilerine bildirllecektir. 

ıı - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankaraya kadar ve sılı .. 
hi muayene neticesi h:ıstalıkları t<>beyyün edenler memleketlerine gidip gel: 
mek için Eıırfedecekleri yol p&ıra!:l kerıdilcrlııe aid olarak ve (M. M. V. ~11 
hat i~leri dairesi reisliği) ne hitaben yazacakları dilekçede bunu ta~..-
edectklerdir. (606 - 7154) 

Ben, topukları elcazıma geçirip 
hasınımı mağlub etmiş olsa idim 

1 
lI 
nı 

745 
735 
725 

l 
11 
nı 

55l 
545 

535 

kadar Kasımpa~da bulunan komisyon başkanlığına makbuz mulcablllnde 
vermeleri. c8122> ~-·••••• KAYSERİ--.. 

o1u r:muydu be? .. 
- Tchey .. Elbette muka-belc 

edecek be!. 
-Ben de aynını yaparım be!. 
Diye bağırdı. Katrancının er

kekçe sözleri heyecana gelmiş 

olan taraf tarlannı bile sustur
du. 

Seyirciler yerli yerine otur -

muştu. Kavga, gürültünün önü 
alınmıştı. Güreş iki pehlivanın 

Mamur aranıyor 
T\lrkç~ STENO - DAKTİLO ve 
bir MUHASlB nranıyor. Dördün
cu Vokıf han birinci kot No. 15 e 

müraca:ıt. 
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l J. AN Yukarıdaki fzyntl:ır toptan ve p ::?rnkcnde s;ıtı~lıır h: ın nynıdır, ve fnb
riknmı7.do teslim ~artile muteberdir Toptan sntışlar uzerindcn ayrıca tenzi

• Nigdcnin Yenice m:ıhnllesir.dcn l:it yapılmıyacaktır. Bobin üz.erindeki satışlarda bobin darası tcnz.il cdil
:Abdull h oglu O man Soycr"ın ayni dıkten sonra lıu fiyatlar t.•lbık cdılccektir. 
mnhalledcn ölü Ziver karısı Adniye Ambalaj nakliye \e sıgorta m:ızrafiarı müştcrı)e oıttir. 
'e<::lire aleyhlerinde :;ıçtıtlı izalei şu- =============================== 
ye dn\ as•nın fcro kılınan duru~m.ı-

lstanbul deftardarhğından: tı"l'ldn· :?\Iudde:ıleyho Adniyenin J5 
:;ene t.\ '"'l fstanbula gittiğinden \ c 
l eri belli olmadığından bahisle da- 1..1.anbul Ceza ltı\ kı! evi knpısı yanında göstcrllecek ın.ıhallc keşif ve 
\'ctıyc ı..uc tebliğ inde edilmiş oldu- krokıs1 mucibine<: 214 liro 28 kuruş sar!ile ynpılaenk bakknliye barakasının 
l,'Und. n muhakeme guna olan 3/10/ 1 inşa masrııfı müstecire alt olmak üze·e ceneliği 40 lir&ıdaıı ÜÇ sene müd-
940 perşembe günü saot !) lt:in hak- detle kiralanması mOz.nyedcye konulmuştur. . 
kınd- illlnen davetiye tebliğine k:ır:ır • 1hnlc ]!)/0/J040 pe~cmbe giınü slat 14 de Dcflcrd:ırlık Milh Emlak 
,erüdığlndcn yevmi mez.k'ilrda Nıgde MudUrluğiındc mutcşckkıl komısyond" yapılncaktır. Tahbkrln 940/3122 
sulh hukuk mahkemesine gelmesi ak- num:ır:ı ıle tstnnbul Cumhur yet Milddciumumiliğine muracaatla alaeaklan 
si takdırde hukuk usulü muhakeme- itimat vesikası ve vnayet sıhhat Müdürlüğünden al:ıcnklı:ırı sıhhat r.ıporu 
l.eri k n..:r.unun 393 incl maddesırun ve 24 lıra 85 kuruşluk ınu\·akkat teminat makbuzile mu. yycn gUn ve sa-
~tl:-•• (.-dılcccgi ilan olunur. a tte komisyon., müracaaU&rı. (8074) 

• • • 
1 - Tahmin edilen bedeli • 212.245> lira olan cl70.000> kilo s:ıde ya- Talas Amerikan KoleJ·İ 

ğırun 26 eyllıı ' 9•l0 perşembe günü snat 11.30 dn kapalı zarfia eksiltmesi 
yopııncaktır. 4 senelik Erkek Orta Okulu 

2 - 1lk teminatı • 11.862> lira c25:> kuruş olup şartnamesi har gün 
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komisyondan cl062> kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 
3 - isteklilerin 2490 s:ıyıh kanunun istediği belgeleri havi tanı.im 

edl!Cekleri knpolı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat ÜCRETLER: LEYLi 195, YATI YURDU 100 Lir 
~:;,~~e k~~~c~;f,mpaıiad:ı•8~~~~na""~ınisyon başkanlığına makbuz. mu- .. ••••Tedrisat Eylül 25 te başlarm••ıiılllll" 

• • • 
1 _ Tahmin e<lfıen bedeli 4.75.400> lira olan d30.000> kilo zeytinya- • h• ı u M •• d •• J •• v •• d 

ğının 25/Eylül/1940 çarşamba günli sa:ıt cl5.30> dn kap:ılı zarfla eksiltmesi n Jsar ar e U ur ugun en : 
yapılacaktır. 

2 - ilk teminatı c5020~ lira olup şartnamesi her giin komisyondan 
d77.> kuruş bedel mukabilinde olınabilir. 

3 - tsleklilerln 2490 snyılı konunun istediği belgeleri havi tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç beli! giln ve saatten bir saat 
evveline kadaı· Kasımpaşada bulunan komis~on başkanlığına makbuz mu-
kabilinde vermeleri. c8117~ 

Büyükdere tümen satın alma komisy·!>
nundan: 

Tümen birlikleri ihtiyacı ıçın muhtelif bölgelerden teslim edilmek 
şartile cem'an •)050• ton ~ıgır eti kapalı zarf usulilc eksiltmeye konul
muştur. 

Bu mutcahhıdin bir veya muhtelıf şahısl:ır torntınd:ın deruhde edil
mesine imkan vardır. Etin beher l:ilosunun muhaınıncn fiyatı •3::., ku
ruştuı·. Eksiltme ınunmclesı lD/Eylül/1940 perşembe gilnü saat on beşte 
Dilyukderc jskelt's i knrşısındn Tumen ambarında Tümen satın nlma ko
misyonu huz.urunda yopılacoktır. Ş:ırtnamcrini eörmck i.ızcrc her giin 
komisyona milracnat cdılonck mümk..ındur. T:ili!J olonların muhammen 
fiyata \·c c· miktarına göre tutarmın yuzdf! yedi buçukhrn ibaret teminat 
nkçelcrile birlikt~ teklif mektuplnrıru usulen maz.ruf olarak mezkur gün
de saat on dörde kadar komisyona makbuz. nn:?:abillnde teslim etmeleri 
luzumu Han olunur. •8072• 

I - Dcği~Urilen muhomrnen lıcdeli mucibince 66 aded sıhhiye çan~ 
açık t•ksiltme usulile sat ın al ınacaktır. 

ıı .,... Muhammen bedeli 3630 Jil'a muvakkat teminatı 2i2.25 lir:ıdır. • 
lJI - Eksiltme 23/IX/1040 pnz:ırlcsi günU saat 14 te Kabataştu 1''' 

zım vc M\ibaynnt şubcslndekl alını k•ımisyonundo yapılacaktır. • 
lV - Şartname SÖZlİ geçı•n ~1lbeden parasız nltnabilcceği gıbi nlinııJ 

nt' de ı;öriılcbilir. 
V - fsteklilerin cksiltml" ı~n tayin olunan gün ve 

VC'nme parnlarile birlikte ıncU.ür komi!')'ona müracaatları. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Bcşıktnş knrakol karşısındaki Husuııl idare malı eski ınekteb binası~ 

t:ırnırı 2490 sayılı kanunun 46 ıncı ın:ııid .. slnin n fıkrasuıa gbrc paıarl 4-' 
konulmuştur. lhalt"? 11/9/1940 çmşambn günü saot 14 de Daimi Enrüıne11 ti 
y:ıpılnc;ıktır. Muhammen bedeli 104G lıra 93 kuruştur. tık teminatı 78 1;,. 
52 lrnnı~tur. Şartname Zabıt ve Munmclfıt Müdürlilğü kalclniude görı~ 
ccktir. Tal.blerin ilk teminot makbuz V<'ya mektuplarile ihale günil mu 
yen «arıtte daimi encumcndc bulunmnları Ulumdır. (8291) 

Sahibi: Ahmed Cemaleddln 8.ARAÇOCLU 
Neıriy•t MUdUrO: M•cld ÇETiN Baaıfdıit yer (Yeni Sab•h m•tbad~ 


