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~Obruca T ransilvanya1~-
HALK GAZETES' 

BAŞVEKiL 
AN KARADA -8Selesl işgali hadisesi 

l>o devam ediyor Ankara, 8 (a.a.) - Ba§VC· 

~ti d~rucanııı Bnlgarlstamı, -o-- kil Dr. Refik Saydam, bugün 
~ 0nnıesim1cn dolayı mem- Eski Rumen kraltnı §Chrimize dönmüş ve istas-
' letlnıizi bcyn.n ederken yonda Vekiller, Parti Genel 
~;:ulga.r ·dostla.nmızı tebrik götürmekte Olan Sekreteri ve Umumi İdare 
~ tk.-n omdaki Tiirl< urum- tren tecavüzeuğradı heyeti azalariyle mebuslar, 
1ı.. uıı \'aZheti lınkkında hir k • ı tı ·· ~ ,, ve a e cı· musteş:ırları ve u-
tı.ıl Söz söylf'meyi lüzwnlu -o- mumi miidürlcriyle vali ve 

111"lıı. Buda peşte, 8 ( a .a.) - Genel belediye reisi, merkez kum:ın-
\' f Kunnay Başkanlığı tarafından danı ve emniyet müdürü tara· 
~Uiseyin Cahid YAl,;ÇIN saat 20 de tebliğ edilmiştir : fından karşılanmıştır. 

Macar kıtaatı 7 eylül için tes- Macar Naibi Amiral Horti L 
Cil 914 - 18 barbindenberi bit edilen yürüyiiş hedeflerine __ ......:.:.....:....:...:::.:..:...::..:.:.:.:..:.:..:.::..:.::.:.:..::..:.......!.!~:::::=:::::=::::==:::::=::==::=::! 

t Q Bulgaristan için büyük varmışlardır. Macar kıtaatı E- lktısad Vek·ıı· M . t d k. "teşkil eden Dobnıca me- lesdsınlagy, Somlyoszılagy, Coch 1 acarıs an a 1 
~ Bulgar milli emellerini Benedekfnvla, Dragosfala, Csi· K E v ı· • d Al 1 1 · tl~rııııun edecek bir surette hal- cso, Gyengyfalvadan ve Nagys- onya reg ısın 8 man ar mese 881 --·-·--

Bud:ıpeşte, 8 (a.a.) - Macar ::ıjnnsı 

bildiriyor: 

da nuu ve Bulgaristan Dobru\;a· zamosun ccnubundaki Boı·go da
\iı ~krar 1912 hududlnnna ka- i,rının tepesinden g~en hat Ü· 

~ u, Bu mesele alakadar iki zerinde bulunmaktadırlar. A· 't arasında bir anlaşma neti- hali her tarafta kıtaatımı:ıı te

Ereğli, (Konya), 8 (a.a.) -
1ktısad Vekili Hüsnü Çakır 

refakatlerinde Silmerbank u
mum müdürü olduğu halde dün 
Ereğliye gelmiş, istasyonda 
kaymakam, belediye reisi, parti 
reisi, memurlar ve kalabalık bir 
halk kütlesi tarafından karşılan 
mi~tır. 

Alımın kıtaatıııın Mocaristoııdnn A lmon toyyar•lerinin 
geçtikleri ve bu kıt:ıatın Rumanya ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:
hakkında hususi niyetleri bulundu- ( J ~ ~? \'ukua gelmiş olduh'U zahüratla karşılanmı§tır. 

~a.~ butiin biitün kıymetlidir \'e 8 Eylülde Kıralyhaı.;"o geçidini 
tar atllar(la sulh ve sükün ta- ve Krasznacilh, Zsibo, Dee:ı Hct
lııah~~la?nı ~emnun edecek bir len ve Beszterce §ehirlırrini i~-
~ 1~eli haızdir. gal edeceğiz. 

deıı Ulgaristan artık sulh muahe- Ma~ Ba.~Ye-kiliniıı seyahati 
"ttıı~esinin kendisine tahmil Budapeşte, 8 (a.a.) -D.N.B.: 
~ olduğu mahrumiyetlerin Ba§vekil Kont Teleki bu sabah "l f·n . kaffeein<len kurtuJmuş Grosswardeine gelerek askeri 
tiltj'Ua?illr. l{alan ufnk tefek pil- ve shil makamlarla temaslaıda 
biı- ~ın <le Bulgaıistan fazla bulunmu~tur. Başvekil, buradan 
~d 1l'aıcah eseri göstermediği Macaristana yeni ilhak -edilen ı 

İktısad Vekili bez fabrikasını 
gezerek tedkikat yaptıktan son 
ra belediyeyi ve partiyi ziyaret 
eylemiş ve bu arada alakadarlar 
dan Ereğlinin iktısadi vaziyeti 
etrafında izahat almış halkın di
leklerini dinlemi§tir. ~it ~~de, kendis.ini memnun c<le- (Sonu s üncü uhifede] 

İlııııq ır tarzda neticclenecekleri ------================------

~ olunabilir. Fakat Bulgn- cu•• r'etkaA. r h rs ' 'i<:t,:n §U sıra<la mihver devlet- 1 1 Z ı 
here den görmekte olduğu müza-

~y ~ fnzla gü\'encrek ölçüyü S h bl d d b 
qt ~ccek olursa Balkanların a İ erinin UYU UğU 0 aya Qİfİ 
~~ Pek gayri sabit olan mü- 2000 1 I k ·~ilesi gene bozulmak tehlike- ira 1 mücevheri çaldı fakat 
~ lnaruz lmlabilir. J I d k I d t()ı • ikan misakında mühim bir po isin e in en u rtu ama 1 

Bundıın bir kaç cun c\'\ el Fntıhdc 
2000 lira değerinde bır mücevherat 
hırsızlığı olmuştu. Polise ynpılaıı ih
bara göre Fatihde Kı:ım~ı sokagındrı 
37 numaralı e" dl! oturnn ıengln \'C 

kalabalık bir nilc cfradt bundan bır 
1mç gün evvel bir snbnh uynndıkları 
zam:ın -0rtahğı kannakanşık ve 
bütün dolabl::ırln san,lık ve cm~nJı 
eşya mahf::ı:ınlarının alt ıist edJlıııı~ 

oldugunu görmu~lcrdir. 

Hemen her odnsınd:ı inuın uyu
mnkla olan bir eve bu k:ıdor tesa
retle girerek talnn eden bir hır ıı.ın 
bulundu@ derh::ıl anin ılmış ve evın 
bayanı ile bayı kendi y:ıfak oo:ıln
rmd::ıki nlticcvhernt bulunan dolaba 
bakınca o z:ım:ın y:ıygnr:ıyı b:ıvnış
lardır. 

Çalınan eşy;ı yu'kile h:ıfir p:;hr.d:ı 

ağır bulunan pırl:ınt:ı taşl:ırl:ı su<ılu 

albn bir bile:ıik, biı' çift nltın kul 
düğmesi, bir pırl:ıııta tnşlı yuwk, 
bir kol so:ıt\ ve mı.iteoddid :ıltın bı
leziklerdcn ibnl'et lıuluııduğu gürul· 
müş ve asgari flynt yekünu 2000 lı
r:ıyı tecavüz ettiği anl:ı:lılmıştır. Dun
lara çekmece gözünde bulunnn 58 

lırn kadar para da ilüve edilin
ce hlJ'8.lzlığın pek y:ıbnn:ı atılacak 
kadar ;u: bir ~eye m:ılolmadığı anla
şılır. 

Vaziyetten haberdar olun ikinci ııu
be derhal işe el koymuş ve bu hır
~uı.lığm failini aramaya başlamıştır. 

Evvelki akşam l!e<; vakit tahkikat 
neticelenerek bu lmsızlığt yapt.ıklan 
anlaşılan sabıkalılardan İlhami ile 
suç a•kadaşı Salih gizlendikled 'Yerde 
ynknlanmışlardır. 

Bunların çaldıkları mücevheratın 

bir kısmı ve Salih tstnnbuld:ı ele 
g~çmiş; mücevheratın diğer kısmı ile 
tıhami hmirde tutulmuştur ve dun 
sirkat edilen eşy:ı ikinci şubece Uı
mr.men elde edilmiştiı. 

Polisin bu hüdiscdc en ziyade dik
kati ı;eken cihet evde uyunulduğu 
halele odaları tnl:ın edecek kadar ma
hirane harekette bulunulması ve bu 
işı de ancak tlhaminin yapabileceği 
~ııphcsinin uyanması üzerine polis 
tohkık:ıtı bu yoldan ilerlelilınis ve 
izin neticerindc asıl suçlu bulun
muştur. Cür'etkiir hırsızlar derh::ıl 

adliyeye teslim edileceklerdir. 

tuna dair yabancı gazetelerde lnti- Avrupada harb 
:ıar eden ve radyolarda veı:ilen ha-
berlere istinad eden en in:ınılmıy:ı- - - -
cak şayialar hakkında resmi mııh· Du•• 91 il A / 
:!iller, Bcsarabyadan tnhliye edile - n .7 L-1, man 
c:ek 90.000 Almanın Almanyayn na
killeriyle alakadar olarnk Mncnr hü
kümet.inln müs:ındcsiyle Alm:ın is 
bUrosu menıurlanıun Macaristnnda 
seyahat etmekte oldukları bildirll
mi:ıtir. 

Bundan başka Macar hükumeti na
:ıi porUsi teşkiliıtına mensub bn7.ı 

üniforma giymiş memurlara da bıı:ıı 

Tuna limanl::ırında bu multccilere ıılt 
nakliyat, ia~e vesaire işlerini tam.im 
etmek müsaadesini vermiştir. 

Bunun haricinde kalan haberlerin 
hepşi hayal ınahsulü<lur. 

RUMEN 
BULGAR 

ANLAŞMASI 

Cenubi Dobrucanın 
terki hakkında mu
tabık kalınan esaslar 

tayyaresi 
düştü 

İngiliz tayyareleri bir 
çok Alman şehirleri-

ne hücu~ttiler ı 
Londra, 8 (a.a.) - İngiliz ha

va nezareti tebHği: 
Bombardıman tayyarelerimiz, 

fena ruiyct şeraitine ve şiddet

li üdaf n.aya rağmen J§gal ~-ı 
tında bulunan Manş limanların-
daki scyriic1efere karşı muayyen 
hücumlar yapmışla,rdır. Calais 
de, bombalar, havuzla limanııı 
methali arasında pa.tlam~ • 
dır. Boulogne'da yangınlar.çıka
rılmış \'e Loubet havuzuna tam 
isabet olmuştur. üstende lima· 
nında mavnalara da isabet vaki 
olmu§lur. Dunkerque'de toplu 
halde bulunan mavnalara da hü 
cum edilmiştir. 

Sahili aşan diğer bombardı -
man filolarımız Esı:ende Krupp 
fabrikalarına, Emdende Zwei
ruckende barb levazımı fabıika
lanna ve Gelsenkirchen petrol 
tesisatına hUcwn etmişlerdir. 

Mannheim, Ehrang ve Hamm· 
da demiryolu depolarına atılan 
bombalan infilaklar ve yangın
lar takib etmi~tir. Foret Noirc
da bulunan harb levazım depo
larına yeniden hücum t.'<lilerek 
büyük yangınlar çıkarılmıştır. 

Ca lais civarında to~u ve pro-
[Sonu 3 Uncu sahifede] 

idare Veri 
Nunıosrnaniye, No. 84 lstaahul 

relgraf: YENİ SABAH lstaııbul 

TJt~LJ<}FON : 20795 

Her yerde 5 kuruş ___ ____.. 
25 

hücumuna hedef olan Londranın umumi manzarası 

Londra 
şiddetle 

bombalandı 

Şehirde 400 ölü, 
1,400 yarah var 

Londraya yapılan 
büyük hava akını 
Almanlara çok 
bahalıya maloldu 

--0----

bondr.ı,--S {a;a.) - Rc~m ıl ı-

( Afrikada harb 1 
- - _J 

Adis-Ababa 
tam amile 

tecrid edildi 
Cibuti - Adis Ababa 

tren hattı tahrib 
edildi 

}{ahire, 8 (a.a.) -- Resmen 
bildirıldiğiııe göre, İngiliz bava 
kuvvetlerine mensub bombardı
man tayyareleri, clün Cibuti -
Adisababa demiryoluna mu -
:\1affak1y<!tli hücumlar yapmışlar 
dır. Adisababanın 135 kilometre 
şar'lnnda Avaş köprüsü üzeri
ne dört tam isabet kaydedilmiş
tir. 

rıldiğine gôı'(!, dünkü hava h•lcumun
da 400 ölü \e 1300 ilfı 1400 agır y11-
.ralı olduı,'ll tahmirt edılmektcdir. 

DUn 83 duııman 1ay,.arcsj ıınba edil
mi:ıtir. 22 lngfüz vyyal'efii ka.} ıptır. 
Fakat pilotlaı·dn.ıı sekizi s:ığ 'c ~ıı-
\imdir. ----.......:====-----

AKHISARIN 
TOTON 

REKOLTESİ 
ÇOK iYİ 

Hn\ a ve dahili emniyet nez:u-ctlc
ı·lndeıı, dün akşaın Londr:ı u:ıcnnde 
dıj§lllanın yaptığı ve bUtiin gC':e ô:>
ha mahdud olar::ık devnm etkn bü
yük hava hücumu hakkında ~imdi 
nlınnn mütemmim m:üiımr;ta u:ız.ı

ran, borribardım:ın gcruşlemiş ve son 
safhalarında gelisi güzel yapılmış -
tır. Hasar :ığırsa ela cercyıın eden 
muhorebeye nisbetıc ciddi clegildir. 
Du~mnn, kuv\:eUcrinın buyuk bir 

kısmını Londranın §c'lrkında Tınıcs 

nehrinin 541hilinde bilha~ı nehir ke
n:ırında tcmerkü:t ettirilmis 'ile or ada 
üç buyilk olmak üzcı e muteaddid 
yangınlar çıknrma::ıına scbeb olmuş

tur. Hnsnr çoktur. Bir ı,;ok kimseler 
muvakknt.cn sığınaksız kalınıslarsa 

do tehlike mıııt:ıkasından uzakl:ıştı
rılmasına ve kendilerine sıgmak ve 
yiyecek tedaıik t::tınck üzt>r c acele 
tedbirler alınmıştır. Bu mınt:ıkacfa, 
iimme hi:zmctlc-rine mahsus tesisat 
üzerine de bombal::ır düşınu-; ve bazı 

[Sonu 3 Uncü sahifede) 

~ ctmiEi olan Türkiye bu 
' ı hiç bir zaman Bulgaris -
"e • kareı düşmanca bir şiddet 
~tlik ile tatbik taraftan ol
~tır. Türkiycnin Bulgnris
~ hiç bir tnlcbi yoktu. 
~e.. 'ai, Bulgaristandan bir 
hi la alnıamış olduğu gi
~l~ • 18 harbi ile Bulgaris· 
~'in bır şey de vermiş değildi. 
liııı Q. Umumi Harb jçinde 
İtj~ glU'iata.nın harbe iştiraki 
~~anların tesiri altında 
b~4. llnızdan yapılmış fedakar
~. r Vardı. Mnliım olduğu üze
~~an müttefiklerimiz Bul
~ . •.kendi davalarına ka.zan
~lıt 1~~n Tiirkiycnin cebinden 
bııJ al'iata.na arnzi ihsanlarındn 
91u~ınuşlarclı. Türkiye kom
~lı •~le sulhun ve iyi münnse
~t:ıı elin teessüsü namına harb
ba~0nra bu noktalan mevzuµ 
la~ıb trnedi. Balknn ittifakiyle 
Ve 11 . ettiği maksad <la bu sulh 
~~ıJtfınun bütün Balkanlara 
~U ~linc hizmet etmekti. Çün
~ alkanlı devletlerin birbir
~li~!~ anlaşmalarından, birbir
~tb e nıütesanid bir siyaset ta
~ı-e~elerin<len başka Balkan
~,~ lÇtn bir selamet yolu olma· 
~tetlı 'l'ürkiye pek derin bir su
~ takdir etmişti. Binaenaleyh 
ı~aı Ye Balkan misakında bir 
\'~~Ud ve haJ[kaniyet prcm;ipi 
t~ ~ getirmek rolünü pek 
~~!\ . ~a edebiliı"di. Vaziyeti bu
~oı-cııçın gayet müsaicl bulunu-

<ieneral Zeki Erokay' ın 
cenaze merasimi 

Bul;ar başvekili Filo/ 

Sofya, 8 ta.a.) - Bulgar a
janın bildiriyor: 

SABAHTAN SABAHA: 

Akhisar, 8 (a.a.) - 'l'ütün 
mahsulü tamamiyle toplanmış 

bulunmaktadır. Bu seneki tütün 
ı·ekoltesi mıktaı· itibariyle 4.5 
milyon kilodur ve kalite itibarile 
de fevkalade nefistir. Kazamız
dn on bin ailenin geçim ve refah 
vasıtası olan tütün zer'iyatının 
daha ziyade ıslahı, ı:ıatış işleri· 

11in tanzimi ve müstahsiller ara
sında İ§birliği temin maksadiyle 
"Akhisar Hitüncii!er Bit liği,, 
adıyla bir birlik kuı'Ulmasına ka 
rar verilmiş ve birliğin teşekkü
lüne aid muameleler ikmal edi
lerek vekfılete gönderilmiştir. 

u. 

Merhum Generalin cenazesi askeri meıa
simlc kaldırılarak Şehidli~e defnedildi 

Krai-Ova anlaşmasına tevfikan 
Rumanya 1912 hududları dahi
linde cenubi Dubrucanın tama
mını terketmektedir. 

1 - Anlaşma tasdik edilir 
edilmez, Bulgar askeri komis • 
yanları Rumen komisyonlariyle 
işbirliği yaparak mahallinde ye
ni hududu sıhhatle tayin ede
ceklerdir. 

2 - Sivil makamlar mümes
silleri 15 eylülde Dobrucaya gi
rerek devlete aid ve umumi bina 
ları işgal edeceklerdir. 

3 - 20 Eylül sabahı sa.at 9 
da Bulgar kıtaatı hududu geçe
rek 10 gün zarfında cenubi Dob 
rucayı işgal edeceklerdir. 

1914-1940 
H ar b l.e r i n de 

Amerika 

Akhisar tütüncülerinin bü
Uin %er'iyat ve h;tihsalatının da- • 
ha ziyade 1slalı \'e f.an7jınini · 

[Sonu 3 üneü sahifede] 

İngiliz büyük elçisi 
lzmirc gidiyor 

Ankara, S (a.a.) - Haber al· 
dığımıza göre, İngiltere büyük 
elçisi Sir Knatchvil Guesson ve 
rcfilfası refakatlerinde sefaret 
ticaret ata§csi olduğu halde lz
mir enternasyonal fuarını ?.iya· 
ret etmek üzere yarın sab:ıh bu· 
susi bir tayyare ile !zmire gide· 
ccklcrdir. 

Filozof 
Rıza Tevfik 

tu~Cdiyoruz ki, Bulgar Jrnm
~~z Türkiyenin i~i niyet
~lle ".e Bulgaristana karşı dos
teı-1 hislerini takdir etmekten 
latull l<aımamışlardır. Bulgaris
~ l3alkanlı devletlerden bi· 
df:tı hl}ıuhtcmel bir tecavüzün • 
\i~e ahsedildii:','i zamanlar Tür
~il.tı l3alkan ittifakına her zn
diı·er ~dık kaldıı.,'lıu açıkço. bil· 
hı., ~ .~ulgarist.aıu herhangi 
t'ırın avuı ı>olitiknsınclan vaz 
bit eğo çalıştı. Fakat hiç 
'ıa.rnıuı da Bulgaristamn 
l'ou~1 ve haklı taleblerini sulh 
lli ~a; tatmin için elinden gclc

tı:trıakta tereduüt etmedi. 
lliieeyin Cabic1 YALÇIN 

••u J ineli Mhlfcde) 

Mttrfıatn Gt1nt?ra; toprağa teoai O?dilirkeıc 

Vefatını tccı;sUrle h::ıbcr ı:enniş oldulwnuz orcium~zun genç gene
rnllcrlnden Zeki Erokoy'ın ceıınzcsı dün Gülhanc hnstnh::ınes.lnden askl!ri 
merasimle Y.nldırılmıs H? Jo:dim kapı ııeh1dlij!ine dcfncdilmislır. Cenazeyi 
şehıim;tln belli bnşlı ::ı:ikeri ve ım 11 erkfını ile kalab:Wk bir halk kütlesi 
takib etmistir. Tuılt ordusuna ve ail~me derin taz.iyetlerimizi bir daha 

4 - Anlaşman.m tasdikini ta
kib eden Uç ay zarfında cenubi 
Dobrucadaki Rumen ve şimali 
Dobrucadaki Bulgar ahalinin 
mecburt mübadeleri yapılacak • 
tır. 

5 - İki memleketin sair mın
takalarındaki ahalinin mübade
lesinin bir sene zarfında yapıl
ması ihtiyari olacaktJr. 

Amerika - Miitec.oizler! Hürriyet heykelinin elinden l 
meşalegi alıp bunu fJ~receğim; gö.:üniJzii açınız. 

IE5l irl~ik . Amcl'ikayn ~c ı kat onun İngiltereye taraftarlığı 
~ bıtaral _Jenemcz. Vakıa 1 \.l' Almanyaya nmhasım vaziye-ı 

-0--

Ruhi N~ei Sağdıcın yazdığı 
bu muhim tOOltik \'e tenkid 
yazısını bugtin (2) n,cl sayfa
mmla buJaeaksmız. 

tckraı lnrız. [Sonıı 3 üncO nhifede) lıcnuz harbe gırm~.miı:tır. r~- j [Sorıu 2 nci sahifede] 
~--------.-.ıı ____ __, 



SAYFA : 2 

( TEN 

z 
1 

(Yeni S:ıb:ıh) gazctczI, en kud
'rctli bir s;ılrimizin son eserlerini o-
kuta nı bize 'I: ı.ıdedıyor. 

F o run erlerı - Şiir mcraklı
:\.Jrt arasında - dalına clden ele. dil
~ c1ile d:>lnş:ı.n, nşk buyilsü cibı her 

ct eli , nih et C nuller diyarı 
an bir sırd • (Yeni Sah h) ın 

bize y:ıpı'\ierd ı y, bu sun açıkla
ınal. drğil. kol ylıımak olacak.1ır. 

Olsun, buna da t kl.ur edcrlı.. 

Bu devre b len, ileride yeni 
yeti ~ k olan taze neslllcrin, filozo
fu \'C onun do.,'Up yaşadı&ı zemin ve 
zam nı d hn ctraflıc:ı t:ınımo..sınıı 

hizmet için ona dnır biraz J{onusmak 
lm lcımlı kili h:ılınd kı hatır:ılan 
azıcık c p deşmek ~yd::Jı olur sa
mrım. 

Fılo of Ru.a. Tc\•! k, Türk edebi
yatının muhim bir unsurudur. Mü
lılm dedım; e"ct uddcn mühim. 
Çu u onu p ovrnek de, yerip 
ber d etmek d tehlikeli. Buindc 
umu i yatı u nJlrmck, öt.c
lundc :ın'at zevki ı ıncitmek ıhUma
lı var. Fakat .. kulburıu tutup yolunu 
bulup kurcalıy bılır ek en miılh!ş 
bir bombayı bile - hiç korkmadan
hem çar d:ığıtırı.z, hem toplar bag
larız. 

Bm Rıza Tcvfık n s:ın'alki\r ıµh

Giyetini (Hazlnci Funun) dan tam
magn başladun. Benim dogduğum 
yıllaıda çıl.::ı.n bu edebi mecmuanın 

ID ve EDEB YAT J 
---o-

lazan: RUHi NACI SAGDIÇ 

Bir suçlu mahkemenin 
kararım "Yaşasın!,. diye 

bağırarak karşlladı 
Dün paznr olmasınıı rağmen birkaç 

cürmümeşhud da\•asın:ı bakılmıştır. 

Bunlıırdan birmcisl şudur: ayycn bir kaç !onnülünc ~öre yazıl- 1 
mış mabdud kıya!eUcre münhasır
dı. Fakat bu iki profesör biraz da 
gatb modcllcrlne uymnya başlamış
lnrdL Yeni tip dediğim şıirlcrin en 
:temiz nümunclcrini Hfmud, Rıza 
Tevfik ve Tevfik Fikretlcn &anra 

Ccrmb vücude getirmiştir. ı 
(Hnzinei Funun) kollcmyonunda 

manzum olnrnk b!r (filozof ile şn.ır) 
konuşrua.'11 vardır. Biraz da Kar.ı oz ı 
perdesindeki h:ıyallcrln yalancıktD.n 

rnünakapsına bcnziycn bu müş:ıar:ı
d..'l filozof rolUno çıkan Rıza Tcvfık, ı 
şair rolunu ynp:ın da Tevfik Fıkr t 
imış. Fakat filozof, d:ıba üstun blr 
şiir silMıı kullanarak sairi y mniş, 
yerlere scnnl§ti. Şc'niyetc (rc:ılile

yc) dayan:ın filozof. hayale tutunnn 
şaır ile, 

Sinek kadar u~maz plrıınl bi peru 
bal, 

B;ı~n süvari hayal olsa da •• bu emri 
muh:ıl! 

diye cerçektcn alay etmişti. 

RlZ!l Tevfik, bu gnlcbesiııden do
layı şımannamı&tır. Bu Miccnnblıgı; 
galiba Tevfik Flkrct hakkında, ken
disinin şaklrdı imiş glbl, sahabet ve 
sclknt hlslerilc dolu olmasındandır. 
Garibdır kl o manzum münnka =ı, 

bu iki samlmt dost ü-;tünde - butun 
ömurlcrlncc - çok kuvvcW -tesirler 
icra ctmışUr. Göruyoruz: Şair1iği tez
yif eden :filoz.of, kcndı pirli~ine uslıı 

maı.'I"lll" olmuyor. Şilr melankolisine 
musab olmakla tceyıf ve ten.ile tutu
lan Fıkret de bfitun c erlerini gbğüs
dcki gônOl ka,yııağından ziynde, ka!a 
tasındaki mantık mcsimcsindcn do
ğurm<ıyn çalışıyor. Hep realist olnu
ya ugrasıyor. 

Ben, Hazinci Funundn siir tcmrin
lerile ugraşırlten hürriyet ılan olun
du. Şaire şür sWitu"1e galebe çaldığın
dan dolayı knhnımanlı ına h:ıyran 

kaldığım fil07.0fu, mcşrut.yclin gale
yanlı sahnesinde l>:ış artısı gönneJe 
b ladık. nirçot: diller bılcliti, ilim 
ve hünerde c:;siz bulunduğu dillerde 
dolaşmaya basladı. I:lürriyetin bu 
lıczan len hatibi, davet edildiği l!U 
z.ıyafcUcrino 7et.iş«!mez olmuştu. Fi
lozo1., eerbczcl taarruzu ile o k:ıdar 

nuruz kazanmıştı ki kendisi. adct.ü 
şüahi bir şikayet mercii sayılıyordu. 
O çılgın nii.may ı alaylanna b:ı ka 

Akbıyıkta oturan llfaydıır evvelki 
~ece biraz sorho;ı olarak cvıne git
miş ve elektrik yakmak yuzunden 
nyni evde oturan Hulüsı He ıırnlı:ınn
da kavga çılanıştır. 

n.ıv:ıcı Hulüsinin ıdduısına göre 
Baydar kendisine söverek hnknrette 
buluıunuş ve bıçıık çelµniştir. Bu 
iddia uz.erme karakold yapıL.ın za
bıUa m<.>şhuden dun Sullan tUTıcd 
ikinci sulh cezaya ıntıknl eden bu 
davnda dınlcncn phidl:.-r ve yrıpılan 
sorgular sonundn suçlunun h:ıkaı eli 
sabit görülerek 3 ı;un hap· ile 1 lıra 
mahkeme masraü odcmcsine ve bı
çak çektiği sabit olmıyaralt bu ci -
hctden licraetine ve .,ncak b şka bır 
~bıkası olmadığından cezasının da 1 
tecilıne knrur vcrilmişt.ır. Bu kararı 
alnn Haydar cYnşıısm CumhuııyeL!> 
diye bagı~tır. 

bir göruş 7.aviycsırulcn bakan Akif; m·-~~~~~ı-=z:=::==.~~:mıı:::ii 
(dilli duduk), {'J:İllı koçek) diye tav-
sif dtifi filozofun .. okok konfcrans
çılıgmı ruıl:ıt:ın k e imamın dili ile: 1ı ........... ....., .... ,....ıo::s-. .... "'""'m:ız"""'ım::::u:ıı•~ 

···-· ••.• «Hnlt etme sofut 
GördOğün fesli, senin mlfletlnln 

fılozofu. 

Du ve emsali dehalar tutuyor 
memleketi; 

Sen bu geııllkterl gördünııe kimin 
marifeti?. 

diye istihza cdb'or. 
(Arkası var) 

---o--

" Çarşam a ıç u e i~iş Yurdu ,, 
bu ıhn en güzel s rgısını açt 

Diin Çarsa.mbada 15 inci ilk- ı 
ol."Ul salonlarında 1940 yılının 

en giizcl sergilerinden biri açıl- ! 
dı. "Çarşrunba Biçki ve Dikiş 

Yurdu,, nun bu seneki mezun- 1 

lan bulunan on üç genç bayan
la henüz ilk sınıfta bulunanların 
emeklcnylo meydana getirilen 
bu eserler; denilebilir ki bu se
ne z:ı.rfıııda açılan diki!} ve biçki 
s~:-gilerinin hepsinden kat kat 
yüksektiler. 

Jtşçilılt, zarafet. temizlık ve 
hele renklerde seçim ve ahengi 
bulmak hususund ki uyarlık 

bilhassa dikkate caı-pan bit üs
tünlük göstcriyoı du. 

Mesela: Çiçekleri, gülleri ve bil
hassa hamıncli eseriyle bayan 
Maıiya Aslanoğlu bu janrın 

en ileri gelen bir san'atkan idi. 
Hattil. bugün piyasada bu işOen 
ve san'attan geçinen bir çok çi
çek y pıcılardan daha ince ve 
hassas bir san'atkfı.r olduğunu 

bile iddia etmek mümkündür. 
Çay ve masa takımlarında ise 
bilhassa Halet Ermi§, Naıme 

Sönmez ve Saf fct çok iyi vo tc· 
ıniz işliyen bayanlardı. 

Örgü, dantel perdeleri işle
mekte ise Safiye Özalp hemen 
yalnızdı ve ondan başka bu 
janrda eser veren talebe görül
mtlyordu. 

ırn e ynstikları ise bilhassa 
li~mel Eyme b:ı.c.da gelmek üze
Te Şivekar, Fahriye ve Firuzn-

1 nın yastıkları göze çarpıyordu. 

SA BAHT 

1914-1940 
Harb lerinde 

Am eri a 
( Baı; tarafı 1 inci sayfııd~· 

ti, Rusyanın Almanyaya tar 
tartığı, !ngiltereye muhnstJll. w· 
vır ve hareketinden 90k rıırıt;· 
dır. Bir Amerika gazetesi 0 

bunu söylüyor: 
"'Artık Almanya ile sulh ha' 

linde olmadığımız tamanıi>1° 
bir hakikattir.,, 
Rusyanın, Alnıanyaya taraf: 

tarlığının lakırdıdan pek ilert 
geçtiğini kimse bilmiyor. 1ptid~ 
maddelerde, zahire ve petrold.0 

Alman.yaya pek az yardım ettı· 
ği iddia edilmekte 0Jınasııı11 

mukabil Amerika, lngiltcrcyc bl1 
har.b zamanında elinde olan bll" 
tün vesaitle yardım etmelı:tcdıl"• 
50 destr-0yer vermiştir. Her ll1 
mühim mıktarda tayyare tcslılll 
etmektedir. (Bu mıktarın şiılldl 
ayda bini geçtiği söylenmel~l~ 
dir}. Önümüzdeki seneler ;çill 
lngiltcreye karşı pek büyül: U\' 

ahhüdlere girişmiştir. 
Amenka müdafaası iki tnflt" 

ruza karşı hnzırlanmaktıı.dıt: 
Biri Japon taarruzu, öteki ıunc
rika topraklarına karşı mihvet 
dcvltelerinin bir ihraç harclrct1•• 

iki buyük cild kollcksiyonu b:ıbamın -------------------------_.----
kutübh czinde vardı. Dah:ı on uç 

Ycni tcsekkul etmiş olın:ısın-ı rng
men Anknrad;ı dcğcrlı muvaffak•yet-ı 
ler elde etmiş olnn M ke or ta• .nı 
dün Şercl stndmda ı:.t .. nbul şaınpı
yonu l3cşıktaş ıle karşıl mışt r. 

Dün saat tanı 14~0 da okul 
koridorunda dizilmiş olruı yurd 
talebeleri tnrafııub.n t ~kil edi
len koro heyetinin .t tikliil mar
şını söylemeleriyle merasime 
başlandı ve bunu tak.ben talebe 
namına söz alım bu- oaj' aıı kısa 
bir hitn:bcde bulundu. Bu kısa. 
hitnbede önce :kendi} rıne ko
laylık gösteren 15 inci okul baş 
öğretnenmi Tevfik ile bu dave
te gelmiş bulunan hazınına te
şekkür ettikten sonra 10 yıllık 
bir tarihçesi olan dtldş yurdla -
nnın müdürü..Sabr ye Korny ve 
öğretmenleri Hn.ynye Tosa min
net ve sükranlnrını un u. Bil
Wıara.' emeklerinin e eı leri olan 
sergi kapısındaki kord l l r ke
silerek kapıları açıldı. 

Beyaz işlerde ve elbise kısmın
da da çok güzel ve değerli e.ser
ler var. Bunlardan bilhassa 1c
lfı.l Akcanın sabahlığı. Şh·ckfınn 

hesab i!:ıleri, Halet Ermişin An
tep i~leri ·ve matinesi ile ga) et 
zarif ve zengin mnntosu, Sabi
hanın kombinezonu ile hcsab iş
leri ve mantosu ve gene hesab 
islerinde Fahriye ve Firuzan 
Yücelerin eserleri cidden cok 
değerli ,.e takdire değer emek 
mahsulleri yeli. 

Amerika 50 destroyere Itaı1 
lngiltereden Okyanuslard&ı 
Bahrimuhitte ve Kanadada bııı1 
üsler elde etti. Bu deniz ve hn.'1' 
üsleri bu iki taarruza karşı hS,. 
zırlanmaktadır. y ımd en, a.ruz vC7.Illle şiir yaz

makla, \::eni lmtıhan eden babam, 
b:ın:ı \erdi •i şiır temrinleri arasın- 1 

da 0 iki koca cildi de onwnc scrmis-ı 
ti. 

Sonradan ö !I"<.>nlyorum kL. o w
manlar i\detml5; şi r heveslileri, böy-

1 le gazete ve mecmualarda bir acemi 
tultmı gôrurlf!l"ınış. Bazı ustadlar da 
onlara eıcı'etn talim çavu~uf:'ll eder-
1~. Bunu ılk önce Şinnsi yapnyım 
demiş. Fakat i51 siyasete kımştırdırı 
için sokturcmcmiş. Ebuzziyn Te\"fık; 1 
d~ oturaklı, dah.."I reballı bir yol 
tubnuş. Turktycde azetecilik ve mu
harr iı lik rr.cslckinln en slirckli piri l 
olım Ahmed MiUı.ıt ıc.:Ccndı ısc, (Tcr
cwnnnı U kikat) gazetesinde bu gi

dışc Cbba kuvvetli bir cereyan ver
miş, bir talirn&filı kumandanı sıfat 
ve aliıhbeti il .. de damadı Muallim 
NJciyi is başına geçirmiş. Biz bun:ı, 
Turklyede ilk edcbıyat fakültesinin 
ba ·ı bozuk (gayri ıcsmi) t<.>şekkillu
di.ır, dıyebiliriz. 

1 tı!Aha:tı cdcbiy<.> mürcttfbi Mu
allim Naci ıle, talimi edebiyat rnu
harriı"i Rccnizadc Ekrem.. O devrin 
iki buyuk edcbıyut profesörü. Biri 
(Tcrcumam Hakiknt) de, diğeri 

Mülkiye mektebinde kıirsü kunmış, 
çalı ıyor. Ar:ılannda - Edebiyat kül
turu 'li e şairlık kudreti iUbarile - zıd 

iarklnr yok. Bıribirlerine nazireler 
yazarak, cemileler yaparak müvaz.i 
yürüyen bu iki profesörün arasına 
sonradan meslektaşlık rekabeti giri
yor. Biribirlerlne zemzemcler, dem
demclerl ntıp tutmıya başlıyorlar. 

Bu simr knvgnsı. iki tnrafuı &:lldnl
lerinc de sirtıyet edince, artık aşağı 
mahalle çocukları ile yukarı mahal
le çocukları anısındaki gibi, grup 
h:ılLnde insafsız bir taş düellosu baş
lıyor. Muallim Nncinin vefatı G.zcri
ne meydan muharebesi duruyor:. Fa
kat iki taraf arasında bir sulh akde
dilmiş degjldir. 

işte o mucadele devrini tn.kib eden 
senelerdcdir ki demin bahsettiğim 

(Haz.ine! Fünun) ile (Mektcb) gibi 
bıızı mccmualnr, c.'<icbt lsUdadla do
gan Turk çocuklarına staj gösteı:l

yormuş. Rıza Tevfik de bu Hnzinci 
Funun stajıııa samimi bir tcvaztila 
intisab etmek isUyor. Tegazzül diye 
'I: erdiği cserın edebi kıymeti Corfilun
ce kendi ·ne çırak değil, OOş knlfa 
muamelesi yapılıyor. 

Bu mC'Cmuad:ı Rıuı Tevfik ile Tev
fik Fıkrctin - nnzım şekilleri itiba
rile - ycnl tip bnzı küçük parçalan 
çıkmaya başlıyor. Bu yeni yolu açaıı 
Munllim Naci ile Rccaizade Ekrem
di. Onların zamanına kadar Osmnnh 
~irlerinin divanlnrınd:ıki eserlerin 
hepsi Arab ve Acem anızunun mu-
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Yazan: KİL/,..,Li MUALLiM RlFAT 

Bir müddetlcnbcrl. dedıkodusu j 
yııpılmaktn olıın Divıını L(lgat-it
Türk'iln, mcmlel:ctimizde ne suretle 
ele geçip mcydan:ı çlktıl'l ve kimle
rin bu hususta yardımı dokunduğu 

hakkında bir nrııştırmn yaptık. Ne
ticede Işın ucu. ustnd Kilisli RHnta 
kadar day:uıd.L Nihayet üstadı bul
duk. l3u hususta bizi tenvir etmele
rini rica ettik. Aldığımız mıılfıınatı 
aynen ıuıklcdıyonız: 
MeşruüyeUn bid::ıyeUcrinde mer

hum Ali Emiri c!cndı bir hanuna 
nld olup kitabcı Burhan beye bıra
kılım bu kitabı (33) liraya sabn nl
mıstı. Aldıktan hır harta oonrn cşu 
kitabı aldım, icvkatnde mühimdir, 
fakat gorüyorsun ya &irıızcsi kopmuş, 
:forrruılıır da&'llmı:ı, sahile lmq;ılıgı 

yok, sahile numarası yokN bilmem ki 
lnmnm mı, değil mi., Şunu bir ted
kik et baknlım ne çıkacnk> dedi. 

Bunun üzerine bir aydan ~yade 
Emlri efendinin evine giWm, gunde 
biikaç saat uğraştım. 1ki, üç ay kn
dar uğraştıktan ve birkaç kere o
kuduktan sonra yapraklarını dü -
zclttiın. s:ıhifelcrlne numarn ltoy -
dum ve ckltnb tamnmdır> diye mer
hume tebşir ettim. 

Sonrıı merhum dosUarına bu kibb 
dan bahsctıneğc başladı. Bu ırurcUe 
herkesi imrendiriyor, fakat kimseye 
yapr:ığuu göstermiyordu. 

Nihayet bin turlu ricalarla ba .. ıl
mnsına r:ızı oldu. Şu kadar ki ba
sılması için üç prt koydu: 

1 - Kitnb bana teslim edilecek, 
istins:ıhını ve matbaa ta·hibntım 

ben yapacat'llll. 
2 - Matban taahhiıdünu ifa ede-

cek; isi sekteye uğralmıyncak. 
3 - Kltab basılıp bitmedikçe esas 1 

nüshayı ben kimseye göstcnncycce
ğim. 

Şnrllardan birisine :rlnyet edılıne
digı takdirde merhum kitabı tclüp 
ıllacak \"e bir daha vermiyccckti. 
Son derecede iUna Ue s:ırtıarn riayet 
edıldi, kit.ah da basıldı biW. 

M•lli tetcbbülcr cncumeni bida -
yette kitabın tcroemesini b:ına ha
vale ~tmiş olduğu cıhctle tcrcemc
sinc başlndun ve miltnrclte r.ınuı -
uında bitirdim. 

Fılozof Rı7.a Tevfik Beyin Maarif 
Nazırlığl zmnnnında idi ki bir gun 
pek parasız kı:ılmıştun, 22 defter tu
tan ınusvcddclcri koltukladıııı. maa-

Samih be1' oruı mcktub yazmış 
dcficrlcrl aldmn13. 

Bir ay sonra Snrnih bey buna bir 
mektub ynzdı cdc!terleri aldırdım, 
okudum. bcfendjm. Bızim terceme
mize hacet laılmadı. Tcrccmcnızı oy
ncn bastıraco.ğım> dedi. 

Ben de ccwbcn cT~ekkür ederim 
bu bir müsveddedir. Şayed yanlış 

varsa basılırken tashih edecegim gi
bi birtnlrun nollar da koyncıığun> 

dedım. 

Dil cncümcnı teşckkul ettiği m -
man Sarnlh beye dcltcrlcrin nerede 
oldufunu sordum: 

Cevaben «Ben ani.tın Gnzi Pa~yıı 
cö- terdim. Bcğcrulllcr, mü talca için 
yanlarında :ilıkoydulıır. Bk daha is
tiyemedim.:> dedi. 

Reşid Galib Bey Muarif Vekili ol
dul'U zaman dil cncumcnl ibana di
vanın yalnız lügaUarını terccme et
memi teklif dti ve ışın süralle ya
pılması için benim defterlerimden 
kopye edilmiş allı bilyilk dcficr 
gönderdl Kit:ıbd:ın terccmc deftere 
müracruıttan daha kolay olduğu için 
dc!terlcrl iade ettim. Şımdi benim 
tcrcemcm beğenilmedi, basılmadı. 

Besim A~ beyin tcrcemcsi basıl
dı. Mcmnunuıno ilmt hizmetlerde ben 
sen olamaz. Bir tcrcemedlr meyda
na çıktı, yazana,, bnstırnnn teşekkür 
olunur. Yıılruz benim bir derdim vm 
o da ~dur: 

Divanı istinsah eden hattat cahil
miş arabcnyı dıı. türkçeyi de bilmez
miş. Eseri bunu gösteriyor. Cehlile be 
rnber nrabc:ılnra hareke koymuş Hal 
buki bu harekcle~..ıı çogu yanlıştır. 

Ben istins:ıh ederken o yanlışları 

duzclttim. Binaenaleyh divanın nrab 
cası oldukça doğrudur. Şnyed tek, 
tük yanlış Yarsa da o kadar mühim 
degildir. Fakat tilrkc;:clerc gelince 
hattat lurkçelerin bir kısmını ynnlış 
yazmış, yanlı$ luırcke koymuş; ıi:ı 

bwıunla dn kalmamış, okuyucular -
dan birisi de türkc;:clcri.n harekele
ri üzerinde tndil!it yapmış; bir har
fin üzerinde hazan iki h:ıreke görü
ni.ıyor, daha sorır.ı birisi gclmlş o 
iki harekeden birisini kalemin ucı1e 
çizmiş, sonra türkcelerdc bnı.ı harf
lerin noktalan yoktur. 

İşte o gıl>l kcliınclerin doğrusu 

nedir onu bulmıık ltızımdır. 

(Sonu yann) 

rife gittim. Nazır beye arz ile satın ,ı E Ş R l Y A T 
alırunnsını teklif ettim. Blr.ız naz- 11 

bndıhtın sarını kabul etti. Terce- ~~5:?Z:Eiillltl:!E~~~::ır;3s;":JD 
mcmı yiız yirmi liraya sattım. 

Parayı derhal aldım defterler dC' 
DaruUünun kutübhanesine gönde -
rildi. 

Samih Rifat bey m:ıarU müstcş:ırı 
olduğu zaman mezkCir kitabı ı;air 

Aldf 1 ı.!Yle birlikte terccme edecek
lerini gro:ctcqe cördilm. Samih beye 
bir mcktub yazdım. cdcltcrlcri nldı
nnız., okuyunl.17., bcğeni.n:eniz tcrce
mcye benim de ~mimi katınız.> 

dedim. 

ARKITEKT 

(Arltltekt - :Mimar) in ııı - 112 cı 
s;ıyılan bernbcr lntiş.ır etınlştir. Bu 
sayılarda, 'Mimnr Sa.minin .filıknr.ada 
yaptığı Cih:ın oteli, Bekir 1bsanın 

Anknrnda bir kira cıvı ile prof. Sedat 
Eldemin yerli mimariye doğru yazısı, 
prof. Mühendis ths:ın İnanın Zclzclc 
mukavemeti, :Mim'.lr Schilltenin zel
zele ycrlerlnln 7Cllidcn iman çnrcl<!rl 
adU ynzılar ile Güzel SnnnU:ır Aka
demisi diploma projeleri n~redilmlş
tir. O zrunnn kutübhaneye edebiyat 

fakültesi mildwil Bcbcct bey b:ıJ.u-ı Zengin mü:ndcrccat ile cıkan bu 
yordu. meslek dcrg.isüıi tavsiye ederiz. 

Hemen söylemcliyız l.ı Ankar:ı ta
kuru dun Deşık-tnş<ı son ru k.ı .ada ye
diği bir gol He m lılb olmn ın::ı rnt-ı 
men mu'\iaffnk olmu., bır tnk.mdır. 

Ancak: forvcrdlcr:iı ın .. ~ley:! fa l:ı 

sokulıır:ık luzumsuz pas ) .. pm !arı ve! 
nz şilt atmaları yüzunc.en, daluı ıyı 

bir netice nlabilecck ı .en sah d.ın 
mağlı1b ayrılan Masl~espord:ı goze 
gorunen meziyetler, takımın nctcsli 

1 
olması ve çabuk oynarnasıdıı • 

Oyuna Beşlktnı; rilzgun lehine a
larak bn.5Iııdı ve ilk anlarda ihdas 

1 
ettigi birkaç tehlikeden mu bet bir 
netice çıkaramadı. Buna mukobıl 
Ankarnlılıır Bc,,n.taa kal ine iner 
inmez sol içlerinin lQ'B ile 4 uncu 
dakilmda bir gol çıkarfulıır. Bcşık
tnş bidayette mağlüb vaz yctt<.> kal
manın buyuk ın:ıhzurl nnı bılen tec
riıbcli oyuncuları Hakkı ve Şerefın 
gayreti ile hemen :raklb kaleye yer
leşti, fakat ı:antrforun a r davran -
ması yuziındcn bir ço'k fırsatlar k:ı~
tığı gibi, Şercfın üç ,guzcl şiıUi d" 
avuta çıktı. BlrtnCi hnftaym Beş kt;ı
şı.n nisbI bfıkimiycU altında Ankara
nın 1 - O galcbcsilc bıttı. 

ikinci devrede Be ikt.3 Uıkımınd 
esaslı tadill'ıt yapmıştı. Nıtekım _bu-ı 
nun neticesini bu d<.>\Te. oyuna gtrenj 
:fbrnhimin 3 ünciı dalu mda yııptıı;l 

gol ile gördu. 
Bunu on dakika sonra Şere[ın guzel 

bir şiltle y ptığı ildnci gol Uıkib elti. 
Ankaralılar da pek az sonra sol iç
leri vasıta.sile bcraberlık golunu çı
kardılar. B~ktaş tekrar t zylklc -
re başladı \'C 22 inci d:ık: wd lbra
tıim kuvvetli bir şutle üçilncu solu 
yaptı. Fakat Ankara takımı bu gole 
de 32 dakilrada frik iden Celili v ın

tasile mukabele etti. 
nundan sonra oyun tam mıl B -

slktaşın lıôkim.iyeti n tında geçmi -
Ur. Fakat kaçırılan bir çok !ırı; tla
nn taruft:ırlnrı ve oyunculnı·ı umid
sizliğe düşurdüğü bir sırnd:ı I-lJkkı 
nncak 44 üncü dakikad ı g;.ı.lıbiyel go-
1ilnü çıkarmıştır. Genç hakem Bu -
lcnd maçı iyi id3rc ctm · ir. 

Be~iktaç: İsmail, (Çafatino) Y -
vuz, Enver, Memduh, Halil, Hu e
yin, Sabahaddin (Şakir), Hakkı, Oı -
han, {İbrahim). ŞcrcC. Tarık. 

Maskespor: Hıfzı, Necdet. İbrahim, 
Musa, Reşad, Mclurcd, Kenan, Ah
med, Cclül, Adem, Ömer. 

Galatasaraym 
antremam 

içeriye gırildiği 7.aman her 
şeyin ne kadar muntazam yer
leştirildiği, ve her şeyin üzerine 
ne kadar göz nuru ökülmüş 
olfüığu ilk nazarda göze çarpı
yordu. Erkek, kadın ca.m~ ırları 
ve elbiseleriyle, beyaz ·. ıer, mıı
sn ve çay talmnları, dçckler. 
güller,. b-tilıı kın ıc h b 
işleri, Antep nümun >.eri her ba
kan gö7.e yeni bir an' t ve gü
zellik gösteriyordu. 

Orta masad:ı ve 1 cııa.r sch
palardaki biblolara yeı !~">tiril -
miş olan çiçekler, güller, papat
yalar, salloınhtr bırer dcek 
bahçesinden benuz kopartılınıı:ı 
hissini veren capcanlı, taptaze 
nebatlar gibi duruyoıfardı. 

Hele ortada bir ha.mmeli '\'a.r 

dı, ki insan gay.ri ihtiyurl eğıli- j 
yor ve koklamak istiyor. E.;er 
onu yapan eller om.ya biraz da 
kendi kokusundan vermi:2 o!sa .. 

Bu yıl bu kadar lmvvctli ve 
değerli e...,cerleriyle mezwıiyet ser 
gil ... rini nçan yurd mezunları on 
üç güzide bayan olub isimleri 
eunlırdır; 

Fatma Öğütmen, Melfilıat Öz- 1 

cebeci, Safiye Özalp, Saffet Gii
mıyer, Ji~ikrct, Hayriye Akoran, 
ıRcbeka Albukrek, Siiheydn, He
diye Çelcbioğlu, 1clal Akcan, E
mine Çelebioğlu, Mariya Aslan
oğlu Saadet Başaracan. 

Bu genç ve cidden san'atkar 
denmeğe layık Türk kızlarını 
iftihar duyarak tebrik eder ve 
kutlarken; 10 yıldır memlekete 
böyl~ d~erli genç bayanlar ye
tiştiren yurd müdiresi Sabriye 
Koray ile genç ıre değerli öğret
menleri Hayriye Tosu tebrik ve 
takdir ederek çalışmalarında u
zun ömürlü muvaffakıyetler di
icmcyi biz de bir yurd borcu bi
~iriz. 

POL1SDE 
şübhesiz ki tabiat bıle bu s:ı.hte Bir tram'1ay yoldan çıktı 1 
hanımelini kıskanırdı. Sonra O!"tal.oy - Aksaray hattındn çalı-1 
hemen kenardaki kırmızı gül, ı :ın 10!!1 sayih ,·:rtman Sadıkın ida
sarı kaysi gülleri, menck~eıcr, reslnd<.>ki tramvay arabası Ortoktıy 

mat~asındmı geçerken ıtakılı bulunan 
papatyalar hepsi birer canlı ııı sayılı romorku rayd n çıkmı , e 

çicek. 1 içindeki yolcular oldukça bir l1eye-I 
Birinci ve ikin i sınıfa mah- can g~lrmi lcrse de hiç bir ka7.a ol

sus lıer iki dairedeki yazlık ve mnını ;tı.r. Rpmork derhal y!nc rny:ı 
kışlık kadın ve erkek camatır- ı.onulmu" ve tram\ ay :ro1unn de\ :ım 

ları ve elbiseleri arasından bil-) ctm:~j~ kapag .. ı kırıldı 
hassa pijamalar, palto ve mnn-

llin. clki gün Sirkcddc rıhtıma bnğ
tolar, kombinezon gıbi iç ve be- l lı bulunan Dumlupınnr \'apurundan 
yaz işi çam.aşırlar,<' Y Wrunlnrı ı aıı>a yukl.lycrek h=ıreket etmek üzer.c 
çok dikkate çnrpey rdu. bulunnn «Dcniı:kapt:mı adınd:ıkl mo 

Bu yıl en güzel er verl:n törün tay.fası Ziy.a bnglı Jıalutı çöz
bayanlann bu yıırdJa bulunduk- mck i-tcrkcn ayağını sıluştırarak 
lan şübhesiz olmakla beraber diz kap ğı kırılmış ve yctiscnlcr bay

gın bir halde kendisini kurt.armış -
onlann da arasında temn.;iiz e- lıırdır. Ziya h3"t.Lh:ıncye k.ıldırılıms-
dcn eserler ve ~a:hsıyctler vn.rdı: tır. 'rahldknt ynpılmakbdır. 

-

Maumafih bUyük bir An1crı· 
lm. amirali CV\'elki gün BUn1ııı1 
söylemiştir: 

"lngiliz ve Amerika donan • 
ınaları birleşmelidir. O zanııtıl 
Japonya ve Naziler mağlfıb t' 

dileceklerdir.,, 
Geçen sene, hattiı. bu sene ıilt 

baharda böyle m~tcrck bit 
harekete karşı Amerikada şıd· 
dctli bir muhalefet varken, Ftııt 
sanın yıkılması üzerine ckscrı· 
yet silahlariyle müdahaleyi tJilD 
kabule başlamıştır. Esasen tıı· 
giltcreyc taraftar olan Amcrıktl 
efkarı umumiyesi, silahla. wu· 
dahale etmeden kendi kozlarıfll.11 
kurtulacağına İngiltere ve Frıill 
sanın nasıl olsa galib çıkacağı· 
na kaniydi. Fakat Fransa yılcı· 
lınca i§ değişti. Evvela, fngilte' 
renin de ergeç teslim olacağıııJ 
sanan Amerikalılar yavaş 18-' 
vaş 1ngiltereye yapılan yardı01ıll 
Britnnya Adasında. mukavcınetı 
ııasıl arttırdığını anladılar O ın· 
mandanberi yarclım her ay Jıd 
misline çıkarılarak arttınlmıj • 
tır. 

Bugün artık Amerikanın ~
nız İngiliz dostu olınakla kul • 
mayıp Alrnnnyanın düşmantcfl 
arasına katıldığını da göstere.O 
bir çok delfller var.1914 barbi.O.' 
<le Amerika, Almanyaya ısıı.1 
de silah çekmi.5ti. Bu :ııarbdc ıa· 
discler Amerikayı dn:ha ça.üıı1t 
harelrntc mecbur cbniştiı". 

ncl1~ct SAirA 

Radyo Progıramı:JI 
9/ 9/1940 PAZARTESi 

'7 .30 Progrnm ve memleket s:ı'' 
nyarı 

7.35 l\1uzak: Hafif progr..ım (Pl.) 
8.00 Aj ns lıaber1ed 

8.10 Ev kadını - :}emek USlcsi l 
~20/~.30 Müzik: P~hlm'la hn6 

progr~rı dc\·;ınu 
1 

12.30 Progrmu, ve memleket ill9 

:ı)nrı 

12.35 Müzik Galatasaray birtncı futbol t.:ı ımı 
diin Fcrikoyde Ferikby tıılcımı ile 
yaptıgı hususi maçta 11 - 3 g:ılıb 

gelmiştir. lkincf tııkımlıır m nı tla I 
Sarı - Kırmızılılar 6 - 1 ka;:an 
lardır. 

Vefa-Beykoz maçı 

Tramvay biletçisi bir yolcuyu 
övm ·· ş ve sövmüş ... Fakaaafl. _____ ....... _____ _ 

12.50 A ans haberleri 
13.05 Müzik; 

ı::.2.0/14.00 l.VIilzik: Karışık progrll~ 
18.00 Program ve memleket J>ll9~ 
18.05 Miızik: Sullivan'ın :Mık:ld 

ı opera ndan (Pl.) 

Diln Beykoz çayırında \·cfa ile 
Beykoz tnkımlJrı h ı u ı bır m:ı 

yapmışlar neticede 3 - 3 bcr b re 
laılmısl:ırdır. 

Diğer maçlar 
Dun sabah Şcr<.>C Stadınd oyn:ın n 

maçlarda Deyogluspor Kurtulu u 2-1 
Gnlataspor d:ı Şişliyi a - 2 ın:ı lüb et-! 
mislerdir. 

--•ııc--

esud bir nişanlanma 
C. H P. Vilayet Jdıırc Heyeti nm

sındnn öğrebnen Hıı ene Ilgnz ıle 

Münakalat VekfılcU ır. murlarından 
S~bri Jlgazm kızlan o ı tm<.>n P ı ı

han Ilgazla Demır tuec: rl:ırtndnn 
LQUi Aritanın oğlu Gilnd du Arita
mn nişanları snm.imI bır muhit ıçin- ' 

Dun cunnu m 
tromvayd.:ı g:-çcn 
me h:ıd• ne b 

Dun sab h Y 

r 
ı;.ıymaya b:.ışl mı hr. 
da hızıru nlam:ıyı c:ı !lU d ıc 

baslamıs ve trnmv yd:ın tl.ltup "i
mışlır. Bu sırada !.'Iu l fn dn kcn -
dini mud:ıfoıı ınal. l b onn birknr; 
tcltme atmış ve ni ~et iş bUyu -
milş Bcyazıd knr lun:fan polisler 
~elerek bir cürmü me hud znptı la
pı lınıibı. 

Yolculardan bir t:ıknn ş:ıbldler, 

· b .. tl.:ır t.:ı~ bıurz.k Sull.;ınnhmcd 

ik nt.i sulh ceza malıl~ne kadar 
gel n bu hadisecin ynpı1nn dur.ıs

;ında bilCtçinin bütun sucu ve 
s:ıbit olınuştur. 

•• !ri.bl e karnnm '\: crıniş suclıı 

b.lctç'ni ı yolcu •• 1usL.fnyn so\du -
• dilll 3 gı.in hapsi ıle 1 Jira m:ıh-

1. mc m:ı:rafı ödcmcsıne ve nyrıcn 
Mt tniayı dovdüğilndcn de 2a lira 

ı.'lr :para ccı::ısına ımılıkiım dır.iş
tir. 

Mustafa da biletçiyi tekmeledi -
ğinden 25 lira nıtır pnra cczıısm:ı 
'e frknt bunda bir tahr.k ve scbeb 
ccrüldı.ı.,undcn y:ınsının n:Uine \'e 
k:ılan cc :arun d:ı teciline karnr vcr
ml'1.ir. lfalbuk.i suçlu bilctçi:ıln ec
ZJl.an tecil edilmemiştir. 

de evlerinde tes'ld edilmi tir. \.------··----=--=-==--.:==-~ ... .__._. __ :ıcm __ _, 

18.40 r.ıilzik: Radyo cnz orkestrP1 
(tbr him Özgür idaresinde). 

19.10 r.!uzik: Frısil JıcycU. 

lD.45 Memleket .ı;nat ayarı ve ıı• 
jans h:ıbcrlcri. 

20.00 :Müzik: 
20.30 Konuşma. 

20.45 Müzik: Dlnlcyk:i istekler•· 
0 

21.10 MUzik: ttç, iki ve bir pıyııO 
ile caz parça.lan. 

21.30 Radyo gazetesi. 
21.45 Müzik: 
21.45 Müzik; Radyo orkestrası (şet 

H. Ferid Almır.) oi 
22.30 Memleket saat aynrı, ırl· liı. 

haberleri; Ziraat, Esham - Ttıht ı1 
Kambıyo - Nukut Borsası (Fiyat.) 

22..45 Müzik: Dans müziği. 
23.25/23.30 Yannlci :program 



SAYFA: S 

IH Dobr ca 
Meselesi 11~~-0_N __ H--.::l~l!llii.lı'l~IZli:JIU~~~~ ~ R 1 uuıı•.!;\~ 

~on ay!a:-111• ?'111'duınuzdaki 
lt.a Ud hadiselenndcn biri de 
lldı nıa.n dağında petrol bulunma
las r. Petrol deyip geçmiyelim. 

anlann ha-

olduğqnu ihsas ediyormuş. Açı
lan kuyuların verimi ruıcak pet 
rol çeldlmeğe baslımdıktnn son
ra anlaşılırmış. 

Günde bir ton

[B:ışm:ıknleden devam] A,~r~!,'.~.~~"'~~.~~1 ı Lobndrabşi1 ddedfl~ Afr~~~~~, ,.~:;!~,~ı j İki yol 
Jekı.or mevzıleri bombardıman Qm a an 1 İngiliz Somalisinde Hergeisa- k d 
edilmiş ve Colmar tayyare mey- ıyada hücum edilmiş ve burada. arşJSJD a 
dawna knrşı yapılan hücum es- (Baı; tarafı 1 inci sayfada) tt:cls' . 

l1~ ve sıhhn.tı ü
tetınde kan ne 
derece ehemmi· 
l'etıı ise asrımı • 
t.ltı lnedeniye
ti i in petrol de 

YAZAN: 
dnn altı yüz to
mı kadar veren 
kuyular varmış. 
Ham petrolün' 
tonu 30 liraya 

Bulgaristanın talcblcri arn -
sında birinci derecede Dobruca 1 
havalisi geliyordu. 1939 §Uba
tmda, Balkan Antantı konseyi 
lBelgradda 'top!an lhih. zaman, 
hariciye nazın Sar.ıço~ltınun 

Sofyada tevakktrf u, Bulgar ri
caliyle görüsmclcri ve Bclgrad 
toplantısından sonra tekrar Sof
yaya uğraması Dobruca mcse -
lesinin Rumanya. ve Bulgaristan 
arasında iyi bir şc.kilde halli için 
ınüsbet bir esas hazırlamıştı. 

O zaman H.uma.nya hükumeti 
Dobruea meselesinde Bulgaristn 
nı memnun etmek esasını kabul 
etmişti. Ef:cr Ruınruıya lıarici
ye mı.zu·ı taraf mdan tıısvip edi
len bu hal çaresi Rumanyada 
ba.5ka nüfuzlar tarafından red
dedilmemiş ve Dobruca ilıtilfı.fı 
ortadan knlkmı~ olsaydı Bnl-
1tanlarda bugünl.ıi vaziyet ihti
malkı tahaddfu; etmezdi. Çünkü 
memnun edılmiş bir Bulgnrısttlll 
Balkan misakında kendisine aid 
olan yeri i"gw edecekti ve Bal
k.' lılar belki mütecanis bir küt- ı 
le viicuda gctircccltlcr.dir. Eğer 
Balkanlarda böyle bir tesnnfül 
bulunsaydı bugün Balkanları 

alt.üst eden ecnebi nüfuzu çok 
daha muhteriz ve uzak durma
ğa meclJur olurdu. Rpmanya bu 
yanı~ hareketinin cez:wım pek 
acı surette çekti. 

d 
st>.nris1crın ıı;lcmC!l.i ciddi surette ı.e- ız ıs.tasyonu ile A vrupahla- An iman ordularmın m•-0 f-

nasın a bombalaı· hangarlura aki b ı ..... silılllJlLr Londra lımnnına ::ııd dok- ırın s n il undufu mahalle 'f u :1 ~ 
isabet ederek yanmakta olalı <> er e.rıeyŞi ka.rşaiiinda 

Hikmet Ilgaz 
lnnı da bir çok bombıiliır atılmış \e ~e bombalar atılmıştır. heziır-4-- ~ • ~ 

hangar ltapılarmdan çıkan a1ev- Tımcsın cenubuna ~bet eden dok- ~tr d tt11e ugra'a.n .ra.nsa, bu-.c.u e e Harmil ndnsında ·fYün mo....a-1 p
0 

..... ·:.-.•- ·.:.1- • 

Jer dışardn bulunan tayyarelere lıırda biıyuk bır yangın çıkmı tır. Di- k • b' 1 .e -~ ~wuu m h14nıs& 
ateş vermiştir. 1 cer mnhJllerde bir ı.aç Lıntrcpo ha- ıa~ ... eti~ı ma ara hasar ika edil- altında bulu~iadır. Fakat 

~i derecede sa - 1 
>'anı ehenuniyyettir. Yani pet

n deniyctin kanıdır. Kansız 
l ın na<"ıl dermansızlıktan 

azs:ı. petrolsüz medenıyet 
t "fl vnziyctet kalır. Çün· 

nı tJrlcri, denuryollannı, ge· 
f otomobilleri, tayyareleri, 
La • kahrı harekete getiren 
r.u t mazot, petrol 'e benzin 1 

'Ltin akıabasındnn olan 
1.lttır. 

~ 1 . enesi tcşrinisnnisinde 
'lf'lmılel petrol konferansı a-

~ refıne tertib olunan b'r 
1 Lord Giirzon "U sözleri 

m ·tir: 
) yarclerc, motörlere malı- ı 

ile 1 n b .. nzinler, ) ağlar bil-
1-t 1 ı tlf' derece ehemmiyetlidir. ! 
1 Ub~lu ız olarak f'öyleyQbi· I 
_ır '11 kı müttefikler zaferi niha- ı 
~ c k pclrol dalgaları üze-

tı. :i" ı eldiler. ,, 

11 
~ manların 1918 gnrb cebhe-

l't.ı • • ~zurnh. Frnnsadaki net-
Y kı ı neredeyse harlıın zi- ı 
~ 11 beb olacaktı. lrlemanso I 
tra rnhur Vılsona cektıgı tel
b fda: 'E- r müttclild"r lıar- ı 
~ · ·b tmek istemiyorlarsa 1 

tik n darbcsınin bu çok müh-
011 nıanmdn. Fransanın knna 

0 
d u kadar petrole de muhtaç 

llli U~nu idrak etmelidir . ., de· 
ıru. 

h ltı_ ;üblıe etmiyclim ki bu 
lJ hi ele petrolü çok olan knzL -
k d r. Rumaııyanın bugüne 1 
tık ar gerirdiği b.uhr:uılar, Amc
b\ nır- r:ctrol ıhracını menet
" 

1 Dakiı lıakkındnki gayri 
~:1 idJialarlo. Rusları kızdı· 

!'arak b:.ı tabii crveti yalnız 
:ıh ver de\ !etlerine tahsis ettir
. k kurnazlığı bu noktai nazarı 

b'lt eden hadiselerdir. ı 
\r ~ eryüzündeki ihtilafların ev
ci l'l~ iktısadi meselelerden doğ-
1 .... Ugı..ı malümdur. Bugünün harb· 
'Ct'ı nı .. • 

)' USellah kuvvetlerden zi-
eQade nıilli iktısndiyata tevcih 
(! ılen darbeler şeklinde tecelli 
~•Yor. Petrol iktısad fileminin 
lıa k.ıynıet.ıi, en cok rağbete maz
'li.a~ olan maddesidir. Cihan 
l\ij ının sonunda harbin petrole 
~tı ~ Şeklini aldığını hepimiz 
~!arız. Almaıılann Bağdad 
~ı.__t_Y?lunu inşa etmelerindeki 
~--acun da Musul petrol mın
~ Clsına ula.~ak olduğu sonrn-

anıaşııdı. 

ilı~ gibi dünyadaki kanlı 
ta.ıı: ardan, ihtiraslardan u
~alarak yalnız milletin re· 
~~ Yurdun mamuriyctini ga
~dıntniş bir devleti medeıii 
'lı ~n: daha kolay ve daha 
~ ıc ~ ınıkWılar içinde ulaştıra
ltes;c Yle b~r servet membaının 
) ~lınesı elbet hepimizin 
lıit u giil1ürccek mes'ud bir 

edir. 
~ }.-{ hte~... b -'-ilim' • d t; 1ı • ....,, aşvt:.ı. ız, e-
t tt lrlütehassıslarımızın teb!}i
leke~ı haber alır almaz mem . 
atı~ 

1 
lll"nfaatiyle alii.kadar her 

\re 'he ede gösterdiği hassasiyet 
t- ·k :recanı bu işde de göstere· 
ltı.tn~rhaı }X>irol zuhur eden 

v aya gitti. 
~tll ~i:>·eti bizzat tedkik eyledi. 
içt11 e~· Meclisi, keşif ve işletme 1 
ettı. azımgelen tahsisatı kabul 

lı:ınerikaya borular, tulumba-! 
"' , ~·eni sonda. - ı.. el . . ""4J.rI J m.ının erı ıs- 1 ~Ült::clı. Akdeniz kapalı oldu- 1 

~illi n bunların Basra körfe - ı 
.l.:tt ~ memleketimize idhnli için ı 
~lu tedbirler alındı. 

~ d.e
11
ka mıntaklarda talıarriya

~na anı eden gruplar Raman 
'\" aıu ~elb ve teksif olundu. 
ı. hukum" et· · .. 
"'l. )'ırhaıı . . ımız comert ve 
dahil.in bır zıhniyetle iktidarı 
llerı.uz de olan her şeyi bahşetti. 
~itil,... a._çılan kuyulardan petrol 
l<ı._ .... ege bo .. ı d .. 
""QlojiJc . "'9-'anma ı. Arazının 

bünyesi, karakteri, bu 
~ 1air ,petrol madeni 

satıldığına göre 
en fakir kuyu 

senede on bin ve cıı zengini de 
altı buçuk milyon liralık petrol 
verebilirmiş. 

Kcsfolunan havzada en a§ağı 
üç yüz kuyu nçılubilirmiş. De
mek mühim bir talih oyununun 
arifesin leyiz. Kuyuların hiç ol
mazsa günden on tondan fazla 
vereceği anlaşılırsa yurdumuz• 
büyük bir refaha lmvu.sncnkt1r. ' 
Mütehassıslarımız şimdiden il· ı 
::tıidvar görünüyorlar. 

Fakat bir yerde yalnız petrol 
bulunması ve bunun işletılıncsi 1 
mnk adı temine kfLfi değildir . 
Hele petrol ıstihsali dahili istih· ı 
lak n fazla olurs~ bunu hariG 
pazarlarda satmak bir mesele
dir. 

Bu gıbi ahvalde menfaati ihlfü 
edilen ' petrol şirkctlo.ri derhal 

1 muharebeye gıri!Jirlcr ve öyle 
çetin mücadele yaparlar lti bir ı 
devletin her türlü yardımına 1 
mazhar ol n Rirkcli dnhi hami
c;iyle yer" ~rerler. Evvelki ismi j 
_t\.z - Neft olruı Ncftsendh-.at 1 
Rusyınun iyasi ve iktısadi kuv- 1 

vetine i tinad ettiği hnlde raldb- ' 
leri tara ından iki defa mağliıb 
edılmi ,-e ağır mualıcdelor imza 
et.ıneğe mecbur kalmıı;tır. 

Petrol, bugün başlı başına bir 
fllem olmuştur. Bu iilemin hü
kiimdarları, kanunları, Piyn.seti, 
mülki.i, tebaası, casusln.rı var
dır. Bu kıymetli cevherin mcm
t nı olan memleketler işi ba.şdaıı 
sagl .. m tutmazlarsa sarsıntıdan, 
ihtilii.f tan bır aaha baş alamaz
lar. 

Jllcıcsikanın dahili ihtilalleri 
kabine buhranları, katliamları 

yüzüı: 1en bit· türlü rahat yüzü 
görmemesi buradaki petrol 
meır>balarına malik olmak isti
yet. beynelmilel petrole tröstle-ı 
riniu tesiri ile vuku bulduğu ta-
ha ~ uk etmiştir, ı 

Binaenaleyh memleketimizde 
petrol bulunduğu şu tarihlerde 
bu alemi tanımamız, pctrol 'krnJ
ları arasındaki ihtilafları uzak· 
tan tedkik etmemiz, faydadan 
hali defüdir. 

Dobnıcanın Ulgaristana ge
ri dônmesinden dolayı memııu
niyetimizı beyan ederken ve 
Bulgar dostlanmızı tebrik eyler-1 
kcn oradaki 'l'ürlc unsurunun 
vaziyeti hakkında bir knç soz 
söylemeyi lüzumlu buluruz. 
Dobrucnda milslüman ve hıris
tiyau mühim bir Türk ekalliyeti 
vardır. Bulgaristanda yckünu J 

ciddi bir raı~ama varan bütün 
Türk unsurunwı biz Bulgaristan· 
için sadık, çalışkan, dürüst bir 
vatandaş kütlesi teşkil etmesini 
temenni ederiz. Türkiye Bulga-j 
ristandaki Türk kardeşlerini 

hiç bir zaman Bulgaristana. knr- I 
şı bir iz'aç vasıt.ası ve bir teca
vüz vesilesi olarak kullaıımağa J 

kalkmadı ve bundan sonra da 1 
kalkmıyncakbr . .Bu babda Bul
gar komşular.ımıza telkin ettiği
miz itimadın ırkdaşlarımtzın 

Bulgaristanda hakları olan adi
lime ve müsavatperverane mu
ameleye nail olmalarını temin e
den biı· garanti vücuda gcürdi
.ğini gönnCk, bizi ıBulgarısta.na. 

Maliım olauğu üze.re Cihan daha samimi surette ıyaklaştıra
H:?.rbi petrol ticareti üzerinde 1 cak bir Wnil hizmet.ini ifa eder. 
mühim tesir yapmıştır. Harb Bulgaristananki kardeşlerimizin 
seneleri esnasında bozulan ikt- mukadderatlarına alakadar ol
sadi nizam harbdcn sonra da mamamıza imkan yoktur. Bu a-ı 
bir müddet devam etti. Petrol is- lakanın mahiyeti gayet halis ve 
tih<-alatında mühim bir mevkii açik olduğu -gibi hududları da 
olan Rusya Cihan Harbi nilıa- hiç bir zaman siyasi maksadlar 
yetinde zuhur eden jç karışık- sahasına şamil değildir. Bul
hklar yüzünden bu ticaret ale- garistauda mühim bir Türk .küt
minden uzak kaldı. lesinin yaşaması Türkiye ile 

Rusyadaki karışiklıktan isti· Bulgaristan arasında ,sıkı bir 
fade etmek istiyen bazı sirket- dostltik rabıtasının teessüsü için 
!erin tesvikiyle 1922 we.nesi ni- en jyi bir çare hizmetini göre
sanında Cenevcde bir konferans bilir. Dobrucadaki miihim müs
toplandı. lüman ve 'J'üdc ekallzyctinin de 

Konferansın, "lıarbden yeni Bulgaristandaki Türklcdn sayı
çıkm:ısı dolayısiylc berbad bir sını arrtırması, ümid ederiz ki 
halde bulunan Avrupa iktısadi- Türkiye ile Bulgaristan arasın
yatının tanzimi,, için toplandığı daki münasebetleri daha snmi
iliın olunduğundan bir çok dev mileştirmok hizmelini ifa cde
letlerin murahbnslariy1e birlik- cektir. 
le Türkiye Büyilk Mjfüt Mecli· Hüsoyin :o&hi<l YALÇIN 

.... • d_,d anıs r. bi d Lo 
Almanyada Gillanda'da Soes· .... ra ugr ın~ " 0 mı.tc u.. marnol:'r İn · . r e ndrada. bulunan ge.ne-

yaıınuşlır. gılız tayyarelerınin hepsi raı de Gaulle nl ki bu l-

terburg ve Eindhoven tn~ yare Londranın r kı::ıml~rın:ı te"cı"h ibu harek"tl · d ·· l · ,,. tr l1.11ı " • ~ erın en ııs enne sa- Alınan m"'ta-"· •• ,_ . 
meydanları da ayrıca bom bat- dilen 14\lt:UmlJ, bu ~dar gem ol- J' d"' •• ru· ll ı-cnesıru ıKaobU} etm1-1men onmuş r. '.\'eıt \'e kacla.r ·· :ıı 
dıman edilmişlerdir. Bu genis mamı d bır çok bo balar du .1ı.ş Ad 1 - d .1 . d" • sonuna • mucacıeleye 
harekata iştirak eden tayyarcle- tur. LondI nın ccuubund:ı iKi ırek- e;c ~u~m e en 

1 tı uş .- 2lZllM'tnıiş buhman hür \e oesur 
ıim:7.in hepsi üslerine dönmüş - tep b.n ı ıddı füı!, ra u .ımıljtıt. mnn om a ımn.n tnyyuresı, Frn.nsıiların nıümessiliclir. \'o 

lerdı·r. I..ondr nın ınerkczındc de y.ıngınlor avcılanmız tarafından hasara Fransız imp ....... t rl - ' - tıJ tır -.- O U1:,"\1JlUD \~ 
. çıkmış v.e muhtcl.f m::ıholl· lcrde mcs ugra mış . 'l!i'- 51 d 
ln~iliz tan·areleri Almanya k ı: .nın z OD8Dllla8uun ordusu-

üzerlndc enler t.ıhrıb ed:Jrnişlir. B.ı mmt::ı- 1 ~erb~rada yer.e inen bir Sa • mın ve hava klıv\ etıeriıtln ehc·m~ 
kal<ırııı hepsmde pusif l,orunın:ı ser- '\'Otn - c9 tayyaresi bomba ıle nıi.:efü bir im.mı simditl l 

Berlin 8 (a.u.) - D.N.B. bıl- vi lerı suratli ve miı ir bir faaliyet 'tah 'b dil st •' ·. en 1u 
diriyor: go termi..,tiı'. Bu mey nda yangın rı e mı., ır. .. ge-nc: g noralitı yanında mevki 

tchlık lll" mnı·uz mah 11 rd 5 Eylul akşamı, du"nı n pık abn L . '··•1 -'"'--""' ,..~,-= l • 
İngiliz tayyareleri, gece her · · '" a en yur. - b b rd • . 1,, uu UDOlAAWJ.ulr. s: .uur erı, 

lerce ı ıl a!wlı taMıyc, d~m.ı·) olu OIIl :ı ıoıan t!ıyyarclerı, Mal- ti>)" kl ·1 · ı · ta · 
zaman olduğu gibi Almanya iı· ınu•nkalJtmın yemden ı~leWmc ne t hü tn . l rd a u en Ve b'1t) e en mıunıy-" ayn c ım e uş e r. T •le- ıe ,:ekdiv • d lan h ik. • 
zerinde uçmuşlardır. yardım cdılm•ş 'e her ne knd.ır • mı f t . ,_tu • genne zı o u ı a \ OA r. "k~·-•- v-.. 

Ruhr mıntakasındn hava. da-ı c<1ddeler cıddı slirettc mutc rol- • ~u •°tt:h .-.·~nsız Ş("Jmden acaha 
fi bataryalarının me\zilerinde, m.ımı .:ı da so kl:ırda inkıtaa ug- ... t 1 • s • . hangiı;;i haklıdır? llakiltl, \atan-
balon barajları sisteminde yapı- ııy:ın ~(Yl'\I ferın tc .rar b. lam.sı ~ a uan r urıye 1 }X'J"\ r Fmnsızla.nn hangi RC.fi 

t ının edıl nıştır. Dılha :ı ... gır 'a- 1 .it tal ·ı. bn ı · · 
lan de~iklikler ve Alınan g""e • ı • • d Uu e e en ıcah eder? Maro-n-~ "" Zıfco[ r t ~mı! eden yan mi< rın on- ışga nı t avcı tayyarelerinin ııiddetli foa-

1 
durulme ne oomb rdıı an ıt nd:ı da ye f n e w Petu.in'i nıi? Gt!ncral do 

liycti sebebiyle, İngiliz tayyare- de~: .. n
11 

t'<1 ın 1 
1
• ll.Şler Gaulle'ü mü? 

leri, her halde beklcmcdıklerı ~... Bunlardan biri 86 yru ındaki 
çok şiddetlı bir müdafaa salın - :Kahire, 8 (a.a.) _ Reuterin ıu reşaI. ı·ra.nsanıo mukaddera-
sında bulunmuşlardır, 11..inci gru K lıireJe s.I:.h!Jettar mahfiller- tıw Alına.o \'e İtalyan dedet a-
pun ekser tayyareleri, hasar yap den ö~ endi,'.;ine gore, Fran:.a _ danılaı'.lıun merlıanıetlerine bı-
madan, daha. Westphnlyadan ge. daki Alman müt reke komis _ rakma.ıun ye~ çlkar lOI ol-
ri dönmiye mecbur edilmiştir. j yonunun bı d_legesi 28 agustos- duğuna kanidir~ İngilizlerle 
99 Alman i::ı) ~·n....-csi düşürüldü ttıibr.;rı ~ ı Bcyrutta. bulu- l'rruı ızla.ruı ) npmış olduklara 

Londıa, 8 (a.a.) - :ı~ıLz hav.ı nan İtalyan ınutarcke koml3- m lıur do tluk anlasnuısuun 
neurcti tcbligı: düsmamdır. Fmnsarun ıs· tikba· E yonunun tal bleıiıu tak"iye •tın. 

n son cılıruın raporlara na ..ın, lini Alman iktasad pro,~n-
dunkü hava muharebelerinde Uıyy _ pek Y kında .,., uriyeye gonderi- ~ 
re da!i topl.ırımız tamfından 11 duş- lcc ktir. romısyonun açık he- da t~bit edilen ziraat memlc-
man tayyaresi daha irr ha c:.hlm lır. ddı, h ı b malzemesini te ,bit keti <>l.makta, ynni "toprı,ığa dö· 
Bu urdle t.yynrc d;:ıli bntaryııları- e~ck ve cntrene -..ıılnıi:ı ol"ıl llÜ5,, de görmektedir. Bunun 
mız \ e avcı tayyarclel'i ruz taratın- tt-ıyanlnrm alcn ""rbcst bıra- ınfuıası, Alman ... ·anm maddı" \'O ı 

1 · ma ı tayy rcsı daha du- ~ ._ C4 

lırulm tur. Dunlardan ıkısi ::ıvcı- ill .,... ·' 
dan dı.şiırülcn di.ışman tayyarclcrı- 1 ıııruıe\'İ tcfen'lılrnnu bundan 
nın adedi 99 u bulmustur. Bunlard.:ın !arı nız ıkisL de taJ-y.ıre üafı bat..ır- .ılmı~ olup olm~ıklannı anla· bü 
21 i L.ıyyorc d:ıfl baturyalnrının ate- :ı: ıl ırm • t.ır:ıfından d4 uriıhniı tur. ıımkbr. ı "ylo im.fi bir şekilde \'e bütiin 
şiyle dil urfilmüştür. DUn lrnyboldu- Du uı etle dunku dü m..ın 1... y., h 88 Fak:ıt, bazı ta~-vm clerin Surı- bir tarih seyri boyunca kabul el-

dir. 1 "" • k • 
t."U bildırilen pılotlardan bıri ı.: ve yeden ka.ltlırılmukta oldU""U ıne ür. 
-"· Bomh:ırclmı:-..n halıkkmda - o 

suı.un dönmtiştilr. ı hakkındaki habeı lere ?akılırsa Ifallnıki general de Gaulle, bu-
Şindiye kadar alın:ın rapo Iar, bu- tn.f dllt 

gun •ekiz du mnn t:ıyyorcsinin imh:ı L.'.Jr.ıJt.;1, 8 ( a) ~ Reutcrin hıı- kom· yonun hakiki lıedefı, tny- nun trunamiyle aksin1 dü.5ünü-
ed1Idıginı gostermckledir. Bunlnr- v ı ılı,{ m:.ıhubır b ldinyor yareden ba.e;layaralt tank ar;ı ve • ·or. O, harbin sonuna kadar ac-
dan üçü Tnymic; halicındc bulun n Guıı uz L n r:ı uzerıne d ı c e toplnıa kadar biitün lıarb ma!- \1llll etmesine taraftar \e ·11a.i 
bir batarya miltcbaki bc;;i de "cı baıı Y pı!._rı en uzun h:: va hu- zem 'nın dricen tahribi \'e kal v,ııJebeden enündir. İngllirlerle 
tayyarelerimiz tarafmdan du urul- uml n e:ı :ı mda \ uklm gelen y n- dırıwı sıdır. münaseba.tın daha ziyad<- takvi-
miışlerdir. Tayyarclcrimizdcn u u gınl rm m -zıil"ştırilmı~ olduğunu S F· ı..: t .~ e edilmesini istemektcdır· • V,.. 
lrnyıphr. Pilotlardon biri boyatuıdır. I teyıd eyl mi t.r. Yuk ek bir bi m n :.c.rnJ tat· malın~ılleıd bil ... 

--ıtll«-- d ımından Londr:ının p:moramlk dirildiğine o-ore, Suı iycde!tı ·~uv- rraosamn mukaddern.hr 1 in-
Ru men - Bulgar nunzar:ı ı, yungınlarm ıı !en ôıilenmi 'etlerin bu slf>tem tik zayıfla- gilterc-ııin .mukadderatı ile yüz-

' bul ı du u•m o termi tir. T. ym· tılm ısının nihai ;hedefi açıktır. de ~iız birleştirmenin 1'.ransa. 
anlaşması ı ı .ıruubı ı Lıl-~rretindı;.n, ha\ny~ d~ - Suri~e ızun müddet muka\emet irin cu menfaatli ve yegane~-
[Baıı tarafı ı inci sahifede] n Lın ulwı aıı yilk lın~ ·tc dı. Fil- cde.ıuiyec k bir hale gelince, t- lmr ~·ol olduğUDa. kanidir. 

G - Bulgar devleti 450 milyar nıt ll1;.ç mu .. h:cdc ed lmc- taly1Illar, memleketi i g:ı.le tc- Tabii bu iki !31ktan birinin yo-
leva muadili bir meblağı Ley o-• Alman hı\ f,uwelle mm 11 ı,u\- şcbhüs ed bıleccklerdir. Eg r bu luuu 60!,:melc ve onu 1akib et-
larnk Rumen hükfınıctine ver- tli ıııutuıı be hucu~ rn, on t sur- teşebbüs muvaffak olursa, Fı ,m ınek J<'ra.ıısmlan. düşen bir va
mcği taahhüd cdeı;. Ru para bi· m " an ak bazı mcv .. lı n ,taları sa ile Suriyede halen mevcud zifedir. Ben, hakiki \e millivet.
n:ılann, emlakin ve hususi ala- t...hrıb tını t.u. Hiluıınun n kc ı c- hürriyet heyulası arasın::lakı bu ı•en'<'r bir FJ1YMUZ10, dun·· .":. .... a 

f 
hemmıv ti, umumi h:ıs ... rat , e tele- -' ~.l 

cakların kıymet arkı olarak te- f tün münasebet ortadan k ika- Jıürıi.uf't ...... ,,oiaini ~-~,.,~··, ;.,_ ut nuktnrı, henuz b .dırilmemıştir. ·• "'" r.~ ~,. ....... - ..,... 
diye edilecek ve mali mahiyette Gece, hucumbr, d 'mi su :.te biri- ıcaktır. ül.ruıd idaresini yıkmak içjn .!}a-

bütün iddiaları ka~layacak - baı ı:ı it ma.ın gelen ınfuıfcrıd bom- Şübhe yok ki SuriycdPki yük- şılacak bir ciimertlikle kanını a-
tır. b:ırdıman tayynreleri tarafından do- sel· komiser. hakıki Fran ız va- kıtınal.tan '!,lekimniyen bir so.:ruu 

7 R d 1 t . . v m luumu ur. ..__ - umen eve ı, 3ınıali ve ~nperveri sıfutiyle, gittikçe da- .üz \'C hakiki 1>,ocnP,•-•n an~•, 
Dun g ce boz.ı bornbardıınan ının - ;:.o ~~- ~ 

cenubi Dobruca Bulgaı larına ıoı ı:md.ı trenle ya\ ya" y;ıp- lıa fnzla israrla ileri sürülen bu general de GauUe'ün yolunu ta-
vuku bulacak müsaderelerden tıgım durt :ı tıık se.}' h:ıtt'"' edindi- taleblere mukavemet içın elın- ldbehnesi lizun gelcceğine ka-
dolayı tazmin etmeği taahhiıd gım in ıb~;ı gore, Almanların cs:ı ıı den geleni yapmaktadır. rubn. lcra.~oı sadece Almanya i-
eder. hedM'ım, ıik liucumı, r csn:ısındn \ u- le 1tal~1MUD ve Fransız tatıtı-

Mulıtelit komisyonlar, lüzumu ku ı g tmlen y4111gınlnr1 idame et- Akhisarın tütUn rakoJtesi llhl ( !) DlflCZUb varisi ( !) Con-
mck VC ,numkunse geni~lctmck \e bU Sene ÇOk ı"yt' 

kadar tali komisyonlaı ın yardı- ı ~ cı dı ıat tc de Pa.ris•in ta..~vip ettiği "Vnk-
ycıu ıe c er ııy n ıldıgı ~am~n (Baş tıırafı 1 incı ı>ahlfede] 

mı ile anlaşmadan doğabilecek hucuntL:ırı geıuşlcmcl~ tc kıl cdı- istihdaf eden bu ver·nır 1 • :tinde ölmiyen ild.İ)"ftr,ı mare.~lin 
bütün meseleleri halletmekle yordu. Yuı3Clmektc ol:ın sıcnk'hk 1 ı çn ı ma )Olunu ta.kib eden bir millet, nn
mlikellef olacaklardır. ve knlııı dum:ın bulutları .. ebcbıle, ları yanında Ziraat .Bankası ile cak :tarihi sey.rini tamamlamış 

ısulı ılı oombardıın:ın kolay de:.ıUdı. buna bağlı .kredi kooperatifk'ri- d 'e ün ya yiizünde.n 8ilinmcf:o 
Heyet Sofyaya. döndü 

Sof ya, 8 (a.a.) - Craiovıı.nıü
zakerelerindeki Blilgnr heyeti 
bu sabah Sofyaya dönmüstür. 
Heyet, istasyonda, kral, hükü -
met ve ordu mümessilleıi tara
fından istikbal edilmiştir. 

Kral bugün, heyet ii.zalaruıı 

kabul ederek mesailerinden do
layı teşekkür etmiştir. 

Bomi.ıardtm:ın t yyarelcri çok yuk- nin ve mahalli bir tcşekkul ol n ıınmzed bir millet olabilir eo 
sek hır ırtif d.t seyrctmi<ler \ e gel- :Akhisar tütüncüler banka mm 
mekte '!ll.ın h::ıberlerin de teyıd etti- müstah ile '-'a,1m_, .... _ ld kl Frruısa böJ'le bir millet değil-

ke . h .. " 1: ~= o u an dir' 
gı uz ıe :u n <. emmıyctte hiç bir . . • • 
bın ıy ı h::ısar y:ıpamnını~ardır. gcnıf' ~ardımı da ı ı:ırct eyle . 

Londro ıt!tıiycd, kahr .. m nc:ı. ı:a- mek lazımdır. MURAD SERTOÔLU 
l• mıştır ... fa ycmn çabuk ı e ko- Filhnkika bu yıl içinde Ziraat ~~ 
yulm ;n .,.:ıye:>ı d • endu tri b: ı- Bankası ve kredi kooperatıfleri T ransilvanyanın işgali 
nntlJ. ve ıkometgr.hla d kı ynngın - bir buruk milyon ve tül"' uı 
lnı, m .- kstırılmt') gibidır. bankası 500 b" liralık b~c eı_ devam ediyor 

Almanl:ı.rın tebiliği ı m ır kredı 
!kılın, s (ıı.a.) - D. N. n. bıldi- ! aç~~larclır. Bu mıktarlara İş 

rıyor. 1 Barnrnsı ta.rafından temin cdı· 

[Baş tarafı 1 inci sahifede] 

c~lecektir. si namına da Celaleddin Arif -----====---
bey iştirak etmiı:ıti. Gizli mak· H • d • • • h d d 
saclı evvelit lmlağı delik hir Al4 ın ıçını u u un- ı Mevkuf bulunan eski 
man gazetecisi kc.~fetti. Bu gn- • • ı 

Dun ogreden sonra, ingiliz hiıku-1 len zaruri mıktar da ilave edikli
ı"le• merk ... zinc ı.nr.ı yapılan buy :~ ği takdirde, milli lı3llkalnrımızm 
ltuctımd::ı bu un Alıntın tnyyure tıp- ve ktedi kooperatiflerinin tütün-

Ca:rolun trenine tecavüz edildi 
Bukreı;, 8 (a.n.) - D. N. D. bil ij. 

r'yor: 

zeteci Ber:linc:A"Ce?~ve k?nfe - da Çın taiw.ıdatı Fransız nazırları 
ransının e:ıy:ısı tanhı neft ıle ya-

11~ 1 Cene\.Te, 8 (a.n.) - D.N.B.: 
zılacak ve bu konferanstaki mü- . T?hungt:ıug, 8 a(cı.a) - D. N. B. Vichyden bilclirildiJine göre a-
znkerat d"hi Royal - Doç ve bildiriyor. . 1 bık Fransız başve]dllerindcn 
Standard Oyl §irkctlerinin mü- Tohuıiliıng nskcrl mahfılkrınden Daladier ve Reynaud ve sabık 

delel · 'l nilı t b la k ögrenild •ıııc gorc, Çın mt>rkcz or _ ca en ı e ay? u .ca • - Fransız ba§kumandanı general 
tı t l f kt B f t dusunun en mukcmmel fırknlıırı bir 
.. r .... c gramı çe ı. . u. ı ş~n ınuddetterıbcri Ilindiı;ııu hududunda Gamelin, tevkif edilmiş ve yük-
uzerıne maks dın snmımıyetme sek divanın klima etmekte ol-

talışid cdilmi!i bulunmaktndır. Gena- · 
in::uını:ak oraya kndnr znhmet e- ral Pnı-ıschung dn hali lı:ı .. ırd.ı orada duğu Rion civar1ncfa. bir atod.ı 
den neftsiz muralıh~lar seyirci bulunmoktudır. Burall:ıld Çın kuvvet mevkuf bulundurulmustur. Bu 
vaziyetinde kalmnğı daha müna- leri en tıı;agL 200.000 kişi t<1hınin c- umumi emniyetin id~es.i hak~ 
sib buldular. dilınektcdir. kında son zıımanlnrcla nazırlnr 

Bu sir"ketler nrıısındnki ihti- - heyetinin tasvib ettiği kanun 
laftan istifade etmei;1 bilen Çi- Bu iki konferans dünya pjyasa - mucibince alınını§ bir ihtiyatı 
çerinin mahirane sabotajları ne- sına haklın olan Royal - Doç tedbiridir. Bu kamın lıükümle
ticesiıırc konferans müsbct bir ile Standard Oyl arasındaki re- rine göre, devlet için tehlikeli 
Jcarara varmadan dağıldı. Hazi- kabeti büsbütün had bir şekle şahıslar, harbin devamı müdde-
randa Ubeyde toplanan konfe- soktu. tince mevkuf bulundurulabilir-
ranstan da bir netice çıkmadı. (Semı yarma) ıer. 

lcrı h:ııekete .,eçmiştu-. Hcmkcl bom- fil tıl ı d ·· 
ll rdıınJn t.zyyarclen, Junker.., t<:y- c ere yap c ~rı ~·ar: ımın ·u-
y rekrı ve M crııchmittıcr, ndaya mul ve ehemmıyetı bır kat daha 
olum s çmı lardır. Her bombardı _ tebarüz eder. 
m ı tayyar i ıki lıin f-ilo infılıık Böylece temin olunan ve ye-
m dd ı ulurmust. r. lI cum kiinu iki milyon liravı geçen bir 
sınd , L.ı dra ll erıne bir knc mılyon kr •di hacmi i~indcd~ ki Akht.nr 
kılo dcnur y ı tır. fneiliz hava .. • .... 
b.ı. Jl, enupt ı delinmişUr. Londra lUU<iı. ıhsillerı tutün nrnhsulünlt 
el iılında~ mud.l!a.ı çc ber ni ~ ı- urttırrnak ve kalitesini tslah e-j 
ma. •us; olnuıs•ur. intııhzlcr, huklı- dclı lmtk va ıtn ve imk:inlarını 
m L, nıcıkezl rı .. i nnudane miıdnfnn elde cıfoLılclik!eri gibi bu hal Ak· 
ctmektcdır. hi..,c,!'lll refah se.vi esin" tı 

tngıliz imp:ıratodu 'Unun merkc- l . 
1 

. y ın ar P ı 
zinde husule getirilen munzz:ım ho- gc-n !:} ••ınesıne de müessir Cilnıuş-
sar, bıı:.c bır mLl-..d r tel r ıkı mal ol- tur· 
muştur. ı kat b ı.in ch0 rrrr yetli Konyada hava kurumu
obn c.Jı. Alman~ aku ... tlelnin na aza köydı fa liyeti 
Londrıya 'P" 1d t rruz c~ ıiş ly 8 ( ) \'·ı· 
olm ıdır Bcrlindel i r ,,. ı· onya, a.a. - ı ayeti -

• J\. r muşa - · · · d T" k H 
hidler, l.ıunun Hıtlt'r t arından bil- mız ıçın c ur ava Kurumu-
dirilen muknbcl 1 b hu 1ı tc kil et-ı na aza yazılan vatanda.starın sa-
.. .t.inc m tlcfıkt rkr. yısı 10.000 i bulm\L'jtur. 

T lc.ş\'ar'dan Imber \ ~rildiğine 
gore, hır kaç yiız lejyoner, ~bık 
kral Carol'u hududa goturmcktc 0 • 

lan hususi trene taarruz t~t>bbiısıın
de bulunm~lardır. Saııt 17 ;)'e doı;ru 
tr1.:n gara girerken hallın ıki t r.ı -
!ınd.:ı yer alan lejyonerler tu!ck \'C 

rovcherlcrle trene nteş açmı lardll' • 
Derhal sitrntini arttıran trende bu
lunan muhnfızlar silA.h 'c ınltracyoz 
ate ıylc mukabele etnti,.<dcrdir. v.ı -
goııl:ırın bir çok comları kırılımı tır. 
Tr nde yaralı olup olmndısı henuz 
billnmcmektcdir. Tren kn~lıklan 
sonra lejyonerlerden bir kı.mu mun
!erid bir lokomotife binerek husu ı 

trenin p~nden gitmişler bır kı mı 
da otomobil kiralıyarak treni hudud 
istasyonu olan Hntfoldc kndıı kO\ ala 
mı)lardır. Lejyonerler burııya gel
dikler! znmnn tren Rumen Iıudud 
istasyonunda dunruyarak: Yugoslav 
budud ıanna varmıı bulunu)'Ol"du. 
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l AL i Ç(JNUN 
ON GüRE LERi _ 

Aliço da ·hasmına muimbclc 
etti. 

- Hayda Katrancı be!. 
Aliço, fena halde sinirlenmiş -

ti. Çapraz onu altüst etmişti. 
Çünkü, KntranC'ı durmada..'1 ve 
korkmadan hücum ediyordu. 

Güreş, büti.in hücumlnnmı ı 
rağm('n hıçbir vakit ild pehli
van arasında Adalı Halil pchJi-ı 
van usulü kıncı olmuyordu. Hep 
mağlfıb c tmek ic in kullanılan 

' oyunlaı n ti ... csi ıki pehlivan 
icabında birbirlerini kırıyordu. 

1 

K:ıtrancmın mcı dane harekfı.- ı 
1 

tı biiti.ın SC')irdl ri hayrete dü-
f}Hrmü tı..i. Alfr.oııun oyun muka
bili hnc:mın•n disini 8nkmcai or- 1 

tada hiç bır infial bırakmamış- 1 

tı. f 
Al:ço, K.ltrancının hücum -

Jarırı ı d:ıha bir iJ.ı dakika ka
dar ~alırc<lcbıldi. 

Çünkü, bir aralık Alit o hns
mmn tek pa11n dalmak istemiş
ti. Bunu fırsat bilen m:ıtraııcı 

oerhnl hasmına çetin bir boyun
t1uı uk ~ekti. 
· l{atrancının bu, boyunduru
ğu fcvknlttde darblı idi. Hasmı
nın C\"·clki bo~undurultla.rına 

tekabül etmek için olanca kuv
vetiyle ooğ'uyordu. 

boyun
Gözlcri 

hamlesiyle muhakkak mağliıb 
etmcğc azmcylemişti. 

Falcat, Katrancı hasmı Aliço 
gibi ne yapıp yapıp çaprazdan 
kurtuldu. 
Lakın lıasmının altına düştü. 

J{atrm1cı alta dü~cr düşmez 

<.loğrulub ka~mak istedi. Aliço, 
hemen ha.c;mının 'kispet kasna
gmdan tutarak çekti, olduğu 
yeıde tesbit etti. 

Ifatrancı, alttan kaçmağa sa
vaşıyordu. Kaçamadı. Aliço, 
sarmnya girmişti. Durmadan 
küntc>yi bastı. 

lş ciddiyete girmişti. Herkes 
Aliçonun meşhur küntcsinin ne
ticc.-;ıni bek1iyordu. 

Aliço, küntcyi havalandır

mak ve a.~ırmak için zorladı. -:Fa· 
kat, Natra.ncı fevkalfi.dc mahi
rtınP hir hareketle lciintcyi sı

yırdı. v~ bir hamlede ayağa 

kalkarak kurtuldu. 
Kntrancı~ın kurtuluşu hari

ka iıli. Ayağa kalkar kalkmaz 
nfıra!';ını salladı. Hakkı idi. 

Çırpınara1c: 

- Hayda usta be! 
Diye a.Jay eder gibi Alic::oya 

karşı gelip ense bağladı. Aliço, 
pli bütilJ} ~inlrlcnmişti. İfrit ol
muştu. Posbıyıkları dimdik di
kilmişti. ı<el başının üstünde bu
lunan dört beş tel saçı havaya 
kallnnışt.ı. 

Katrancının hareketi bütün 

VENi SABAH 

• • 
IFTIHARL GÖS TEREBİLECEGİNİZ 

ÇEKİNİZ 
a ........ , 

l 

·' 

Aliconun kızıl suratı 

duruktnn morarmıştı. 
dışarı fırlamı1;b. 

Bir kaç dakikalıl: boyundu-1 
ruktan sonra, Aliçoııun ağzın

dan ve burnundan 1.an geldi. 

~Y~~erim~~tm~ti.Hcleih- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-w~·~~~ey;~~·;~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Katrancı, hasmınrlnn intıka
mını alıyordu. Boyundurulr cok 
uzamadı. Bir kaç dakika sonra 1 
çözüldü. 

Aliço boyımJurukt:m a:Yrıldı
ğı zaman elini ağz.ınn götilrdil. 
Avucuna düşen iki dişini kaldı-

rıp yere attı. ı 
Katrancı, Jıacmının il.i dişini 

sökmi.i!-rtti. Acısını çılrnrmıştı. 
Aliço, elinin tersiyle ağzının 

1 kanını sildikten sonra, olduğu 

yerden bir iki adım ayrıldı ve 
çırpınarak acı hir P-ara attı: 

- Hayda tosunum be!. 
Aliçonun bu nfırasmda biıyUk l 

manalar vardı. Şiddetli hücu
ma ge<;eceği anl~1hyordu. 1 

Hakikaten de böyle oldu. A-
liço, narayı atıp çırpınarak has-! 
:mının lizerinc yürüdü. Ve, bir 
anda dolu dizgin çapraza girdi. 

Aliço, Katrancıyı almış sürii
yordu. Koca gövdeli Katrancı 
·hasmının elintlc bir çocuk gibi 
uçuyordu. 

İki hasım meydanı taramaya 
başladılar. Aliço hasmını bu 

~~~::~:;~·::d:~ VATILI Boğaziçi liseleri VAT.iSiZ 
ohu-sa çağınlırdı. Çünkü geçin
mesi bu yüzdendi. 

İhti,ynr Cazgır, Jfatrancınm 
kurhıluşuna bayılmıştı. Yanın

da bulunan. genç pehlivanlardan 
birine döıwrek: 

- Pehlivan gi)rdün mü kurtu-
luşu 1 <ledı .. 

~11,• pehlfrnn da: 
- I<:\'ct usta harika .. 
- Oğlum, Aliço gibi bir ada-

mın elinden kurtulmak kolay 
dt.>ğildir. 

- Usta bilmez miyim? Aliço
mın kiıntesi rne.shurdur. 

- Yalnız mc.~hur clcğildir .. 
Ondan 'kurtulan nadırdir. 

- Öyle derler .. 
- lfatraneı kurtuldu işte .. 
- Demek Aliço ihtiyarlamış. 
-Eh! Öyle .. 
- Ne olacak dersin usta?. 
- Bem olmaz .. 
- Fakat, l{atrancı da ağır 

basıyor .. 
İki pPhlivan tekrar eııse bağ

lıyarak boğuşmıya başladılar .. 

KIZ le TALEBE AYRIBÖLVKLERDE 
Arıa1 ilk, orta ve lise sınıtfarı için eskı t<llebenin kayıtlarını tecdide ve yeniden trı lı>be kaydına ba~lanmıştır. 

Kayıt iı;in tatil günlerinden maada her gün s.ıat 10 dan 18 e kadar mektebe muracoat edilebılır. ' 
tstişcnleıe tnrlfnaın • göndcrlllr. Telefon: 36 - 210 

Arnavutköy - Çiftesaraylar 

VUCA ÜLKÜ (lstnnbul) ve ÜLKÜ (Uşak) LiSELERi 
ÜLKÜ Kayıdlarn başlanmıştır. tstiycnlerc mufassal tarifname gönderilil·. (U~k'taki iri•••••••••••...._ Llaesinin orta kıımı yoktur.) ..-mm•••·-~-•l[llllii 

VEZNEDAR ARANIYOR 
İstanbul Emniycl Müdürluğu yar

dım s:mdığı için 2000 liralık kefalet 
verecek bır vczncd:ır alınacaktır. Ay
da elli lira ücretle istiycrılerin mil
rr.ca~ti. 

rı
Memur aranıyor] 

Türkçe STENO - DAKTİLO ve 
ir MUHAStn :ırnnıyor. Dördun
ü Vukıf hıın ~irinı:i kat No. 15 e 

muracııat. 

Fakat Aliçonun hırstan yüzü 
sapsarı idi. Ne yapacağını bil
miyordu. Katmncı, neş'eli ve 
keyifli idi. Mütemadiyen güret:e 
giriyordu. 

(Sonu var) 

ASKERİ FABRİKALAR SATIH ALMA KOMİSYONU İliNLARI 1 
10.000 kilo sahunı 

10/Eylül/1940 salı giinu sa:ıt 15.30 da p:ızarlıkln 
alınacaktır. 

10.000 kilo sabun 

1$teklileriı\ belli ~un \'c santtr. K:ısımı.;.ışrıda bulun;ın kCJml•yonda ha-
zır bulunmalorı. c8299> 

* • 
Bir a.doo pres döküm tesisatı alınacak 

Tahmin edilen bedeli 25.000 liı";ı olan :t>iı· aded pres doküm tesisatı As
keri }"abrilrolar Umum Müdürlügü merkez satm alına lçomisyop411ca ~ 

21/10/940 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. Şnrt

name p~rasız olar:ık komisyondan vcrOır. Trıliblerin muvakkat teminat 
olan <1875 lirayı havi teklif mektuplarını mezküı· günd" saat l4 de ka
dar komisyona vermeleri ve keııdılcrinin de 2490 nun·.ıralı kanunun 2 
\'c 3. mnddeforindeki vesaikle komisyoncu olm:ıdıklann:ı \ e bu ışlc alaka
dar {ucc:ırdnn -0ldukl:ırınn dair Ticnret Odnsı 'csiknsilc ıııezkür gun 
sn:ıttc komisyon:ı mürı:ıcnatları. (A057) 

* ~ ... 

Bir çalg c nı 
47 

seyahati 
GO metre mik;'.ılıı 4.5 - 5.00 M. boy0.30 - 0.40 ;r.'f. da 

Dıs budak to.nrugu 
300 metre mikabı 3.5 - 5.00 l\J. bQy 0.25 - 0.45X0.03 - 0,11 M. 

eb':ıdındn dış budak knlr.sı "' 
9.477 metre mikfibı 65 nded 4.50 X o.ıs X 0'18 M. e'b'adında 

dış budnk ai;ı:ıcı 

ikinci şnmp:ın) n şi~csini de nıtir-1 
dikten sonra kemanı bir tai':ıf:ı bı-1 

r:ıkarak ııyag:ı knlktıı.ı; birlıkte O) -

nomak ıcın bır mııd:ım, yahud m:ıd
mazcl nr:ım,ı~ başl.-ıdım. Pıynno de -
\':ım ediyordu. Salon ~tnpısının onun
de bırkar,: ınadm:ıı.clın uyakt:ı dur -
duklarını görduın: 

- Demek lıunl:ırlJ o;)nıy:ıc:ık er
kek kalmamı~: 

F.krilc hemen bunlardan en cü
zcluıc y:ıkl şnrak nıumkun mertebe 
nnzikr,:e bir revcnıns ynptıkıan wn
r:ı: 

- Lütfcdeı· misiniz mt!dmnzel cc
mıbları? dedim. 
Kız beni ;>uknrıd.ın n~<ıgı suzdi\k

tcn tonrn knpıdaıı dışarı çıkı\ crdı. 
Kendı kendime şu mun:ı.,cbetsiz 

madm:ızclc pek çok hıddet ettım. O
yuna i tir:ık etmek nrzusunda bu -
lundUJU her halinden nnl:ış~ldığı \'C 

faz.la erkek de bulunmadığı holde 
teklihmi kabul etmeme i ne kadar 
nıün:ı ızdı. Hele k. pıd:ın dış. n çık -
tıkta l ... oıırn salı\ crdıgi J.:, hk:ıhn. 
mnd.-ırn Saı inanın l • hk. lıalm mı tıa
na unutturdu. Derken ikinti bir 
ıırndmazclı int hab cttirı. Bu d:ı da
ha b.r re\ crn~ı ikm~ etrncd n su
lcrck s.ı\ u,,u\ erdi. Bu mıdn oyun -
cular plynnonun yalnı1. kaldıgını \ C' 

benim oya! t!l dolaştıgınu fnrkcdc.rek 
oyunu tcrkctrnişlerdı. Ev sah.bı: 

- Ne arıyor::.unu1. ınosyo? dedi. 
- Af/edersiniz efcnd:m. D. nsn iş-

tirak cdrcck m:ıdm:ızcllcr! Bu mnd
m:ızcller g:ılba beni beğcnmedıler 
de kuçtılor! 

- Yolc öyle dcGil! Hane s~hibleri
nln, da,,;ettlcrin ~ nnındn hizmetçi 
kızlnrın d. nsa iştir. k etmeleri mu -
'':ıfık <le- ld:r d<' o un için .. 

Şıındı y. ptı.:ım hatayı rınladmı. 

Mt'ger dnvetlı mnclınazeller znnru ile 
r. Jlı;, dav~t. cttigim po .. tallnr evvel
ce bnmı da h zmet eden hizmetçı 

kıı.lıır imış. Şampnnyanın tesiri <>l
m:ısa idı ıı-: kadar çok sıkılacak, u
tnnntak ıdim. Hnlbuki ben kc:ııdlnH 
d d:ı\ctlı!erd<.'n ııddediyordum; hnne 
sahıb:nc: 

- Fm:..ln bir mııdın:ızcl yok mu? 
dcrl:m. 

Bu ozuın uz.er.ne b::ışıma topla -
ıı:ın kı:ıdınl:ır uldukça surekli bir 
'kııhlrnha Jrnp:ırdılor. 

S;ıhibı hnnc gayet terbiyeli bir zat 
idı. Glınduzku mahcubiyetimi gör
dugu için ben.im munasebetsiz bir 
:ıclaııı olm:ıdıgımı, yalnız şnmpanya

;} ı blr..ız fozlnc. knçırdığımı ı:ınlaınış 

ıdı. K:ıöınların ı;ulmcsi blttil:ten son-
. r:ı: 

1 

- Ycnnıze oturunuz oglum! Fn1J:ı 
1 ııdın yok. Znten ralcıs dn hitamı 
bulmok üzeredir, dedi. 

\'akı. pi~nno çalan madmnzel yc
ıind<'n knlkmıs \ c hizmetçiler mn
~::ıınn, snn cl:ılyı !eri eski mnhallerinc 
yer}( tırml!ıtı, M.ıdamların, mallm::ı

Z• llet.ın Kalık.ıhalm ındnn zıyndc bu 
:ık • ın dan cdcmedtgiınc canım sı .. 
hlıyoı du Ne k.ıd::ır da hevesim uy:ıfı 
mı itl. Ö1k<mi şamp::u\ya ş!Şsfndclı 
almLI. uzcre ıırkndaşımın oturduğu 
mnc-nya yhk1Mlım, refikim F'eridrih 
Şulkr h<'nuz blrınci şi,,eyi ltınqm e
dememiş ıöı. Hl'l'nen kndehimi dol
durdum. Arkadaşım: 

- Pt k fazla içiyÔrsun, dedi. 
- C:ınıın, dedim, senin uzerlnc vn-

:ı:if,. .n'ı? Bu rıkşnm Mösyö (Yuhonl 
Bruınmt:r) m isim günü degil mi? l 
1 tcdıgım kadar içtbllırlm. 

l nıdııh uı üt dti. Masanın üze-

rlndc ~ iye<'eğe dair de bir çul• şey
ler vardı, bir tabnk dolusu kırmız.ı 

tuıp gözume :lişti. Kabukları kıs

men ı;o) ulmuş, yeşil yaprakl:ırı yı

knnıp tcınizlenml~tl. Ş:ımpanyn ile 
turp ~·t·nıek iyi imiş. Hemen bir 
demet kırmızı turp nlar;ık yemeğe 

b:ıı)ndım. 

Tahıııln edılen bedeli c21268, lira <.02, kuruş olan yuknrıd:ı cins 
ııııkdarı ynzılı tonırnk ve kereste Askeri ı.~;:ıbrikalar Umuın Müdiirltigii 
Merkez Satınnlnın komlsyonuncu 19/9/1940 P<'rşeml.ıc gürıU saat 16 do 
knp:ılı zarfla ihale edilecektir. Şnrtmıınc para ız olarnk komisyondan veri
lir. Taliblcrl11 muvakkat teminat olan «1595> lira «15) kuruşu havi tekllC 
mektuplarını mezkür gUnde sant 15 şe k:ıdar komisyona vermeleri ve kcn
dilerınin de 2490 numaralı k:ınuİıun 2 \ e 3. maddelerindeki \eıı:ıik lc komis
yoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccaıdan olduklarımı dnir Ticn
ı et Odası vcsikru;ile mezkur gün "e S«atte ~:omisyon::ı mur:ıcantlnrı. «8043) 

/\ı k:ımd;ın bir gi.ılüşme peyda ol- -
du. Scbebıni anlnmnk üzere başımı 
arkama çevirdim. Herkes ban:ı ba

_ kıyordu. Bu 'Irada mini, mini Roza 
gdziırııc ilişti. Çocuk digcrlerf ile 
birlikte gülüyordu: 

. ... . 
800 t on döküm . kumu a hnacak 

·rahmin edilen bedeli 28.000 lira ol:ın 800 dôküm kumu Askeri Fab
riırnlar· Umum Müdürlüğü Merkc7. satın alma konıi .. yoııunc:ı 18/9/1940 
çarşamba günü saat 15 de kapalı znrfJa ilı:ılc edilecektir. Şartname 1 lira 
40 kuruş mukabilinde koınisyondaı\ 'l<eı·ilir. T:ıliblcrin muvakkat teminr.t 
ol:ın 2100 lirayı havi teklif mektuplarını mezkür günde saat 14 ele kn
dar konıısyona vermeleri ve kendıleriniıı de 24!!0 num:ır:ılı kanunun 2 \C 

3. maddelerindeki vcsnikle komisyoncu olııındıklarına ve bu işle :ılfıkad::ır 

tiıı cnrc.lan olduklarına dair Ticaret Od<ısı "esik asile mez.kfır gıln ve 

- Mndmaz<'l Roza ne guhiyorsu
nuz? dcdım. 

- Lfılun mösyö turbun saplarını 

dn y edın iz. 
Dedi. Ben ne bıleyim- Yenmiyccck 

bir şc: 1 tnbnğın iı;ine koymaktan 
maks d ne'! Ev sahibi: 

- Znr .. r yok, :ı:ıırar yok! f'nkat 
mösyö pek rahatsız oldu. Odasını 
gösteriniz de biraz rahat ct&in dedi. 

Ben yatmak iı;tcmlyordum. Bütun 
kadınlar otuı-duklnı ı halde ben niçin 
yatayıtn? 

Ev sahıbini11 isim güniı degll mi? 
Sal.ıaha knd:ır da oturabilirim. Bina
cnnlcyh ev sahibinin emrini yerine 
ııetirınck uzerc hizmetçi kızlnrdnn 

biri yanıma yaklnsnrok: 
- Buyurunuz mösyö, odanızı gös

tereyim dedi. 

saatte komisyona mtiracaatlnrı. (i933) 

Ilı * • 
Kırıkkalrde yapbnhwak inı:-ant 

Kt")İ! bedeli c ı 8.200• lira olan ) uknrıda ym•Jlı inşa:ıt Askeri Fcıbrika

l:ıı Umum Mıidl.irlüğü merkez sntın alına lıomisyonunca 24/9/1940 salı 
gilnü s:ınl 15 de kapalı zarfln ihnlc edilC<'cktlr. Şaı'tnnmc c!Jh kuruş mu
k .ıbilinde komısyondan verilir. Talıblcrin muv<ıkkat teminat olan c1365> 
lirı:ıyı havi teklif mektuplnnıu mcz1nir gunde snnt 14 de kadar komisyona 
\'ermeleri ve ken~ilcrinln de 2490 numarnlı knnuııun 2 ve 3, maddelerin-
deki vcsaikle muayyen gun \'e saatte komi:;yo11a mür::ıcı:ıııUnn. •8302~ 

lstanbul Kız Lisesi müdürlüğünden 
Eski talebenin kayıdlnrını ;>en!lcmck u1.crc ""elılcrile birlikte 27 Eylül 

• kş mın:ı kndaı- okula miırnca:-U:irı lıb:.ıfridır. Knyıtl.ırını ycnilE'miyenlcrin 
yerine yeni talebe alınacaktır. <8309 

Beyhude yere ısrnr etmekten ise 

11 

• AR 1 _ 
odama çekilıneğl miin:ısib görchim. 1 Ti YAT ROL 
Refikim de sık, sık esniyordu. Sn- --------""""'!"""" ___ _ 
101.ônn l>ir ndiyô He çıl>mak d:ı mu- 1 

mısilJ rlı'gildi. Kendimi hiç bir şey 
gormemış bir budali\ yerine koydur-

~~ .77-,·" i;;) iz. ·. J.) . . ., 
mamaı< için: .. 

(Sonu v;ır) 

RAŞI O RIZA Tiyatrosu 
HALI DE P i ŞKiN beraber 

9 Eyllıl Pazartesi giinU ukşnmı 
Be§lktaş Haşimbey nile lfahçesiııdc 

AFAC AN 

SA·ç .·s··AevNu · · 
·5•'çİartn1ıı

4 

- .,,~·h;f~ •• ··~ıfın - h.-~lttotad~• 
· · 14ilrlt\l..fiİc'kullaAıtla s6releli&lftlr,.'' •. 

,·. ,; ... ?.o. ıc"'"'"'; .:·· • . 

9 EYLt)L 

~ARLON Saatlerini~ 
Gayet Zen_srın 

PIRLANTAll ''e ELMASLI ÇC§idlerl gelml§tir. 
SO N YENi MODELLER ÇOK ZA RiFTiR. 

Fiyatları fevkalade uygundur. Bir defa görmeniz menfaatiniz icabıd ır. 

Z. S A A T M A N 
Sultanhamam, Camcıbaşı han, ARI..ON deposu. 

isti ı · 1 Lisesi 
Kız ve Erkek 
Tal ebe kaydına 

Leyli ve nehari 
devam olunmaktadır. 

Polis Karal\oln arkasında, Tolefon 

Yüksek 
Fakültesi 

Ziraat Enstitüsü 
Askeri 
Kabul 

I<ısmının 
Şartları : 

Veteriner 
Kayıt Ve 

1 - Ankara Yukı;ek Ziı·arıt 1-:0stitiislİ Veteriner Fakültesi Askeri 
kısmına bu yıl sivıl tnın· devı elı lı~elerd<'n iyi ve pek iyi derecede nıeıu0 
olıın ve olgunluk iıntihanlarını vermiş olnınk şarlile talebe knbul edi-< 
lC<'ckt'ir. İsteklilerin nşağ d::ıki ~..rtlnrı haiz olması lazımdır: 

A) Türkiye Cümhurıyetı tclı'asındnn bulunm<ık, 
B) Yaşı 18 - 22 olııı:ık. (22 dahildir.) 
C) Beden teşekkullcri ve sıhhati orduda ve her iklimde fani hizııifie 

müsald olmak (Dil rekfıketi ol::ınlnr alınmaz.) 1 

D) Tavır ve hareketi, ahHIJa kUS'JJ"SUZ "e seciyesi sağlam •>lnıak. 
E) Aılesinin hi~bir fena hnl ve ı:öhreti olınamnk. (Bunun için dJ 

zabıta \'eı;ik:ısı ibraz e1ınek.) r 
2 - İsteldilerin muracaat !~tidalnrına şu vesikaları bnglamalıın J!-ı 

zımdır: 

A) Nı.itus cüzdanı veya ımı,.addnk sur~ti. 
B) Sıhh:ıti hakkında tam 1eşekkullu askeri hastahane rnp<ıru 1"Iİ 

aşı ktığıdı. 

C) Lise muuniyet ve olgunluk şahadet.namesi \·eya t-Osdikll sureti. ' 
D) Okula alındığı takdırde askeri kanun, niı:ım "·e talimatları kabul 

ettiği hakkında velısinin ve kendisinin noterlikten uısdikli tanhhud ı;e
ııedi. Talebe okuldan istifa elmeıı: isterfe okulca tahakkuk ettirilc-; 1:1' 
m:ı.•ıralları birden verir ve bu da taahhüd senedine kaydedilir. 

E) Sar'nlı, uyurken geıen, s.idikli, bayılma ve çırpınmaya müptelil ot-ı 

mndığı hııkkında velilerfoin noterlikteo tasdikli taahhildnnmesi. (Bu GJbt 
1 hastalıklıınlıın biri ılc oku la gu·me-ıden evvel mnlül oldukları ııonrauıın 
anlaşılanlar okuldan ı;oık:ır ılır ve okul mnsrı:ınarı velilerine ödetilir.) 

3 - istc•klılı?r lıulurıduklnrı mahallerdeki askerlik ı>ubclerine 1stid·• 
ile miira.:ı:ınt ed .. ceklcr ve şub lcrinı•c 2 nci maddede bıldirilen evrnkı ik ... 
m:ıl ettikten sonra, Anlwrsda Ytlkı,dc Zirnat Enstittisü Vetcı·iner F:ıkiııteı: I 
Askeri Talebe .4.mirligiııe goııt!<'rilec1>ktir. Mürneaat mtiddeti Eylulli• 
25 ine kadnrdır. B1.1 tarihten sonr:ı mür:ıcn:ıt kabul edilmez. 

4 - Okula k:ı)ırl Ve krıhlll, eah~.dı>tnnmc derecelerine ve mliracant sı .. 
rasınn görefür. istekli ;ı,lt·di tıııııcını olıınca kayıd işlel"i kapanır ve }(:ı-ı 

bul edilenlere mtirncaaf cttjl.Jeri Aı;Jıf'rlik :iUbelerl ile teblignt yapılır. 

(7496) (690~ 
~ 

Ankara Hukuk f?.kültesi Talebe 
Kabul Şartları 

Bu seneden iUb. ren tfllısil müddeti dıi-rt seneye çıkarıl:ln Ankara fN'" 
kuk Fakultesıne talcbf! krıydı mu:ımelesl birinci teşrinin iptidasırıd;ın nıh'1"' 
yetine kadar yapıla, :ıktır. K:ıyıt olunacaklnnn bir fakülte "cyn yuksclC 
okuldan mezun olmnlaı ı '<" yahud lit<'olgunluk imtihanlarını vermis bul un-< 
malan lilzımdır. 'fıılıb olaırl:mn isıicl,.ılarına: 

1 - Diploma aslı 
2 - Niifus hii\iyct C'üztl:ınmın tasdikli sureti 
3 - Sağlık raporu 'r nşr ,•ı;sıkas:ı 
4 -hi hal "'e-adres şehadetnamesi 
5 - 6X4.5 boyundn .ıltı :fot<Jgraf 
6 - Askerlik Vt>r:ık:ı!i:ı di. ed~n bu sene ı;ık::ınlnrctnn istcnmeı~ T·•ıılt,Il' .. 

rek Dek:ın lıgır Uizzat ımlr:ıca:'ıt etmeleri ic:ıb <'der. 
Yatılı talebe ul:ıı ak girmek istiyenleı-;n yukarıdakilerden llH·•d\lr .bil 

husust.-ıki Uitlmatnamede y:1:ulı ş.ırUarı da haiz olmaları ve ,nılisabak.ı imlı .. 
hanını kazanmış buluıııırnlrırı lazımdır. Yatılı talebe talimatname i ıı)ıırtt .. 
caı:ıt edenlere fakultc<kıı Yerilir. c5256> 48132> 

.. 

KENDi. 

T.-iş.BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
İKRAMİYE PLANI 

1940 i KR A M i YE L ER i ---

1 :ıdet 2000 lirı:ılık = 2000.- J.ir~ 
"3 > 1000 > = 3000.- ·., 
6. > 500 > = 3000.- :, 1 

12 > 250 > - 3000.- ,; 
40 > 100 > = 4000.- ., 
75 ~ 50 > = 3750.- ., 

210 > 25 > = 5250.- ., 

Keşideler: 1 Şubat, 1 May ı., 

Ağu ıı;tos, 1 l kl nciteşri n tarıtııe· 

rinde yapı lacııktır. 

r------------------·----...ıı ...... - .... - ................ ---., 
Sah ibi: Ahmed Cema leddln SARAÇO~LU \ 

Neırlyat MildUril: Macid ÇETiN Basıtdıöı yer (Yeni Sa bah matbaaıı) 


