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fransanm 

TEl..EFON: 20795 

Her Yerde 5 Kuruş 

muhtırası 
R· 1 

ban :.ı;er Vichy hükUmcti d~ 11 
Rô nıayı rn :- Amcrikayn 
ı lldcrrnek t~bbüsünde bu· 
"lllnuş ''e buna düşmanın 
tı:ıııvnr .. ır~~-. • ,_ • ı 
8l ~ temın ewnıŞ o • 

l"dı, bugünkü şikayetinde 
~1 olabilirdi. }.,nknt yalnız 
~~·~ın vfı.dinc, i~.sına., 
tara h~dune bağlı knlmış bir 
ille: ntiyo İngilt:erenin luy~ 
~ t \'e.trnemesindcn tabii bir 

L _ l olanıaz. 

~ 
~lüscyin Oa.hid YALÇIN 

~ l'ansız - Amerikan ko
r.nuh rnitesi tarafından bir 
ile ~.ra neşredilerek Almanya 
~ nıunrerid bir sulh akdedilme 
~ bbüsünihı neden ileri geldiği 

olunmuştur. 

.. -----o----

• ef 

te 
k 

coş n 
a ··ratla 
r 1 ndı 
~-

Sivas, 10 (a.n.) - Reisicüm-
hur Milli Şef JI;mct 1nö11ü bu-

1 gün ı->aat J7.15 de Sivası teşrif 
ettiler. lstnsyondn tilnı komu- j 
taııı, vilayet, parti erkanı ve on 
binlerce halk kütlcsiııin candnn j 
sevgi tc~ .. 1hürl'!riylo kllJ11ılan - ~ 
mış vo doğrur.a ika..-nctıerine tah 
süs ~flli>ıı vali konağına. inmiş • 

a&ılar Milli Sefo olan bağ
au~m duyurmak fıraatını bir 

1.:: fc lçinde bayram yapmakta-

Bir doktorun ihm i 
yüzünden ölen yavru· 

Hadisede Polis 
alakasızlığı 

Yaşar isminde Üsküb mulıa· I 
cirlerindcn bir vatandaşın ölüm 1 
hal_indc hnstn çocuğu Recebi, 
hasta arabasının kınk olması 
sebebini ileri sürerek tedaviye 
gitmiycıı Fatih Belediye dokto
nı Sami hakkında Belediye Sıh
hat İşleri Müdürlüğü tarafından 
yapılan tahkikat neticeleruniş -
tir. 

Tuhkikat esnasında suçlu be
lediye doktoru da isticvab edil
miştir. Doktor hattı hareketini 
mezut· göstermeğe yarayacak 

merkezinin de 
anlaşdıyor 
bazı mazeretler ileriye sUrmüş .. 
tür. 

Faknt bu mazeretlerin şayanı 
kabul bir mahiyette olmadığı 

söylenmektedir. Sıhhat işleri mü 
dürlüğü hazırlanan tahkikat ra
porlarını 1stanbulda bulunan 
Sıhhat Vekaleti .müfettişlerine 
verecek ve bunlar bir kaç giin 
içinde Iüzı.ınılu gelen taldbat.ı ya
pacaklardır. Ancak bundan son
ra suçlu belediye doktorunun 
v~1Jyeti tebarüz edecektir. 

(Sonu 3 üncü Gayfada) 

clı ~akika itiraf etmek litzım
r )f 

bi 1 Fransanın yarı yolda har- Jteisfcürnhur Jsmet ln~niinün menı.1cırct scyaıın.ti intib~ia.n ... 
tı.ı bırakıp kendisini Almanya- ----------------------------

bulduklarından sevinç ve Suadı·ye gazı·nosu 

~· , cereyan eden ha ise ~ ~Ütfüne t.erketmesinin G ~ Tu·· r k dit nı~ti henüz ruıla.şılmış değil- A vrupada harb 
hak Şıındiye kadnr bu mesele _ 

bıı ~d~ vukubulnn ncşriya - 1 gi ı·zıer 
hiçbiri mevcud tereddüdleri ~ 

n LAfrikada har~ 
- Vali ve belediye reisi doktor 

1 alyan LUt/i Kırdar'zn tavzihi ket ~ecek ve Fransanın hare
ır uıı aydınlatacak bir sarahat 
v:eı:nıemiştir. Fransız kuv
~rtnin inhilal ettiği meydan
l<'ta · Fakat her şeye rağmen 
bi nsa harbe dcvnm edemez 
d: halde değildi. Yalnız başına 
\>e~~nrna bile büyük bir kuv
A ,~· Fransa ka~tsız ve §artsız 
~Yaya. teslim olduğu za

lrları kendisini ne müdhiş v~ 
~hanıet.siz blr dil,manın eline 
"'lllktığım bılın sı lhımdı. U-
;:lan vak'ayı gören d<ttitlar, 
lı(! aketten kurtulmak için yega
har Çarenin müttefiklerle birlikte 
ll.ı ~ <levamdan ibaret olacağı-

dıışünüyorlardı. 
ili~ Fransa ise bwıun aksi-

tercih etti. Niçin? 

d··~~telcrde hüliısasını g<ir -
it ~Üz muhtırayı dikkatle o
~duk. İhtimalki metnin tama
ltak daha etraflı maliımat ve mu
ilj e:rneıen muhtevidir. Fakat 
ltı rar etmek znruretindeyiz ki 
le U?tıranın gördiiğümiiz muh -
h \'•Yatı içinde münferid ırulh 
euarek:etini mantıki surette izah 
?ı:ı etek, hatta yalnız Fransanm 

.. el'lfaau bakımından muhik 
~Usterecek hakikatlere tesadüf 

ernedik. 

ııuhtıranın bütün maddeleri 
~kıncta mütalea beynn etmek 
~lahiyPtini kendimizde görmi
i ~t\ıı. Çünkü bunu ynpabiltnek 

0~lı_l İşın. hakikatini tamamen 
hı J~~tir Lir surette bilmek ve 
<l' gilizlerin miidafaala.rını ela 
~ınternek lfl.zımdır. Onun ıçın 
~~lııı~. bir tarafın iddinlannı 
li llıdılık ihtirazi bir kayıt hn -
it nde tlltarak Vişi hilkfunctinin 
ti endi kabul ettiği va.kılar üzc
~de düşUnmc{'.;'İ İngiliz ve 

1 ~?~ız dostlarımıza karşı bcs
edıgırniz müşterek muhabbetin 
<'llı.tcttiği bir ı bitaraflık borcu 
tltlde.deriz 

ile :Neşredilen muhtıraya göre 
W lçika harbi esnasında gcnera! 

eygand mukabil hücuma gc
ç~bilnıck için A vrupadaki kuv
~eUerin arttırılmasını istediği 
d~lde İngiliz ordusu takviye e-
ıılrnedikten başka şimal li

~anıanna çekilmiş ve yalnız 1n
tereyi mlidafaa. için irkfıb a-

ltıeUv .. sı· · . ·.,.. · - " nı tercıh ctm19 .. ır. 
l3ll şikayeti çok mühim bulu

l'ot'Uz. Umumcn zannolunduğu
na göre bütün kuvvetler Fran
~;ı ge~erallerinin kumandası 
lle~ll.da ıdi. İngiliz kuv:vetleri 
baı Çika harbi esnasınrla F'ransız 

1 !:~uınandanlı!;'1nın emrini dirı
~Inıycrek harbi terk mi etn iş
ı:· .''.e limanlnra mı çekilmiştir? 

Cılız kuvvetleri Bel ikalılar 
Hüseyin Cahhl l'AJ...(aN 

(8onu S üı;.cli )'fada) 

r' u 
bas 

aptıl 

ar 
Ayni hassasiyeti her Türk vatanda- tayyareler· 
şının göstereceğine imanımız varj Ad ene . 

Adıınn, (Hususi MuhnlJlrhniı:den) adesılc dola~ bir yabancı olduğu.mı i taarruz ettı 

Suadıye gazinosund:ı çıkan hlidısc 

etrafında vali şu tnvuhi göndermiş-
tiı : 

9/8/940 ınrihinde jntişnr eden ga
zetelerden bazılarında, Sruıdiye gazi
nosunda 7/8/940 akşamı ünir Nu
reddinin jştırakilc tertib edilen mu
s:ımercde kullanılan ve bililh:ıre be· 
lerliyenin s:ılMüyetlı memurları t.~ra-
1'ındon n.iz.:ımatn muhalif olduf,'U cö
rulmesi iacrlnc verılmctl menedılcn 
duhuliye bileUeri dol:ıyısilc orada bo 
z.ır bulunan maliye memurları ta -
rnhnda.n kaymakam ve iktısad mü
dunı aleyhinde ..zabıt t.utu ugunclan 
ve bWlun bclcdfye ile dcfü:rdarlı)( 
ar.ısmdn ihtilAf vukuona scbt:biyet 
'\·erdığindcn bahis yaZJlıır.ı t~adüf 

--o-
Londra, lO (a.a.) - Hnva ~eza

reU tl'blig ediyor: 
Diğer tayyare :f.ıfoları d n Ruhr'da 

demiryolu muruıkuhitın:ı ve Alman
ya, Holnnd:r; .Bcl1,.1k ıt:ıyy:ıre l'Jl'CY -
dnnl:ırına hucum ctmlşl<'rdır. Gündtiz 
ve: gece cereyan eden bu harE'kfıtı 
müle:ıkıb tnyftırelerimlı.in hepsi s:ı· 

limen üslerine donmilşlerdir. Sahil 
müdafaa kuwL-tlerine rncnsub Au -
son tipinde bir tayyare muwd bir 
kesif vazifesi esnasında zayi olmuş
tur. 
Fransız müstemlekelerinden ba
zıları Gnull'ün emrine giriyor 

Londra, 10 (n.a.) - Yeni Hebri
dcs adalan valisi General de 
Gaullc'e bir telgraf QCkcrck müstcm 

(Sonu 3 UncO sayfada) 

- Nığdenin esltiğümilş, K:ıla, Bere- nnlnı'lıktnn scnra kendlsinden özür 1 -o--
ketJi ve Yclntım mevkilerinde jcolo- dileye-rclc St.:rbcs! bırakriıı:;lnrdır. Adcn, ıo (tı .n .) - 1t:ılyan tay· 
Jlk tedklkler y:ıpnuıgn hilkOmeUmlz llı'ldiscdcn sonra kcndisilc görü - ynrelcri bu .sab:ıh Adcnc Uıarruz et
tarafından memur edilen B. Blum:ın şen ~Yeni Sab:ıh1 muhabirine B. I mi.ilCrdir. Bir İngiliz :ıskeri ve 3 yer 
tal pnzar günü Niğdeyc gelmiş, cm- Blumımtal IU söı..leri soylcm.iştlr: li ölmuş, 5 İngiliz :ıskeıilc 12 yerli 
ni;vct dairesine n_'bcr VC.m!cdcn is- ~- l'utk. köylüsi.inüA- uyanıklığına 1 iYaralıı nnıı~tır. Maddi hasar nz ehem 
tasyoııdan doğruca Eskigüm~e ha- hnyrnn çldum. Dil~rn:mn karşı çok miyctfidır. 
reket ~iştir. dun §artlar içinde savaş açarak mil- Londra, 10 (a.a.) - Reutcr aj:ın-

M. Blumantnl tercümanı ile Eski- ll nıu<:adcleyj knzanan ve dünyaya sının diplomatik muhabiri yazıyor: 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

gümüşe vardığı zaman köylerine ht'r ömek wfcr ve inluliıb say:fal:ırı aç-

1 

ltalyan ve Alman matbuatı, tngi-
harı.gi bır yab:mcının gcle<'eğinden tır:ın Tıırk milleti her zamankinden (Sonu 3 üncü sayfada) 

haberdar olıruyan Esldgümüş köylu dnh:ı uyanık, daha cesur, kahraman ------=================------
lcri ve köy muhtarı jeoloğu çok sıkı ve mtı;afi.rp(!rverdtr. Beni sıkı bir 
bir sorguya (.ekmişler, tcrcümnnm sorguya çektiler. Düşnnn znnncdil
tem.irıatına rai,'lllen köylerinden bir dim. Fakat buna rağmen nazi.k F.s
ndım dışnrı bırnkmnmışlardır. Bir 'kigıimu:; köyü hlıalisi, Turk m.isa -
tnl'aft.an misnfirin istlrahntını temin hı:perverliğinm, ltit.'lblard•~ ve dıl -
ederken diğer taraftan Niğdcye a- !erdeki büyüklüğuııden .:5ahı:ı yUk • 

dam göndcrerc-k vaziyeti tahkik et- sek oldul,'llnu drı gfu>tenl!lcr. '1'ürk,1 
miıler, ancak hükCımeUmizin müı;.1- düşmanına bile misıü~.."~I 

Müretteb bir cürmü 
meşhud davası 

Bir avukat; müekkilini atmak için 
kazdığı kuyuya kendi düştü 

Dün sekizinci asliye ce7n mnhkc
mesinde garib bir curınümeşhud da
vasına bakıldı. Neticede suçlu bernet 

leUe kabul etmiş ve 15 lira da harç 
ı>arası almıştır. Aradan bir ny geç
tikten sonra tekrar mückkilıne baş-

ederek davacı avukat hakkında ba- vuran avukat: 
roca tahkikat yapılmak üzere dnvn 
dosyasının m!iddciumumilik makamı 
ua gönderilmesine karar verildi. 

Cer<ıynn eden muhakeme satahatJ
na göre Balıkpazarında Nafia ha -
nmda 20 numarada avukat Behçet 
Kütıikçuoğlu bundan 19 ay evvel 
devlet dairelerinden birinde mc-mur 
bulunan ve Lı\ldidc trnmv:ıy cad
desinde bir apartmanda mukim Sn
l~haddin Sczerin 2500 liralık bır a-

- Salilhllddin .. sen mahkeme ada
mısın. Bu işlcrcl~n anlar bir insan -
sm. Senin mesdeyl kolayca h:ıllcde
bılmek ic;in bir:ız p:ıra sarfctmek lu
zım. Ei:er 150 liralık kadar bir ziy.)
fct .. veya şuraya burayn serpiştirme- I 
lcr yapılırsa iş bir an evvel h:ılle

dilmiş olur. 

Diyerek yeniden 150 lira komırmış r 
tır. Bu da vckfılet ucretinden ııyndır. 

.!~~,;!.:~.~~.,!o=~~ .. ,,,, ... ,.~.~~~~:~:::.~.~~~ . , 
SABAHTAN SABAHA: . 

Milletlerin ~ak için ehemmiyet vermeğe moobur oldukları ha\ a kuvvetlerinden bir b'TUl, 

c- TLirk Hav:ı Kurumunun, mem
lekette havacılığın inkisa!ı için sar
fetUği büyük faaliyetin t!Jl z.iyade 
tekfısüf ettiği merkez muhakknk kı 
tnönu kampıdır. Burad:ı, lnönundc 
Türk milletinin mnkCıs talihinin ye· 
nildıgi bu mukaddes belde de yüzler 
ce Tıı,.k genci yarının ynşamıık ve 
yı:ı ölrııek için \t"f!lccck bı•yuk iın

tılısııuna yorulmndan hazırlanıyor -

lıır.> 
Bu sözleri bana, lni;nü yolunda 

h:ıyntınııı 20 senesini .hı:wacdıga 
feda etmiş ve bugün b.'ılll hizmette 

devam eden eski bir tayyaredmiz 
S<iyledi. 

inbnu kampında bugünün hava 
kahı aro:ınlarmı yakından görecek -
tık. Oıılann bu hayati mesleğe duy
dugu derın alakayı ve insanı hay
rette bırakacak cesuranct• t-.arekeU~ 
rlni E<'yrctmek ve menkıbelerini ken 
di :ıgııJıırındnn dinlemek mumkün 
olacaktı. 

Em, vlmdi biUiil uçuşn Harbi U
muminin pııtl:ıdığı 1914 sencs!nde 
başlıyan ve o tarihten itibaren 20 

-sene mutcm:ıdiyen uçan bu eski knh-

ramıının mcnkibelcrini dinlemek ls
tiyorduın. Fakat o kadar mütevazı 
idi ki mevzuu o sahaya intikal et
tirince mahirane bir ınancvra ile 
ba§ka bı~· bahse geçiyorduk. 

• • • 
- Umumi Horbde düşmanla hava 

un çarpıştınız mı? 

- Hayır, ben ·Qomb:ırdır.ınn t:ıy-1 
yarekrinde idim ve hiçbir zaman 
dil~ınon tayynrelcri bW sıkıştı.rnma
dı. Yalnız bır defa ...... 
Muhatabımın yine susacni;'lnı ve 

(Sonu 3 üncü ııayfat!a) 

Kale, CcbelüUank, Siin•y.;; 

H nrb, lngiltcrc ile Alman
ya nrasında üç beş bin 

kişilik bir dMiz ve hava. kuvve
tinin aratla bir çarpışmasın~ in-

hisar etmiştir. Ancak Alrnnn
ya nın lngiltercyc to.nrmz jlc bu
.nun her nn nıilyonlıı.r çarpışma-

(Sonu 2 inci ı:ıyfada) l 

Vnli J .üt.fi fünlnr 

..._ HERSABAH 

Mübarek yurd 
ve propaganda 

--o-

-

Çukurovado maden :ırama tcdkik 
faaliyeti müıbct netice verdı; Os
moniycnln Kara9ay bblges'nde 1000 
hektarlık bir sahada l'lllyonlarca 
ton mı:clen lıtlhsallni temin edecek 
krom madeni bulundu. 

Beşlrl'de bulunan zengin petrol 
damarları karşısında 'tluyduğumuz 

heyecanlı sevince daha kanamadı:ın 
Karajayın memlekete hariçten ser · 
vctlcr yaödıracak krom kaynakları 

' önünde bayram ediyoruz. 
Azız vatan toprakları n ı n ürtü ne 

kadar cennette altının da o kadar 
zengin oldu(Ju mahakkaktır. Zateıı 

bu yüzden değil midir k l Türk 
yurduna ktıçük Amerika derkr. 

Toprabının altı da, Ustu de b u 
kadar :zengin ola:ı bu vatan e lbet 

' bir gUn biz çocuklarına refahın 

ı:crvetin Azamisini temin edecektir 
Elverir ki bizler de onu kem oöz 
lerden ve zehirli dütmt n propa 
gandalarından korumayı bilel im. 

Türk lcab ettlöl vakit r.ı Gbarek 
yurdu için hayatını güle güle ve· 
rlr, kanını seve seve akıtı r. Fakat 
yalnız harb zamanlarında ölmeyi 
bilmek aziz topraklarımızı koru· 
mak için kafi de~lldir: Şu nazik ve 
buhranlı devrede kel menin en şü • 
mullO m.lnatlle uyanık ve hassaa 
bulu:ımak do lazımdır. 

Aı.iz yurddıış; mahiyeti mc;kOk. 
membııı bulanık bir haber, bir ş:ı · • 
)la duydun mu, hiç tereddud et• 
me, sakın dü9'1nme; f1111ini dcrhaı 

en yakın zabıta me"'uruna lhb~r 

et. 
Zira zamane harblcri daha harb 

batlamadan propıtgarıda al14hı ve 
bozguncu yalan hnberlerle kazanı· 
lıyor. · 

Susmak suretile yabancı dü~nnn 
emellerine i::temlyerı:k ilet olab''ıı
ceCflni hele hi~ l:ıılırdan çıkarll'a. 

A. Cema:loddin SARAÇ.üGl ... U 
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YENi SABAH 

( Şehir Memleket Haberleri )'SMIAHl'M '- ve Cellen111 

ı lskenderun şilep
1 
oKuYuou ~Yeniden tayin ve 

seferleri yarın DiYOR Ki: naklolunan 

b 1 Bir nine kızım ve muaHimier 

'Kıı1rlareli henüz tiyıtiyte tah-
"kim edilmemiş idi; buraya daya- -============
narak bir müdafaa Y8J& Dire 
hareketi yapmağa imHa yoktu. 
Yeniden ve acele yapılan ve ya
pılacak sahra t.ahlrimıbna gü
venilemezdi. Kırklareliııe demir 

Yasa: 
E9kl ON• t<U11t-deftlarHMhıtt 

Ali Ihsan Sabis 
yolu yapılmaJlllf idi. Gerek -;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-' 
Kırklareline ve gerek Kırklareli 4 
ile Edirne arasındaki araziye Bunun için beş numaralı pro-1 
doğru y:ıpılması 'lizmgelen jeyi bu g8nkU n.ziyette aynen 
§ÖSC yollan yok idi; eski yollar tatbik bir feliket cloğaraiıilirdi. 
çok bozuk ve yağmur mevsi- Bun1an ldmaeye anlebmwltk. 

minde gcç"!mez hale gelecekler- Evvelce birinci §Ube müdürü 
lerdi. iken kararglhı umnnrinht tegek-

Son bahar mevsiminde klik. külft üzerine reisisani vazifesini 
Bugün, yann yağmurlar başla- derubde etmiş olan zat Be ka
yacak ıdi. Bulgar hududunda- rarg&hı umaml erkim harb rei
ki dağlardan cenuba inen sel ya si ve ba§kmnandaa ftllili olan 
tak lan. vadiler ve dereler Bul- zatlar arasında bir ahenk ve bir
gar ordusunun (Kırklareli - E- likte diitünUp onimmn ahvali
dirne) h ıttma doğru yürüyü - ne uygun kararlar ittı'bu et
sünü kolaylaştırdıklan halde mek htHrummda hiç bir eidc1I ça
bizim buna karsı mUdaf namız lışma bu.lunmadlğmı aemıeğe 

için münasib r.ıüdafaa sırtlan başlamıştım. 

yok idi. Ayni zamanda harbiye nazın 
Kırklareli tarafına Bulgar- olan baştumaııdaa vekili Nizmı 

lar çok kuvvetle yüklendikleri Paşa bir çok Ta.kitlerini meclisi 
takdirde, bu tnrnfta kili tabki- vükela içtimalarında geçiriyor
matnnız ve kuvvetll lotalanımz du. Seferberlik ve tecemmu 
bulunmazsa, esasen müdaf J l işleriyle, harekatı harbiye plan 
<oeblıemfae mail bir istikarrıctt ~ veya liyihalannın tatbik veya 
olan ricat hattunm kaybetme- tadiliyle hiç uğrapmyoıdlı. Er
mek için muharebeyi kesip sür- ki.nı harbiye reisi Hadi paşa 

atlc doğu cenub istikametinde şa.şınDJt ve vazifesinin IÜJDul ve 
Pınarhisar ve Lüleburgaza doğ- ehemmiyetini kavrayamamış gi-
ru çekilmek zaruri olacak idi. bi görünüyordu. 

Tecemmü mmtakaaı barış Trakyadaki şark ordumuzun 
?.amanında hiç bir esash tedkikc kumandanbğ:ma tayin edilmiş 
tabi tutulmamış idi. Bu bölgenin oJan Abdullah papnm kararga
ikliın, coğrafya, topografi, et- hı seferberliğin ilk glinleriııde 
nografi ve jeoloji halnşlann -1 1stanbulda idi. Bu zaba da ı.tark 
dan tedkikleri asla yapılmamış ordumuzun ileride teoemm üünü 
idi. Bu bölge yazın ve kuru mev muvafık bnlmathğmı duymuş 

simlerdc bir çöl gibi kuru ve su- idim. Bunun erkim harb reisi 
suzdu. Cevad bey de ayni fikirde imi3-

Mevcud köylerdeki memba- Fakat karargi.hı nnumıide, bu 
lar ve çeşmeler kifi değildi. Su- teeemmüün ileride bukmduğu

ya haris olan toprağı yağmurlu nu hata:h addelmiymler. hatta 
zamanlarda balçık çamur olur- düşman ordU8W!la taamıs ede
tlu. Böyle bir tecemmtı için ev- rek Filibe ovalarında at oynat
velden yapılması lizma gelen ha- mat, 1870 lleDeSinde Almanla
zırlıklar, menzil emlıarlan ve nn Fransada yapbğı taarruz 
saire vücuda getiribmmif idi. 1 hareketlerine ııuire yapmak is-

lluhabere hatlan bu iş için tiyenler ftl" icli. 
evvelden tanzim olumDamış idi. Erkinılıarb reWnin bunlara 
Bu taraflarda sakin, hükUnıcte hikim bir fikir ve mOteJea aerd
sada"k:ıtleri şübheli, dÜJjmana edemediğİllİ w Adeta cmlar 'ne 
beşinci h•.>l olnbilecek Rum ve derlerse ertlmharb nısinin ka
Bulgnr köylülerinin muhtemel bul ettiğini annediyordum. Hal
:zararlannı izale için hiç llir ted- buti bu çetid hm7alara bndi
'bir yaptlmamıt idi. lcrini kaptıranlarm ordumuzun 

Böyle bir tecemmiiii kolayla§- iç yüalne q rikıf olmM*lan, 
tırmak ve sür'atleltirmek için ordunun bir çok hWIU8larda.ki 
yapılması lisımgelea (Tekirde.- ekaiklikleriai biç naun itibara 
ğı - Muradb) clemiryolu ve şö- atm2dıklan, harita ·ı iılde dii
aeai, (E&eğli - Çorla), (Silivri - llndWderi nazari harelletıerin 

Çbrlil), ( Çerkesköy - Vıze - Klrk ne dereceye kadar icra ve tatbik 
lareli), (Midya - Viae), (Hayre- kabiliyet ve iınkinı Rkuıdu -
bolu - Tekirdefı), (Hayrebolu • ğwıu tedkill etmedikleri qiklr
Bolayir), (lstanbul-Çerkesköy- eh. Hale ve vaziyete muvafık ol
LWeburgu), (latanbul - Silivri - 181yan her diitfjnce zararlıdır. 
Babaeaki - F.dirne) gibi m lil- r. zan an •druam olu Gazi 
sumlu ş()seler yap•••'"'I idi. 

Muhtar Pata lfrf7 aenellİDde 
Ruslarla harbetmiş tecrübeli bir 
ordL· IPJ;ııan<!am idi; fakat çok 1 

ihtiyar o!an bu müşir pqa 35 
senerJeaberi mcnkta kallmt idi. 

O vakit Şfırayı Devlet Reisi 
olan Kamil Pap, ayan reisi o
lan Ferid Paşa tccrilbe görmüş . 
eski sadruam1ardaD idiler. Bu j 
adamlarm 1ıer türJU ihtiyatkir
lıktan uqklqmaları ve ancak 
orduımmm halini bDmiyerek 
henüz etraDı dUşünmeğe alış
mamıt gençlere yakışacak bir 
dUşiincesislikJe taarruz fikrini 
tervic etmeleri pek akla sığmaz
dı. Bu zatlarla harbiye nazın 

Nizım pqa, o günlerde dev
let işleri Uzerinde en müessir gö
rünen gabsiyetler gibi görünü
yorlardı. 

Umumi aeferberlik ilimndan 
takriben bir hafta sonra, efren
ci biıinciteşrinin yedi veya seki
zinde içtima eden vekiller mec
lisine Mahmud Şevket, Hurşid 

ve erklmbarbiye reisi Hidi ve 
Şark ordusu kumandam Abdul
lah Pqalar:uı da iştirak ettikle
rini dlijtilUflak; fakat ne ku
manda meaelesiDde, ne ordunun 
tecemmu plinında ve harekatı 

harbiye liyihasında veya bar
bin idaH.ıaiaaıe bir fark hual ol
mndığıı>dan artdt i1midim kesil
mişti. 

F.sum D dUhullu nia.miye 
askerini daha bir kaç hafta ev
vel terhis eden de bu kahine idL 
Bereket versin bazı latalarda 
bu efradın sevk maaraflan te
min edilemediğinden bir Jomu
nın terhis muamelesi gecikmiş 

ve bu yümdımı seferberlik emri 
verildiği zaman bu efraduı ah -
kon.maBl mimktbı olmwı idi. 

Son ft1riBer meclillinde bir 
çok Mki ft yeni ordu lnmuuıda
nı paşatarm ve başkumandanlık 
erklmharbiye reisinin de bulun
masına g&e Jleier miisall'eft e
dilmİI olduğanu -öğrenmek tabü 
merala maelb oldu. o zamaıı bu 
hWRlllda yalmz tunlan duJabil -
mi§ idik: 1talyanlalia auJb udi 
için yapdmakta olan Loa:n mu
ahedesinin imzasının muvafık o
lup omdağlrn tec1ldk ve lliuahede 
kabul olDIDDlllJ; Malmnıd Şev

ket papya Şark ordusu kuman 
danbğl teklif okmmq; fakat 
paşa itizar etmif. Abdallah pa
l& ord111uua vuiJetinin iJi alma
dığını wı lıımdiııııbain dalta yeni 
birinci ordu müfettişliğine tayin 
edilmit o1doğanu ve ordu ahva
line vilaf bahmmadığmı ileri 
sürerek prk orduau kumandan 
lığından afflm dilemil. kabul 

(Arlmm wr) 
lhld 9'"-1 ve AllltlCI Ordu 
K.....-111 Emekti General 

Al ......... 

aşıyor torununu anyor 
İskendenm. lilep seferleri içhı 

uzım bir mtiddettenberi yapılan 
tedkiklcr nihayetlenmiştir. Va
purların gerek tekne ve gerekse 
yük sigortalan tamamen halle -
dilmiş olduğundan idarenin Dum 
lupınar vapuru yann ilk seferi
ni yapacaktır. 

fyonkarabiNr bale~ 
yasinden bir rica 

Dun mafuaamızn Bt.'TS3da kam
berler mahalle inde Hacı Şukru
nuo torunu camba7. Alinın yanın
da oturdugunu soyltyen Alıye Ateş 
Guneş Nıne ismındc ihtiyar bır 
Turk ılineaı geldi. Eu nıne 2 sene 
evvel kaybett gı bır kızını ara
maktadır. Bize derdini IOYle an
lattı: 

- iki .. ne evvel 35 Yatların· 
da olan kızım Azimeyi tedavi et
tirmek için llltanb"la getirerek bır 
haftlıht!neye yatırdım. Fakat o 
günlerde teeadufen bana da oto· 
büa çarptı. Beni de bir bafka tt.· 
tahaneye kaldırdılar. Ben hata 
hanede yatarkan kızımı 9ıkannıı· 
tar ve belediye kendilerini bir ye· 
re g&ndennif. O zamımdanberl hl9 

---o-
Maarif VekAleti 6ni.ımüzdeld tedris 

senesi içinde :tstanbula naklohmacak 
ve J•tanbuldan tqnıya naklohmacak 
muallimlt>.rin l istesinj hazırlamıştır. 

1 Bu listeye nazaran tstanbula tayin 
ve nalr.lolunao muallimlerin llsıcsl 

şudur: 

Yeni mezunlardan: 
Fehime Akın, Şerife Şevket, Pe

r'.haı.. 

:r.:ışka vilAyetlerden .latanbula nak-
• !oluna• lar. 

Same Olcay, Fazilet OUam. Mür
vet, '.I'ctlAt, tbrnhim Hakkı, Nevzad 
l'ahnye, Semahat, Hale, Mümine, ts
maıl Hakkı, Şaziye, Sebahat, Raşi
de, Nıhıtıi, N~e, Ha~. 

btanbu1dan başka villyetlere nak
lolunanlar: 

Samime, Vedide Baykal, Behiye, 
Nazmiye, Nezguzar, Dündar, Bedia. 

--•ıtıııc--

Gemi lstanbuldan hareket e
derek lzmire ve diğer belli 
başlı cenub limanlanmıza uğra- 1 

yarak lskenderuna gidecektir. 
Bu limanlarda ihracata mühey
ya mühim mıktarda ticari eşya 
vapura. yükletildikten sonra ge-1 
mi ayni suretle avdet edecek - 1 

tir. İskenderun navlun tarife
lerinde eski tarifelere göre yüz
de elli zam yapılmı§br. İdare 
bundan sonra her on günde bir 
İskenderun ıle İstanbul arasında 
karşılıklı seferler yapacakbr. 

bir izini bulamadım. Bir .. ne ev- °'' ticaret umum mU-
vel Upkta olduklarına dair bir ha dOrllnUn tedklkleri 
b8f' aldım. Derhal glttlM. Ufakta Bir mliddettenberi §e}ırimizde 
belediye tarafından Afyonkarahl
aarına nakloluftduklarını lirendim. bulunan dl§ ticaret umum mU-

----•ııc,--- Fakat AfyonkarahlArına gldeme- dürü Servet Berkin dün ömer 
T enzilitlı vapur ve 

tren tarifeleri 
dlm. Kızımın Şaziye, N•llte ve abid hanında idhalat birlikleri
Saaıt.t ı.mıncte Uç k.al .. of'llft ot- nin vaziyetini tedkik etmiş \"e 
dulunu zannediyorum. Kazımın bu 

Rum~yaya satılacak ikinci pnr-1.zmir enternasyonal fuan lunm- l9in tav .. ııt etmenizi rl· 
n-;_, ile de- ca ederlm.a ti mallann teslimat igleriyle meş 

için Devlet ~,ollan · YENt SABAH - Bir evlftdıle gul olmuştur. Mallan buradan a 
miryollarmın yüzde elli tenzilit ilç torununu kaybeden bu ihtıyar lacak olan Rumen vapuru ayın 
lı tarifelerinin tatbikine bugün • ninenin büyük ıztırnbınm dindiril- 16 sında limammıula bulımacak-
den itibaren be..~lanmışt.ır. mesi için Afyonkorahis.ır beledi- tır. Sevkedilecek yapagı- parti-

hmire ilk tenzilitlı seferi bu- yes!ndcn bir ricadıı bulunuyoruz 
k d . t k d bu ta si tamamen hazırlanm .. ,. vazi'-·et-gün İzmir vapuru yapacaktır. ve en ı mın a asın a va n- '"'I ., 

daşları araştırmasını istiyol'U%. Be- tedir. 1200 tonluk tiftik partisi 
Bu tarifeler fuarın kapanmasın- lediye buldugu tokdirdc ihtıyar ni- de tam zamanında Rumenlere 
dan 10 gün sonraya .kadar de- nenin yukarıdaki cıdrcsinc veya ' teslim edilecektir. Dış ticaret 
vam edecektir. gazetemize bildirmesi büyuk bir in- reisi bugün Ankaraya avdet e-

---:ıtııc sani vazife olacaktır. 

-Maarif Vek~li. 1 klSA HABERLER 1: ldccekti~LlsoE 
Dun sabah şehrımıze 1------------ tlrkek atm marifeti 

ıd• • Lüzumsuz kqıdların Sümer Ban-
ge 1 ka verılmesi kararı üzerine Sümer 1 

Maarif Vekilı Hasan Ali Yücel dun Bank İstanbul belediyesine mil -
sabah Ankaradan fehrimize gelmiş- racaat etmiştir. Bu luiiıdlar bele-
lir. Vekil tehrimizde birkaç gün ka- dıyede toplanarak iki itinde bir 
larak bazı tedkikat yapacaktır. Bankanın ebsterece&i bir depoya 

BELEDiYEDE 

Yapılan teftitler ı 

aevkolwıacaklardır. Dijer taraf
tan lüzumsuz kl&ıdlann Sümer 
Banka verilmesi dola7ıaile belediye 
çöp müıeahb.ldlerinl rnümcaatl 

Ali oilu Suleym:ın ndında biri ota 
binmiş olarak ~bşa gitmekte 
iken Kabataş lisesi onünde h~vanı 
birdenbire uıkmüş 'lie karşı ist ıka

nıctten g elen 251 numaralı tr:ımvay 

arnba.~ma çarpmıştır. 

Bu çarpışmada Ali oğlu Süleyma
nın bacağı kınlmış Beyoğlu hastaha
neırıne kııldlr~tır. Polis tahkika
ta başlamışbr. 

neticesinde j 
p,yam kabul lfirülmeldedir. \ 

• Bakırkoy kaymakamı Gafur Soylu 
.kö7 okulu ve Eyüp lr.aymakımu 

S.Ul Ali Yucel k&y yollan iJllUl 
luuıaı.undaki aoaterdiii muvaUa
kiyet do~lle VekAlet tarafın

lllr kiiçilk ,...._ kuyuya . 
el~.. 1 

cezalandınlanlar ı 
htanbul belediyesi lokanta, bira

hane ve içkili yerlerin kontrolüne 
ehemmiyetle devam etmektedir. Son 
batta zarfında yapılan teftişler neti
cesinde bır berber, iki lokantacı, 

iki afÇl, sekiz fırıncı, bir kıuıab, bir 
yata ve on pzinoya ceza kesil -
miştir. 

Cezalan:hnlan gazinolar arasında 

Modada kOçilk Moda, 'Kadıköy(lnde 
lncl, Yenikapıda Mavi Tuna, Büyük 
adada Canka,.. otel lolamatsı ve 
Sümerpalas ~dır. 

Bundan tlatka .,-rıca ili ekmek 1 
ve 1rancel1 müsadere olunmuıtur. 

~uld•J ve ekmek "' ....... 
Ticaret vckAleti ıeşkil6tlandırma 

burosa müdür muavini bay &eydl 
dun febrimbe felmlştrr. Bay Seydl 
şehrimizde belediye ve iktbad müdür 
lüille buida7 ve ekmek meııeleleri 
üzerinde ıemaa1ar yapacaktır. Bil -
kümetin klJ'kl lehine bulda7 yapa
catı 50 paralık zamdan sonnı ekmek 
narbınm ve bulda7 fiyatlarının va
zi,.eU. ~. 

dan takdir edllmıalerdır. 
• Gumrlik ve 1nhisarlar VekAleU 

müsteean Mahmud Nedim şehriıni-1 
ze gelmıştir. Mustepr dun tnhl
arlar ıdaresinr gelerek tedkikler
de bulunmUJtur. Birkaç giln teh
rimb:de kalarak AııkarQa döne
cektir. 

• Gemilerin lhraki,-e ve kwnmu'a
lanna ne suretle gümruk mua -
meı.& 7111>ılacatı hakkında güm-

1 
rilkJer ıaar-.. yeni bir taıninı 

ıebniftir. 

Ka.sımpaşada Kucilkhamam sok2-I 
tında oturan Mişon kızı 4 ,Y8f1Jlclaki 
Sultana; bahçede Q)"llamakta iken 1 
kendi açtılı kuyuya düimüş ise de 
derh:ıl yetlşilerek kurtarılmıştır. Ba-, 
tınclakı yarasın:ı icab eden panaımani 
78Pılmlftt · 

lleyghtn altndMl ..... 
IBRl'bn çifteyi yfıdl 

Kı::sımııaşada oturan 5 yallannda
ki Ali otlu Halicl, anada batlı bulu 
nan bir i>eylirin altından eeçmek is
terken ha7vanın birdenbire atlığı ~f
teletle bat_... ve bacaiıDdan ha
fl!ce yaral.mırut "e fişli haltahane
sirıe kaldrnımıttır. 

69fin - Kaynana 
kavgasmdan çıkan hakikat 

,, 
ı 

Mannaranm §imal ve cenub 
aahillerinde jskele ve timanlar 
.irkib ve ihracı teari edecek şe
kilde ı5Wı ve imar ediı..,..,,;, 

idi. 

Müretteb bir cürıııü meşhud davası 

Meğer eski kocasının maaşın
dan istifade etmek için 

metreslik ediyormuş 

Anadolu tarafındaki yollarla 1 

demiryoUan asker sevkiyatmı ı 
kolaylaftıracak surette Marma-

ra sahillerindeki iskele ve li-1 
manlara bağlanmamıı idi. Jıılar. 

mara Hmanlannda vaparlar pek 1 
uzaklarda demirleyerek kayık -
la.rla irkib ve ihrac, yRlrlmne ve 
'botaltma yapılıyonlu. 

eni Sabah 

IENILIK 
1 AYLIK 
1 AVLlK 
1 AYLIK 

Tlrkl)'e •ae1tl 
1400 K,.. lnO Krw. 
no • ,... • 
400 • - • 
1H a - a 

11 Ajulltoa 1MO PAZAR 
& Rec:eb 1111 

21T ..... u1111 
G.M 224 /iV: 1 tMO - Hulr il ..... __.. ... 
ı.u 5.15 .... bnf 
.. -... n.ıı v.-ı 

- 1....-C 12. ,... lbanl 

Ll1 v .... 

(8-ı tarafı 1 inci uyfada) ı Bu bldbe7e polis müdabalıe etı-...iJı 
Gel zaman. .ıt zaman SaWuıd- ve her iki tarafı karakola aıımıta' ve f 

din Sezer, arada bir avubtuıa te- tara!W- davacı oJmamıllardır. Bu 1 
sadilf ettikçe dava,.ı llOl'Dl\11 ve her arada Bebod ıtmükçüoilu laJlhed

zam3n: dm Sa.ere Ba:ruJ'a müracaat w 11-
- tıerll7fS .. 7akmda puaları a- kayet etmmıesi şartile 400 .liralık 

lacağız.. bir tazminat senedi vererek bunun 
VAdile karplannuf. Fakat 900 de- 100 liraauu evvelki gün (Cuma gü-

fa: nü) S-MbM•Hn Saerin •labqlsi 
- 10 illa .-.. pman bau'. Fahri Seaerin Lllelideki turpıcu 
Demekle beraber, avakatuı hemen dükktnnw ~i vWmiştir.) 

Yalovaya cidecellm bnhnsi ile Fınne1 Sllllbi ele keftl olarak gös -
kenduıinden aJTl)mak iıt 'Njiıııd R- ternalltlr. 
z.iııce k~:ak: • 1 Bu suretle birde eline lleDed ve-

-· Geliba m bu iti bepnmıya - rilen S.llhaddln evvelki p ran- 1 
ca:tsınız. Bizim IU harç parası ile 150 dew saaUnde LAleliye sltmiş ve 
lirayı \•eriniz de ben '-ika bir aw-

1 

ayni saatııe CJn17a plen a'IUkat Beb
kata befvllnı1'ua. çet Xutülq;üoğlunun ıetintili IO lirn-

Demlttlr. ~ ltW8lq:üeilu bu- yı almak :latememişür. Awbt ken-
ruı mukabil de: disini ikna dmif ve 50 lira71 iki gün 

- 11Q' bQ .• Fakat Jauaıin para sonra v~ bu fJe yine kefil 
bulmak müaaldia clCiL Hem • IJ'-11- olarak fınneı Salibi ptereceğini 

cele YalıovQa gibnetliğiıa Jizım. bildirmiş. SaDbaddi.n fınnc:ı Salibe 1 

Bunu bqka bir gün halledsiz. giderek kefil olup oın,.dajuu sorup 
Deyince s.JAlaıMldin Seur il• ta- da turpıa17a cllindütü ve benilz pa

mamlle ......... ve wı tlltfin ayak ralan ela eUade bulunduja arada i
diremiftir. KurtuıamlJ9Qiuu anlı- çerl7e awkaala iki polis memuru 
yan avukat '*""'* Bahkpezarın - sirereJt: 
dalr.J )"1IZ1ham9ine dönmOt ve .ıs U- - O pu-alu:a bize veriDlz ve kara 
ra t.edartk ederek vemall, fakat 11- kola bdar. meJlniz, Para numarala
t.ellilelt ~ iade . &z et idn nm lıwo l ı' ' bir mbst &INraiR 
blabir denılm m ı• •41 i8e de delnitlerdir. 
)'ine bir l(iriJIO patbrtı neticesinde Bu bal ~ ppran SeJ&hM. 

SeJlhaddin 8-' &ıq-.ıı parça • clbı S-- bu davete uymakla be
lwMf ......... eline ıeçiımiıtir. . nıber ......... 

- Bu da ne demek? Bu pa."'371 ben 
polisin delD. blkimin huzurunda da 
lleDden almap hakkım vardır. Çünkü 
sen bendtm 20 ay evvel hlldmlere zi
ydı!& çekmek için 150 lira alml$bn. 
Şimdi de SU9U)'OnUl1. Namuslu adam 
lar llUlllDllZlar. 

Diye birkaç kere bu 80al 1elr.rar 
etmiftlr. Bunun için de bir haka
ret davası Uaıme eden avuk.-t cür
milmefhuddan bWatifade bu ili dün 
sekizinci asli7e ceza mahir.emesine 
kadar ıetirtmiftir. 

Dün bu davayı rüyet etmekte o
IAn hikim cUmıüıneşhudu yaptıran 
scbebleri bir turlil anl17am:ım11. ni
hayet phidlık eden dört palisin ifa
deleri ile awkatın müddeiumwnili
ge müracaat ederek Saliıhaddin Se
zerin kendblnden cdb1r ve tehdidle 
para aldığını iddia ve numnralını bil
diniili bet tane on lira ne bu \'&ka
nın vukuunu polis marifetile cürmf:
meşud halinde tesbitini lrJdn cyJe
diii anlafllml.Ştır. Yapılan sorgu! r
da ise avukatın bu parayı hiÇbir ce
bir ve tazyik olmadan kendi ayağlle 
PiiP kendi dle w: nzuRe ~rdili 
ve hattA 400 lirıWk bir ile tuıoRjnat 
.medl mewuı1 .wuıu mtt Olrnua-1 

baroca tahkikat~ a.ere da
.... ..__ ...... 1118Meiaınunü-

Dün selin, kQnana .kavpaından 
dopn bir cürmilfebmud tahk1kaU 
poli9i yine bir iuu"li megul .amit 
oldu. Bu arada ifp edilen bir takan 
7olaaz hakikatler de or\a7a dlRlül
dil. 

Yapbjmıız tabklkata IÖl'e bldile 
eö71e olmUfblr: 

~ caddesinde 2'1 nu
manda kocaaı SaWıaddinle otur
malda olan MeWıat adındaki ka
dın bir zamandanberi kqın valde
sirun aıözünden dtışnüı, dokuz .e
neillı: evi, barkı yıkılmak ka8dlle ko 
C8Sl Sallbaddine yeni yenı kızlar 

bulunmın bile lr.alkışılnuttır. 

Esasen Balatta ve oğlundan ayrı 
olarak ayakkabıcı Hakkı adında bir 
şahısla oturmakta olan kaynananın 
asıl kocuı Ankarada yübck me
murlardan bir zattır ve uz.m müd
deWr karandan ayn yaeamakta 
iken üe ay evvel v~ııt eıbniftir. Da
ha onun zamanında ela kundurllC'ı 

Hakkı ile 7Bf811U1kta alan kaynana; 
kocam ölünce umn 111 Dra m~ 
pndan idilade ~ oibı 8ıd6hRddiD 
"~ ~ .tllBlkı ile mtipverede 
bulunmak üzere evvelki gün ... t 
H de Bm~lrqe gelerek adin
lalae MiMtlr obm&llDdJr. Orada bo 
mesele açilmq Ye Dliballereler p• 

pılmış bu arada bJrnana otıuna: 
-- ~akat Salih..,.,. bu iş yal

nız bizce biliaeeek. Hakkı ile ben 
nlklhım Yaf&78Cajız. Jtocamuı ma
aşını ka7betmek ~. 

Demil&ir. Bu me karp dokuz !O

nedenberi kayın pederinia .ıı kim 
o1dutunu lıenaz titrenen Jle1ı\hat 
fllfkm ve mU2tarib bir halda: 

- Aman ıuwl olur?. Bu Adeti 
sahtfflrhk. J>eıvı.t hll1ıinainden 

para ça1ma1r. &ibi bir 1Q'. Hem siz 
niklhsız bir halde r.asal ~'! 
Bu yqtan ııonra ~ kadar ev
lAdlarıruzdan, çoluk çocuk 11abibi o
iullarınızdan ~ miainiz'!. 

Diye hakb bir Jtirazda buJuumUt
tur. Gelmln bu itirazı zaten ken
dinden nefret eden ~ ve 
tobil kunduracı Hakkıyı da son de
rece gazaba .ıeürerek ikiai birden ka 
dın:ın U:ııedne 7ürüyüp dövmilller
dis. Salilhaddin Jse ne ~atını 
şotırmlfiır. 

Jıfildbiş aunrtta clöjillen ve aol trö
ır.ü momıor olarak titen MeWıatln 
fm'µdına kOhlfUlıir ve polis yeti
p.ttk adım lN aqın ~ana De 
Halı!kmm eliaclen ZOl'la 11&9'1dal' ve 
ı, .kar:akola, oradea 1111 aclU""'9 ak
sediyor . 

Acıtba ~ .... keniell 
ne3'e karar Y~ • 

tur ve ~ hAktme .açhunm bent-.1 
.._, awkataa vat,eti lmlrlanda da 

Jilıe •allınenlcıe k""'11!' ıvenniftir, ~------_. ______________ .._ _ _.., 

ktş1'Sİ 

çetin mevkie "cehennem .. 
ismini vcrmeğe mecbur obd 
lar ... 

ayan, 
8.15 'Mihlk: Martlar (l't.) 
9.,0 Ajana ~. 

9.10 Ev kadını - 7emek J~tesi:..Jo 
D.20/9.30 Muzik: Hafif ~kW· 

(Pl.) 

12,BO Program ve memJckct ~ 
ll)'Dl'I. 

12.35 Müı.ik: 
12.50 Ajans hollrrlm:i. 
l3.o5 Milzlk: TurkWar ve 07'1° Jıf 

vaları. 
13 25/14.30 MCi7.ık: 1ladyo Sllıoıl 

orlrestr:ısı. 

18.00 Progı arn Ye memleke-t -1! 
uan. 

11.05 Müzik: ıa- ~ (Pl.) 
l&.30 Müzik: lleiedl1er (Pl.) 
18.45 Müzik: Rad70 caz ork_,.. 

(1brahim 0zaür idaresinde) • 

19.30 Müzik. 
19. 45 Memlelret .aaat ayan, ..e W-

jam böer1-I. ».• Müzik: Balk Wküleri 
20.15 Müzik: Faal hqeü. 
20.45 Konupu. 
21.80 Müzik. 
21.JO MOzlk: George Bbet -~ 

nmrln " uftl'türil. 
DM ,._., .... ..a .q.n. d .. 

22.fl ......... ...w. 
23.80 llüzik: Cazbamd (P.1.) 

•.1512DO 'Tannla Jl"Otl'8ll1 
1capes4 



!azan: A. CEMALEDDiN SARAÇOQLU 

ransa ın 

h ırası 
[ Baı;makııledcn devam] 

teslim olmadan evvel böyle bir 
şey yapmışlarsa hakikaten dik -
kate şayandır. Fakat bütün dün- I 

"!nosis,, sahilden kırk mil kadar açıl
İstanbul 
bulunuyordu. 

mış ve rotasını 

Üz~rine tanzim etmiş ya ile beraber bildiğimize göre arı 
tık Belçikacla mukavemet imkfını 

kalmayınca yani kral silüblarmı j 
bırakınca müttefi!r kuvvetleri 1 
için selamet yolu ancak limanla- ! 
ra çckı1eı:ek İngiliz donanma
sının himayesi altında Avrupa
yı tekctmeğe inhisar etmişti. , 
lngilizlcr de böyle yapmışlardır. 
Frnnsızlar da .. İngiliz kuvvetle -
rının ç<>&'rn vapurlara binmiş, 

Frruısız -kuvvetlerinin ise azı : 
binmi:;J olması doğru olabilirse 
de bu babdn bir hUküm vermek 
için sebebini İngilizlerin ağzın
dan da dinlemeğc ihtiyaç vardır. 
Her halde bu kadarcık bir suitc
fchhümden dolayı münfcrid sulh 
yapmak icab edemez. Tahliye 
esnasında hücum arabalarının, 
lcva?.ım ve mühimmatın hepsi
nin kaybedilmesi İngilizler için 
ıncden bir hiyanet olsun ki bu 

hareket onlann da menfaatleri
ne mugayirdir. 

~~~~- 5 ~~~~-

- lıltittefiklerimlz, Almanla
tıı\.. ellerinde l:ulwıa.n deniz nltı 
~erini ve diğer harb gemi
~nı n:Idıktaıı maada Tilrk ge-
~~ d: "mdi 1st:ı.nbulda, B~
ı: olgun subnnd:ı .son dakik:.1.
tih ını Yaşıyorlnr. Bugün umum 
~n denizlerinde düşmanları
g~ nıensub bir tek hnrb gem.isi 

0
?"Crne7.Diniz. Bu şartlar içinde 

~eden endişe edebileceğinizi a.n-
"l:V" ·.;4~1Yorum. 
l1h F~o~is,, deki d ri h:unulcsi-, 
. 

1 Scıhıb ri ol:ın iki Yunanlı ta
~. Üz rinc uzanmış oldukları 
~·ı 1 ncaklı sandalyelerde sallann 
:ı~a süvarinin sözleı iui tas -
le} ~lerkcn k:un~ot, kah,·c 
do• ı elde yolcular arasında 
let ~Yor ve kendilerine kah\c -
g ını dağıtıyordu. Bır kösede si-, 
1 aru ve knlıvclerini içmekte bu
Uııan bir kn.ç yolcu, aralarmdn 
§anın~lı bir mübaha e ile meş
Rul bulunuyorlardı. 
Şundı "Enosis sahilden kırk 

tn.iJ " 1:aıı kudn.r açılmıf; ve rotasını 1s-
l but üzennc tanzim etmiş bu-
Unıı~ Ordu. 1 

1 
1100 ton hacim istiabmda bu

"tllrıa:rı ko~ vapur kudretli ma -
}' n inin temin ettiğı sür'at sa
~ııde hafif hafıf ynlpn y:ıpa-

n:ızıı bir eda ile simsiyah 
::;.ar ÜZerinde süzillüyordu. Et
d ~ hıçbir şey gorünınüyor-

u. 

lıa 1'nln1.7. geminin bordalarına 
~ fıf bir telütımla çarpan ve 
ti ee:ııin sessizliği arasında billu- ı 
!tı. bır şınıtı halinde akseden dP.
~tin hışıltısından başka bir 

lJ de işitilmiyordu. 
ta 1.aktau uzağa akseden pi"· 
~:?1-rın bogu~ k ve muttarit gi:-
• 'Ut'' . 
le UsU bu d niz şınlblamın sn.n 
el~ lenpo tutuyorlar, d\l'u mi
~ ~rlc iskemlelere uzanmış )Ol-

Geminin baş ve ik~ güverte -
lcrinde yerleşmiş olan güverte 

1 

yolcuları arasında ise başka bir 

1 
manzara göze çarpıyordu. 
Büyük bir !kısmını Rusyada yer 
leşmiş olup son ·vak'alar üzerine 
memleketlerin dönmek mecbu
riyetinde kalan Yunnnlılar. teş
kil eden güvcı·tc yolculıın mün
ferid kümeler halinde akşam ye 
mcklerini yemişler şimdi eğleni
yorlardı. Bir lnsmı kitare, man
dolin, armonik gibi musiki alet
lerine ağız uydurarak şarkılar o
kurken bir kısmı da aralarında 
hararetli harnrcUi konuşuyor

lardı. 

Bunlnrm arasında ticaret için 
Rusya.ya gidib Boll)evik inkıla

bı üzerine · nde avucundakini 
kaybederek beş parasız dönen 
Galatı.:nın Ha:v~·nr hanı tacirle
ri, çabucak zengin olmak heve
sine kapılmış serseriler, amele
ler de vnrdı. 

Aradan yn'rını saal kadar bir 
zaman daha geçti. 1 

Birdenbire "gnosis,, yolcuları, 
kaptan ve zabitanı gecenin ka-1 
ranlığı arasında megafondan 
:fışkıran; amirnne akseden bir 1 
sesle titı>ediler. 

Ve bu ses: 
- Kaptruı, stop!. emrini veri-1 

yordu .. 
"Leonidas,, kaptan çılgına 

dönmü tii. Bordaya koşarnk iki 
eliyle vurdavelelcrc yapışmış, 

sesin geldi~i tarafa eğilmiş, zi
firi karaniıklardan akseden 
"Stop!,, emrinin samiasının bir 
galeti, bir he1.eyanı olduğuna 
kendisini inandırmak istiyordu. 

Hiç imkfını var mıydı? Yu
nan filomınun mekik dokuduğu 
bu sularda bir Yunan vapuru
na hangi ses: 

- Knptnn, dur! derneğe ce
saret ederdi? ciı.laı-n uyku ihtiyacı vcriyorlar-ı 

........._ (Dc\'nnı: var) 
---------~~---=============--~~~~~~ 

İngilizler 800 den !azla yal
nl.7. top bıraktıklarını ılfm etmiş
lerdi. hrikii.n olsaydı, bunları Al
ınanlara tcrkederlcr miydi ? 

Muhtıro., Fransız kuvvetleri
nin Alman ordulnnn:ı nazaran 
çok azlığını rakamlarfa gösteri
yor. Ve Ingilizlerin vii.d ettikle
ri kndnr a~ker göndernıcdikle • 
rinden şikayet ediyor. Ahnan
lann kuvvetçe üstünlükleri 
harbdeıı sonra mı mnlfım olmuş
tur? Çilıikü muhtıranın bahset
tiği fark o kadar büyUktür ki 
İngilizlerin vad etmiş oldukları 
kuvvetlerin hepsi de gelmiş ol -
saydı, bu hesabça gene küayct 
ctmiyecckti. Burada İngilizler 
de Fransız i.qtihkfımlnrının zn.n-

lnönü kampında 

nolunduğu lmdar kuvvetli ve 

tam o1ma.masından, Sedan taraf
larının miidafnasız bırakılma

sından, generallerin beceriksiz -
liğinden bahsedıb Fra.nsızlan 

kabahatli göster-meğ~ knlkııbi

lirier. Mü~rck bir l:arbde müt
tefikler arasında az çok ihtilaf
lar çıkabilir. Fakat birbirlerine 
k17.ıp miişterek davayı mahve
decek bir harekete kalkmak 
doğru olabilir mi? 

~O Senesini havıscıhğa vakfetmiş bir 
tayyarecimizin heyacanh hatıraları 

Fransız lıükiimctinin mütare
ke akdederken donanmadan Al
manların istifade edememesi 
için teminat aldığını muhtıra 

~ (Baı tarafı 1 inci sayfadaJ 

~lıııı: bır defol > di~ e b:ışladıgı 
~ "Yı anı tmaktnn 'nzgcçec •ıni 

rıedt!l' hey nl:ı tckral' ett!Ill. 
; \'alnız bir defa 

ita <ıkat bu sefer o gunun muhcyyıç 
~ '111 tekmr ynşamnk nrzuswı

....._ kendıni kurt.aramadı. 
\J \'1.ınız bir defa.. dedı, Harbi l u ..... 

'"1dc Sakıı.ndas:ının bombardı-
~ından donerken limanda bulu -
11.ı1c bır ln,gnız kruvnzöri.l b ze 30.5 

topı.._.. o &clTUC a etti. 
.ıll, ~illan biz Çesmede bulunuyor
tir ' llır paı.ır sa~hı idi. Bır ke
~v boınbardıman 'a:t.ıfesıle Çeş
' t!tı tıtıe uı:crı hareket ellik. O 

yalarının gittıkçc arkamızdn kalan söyliiyorsa da bu müdafaaııın 
beyaz in!ılAk kümell'.!rınln teşkil et- pek zayıf olduğu gözd n kaça
tigi guzcl manu:ırnyı zevkle seyre
dıyorduk. Hareket ussumuz olan maz. Eğer Vichy hükUıneti do-
Çe~e bırnz ilcrimlzd uuııııyordu. narunayı mesela Amerikaya 

Harbi Umuminın basit tayyare göndcıınclt teşebbüsünde bulun

dfıfi toplarının tesir &ıhnsındnn bır muş ve buna diişmanın muv:ıfa
koç misli uzaklaşmıştık, 

katini temin etmiş ols ydı. bu-:Fnknt o esnnda beni ve rnsıd ar-
kadaşımı hayrette bırakan bır .hfıdıse glınkü gikiiyeünde haklı olabilir-
oldu. öııumüzde "c oldukcn uz.akta dı. Faknt yalnız A1mnnyanm 
infılrık eden çok buyuk bıı· mermı- vadine, imzasmn, t:ıahhününc 

nln bırnktığı l.ıeyıız ''<' kcsı! bir bu- bağlı kalmış bir garantiye İngil
lut .götdiik ve tayyare motoı unun terenin kıymet vcrın"mcsindcn 
gurültuleı i arasında .infil!ikııı kuv-
\ Ctli tarakusını lşılUk. tabü t:r şey ol:ımaz. 

Hnrbi Umumide kullanılan tayya- Başln.rkcn dodiğimiz gibi ver-

YENi SABAH 

ON 

Ce elültarıkı 1 . 1 Alman - İtalyan 
almak ispanyanın Ame~ıka harb ~a.- iktısadi müzake· 
namus borcu imiş nayı petenlelermı ra le ri baş it y o r 

Madrid, 10 (a.a.) - Havas: 
Madrid gazetesi, "Cebclüttarık 

spanyol oiacnktır,, başlığı altın -
da, Cebelüttank'ın tsp:ınyayn 
avdetinin bir namus meselesi 
olduğunu yazmaktadır. 

200 scnedenberi devam et -

mekte olan bu haksızlığı, Fran
ko hükfımeti tamir etmelidir. is
panya, namusunun intikamını 

almağa karar vermiştir. 
---»il«--

Japonlar cenubi 
Çine asker 
Çikardtlar 

Tokyo, 10 (a.a.) -D.N.B. a- 1 

jansı bildiriyor: 

Ain1anlar ele 
• • 

geçırmış 
Ne\'york, 10 (.ıı.a.) - Bugiln Va

şingtondan gelen muddciumumi mu
nvini Thurman, buyük !ede.rol jün- ı 
nin Amerika harb s:mayiln aid baş
lıca pclentelcrın Alm:ıny:. tnrn!m -
dan kont.rol edilmekte olciuğunrı dnir 
muhıın deliller bulunduııunu st:ıyle

mış ve fakat bu kontrc.lil i;;lcrin nor
mnl 1emnyülüne at cdilmiştır. 

Aıne.rika 70 tonluk munzz.-ım ı 

t:uıklar yapıyor 
Vnı;ingt.on, 10 (n.a.) - Birleşik 

Amcrıl a ordusu, 70 tonluk ve 751 
mtlimetrelik toplarla mucch ıez mu
azzam tanklar inşa etme c kırnr ı 

vermiştır. 'Mlkdnrı bildırilmlyen ılk 

sipariş, B thlchcm Looomot.h;e Com
pnny şırketine verilmiştir. 

Japon askeri tebliği cumartesi Japonya da du"" n
sabahı erkenden Japon abluka 
filosunun Sua - Tou'nun yirmi d b 
kilometre ccnubundaki Hoimen ya a ye nİ İ r 
kasabasına taarruz ettiğini bil- • 
dirınektedir. Japonlar Koimen nızanl istiyor 
yakınlarında karaya asker çı- 'l'okıo. ıo (a.a.) - Harıclye Nn~ı-
knrmağa muvaffak olmuşlar ve n B. l\latsuoka bir mul1iknt esna -
bu askerler harb gemilcıi.uin ve sındo matbu. t:ı bcyamıtt.o bulun::ırnk 
tayyarelerin himayesi nltmda. I karı.şık ve beklenmlyen ihtlınnllcrlc 
harekete geçerek Çin lotaları ilel dolu bugunku ' ziyete knrşı koya-

bılmck içih Jnponyadn yeni sıyasi 
temasa. gelmişlerdir. tcşkiliıt vücudc gclircrck mud::ıfıın 
Ameril anın Uz:lkşark Sİ) asoU tedblrlenni arttımuık ve dunyada 

Vaşington, 10 (a.a.) ''Sum- 1 ycnı bir nizamın kurulmasımı tnraf
ner Welles,, İngiliz filosunun ge ı tnr dcvletlel'le ışbırlıği ) :ıpmak su
ri alınmasına rağmen Amerika rctilc Asy:ıda yeni ve büyuk bır ık
hükümetinin Uznkşarktaki kıta- tıs:ıdi blok teşkil eylemek: llızımgel-

1 . kmek . ti d 1 1 eliğini sôylcmlştir. 
arını gcrı çe nıye n e o -
madığını söylemiş ve Amerika- • 
nın Japonyaya kal'§ı takib ct-ı Halayın mahsuf vaziyeti 
mckte olduğu siyasette bir de- Antakya, (~.n.) - Bu yıl ha
ğişiklik yapmak tasavvurunda tayın muhtelif ~ıntıkt~aı-ın~a 
bulunmadığını ve tayyare ben- 6~50? hekta:. ~~azıy~ ç~ltik ck.il
zini ihracatına konulan memnu mıştir. mahsulun cllı mılyon kilo 
iyetin kaldınlmıyacnğını ilave yu bulacağı tahmin edilmekte. 
etmiştir. dir. 1 

---•ııc---

Macar hükumeti tek-
liflerini Rumanyaya 

bildirdi 
Bük-rcş, 10 (a.a.) - D. N. B. a

jansı bilduiyor: 
Macar sefiri B. Bossy diln akşnm 

Kont Csnky'nin blr muhtırasını Hn
rlclye Nazırına tcvdı etmiştir. 

Bukreş siyasi mnbfillen bu muhtı
rnnın Mncar hükumetinin iki meın -
leket nrnsındnki mil7.nkerelcre aid 
tekliflerini ihth·a ettiği zannındadır-
lar. 

-ıuıc--

Zıraat Vekaleti çeltik mahsu
lünün erken lmldmılmasına yar
dım için Hataya bir- harman nıa
kinelcri grubu gönderecektir. 

Bu sene çok bereketli olıın buğ
day ve nrpalann satın alınması 
ve nmbarl:ır temini için tedki-
kata ba.,<jlanmışbr. 1 

Bu yıl pamuk mahsulünıüz de 
mükemmeldir. Hükfımet müs-

1 tahsilin elindeki pamukların u
cuz fiatla elden çıkmaması için 
ipek kozasına yapıldığı gibi icab 
eden bütün tedbirleri almış ve 

Karadenizle Hazer maıın cinsine göre fiat tayin 

denizi birleştirildi etmi tir. Hükumetin müstahsili 
himaye için aldığı bu tedbirden 

Moskova, 10 (a.a) - Karade- çiftçi çok memnundur. 
nizi Baltık denizine bağlıya.n -----====----
Dneiper - Bug knn.n.lırun inşatı 
bitmiş ve kanal seyrilsefcre a
çılmıştır. -····-Salamis kahramanı

nın 2400 Üncü 
yıldönümü 

Bir doktorun ihmali 
yüzünden ölen yavru 

(Ba!i tarafı 1 inci sayfada) 

Diğer taraftan vaziyeti ga?.e
telcrdcn öğrenen Sıhhat V ckiı
leti de bu müessü hadis ile a
lfıkadar olmağa başlamış ve İs-

Roma, IO (a,a.) - Biı İtalyan ilt:
tu:<ıd heyetinin yarın akşam Bcrline 

gideceği hnbcr olı.nnuştır. Ayandan 
G. nini'niR riyruıeti nliında hareket 

edecek olan bu heyet Harkiy mü
badele ve döviz nezaretlerinin me
murlarından mürckkcb olacaktır. 

Heyet Clodius'un nynsctinde Almnn 
heyeti ile birlikte iki memleketi aın
kad:ır eden iktısadt mesclc>leri tcd -
kH· edecektir. Hnllhazırdnki si)'!ISI 

vaziyete nazaran Alman - ttıılyan 
ikt ;ıdi gônı:;mclcrinb büyük bir 
ehcmmıycti olacat'llla muh:ıkkak nn
zarile b:ıkılmnkt:ıdır. 

---·»ııc:---

Avrupada harb 
( Ba~ tarafı 1 inci sahifede) 

leke idarcstn n Genemi de> G. uue·un 
bayr.ıgı etrafına toplnnrnakln ere! 
duyduğunu resmen bılaırını tir. 

Telgraf şunları ilave ctmektt'dil': 
Y rni Hebrlde, odalarının Fraru;ız 

ahahsı, hurmct ve ıtım;:ıdla Gcı erol 
de Gaulle'un cmr nlt.mn gu-er. uh 
tuwbılccck her :ferdiıu gônderm" e 
de amndc bulunınaktiidır. 

Ad.ının halkı lıu rtca)·ı, ruhai za
fere kodnr kcndisilc blrlıktc har - ı 
bctınek ıçın kat•t bır vad gtbı t.clZık
ki ctınesıni bildl.rınıştır. T lgraf şu 

cumlelcrle nihayet bulınnkUıdıı·: Y -
ş:ısın ölmez Frnnsa, y. ,:ısın İng 1 -
t~re. 

General de Gnullc \nUye şu ccvil
bı vcrımşür: 

V ..ıkit ve zamanı gclınce kendıle
rine mürnc:ınt edeceğini, eli silah tu
tan ve filli hizmet etıneyı bahhud 
eden bütün nrkada:L:ıra bıldırmem-
7.İ rıca ederim. 

Haber nlındıgına gore. yeni Ka
ledonyzı d:ı, Hebrides ndal rınd:ın 
ı't"Snrct nlarnlt yakında General de 
Cnulle lehine olarak kurar h.r.c -
cek.tlr. 

İngiliz hava tcblit';ri 
Knhirc, 10 (a.a.) - İngilız hava 

kuvveUeri knrargahmın tebliği: 

Dlln bombnrdımnn tnyyarelerımız 
Tobruk lımnnındak.i gcmılere tnnr
ıuz etmişlerdir. Rıht:mn bağlı bir 
vnpum bomba ı.s:ıbcl ederek ynn -
rnıştır. Salimen ütlerine ı!elcn bütun 
tayyarccilcrın1iz dönerken 32 kılo

mctrc u~ktan vapurun h!ı1fı yan -
makta oldui,'Unu gormuşlcrdır. 

8 ağustosta 15 tt. lyan avcısının 1 
duşurulmcsilc neticelenen muharebe
de duşcn iki tnglliz tnyyaresırun pı- 1 
lotbrından biri ileri kıtaatımız t: -
rohncfon hntlarımızıı cctirılmıştiı. 1 

Do u Afrikasınd;:ı Harzeşa'dan 

Tuı,'l'ıık:ın'n giden yol uzerındekl 

mevziler Fransız pılotları tnrafındnn 
ynpılnn bir istik.şaft.en onro tayya
ı·clerııniz tarafından bombardıman 

cdılmiş, dtı(ı toplan mcvzilerıl~ ka
rim cctidi bölgesindeki kıtaat uzeri
ne bomb:ılar duşmüşttir. 

Mn v.n ü.zC!rinc yapılan hucum-
lar <'.snıısında nhtım yakinine bom
b:ıl:ır du:;mus ve bır dfıfı batar) nsı 
yuvasmn tam bir ısabct kaydedil
miştir. Hava ordusuna nid kışlnların 
y::ıkinindc bulunan bin;.ılnr::ı da doğ
rudan doğruya isabetler kaydcdıl -

1 ml§tir. 

Kanada bir l<'ran ız vnpurunn 

1 
C•tl:wu. 10 (n.n.) - Frnn anın mıı 1 

zapt.etti 

luhi) ctıııdenbcri, ~ı.rkI Knıı:ıd:ının 1 

bir l•mnnındı;ı me"·ku! bulun:ııı 5779 
to•1J,1I, Saınt - M~lo ismindckı Fr:ın 

ı;ız \ npuru Kan:ıdn ımıknmlnrı t ı -

Duçey~ açık 
mekttib 
--o--

Kahlre, .10 (a.a: -~ 
ye httaben "İtalya-ve ~1 
lığı altında neşrettiği bir ~ 
mcktubda "Elmusavver0 ~ 
si müdürü Fikri :Abas& ~ 
şöyle dem.eldedir: -

Mısırblar zekidirler ve Ro 
ile Berlin feŞst hikiiniyeti ~ 
tına ECÇmeği kabul edenlere ·· 
yük bir gayretle videttilderi sa~ 
adete inanarak hayal sukut:ma 
uğramıyacaklardır. Çünkü, ha
f-ıznlan, Trablusta olup bitenleri 
unutacak kadar zayıf değildir. 
Size, faaliyetinizi, Mısırla HaOO
şistandan başka mıntakalıı.ra 
hnsretmenizi tavsiye ederim. Zi
rn Mısın yenmek güçtür ve 

bir istila teşebbüsü btitün mille
ti hUrriyetini müdafaa için a. 
yaklandıracaktır. 

--J>llıt--

Afrikada harb 
(Baş tarafı 1 lncl uyfada) 

liz Somalısinln haly:ınl:ır 1.<lra!ın -
dan istil5sı miln sebctile ı~nı du
manl ctmcktcdlı ler. 
Mıhver dC\ letlerı mntbu tının dun 

yaya in.:ı.ndumak ıstcdı.ı;mın hı.!ufı

nn ol:ımk, Berber.mm zaptı. Adcn 
çın en küçük hır tchlıke tcşkıl et
mıycccği gibi, lngilizlere Ş:ıp deıuzı
nl de kapatamaz.. 1ngiliz donaıuııası. 
lt:ılyanlora knqı hc.'11 Ilabcsı tanda 
hem de velev kı !tulyanlor tnrJfın .. 
d:ın tamamilc ış{:ül cdılmı buluns , 
Som!llide ablukasına mOkeınml'len 

devnm edebılcccktir. 
Askeri mcha!ıl şunu il~vc ebnck

tedır: 

Yuka.rıki mülfıhaz:ıt her ne olursa 
olsun, Somalıyı İblynnlara t rkct
mt' e tngilizlerın hiç de nıyctı yok
tur. 

---:tııcı·---

Suadiye gazinosunda 
cereyan eden hadise 

{Saf tarafı 1 inci aayfadD) 

cdllm~ 
Yaptırdıjım tcdkiknt nctıc-csıno 

göre hfıdi~ undan ioorettır: 
Gazino s:ıhibı o gun Munır Nured

dınin verce 'i konser dolnyısıle lıılet 
tertib ederek d:ımgnlnttu-mıştlr. H l
buki tiyatro, sinema ve konscrlcrd 
bılet kullanılmasını mecburi kılan 
370% No. ıu lronun mucıbıncc duhu
lıyc ücrcUcrinln beledıyc domu en
cumcnlennce tayin oluıun:ı""ı ıarttır. 
Gozıno s:ıhibi bunwı ıc;ın beledı) c.yc 
müracaat ederek ucrctin tayınını is
tememiş \ 'C bundan al5kadar makam 
lan h:ıbcrd:ır ctmem~r. Blmunla 
bcr:ıbcr gntlno, pllıJ ve bnhçelerde 
şohrct sahibi kim clenn ş;ırkı oylc
mcsi konser mahiyetınde olınadıgın 
dun bunıdn bilet kullanılma ı d:ı ı

cab ctmczdı, Bunn rnğmcn .;azino 
s:ıhibinin bu ı;ekildekı hareketi belc
dıycce tcsbit edılcn !ıyall:ınn nı tb
nlmnsını ve dolayı.s.le lmlktan f::ızl:ı 

p:ıra nlınmasını 1ntac etmış ve Ka
dıkoy kaymakamı da pek tabti oln
rnk bilet satışını menetmıştir. 

O sırada oraea bulurum m::ıliyc 

memurlarının tuttuklnrı zabıtta sa
dece s:ıtılan ve satıımıy n biletlerin 
tcsbitinc inhisar ctmıştir. Bu zaptın 
k ymakamla bcfodlye iktısad mu -
dUrü nleyhindc tutulduı.ru ve Mcfüe
nln belediye ılc defterdarlık arası 1da 
ihtiltı! zuhuruna sebeb teşkil e.tıği 

hakkındaki rnruümnt dogru olmı dığı 
gıbi Maliye memurlarının snhneyc 
gelerek bu halin h:ı:ı:ineııın znrarnu 
muc!b olduğunu ve bundan dolnyı 
z:ıbıt tut.ocaklarını :söylemek gıbı bir 
hnrckclleri de vakı olmamıştır. 

Keyfiyetin gazetenizin ılk çıkd -
cak nushns:ında bu suretle t:ıvzıluni 

1\ lanrır bombardıman ve ke
lltı ~ Yalıuz abnhları yapılıyordu. 
~ t olmuştu. Vakit oğlcye yak
tı ite. n tanar lelin gelmek ihtima
ta1c111lnuyor, blnncnaleyh hel'kes bı-

re dfı!ı toplnrındaıı lııç bırisi bu ka- diğimiz hükümler kati' değildir. 
dar uı.nk hır mesafeye atış yapa
maz 'e lıu kndar kuvvetli bir infilfık lhtimalki izahatın kısalığı Fran 

Atina, 10 (a.a.) - D.N.B. a
jansı bildiriyor: 

tanbul S1hhat Müdürlügündcıı 

hfıdise hakkında izahat \•c yapı-

ı. iını!<ın zaptedilmiştır. !""'..,.~~~!""!'!"!~'!!!!!'!!!!!!!!!!!~~!!!! 

~ YQl'du. 
d lla7.ar gfim.ı oıat tam 13 de 

lı it hnarınıı Sakızın uzcrınde idik. 
tlrı(ı: Yollıırda ıdı. Adnnın üze -
<I'.., 1100 metreden uçuyor ve bi
);ı: rıı<'n vazifclen yapıyorduk. Tay 
)lilttıı d !ı toplarında hiçbir hnreket 
~ tıd Ait klan uçuşumuz h:ılk u
~~c korkulu bıl' "tesir yaprnl§tı. 
it~ ~ bir panik g rlıyorduk. Sn
~ k 1nın limanınd bulurum duş 
~.!tara l'\ıvnzoru bomb:ırdur.an etme- 1 

~ r '"erdik \ e uzerindc nynı ır
) l?\uhatauı ederek birkaç uçuş 
~lık n SOura, bomb: larımw bı -

Y · Lirnandn har k t iz duran 
).allıanc birkaç isabct oldu. Fakat o 
~ırı lnn-arelcrin dı ı bomba
ı~:ııtı,.u rı uıml bl' kılo idi. Bu 
tU:. n ~ hır hruar yap ınamış-

a... ~lır-ın o 
-..:ı c, .tcrtnde yaptığımız bu u-
) ı..r. ~l~nlar csn sındo dfifı b.:ıtar
l'ıt141arıı da harekete Gt'çme e basla -
~ı itıfi:s Sa.:ımızda, solumuzda mcr 
' klcrind n mUtevellıd beyaz 

" n küın 1 tıı.,UCUş e eri cıtUkçe ı;oğnlarak 
. ~ ~ SUhaın17.d rı uzakla r.ık ln
~l ~1 •Yorlardı. Verilen ııskcri va-
ıı.. l?ı\ik 

, "l~11ll enuneı surette yapmıştık. 
~ 1 ıı:ı Jtitttkçe yükselt rek hrı-
~~d'Ssünı\12.1\ dönuyorduk. 

an U7.aklaştıkça da!ı batar-

tcvlıd edemezdi. ız noktai nazannı kufi derecede 
H.!diseyi bir turlu ızalı edemeden tenvir etmeğe imkan bırakma

horeket ussiımuze donduk ve tndık. nuRtır. Her halde mesele he -
ö zaman bız.ı karşılıyan arlradnş-

l:ırımız, beynimizde buyuk bır ıs - ~ÜZ açık duruyor. 

Ufham doğuran bu infiliık hlidıscsl- Hüseyin Oalıi(l YAJ.çlN 

Salamin muharebesinin kah
ramanı Themistocle'ün ölümü
nün iki bin dört yüzüncü yıl

dönümünün Pirede tesit ediline -
sine Metaksas müsaade etmiştir. 

nl rullatblar. ·!!!!!!"!"!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~"'!'!!!!!!!!~MI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!~~~!!!!!!!!'~!!!!!! 
Sakız limnnındn bombalftdı •ımız vctte ı;ac.1.ı ve :yag mu;ı'ırıni cost r- ynvnş yava:; akşam oluyordu. 

d..ışmaıı krU\ nzörü bız uwkloştık - dı. O nd maruz kalôıgımız büyuk Bu tun geceyi aynJ mım al lizcrc 
tan sonra 30.5 luk toplarını hnrcketc tehlikeyi anladım. Deılodaki yog denizin ortnsında yalpnlıynn toyyn
gctirmiş, uzerimizc at ctmıştl. Düş- tamamen tükenmişti. Cok yağa hı- remizde uykusuz, aç ve susuz ge -
maıı kruv zöru o kndnr bilyük mcr- zum goııkrcıı tayyare motOru kızışa- çırdik. 

mı ntmıııtı ki bız.ım çok llerımiı.de :rnk parlıyııbilırdı. Ani bit kornrlal O gecenin sabahı olunca çok u
infilfık ed n mudhiş ınel'mlnın par- mollinı durdurdum ve inıncgc b:ış- zakt.-ı karayı gördük \'e ccreynnın 

çalan Çc.,<;JTieye du:;muş, hntt."ı urka- l:ıdım. Faknt fcliikete bakın ki ha- hızı: oraya 6ÜJi.lkliyCC<'ğinı ilmid cdc
daşlar bu m<'mlınin btı~ı parçalarını rckctimtz csnnsında çok sakın olıın re. SC\indık \e he:ıclt!ndllt. Ne de 
topl:ımışlardı.> de!liz &lmdı ~abarmı tı. Dcmz tay- ol a kanı.ya yakın olmak bıze bıraz 

ıuhntabım bizi heyce nlandıran ynresılc :ynptıgım ilk uçuştu. Kuı;uk umıd \e cesaret veriyordu. Nihayetj 
vnkaya zerre knd:ır chcrnmıyet ,·er- bır babın tayyarenın k paklanm - ogleye dogru bı e dogru bir kn,yı •ın 
meden bir başka bahse geçti •• ve. ı;ın:ı scbcb olabllirdı. Buı dikkat 'c gcldi ini görduk. Artık kurtulmuş-

c- Dır defa da, dcdı .D.r denız ıtinn 1lc denize k;ızasız inmcğe mu- tuk. Knyık bJze ynruıştı. Bize kim 
ıayyaresıl :M ı m nıdil 24 &;ıat çal- vaUnk olduk. Fnknt knr dnn ok oldugumuzu ve ne için burada kııl-
l•andık. Biç ıınutnmıyacngım vnknl,ır UT.aktık. Hıcbır imdad ısUycbllmc:ni eh unızı '"Oruyorlıırdı. 

dan biri ae 'c.>Udur. ze imk 11 yoktu. Glttık~ aı tan rUz- Vaziyeti kendilerine anl:ıttıl:. 
istnnbuld:ın Çan:ık'k..ılt'yc gjbnek gar ve sıı ccrcyıınt:ın bizi me'°bul bir Tayyareyi kayığn bağladık ve k!ır:ı-

emrıni nldık. Ve o sabolı derhal iki istikamete surükluyordu. Ya çek1ik. 
ki5ihk hır deniz lııyynrcsi ile lınrc- Ilel' an kuvvetlenen d·ıl;alnrın d"ğ' . r: 
ket ctük. Horekctiınizdr. deniz sııkın t z:yikıne tnyy:ırenin deniz ktzakl:ın- Sonradan ögrcn 1 ımıze 1: (e ka-

l nııı mukavemet cdıp ctmıycccgı meş raya ynklaı;tıgımız yer Bolayır sn -
ve ha\•n guzeldi. Tnyynı h ç sar- hillcrlymiş ve biz, kurtulmnınw ora-

bi A ı d"n yo kuktü. Hftdisclere in11z:ır etmekten sılmad:ın, ı· .. nza go .erme '" - dn bulunan askeri kıta doktorunun 
,,,.1 1 n• mar:ı ad:ı b'-'"kn hıçblr ~y yapamnzdık. Ycrle-lun:ı de\ aın ._-u yorc u. ınnr - ""' emirber neferine medyun imişiz. Ne 

.,. k tesh l tti rimızdc oturnrnk, ilmıd izce etra!ı-l:ı.rı uzcrlııdeıı gc ... ı • ve • e - 1cr bizi uzaktan görerek kumnndan-
d Ç kkn mızd:ın ~ek bir ccını nraştımıa-gimiz istiknmct UT.erın en' ana • - !arına haber vennlı;. 

le yolunu tuttuk. F:ıknt Mnnna.ranın ~ koyulduk. Fakı:ıt biltıın nr ~ir -
tam ortasında nrkRd.ışıın beni kuv- malanmız bo~ gıt~ı. D. h:ı !cnusıl A bbaa P1rmakaız~lu 

• 
lan tahkikatın neticelerinbı bıl- 1 
dirilmesini istemiştir. 

Bundan başka. dünl il nüsha
niızda bildirdiğimiz gibi dokto
run, ölen Recebin defin kfığı
dııu kendisine sab!ıhleyin müra
caat yapıldığı halde ancak öğ- l 
leden sanra saat 13 de iınznl:ı-
ması da mes'uliyeli mucib gö
riilmektcdir. Sıhhat işleri mü
dürlüğü bu vaziyeti de aynen 
tahkik edecektir. 

Emniyet Müdü .. lüğtl de Ak
saray polis kara.kolunda bu me-1 
sele hakkında tahkikata ba.sla -
mı br. Söylenildiğine güre ka
rakol, ölüm halinde oln.n çoC"..ı -
ğunun kurtarılmnsı için muhacir 
Recebin yaptığı miiracaati 
vnlnız Fatih belediye doktoru
~a ihbar etmekle iktifa etmie 
ve onun gclemiycceğini nnlnyın

ca hastanın her.hangi bir hasta
haneye nakledilmesine tevessül 
etmemiştir. 

Hadisenin mesullerinin bir 
kaç gün kadar meydıınn çılta -
cai;'l tahmin olunmaktadır. 

S..ılr: t - M.'llo bundan sonra Kana- , 
d:ı b ·~ ı ı;gmı t.aşıya~ktır. 

İngilizler \'a.pUr kufilelerini ba
lon ba.rajlariyle muhafaza 1 

ediyorlar 1 
Londra, 10 (a.a.) - Reutcr a

jansı bildiriyor: 
Şimdiye kadar \'erilmiş olan 

haberlerin en ziyade alaka uyan
dıracak olamnı, bir İngiliz kafi
lcsıne hücum eden düşman kuv 
vetleriııe karşı, perşembe gün
kü İngiliz hava kuvvetlerinin 
kazanmış olduklnn zafer tc.~kil 1 
etmektedir. 

Bır hücuma iştirak etmek ü- ı 
zere d~..aan, ilk def.ı. olarak bu 
ltadar milhim kuvvetler tnhsis 1 
etmiştir. 

Perşembe günkü hava muha
rebesinden alınacak bir ders var 
sa. o da, düşmanların istimal et
miş oldukları ve 800 tayyareye 
baliğ olan muazzam hava kuv
veUcrine rağmen, kafileyi te. kil 
eden gemilerden batmış olnnla
nn hiç birisinin, hav~~•.ıvvetleri 
Uırafından batırıJ.ınış olmama~ 

sıdır. 

Sahil devriye kolunun üç gc-

misini batıranlar Alınan hücum 
botları olmuştur. Bu botlardan 
birisi de bilahare babnlnuş -
tır, bir diğeri hasara uğratılmış" 
tır. 

DUşmanın bu kadar ·mühim 
lıavn km-vetleıi ileri siirnıcsine 

rağmen, kafilenin hi~ hır gemi
sine isabet vuku bulmaması, 

düşmanın müstakbel ve daha 
mühim hücumlanru nisbi bir 
nikbinlikle beklemeğe müsaıd 
bulunmaktadır. 

İngiliz amirallığı tarafından, 
nakliye kafilelerinin mudafaafa
rıuı daha müessir kıbm: .. k ıçin al 
lınmış olan tedbirlerden biri de 
balon istimali olmu tur. Bu su
retle düşmanın hava faaliyet
leri, kendisi için hem ~fa.ha teh
likeli, hem daha pek az müessir 
olmuş bulunacaktır. 

İngiliz tebliği 

Knhlre, 10 (n.a.) - Knbircdt. 
ncşredılcn umumi karargfıh resmi 
tebligı: 

Somali: 1talyanl.nrın esas mevzıle
rimiz istikamcthıdc • len hareketi 
devam etmektedir. 

D!ger ccl>hclc.rde her tarafta sü
künct .-
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- Fena değil .. 
- Adalı, iyi mukavemet et ti, 

değil mi? 
- Giızel .• 
- - Şuudi de salıyor. 
- F,h ! Sıra onuu şimdi.. , 
DedıKten f!()Ul"a, eliyle Aliço

nun karnını goste.rc.rek: 
- Bak nnsıl soluyor.. Kesil

di? 
- Evet, şımdı kesildi .. Çünkii, 

çok kuvvet sarf etti. 
- Şimdi ne olncak? 
- İhtiyar yavaş yavaş din- j 

lcndirecek kendim, dedi. 
Hakikaten Aliço, gene ken

disini hnsmın:ı tal}ltmağa başla
dı. Adalı mütemadiyen hücum 
ediyordu. O, duruyordu. 

Güreş ayakta tam böylece 
bir saat daha sürdü .. Aliço, yor
gwıluğunu alrr..ştJ. Gureşe sa
lan Adalı yorulmu~tu. 

Altıncı sa.ati geçen güreş bir 
türlü netice vermiyordu. Etraf
tan bağr.yorlardı. 

- llaydı Ad:ılı be!.. 
Aliçonun t.araftarla.-ı d:ı: 
- Haydi usta be!. 
Bağırmalar o kadar çoğaldı 

ki, adeta alay halini aldı. 
Bir, aralık Alıço, güreşi bı

raktı. Elini havaya kaldırdı. Da
vul :ı:urnaları <1urdurdu. Ve ba
ğırdı : 

- Abe, ne soylemr ve mııfa-
nır durursunuz.. ı 

- Kolay mu zannedersiniz bu 
işi be? 

- Kim bağnyors:ı geLc;in o, 
bitirsin güreşi be! 

- Bırakın güreşelim he! 
Aclalı dn. k1zmıştı. O <la, se

yircilere s~lcndı~ 

- Ne oluyorsunuz be? 
Nihayet. iki pehlivan epeyce 

söylendikten sonra, tekrar güre
şe ba.~ladılar. 

Fakat, bn sefer iki tarafta 
şiddetle güreşe girmiş bulundu. 

Çok geçmedi. A liço, hasmına 
doludizgin bir ç.apraz girdi, sür
dü. 

1 .. te · bu, Aliçouun son oyunu 
idi. Adalıyı çnpr:-ua on beş a
dun sürdükten sonrn köstekli
yerel;: altına a.l<lı. 

Adalı alta düşer ıfü~mez.. 

kündeyi bağladı. Bu gıdiş fena 
idi. 

İhtiyar cnzg1: işin farkma 
vnmuı;tı. F.dirı:ıcli ağa da r.iili
şi l>::!; ·cnmcmışti. 
Ağa, he:y('c:ı.nla sordu: 
- Usta, ne oluyor? 
- Bu sefer fena ağam! .. 
- Ben de fena görüyorum .. 
- I<,enn ! .. dedim ya . 
- Kurtulnmıyacacak mı der 

sin Adalı? 
- Vallahi kolay değiJ. gidiş 

fcnn .. dedi. 
l.htiyar ca:tgırın lafı ağzında 

kalmıştı. 

Aliço, hasmını kündeden ha
valndırdı. Aşırdı. aşa{;'lya yere 
vurdu. Adalının daynnması, 

deprenmesi para etmemişti. 

:Mnğlub olmuştu. 

Aliço, Adalıyı mağlOb e~tik

teıı sonra, aynğn lt:ılktı ve ba
ğırarak: 

-Abc, öldü mü Adalı be?. 
Diye söylendi .. Adalı ile alay 

ediyordu. 
• • • 

Aliçonun bundan sonra, Adalı 

ile Gelibolu güreşi ve bir de 
Sultan Hamidm huzunındu Ka
vas oğlu K oca lbrahimle gür c§i 
vardır diyebiliyordu.r.ı ve b:ı 

gi.lrcşlcri yazacaktım. 

Fnknt, evvelki güu çok hür
met edip sevdiğim Kavalalı 1.adc 
Üsküdarlı İsmail Hakkı Beye j 
rastgeldim .. lrnınil Hakkı Bey 1 
pehlivan meraklısı bir zattır. 
&bası l<öşkde pehlivan besleyip 
güreştiımiştir. 

İsmail Hakkı Bey Aliçonun 
son z:unnnla.rına yetişmiştir. 

Hatta, Aliçonun ihtiyarlığında 
Selfıniktc eJyevm beı hayat o
lan muhterem tamburacı Osman 
pchliv:ınI:ı çıkıp oynaş yaptık

larına da şnhid olmuştur. 

1smnil Hakkı Bey, Aliçonun 
hayatıı~ı anlattı, Pehliv~ın Kat 
rancı ile, Filibeli Kam Ahmed 
ile olan güreşleri hnldunda çok 
enteresan malumat verdi. 

( De,·amı rnr ) 

Sultıınahmed 3 ilncil Sulh Hukuk 
Hikimliğınden: 

Davacı i st • .ınlnıl Telefon dıreUör
liigli a\.ukatl::ırınd:ın Emın Roi! ta
rafından Mahmudpaş~ Kurkçtl h.ın 1 
blrmci kat 30 No. da Mahmud Ne- 1 
dlm Topçııoğlu aleyhine 940/1330 1 

No. hı ılosy:ı ile ııçılan 38 lira 40 
kuruş alacak d:ıvnsının yapılmakta 

ı.rE.lllıll SABAH 

1 S P ~ R il._ _o_, e_vl_e_t _D_e_m_ı_· r._yo_I_Ia_r_ı _.il_a~nl_a_rı_. 
Ankara - ıslan- D. D. Yolları 4 işletme mlldUrlUi)Unden : 

b 1 t • İhalesi teh;r edilen 940 rnaJI senesi içinde şube 41 rnıntak:ısınd::ın ihznr u en 1 s cdilceek bala:sta nid keşif bedeli ile kılometre mevkileri aşağıda yazılı 19000 
metre mikfıb balast !6/8/1940 paz:ırtcsi günü ihalesi yapılmak üzere yc-

ln U .. sabakal ar 1 niden kapalı zarf usullle eksıltmeyc konulr.ı.uştur. 
Bu işe girmek istiyenlerin 1740 liralık il!;: tem i.,,:at vermeleri ve ka

nunun tayin ettiği vcsikıılarile tekli( mektuplarını eksiltme gı.i.nü muayİstanbul ile Ankara arasında
ki tenis maçları dün dağcılık 

kortlarında yapılmış ve şu neti
celer alınmı~tır: 

Areoyan İstanbul Orhan Fik
ri Ankaraya 9,7.75 galib, Hasan 
ve V. Vins İstanbul, ii'ehrni ve 
Kerim Ankaraya 6,2,6,4 galib. 

Bayanlar : 
Grodcski lstanbul, Parkan 

Ankara.ya 6.2.6.3 galib, Filip 
Ankara, Muhiddin 1stanbula 
7.5.7.5 rnağlfıb. Şefik Ankara 
Faruk 1stanbula 5.7.6.2.6.0 mağ-

yen olun saatten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri 
15zımdır. 

Postadaki olacak gedknıeler ktıbul olunmaz. 
Bu işe aid muk:ıvele ve şartname projeleri · 4 i~letıne mijdurlüğünden 

Ankara ve Haydarpaşa garından par::ısız oluak d::.gıtıL-naktadır. 

Ocak Km. Miktar Keıif e. Muhammen 
M S K. lira 

365 + 850 4000 130 !1200 
483 + 000 18000 120 18000 

t • • 

Muhammen bedeli (975) lira ok;ı 1500 Kg. birinci nevi Kreolln 
(23/8/1940) cuma giınu saat (11) on birde Haydarpaşada Gar binası da
hılindeki komisyon t:ıralından açık eksiltme usulile satın alımıcaktır. 

Bu işe gir~k istiyenlerin (73) lira ( 13) kuruşluk muvakkat tcmlnııt 
, .e kanununun tayin ettiği vesııikle birlıkte eksiltme gi.ını.i saatine kadar 

lüb olmuştur. komısyonn mı.i.racaatları lfız.ımdır, 
Bu ilie aid şartııamcler komisyondan parasız olıırak dağıı.tl.ıntlkt.adır. PGntatlon müsabakası c7050> 

İstanbul atletizm ajanlığının j ============================================ 
tertib ettiği Pentatlon müsaba-ı lst~nbul elektrik, tramvay ve Tünel işlet-
kası dün öğleden sonra Iı~ener. meleri umum müdürlüğünden: 
bahçe stadyomunda yapılmış - ı _ tdare ihtiyacı için 61 kalem muhtelif boya ve boya m alzemesi ı 
tır. kapalı mektubla tekllf istemek suretlle satın alınacaktır. 

Birinci kategoride Melih, Hay- _ 2 - Muvnkknt teminat 260 lirndır. 1 
ri ve Tevfiğin çekişmesi oldukça ·3 - Te&Jiflerin levaz.ımdan parasız tedarik eciilecek şartnamesindeki 

heyecanlı olmuş ve neticede mü- 1m;enuı uygun olarnk 23/11/940 curnagünü saat 17 ye kadar Metro hanı- 1 
ruıı 4 uncu katındaki levazım mtldürltlğuııe imza mukabilinde verilmiş ol- , sabaknyı Melih 321 l ,82 puvanla. 

kazanarak yeni bir Tiirkiyc r e-
ması lazımdır. (6984) 

koru yapmıştır. İkinciliği ım Dr. İHSAN SAMİ 
2693.57 sayı ile Hayri, üçncüHi-1 G 0 k 0 k Aş 81 ğU de 2502,98 puvanla Şevket Belso~u~Iut?u ve ihtil lı:larına 
almıştır. karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 

Divanyolu, Sultanmahmud tür-
olan muhakcmemııd muddcialeybln r---------------·11 
ikametgahının meçhul aımasına bi- Askeri i k işleri _ I"•••• besi No. 113. •••• 
n.ıı:n 15 gün muddctle ılanen tebli- I' ____________ _ 
gat krasın:ı \C muhukcmenin de Beşiktaş Ask«ırlik Şube&inden: TİYATROLAR 
4/9/9'10 t-ırilıı11c musadıf arşamba Tıb ..fakültesi 940 mezunlannın -------------"' 
r.unü saat 14 de tallkına ınahkeine- askerlik durumları 14/8/940 çarşrurı 
cc kmar veı ılmış olduğundan yevm ba gününe kadar tesbit edilmiş oln
ve v.ıktı mczkl.ırda bizzat veya bılvC'- caktır. 

kfıle mahkemede hazır bulunulmadı- Beşiktaş askerlık şubesinde teşci:

.: takdirde gıyoben mı..hakcmeye kül eden Askerlik meclısiııc her gün 
d .. v ve karar vcrılecegi ilanen saat 9 dan saat 12 ye kadar milra-
teLJıı; c.ıhmur caat ctmclerj il n olunur. 

RAŞiD R IZA 'l}yatrosu 

11 Ağustcs Pazar gilnu akşamı 

Ged.ikpa~adn Auık bahçesin~ 

YA'TAK LI VA GONLAR 

KONTROLÖRÜ 

Vbav!l 3 perğe . . .. . ~ . . 
iFTiHARLA GOSTEREB/lECEGINIZ 

ÇEKİNiZ. 
Piyasaya çıkmıştır. 

Her eczanede bulunur. 

• • Sultanahmed 3 üncü Sulh Hukuk 
Hlkimliğinden : 

D:ıvrtcı İstanbul telefon direktör
lüğü \'ekili nvuk:ıt Emin Rııi! tara
fından Ankarada Ölçerlt'r <::ıddcsi 
No. 3 de Kadri Yaman aleyhıne 

940/1329 Nu. lu dllsya ile 42 lira 91 
kuruş ahıcak davasının yapılınakt.a 

olan muhakemesinde müddclakyhin 
lknmctg!ihının meçhul olınasınn bl
nncn 16 gün mllddetcl iU'ınen tebli
gat ıcrnsına \'e muhakemenin <le 
4/ll/S40 tarihine milsarH çarşamba 
günü saat 14 de talikina mah:.:cme
cc karar verilmiş olduğ\ındnn yevm 
v&. vakti mezkW-da biuat veya bil
veküle 'hazır bulunulmadığı takdir
de gıyaben muhakemeye devam ve 
karar verilcceğı il.inen tebliğ olunur. 

Sult~nahmed 3 üncü Sulh Hukuk 
Hlklm li~inden: ı 
Davacı İstanbul Telefon direktör

higü vekili avukat Emin Raif tnra- ' 
fından Laleli l"ethi bey c~ddesi 8 
No. lu kahvede Osman Pakdemir :ı

leyhine; 940/1325 No. lu dosya ile 
aı;ılan 28 lira 43 kuruş olacak da- 1 
vasının yapılmakta olan mulı:ıke -
mcslnde muddciolcyhın ikaınetgfı.hı

mn meçhul olnıusınn blnnen 15 ı•tin 

müddetle ılftnen tebligat lcnısına ve 
muhakemenin de 4/ 9/ 940 t.ırlhine 

müsadi( çarşamba günü saat 14 e 
talikın:ı mahk.-mccf.! korar verilmiş 

oldugund:ın ycvm ve vakti rnczkür
da bizzat veya bilvelcile m:ıhk •::ne
de huzır bulumılmadı/!ı takdirde gı
yaben muhakemeye devam ve kn-

' mr verileceği ılfüıen tebliğ olunur. 

30 Ağustostadır 
Milli Piyango da İzmir Fua~ 

rında çekilmek üzere·bir za· 
fer piyangosu tertib,etmiştir. 
Türkiyenin her .. tu:afmda~sa· 
tılığa çıkarılmış olan bu fev· 
kalade piyangoda mevcud 
300 bin biletten 63,345 ta· 

mutlaka ikramiye ka· • 
nesı 

zanacaktır. 

Tam biletler ( 2 ) lira ya ve 
yarım biletler ( 1 ) liraya sa
tılmaktadır. Zafer piyango
suna siz de bir bilet alarak 
iştirak ediniz. Vereceğiniz 
paralar ebedi Türk zafer-ini 
temin edecek vasıtalat'dan 
biri olan Hava kuvvetlerimi· 
ze sarf edilecektir. 

Zafer bayramına mah-
sus fevkalade piyan· 

gonun planı 
Thramiye mıkdarl tkrami~·e tutarı 

İkramiye adedi Ura Lira 
- 1 

ı 60.000 60.000 
1 20.000 20.000 
1 10.000 10.000 
2 5.000 10.000 

10 2.000 20.000 
30 1.000 30.000 

300 100 30.000 
3000 10 30.000 

30000 3 90.000 
30000 2 60.000 

63345 Yekun 360.000 

Okula GO - 80 linı Ucrctlı \ılr elektrikçi alınacaktır. tstcklilerlı• ~; 
fia Vekfılctincc t:ısdık~ elılıyetnarnelcrilc bir1ikte H.alıcı<>ğlund.ı Toı,çı.ı 
kulu J,on>utanbfma mUmaaUnn. ~ 

... ' • .., • • : ~". .. : • ; ... . ; - ••• ~ c ~=~\ .. :.. . 
.,~· 

Böbreklerden idrar torbasına k:ıdar yollardaki haatalıkl;:rın :n ikropl•• 
kökünd~n teıniz:.lenıek için Helmoblö ku l lanınız. 

- Çok şey' Ben ı c bır hafta bu .ı1111,..•.•- •ı:m111••Iİ!lm••••mımım1B••••••••••••lil•••••m••••••th.• 
koyde vokıt g~ırcccgıı dıyc e\ıını-ı ~~~t:ı,~:cii:~~~:~.~cn bir tnııak gc- ,8 E L M o B L E tJ yordum. 

- Mamnafıh şuı nda bir otel "ıır. 
lsterseıı!z bu nh am or;ıd;ı kalabilir-, 
sın z. , 

Y<>mcl, dl 1,ıulunur mu? , 
Evet, hem lokant:ıdır, hem otel. 

- I~ütrcn co tcrir mısınız? 
~ lştc buradan gorunuyor. 
Herıfin gostcıdıgı otı.;l ve lokanta 

bir kaUı küçi.ık bır eve b<•nzi+rordu. 
Kapısının cnundc uzun bir tahta tu
lumb:ı ıle b .r ıki demet ot \ardı. 

- Bu nnsıl lok~mt.<ı? <lcdım. 

- Ey burası köy . . Ne olacak:' 
- Size bir şey doh:ı sorayım. Ya-

kınlarda buradan ıki araba geçti mı? 
- Nnsıl iki araba 
- Bir taıu~mdc benım m:ıdmazcl 

Mlkııellacığıın vardı, diğerinde de 
hi&me•ı,.Uerl. 1 

- H:\ evvelki sene öyle bir şey 
1 

olöu idi. 1 
- Arkııdaş! Eğlcnıyoı'Stln galiba. 

l:H cliu sene geçen arabalardan bana 
:ne, 1 

Herıf sırıtarak yanımdan saVUŞtu. 

Bir çalgıcının seyahati 
33 

Belki kızlar yıne yanıma gclırler dı
ye biraz d::ıh:ı bulunduğum yerde 
durdum, ne gelen var n~ giden! 

K:ırnım pC'k ncıkmııi idi. Köy lo
krıntnsında yemek yemeğe k::ırnr '''er
dim. Lokrıntn kapısındnn içeri gırdi
ğim '\akıt meydnnd:ı kim~elcr yok 
ldı. 

- Hey lok~ntacı! dıye bagıtdım. 

Tezgtıhın nrkasındaki luiçuk bir ka
pıdan beyaz takycll bir k:ı!tı uznrıdı. 
Beni bfr mutlılet Blizdukten sonr:ı: 

.- Ne lstıyorsun? <1edl. 
- Karnımı doyuracngım. 

- · Pek:\liı, bmız bekle, şımdı geli-
rim. 

Lokantacının biraz dcdigi meğerse 
b ir s.ınt imle. Ben oturm::ığı aklıma 
gt)tırmemiştıın, bir Sr'at ay:ık tlz.cnn-ı• 
de knldım. Bıı s:ıatten son:-.ı ıoıcan-

t.ıcı nıcydann çıktı. Kısa boylu, ı;:ıyet 1 
!iişmnn ve kırmızı suratlı b.r herıf I 
idi. Ayagına don denecek derecede 
geniş ınnvl bir p:ıntalon giymiş, onü
ne beynz biı ônluk asmıştı. Ellerini 
uğuştunıp, yuzOrıti. buruştuı·dukt.ın ı 
sonrn: 

- Ey ne istlyor<;un baknlım? dedi, 
- Ne istly<.>ecl!im karnım aı;? 

- Anladık nmma ne yemek istcr-
sip"' 

- S!zc!e ne yemek bulunur? 
• - Ne istersen buluııuı" 

- Pcl{tıl!ı! Dana biı• koyun pirzo-
1/lsı g1Jtir. 

- Amm:ı yaptın ha? .. Burada ko-
yun pırzot5sı bulunur mu? 

- Bu nnsıl lok<ı nt~? 

- Köy lok:ıntmıı. 

- Anladım! Anladım! O hııl.df! ba-

na bir testi ayran tıetir. 
- Delıkanlı benim ı le egleniyor 

musun? 
- Çok §<'Y niçin eglcneyim? Pir

zolfi bulunmaz. demedin mi? Ben dt! 
ayran istiyorum. 

.-ı. Burası lokanta ... Yoğuı1çu dlik
k!ını değil, 

- Ey sen söyl" bakayım ne yiyc-1 
yim? 

-Çorba.yumurta, peynir, bunl:ır-i 
dan birini intihah et. ı 
Anladım ki hcr:!in lokantası tam

takır. Kimbılir çorbanın lezzeti na
sı ldır. Fakat yolculukla her şey ye
nir. 

- Bana evvel/I bir torbu getir de
dim. 

Lokantac"t yine tcsgiihın arknsında
ki küçük k,ıpıdr-·ı iÇ<'rl ~ird!, bir çey-

- Bir ,a:_rn y~~ıe aı~l:ırs~n. 
Hen! uogı-u soylcdı. Agt.ıınn blr 

lokma atar atmııı~ ıınlndım. Knbuk- • ;ıı1' 
ları soyulmuş bugdnyı sudn haşin- DöbreklPrin çtılı,mak kudret.ini arttırır. Kndııı, erkek idrar zor p 
mış, iizeriııe biraz yağ gezdirmişti. rını, eslti \"e yeni belsoğukluguııu, mesane iltıh::ıbatını, bel at;'l·ısını, sı~ 
Al sana bir loknnta çorb:ısı! Çnnnk idrnr bo.ı.mnk ve bozarken y:ınm:ık hallerini giderir. Bol idrar teın 11 

da o kadar iri ki i~crisı'nde ki.ıçük ldrardn 1<11ınlru-m1 mesanede taşların teşekkülune mAni olur. 
bir çocuk yıknnab.ılir. Lokantncmın O ı ..-X.A T: H EL M OB LO ıdrnnııızı teınlzliycrek mavileştirir. 

elime tutuşturduğu iri tahta kaşık da Sıhhrıt Vektıletinin ruhsatım haizdir. Her ec1.anede bulunur· 
çorha çanağına pek y::ıkışmış ıtii. Lo
kantacı: 

- Oh, oh ne güzel olmuş! Do[:rusu 
benım bile iştihaın geliyor dedi. 

- AIJ1an ricn cdedm buyurun. Be
nim iştahim yok. Hiç olmazsa benim 
de iştahını gelir. 

- Sen nasıl delikanlısın be! Be:ı 

senin k3dnr iken bir oturuşta bi rknı; 
kaı;e çorbayı birden ic;erdim. Dedik
ten sonra: 

- Öyle çorba mı yc..,:r? 
}'l)iyc söylene söylene lesgiihın ar

knsındaki kapıdan içcl'i daldı. Bcı· 

heri! ne yapacak diyordum. 

[Sonu var ) 

P. T. T. umum müdürlüğünden : ~ 
1 - id:ırej merkeziye kodrosunda iki yüz on lira ücretli iki eded ( 

sek mimar veya yüksek mühendis) münhali vardır. ,tıtl 
• 2 - lhtısas mevkii olan:ık kabul edilen bu münhallere Güzel 5ıl111111ıl' 

-Akademisi Yüksek Mimari şubesinden mezun 36i6 sayılı barenı J<ııtl ~ 
nun 6 ıncı maddesi mucıbiııce devlet hizmetinden ayrılalı en az }>eŞ ~ 
g~çmi_ş buh.m:ın tecnibclı ınfınarlnrın tayini m:ıllub olı.luğundnn bU ~oif.' 
l:ırı \'~ 788 s:ıyılı ınemuriıı kanununun 4 üncü madue!:lnde yazılı fi· ı( 
şartları haiz bulunanlnrııı dilekçe ve evrakı müsbltelerile birlikte il~) 
T. Umumi Mudürlüğüııe mürncnatları IiJzumu il!ln olunur. (43~ 

Sahibi: Ahmed Cemı l eddi n SARAÇOC LU 
Neırlyıt MüdUrü: Macid ÇETj N a ... ı.cııs ı ver (Yeni Sabah "'atlı• 


