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misakın dan 
sonra 

!::-: Hüseyin Calüd ~ALÇIN 
~ ğer Üçler.m,isakını im

.... zalayan mihver devlet

~ Japonya bunu yaparken 
'6r ka üzerınde korkutucu 
~ tesir husule getireceklerini 
llı..~erikarun lngıltereye yar
~ mani olacaklanm ümid 
.ı..~lerse bunda tamamiyle al
~lardır. Misakın imzalan
~danben uzun bir müddet 
~ediği halde Amerika hü- İngilizler tarafından 
~tinin resmi hattı hareke- ' 

ve efkin umumiyesinin ( A h 
~lerde gö:r.e çarpan ifade- yrupada arb J ;:e İngiltere ile sıkı iş birli- - - -

" doğru ve çok bariz ve kat'i ı· ngı·ıı·zıer 
lenıayüı mevcuttur. 

~un başka türlü olmasına H b 
fi lL... Yoktu. Amerikada şim- 3ffi Urgu 
.... ~~dar mevkiinde bulunan 
~larla cümhuriyetçiler dün gündüzün 
~ taraftarlığı etmekte bir -

~ müsabakaya çıkmışa b b 1 d 1 
~ortar. A\TUpa kavgaları- om a a J ar 

Londra, 10 (ıı.a.) - Ha\"I ve dahili 

W • 

~B.M~Meclisi açılıyo 
Milli .Şefimiz Mecli
sin açıldığı gün büyük 
bir· nutuk irad edecek 

Ankara, 10 (Hll808İ ) - Büytik MlllfJt Meeli8inbl ~ı 
1 Teşrinlsaai roma. gönij Reisfoümhar 1smet b.öaü bü~·ök 
bir nutuk söyHyecekUr. Milli Şefbnizin HftE• a ataldannd• 
dahili \ 'e harici m~re tftnas buyurank Türkiyf'llin iç 

1 

;:..~ siyasetini açlk bir surett.e t~rih edfreekleri aalaşabnak-

1 Te-şrinisani gününün ayal zamanda Şek~r B&ynvmmn 
birinci gününe tesadüf etnwsi, Moolishı toplamnasma mini 
teşkil ~fmi.vfleektir. 

-
" ' ~l,.r 

Milli Şef İ81Det hıöaö 

!:Gide tahrib edilen bir lt.lyan zırbh otomobili 'G . , Sakaryanın General 
de Qaulle 
Afrikada 

• 
General 

da 
Weygand 

Cezaire gitti 

1 Afnkada har~ E d . . · - ge enızın 

Malta adası de meraklı 
<t,ün yeniden 
bombardıman 

edildi 

macerası 

Onlki Adada çekllen 
erzak kllhOı 

-4-
- Düttden devam -

Ethem kaptan bayrak :me
selesini anlattıktan sonra biı 

bardak şarab daha içti ve yüzU· 
me baktı: 

lı:anşmamak taraftarları 
~.~he karışmış gibidirler. 
~ kendisini tehdid ede
'6t Japonyaya karşı pervasız 
~yet alarak lngiltereye 
~ yardımı genişletmeğe 
Jıon ~ gibi İngiltere de Ja-
~aya karşı daha sert bir si- - Nasıl sizde istek yok mu? Eüıem kaptana göadertlea rnelitubua a. .. h 

·~ tMM:ıine basl. d . ı d d \e )'<il' .. ır. - Hayır kaptan dedim •• Ben- le: Hani ben mektub ~azmış' e moo.ğını ilen sürdüler. Nilıa:et 
llalfım ld - .. Bugun dört düşm n tayyaresi dü- · ı ı.~ o ugu uzerc bir ar:ı- deki istek yalruz ada hakkında ltaluan sulannda deg-il, Yunan meşhur "Esckadası,. nın ~;..1: -

"it 1 . şurulmuştur. Avcı tayyarelerimizden .J cuuı 
\j ~gıltcrenin uzak Şarkta- -dort tanesi kayıptır. Fakat bunlardan vereceğiniz malümata karşı sularından geçmiş olduğumu yeti ciheti bir meeele oldu. Or-
~azıyeti çok nazik bir şekil bir t ntc mı 1 pılolu kurtulmuştur. mevcud. Hem de anbean artı - iddia etmiştim y_a .. İşte İtalyan taya haritalar döküldü. Hudud 

~Unda büyük bir ilstad olan edildi Gülüştük ve o tekrar bir si- • • • 
ııtı . Fırsattan ıstifade hu-ı Almanya gündliz bombard11nan yor.. makamatı bu iddiamın doğru ol (Sonu 2 inci sayfada) 

~~;"ktncgıı·d·ıdteı.rezorninıukıAarvrı.~ı·Pn~ 1 ı..ondr:ı, ıo <a.a.> - ını11ız havıı gara yak.arak ~on~~a hazır-ı Karadenızde büyük 1 tngı ltere Rumanya 
~ ltuJ ~ " nez, ı eti tcblıği: lanmış bır vazıvette soze başla-

~. ka::~ ~:.~· ~i~~ •• ~:::'~1~~="~~~~~·~~.u~-:::;: 1 cb '_ Ne istiyo~ bakahm .. bir Yugoslav 1 ile mun asebatını 
~gururuna ve prestijine a- burgda bir petrol deposunu, Hollan- i • • b tt l k k • " 
"'~ dada Halde'nin cenubunda Anna- ı Sor.. gemısı a 1 esece mı r 
~ ler indirdiler. Seslerini pa\dO\\na kanalının bil'leştigi nok- - Adada bulunduğunuz sı- • 
g~lcr \e yumruklarını tadaki köpruleu ve nıurnalau, Va- Loııdrada, ıo (a.a.) - Hür Fransız Sofya, 10 (a.a.) - Reuter: rada &On mektubunuza cevab ---o 
ıı.._ -. iter. lngıltere bunların ı·endorl \"e Haınburg garaj yollarını kuvvetleri başkumandanı General Bulgar ordusunda Alınan za- vermemişler .. Fakat şifahi bir Hldiae Sovyet Rusya Alman kıtaları Ru man-
~ıne bir an'ane teşkil eden ve Texel'de bir tayyare meydanını De Gaulle'iın ~on 48 saat zarfında bitler inin muallim olarak bu- münakaşa olmuş, bunu sonra- SUiarında Cereyan etli 1 yaya gelemkfe devam 
-...ıır 'Ve tah "1" bombardıman etmı lerdır. akkı dak' h ber ~b ammu U ve zaman Fransız Kamerununda bulunan Dua- lundukları h n ı a - ya bıraktıru:r.dı. Bu münakaşa Hındistandan limanımıza geleı edı"yor 

larını t )' d k' .. ~ kk"'l" H:ı\ re limanında bulunan ticaret 1 kzib ed'lm kte ile es ım e ·ı ı.t:VC ·u u la'ya gıtmiş oldueuna dair aazeteler- ler resmen te ı e - nedir? Nasıl oldu? transıt eşyasının Tunaya gondermek j 
ı.ıı..,_ • c c · a.ponya ar- hucumu yapılmıştıı. T. yy:ııdcrıınız- de intişar e.m ·s ol:ın haberler, Lon- ır. - Ha .. o.u karasularla adala-

Btı .re , 10 (<ı. ) - Reutcı : 
'\lııı n ılerı kıt ılaımın h, len n uh-

lnukabcl tti J k ı gemıleı ıne kaı şı d bir gundu ha" a d' uzere geçen hafta Selaniktcıı lım;,ını-
:"'lll(la bo -d' d 1 :ı: mı1.n gelerek pazar gi.ınu Tuııaya 
~. ~n~ıwa~ ~=====~(S:o:n:u~3~u~·n:c:u~u:y:h:d:•~'~====~(~S:o:nu~3~U:n:cil~u=~:•:d!a)~~==========~~ rm~&y~m~~.~&~ (~nu3U~Uuyhda) bit ticat etti. Bunun münasibi tdıf nokt laıda Rum,ı :>·~a \C ez-

lab !ır: atta acısı çıkartılacağı H k d ....... H a r b ·---.... ===========================:=:-! cun lc Banut \ t' Ru'1 en T,ın ih anya-

~· idi. ata Y) 0 İ t) S 8 İ SABAHTAN SABAHA: :~~~g~td:!:~~r~;~ı~~ ~~;enA~cııııl'~ı!~ 
bıt lta 1ngatc:ı·e, Japonya ile v • ti ları ın dı T mı o\ .ır c \ arınd. bulun 

~ mesele çıkarmamak için k Ik . ı ı. az 1 ye • 1 A k ı nı:ıkt<ı \ e <:Um, gumr ınahdud mık-
~~~n~~ ::~~:ctin~:pa:~::~. ı 8 IDID3Sl ) er tyOr Alman harb planı 1 8 Ç n 0 5 8 n 1 i ::~~;'ıı;~~~~:!;:, .. kıt~~~.~11~gı~~u~ ~;: 
~ını A:ıd'dan gel<'n bır çok Almanı. ı a.s-

tb ekeUeıdcn tedarik ettiği YAZAN: ' ke 1 T m rd n e<m :tir. F. k t 

~ ın.ahemesinin ve saircnin ~. t 'r k ·ı · il t . h bu 1 ulül ~ okulmamasıııa yardım et .l lCQre Ve l l Q ay Sega Q Hikmet Ilgaz 

~ tnecburiyetıne bile katlandı. f • • • f b / / f Cihan Harbinde olduğu gi-
tiJ llUn İngilizlere ~ref ve pres- ının ·ın l Q Qrlnl an Q ıyor bi bu harbde de Alınan harb 
~ bakınıından gerek Uzak- planında bir çok d~iklik-
ı.e it la, gerek bütün dünyada Ticaret Vekilimiz Nazmi Top-l mukaddes bir vatan vazifesi ıfa ler, bucalamalaı· göze çarpı-
~~~ fena bir tesir yapacağı , çuoğlu Hatay seyahatinden dö- f etmiş olduklarından emin bu- yor. Bunun başlıca sebebi 
"a Ulürse Büyük Britanya nüşte Mersinde Bugün gaze- lunmalıdırlar. şuaur : 
ı.e ~atorıuğunun ıtidali demi- tesine aşağıdaki beyanatta bu- 'ı Fransauın in~idamı ve onu Nasıl riya.ziyede ay'ni cins-
~ sabır ve sükünuna ger- lunmuştur: · takiben ltaiyamn harbe girme- ten olniıyan adedler &mali er-

n hayret etmek icab eder. sirıdenberi Akdeniz ticaret yol- baa kaidelerine tabi t utula-
""~'akat o zamanlarla bugün a- "- Sayın Başvekilin r~faka-ı larında vukubulan tebeddülat mazsa askerlikte de muhtelü 
-~ı .... ı tinde Ha.taya yapt•frını seyahat- · ·1· hl d b. .. 
1
.._ "•~a büyük bir değişiklik ~ har_!:>in başlangıcındanberi bü- cms sı a ar arasın a ır mu-
.. ,,~, ta tüccar, köylü ve miistahsille t · .. tünl' .. - .. 

"-""' gözden kaçmıyor. J apon- yUk zorlukla karşılaşmış bu- vazene veya e~ır us ugu 
,,._,,, k temaslarda bulundum. Bu sene- ı ı.,, arşı o kadar mfuıaid ve lunan idhalat işini b:raz daha temin o unamaz. 
'V"~' ki mahsul fiyatınd·m herkes b' k d ı ti rı: ~ da'Vranan İngiltere şim- ağırlaştırmış bulunmaktadır . Almanya ır ara ev e -
>q QI"- memnun göriinmektedir. Bu- d' K ..a: rd dı 
k• . • •uanya yolunu tekrar Çin- Buna rağmen hu nevi idhalat eş- ır. uvveı.u o usu var r. 
~li.. . günk' il fiyatlar köylü "~ müs- tn ·ıte · b ks' l 
)>,.. ... ~ .ıstifadesine açmağa ka- yasındaki zorluğumuz kom.şu gı re ıse unun a ı o a-
·cı., • tahsilin kalkınma arif('sindc b" d l'a h~rıyor. Ve bu kararı Japon- m~mleketlcrin icinde çırpındık- rak kuvvetli ır onanmaya 
a.I: Ukum"tine pervasız tebliğ bulunduğunu tebşir etmekte - lan müşkülata nazaran fazla sahibdir . Eski bir diploma-
""IYo dir. Memleketimizin iktısadi re- ed' -· 'b' f'l l ·1 bali )(, r.. Bu öyle bir hakikattir 

1 
endişe tevlid edecek bir halde tın d ıgı gı ı ı er ı e -

hr fahı ancak köylü ve müstahsilin 1 · k " ı .. _ 16 0 Paganda neşriyatından değildir. Dünyanın diğer aksa- na arın çarpışması ım ansız-
:"'Qlaın · refahından aoğabileceğine göre, bebl Alm ı.~ .... 1Yle mlistağnıdir. Ve in- miyle münasebetlerimizi temin dır. Bu se e anlar, 
"'·• ı-L bugun" kü vaziyeti umumi refa- 1n 'l' 1 -ınb tm k · · 
)[

1
· "'-- ..... a.ıu;ızdır. Deme}c oluyor eden bugünkü yollann nakliyat gı ız eri mag e e ıçın 
uı.urn-1. hın müjdecisi telakki edebili - l h b k 'd ı . . h \y e~ü lngilte~ ~ir kaç I şartlarında bir sürjJrizle karşı- norma ar aı e ennın a-

~ll!t~~~ İngiltere ?eğildir. riz. ı laşmadığımız takdirde yakm- r icinde hareketlere teşebbüs 
l'ul>a h ~ İpgiltererun Av-ı Toprak istihsalatımızı azami da İngilizlerle yapacağımız u- etmek mecburiyetinde katı-
\tı &rbındeki vuiyeti binnis- haddine yaklaştırabildiğimiz mumi anlaşmadan sonra bugün yorlar. Denizaltı ablukası 
~ CJs)k İYileşaıiftir. Askeri kud- nisbette ref~ hududun~ g~ni~- lj ulığının ıstırabını ,~ekmekte ol- ve hıgiltereye yapılan hava 

a.rt.llUft&r. Ve art.ık Japon- letmiş olacağımızdan çiftçılen- 1 duğumuz bazı ithalat malla- hüeumlan bu zaruretten do-
~Yha Cahid YALÇIN miz azami gayretlerini sarfet- ı nnda da bir genişlik husule ge-ı ğuyor. 

(8onu 3 lincU uyfada) mekle kendi refahları kadar 1 leceğini ümid etmekteyim. ____ _.c .. ao_"•u•2-n.cı_u•h•lf•e•deııııil..; 

- Mnr)ılhıh .• demek bugün hasta değilsin kancıgun '? 
. - Ha~·ır .• Piyasada benim iliemı kalmamış da.. 

111!:!!!!,_ azetelcrin hemen hep i yazı
~ yor: Piyasadıı Avrupa ilaç-

ları eksiktir. Bır çök doktor
ların 'cdıgı ı e<;c-1.eyi yaptırmak k:ıbil 
olmachgı iCin hastalar, doktorlaı na 1 
tekrar tekrar ımıral·aat ederek ılfı -
ların dcgiştirilnıesiııi ve piy .. ~ada 
bazı ilaçların 'erılınesmi islıyorhlı'. 

Bundnn dolayı biı· çok mtişkülat çıkı
yor "e bundan dolayı doktorlar 'e 

cezacılar bir toplantı ;xaparak 
ııok~ıunı ı~oı uşecckler. 

Bu hn~rin dogTulugu meydand:ı
dll". Herkes lallkık edl'bılir. lfalbukı 

sıhhiye miıduru: 

Hayır, diyor. Piyo ada her u ... , , 
heı> .\\ ı·upn ilacını bulabilırslniz. R·r 
buhran yoktur. Anıma ılaç \'azıyd -
nj goruşmek icin ~oktorlar bi'f' top- , 

(Senu 2 lnel uyfada) 

gore. Ruıniln;ı;un ı dıye: k..ıdar \f'l' 

dığı t"•mn.ıtli.ırın ııı tı doğru lrı;. dı

ğı onuınüzdekı ıkı gun zartında s. b t 
oldugu t kdırde ln•ılteren n Run n
y,ı ile muna ebetf ı nı k~ ege ka
rı11· \ omeı;r oaklnın aı: bır şekıl l:ı

cakbr. 

Kumanyaya ~n askf'ri.-r 
Ne\york. 10 (a.a.) - Bcl

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Maarif Vekili 
Antalyada 

Antalya. 10 (a.a. l - M<tarif 
Vekilı Hasan Alı Yücel, dün li
seyi, akşam sanat okullarını tef
tiş ettikten sonra yeni yapılacak 
olan İnönü klZ enstitüsünün te
melini atmıştır. 

Hasan Ali Yücel bugün rle 
Aksudaki köy enstitfu:ıüııe gide
rek enstitünün ~ apılını~ olan 
binalariylc yapıla<·ak olan di~er 
binaların yerlerini gormü.ı ve 
eğitmenler tarafından ·:·--rilen 
müsamerede hazır bulunınu§ -
tur. 
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Sakar~anın [ · MAARiF İŞLERi ]1( Şehir ve MemDeket - · ·--- · "jr= ~ 
Egedenizin~~~- -·- - ~~~~~~~------~~--~~ ~-~I 

· de merakh Al Ti AHMAK HÜSEYİN EFENDİ Tütün ?oKu;,~~~~I Peynir fiyatları ~ Saı;M_~ u~ 
rekoltemjz 1

' değişmiyecek 
macerası 

(Baf tarafı 1 lnelde) 

anlaşmalarına aid muhtelif bir 
komisyon tarafından bundan 7 
sene evvel kararla.ş.tınlıruş ve 
ka.bul t>dilmiş olan bir hudud ha
ritası çıkarıldı. Benim iddiam, 
"Eşekadası,, nın Yunanlılara 

aid olduğu idi. İtalyanlar ise 
bu anlaşmaya istinad ederek A
danın kendilerine aid bulun -
duğunu söylüyor ve isbat edi
yorlardı. 

~urasını dikkat ve ehemmi
yetle kaydedelim .ki İtalyanların 
elindeki haritalarda bu anlaş -
ma komisyonundaki Türk a
zalarının da imzaları vardı. Bi
naenalcy h böyle bir anlaşma ve 
karasular hududu, adaların ai
diyeti hakkındaki bu malfımatı 
7 senedenberi biz bilmiyorduk . 
Bizde mahrem haritalar arasın
da saklanan bu anlaşma neta
yicini ve haritaları ben de an
cak bu vesile ilf; İtalyanlardan 
alarak gördüm. Bilahare Mer
sinde hükfımete miiracaatimiz
de bu :;ıimdiye kadar mahrem 
kaydı ile saklanmıs olari harita
yı bana da bir memurla gönder
diler ve o zam.an tamamen ittila 
ve kanaat hasıl ettim. Tabii bu 
iş evvelden yapılmalı idi. Maa
mafih buna rağmen ben kendi 
kara sularımızda bulunduğum 

sırada İtalyan muhribi tarafın
dan çevTilmiş oluyordum. El
deki haritalar da bunu i~bat e
diy0ı du. Bu hakikat her taraf
ça Ja t&Sdik edildi ya.. Bence 
mcf'C~c yok demektir. 

- Kaptan! .. Adada pahalılık 
var mı, boiluk veya kıtlık hak
kında bir fikir edindiniz mi? 

ffföP.rn kaptan şöyle bir dti
§tindü .. Evvelce söylemek iste
medi, sonra başını sallıyarak ve 
eliyle havada bir daire çizerek: 

- Söyliyeyim, diye cevab 
vero~. Fakat bu tam bir hakikat 
değil, ancak kanaat ve bir fikir 
olabilir~ Zira, biz adada bulun
duğumuz on dört gün zarfında 
lıiç sahile çıkmadık.. Daha doğ
rusu çıkarmadılar. Vaziyetlerı

ni yakından görmemize mini ol
dular .. 

.-- Acaba sırf bir formalite 
iktızası mı? 

- OraHını da bilmem.. Fa
kat şurası muhakkak ki adada 
yiyecek kıtlığı dehşe~le hüküm 
sürüyor .. Biz bir haftalık idare
miz için 100 kilo kadar ekmek 
istedik .. Adadan bize ancak 10 
aded baston francela tedarik e
dip gönderebildiler. 

- Demek un ve ekmek güç 
bulunuyor? 
~ Sade un ve ekmek mi'! 

Tuz yok, şeker yok, yağ yok, 
pirinç yok, o yok, bu yok. .. Vel
hasıl hiçbir şey yok.. Hepsini 
hükiı:met müsadere etmiş. 

- Pekala siz nereden tedarik 
ettiniz yiyeceğinizi? Demek a
dadan bir şey almadınız ? 
.- Ad.adan bir şey mi alın.ak? 

Sen deli misin yahu!.. 10 tane 
frarı;celayı aldığımıza bile piş

man oldum. Çünkü onu tedarik 
edip gön4eren ada kaymakamı 
D. M.arki Bizonyo bir pusla gön
dererek francela hesabını istet
tikten ba.şka bir de benden me
zelik diye zeytin istedi. Tabü 
bir parça olsun gönderdim • 

- İyi ki gemideki tuzu, şeke
ri de almıya kalkmadılar? 

- İçlerinin titrediğini hisset
medim değil amma .. Buna pek 

r ' Yeni Sabah 
ABOl\'E BEDELi 

SENELiK 
6 AYLIK 

3 AYLIK 
1 AYLIK 

Türkiye Ecnebi 
14-00 KrJ. 2700 Kl"f. 
750 • 1450 > ' 
4-00 > 80D > 

150 • 800 > 

11 llkte§rin 1940 CUMA 

9 R:ımaun 1359 
28 Rumi EylOI 13!>6 

GU" 285 Ay 10: 1940 - Hızır 159 , 

Guneş Ö61e ikindi 
1 

12.29 6.24. 9.3.3 Ezanl 
6.07 12.0l 15.10 Va.ati 
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:swm çocukluğumuzda - ha

yatın bu derece secbest olmadı
ğl devirlerd~ bile - idadiye de
vam ederken leyli ve nehari ta
lebenin harici vaziyetini teftiş 

ve mürakabeye ve bütün tes
bitatını, yüksek bir zeka ve di
rayetle şahı.slandınnağa. me- l 
nıur bir (.Altıparmak Hüseyin 
efendi) vardı. 1 

O devri yaşamış oJanlar ha-
- tıriarlar ki, bu .zat kısa boylu, 
kır düşmüş sakallı, pejmürde 
kıyafetli, basit maaşlı bir gözcü 1 

idi. Vazifesi - bilhassa. geceleri -
kahve, kıraethanelerin camla -
nndan bakarak, kuytu yerlerde 
gizlenerek talebenin ahvalini 
tedkik ve şahsını marke ederek 
eıtesi ve daha ertesi günler, bü
tün mektepleri dolaşır ve tabur
la inilip cıkılırken, hafızasına 

nakşettiği~ talebeyi çeker, ayı- 1 

nr ve idareye teslim ederdi Biz 
o serazad kısımdan olmamak
la beraber Hüseyin efendiden 
titrerdik .. 

Ne yazık ki o adamın rahmeti 
hakka intikalinden sonra o va
zife inhilfil etti ve yerine kimse 
ikame edilemedi. 

Mekteb idareleri, mu-
allimler: Bizim va.zi.Ceıniz mek
teb dahilindedir. Hariçle alaka -
mız ve bilhassa müeyyidemiz 
yoktur, kana.atini besler oldu • ! 

Ders senesi başında olduğu -
muz halde Ortaköy, Şehzadeba~ı j 
kahvelerinde, arkadaşlarını si-ı 
per alarak birer grup halinde 
tavla, iskambil oynayan talebe-
ye tesadüf ediyoruz. I 

Maişetin darlığı dolayısiyle 

cepharçlığını zorlukla veren ve
liler bu kaçak <;ocuklarına oyun 
\'e kahve parası verdiklerin:i tah 
min etmiyoruz.. Şu halde .. 

Sabahleyin çantasını koltuk-

cesaret edemediler~ 
- Ada kaymakamı sizde 

zeylin olduğunu ne biliyordu ? 
- İlk günü ada kaymakamı 

sıfatı ~ıe ve İtalyan devlet de-
11iz yollarının adadaki mümessi
li olarak gemiye gelmişti. Şa

rab, rakı ve bira ikram ettim . 
Bu meyanda, biraz meze de çı
karmıştım. O a:ralik ye~ti. lş
te mektubu da .. Okuyunca an-
larsınız. , 

Elime bir k.iğıd tutuşturdu 
Mıp okudum, giı:ya. Türkçe ya
ztlmıştı .. Fak.at anlaya.na kad~r 
akla karayı seçtim.. Bereket 
ki izah eden kaptan beni daha 
fazla üzülmekten kurtardı. 1 

- Ne olur .kaptan? Bana şu 
1 

mektubu verir misum? j 
- Ne yapacaksın? 
- Klişeye alıp gazeteye koya-

cağım .. 
Kahkahalarla gülmeğe baş

layan kaptan başuu sallıya sal-
lıya: ı 

. - AI, dedi, amma, onun bir 
de tereemesini yapmayı unut-
ma,. 

Yukarıdaki klişe ~1.e bu mek
tuptur ve yazı da aynen şudur: 

"Azizim kuman.dar bey, esabı 1 

zatanize oğlum Mi.kele götüri
yor. Eyer 72 kuruş ufak para 

1 

bulunmıyosan tabi esap gene j 
ka.patirir fakkat rica ederim si
ze kabil olursan bir kaç ta.ne ye
diından zeitunlardan fazla var
sayınız bir me.e yapabilirin 
sayinizdan teşekkürler iyle bil
vesile istirham ederim beyim • 

D. Mackis.,. 
"Azizim bay komut.an! . 
Şimdi bunun dir de terceme-

sini yapalım. 1 

Oğlum Mik:el size hesabı ge
tiriyor. 72 kuruş bozuk para 
göndermeniz hesabı kapatm.ıya 

kifayet edecektir. Fa.kat sizden 
bir ricam var. Eğer mümkünse 
gemide yediğim zeytinlerden 
fazla varsa bir mılrtar verirse
niz sayenizde bir meze yapmış 
olurum. Bu vesile ile şimdiden 
teşekkürler eder ve tekrar is
tirham ederim bayım. 

D. Markis,, 
Akpım vaı.. lmak Kaptan :bu mektubu bana bu 
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layan, masum çocuğunun mek
tebe gitmeyip şurada burada 
dola,ı:ıtığını veli nasıl bilsin? Ba
husus, çocuğunun peşinden ko
şamıyan dul ana bur.-ı nasıl be
cersin? 

Bazı mekteb idareleri gelme
yen talebenin velisine ihbarı 

keyfiyet ettiğini bilirim. Fa.
kat, buna mukabil, veli veya 
veHyesinin mührünü cebinde 
taşıyan talebenin ertesi günü 
mekteb idaresine getirdiği ma
zerelname ile iş düzelmiş olmu
yor mu? 

Bir çocuğun, aile ile olan ra
bıtası kadar, kayıdlt bulundu
ğu mektebin alıil!a ve irtibatını 

bir kül olmaktan nasıl ayıra -
biliriz ki, nihayet kadir veliler 
yanında aciz dul ana ve büyük 
analar da var br ki devlet veliy
yiiim ve hadi~.ede onun mümes
sili maarif idueleı-idir. 

Dün, pekfila. yAp~ ve fayda. 
görülen bu mür:;;ka.be, bugün 
müfettişler, mekteb idareleri, 
muallimler ta.raf•ndan niçin ya
pılamasın? Bu Z<'Yatın hamule
leıi müsa.id dP.ğilı::e bir kaç me
muru bu iş'e l'llitltellef kılmak 
devlet i<jn ~iıç n·üdür? 

J3ir taraftan terbiye te!Akkile
ıini hakikate götürürken ve ço
cuk velilerinden vazifeler bek -
lerken maarif ve teri>iyei umu
miye murak:iblerini o &aft.an ni
çin hariç tutalım? 

Bu lüzum ve zaruret kabul ve 
mürakabesi imki.olan bulun -
duğu takdirde nakil vasıt.alann
da, sinema ve tiyatrolarda ve I 
bilhassa sayılı günlerde görü -
len ve çocuk hareketinden ay
rılabilen yolsuz ve t:a..,.<tlun hare
ketlerin de ön.üne geçilmiş ve 
şu su~tle talebe edeb ve yakışı
ğı hariçte de temin edilmiş o-
lur. t .Münir Acar 

- Ayıplanmaz tabii. Adam
lar haklı herşeyden niabrum ya
şıyorlar .. Gün geçmiyor ki Ada 
bombardıman edilmesin .. İngi
liz donanması limanın diğer mu 
kabilinde.ki ada sahillerini mü
temadiyen topla dövüyor. Tay
yare hücumları hemen eksik -
siz.. Yiyecek yok, içecek yok .. · 
Hele şarab ve bin.y.a. ~i has
ret. Bizim ihtiyat kumanyamız 
alına.saydı, muhakkak aç kalır
dık.. Bereket ki mevcudumuz 
boldu da hem lrendjmjj doyur -
duk.. hem de adadan ban kim
selere - gemiye gelip gitti.kçe -
ziyafetler çekip ikramda. kusur 
etmedik. 

- Kaptan bir sual daha, de
dim.. 

- Amma art.ık uzun ediyor
san azızım gazeteci! · Haydi 
kalk toparlan, limandan çlktık. 
Ben şimdi kumandayı alacağım 
ve kla vuz kaptan geri dönecek, 
sen de motöre atla.. 

- Fakat bir sual daha .. 
Ayağa kalkarak kabulü imi 

eden bir sesle Jcu:şllık verdi: 
- Ne suali .• Sor bakalım. .•. 
- Hangi glin fstanbula. ine-

ceksiniz? 
- Salı günü akşam üzeri .. 
- Ben pazartesi günü orada 

olacağım ve siz oraya geldiğiniz 
gün gazetede bu yazıyı başla

mış bulacaksınız. 

- Ala .. fakat bizim resimleri 
ve mektubu iade etmek şart ha.. 
Bunu unutma.. ' 

- Pek iyi kaptan_. Artık gidi 
yorum işte. . Kurtuluyorsunuz •• 

Bir kahkaha attı: 
- Neye ?.ah.met buyuruyor

sunuz aca.nım... Peki.la tatlı tat 
lı konuşup gidiyorduk işte ... 
İstanbula kadar da. görüşüp eğ
lenirdik .. 

Elini sıkıp indirdiği klavuz 
motöründe yer alırken seslen -
dim.: 

- Hayırlı yolculuklar kap -
tan.. 

Gece karanlığında. beyaz ce
ketli kolumı kaldırıp salladığı 

görülen EUı.em kaptan cevab 
veriyordu: _ 

- Teşekkür edecim- Size de, 
bire de ... 

, ıı Haklı s~e denir? ilim ve Cemiyet 
Geçen yıllardakinden 

daha nefis 1 cH. D:t rumuzi.le bir karümizden 
1 

ı;;u mektı.ıbu alılık: 

İstanbulda ~800 ton pey
nir stoku olduğu anlaşıldı 

Ticaretin büyümesi 
İktısadi inkişafları incelerken kili

senin orta ı:;ag A\Tupasuıda kuvvetli 
ve umumi bir organizasyon oldıl1'unıl 
unutmamalıyız. Nasyonalizm cer_:
yanlarının başlaTilasma ragmeıı IJU' 

tün kt·allar ve i.m-paı-:ı.torlar .s;.ıluhı· 
yetleciı:ıi Allahın yer yiıwrıdeki ve
kili olan Papadan almtii olduk!;ıı·ını 
füın ederleıdi. Bu kadar nu tuzu ul•10 

kilisenin servet kaynaklann ın gıtli K· 

Alakadarladan aldııvmtı mallimata 
göre bll seneki fütt.itı rekoltemiz ge
çen yıllara ım.7.aran gerek rıefosei •e 
gerekse rekolte itibarile gayet mem
nuniyet veritj bit• tni.ıkeınmeliyette
dir. Tahminlere göre umumi rekolte 
~en yıldan 10 milyon kilo ra.zlasile 
70 milyon kiloyu ~eçecektir. Ege 
nuntakasındaki mnlı-;ulün 25 sene
denberi görülmemiş lıir nefasette ol
duğu da söyleumektedır. Hariçten 
yapılan mütemadi talebler kar~ısında 
mahsulümiiziin gayet kolay ve de
ğerli fiyatlarla satılacag1 mılaşılınak
tadtr. 

--»il«--

İktısad Vekilinin 

Bun.dıuı on giı.n c\·vcl istanbul 
gazeteleri şu yazıyı yazdılar: t:He- . 
lediye sinemalart sıln surette kon- ' 
trol edecek ve sinemalar s~ns -
dan sonra boşaltılıp içerisi tıa\11.
landırılacaktır.~ Ben okuyucunuz 
bu haberi okuyunca aı:lık raha1 ra- ' 
hat sinema seyredecegiz diyerek ; 
belediyenin bu teşebbüsünü -se- ı 

vinçle Jrnrşılanııştım. 

Fiyat mürakabc komisyonu dün 
toplanarak yarı toııdaııcı tacirlerinin 
itirailarmı tetkik etmiştir. Komisyon 
peynir işini ~ınamile ve esaslı bir 

surette tetkik ettiğinden tesbit edilen 
asl!ari ve :nami fiyatlarda hiç bir de
ğişiklik yapamıyacı.ıgmı bütün pey
ni.rcilere bildirnı.i:;;tiı.-. Yapılan tet -

kiklere göre İst.--ı.nbul buzhanelerinde 
1800 ton peynir olduğu anlaşı.lımş

tır. Peynir :fiyatlarının yükseltilınesi 
için bunlrırı satmlvanların ileride 7..a-

il rarlı çıkacaklımnı komisyon aliika
darlar:ı bildirnüştir. 

--:ıuı«--

., 
çe artacağına şüphe edilehılir ın1 · 

tedkikleri 1 

Şehrimizde bulunan İktısad Vekili 
Hüsnü Çakır dün Süıncrbankta tet
kiklerine devam etmiştfr. Vekil bu 
sabah Ankaradan gelen Sumerbank 
Umum Müdürü Biirhan Zihniyi ka
bul ederek bir mi.ıddet görüş.nüstür. 

Ne kadar yazıK ki bu güz,..l ika
rar ancak bir gün tatbik edilebil
di. Para verip bilet alıyor \•e si
rıe~ı:iya gidyoe.;;unuz bir de ba
kıyorsunuz ki her tarar !hmca.hınç 
dolu. Ge\·en pazar günü ...... de bit' 
slııeınaya gitmi;;tim. Bir bilet ala
rak içeri girdim. Keşke girmez o
lı.ıyrutşun. Halk biribiri üsLiirıc yı
ğılmıs. Kupırun yanında duran be
lediye ırneınuruna şikayet edecek 
oldum: 

Valfnin dünkü 
teftişleri 

Zenginleşen kilisede ç.alışanlar ıırtı1' 
kilise organizasyonunun ıshıht ,ıe 
imanın idumesi iı;in vakit s::ırfırııı Jü~ 
zum l<:almadıgıııa kail oldular. Bil 
suretle manastır 'Ve kilL-ıe müııtt·sılr 
Ieıi arasında parlak 'Zekfı s•ıhilıi irır 
sanlar kendilerini· ilm.e verebılnıe1' 
için it·ab eden zaman ve kol~ylıitl 
buJınuşlardır. 

Manastırların entelektüel mer!ceı• 
ler oldıığuntı gören Şarlnrnn 784 se-: 
nesinde neşrettiği fermanla :ıcendi 
ülkesindeki manı:ıstırl.ara baglı nıe1'
tepler ac;·ılmasını emretmiştir. Ticıt' 
reti11 ilerılemeı;ile Avrupa bir taraC
dan İspanya \·e dığer tarafdan istıırı· 
bul tarikilc da.ha ileride ot;;ırı islıifll 
ınektebınrlen yardım gomııışhir. J(i
lise erbabının istedıkl!!ri e:jy:.ıyı gır 
tiren gemiler Ye k.cı.·w-.. nlar Ar;;ı11, 
Acem ·;e Gı·ek dilind<.:ki şark kltııb' 
larım cm getirmi:şlerdil". Bu ,eski p, r~ 
şıömenler üzerindeki k::ıytdlard'111 

i iham alan manastır papazları ııtle-

se1er, milrnatıslar ve elektriklc-o!l'l~ 
k"hrib<ı vcsiaTe il7.erind<! 1 .. cru!.ıcJere 
girişmişlerdir. Bu mana.stırlard:1~~ 
ınektebler gitlikçe ileri giderek e-1<1 

kolejler ve i.iniversit.elcre inkıUıb ek 
mişti.r. 1100 :;encsinde Parb univcr'i' 
tesi. (Sorbon) ve bir kaç ı::ene sonrı:ı 
da ingilteredc 01.:sforcl ve Kemtıriı: 
üııı.iı:er.,,it-eleı·i kurulmuştur. G~rrbde 
kilise dili -0lan Latince eııte.lektiiel 

HARB 
VAZİYETİ 

• 
Alman harb planı 

(Baş tarafı 1 incide) 

Bittabi bu gayri tabii sis
temde bazı aksaklıklar zu~ 

hur ediyor. 
Mesela denizaltı harbi siyasi 

bir ihtilat yapıyor. Hava kuv
vetlerinden beklenen tesir el
de edilemiyor. Mukabil tarafın 
tedbir ve inadı hesabı altı üst 
ediyor, bu defa usulü değiştir
mek icab ediyor. 

!Bu harbin safhalarını tedkik 
edelim: 

Almanların, Polonya., Nor
veç ve Fransa ile meşgul olduğu 
tarihde · İngiltere üzerindeki 
tazyik· azdı. Denizaltı gemileri, 
İngiliz donanmasına hücuma 
çalışmakta, tayyarelerin taar
ruz noktasını da deniz kuvvetle-
ri teşkil etmekte idi. 1 

Fransanın inhilali tahakkuk 
ettik1:en sonra !t.alyanm harbe 
girmesi. sistemde bir değişikliği 
icab ettirdi. Vazüe taksimi ya
pıldı. Almanyanın hissesine İn
giltere, İtalyaya da Akdeniz ve 
Afrika düştü .. Alman deniz ve 
bava kuvvetleri İngiliz donan
masını bırakıp ticaret gemile -
rine taarruza başladı. 

Beş altı hafta evvel Alınan 

harb plinında tekrar bir tebOO.
<li.ile şahid olduk. "Hava kuvvet
leri ticaret gemileriyle mücade
leden hzgeçerek bu vazifeyi ta
mamen denizaltı gemilerine bı
raktılar. İngiliz şehirlerine, sa
nayi mınta.kalarına hücuma baş
ladılar. 

Bir aydır bütün şiddetiyle de
vam eden bu hava tarruzlaruı -
dan da beklenen tesirin elde e
dilmemesi planda yeni bir tas
hihi icab ettirebilir. İkinci Bren
ner m iilakatının hu ma.ksadla 
yapılması ihtimalden uzak de
ğildir. Mihverin yeni planı şöy

le tılabilir: 
Almanya v.e İtalya: dört ay

dır, biri Şimal denizinde, diğeri 
Akdeniz(le olmak üzere ayrı ay
rı çahşıyordu. Şimdi iki ta.raf 
kuvvetlerini birleştirerek bu he
deflerden birine müşterek tesiri 
düşünebilirler. 

E~r [ngiltere hedef ittihaz 
olunacak ise İtalyan hava kuv
vetleri, denizaltı gemileri Şi

mal denizine geçirilecek ve İn
giltere üzerine yapılan hava 
taarruzlarına., denizaltı muha
rebesine daha büyük bir şiddet
le devam olunacaktır. 

İkinci şekil Alman kuvvetleri 
Akdeniz cebhesine geçirilerek 
Afrika.da çabuk Te ka.t'i netice 
almağa çalışmaktır. Yalnız İn

giltere Afrikayı tamamen kay
betse dahi gene mücadeleye de
vamdan vaz geçmiyeceğinden 

İtalyanın şimal denizi ıtıarekitı
na iştirak ederek İngiltereyi 
mağli'ıb etmeğe çalışması ihti
mali daha fazla gibi gorunu -
yor. Hikmet 11,GAZ 

- Ben. kD.rL)mam. Sinenıncı is
terse bilet bedelini iade eder. İs
terse etmez. Cevabını aldım. Be
nim bildigim belediye memuru 
şehir halkının sıhhahle yalmı

dan alakadardır, zira onun ~ane
vi koruyut:usu. hatta babasıdır. 

Belediye büyükleri güzel karar
lar alıyorlaı', Fakat tatbikat ~a

hasına geçen hu kararbrın ömıir
leri pek :.ız oluyor. Bir sinemn bi
leti ic;in verilmiı,; olan beş on ku
ı-uşuıı hiç bir ehemmiyeti. olrnı -
yabiiıı-. Lakin bir belediye memu
runun gözü önünde halkın istismar 
edilmesine .zannetmem ki sayın be- j 
lediyc reisimiz ınüsade etsil"ller. 
Keyfiyeti kendisine duyurmanızı j 
suygılarm1la ı·ica ederim. 

POLİSDE j 
"--------~ı 
Seri halinde tursızhk 

yapmışlar 

Vali ve Belediye Reisi Doktor Lüt
fi Kırdar beraberinde Roma seiiı-i 

Hüseyin Rrıgıb Baydur bulunduğu 

halde karşı sahile geçerek Kadıköy 
ve üski.idarda istimlak edilen yer
lerle aı;ılan :sah:ı1arı, KadL -

köy ve üsküdarıla istimlak edilen 
edil""n yerlerle ı.ıc:ıi ırı sabalan yeni 
tanziııı \·e imar h.ıreketlcrini 1efiiş, 

müte'ıkıbcn 'Uııküd~r - Et!ykoz 7ola.-

nım inşaatını mah.ıHen tetkik etmiış
lerriir. Faaliyetin r;iziliniş olan prog
ram d;:ıhiliııde ve tam bir intizam 
içinde inkişafını görerek. memnun 
kalmıştır. 

Alakadarlara memnuniyetlerini ifa 
de edcreı-. tcş\"iklcrtle bulunmu.-:;lar
dır. V:ılı Ye Bclediy,e Ueisi. Doktor 
Lütfi Kırdnr bunu mütcakıb Kuleli 
Askeri lisesine giderek talebenin 
mesaisini ı:c iunnastik harel;.etlcrini 
takib ctnıi:;'lcrdir. 

Müst.nkbel unsuı-larıntn ideal bir 
şekilde ycti~meJde olduklarını göre-

Evvelki gece Nuruosmaniye cnd- relc talim ft:ıeyetini .tebrik etmişlerdir. 
desinde seri halinde hırsızlık \'ak·a- 1 --~ıı«--

lan olmuş ve henüz failleı·i ele ı:ec- Erzurumda yerli mBllar 1 

memiştir. Öğrenildiğine göre meçhul 
bir hırsız gru.pu Nuruosm;:ıniye cad- pazarı şubesi 8Çtfdı 
desinde 85 numaralt bakkaliye rııa- Sfüneı·bank Anadolunun diğer bazı 

hayatln uyanışında kullanılmış \'e 

bu dil 1700 senesine kadar fıtim1criı• 
dili olarak kalmıştır. Ayni keyfiyel 
şark itfo de \".ardır. Ar.ada hir J:ıl'~ 
varsa o da zaman itib::ırıile s;ı llia f;.ıı·; 

kıdır. 

Bizde de medr~der caınilerdarı 
doğmuş ve medreseler de rıihafet 
ınelctepkre inlalfıb etmiştir_ Garl> 
manastırfarmda ilim dili Lii.tüıcc ol· 

g~azasmın kilidini lararak i<·eriye ıgir- vilc'.ıyeth·rim1e oldugu gihi Eı-:ı:urum- de 
duğu gıbi şark ttıed=sclerinde 

· k d·k· 8 lira b~7.lık "'ara d·' da bir v .. erli mall.ır pazarı şubesi mış ve asa - 1 
•• '' · t- · ~ Arapçıı idi. Garbdc c~ki simy;ıcııtır. 

3 l k d • ı· s kl arm1ağa kanır vermiştir. Bunun i~·in ile O pa >:et ·a ar en a a ve er · - .,.. . hatta kimyacıların eserleri, Giıtıl:H110 
d · l d 1 ı ı ltizumlu eşya Erzurwna gönderil -oryan sı.garıı ar aıı \.'11 ı~ıı~ art u·. tecrübeleri. Hatta Nedo11un f'hiJı•r 

Sonra karşı sıradaki ki.imürdl TI!ckı- j mi~tir. Si.iıncrb::mk Be.voğlu yerli sophoel Naturalis, Prindpia M üte-
yetin dükkanına girilın.iş "'akat ::ılıııa-ı mallar pazarı müdürü Fahri Erzurum l ınatic:a <ıdlı ölmez eseri de L{ıt~ı1~·e 
cak bir ~ey buJamaymca ortada gö- şubes;ni açmak iızere şehrimizden ne!j.redilın.i..~ti. Bizde de b(iyle ôz Türl-'. 
rülen iri ve güzel bir ka\'Uil afiyetle Erzuruma hareket etmi ,tir. 1 fılinılcrin eserleri d~ arabı dılirı•ll' 

yenilmiştir. Bund:ııı sonra ylnc o --luı«:-- ı t~e;;ı·edılıniş1i. ı~i c:ıerlerı ana ıii: 
sırada basiOnC'U Muizill dükkanına Düt:1 ya.kal anan lınde ıneşretıneyıp Liıtınce '\~ya ~ 
girilıniıt orada da hl<; bir Şey buluna- esrarcılar- rapça dillerinde ncı;;retmeoin dı.gt'!f 
ın:mıış \'e hazır işlenmiş Uaston ol- ' . bir so~bi ilmi d:ır bit ırnuhife ,jrılıİ' 
mad.1ğından hırsızlar elleri bo.~ olarak 1 Muhı.ı.fazıı teskiliı.tı meı:ııı:ı.darı 'l'Ih-ı· Sal" ettırmektir. 
çıkıp gitmişlerdir. Dükkan ı;ahiblcri tımdı.1 şüpheli bir ll>W'ette dolaşaıu sa- 1 Garb t~Iekkürilııiin uyamşında k'.' 
polise baş vurmuşladır. Bu cür'etli, bık.alı .:!l'Oincilerden Münir, Neşet ve lise lider olmald.a beraber rakip"1ı 
h:rsnlar ararunaktadn·lar: 1 a~abacı lbrııhimi 

0

takib etm~ler "ilg de dcgildi. Şehir hükümeLlC!ı:inde ti· 
k Mecidiye köyünde bir mahalden al- carct \'e hirfctin ileriJemesi zengiıı 'c 

Makas değiştiren römor dıkıarı bir kiıo esı.-arı üzerıcrindc b"'? nu.te malik ~ir tütx·ar $ınıı·ı:ı.l 
S&yrfiseferİ durdurtlU 1 yakalamışlardır. Esrarcılar Emniyet meydana getirdi. Bu sınıf miinresil.ı~ 

leri arasmda bir fikir hareketi bct:;l11
r Dün sabah saat 9 da Eebek - E- ı müdürlı.igüııe teslim edilm;şlerdir. 

1 
dı. Lordlarla b::ırnnlrırın yani etere• 

mirıönü hattına i.şliyen 221 numaralı 1 KISA HA'BERLER 1 Leylerin ~iyasi ktw\·etlerine esas ot:ııı 
matris tramvay arabası Eminönü mey --lllliıı-llllllİıılllliııllllllİıı---------- ı askeri bilgi yerine bu sınıf :fıkri te· 
danından dönüp kerıdı duragıruı. git- * KO'lilYıı istimlaki - Koska is- kamül Ye H.mi ~e\•iyordu. :l'eiekkur 
tiği sırada en arkadaki römork is- liııılak sahasının molozlarını blr fın kapasitesi bilgi a.rzu:o<uua ~eıü c;lor"'

1 

evvel kaldırmak için Eminönü kay- ve bunlarla beraber bir de foıl;ıyld<· tanbul cihetine geçen makasa gh- c1 
mak..'.lnıLgı buraya amele \·erecektir. lar gösterilirse ilim terakki etııı0~ ~ 

mi§ ve ön arabadan ayrilmıştır. A- ne yapar? Binaenaleyh şehid-eırlelCı 

* Barbaros Türbesi - Barbaros 
raba çözülüp tekrar geri "ekilerek h l'- · t . ·ını· her hususrl" e·ıl' ' türbesinin denize bak::ın kısmında a .;: san <ı 'c ı ı · • ~ • 
yeniden bağlanmak sur~tik Y<'luua istimlak muamele!eı nin t::ımamlan- zirmeğe, beslemcge baııl:ıdı ve I}~ 
devam etmiş ve bu .müddet z.arhnda mast iı;in raıılıyet ı.-aı1'edı.1ınekt.edir. suretle se:·best akide meyı:Lına geldl· 

~ 
taınvay seferi durmak ıı)ecburiyclin- .aurada bulumın bazı mal?.eme fabrı, I 
de kalınlştır. kal.arı da istimlak olunacaktır. SABAHTAN SABAHA 

r---· -USTA-DOLAN Dl RI Cl---,ı ,~:.:~;~~~~~··1 
ı 7_ yerden 50 şer lira clolandırmış, 44 ay 

. hapis, 1157 lira ceza verildi; 

P.iyaımdu Avrupa ili\çlarmd.ın b9' 

zılarının bulunm:muı.st mutlakıı sıJı• 
biyerıin bir ihm:1Jine atfolurırTı.•": 
Belki hadiseler, ben;:i h}ırbiıı t:ıtııı1ırı 1 

kab31 nlrnayaıı mü~lctilleri bunu 1.:,·· 
lid etnti~tir. Öyle oldıığu 'hıılde S1tılı 1 • 
ye müdüriluil.ıı bu ınikbirıUgı. d••~:ı 
doğrusu herkesi ane~ık bır [ııı L.1111

110 

etmek gayrdi nereden gcliyur"' 

Dün altlnct atili.ve ceza mahkeme
sinde ı;ok entene,;an bir clolıı.ndırı

ı.:ılık davası neticelendirildi. Ve bu 
davaıun kahraıwıu olan meşlı.ur 

dolandırıcı Mabmud Saimin mah -
kCuııi.} etme karar verildi. 

Da,·.a safahatına -gW-e; suı;ludan 

tam ii -şikiiyetei, ~·e dawıcı ,·ardır. 

Bunlıı.nn hepsi de .50 şer lira dolan
da·ılmışlardu·. Tutulan zabıtlanı ve 
di.n1enen şahidleı-le eldeki delillere 
göre Mahmud Saimın ;,uı;u [Yerıi 

Galzrta.aray - Fen~rbMıc•ej ıı:.i.rması 

altı~ antetli kağıalar :rııptmını.k 

bunbı-la büti.in vilayetier.e ve kav.a
lara L!c~ıri n cl:::tupJaı· .gönderel'ek 
sipal'iş iş.lcrinl kolaylıkla net;C'cleıı

dirnıek idn 50 ser l!ralık avans pa
r.ı i.s"m'!'lcktir. • 

il:i blh'iik Ye re<>mi kulilp flrnıı.as.ı 
ile ~ıı:ı:ı bu deldif şı.ipbryıe mey
dan Y.cr:ntiH;;iJ..ıdron ınuht.clif kaza
lardan Y.e ·T'uhtelif ki t:'S;dcrdeıı cler
ha1 ~vaplar ;•1rıııs uloııı Ma1ımud 

Saiın bl-r uy içm~c 17 :v""l'den 5'fl 'Ş-eT 
Jira ıara ~ılım) \~ ıtru · ır.ı~a 1nduı

l.anmı.ştır. 

O' yak:ılandığı halde postada na-
ınına gelen d<>!ıa otuz kırk sipariş 
ıncldubile 50 fa:alık .<1\ aııs havale-
leri Wdugu jgÖ•·i.ilmı.iş'Ve bunlar der-
hal iad~ GlLır.ınuı;;tuı·. Halbuki artık en 'fena h~-1.,ılts<l 

Mahmud Stıiın bu suçunu inkar tutulaıılara bile haStzı1ıgının m hiYL" 
ve 1.>ııyiık bir L:ılal:atle ik:endini mü- tini sÖ\•lliyoclar. :Bu suretle .tr.:.lde ı>:l' 
.dafaa clıııl !j ise de iddia ınalaımı Jıibi, ~ünevver kim>'elerc dalı;ı r •'J" 
suçu, c::.aslı delaile i5tinad e1ti~ek dah oldukl:ırını doktııdar teC -
Mahınuc't S:ıilııin .mıihkı:•ıniyeiini ta- ı übc ı::1.mişlerc'lir. Chm·ehill 'bLttıırl 
lP.b Pt.ui,ş -, <' dun g(.•',; '><ıkit hazır.la- bir millete 1ıilab t>dcrkcn duşıı1 · ' ' 1 

nan karar kE'ııdisine telılig cılllnmu;;- 1 hücumları karşısında illi.arını sô:r ... ır 
tur. lemeklaı, bu hi.iaumla.cın daha " . 

-•dcrı
olacagım. çok şeyler kaybedeı:""· Kuı-aı-::ı göre bütün suçlar iı;iima 

.cltirilc:rck ve her biri için 3 ay üze-
rindcı:ı heso.lı ile "sk'.i :su~'ları da teş-
did mi.İC:i ~-~beb görülerek 60 asa 
mahkum edllı~:~tir Ancak ba7..J. J:ıa

fifl.C:lici sebebkrle dQ bu cc;:a 44 
ayıı indil'ilmiş ve l J 57 füa agır para 
ıcezasma mah.kww3·c'ti.ı:ı.e .kı.ırar vo
rilnu.ştir. 

i\l:ıhmud S;.ıiınin bu 17 davasın
dao boışk.ı geıkle görülmekte olan 
'1.50 bme nuh:ıkeınesi bulunduğu d:a 
aym·;1 bi:i,ı:leı':"ııcğe d~ğer biT re
.koJL.·r. 

ni il.ün etmekten ç;ek~ıurıedi. , . :ı.·~e· Burada, böyle umumi bı.r fe a 
mevzuu bahis değildlı-. Piyas:~:ı -~::: 
rup.a ilacı yokmuş. Olmıy;ıhıhr .. 

d • , . ..al1,_.l>L[lf• 
yol ikaoalı olmn l'gL ı<;m R"" 

Yalnrz -ı:ıhhiye miifüirii !ı~ı« :!J~!l ; 
· d h ·ı · n•"~-:;ı.ı ran .cıbnaal~uı an, er ı acı.ıı - ... ,ç 

Oldu •ıınd;ın balı,edlyÔr, .hc!ll de 11
' 

"" • ;::ter~ 
vaziyetini gcirüşmek üı.eı·e dok 

t rııcıı
larııı bir toplann y~pma1:ınnı e_ . ,oiı" 
ni edi:ror. O halde. üaı.;tı.ı.raıı hı<, - • 

~·- ·-~ 1A ı,;~ ·~·•l;ıı:ıt• eksiklik .:VW11S<) ıuuy,.,, ...... ·~ 

ııooC.'O. lüzum görülüyor"! 

~-----------·----./ BetıÇA}t SAFA 
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1946 

üçler 
·sonra 

[ Ba§makaleden devam J 
yaya boyun eğmiyeeck kadar 
endişelerden kurtulmuştur. 

-9-

İngiltere dostları bu nuınza
ra karşısında pek haklı ve tabii 
olarak büyiik bir sevinç duya

bir iki tanesi vardı ki onlo.n im- caklardır. Çünkü artık hiç kim· 
paratorlarma karşı sadakatleri se de şübhe kalınıımıqtır ki Av
haddi z:ı.tinJe bir fazilet teş- rupamn sükün ve selameti ln
kil ettiğini. bir cin~yet telakki gillercnin bu harbden muzaf
olunmamak lazım geldiğini söy-I frr çıkmasır.a bağlıdır. Yok~ 
liyerek kendisine bilhassa tav-I bütün dünyanın ,.e bilhassa A\'· 
siye etmiçtir. Feld Mareşal rupamn hali yamandır. 

nu hı" 
defüı ~cadelcden f eld mareşal 
da ' liınıınler galib çıktı. Buu
k~ sonra Gestaponun nüfuz ve 
Ya ?'eti sakitanc ve bir mania-l 
Yet tes_auur etmeden arttı, nihn-ı 
;\J Bıtıerin idaresi altındaki 
fıı llıanyada Himmler kadar nü-ı 
k~ Ve kudret sahibi bir adam 
ltıQ matlı. Bimnıler büyük bir 
· ~ ·vi ve fizik cesarete ma-
'ttir B . .. . d -tf., · cnım uzcrım e yaptıgı 

rıı.ıı~r ~C\~midane bir hırsıcah ve 
ıtıı l'.'assıbane bir şiddet sahibi 

ı ~s.ıctu·. Fakat gayet becerik
'l ~ 1 görür bir adamd11·. Sa-

1 lıavat sürdügu-· tahmin o-•u . 
%r lu. Fakat do<'Tduğu yer 

tıı. B avyerada 1'egcrııseede 

~ ~ t gf nis bahçesi ve hususi 
1 ıle fevkalade miizeyyen bir 
g "<ll;ı vardı. Etrafı kendi siyah 
k k ı muhafızlarının bara
eıı rı (' snrılmı tır. Führer'in 

n·r d u tızlu taraftarları arasın-
tııt'\•cuct ve hususi kıskanc

tıı~ tın karışıklığı icinde. o za
y<.ll r rer zaman statik olmı
ııa k ll1Uhtelıf tertibler hakkında 
l aın .bir kanaat ~ '" mek zor 

t : kat Himmler ile Ribbcn
r:ay ltat'i surette müttefiktiler. 
a \'ı_et tnUzır bir heyeti mecmu
fılı c~da o-etirmişlerdi. ııaama
d·tırs ltı;,i birbiı iyle mukayese c
ine~ r, Bımmler şübhe götür
\'e el mahareti. fıtri taru;sübü 
ıtıc .. ahu fazla zekası ile daha 
du ,,rn bir sıma tı•şkil ediyor
hııttı.:'~tapo biıf.lin şekilleri ve 
Jıtıııru tı anzaralariyle nazi re
bır t tı en meniur ve en iğrenç 

ıarc:ı,,. 'd 
tı .-.,] l ı. 

.ı ~~ "<tlt1 a.u yahu-1 Buchenwald . 
~/in •ltı tahşid karargahının 

tnı · _ıı.e muamelelerind\!n bah-
nı.111:.;e hacet görmiyorum. l 
~a t r Almanyanın daha baş
laı-111araflarında mevcud kump
lia b' en tanınmıs olanlarıdır . 

r ın "h J t zu urundan sonra ma-
lah<; l:lıin hiikumcti tarafından 
~ dılen bir &!Vaz :Kitnb'ın 
• Vz -

t> Uunıı teşkıl etmi~Lir. 
')1Ya • ' • sı eşkıvalıg· ın ve barbar 

' l• -fh .tl$Jııc., in bulantı veren bu 
Yt"nı <ısı medeni efkarı umumi -
lebıı~ V<?receği hükme terkedi
la11 •r: Bir kere, Goering'i bun
"~ ~ ılgusı hakkmda nüfuz ve 
ı~ih Udtetini kullanmağa iknn. 

.. ~linıct 1 y(\
1 

•w. en geleni yaptım. 
y 'dıgı cevab pek dikkate 

tı11 hlldır. Söyleyeceğim şeyle
b,t 1.ePsini dinledikten sonra, 
~aık:kırdı söylemeden ayağa 
~f:lt 1 

Ve bir kitab rafına gide
~ı11i110~dan Almnrı ansiklopedi-
~%~ hır cildini aldı. Bunun 
~a"a.r ~trationslager ftahşid 
~\ı.:llt .g~hları) faı-;hnı açarak o
da11 • f ptida İngiltere tarafın-
4ııu C'enubi Afrika harbinde kul
Ql!ıı l"tl~tır.,, Ettiği rnuka}>elc
llıtı hltıc~nundu. Fakat mesele
tır,14, ll.kıkati şudur ki Prusya 
lcarıı ~azırı iken en iptida bu 
lıil. -ı tı <ıtı o tesis etmis olduğu 

~e } . 
~~ lıraz sonra onlarla hiç 
~~~ kulmarruştı. Tahşid ka- ı 
lııı~ .. laı1 tamamen Himmlerin 

ı u altında idiler. 

l'ııal\ılaııhulda Abdülhamit! za-1 
l ~ ,. ıı~n bile o müclhiş ha.fiye- ı 
lıllq e Jurnalcılık sistemi Ber-
Q e "e b" lı~ Utün Almanyadn. ol-
~·~ \ı kadar şiddetli bir clerece-

b a.rınaınıştı. 
f~ Goebbel'in pllopagnncla 
~~ elen biri vak'a "kahra
ı ()cı.ı ~· olarak küçük bir Alman 
a~gunu gösterdi. Bu çocuk 
~lanı, babasını ihbar edeı'Ck 'b t>onun elinde ölümülerine 

193 oluyordu. ı 
du ~ leşrinisanisinde yahu-j 
... ,, . katliamı tamamen 1 
fetiııe e~n külhanbeyi kıya- ı 
~tla;ııınis olan zabıta me
~ ~il ~rafından tert.ib ve ic
tıııı..ta tn.ışti. 1938 martınd:ı.n 
~· .Avusturyada yapılan 
~~ıın ve tcvkifat gizli za
~ Q 

11 :seıi idi. O ayın sonun
~~ng Viyanaya geldiği 
'İılı 't.tı. u zavallılardan binler-

hliy~ etti. Arnlanoda 

Berline döner dönmez, tam ve İşte bu mulaha7.a dolayısile
ayn bfr salahiyet ve iktidar' dir ki 1ngiltcrenin Japonyayı U
sahibi olan Gestapo onları tek-, zak§arkta hiçe saymağa başla
mr hapse atmak hususunda ması, Avrupanın istilü ve teh-, 
vakit kaybetmedi. Bugün Çek- did altındaki bütün iılkeleıin -
lerin ve Lclılilerin çektikleri a- de hususi bir alılka ile karşı · 
zablar en ziyade Himmler'in lanacaktır. ı 
Gcstapoı.unun ve siyah göm - lngilterenin Uznkşarktaki si
]('klilerinin eseridir. Bunlarıu yasetinde vukua gelen ve bir 
mezalimine dair namütenahi kuvvet tezahürü teşkil eden bu 
misaller arzoluuabilir. Gestapo · değişiklikte Birleşik Amerika 
Almanya ve nazilerin şöhretine ile son günlerde lemin ettigi 
her A('yden ziyade zarar verdi. daha sıkı yakınlığın büyük 
Almanya<la bulundugum müd- dahli olduğu şübhesizdir . 
det zarfında hi<; bir zaman la- 1ngiltereye bu muvaffakıyeti 
kırdılarıını uınlt•meğc l'<lZl ola- bizzat mihver devletlerinin ve 
cak kimselere onun ~ucyhinde Japonyanın ihzar etmiş olduk
söz söylemekten geri kalma - la.rı diişüniili.irse gaflet ve mu
dım. Hatırlıyorum ki Münih hakenıesizliğin bu derecesine 
konferansı zamaıunda Südet- hayret etmemek imkan dahı
ler arazisinin Alınan kuvvetle- linde değildir. 
ri tarafından tooricen işgal e- Japonya gazeteleri İngiltere
dilmesi bahis mevzuu ohluğı.ı sı- nin Rirmanya yolunu açmak 
rnda, general Keitel'e işgalin lıususuııda ittihaz ettiği karar
Gcstapo haric bırakılarak yal- dan bahsederken Hindi Çininin 
nız Alman askerleri tarafından 5şgalinden sonra bu yolun ehem
icrasuıı temin için elinden ge - miyeti kalmamış olduğunu söy
leni yapmasını rica etmiştim. lüyorlar ki amiyane tabirle bu
A vusturyanm "g:ısb,, ı zamn-1 nun bir züğül't tesellisi teşkil 

nında Alman askerlerinin ha- ettiği meydandadır. Avrupa için 
reketi bir örnek teşkil etmeğe lazım olan şey lngilterenin as
layık idi. Şimdi gİt'diğim.iz feci keri va iyetin.in son zamanlar
ve müessif lıarb hakkında serd- da cok düzelmiş olmasıdır. Bu 
dedilccek müaheze ve nıısihtı t- da iste bilfil sabit oluyor. Bun
lere bil' nisbct tayin etmek sa- elan sonra artık İngiliz ve Ame
lahiyetini haiz olsaydım şu su- rikıın sıyaseti bilfil birleşmiş ve 
retle hareket ederdim: bütün dünya kavimleri gi-

Evvelıi Hıtleriıı son derecesi-! bi istiklal w hayat hakkını, 
ııi bulmuş hırsıcalıı ve git- milletler arasında mfü;avat 
tikçe artan büyüklük hastalığı, prensipinin şampiyonu olan de
saniyen. \'on Ribbentropun ve mokrasilerin galibiyeti sayesin
nazi mfü'..3.hidlerinuen ve gangı;- de temin etmek yo1unu tutmuş
terlerind~n mürekkep kü~iik tur. 
bir hızbın şahsi menfaatine miis Üc;lizlü misakın imzasından 
tenid muzır fikir ve miitaleala- pek nz bir znman sonra tahak
rı. Bu hızbı teşkil eden gangs- kuk eden şu netice daha 
terlcriu ndlarmı tl.ünya hiç bir hayırlı tezııhürleı·e şahid o-
zaınan duymamıştır. Bunlar lacağımıza dair ~ıze kanaaL ve-ı 
HiÜerlc beraber sokaklarda ve rocek bir mahiyettedir. 
siperlerde vuruşmuşlardır. Hti"'iC~·in Cahid VAl.ÇIN ~ 

Fransadan olan alacaklarımız 
frank la ı ödenecek. 

Bir çok tacir/erimiz 
17 nisbetinde zarara 

güzde' 
• • 

gırıyor 

TüccarlarımlZın Fransaya 1 
gönderdikleri malların b deli o
lan bir milyon lira memlel\eti -
mizc gönderilmiştir. Yalnız bu 
paralar Fran~ız frangı olar:ı.k 

ve Fransanııı işgali laıihin<lcn 1 

evvelki frank kıymetine gorc 
gön erilmiştir. 

Halbuki bugün frangın kıy

meti mühim mıkt.aı da diişınek

te olduğundnn tacirleıim;z yüz
de 17 nisbetinclc mühim zarara 

Öğle yenwgını kompartima 
nında yedi. Bülend haber gön
derdiği hal.ele Sofyayl gezmek 
tck1ifini reddetli. Ancak gece 
saat 10 da Belgraddan ayrıldık
tan sonra akşam yemeğini ye
mek üzere vagon restorana git
tiği zaman Biilcndle yeniden 
karşılaştı. 

ı etmemeğc itina güsteriyordu . ı 
Söz ora.laı·a intikal etti mi. he
men mahirane bir manevra ile 
sözün mecrasını değiştiriyor -
du. 

Bülcndde öğle vakti mevcud 
olan melankoli k:ı.lm:ınıı~tı. Bil
akis çok neı;'eli ıdi . .Müzeyyene 
Sofyadaki dolaşmalarının inti
balarını anlattı. 

Durmadan konuşuyordu. :Mü
zeyyen de yavaş yavaş kendi
sini bu ne$'eye kaptırdı. Va
gon :restoran yeni ecnebi yolcu
larla dolmuştu. Müzeyyen bu 
knlabalık muhit içinde kendisini 
Bülende daha yakın hissediyor • 
du. Bülend ne kocasına, ne de 
lstanbuldaki hfıdisclerc temas j 

Vagon restoranda gece yarı
sma kadar kaldılar. Nihayet 
kompartımnnl:ınna çekildiler . 
Ertesi snbah Viyanaya Yasıl 

olacaklarından biraz dn i§leıiy
le ~1eısgul oldular. Müzeyyen ay
nlm:ı.k i.izere Büleııdin elini sı
k3.rken bu muvakkat ayrılıktan 
ac1eta bir hüzün duyuyor gibi 
idi. Ve Bülend ele ısrarlı bir ha
reketle gözlerini daima onun 
gözlerinden kaçırıyordu. 

Bu adam ne kaciar anlaşılmaz 
bir tipti? 

SON 
AFRIKADA 1 eneral 

de aulle 
Afrikada 

l 
H ARB 1 

(Baş tarafı 1 incide) 

mana hucum ctmi~erdir. Bır ıngiLiz. 
avrısı bir düşman t.;ıyyaı-csini clii§ür
muş bir digcrini de ciddi surette ha-
s:ırn ııgrntmıştır. 

(Baş tarafı 1 incide) 

dmnm suliıhıyettar mahafili tıırafın
dnn hugun teyıd edilmektedir. 

İtalyan zayiatı General De Gaulle'un, hur Fran-
1talyada bir mnhal, 10 (a.a.) sa;ı.;ı dk .ı.ltıha;: edenlerden biri .olan 

ıtalyan ordulan umumi knrnrgahı buyuk mı.istcmlekeyl z.iyaret .etmis 
tcblig cdi~or: olması tabii göri.ılmcktcdır. 

Geı;n eyl(ıl nyı içincte ı;ıınali Afn- 30 eyhilde Dakar h:.ıd esinden son-
lrndu muhf'clir kolordu efradından r.ı general De Gmılle, Sıcrra Leo11c
muharebede telef olanların veya al- de Treııtown şehrinde bulunan Reu
clıklnrı yaraların tcsırilc ölenlerin ter aJansının muhabıı·ıııc, FanStz üs
mikrlnrı, 156 dır. Yaralıların adedi, tmra Afrıkosmdaki hur Frnnsıtl:ırla I 
389, kayıplar adedi de 13 tür, 61 kısa mııddet zarfında temas:ı geç-

'l'ayyare mensupl .. rı arasında: mek arzu«und,ı oldugunu beyan et-1 
ölenler, 27, yaralananlar 61, ka- miş bulunm:ıkta idı. 

yıplar 77 dir. . GennaJ \Vt"ygand da (Jw.airde r 
Ayni ny içinde ve gene şımnlı Af- C 10 ( ) D N B · . 

2 11 • 1 • enevre, a.a. - .... 
rikada yerlı kıtaatın zayıatı !l\.ı o u 1 . . · · · -· 
ne 207 yaralıdan ibarctUr. aJansı muhabırmııı bıldırdıgıne 

. göre, Petit Douphinois gazetesi 
Kahıre haklunda <'tkarıla.n j F' h''l>.~ t' · Af 'k • ransız u..-ume ının rı a 

e.sassız hir haber 
umumi murahlıası bulunan 

'Kahire, 10 (a.a., - İngiliz - general Weygand çarı,~ınıba 
lerin emıi üzerine Kahirenin gün' tayyare ile Cezaire var
tahliye edildiğine dair Berlin mL:? ve Cezair umumi valisi a
ve Romadan verilen haberler miral Abrial ,.e Cezair belediye 
Mısırlıları eğlendirmektedir reisi tarafından karşılanmıştır. ı 
Hiçbır tahliye hareketi olma- --ıııı«--
dığı gibi harb başladığı vakit l 
Kahire ve lskenderiyeyi terke- ngi\tere Rumanya 
den bir kaç kişı bu şehirlere dön ile münasebatını 
müş bulunmaktadırlar. kesecek. ni? 

jtal~ an r<'smi telıliiti 
itnly.ıda bir ınahal, !O (a~.) --. 

ltalyan umumi knrargfıhının 125 nu
mç1r. lı tcblıgı: 

Şimııli Afrlkada: Dı.i man hma kU\' 
-.etleri Tobruk'a bombalar ntarak uç 
ki inin olmesine \e altı kişinin ya
ra! nma"ına scbeb olmusl:ırdır. Ha
sar azdır. Do anmu tayyare d:rfi top
ları bil' du m:ın tayyaresi duşiırmu -
krdıı·. 

WaJ r'ın C€nubu şarkısinde Colaba
ti eh rında bir muhalle bır haı·a 
tıloınuz tarafındnıı yapılan hücumda 
bfr duşman asken kampı' bombardı
man cdilmıştir. Digl'"r bir ha\•a filo
muz da Aden Jımanında geınıleri \.'C 

antrcpc•ları bombardıman etmı. tir. 
Diısman havn kUV\ etleri Ch~ı en, 

Assab, Dcccıınerc, Gur. c Maiedega 
ı·zerinc bombalar ntmışlarsa da za
yiat ve hasar olmamıştır. Yalnız As
sab'da bır mikdar ölü ı·e yaralı val'

dır. 

girmektedirler. Bu itibarla ta
cirler bankadan ı'Jacaklarmı 
Türk liraı;ı olarak istemekte ve 
frangı kabul etmemektedirler .. 
Alakadar makamlar bunun için 
yeni bir formalite aramaktadır
lar. 

İtalyadan alacaldanmız 

ltalyadan olan 3 milyon lira
lık kliring bakiye:;i son zaman
larda İtalyadan mühim mık
tarda idhalat eşyası gelmesi 
yüzilnden 75 bin liraya kadru· 
düşmüştür. İtalyanlar eı:ıki sl
pari~leri memleketimize kara yo 
liylc göndermektedi.r. 1 

'.fi.irk - Bulgar h<'ftreU 
Turk • Bulgat' ticari mübade

lelcnnın inkişa'fının temini -ı.·e 

bugünkü şartlara uygun bir şe
kilde tanzimi içın cereyan eden 
görüsmeıer nelicclenmi~1:ir. An
laşmanm ye<lıncı ınad<lesındeki 

6 aylık ta kas müddeti hır ~neye • 
çıkanlm~i.Jr. 

-27-
geçti. Osman Kadriyı muayene 
eden doktorlar on beş gün .zar
fında iki defa ameliyat yapıl -
mak icab ettiğini ve .hastı:ının 

kurtulması ihtimalinin çok kuv
vetli olduğunu söylediler. 

Ha.i>tahanenın mermer ibasa
maklanndan inerken ikisi de 
hüziinlü idiler. Bülend: 

- O kadar üzülmeyin Mü -
zeyyen hanım, dedi. Amcliya -
tın mm•affakıyetli gt.~eoegıne 

eminim. Bunu biz de lstanbulda 
yapabilirdik. Fakat bazı çok 
hassas teknik iıletlerimiz bura
daki kadar modern olmadığı' 
için ameliyatın burada yapılma
sı tercih edilmiştir. 

Müzeyyen cc\'ab vermedL 
Bülend devam etti; 
- Eğer sevgili :kocanızın 

(Baş tarafı 1 ınclde) 

gı·attan gelen hnbeılere göre, 
aİtı Alman vapuru, bugün Bel
grattan geçerek şama doğm 
yoluha devam etmistır. Bu va
pw·ların nehı in ortalarında sey
retmesine ırağmen, 'l'unaııın ıkı 

sahilinden, vapurlardaki Alman 
askerlerinin üniformaları mii· l 
şahcdc olunmustur. Bu asker
lerin Rumanyaya gitmekte ol
duğu sanılmaktadır. 

Macaristanda Yahudi 
aleyhda~lığı 

Budapeşte, 10 (a.a. l - Ma
car istihbarat ajansı bildiriyor: 
Yahudilere mütedair uçuncii 
kanun hakkında sorulnn bir 
suale ce\'ab veren başvekil 

I<ont 'l'eleki ::;ade \'e vazih mad
deleri ihti\'a edecek olan yahu
diler hak'kında yeni bir kanunun 
meclise arı:edil~eği.ni beyan et
miştir. 

---s:ı>cıcı:--· 

Karadenizde bOyük bir 
Yugoslav gemisi bsltı 

(Baş tarafı 1 ıncide) 

mutc\eccıhen hareket eden Yuno lav 
bandıralı 4000 tonluk Vido vapuru
nun Knradenizde bnt\1gı h:ıber alın
mı tır. Vapur S<'l~ııikten buraya boş 
olarak.gelm ~ve tronsıt dcpolıırından 
ıooo ton kendir, bi mikdar da kur~tm 
\'e ç>mcnto yi\kledıkten sonrn Kara
ıuoo toıı kendir. bir ınıktar da kurşun 
do0rıı Besarabyayu giderek orada 
beklıyen Yunosl.-ı\ \'e l{umenleri al
dıktan sonra Sulinayn dunecek \ e 

:~;.;;: s:::~~::~~;~r::.:ı 
Betmrabya sularuıa gırdıktcn sonra 
heıuız anlaşıloınıyan meçhul bir se
beble batmı tır. Mürctteb, tının Jt{ı. 

mılen kurtnrıldıgı ve yalnız bır agır 
yar.alı bulundugu gelcıı haberlerden 
ogrenilmişLir. Vapur YugC>f;htlilnı·m ı 
uratli ve yeni gemilerindc•n bıri ıdi. 

lmda astır:ıb çekeceğinden en - ı 
~e .ediyorsanız bu tin yersi7 -
diı. Çok dimağın binefsihi ken
di hassru;iyeti yoktur. Bu iti
larla beyıin üzerinde ,yapılan a
m~:!)•atlanrı hastaya kat'iyyeri 
isf1rab ı•ermi.) cceğine .emin oh-
bilirs'ıı!:-. 1 

1 

Bülendin ağzından çıkan 1 

"sevgili 'kocanız,, tabiri Müzey -
yene dokunmu~tu. Bülend şüb
he yok ki bunu rnahsusdan söy
lemişti. Kendisine tar.iz ediyor
du. Bir şeyler söylemek istedi, 
sonra vazgeçti. Biilendde derh:ıl 
tavrını ve sözün mecra.!anı d • 
ğiştirmişt.i. Müzeyyene, gidecek 
\'e eglcnılecek bir ~ok yel'Jer sa
yıp döküyordu: 

-- Ne kadıır 7.amandanb<>ri Ü· 

züntH iç_iııcksiniz. Müzikli bir 
yer.d.: yeım.·k }'iyelim. İsterseniz 
ibir liynim ıre j'abud ppeı-aya gi-

AVRUPA DA 
HARB 
(.Baş tarafı 2 inci .aylada) 

deıı biri i.ıssune dunmcnu~br. 

Gece fena havaya raı;men boın -
lrnrdım .. u t.iyyarelC'rimiz Almnnyııda 
ve Alman işgalı altında bulun.ın top
r;ıktarda askel'İ ve gınni hedeflere 
genış hlieumlar yapmıslardır. Sınai 

hedefler ır:ı.sında Colog,ne'd" b:r pet
a·oı depo iylc bır cephane .fabr k ı, 

Gı-e\enbroıclı'de alu .. inyu::n ! brı
kası. F..ssen'rle Krupp fabrıkaları, 

Rı.'ıshıılz'd:-ı b!r elektrik ~:ıntr:ılı \ar
dır. 

Gıeınbcrg:, Cologne, Korng o!cn, 
Dussclıiorf, \\',essel, Bruksclde d ir 
yolları 'e cmti:ı go.rl rı ., e muhtel f 
dıışm ın U.yyare meydrınlıırı bombar
clınıan cdılınışur. 

MJnş deniz.inde Am tcdam \ e 
Havre lunanlarm:.ı yemden hu um c
dılınıştır. Sahıl kumnndanlıgm n C'n
sub t:ıyy ırelcrle bırlikte haı eK.et e
den donanma tayyareleri Br t de tı
c-arct gcını leruu ulıtır. • ı c tul
ycleı ı bombardıman cun· 1 dır. D 
nı.:ın torpıdo muh ıbleı uzcrıne tam 
isahctl •r kaydedilrnı;ıtır. 

T ıvynrelerımiı.den bırı u unr> don 
mcmi ır. 

Mnreşal P~tuinin mesajı 

Vıchy, lO ( .n.) - H v uıld ri
yor: 

De\ leı ı eısı 

ctıniycc n onrn ha-
r c iy .. et hakkında dt:'ıni tır kı: 

Yenı J:m, her şeyden en el, hl.illi 
uu·lıgı, yan rum at ıu \:I: de z • ırı 

Frıııı::ıyı ınu .:ıw cdecel.tır. 

Veni -ejim, ya1nız kendı iı oz 
onunde tutnuy.ırak enterna von 1 ıs 
bıı l gın<' v.ıınmılı: ıçln l<cndı h..ıdudl -
rııiı .ı 111 h ... ldki m !iy,•tp<'n e lı 

şeref ınevkiine çılrnracal<tır. 

Fr:ın bu iıt birlıı;mi, butün koır-
şul.ır.lc h<'r sahada araınagrı hazır
dır. Es::sen şu cıhet mnllımdur ki 
A vrupımın 'e dunyanın yasi hari
Uısı her ne olursa olsun, mazide bu 
derece chemmıyetsız surette uzcnndc 
·durulan Fra.nslZ - Alman ınunasc

betlerı meselesi. istik\:: ılı Wy.nde de
vanı edeccktır. 

Filhakiluı. Almanya. ılfıhlarunu,:ı 

kar ı luı~ ndığı zaferde sonra, bır 

an'ane\ ı tah ıkkuoı sulhu ile bır yep
yeni iroırlıgı sulhu :u ~gndnn birl
sın.i tercih edebı.lir. Mazıdekine ben
ziycn yeni bir sulhun gctırcccgt se
i!alete, ık;ırgaşalıkları:ı, tcnkillerc 'e 
pek muh:ıkk .. lc olarak m.la ma:r.1ık
l.ırı:ı, Almanya. galıb icin e<ınlı ve 
beı kes i ·n 11Cfah y rancı bır sulhu 
tercih edcbılır. 

Tercih hakkı. evveli galıb!ndu·. fa. 
kat bundlı mag1Cıbun da tesıri ol bı
lır. 

E •er bize buti.u1 yollar kapıımıc:ık 
tılul""....a, beklemeJi \ e ız1ır. b çekme~i 
bilecegiz. E <.'r, bıliiki , dfinya u:-:e
:riıırlc bir um d y(ık clır i ~. houleti
mize \:C ya laı ımıza hfıkım olına' ı 

b!leceğ•z. Zaieı ine hakim ol navı 
bılceek galib klır§ısındo, biz de ma.'!
üibiyctiınize lıükim olae.1gı.ı:. 

dfriz. 
Llii:-:1.'yyen doğruca otele dön

mek ı::-tt-:.liğıru söyliyecekti. Fa
kat sor1 rıı lıundan vazgeçeıek· 
;ı]ill,.,ıı·lı::: tiıhi olmağ·a karar ver
di. hk~an yeme.ğini neş'c ile 
y~diler. 

Ycmelıteıı tıonra da bir tiyat
roya g 'ttiler. Gece geç vakit ote
le a\ dı:>t cH ik1e.ri zaman herkes 
yatmı~tı. 

Bülend. Müzeyyeni odasına 

Te bacaklı 
Mustafanın derdi 

Kasımpa.'.}a, Küçükpiyale, Si
nanpaşa Mürüvvet sokağı 3 
numarada Mustafa yazıyor: 

"Ben, Zonguldak Ereğli 

Fransız şirketinde kazancı us· 
tası olarak çalışırken fabrika
da kaza neticesinde sağ ayağı
rr.ı kaybettim. · Şil'ket bunun ü
zerine benı işimden çıkardı. A
leyhlerine dava açtım. Dava al
tı sene ı:.-üroii. Şirketin bir sürü 
avukatına lrnrşı hakkımı tek 
başıma müdafaaya ça:Jı"tım. mu
vnffak olamadım. Davayı kay
bettim. (J~ü erkek olmak üzere 
beş nüfusa bakmağa mecburum. 
Tek bacaklı kaldı~md:uı dolayı 
hıl' bir yerde iş bulamıyorum • 
Ancal, komşuların yardımiyle 

yaşayabiliyoruz. Bu vaziyette 
bize yardJm edecek bir mak:ı.m 
yok mudur?,, 

Maalesef yoktur. Tek bacaklı 
Mustnfn pu vaziyet karşısında 

bır merhamet sahibi çıkıp ken
disine münasib bir iş verinciyc 
kndar komşı.ılarımn mürüvve -
tınden ba~ka hic bir yaroım 

bulı rr.· ağa mahkumdur. Ko· 
ca İı:>tanbulda onu ve üç yav
rusunu perisa.n olmaktan kurta.
rı;,cak hıç bır teşekkül yoktur. 
J<;vet, bir hayli faa.l, bir "Hay
vanları Himaye Cemiyeti,, ne 
malik olan 1stanbulda bu vazi
yete düşmüş yoksul ve zavallı 
insanları himaye edecek hiç bir 
ccnuyet yoktur. Tek bacaklı 
Mustafa ile corukları tamamiyle 
o kör ve zalim tesadüfün liıt -
fünc kalmışlaı dır. 

Hikaye burada bitmez. Na
muslu ve fedakar, fukat tahh
siz bir işçi olmaktan başkn hiç 
bir günahı olmıyan mağdur tek 
bacaldı MlL5tnfa belki yarın, 

belkı öbür giin sefalet içinde 
ölür, gider. Fakat onun üç ço
cuğunun cemiyete faydalı un
surlar olabileceklerini kım te -
ınin edebilir? Tahsillerini ya -
pamıynn ve öbür insanlara kar
şı büyük bir garez beslemeleri 
tabii olan hu çocuklar yarın fe
na yollara sa:parlars,a ·kabahat 
yalnız ken~ilerinde clmıyacak -
tır. Bunda her halde bizim de, 
cemisetin de suçu olacaktır. 

İctima'i yaı·dmı organiz.asy u
lan ı~ ;runcaya kadar acaba da
ha ıı"' kadar rnkit geçecek? 

MURAD SERTOGLU 
~~ 

Mareşal de Bono 
İspanyada 

Madtid, 10 (n.a.) - D.N.B.: 
Mareşal de Bono'ııun riyasc

tındc bir !talyan heyeti, bugün 
öğleden sonra tayyare ile Mad
ride gelmiş ve tay~·are meyda
nında bir çok lsp:myol nazuı, 
ordu mümessilleri ve İtalyan, 
Alman büyük clçileıi tarafın -
dan karşıl:ınmısbr. İtalyan hey
eti, İtalyan kralı adına, 1s~ n· 
yol devlet !0ds.inc Annoncisde 
nisanının büyük kordonunu ve
recektir. 

__ ..,'»it«--

Tayin1er 
Ankara, 10 {Hu u•ı) - T .. pu mu

amelüt muc'lurlu uııe tc .. h yeu 

rei i Ar.fıh, teftı ht>)'eti reı 

ı..,r vnli mu. \ ınl 

mu \ini. Sc) han vnlı muu\ ıııllğını; 

Konyn \ali mu::ı.nni Alı Rıza, Buı 

\ali muavinliğine Erzurum \ lı nıu

m inı Hılmi tayin edıldıler. 

isl.endcriyc ba konsulosu Muhittu 

R:.ışit merkeze alınarak yeı-inc An 

\ erı;. Wışkoruıolosu F.ruz B:ısra baş 

'.onsolo \uğuna ba konsolo iıanaıl 

Ha ·Iu, Erzurum defterdarhl:ına Ur
fa defterdarı Fazıl. Ur!.ı defterda.r
lıim::ı dn Kazım Karndcıuz taym ı:
dıldıler. 

bırnktıkLan ı;mra uzun müddet ·================: 
uylıynın2üı. Zihni bin bir şeyle 
dolu idi. .!!.~ i;zcyyenle beraber 
gecirdih'i bütün 'bir gün, onda 
türlü intibalar uyandıı mıştı 

Bir ar:ı hava almak için balko
na çıkmak arzusunu duydu .Ge
cenin bu ilerlemiş saatine rağ
men şehrin eğlence tarafları 

hala taşkın bir ziya hüzmesi 
içinde bulunuyordu.(Arlia ·1 ,-;ır 

MEVLOD 
Nemliwde merhum Hamdi efendi

nin rc!ilca ı merhume Nurlyc hanı

mın ruhuruı ılhaf edilmek uzcre bu
guıı öğle namazından sonra saat 13 
de Sultıınahmcd camit şerıfinde mc.v
l(ıdu nebevl k1raat cltirile<.'f:'giııd 

arzu buyuran zeV<Jtın te~nnc:-i rıca 

olunur. 

. 
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- Nasıl oldu usta? 
- Bilmiyor musun? 
- Herkes gibi ben de işit-

• tim. l:ı"'aka t, ?enin ağzından işit
mek isterim. 

- Çok alaylı olmu~tu. İh
tiyar, şu Alic;o hakikaten baba 
yiğit ve hartası portası olmıyan 
bir adamdır. 

- Gene öyle değil mi? 
- Mezara kadar da böyle ı 

gidecek .. 

- Efrer Sultan Azize kafa l 
tutmamış olsaydı, ve saraydan 
sürülıneseydi. bugün o da bizjm 
gibi çift c;ubuk ::<ahibi olarak 1 
biı kösede oturacaktı. 

- z~wallı Alko.. hakikfı.teıı j 
şimdı çok sıkm1;ıda ... 

.__ Ne diyorsun? Bi.ltün ek
meğini ihtiyar zamnııın~la mey
danda ~oğuşmakla çıkarıyor. 

- Usta; anlat ne yaptı Sul
tan Azize? 

- Aliço ile Filibelinin güre -
şini se}Tetmiyecek miyiz ? 

- Bu gi<lifjlc geceyi bulurlar 1 
usta! Anlat ta vakit gec;sin .. 

- Peki dinle.. Sultan Aziz 
Aliçonun, ya, Makarnacı tara- ! 
fmdan ve yahud Kara İbo ta
rafından mağlfıb edilmesini arzu 
ederdi. 
Makarnacı, bir tül'lü Alic;oyu 

meydandan çıkaramadı. Kara 
İbo, Aliçoya güreş uyduı·abili
yordu. 

Bir gün Sultan Aziz, Halil pa
şayı çağırmış, şu emri vermiş .. 
~ !fara !boya söyle Aliço 

ile güre~ hazırlansın? 
Kara Ibo, tam bir ay kendini 

idmana çekti. Beslendi. Fakat, 
güreş gürıli belli değildi. 

Bir ayın hitamında, Aliço 
fazhı dut yediğinden hasta ol-/ 
muştu .. 

Kara lbo, Aliçonun hastalığt- 1 
nı haber almıştı. Fırsat, bu fır-[ 
sattı. 

Çünkü, AUc:o, iki gündür bel
ki günde kırk kere tuvalete t a-' 
şınıyordn. ı 

Kc:.ra İbo, bundan bilistifade 
Halil paşaya müracaat ederek: 

- Paı:;am, güreşe hazırım, 

pac1işrı.l.ıım12a arze<liniz, bu cu
ma giiııü güreşelim, demiş .. 

Tabii Halil pa~anın Aliçodan 
habeıi yoktur. Hastalığım bil
miyor .. Derhal Sultan Azizin 

1 
huzuruna çıkara~ arzıhal eyli
yor .. 

Sultan Aziz de iradf' ediyor: 
- Bu, cuma selamlıktan son-[ 

ra Mecidiye k&.;kü bahçesinde 
güreşsinler .. 

Fakat, hadımağasına ne de
sin, eğer hastayım dese, padişah 
güreşten kaçmışbr diye se::ine
cek .. Kara İbo böbürlenecek .... 
L akin kendisinde de hal yoktur. 
Cumaya da bir gün vardır ... 

Aliço, hadımağasına pekala 
diyor .. 

Beyoğl u Ye rli Askerlik 

den: 

şu besin -

ı - Şubemiz halkınd<m 31G - 335 

(dahil)" doğumlulardan muhtelif se-ı 

bebleı·le muvazzaflık hizmct;ııi henüz 1 
yapmamış lopçu erat:mn derh<ıl şu- J 

beye müracaatleri. 

2 -- 327, 328 ve 329 doğumlu i~H"ım 1 

ve gayı-i islfım lhtiyat erattan (jan

darmalar hariç) her ne sebeble olur-1 

S•1 ol~un henüz sevked·Jmeıni~ olan-! 

laı:m hü\·iyet cüz<i:ınları il<' derhal 

1 

Yaıunda I b . .. 1 .1. 1 şu emıze mur<ıcaat arı ı an o unur. 
bulunan Hinçooğluna h itaben : 

Aliço, fitili alıyor. 

:-- Bire, Halil, görmüyor mu-' I TİYATROLAR ı ·· 
:;k l:;:~::~~·r.Bizi zorla yen - ı ~~~:ıruıı~ıl Şehir 

Dıyoı~. Fakat Halil, Aliçonun lı ~~

111 
tı"yatrosu 

hadımagasına : '" 
- Güreşe hazırını.. · · temsilleri 
Demesine kızmıştır. Bu gü

reşi tehlikeli g9rmüştür. Çün
kü Aliçonun ha li berbattır. 

Halil cevab veriyor: 
- Usta, neden güreşi kabul 

ettin ... 
- Ulan susak ağızlı neden 

kabul etmiyccekmi~im .. 
Diye mukabele ediyor.. 
Halil, fikiderini anlatıyor. A

liço, ışu suretle söyleniyor : 
- Abe Hinço.. Onlar benim 

leşimi bile yenemezler be! . 

Ne ise, cuma oluyor .. Bereket 
versin Aliconun ishali kesiliyor. 
Fak~l za~f düşmüştür .. H asta
dır .. O hal ile Mecidiye köı;;küne 
güreeş gidiyor. Hinçooğlu şüb

helidir. Aliçonun muhakkak ye
nileceğine kanidir. Meseleden <le 
kimsenin haberi yokt ur. 

Tepebaşında Oram Kısmında 
11/ 10/ J 940 cuma günü ak~amı 

saat 20.30 da 

OT E LL O 

istiklal Caddesi Komedi Kısmında 

11/10/1940 c:unıa günu akı;;aını 
saat 20.30 da , 
Y ALI UŞAG 1 

Her tarafa otobuı:: vardı 

• SIH HiYE M EM U R U A RANIYO R 

İstanbul ci\·arıııda bir Jnşa;ıt ına-

hall!nde :;eyyar olarak <;alışmak ü

zere sıhhiye memuruna ihtiyaç var-

dLr. Talip olanların şeraitlerini ve 

şimdiye kadar çalıştıkları yerleri 

1227 nunıaı·alı posta kut usu adresine 

bildirıııckl"i. 

İLAN 

Niğdeııitı YenkP. mahallesinden 

Abdullah oglu Osman Soyer"in o ma-Uzatmıyalım .. Güreıı bnslı -
yor .. Sultan Aziz tek başına bir halleden ölü Ziver karısı Adniyc ve 

kanapeye oturmuş, ·dikkatle gü- saire aleyhlerine n<;tıgı izalei ~i.iyu 
reşi seyreda1mıştır. davasının icı-ıı kılınan muhakeme -

Kara lbo yağlanıyor, bir yan- ı sinde müddealeyha Adniyeye ilane\ 

dan da Aliçoya yan yan bakı _ davetiye tebliğ edildiği halde gelrne

yordu. r digiııden f,/lJ/1940 çar~anıba güııÜ 

Ben, bile Aliconun hasta ol- saat ı.ı için gıyab kararı leblıgine 

kaı-ar verildig;ııden ınezkür giin ve 

saatte Niğde sulh hukul,. mahkeme-
duğuııu bilm iy,ordum. Yalnız, j 
Aliço soyunup meydana çıktı

ğı za:nan rengini ı:;oluk gör -1 sine gelmesi. vekil veya mümessil 

düm. Adeta dermansız adamlar gönderme~i aksi takdirde ınuhake-
gibi sallanıyordu. menin gıyaben bilirileı.:ı:ği ilan olu-

. nllr. 
Aliço ile Kara l bo pe~re,•e 

ba~~:~~··· ;:;ıştu:~~nıyordu. lfi:ssam •:an:;~-;J 
Dermansızdı .. Ben, bu hale bir Dcmiryolu Beton i~leri ,·csaire J 

türlü mana veremiyordum . A- gibi i!ilcrde ressamlık yapmı!i 
dam hasta idi. 1 iki ilfı ü<: re~sama ihtiyaç ''ar-
Gtireş, tam yarım saat sık ı dır. İ5 trışradaclıı·. Tlirk ulmast 

bir çarpışma ile devam etti. 
1 şarttır. İngilizce bılenlet· tercih 

olunacaktır. Bonservis surdleri 
Lakin Aliço, hep müdafaa 

ve mur:ıssal mallım:ıl 176 posta 
güresi yapıyordu. Bir · yandan kutusu R. G. rumuz.un;ı mektup- 1 
da dehşetli terliyordu. ı ıa bildirilecektir. ı 

Aliqo, o kadar terledi ki vü- •ewa•, a;ım~ı;;ı;ı:ii~ l 
cudundan su aktı, diyebilirim. 

Güreşin bir saatinden som·a ıvie:lur A;anıy~ 1 
Ali<~o ac;ılmışt ı. Terle vücudu - or M 
nun zehrini dökmü,'?tLi. 

Aliço, dehşetle hücuma baı:ı
laını~tı.. Tam üç saat Kara 
İboyıı hırpaladı. Bir yamyam 
gibi güref?iyor du. 

Bii· aralık Kara İbo sıkıldı.. ! 

ingilızce veya Almanca l'sa
nırıa g:ıyet iyi vakıf \·e Daktilo 
bılcn Lise, Kollej veya ınurıdıli 

mektep mezunu bır bayan ıne

nuı· :ılırnıcaktır. Taliblcrin 15 
Tc~rinicvvel 1940 da ;ıc,:tlacak 

YENİ SABAH 

Denizcilere İlan 
İstanbul Mıntıka Liman Reisliğinden: 

l 
~ı 

K aptan, makinist \·e klavuz Jcaptanlarmdan 194.0 senesi ikinci teşrin 
terfii sınıf imtihanına talib olanların olbabtaki talimatname mucibince 2 
Binneiteşrin taı·ihiııe kadar müracaat etmeleri lrum gelirken gerek bu 
defa ve gerekse ikinci defa olarak imtihana gireceklerden bir çokları 
şimdiye kndar münıcaat etn.emişlerdi. 

Bu aym on beşinci gün1'.i ak:;,;~mıına lrndar istidalarile riyaşelimz mua
melat şubesine bizzat gelmedikleri surette bu devre imtihanına k:ıbul cdi-
lemiye<-ekleri ilün olunur. ' tı9654~ 

1 ASKERİ FABRİKALAR SATIN ALMA KOMISYOHU ilANlARl 1 
Tahmin edilen beher tonu 369 lira olan 90 ila 225 ton toleol A:ıkeri 

Fabrikalar Umum Müdiirlüğti merkez satİnalma komisyonunca 21/10/1940 ı 
pazartesi günü saat 11 de kapıılı zar! usulile ihale edilecektir. tsteklilerm 
ilk teminatı olan 6227 liralık makbuzlarını hafi teklif mektuplarını en geç 
mezklıı· gi.in saat 10 a kad<?r komisyona \ermeleri. Şartnamesi 416 kuruş 
mukabilinde komi;~yonclan verılir. «9471» 

1 DENİZ LEVAZlM SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLA~ ! 1 
'~-,--

Biı- aded çamaşn· makinesi alınacaktır. isteklilerin, murki'· vasıl ve 
safr lmsusiyetlerile fiyatlarını gösterir tekliflerini en ge<,~ 16/ 10/ HJ40 günü 1 
akşamurn lwdaı· K<ısımpaş<:da bulunan komi.,yona vermeleri. (9703) .. • • l 

1 - Tahmin edilen bed<•li •20850' lira olan «15000~ kilo sadeyağınırı i 
15/I. Teşrin/1940 salı günii sa;ıt 11 depazarlık eksiltmesi yapılacakt.ır. 1 

2 - ilk teminatı «1563~ lira «75>kunı~ olup şartnamesi her gün ko
misyondan parasız olarak alıu;ıbilir. 

3 - • isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarile birlikte belli ı 
gün ve ;:aalte K~sımpa~acla bulunan komisyona müracaatları. «9564~ 

j1_İs_t_an_h_u_I_B_c_I_cd_i_y_c_si_İ_la_n_la_r_ı _ . 
Bina vergisi borcundan dolayı tahtı hacze alınan Hasköyde Pirimeh

medpa~a mahallesl Kaliı.:cın sokagı 5 numcıralı arsa üzerinde bulunan H 
parçadan ibaret hurda ve Jen;ude demir gaz dubalarının 16/10/194.0 tari
h ine ınüsadif çarşamba günü saat 10 da ayni mahalde açık arttırma sure- ı 
tile satılığa cıkarılmış oldugundan talib olanların arttırmaya iştirak et-
mek üzere mezkür mahalde hazır bulunmaları ilan olunuı-. (9743) 

Keşi f bedeli 
9007.48 

• * * i lk temi . 
675.56 Eyüp - Ranıj şosesinin 

inşası . 

ınakadanı şose 

845.16 64.00 Kadıköy 3, 5 inci okul binasının tamiri. 

olarak 

Keşi I' bedelleri ile ilk teminııt mikclarlaı·ı yukarıda yazılı inşaat ve 
tamirat işleri ayrı ayrı a(,'ık eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif ve zartnameler Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kalem.inde gö-
rülecektir. İhale 18/10/19.40 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende ya
pılacaktır. TalibJerin ilk (emiııat makbuz veya mektupları, ihale tarihinden 
sekiz gün evvel (m<!ktep tamiri için vilayet naıia ve diğer iş i(,'in belediye 
Fen İşleri müdürlüğüne) münıcaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına 
ait Ticarel Odası vesikalarile ihale günü muayyen saatte Dainii Encü-
mende bulunmaları. (9402) 

İstanbul Defterdarlığından : 
Yıldızda kain polis mektebi cümle kapısından eski Mülkiye mektebi 

binasının yanındaki sokağa kadar imlid;ıd ech'n duvarların üst kısmının 

şartnamesine ve mektep ı11üdiı-iyetinin talebine uygun olarak hednıi mrısnıfı ı 

He çıkacak enk::ızı alıcıya ait olmak üzere muhammen yüz lira bedelle açık 
arttırınrıyrı konulmuştur. 1 

I\Iüzayedc 31/10/940 per~embe giinii s:ıat 14 de Milli Eııılllk ::\Iiidi.irlii

ğUnde. toplanacak komisyonda yapılacaktır. Talihlerin muhammen bedelin 1 

yüzde yedi buçuk teminat mııkbuzile muayyen gün ve saalte komisyona 
müracaat hın. (9714) 

Büyükdere Satınalm~ Konıisyonundan 
A~agıda cins. miktar ve ınuham men bedelleri yazı1ı muhtelif yiyecek 

maddc:leri I. Teşrin ayının 14 lincü pazartesi gı.inü aşağıda yazılı saatler
de açık eksiltmeye konulmuştur. Ek~illme muameleleri Bı.iyük:dere iske
lesinin karşısındnki Halk Partisi bina !\tnd;ı hazır bulunacak olan Tiimen 
sı:ıtın alına komisyanunda yapılacaktır. İsleklileı-in şeraiti anlamak üzere 
h er gün Tümene \"e eksiltmeye iştirak için de· teminat akc:elerile birlikte 
adt geçen gün ,.e saatle mezklır m:ıhalde lıazır bulunacak olan mezkür 
komisyona nıüracaa11arı lüzumu ılan olunur. (9-699) 

Erzakın c insi M ikdarı Muham me n bedel i 

Kl!"ınızı mercimek 
Sabun 

14.000 
30.000 
15.000 
30.000 

saat D. 
2.800 14 

12.000 14 3(} 
3.900 15 

48.000 15 30 
1 

Makarna 
Sadeyağ 

Zeytinyağı 3.000 1.800 16 Müteahhid nam 
hesabına 

\'eı 

Patates 36.000 5.040 l6 30 

' ·.:.,;. -y 

-KENDiN ~ BiRiKTiR 
1940 iKRAMiYELERi 

T. İŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
· İKRAMİYE PLANI 

1 adet 2000 liralık = 2000.- lirli 
3 > 1000 > = 3000.- , 
6 > 

12 > 
40 > 
75 > 

210 > 

500 
250 
100 

50 
25 

> 
> 
> 
> 
> 

, = 3000.
= 3000.- , 
= 4000.- , 
= 3750.- ., 
= 5250.- , 

Keşi deler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 

Ağustos, 1 1 k i nciteşrin taritıle· 

r inde yapı l acaktı r. 

MODEL 150AGA R AovosU. 
~ ~~ 

'2 VOLT AK0M0LA,.ÖRI VE 150 VOL.T 

ANOT iLE YAHUT UZUN ÖMlJRL.Ü 

~ ElATA RVA T A K I MllL.E ÇAL.iŞi~ J 
==================z===================================-===:;:;iii 

Hali1 pa~a. ııa<li~nhın iradesi
ni a ldıktau sonra, hadıınağala -
nndan birini çağrıyor. i radeyi 
Aliçoya tebliğe memur ediyor. 
Hadımağası, Ihlamur köşkün

de bulunan Aliçoya gidiyor.' İ
radeyi tebliğ ediyor. 

\~ücuJ.una su vurmak için su ko
valarının bulunduğu yere gitti . 
Vücuduna su vurdu geldi.. Aliço 
sesini çıkarmamıştı. 

mu.sabaka imtihanına gırınek 

üzere cHakı mü~b.telerile 12/ 
10/1940 kırilıine kadar ctordün-

-irib il 

V E F A B O Z A S 1 Ç 1 K T l l 
• TOPTAN SATf$ YERi ~- ISTAN8Ut, SULTAN 11.tMAlıl HAllOl BEY CJECIOI l~ii. •&-&a m 

ci.i Vakıı hanında Kambiyo ınü- ' 
fl[irlügüne müracaat etmel~ri. ;-_,,. __ ~~:~,;.·~:=:Z~RKE;· , Askeri fabrikalar umum Afü;o, c;ok zeki adamdır. Ka

ra ibonun kurnazlığını anlıyor, (Arkası var) 

Toprak mahsulleri ofisi İstanbul 

şubesinden 

1 H A y R i y · E L i s E L E R i müdürlüğünden·: 
Sarat:hanebaşmda Horhor Caddesinde Telefon: 20530 

Ofcirtlz 11::ııııına Aınıdoludaı1 ı~endikc ı:ckr·ek buğday v:ıgoııl:lrının 

'emU.:teki han ... nnııza tahliyesi i~i karşılıklı p:ızar~ık suretile bir nılitc
Jıhid1.. de •'I 1..dıL<:ektiı-. 

TaLb olnniıınn 1l/W/1940 pazartesi saat on beşde şubemiz bin.ısuıda 
ulunı ıı alan. (96115) 

ANA İLK ORTA L IS E 
Eski ve yeni talebenin kayıdlan hergün saat 10 - 17 ye kadar yapılır. 

1 

Yabancı dillere ilk sınıfluı·dan itıbaren başlanır. Son smıit:ı fen şubesi de vardır. 

lı&•••••m••E• Talebe mektebin hususi olobüs 'e otoınobilile evlerine nakledilir. iWMei++ 

tır. 

.. ı:· 
Kınkkalede istihdam. e~ilme~ üzere bir h<ı~tıı~~~kıcı .hemşire aııı1 ~~·74 , 
isteklileriıı \.'e.-.ıik ve ıstıdalarıle Umum Mudur luge muracaatliırı. ~ 

Sahibi: A. Cam<ı:ectclirı S<ıraçoğlu -
Basıldığı yer: (fi. Bekir Cü~soylar 

_._..,. ... .-m::ı:n:ı~!"'!!!:!!!!~~!!!'!!!!'!~~!!!"!!'~ .... llml!~!!!!'!~'!!!!"!'!"!!!!"!'!"!!!!"!'!"!!!!"!'!"!!!"!!'!!!!"!'!"!!!!"!'!"!!l!!!'ml'~~!!""~--"""'!!!"!'!"!!!!!!!!~!!"!'!"!!!!"!'!"!!!"!!!~uzz~,.."'!!!!!!!"!'!"!!~!!"!'!"!!!'!"!'-~~-~!-=-~·~;~1~:--....,,,,x~aQW~,5~ıa~~~-==:aıs~ı~s~!!*"'lllCO%'Z~.-;;ra.~c•zeiMNW!IKr: axw 

Ne4riyat Müdürü; Macid Çetl rı sı) 
tıı~:ı ve Cema l eddirı Saraço~~ 

i\nLttık ya! Bizi serseri z:ıpııetti

Jcr. 

Hele fıcolis Haıı.,ın kapıyı kapa
clıgı sır:'cia ~ers.:!rı ı,lnge:ıelcr de
mesi ıır> k ıdar c~ıııını ıktıi 

- B::ıl\: ıı rL \'t r. s·.zi ~·ingcne mi 
zr, nnettı ler? Ne i~c! Ac .. ba gece: bu
rada mı k:llaeagıl? 

H.ırrı bilır"' 

l~ı:ı '~ g~ribi p.ırnlnrıınızı da cli
ıııi:::den .ıldılaı·. iki arkadaş mıstl 
kurtu:acagıınız• di~·ünrhık bir türHi 
hatırıımw bır care gelmedi. En niha
yet hiı l· oşcye u, dı~u .ne ele ben o
turdum. Kaı anlık odada kaç s";,t kal 
ctıi;'ıınızı t .. yirı edt:ınf·nı ise de iki 
ık .• :ıat gı.:cıni!] idi. Kupının kilıdlne 
bir an.ılı tar .-okuldu, k:ıpı acıldı. Polis 
Hnııs ba:iını iÇeJ·iy~ uz<ıt;_ırak: 

-- Dı<,.ı ı çıkınız eledi. 
Hı•• n tı .. ı o!isler bizi 1$alıverec<>k 

riiyc \ iı.cı m· k. pıdan c;·ıkar çıkmaz 
poli.,·ıı d ııı .:.; akdlıy<1rak; 

- Tesckkı.ir ederim arkadaş; Iena 
ad;:m ıııır.:ıdı~ınıızı .;nladığınız i<;in 
bizi r.:ılt\icriyor .. unu:~ dedim. 

Poli..; ı;i\ilcrirıi acr.ral. . ert bir çeh-
• re ile heni sıizdul.tcn sonra: 

. - Seni 'kim s.alıYeriyoı? Çaplun 

l • -... , ....... llim1m1111•1111 .... lill1111~1~· 111111iim1 .. 11111Q&iır;ııı151111~•4Y#ı'!rlt*l!i!:=ll~'!>:i!>:'f~·cs~~Mll!iıı:ccaca:ee1111 .. 111111111ıi111i11 ........ m:1miii1111liiiil!11119!1iılıııı... ıcnr: H.ı:vdi bıık:ılım yukm·ı. derli.! t• - "' ' 

'Ben ~a<ırdım. ı h j 

na ::~:::·:::~'Ko:::~::u::n'- Bir ça gıcıl?!~ seya ati 1 

- Xc z.ıırıııettin yn? 

Pofü Ha:-ı:; bizi önüne k:ıtlı? ü't 
k::ıtıı çıkurdı, komiserin oda kapışın
chın içen girer iken ş::ıpkalanmızl 

çık<ırnuı;"i.ı unutmadık. Yoksa Hans bu 
defa cnq•mc bir tok<ıt yaptı-ştırdı. Ko
miser ayakta rluruyor idi. ,çeri gir-
diğinıizi gorür görmez yine 
ııstı. 

- Şu tarafa ~·ekilin! 

surntı 

Emı·;nı nıiiteakıb eli ile- odanın 
clıt;cı" kü:;;e:;inı işaret etti. .i.\1 uhlc:·ı.t .. .ı1~ 
adımlrır ıle o tarata geçlik. Komis.::r 
islic\ abn ln .. -;;ladı. 

- Ey daha ~iiy lenıiveı-ek m:sini··" 
Bu p:u aları ııcı-cden çal•ııııız? dedi. 
Ben cc\·::IJ \'erdim. 

- .:\fösyö çalınadığunızı temin c
dcrim. 

- Ben ı;ana şimdi temini gôsteri
rinı, yol~sa doğrusunu söyle. 

.::.... D"gı usu budur .. 
- il~iniz de r;iııgeııemisiniz'! 

. dıktan soıı~a: . . . . l 
- Sızi gıdl çapkınlıır sızı! Eltnızde ı 

pasaportunuz yok, nereden gelip ne
reye gittigıniz meçhul. Daha dogl'Usu 
çingene oldugunuz~ı ıııcydana çU.wr -
mamak için hakik;ıti saklıyorswıuz. 

Edebsiz herifle,·! Beni bir ı;;eyden an
lamaz rnı zannediyorsunuz"' On beş 
lirayı nereden çalclınız·ı Ona cevnp 
verimz bakayım . 

Baktım. kı kumıser sözümüzü din
lemiyor, ce\'ab versem bi.itüıı btılün 

hiddctlenecek. H iç ses çıkarımıınnk 

dah;.ı iyi. ArkııdaıjLnl Fridrih ;rnte-n 
lfıkırdıya karışmıyor idi. Ben de ses 
çıkarmad ım; netice komi.serin sualleri 
cevapsız kaldı. Halbu ki komiser sü
kütumuza daha ziyade hiddetlend i, 
bağırmağa başladı: 

- Adam sende ne yapat·san yap: 
Biz çingene değiliz, 
doğrudur, eledim, 

söylcdiklcritni:G 

- Ya öyle mi? Hans bunları kli
çiik odaya kapa·? Emrini verdi, polis 
Hans yiııc bizi iterek kakarak tozlu, 
mırdar odaya götüı·dü, kapıyı kapı
yacağı esnada: 

- Edcbsiz katırlur: Du gece bura-
da y•ıtııı da on beş lıray• nereden 
çaldığınızı, aslınızı s~klmmıgt ögı·e -
ııiııiz. Bu akşam size yiyecek. içeı.:ek 

de verilrııiyecektir dedi. Kapıyı ki
lidledi gitti. İki arkacta:i ikinci del'n 
odaya lrnpnnınış idik. Fridrih: 

- Zanııcderirn biz ıırlık buradan j 
bil" yere girleıniyeı.:eğiz dedi. 

·- Vah aıkada~! Bilmem amma j 
dur bakalım ne kadar zaman bumda 
kalacağız. 

Sert çehreli komiserin önünde 
ayakta dura dura yorulmuş idik. 
Fredrih: 

- Hiç olmazsa yere oturU\·erclim, 
bacaklar ı m tutuldu dedi. Ben ele mtı-

vafalrnt ettıın. K<ırııııııız da pek çok 
ac-ıl.:mış icli. Polis Hansın dediği gibi 
bize bu akşam yiyecek. içecek venl
miyecek olur ise o \"akit ne yapacak 
idık. Üç dört saat sorıra oda L;ıpı:;ı 

açıldı. Tanıınadıgını lıir poLs bir 1 
testi su ile bir kılo k<ıdar :;iyalı ek-

ı 
nıegi içeri uzattı: 1 

- Şunu yiyiniz. Bilahare lıap'sclcn 
çıktığınız rnkit yiyip içtiginiziıı pa
rası alıııacagını unutmıya~ııııy du 
ona göre suyunuzu ekıncginizi idare 

oldu. Artık yatalım ını ?dedi. 

Ben :-ıorduın: y,ıl' 
- öyle Hınına hangi yatag<l 

malı'? :ııııfl 
- Arlrncla:j'. Simdi yatak ar:ıJll • :.ıl• 

sıraı-ı mı'? Ceketlerimizi başı111ı:ıııı 
üna alırız, olur gider. 

- Yorgan"? .. .. ııı• 
. .k. ·· ı1niifl - Ooh! Komıser ı ı p1oı-) '. . ).ı' 

odayı ziyaret edeceğini bilse ıdı 
tak yorg;ın luızırlııtırdı. nıtıl' 

- Eğlenceyi lıınık! DcrııelC ' 
ediniz. D~dıktcıı soıırn kap,ı:ı kilidlc- yatalım. 

di. -- Hay hoıy! ,wv:ı•' 
- Oh: Hir ultnazsa bu aksanı <ı'' Oda soL'uk clcuildi aııııı1<1 1 v

1 
....- , "y ' ... ;:, n . raı ,1 

. k:ı lmıyııc~ağız dedim. ' }ardaki yaslıktan ri.itlı bctın . s:ı• 
K . bilır - Orası dogru amma hedfiıı \'er- olöuğu :ııılaşılıyordu. ıın 01ıı• 

di;;i ckmegi dişim kesmiyor. ne y<ıp- baha kar~ı ııc kadar ay:ız Jı:ı~ ıl 
ma1t·1 ce\ tcbıııı \"ereli. Hakikat ek- ca!c idi, keşke korİ1isere: 
ıneK pek bay:ıt :t\c c:11·e suya batım 
~<ıtır:ı yedik. Odanııı yuka;ı t:ırafııı-j 
daki pencere taklidi delikten gelen 
gııyet h;ı fif ziyanın ya\' aş yaul~ k:ry
bolıııasıııdan akşam qlduğ~ı anla:-ılı
yor idi. Yarım saat. :;onra deliğin ö
ııiine hariçten biı yağ kandi.li koydu
lar. Aıtık bu k:ıııdilın ortayı ne ka
daı· tcm'ir eclcccğini cfü~ünnıeli. 

Frıd··ih: 

- i~te ~imdi her şeyimiz famam 

~ Evet biz çingeneyi:ıo. ~,ci' 
D.· ·c1· l b . <;·İlı\er• ](İ 

ı ye ı ıın. tı('ll nı ızı ·' ıeıl'l 

mi idi·: 'ı~ook'? O ;ıamıın c.hı n :·~dı (lL. 

c;ingeneliğini;ı:i itir<ıf ettinıı, ıı 1:1 ·Ie)ıtl 
Jel " ızl şO) •~• 

parayı neredt•n çu ıgın · ·J· ~·· 
diyecek yine h~pse atacak 1 ~- idj)( 

- ' · · t "<; 01":ı ı · zandıgımız pamyı sl"lric ını, :ıı. i( ı• 
hapse girmek ihliırıali dahu. tilf .. 

· - k n·uı ıle, :el Koıni~erin fikrınce eı ' z ırııw 

kü ~·ağırnı"akla PHF'I kaZ!:1'~1 1 nıa r) 
(Sonu "" 

r 

1 
l 
\ 


