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GONLOK SIYASl HALK GAZETESi Her yerde 5 kuruş _J 

~aziyet hakkında 
lıkir edinmek için ---Ilı l~ı~aıun \tui~eü iyi olsay-
luk lııgilizlere karşı bir üsttin· 
~ı· 4-ının etselerdi, eıı maruf 
bii akki edilen muharrirleri 
~~le esassız hiilyaJardaıı \'C 

~ilerden mi imdad umar
\'f ı? İnkar kabul etmez nıu-

1akı~·et ve galebe valaala-
l'l!aı iı-r. .. 1 ;ı: ııc ı surer eru.. 

t _J 
~IUseyin Oahld YALÇIN 

l 

• .. 

Her kes pek tabii olarak 
laki muharebe vaziyetini 
h \' b ediyor. Ve bu babda esas
~ doğru malumat edinmeğe 
cı~or. Fakat bu esaslı ve 
h' rnaıumab nerede bulma
dikılıl~haribleıin kendi söyle
~e e~ §eyler pek tabü olarak n:· lehlerinde olan şeylerdir. 
~~arı harfi harfine kabul et
Şu hten insan bittabi çekinir. 
..._ alde ne yapmalı? Yapılacak '.Anwikada "1JWl'6 ...... fUdkalarmdaa. biri 
"'I doö-. 
~b' u hareket zannımızca 

htıd . ll1.uhariblerin kasıtla ya
~ bılvasıta neleri itiraf ettik
~ e dikkat etmek, orta.ya çı
"e llıüsbet vakıalara bakmak 
llıa ~ surette objektif kal-

İngiliz do~anması Ameri~a harb -2-se_n_e -s-ür-g---Dne 
Cherbrug u bom- sanayıı sefer- mahkOm olan bir 

ga ehemmiyet vermektir. 
bardıman etti ber ediliyor muhtekir 

~eaeıa Almanya - ltaıya hak- Alman deniz inşaat 
Otıı .. ~ en esaslı ınaliımatı bizzat k I • "dd ) · 
ti~ gazetelerinde ve sözle- mer ez erıne şı et ı 
~atarsak mümkiin olduğu hücumlar 
~ az hataya düşmüş olabi- -o--

~ -nu ınaksadla elimize aldı- Hamburgta mUhim 
danı <liornale d'ltalia'da Gay· tahribat oldu 
~ih il bir makalesini gördük . -o-
~"er. devletlerinin hali bak-
1~L ·~ bir. ükir vermek değil de 1 Londra, ı ı (a.a.) - Aınirnllik da-
·~tbi bi ir inm tcbliğı: 
~ r fikir edinmek için Perşembeyi cumny:ı bağlıyan gece-
biru~kakaleyi okuyucularımızla tngiliz_ donanmasına mcnaub ..,;;.,,. .. A 

Bıi .... U.tek. gozden gt:çırmegı uu- ı.aı.n .... u .............. , ...... • • ' .. n :ııunw-
~ da bulun:ın Chcrberug 'lımanım bom-
l.ı bardıman etmişlerdir. Dnha cvvcl bir 

~ akale muhnrriri sinyor tayyare keş!,i esnasında burıadn bir 
Ilı aydanın aşikar ve mallım keli- du!;m:ın gemileri tccemmı\u olduğu 

Kanadada .3000 hü
cum tankı yapılıyor 

--0---

lsveç ıçrn hazırlanan 
tayyareler İngiltereye 

verildi 

Ottava, 11 (a.a.) - Mühim
mat nazın Hovc dün yapbğı be
yanatta İngiliz ve Kanada kuv-
ıw t;u.\!L.ı. A\j.t..U '""u• ..uv~~y.v ~'"' v 

~ 

Antalya, 11 (a.u,) - Çivi ihtlka
rından dolayı asliye ceza mahkeme
since mevkufen muhakemesi yapıl -
makta olan birlik mliesscsesl şilre -
kA.sından Sabri iki sene muddcUc 
teb'id ve 500 Ua pnra cc.'U!Sına mah
kiim olmuştur. 
Bir muhtekir daha yakalandı 
tzmir, 11 (a.a.) - Gilmriık kaçağı 

sun'i ipekli kumo.şı halis ipek diye 
satan bir tacir suç usttınde yakafana
rtık ihtikıir suçu ile mahkemeye \ e
rilmlştlr. 

Yurdun bazı yerle
rinde yer sarsınbları 

oldu 

Rumanyadan 
sonra 

B ulgaristanın 

Alman 
kuvvetleri 

işgal edileceği 

bildiriliyor ~ ~1.ı ~--ı 

Rumen toprak

larında ilerliyor 

lngilizler Ruman . 
Alman 

hedefi 

taarruz 

Anadolu 
üzerinden 

Mısıra mı? 

Rumanyaya yeni Al· 
man kıtaları geliyormuş 

----<>---

Londra, 11 (a.a.) - Reuıer bildi
riyor: 

Times gazetesi, cum:ı aunku nus
hasında ilk yeri <•rt.ı şnrk vaziyetinin 
tetkikine tahsıs e<hyor ve bu vazı
yeti şöyle hül:isa ediyor: 

Almanların Balkanlar hakkındaki 

niyetleri Berlinde yııınlan bey:ınatlo 
aydınlanmıştır. Bu beyanata gorc, da
ha büyük kuvvetler Rumanyn liman
larına ve petrol havzal.ırına dognı 

yoldadır. Burnlarn yakmd::ı avcı by
yarelerl gondcrilecektir. 

Yine Berl.nılf' soyleruld gıne göre 
ynkında Bıılg<ıns\an dıı j~al cdılc

cektir. 

~n~ı~..-, 

Bulgar liralı Ilori · 

O k ku\ H U.dı . 1:-tanbulu et t dt ı 

Çattılcn h, tl:ırı ise lmncl.ı ı el. a h. 
çok kuV\ ctlıdır. Tukıycnıı A~, kı

yılnrı ıııc kayalık \ t: b<ırınılma d,ıg

L'lrUı nwsiurdur. Turk 01 du unun 

ceııgave.rlık vnsıfl:ırı yu. cetlr 'c 
kcndı dagl, ı ında bu uı du el.ıha ,) t
hiş olur. Bunun ic,;indıı ki • 1 ılcrl 

hareketin hedefe en il 'k iç il f -
kcndcı iycal'n 400 kilo ne trc uz.al< ıa 
bulunan 'l<uvı;cUer dur,ı ı-cn 1600 k -
Jomctrc y ITTJY('(<"k km' l tlc ı. ı. -
fından yapıl cngına mım .. k bırnz. 

yayı derhal ter· 
ketmek . . 

ıçın 

emir aldılar 
---0-

Amerika ve İngiltere
deki Rumen alacakları 

bloke edildi 

Biikı·cş, 11 (a.a.) - Reuter: 
Transilvanyada cıkan Alm:m 

gazeteleri, bugünkli nüshalann
cla A~man kıtalannın Ruman • 
yaya gclmiş olduklarını ve "ya_ 
bancı sabotajını önlemek için,, 
Rumen petrol mıntakasınd:ı ve 
diğer Rumen kilit noktalarında 
nöbet beklediklerini açıkça biJ. 
dirmişl rdir. 

gUçtilr. Almanların Rumen petrol 
Muhabir ~nu da n., c: ediyor: I endüstrısinin kontroliinU ne dc
ı:ğer Turkiye aziır.tiır d•n r.ınırsa, rece elleıinc aldıklarını göste

uz.un mcsafl'lcrdcn ynpıl • .ık hava l'en son delil. en büyük Rumen 
taarruz.lan harıcindc hı b r "'de 1 petrol şirketi olan Astrn Roma ... 
endişesi olmamak az mdı . na · umumi direktörliiğiıne La· 

haye makamları tarafından bir 
( Hollnndalınııı tayinı lınklnndaki Biz.im askeri muhamrlmız, bu hn- ) 

rcketın Anadoludnn Mı ll'a dugru yıı- B k• ı Sovy 
Elçisile görüştü 

pılacak bir askeri t:ıamızun başlan- aşve 1 
gıcı olup olm:ıdıgı mesclcı:ındc şup-
helcr göstermcktcdır. 'Bu ılcrı hare
kctı daha zıy.ıde Lıbycı t:ıarnızunal 
müzahereti iStıbd:ıf ctUğc bcnzc
m ktcdir. 

ı. • -.u......... •U\..lft• "4..""'6ıl• ' 

Adar yolu ::ıorlnıınrak, Eonra da 
Filistlne hücum etmt'k nmk dile 
Türkiyeye ka:r~ ta:ırruzd:ı bulunmak 

--0-
llloi.a.l'lL,, 1 ( a.a. J - .rus-

' ekil J>r • .Refik ~~Gam bu
ı:,>iin snat 11 de yeni So' ~ f't 
bü~iik el~l<;i M. \'ini 1 raoo\ 'u 
Başvekalette kabul l'tmi tir. 

Alman talebidir. Astı a Roma-
nanın hisse senedlerinin cksrri
yeti, umumi merkezi Hollanda 
garbi Hındistanmda Curacoaya 
nakledilmiş olan Ro) al Dutcgc, 

----!..:.'~:!'=-!;.;; ··a=,,~ .. ~ 

Yeni İspanya Elçisi 
itimadnamesini Cüm-
hurreisimize verdi tn el_el'in manalarını bile d~~~- bildirilmişti. 

'h..e_te kalktığını ve bunun_ ıçın Bombardıman büyük mikynsdn, 

hUcum tankının Kanadadn imal 
edilmekte bulunduğunu söyle -
miştir. Tahmin edildiğine göre, 
bu tanklar orta ağırlıktaki İn· 
giliz ve Amerikan tanklarının 
en mükemmel evsafını haiz ola
caklardır. 

kışın ameli bir lıruekct değıldir. Bul-
tzmir, .U (n.u.) - Urlnda Kı7Jl- gar hududundaki T\ırk muc\.ıfaalan L.A. ______ _,,_ _________ ....,. 

bahçe nahiye ıncrkC'zindc bir S<lniyc Ankrıra 11 (an.) - Ye i t r, nyn 
""§ Y d d gerek keşif faaliyeti ile gerek hnrc-
gfılii ere uğraşıp ur ugunu kfıt esnasında bnhri!r eye yıırdıın c-
lı.i ?'Sek İtalyanın ve müttefi- den tngiliz hnva kuvvctlcrinın mü
()·· ~anyanın çok sıkı vaziyete kcmmcı işbirliği sayesinde mm affı:ı
~Uklerini, tevillcrden meacd kiyctlc tctcvvuc ctmi tir. 

\T Uklarını anlamaz mıyız ? Salvlann hedefler uz.crınıfo tl'sirli 
~ ıl~ırım haı bi diye Alman- surette paUadıgı gorulmi.ıştur. Bu snl 
~ n ıcad ettikleri bir tabir var. vol:ır neUcesindc çok buyuk yan!l\n
L U.tı.un ne demek oldug".:rumı bin lnr çıkmıştır. Bu yangınlar, gcljlıle -
ilet riıniz döncken 65 kilometrcd<'n de 

lıtUn d"" . b" lı uny. va bu har m ma-

iAmerlkatlald hna.lit 
Vaşington, 11 (a.a.) - Hari

ciye uezaretinden bildirildiğine 
göre, ordu için hazırlanmakta 

o1an tayyare imalatının azami 
surette tesrii için icabedcn emir
ler verilmiştir. 

b. e izah ettiler Ve misallerile 1 (Sonu 3 uncu 5ayfada\ 

l! ·~elini de ğöst rdiler. Şimdi 
lıitl~or· G::ı.yda, İngiltere aJcy-ı Tu" rk - Rumen ticari münase-l:;t~dc bir ) ıldırım harbi yapa- ı 
Ilı ~rını ıddia etmiş olduklarını 

~·'~n·~t~~;. •. ~~:~~ntı:·:~ 1 be ti eri mta değişiklik yoktur 
t-~ tırnın ğa kulkm1şhr. 6 teş- , 
~~r:·v'\·cı tarihli makalesinde 
~ 1 1ln harbinin sür'atie yapı
~ hır haı b olmavıp. hnftalarca 
<lr tt.:t ı.tylmca du. Uniilmiiş harb 
\ t ·k olduğunu iddiaya kal-

1 

Rumen hül<Umeti anlaşmanın memnu· 
niyetle tatbik edileceğini bildirdi 

c"' h . • tı .. u u.f g yı etin manası 

~ ? Bu iddia bize göstenyor 1 

Yunanista.1a da petrol ihracabna devam 
edileceği anlaşılıyor 

1> • nlar ve !talyaıılar tn- ( ) R kd d 1m· 1 · 
"' t<>r ·~· , karşı g rek ingiliz Ankara, .ı.. n.a. - uman- son a e ı ış o an tıcaret an-

-va hukiinrfinin Türkiye ve Yu- !asmasından fevkalfıde mem -
nua,~ ol ,un, gt-rck Mısır- J b 

1 .nanistanı .etrol ihracatını men- ir surPtte tatbiki için her ttir-
lh.h ın yıldınm gibi ~hul 'c. -· J bt ab h g le lü tedhirleri ittihaz eylemiş bu-
~"'" v .r i lfr lrnrb yapınaklan ettigıne ur 1 s a c n P 
"'tı ı be ı uz·· erine Ankara ma nun oldugrunu ve btınun tam ı z kalmışlardır. Aciz kal ık- ıa r C' ' • 
.~l'ıııdun doln':t ve acizlerıni h:ıfili czdindc yaptığımız tah- lunduğumı tasrih ederek yuka
vttr J kikat.ı netice .. ine nazaran Ru- nda mevzuu bahsolan haberin 
i> '· l: ic,indir ki nkıo.lan de- 1 

.,ı i. man$l hllkfımcti Türkiye ile (Sonu 3 üncü sayfada} 

~ .ı nıek imkfu. ığı kal'şısın- -..iiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiq~ tı kC'hmelenn ve tabirlerin ma- .. - i w- .,. 
t larını dcgiştirmek yolunu tu- · • 

llYor•ar. Çünkü "İngiliz ad:ıla- "'it' Ş hzade Yusuf lzzeddin ~tıı fethettik, MıSlra girdik,, di· 1 UJ l 
~~;zıer ya .. Bunu diycme~nce 
l! 

11 bır f;ey ı;öylemck lazım. o··, d u·· r u·· ı d u·· •• 
Ut~ böyle bir iddiada bulunma- m u , ? 
~b diyecekler. Yıldınm harbi 1 • 
~ Uk Ve kat'i bir harb ve ga- l n f i h Q r m l e f f i • 
}.'~ deınek değildir, diyecekler. 1 
fe k~~ biz de muhakeme ve te
~ kkUr kabiliyetini kaybetmedik 
~·· Oıılann bu sözleri bize is-ı 
h· t eder ki hakikaten öyle ka
h 

1~ Ve büyük bir askeri kudreti 
d:~ değildirler. Ve İngiliz mü-

aası karşısında aciz kalmış-
llÜ&f,yin Cahid YALÇIN 

f Yazan : Eski lstanbul Valisi SÜLEYMAN KANl 

u muammanın yepyeni ifşaat va ve.:;ikatara 
mUstenid yeni aafhalarım pek yakmda 

-=-::ı YENi SABAJ-1 ı=-
sUhm:armda takib edeceksiniz. 

~:~;u~~::a!: bir zclzcle -H--a--y--r-e-t=e==ş=a==y_a_n __ b_i_r_ ! 
Safranbolu, 11 (a.o.) - Bu sabah 

Qçü kırk geçe bcıı snnlye süren şıd-

~~~!ı!~ zelzele olmuştur. HasJr h 1 r s 1 z ı 1 k v a k a s ı 
Kastaıuonuda 

Knstnmonu, 1 ı (a.a.) - Bu sııbah 
saat 3/32 de şehrimizde orta şiddette 
ve 8 saniye siıren bir yer sarsuıtısı 
Qlmustur. 

-Harb-, 
Vaziyeti 

Stuka tayyareleri 

YAZAN: l 
Hikmet Ilgaz 

Mister Churchil'in nut-
kunda en mühim mevzuu ha
va muhaıebeleri te~kil ctmi§
tir. Başvekilin bu hususdaki 
izahatı §Öyle hülfı.sa olunabi
lir: 

Ne bahasına, ne fadakar
l'ığa malolursa olsun sonuna 
kadar dayanmak, yani "ya 
devlet başa, ya kuzgun lesc,, . 

Hava hücumlarındaki za
. yiata dair verilen rakamların 
imparatoıluğun pek mebzul 
ol n ins~ ve m lzeme kay
naklarına göre henüz eşanti
yon mıkt.arından ileri geçme
<liği görülüyor. Almanların 

tedhiş usuliyle İngiltereyi yo
la getirmek arzusunun acı bir 
hayal inkisariyle neticelene
ceği kanaati umumileşmeğe 

başlamıştır. 

Güpegündüz Belediye 
musluklarını çalan bir 

Dün Takc;ımdeki belediye şu
besi hel~:'Jrında bir hırsızlık 
vak'ası olmuR ve a ık göz bir 
hırsız helfilardaki kurşun bo-

Bu hücum 
Petrola mz? 

Rumanyanın bugiiııkii Jmdudu 

mı ,·e petrol ;ı1!"1talm.larıru, 

Alman asker~rinin g~tiği 

Tuna yolunu göb1erir harita 

i1alalarının kurşun 

açıkgöz yakalandı 

ruları. ve muslukları oküp 
savuşınuştur. Bira" !.; nra a
yal:yoıuna giren bc'e ıye ta-

(Sonu 3 uncu sayfada) 

yor. Bu ihr. çla m,l\ o.ı:t <-1, • t. uç 

elçi ı Mrırkı de ı r.ıt öe " , lef. 
buı;un s::ı::ıt 16 da Cnıık -: 1: 

b ,!u u tur. 

u-

mt 
r 

Çin sefiri itiınat:ıııune ini 'erdi 
An , , 11 (:ı.n.) C' 

ıncr 

nU)<' t kdım l'tmı tir. 
K ıbul c n:ı ınd:ı H:ıric ye 'Cmumi 

K:ıtıb Nun an Meneıncncıoglıı hazır 
bulunmuştur. 

. 
Felsefe ve edebiyat 
Abdülhak Hamidin 
mukadderat felse 
esi hakkında mü-

him fikirleri 

Her gün biraz daha tekfı -
mili eden aktif ve pasif ko
runma, sığnnk sistemi zayi
at grafındaki vasati hattın 
ucunu aşağı doğru kıvmnış
tır. Alman pike bombardıman 
tayyarelerinin taarruzdan ge
ri çekilmesi de vazıyette İn
gilizler hesabına bir salah 
hasıl etmiştir. 

V
akıa Lcındrny.1 ve İngiliz şc .. 
hirlcrılc lımnnl ırına hil(Um
l:ır de\an edıyor; Jnkat ne

rede eylülun ilk huftcısınd:ıkı ve on hafta evvel ttı:.lyanl r d ''ı"' ı .ı hu- y A z A N : 
cuma b· şladılar '\C ik nıi"n er dc\'-

Jctinin halkı bır mudı!c.t d &u\c: Fı·ıozof Rıza Tevfı· 
hulyasile oyal.ındı. Ü\ cı!kl ev\ <:l 

1ıı•••-...~l!"llll~---------··------ [Sonu 2 ncl aahlfede] 
l&onu a unci.I saytadaı. I"' ._ ___ ..., ______ ,... .. 

hnftnsındnkı rıkınl:ıı 1ngiltereye bir 
ihraç hareketının b. şlnngıcı snyılnn 
bu akml r gıttıkçc liıddetlencceğine 
glttıl e .ıyıflan:~ ur ve artık bir ih
rac h eke~nden sık ık bahs1;dılml-

itnlyan ordu.,"U çolde b.r no.Kt.ı' n ap- j İkinci sayfamızda 

1 (knu 2 ncı uyfadı) I , __________ _, 
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c=:=====;::::=t __ F~E_L_S_E_F-E ____ V_E_E_D_E_B_iV_A_T_==:===i( ~ı::=:&<ı~. 
Abdülhak Himi " k . f~.,ı ~in.;;..gi-1 e-re...,..y-e-ye_,n_· _r_0_K_ucı::::::v=-u_._cl!.~.' ~ak ·ıctısad V~ziri 1 Prat. Saı;·ı~~ OZJlillt 

rat,, f 1 • DİYOR K I f f t 1 
hakkında mu .. h. 1• 1·kı.rlerı· vapur se er erı · ıcare a aşemız e 

11
. C- . t 

l.hdas edı.lecek Bir şikayete cevab g 0·· r ·u· Ş t u·· ım ve emıye 
Mukadderntın merhametiris YAZ AN : --...., Bütün ömürlerini bilüzum 

hükümlerine karşı, kendi \'ic- muharebelerle ve bigünah a-
danınuı derin lcaygulanndan il- F j L Q Z Q F damları, hatta kendi evlatlarını Yunan vapurları İzmir

den doğru Nevyorka 
hareket edecekler 

ham alarak, hayatım bir mu- ·mahvetmekle, ve mel'un entri-
amma gibi telakkl eden kimse, katarla geçirmiş olan bu ci-
kendi varlığında bir manayı hik- hangirler, bu padişahlar, bu e- --<>-

et ramnk merakından kurtu mirler ve bu hatunlar, yapmış 
m a - Türkiye ile Amerika ra ında Yu-
lamaz. Türkiyenin - şilbhesiz! - . . h 1 I oldukları cinayetleıin vebalini nan kumıklnyalarıııııı yapq1ağı taah-
cn büyük (şair - filozof) u olan (kefenle örtüliı) hır meç u boyunlnnndan atmak, ve Alla- hüd ettikleri seferler muntazam bır 

hayalet var; ondan sonra, belli 
Hamid, böyle bir adamdır; en ha karşı mcs'uliyetten kendile- hal<: ginnek uzeredır. 

b"cılı .,,..hıslar arasında bir kan- 1 b" ı, ın 
kıymetli şürJcrini ve fikirlerini """'S ~ rini kurtarmak için, (fatalist) Yunan vapur ıırının ır çoı;u ya ıı: 

burun tayfı da var lü meşhur İz.mire uğnyacnk ve tstanbuld-.n mal hep bu kaynaktan almış onlara. akides·ın·ı müdafaa ediyorlar·, ' Tatnr fatihi (Temürleng) in ba- oılmıyac:ıklardır. Bu sebeble şehri-
- f daLnıi bir heyecan içinde par- bası olduğu anlaşılıyor. Bu ha- tabiidir ki (fatalizm - cebriy- mizdcn Amerikaya ihrrıç edılecek 
layan ve en güzel edalar ile ifa- ye) felsefesi işlerine geliyor ve mallımn bir kısmının 1zmırc göndc-yalet ekseriya zevzeklik etmekle 
de sekilleri yaratan l "- fevkalade hoalarınn gı"diyor! ı·ilmesi muhtemeldir. Öğrendigimize 

beraber, sırası geldikçe pek ~ · •- d H 11 d karıhasında suret vermiş, ve gore Yunan vapuı..ırııı an a an ea 
hakimane sözler de söylüyor Ham idin felsefesi de fatalizm ızınirdcn doğrtı Ne\'YOrka hareket et-

vıcdaıunın en derin karanlıkla-
ve Hamidin bazı fikirlerine ter- esasına müstenittir; bizim bü- mişilr. Yine Yunan bandıralı P~ıteras 

nndan fışkıran (hissi dini) nin 1 . . (Tu h ) d .. d- vapuru ayın" ıs _ 16 sında, Anghra cüman o uyor; ısmı r an - yük şairimiz - dünya a gor u-
cnı;:rııtısiyle ihya etmiştir. dır. Bunlardan maada, Osman- frü fenalıklara, haksızlıklara, ve vapuru bu ayın nihnyetinde A

1 
tihinoi 

Hümid - bu sebeble - hayatın ~· ikinciteşrinln ilk ha!tasınd:ı. ı:nur -
lı nadişahlanndnn (Yıldırım fecaatlere ragm-cıı - vicdanının d N k h k t ~-' klcdi manasını düşünen, ve onu ken- ... en evyor a are e ~-...ece . r. 
Bayezit) ve, katlettinniş olduğu bütün ihlasiylc, Allıihın vücu- Yunan vapurları tzmirdC'n sonra hiç 

dı mukndderatındnn soran in- og-lu (Yakub Çelebi) ve Kosva bir iskeleden mal almıy:ıcaklardır. ·d· o l b.. duna, merhametine inanıyor; sanların şnirı ır. narın u- H.. '""unan vapurile Amerika.va sc.rl>cst kahramanı (Sultan Muradi u- (k d ) d · yor Hatta ... tün kaygularına, ümitlerine, a er e e ınanı · dövizle ~tılan haşlıa tohumu con-
davendigfır) ile onu şehid eden bütün" hl" k b yeislerine - pek beliğ bir lisan canlı cansız. ma u a n derUmi::tir. 
sırp fedaisi (Milo§) var. Temür- d t b'h t ktc fd l ··ğ vermiştir. Allaha ham ve es ı c mc Dil:e.r tara an memnunıyet e o -

Bu kayguları duyan, ve fakat leng de var. Bir knç emir de ı:nr bulunduğuna inanıyor! •. Fakat, renild iine göre Oliviyer ve şiırekfısı 
ki Hii.nıid onları tiyatrolarında cahil, dar kafalı, mütcassıb bir limited şirketi accnt~i Londra - Li

'Süzlc ifade edemeyen adamlar 1 bize biraz tanıtmıştır. (Emir VCT'J>Ol - izmir ve lslaııbuı arasınd:ı 
Hfımidin eserleriyle ünsiyet e- ruı ) j adam gibi değil, pek münevver vapur seferleri ihdas edecektir. Bu 
dince o kayguların dile geldiği-ı Hasan, Emir Çoban, an ' ve ve filozof bir müslüman nümu- suretle 1ngiltcre ile d<ığru vapur se-

onlara mensub kadınlardan 
ni kcndı vicdanl:ı.rınqa tecrübe nesidir. Ve mü.cdüman mezhep- !&leri yapmak mümktin olacaktıı-. 

(Dilşad Hatun, Bağdad mi.tun, A b• ·· d 55 
ederler, işitirler, ve hem Hami-, Hurrem Hatun) gibi! Sonra da !erinin dar demir çemberini kır- ltın ır gun e 
dı, hem de kendilerini daha iyi (Abul ala), (Hafız), (Saadi), mış c;ıkmış, hepsinden doğru kuruş birden fırladı 
tanım ıs olurlar. Bu sözü kendi ·· d .. - ·· ı · al ş ve p en 

(Firdevsi), (Hayyam), (Dan- gor ugu şey erı mı r - Altı fı"yatlarmın bir kaç 
tc<:nibcıne hına.en söylüyorum . siplerle kendi düşünüştitıe göre n 
Bizden ••hediyen aynlıp gı· den tc), (Şhakespeare) gibi biitiin '--" bi k t günden beri sür'atle yükseldiği-

dünyaca rnc!ihur dihi şairlerle• bir feı::;eıe nam urmuş :ur. · mıştık nu··n fı'y.,tlar bir 
bu büyük şair - müruru zaman - 1 nı yaz · " -
ile • bizden uzaklaştıkça gölge- (Namık Kemal) var. (Sonu sah nüshanmda) denbire 55 kuruş birden artmış-
.si büyük görünüyor; manevi ... ------------::-----=-------=---] tır. Dün bir altın 22.60 kuruşa 

·li 1 ı AAR/•F ı•ş'LER/• kadar muamele görmüştür. çehresini şimdi bütün şemaı Y e M ~"""""""""""'~,...,..,..,..,,~ 
farkedebiliyorum. _ R 

Onun içindir ki - Türk kültü- '---------- -- H A B 
rü aıeminde herkesten ziyade Bazı talebelerı·n ı·mtı·han 
bu meseleleri kurcalamış olan - • VA zt YE Ti. 
dahi şairimizi, hürmet ve min- larda muvaffak olama-
nctle selamlamadan, bu bahse 

~;~;~~ vermeğe gönlüm razı ının sebebleri nedir? 
tafsilat sığamıyacağı için, mer
humun yalnız (Tayiflar geçidi) 
ünvanlı manzum eserinden, mü
hlm sözler naklederek, en gamız 
ve karışık (hayat ve mukadde
rat meseleleri) kal"§lSlnda ne 
vaziyet almış ve nasıl düşüne

hi!ıpiş olduğunu göstereceğim. 

Benim bildiğime göre (Tayıflar ı 
Geçidi) inden henü.z kimse bah
setmiş olmadığı için, oradan mi
sal ve delil getirmeği tecrübe et,,
tim. Bu bahisler münasebetiyle, 
dikkatle okunacak bir kitabtır. 
Hiımid, bu eserinde, yirmi iki 
kişiyi konuşturuyor. Kendisinin 
dediği gibi, bu tayıfların (yani 
hayaletlerin!) bir kısmı (n
han) ve (Turhan} tiyatroların

da isimleri geçen şahısların ta
yıflaıı. diğerleri de bazı meş- , 

bur adamların hayaletleridir. A- ı 
hiretlc zaman tasavvur oluna
madığı cihetle, muhtelif asırlar
da yetişmiş olan bu adamların 
ruhları birleşip konuşabiliyor

lar. Böyle, ölmüşlerin, ruhla -
nnı konuşturmak, çok eskiden
bcri şairlerin habnna gelmi~ir; 
hatta Mihittan dört asır evvel 
vefat etmiş olan meşhur (Evri
pides), (Alsest) ismiyle ya?ılığı 
(facia) da, bizzat (ölüm = 
thanatos) u söyletmiştir. 
Meşhur (Fenelon) - terbiye 

mnksadiyle - yetmiş üç kadar 
kücücük diyaloglar yazarak bir 
çok tanılmış adamlann ruhla
nnı konuşturmuştur. Hamid 
eseıinde (Gaip bir sada) diye 
ölüme de söz söyletiyor; bir de 
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Orta tahsilini ikmal eden gençlerin 

ıand m:ın duşüklüğii itib:ırile yuk
sck tahsili becercmedildcrini gureıı 
ve c,<ıSen yüksek tııhsil meeburıye

tini knbul etmlyen Vek.lilct, son se
nclcı de ortayı ve liseyi bilirC!ıler 

irin birer seçim ve olgunluk imtilunı 
koymak ız.tırannd:ı 'kald.ıgı.nı çok mu
hık bulunıı:. 

. Ve ke7.a, bu imübanların yuıılı ve 
ı;özH.ı olması, keııdı muallinılcrinin 

hul::.ırile de olsa bu b:ıbdaki clcmt>yl 
bıtara! mumeyyiz. heyeUes-c vermesi 
n:oslahata muvafıktı. 

Fakat, bu gtizcl tedbir karşısınd.ı 
llk agız dbktilcnlere acunııs:ık bile 
ınuteııkıb senelerin verdigi netıccleri 
tet!dk lle aleyhde oldugu kııdnr leh
deki h~layı mutalc dan kııtınnma-

yı~en d bir muallim olduğum için 1 
çok iYı bılirim ki, çocuk ve onun 
velisi aleyhdcki neti(!(!cicıı daim müş
tekidir. O, daim (hoca okutmadı, oku 
madıgımız yerden sordular. ıfoca 1 

garez. yaptı .. ) der durur. 
Bir ınaarl! ordusunun, onun erkanı 

harblerinin nıımuslu ve fcragatkfır 
1 

insanlar oldugunu bildigimdm bu 
yaygaraya kulak vermem. Fakat ... 
Son sene içinde bir hAdise bilirim 
ki, derdini dınlcdiiim ailelerin be
yanları beni clüş\ındürdü. 

Geçen sene, 84 mcvcudlu blı son 
sınıfın bıtirme imtııınnında, fiz.ik 
dersinden on beş talebe not almış ve 
diğerleri donmilştilr. 

O sınıfın dersini idare eden mual
lim n:unzcdı henuz Uılebc imls. bu 
ngır dersi talebesine bazınettireme
miş Bu vaziyet karşısında imtihan
da ses çıkaramamış, miımeyyiz.ler de 
bildikleri gibi kesip doJrnmışlar, 

mektep müdürü de bund:ın mfuıtcki 
imiş. • 

Fizik dersi, kitabı olan müsbet bir 
ilim olduğuna göre ya imtihan şcklı 
kötü, yahud - iddia veçhile - tedris 
zayıf. Yoksa 84 kişilik bir sınıfta 

- on beş ki~ mfıstesna - altmış do
kuzunun dönmesi haklılığını akıl ve 
mantık nasıl kabul etsin? 

Bir izah 
cSııknrya> gemisinin Ege deniz..inde 

geçirdıği maceraya nid dünkü son 
yazımızdn D. Markis imz:ılı bir mek
tup neşrolunmuştur. Bu zatın Ada 
kaymakamı olmadığı. nnc.ık bir de- 1 

niz muesscscsinin mümessil acentesi 
1 

bulunduğu anlnşılmıştır. Muhnrrir 
arJrndaşımız.ııı yııptığı UıhkikaUı nt- 1 
fen kaymakam oldağu yazılan Mnr- 1 
kisin böyle bir sıfatı olmadığını 1 

- dün cSakarya> süv:ırisi Ethem kap
tan tar:ıfınd:ın yapılan bir ikaz ne -
öğrcnm~ bulunduk. Bu ciheti tashih 
ve 17.ııh eder, okuyucubnmızdan 

ozür dileriz. 

Yıne, bir çocuk velisi ağlıyarak 

hikaye ediyordu: Bir d rsden dönen 
çocuğumu gclecck hazirana kadar 
nerede barıruhrayım? 
Cıdden pyaru teemmül ve tecllum 

bır noktat 

Nasıl ki, muhtcrcın Maarü Vekilı, 
ka:ı:nya ui:rıyan bu kııbil talebenin 
vakti muk:ıddcredek ayni mektebin 
ayni sınıfına devamına müs:ıadc eUi. 

Ben diyorum ki: T>aha evvel yap:ı
l <ıgrmız miıııkabelcrl~ bu akıbetlere 
mii'hi olabilıdz, gençliğin kıymetli 

zamanlarının hedCI" olmaması için 
tedbirler alabiliri:ı:.. 

1''akat, bu kabil hadiseler karşısın
da :ıhikadar olanlar sussa da salfı -
hiyettar yüksek makamlar:ı, vaktin
de iblağ etmemek yine velilerin ka
b:ılıatıdır. 
• t. Münir Acar 

SPORI 
Muvakkat sicil 
talimatnamesi 

Genci Direktbrlnk t.rııfıudan yapı
larak bulun bölgelere bildirilen ınu
\'akkı;ıt sicil talimatnamesi 22/9/1940 
dan yeni sicil talimatnnnıesinin tat
bik mevkiine konaaığı tarihe knd:ır 
muteberdir. 

Mu\•:ıl~katen tatbik mcvkılne ko
nan talimannamenin lslanbul kuliıb
lcrı için bir tesiri olnııyaeağı kanaa
tindeyız. Cunku cvvcldenberi tstjUt
buldaki kuçük kulublerdeıı buyuk 
kuHıplere oyuncu alındıgını naz.:ırı 

itibara abıc.ık olursak bugun ıçin ts
tanbulun küçuk kulüblcrinde buyük 
kulublerin işine yıınyacılk oyuncu 
yok gibidir. 

Ynlnız bu blimatruımcden istifade 
ederek bu sene birinci kümenin zayıf 
kulubleri gayri !edere ve ikinci klı-j 
mc takınılanndan işlerine yarıyac:ık 
futbolcüleri al:ır.ık vnz.lyellcrini tak
viye etmek ihtimalleri mevcuddur. 

Bu talimatnamenin daha ziyade 
Ankııra, İzmir kulublcrine ynrıyncn
gını tahmin etr.ıc!rteyiz. Senelerden
beri mılli kUmeye zayıf girmekte o
l:ın Ankara ~c hmir takunlarımn 

bu taliın:ıtnamcden istifade edersek 
bolgelerindcki mmi kümeye dahil o
lamıyan kulübıcri.n oyuncularından 
takımlarını kuvvetlendirmeleri çok 
muhtemeldir. 

KulUblerin ceza 
heyeti 

Kuliiplerin namın2 ~.a h.-yetine 
iki nz:ı lntibabl için k:•l.1h nıunılıhas
ları evvelki gün bölge merkezinde 
topl:ınmışlar. Ekseriyet h:ısı.J olma
dıgınd ın topbnll öuumuz.d"'ki çar
$IDllba günü s:ıat 18 z tillk edilınii
tir • Bülcnd Turanlı f 

Stuka tayyareleri 
~UUAU ,ti@ S \IJUı!tul& ı.r.~ı~:ı., 

hava taaITU7Jarının en müessir 
şeklidir. Bazı reklam pilotları-1 
nın iki, üç yüz metre irtifadan 
bir ben.zin bidonuna makineli 1 
tüfekle beş kurşun abp üçünü 
isabet ettirdiği vakidir-. Bu mi
sal de gösteriyor ki pike ile a
tılan bombaların hedefe isabet 
ihtimali f;Ok fazladır. 

Aimanlar, bu maksadla iki 
motörlü stuka pike bombar
dıman tayyareleri kullanmakta 
idiler. Garb cebhesindeki is
tihkamlara taarruzda, Flandr l 
tahliyesinde bunlara mühim va
zifeler ,·eritmişti. Ağustosun 
on beşinde cenubi lngiltereye 
yapılan akın stukaların İngi
liz avcı tayyarelerine dayana
mıyacağını meydana çıkardı. 

Fakat diğer tiplerdeki Alman 
tayyarelerinin ağır zayiata rağ
men gene taarruzda ısrar etme-

• si düşünülünce pike bombnrdı
man tayyarelerinin başka bir 
maksadla geri alınıp nlınmatlı -
ğında tereddüd hasıl olmuştur . 
Çünkü bu tayyareler deniz he-1 
defterine taarruza çok elveıişli
dir. İstila teşebbüsünde İngiliz 
donanmasına karşı kullanılma

sı mevzuubahistir. 
Bununla beraber .Almanlar, 

İngiltereyc taarruzda sıhnatli 
atışlarla muayyen hedefleri tah
rib arzusunda olsalardı, stuka
lan kullanmaktan geri durmaz
lardı. Halbuki hücumlar mu
kabcleibilmisil iddiasiyle nere
ye olursa olsun bomba atmak, 
mümkün olduğu kadar fazla 
yıkmak, çok öldüımek maksa
duu takibe başlayınc.a değil bu 
_tayyareler hatta nişan fıletleri 

dahi lüzumsuz olur . 
Stukaların cs.1.s vazifesi mo· 

törü ve gövdeyi yoran derin 
pikelerle bomba atmak olduğun
dan bu tayyarelerin insadaki 
emniyet emsali diğer tiplerden 
daha büyük tutulmuştur. Ka
natlan, perçinleri. iskeleti kuv
vetli yapılmaktadır. Fakat bu 
kabiliyet silahl8.n, hareket kut
rundan bir mıktar fedakarlık e
dilmek suretiyle elde edilmiştir. 
tleride bu tipin daha tekamül 
ebniş §ekillerine tesadüf edece-
ğiz. Hikmet IJ,G.\Z 

tstanbul Maariı MQdudı~•iin-

den: Skolastizmin doğması 
cS:ıyın gazetenizin !3/lX/1940 Servet, konfor ve emniyetin ;:ırttı~ 

tarihli sayısının cOkuyucu diyor 1rak - TOrk anlaş- ğı yerlerde iki muayyen gıupdll 
ki> sütununda Gazi Osımmpıısa maSI aflkadarlara alimler meydana r,elmiş; bunhtrd~ 
Erkek orta okulu Uılebcsinden bi- biri kıli~cye mcnsub ve digcrleı • 

bildirildi ri kendisine imtihanda haksızlık mustakil çalı.şan ~limlcrdir. Huntor-
edıldifini ve okul ınüdurlu •une --o-- dan buincisi daha evvel kuru'lmuf 
müracaatında da mudur bu hak- Şehrimize gelen malUıne.ta olan buyuk bir muessesenin P~-
sız.lığı teslim etmekle beraber, gorc 1rak 1ktısat Veziri Bağ •· Jindcn i.,hfadc edıyordu. Gıek fıltif' 
tashihine saltıhiyeti olmndıgını d· d Ucıııet tlıışeıniz Bay Baha Erkerl ve ideallerinden ilham alan bu ka• 
bildirdigi yaz.ılıyordu. knb~' t>deıd; iki memleket arasında- demik ulema sınıfııun dilleri ı..Dtıo~ 

Hndise hakkında yapılan ince- ki t.c;ıri ı. unasebetlerin inkişafını olduğu gıbi kullandıkları rok:ıınıltır' 
lemcde, talebeden imtıh:ınd kı- bild" · 1 k d .. Rom .. rakaml"rı ı'dı'. Bu tıpdCO 

nr.ı.u cyled•sini ırmııı ve ra ın " " ~ 
rık not ahm Munir At.ı •un mu- ğ dd ulnn1ayıı muhafaznka" rl, .. ı· dcnırdı. ıncrıııı-ke!imizden alabilccc 1 mıı e- "' " 
dürlilğe muracaaUa kcndısinc teb- lcr :ıak'ı:ında izahat istemiştir. ırak İkinci gnıpa girenler ise yalnız keo· 
liğ edilen notta bir yanlışlık oldu- memleketlerinin ihracat mahsulle- di kuvvetlerine day:ınıyor, hesablıı• 
ğunu ve notunun :tashihini iste- rını daha kullanışlı olan Arnb r.ık 1111-

• k ıimir için iyi blr pazar olduğunu ve 
miş ve imtıhan evrnkının te ·r:ır Jıırile yaı>ıyoı· ve duşuncelcrındc ı~o-

d mulıtaç olduğumuz bazı maddelerin - rd 

1 de lmrnd:ın temin edilebileceği ya- ı 
tetkikinde takdir edılen notun c- ı Jın tın'ane duvarlıınnı aşıyorlıı 1• 

giştirilmesi lazım gclıncdigi r.orıı - Hunltır inkılfıbcı görünen yeni ilıtı 
müş ve kendisine tcblig edilm~- pılan tetkiklerden anlaşılmış ve kar- fikirleri halk dilile münakaşa eder-
ti şılıklı mübadelelerin inkişafını te-

r. lerdi. 
Talebe bununla da kanııat et - min için Turkiye - İrnk - Suriye de- Bu iki !ılım grupunun teşekkulune 

mcmiş ve evrakın bir defo dahn rniryollarında müşterek ve ucuz bir rııgmen yine bir takım muşktııı~r 
tetkikıni istemiş ve okul mudurü tarife tatbiki için bir anl~m:ı imza- karşısında kalan mm pek yavaş ,ıer-
bunun üzerine buna imkan olma- I:ınmıştır. Anl:ışma :ılakadr1rlara teb- liyordu. Bılgınin ilerlerncsıne karŞ1 

dıgını kendisine bildirmiştir. lig cdılmiştir. 1rakdan hurm:ı ithali koyan en muhiın engellerden bırınıll 
.Keyfiyetin bu suretle tavzihini için ithalfıtı;ılanmız faaliyete gcçıııiı;- cııhU halk kütlesi oldugu şuphcstı 

saygılanmla rica ederim.~ !erdir. 1 dir. Manastırlard:ı \'e mcdre'"..elecdCS 
Maarif Müdurü -->tıc-- bile dini bılgiden gayri bilgiye lıı-

Tevfik Kut J zum olnıadıgını ileri süren bır yob:ıı 
skenderun ve Trab- ekseriyeu vardı. ~unıa.r, tabii u1araıt. 

Şin_ıal ~eml~ke. le-j zona ilave seferleri ! ~~~:.:;~er;~ ;;~:!:ri01:~~~:~1~:~ 
1 t t b 1 zd b. · mahal::ırı da o nisbette az oluyorc!U· 

rı e ıcare ım1z Ccnu liman arımı a ın Bu kısk. ıtl;lık yalnız. birinci gruP' 
kt•n ticaret eşyamızı nakletmek inhhır etmıyordu Aym k<'yfıyct ikıo • 

lsveçe mal numuneleri 
gönderildi 

Türkiye - İsveç ticari müna
sebetlerinin inkiş:lfı için kru·şı

lıklı çalışmalara devam edilmek
tedir. Stokholmda ihdas edilen 
ticaret at.aşeliğiıniz yakında fa- 1 

aliyetc geçecektir. Vekaletin 
emriyle İsveçe nümunelik ola
r.ık pamuk çekirdeği, kuru ii-

1 

. . d"- b .h 1 
zum, ıncır ve ıger azı ı raç 
maddelerimizden nümunl.'ler 1 

gönderilmiştir. Ümi<l edildiği ' 
gibi İsveçte ihraç maddelerimiz 1 
revaç gördüğü takdirde bizim 
de bu memleketten bir çok idlıa-
ı~ ... _,....._._ -- ı...:ıı.--- ..ı~: ... 
ve demir mamulab gctirtmemiz 
mümkün olncnkbr. Diğer ta
raftan lsveçten memleketimiz 
deki alakadarlara gayet müsaid 
teklifler yapılmıştır. İsveç fir
maları kadın ve erkek kumaş
ları, makine ve yedek aksamı, 
gazete kağıdı, karton maınulle· 
ri, lüks ambalaj kağıdlurı ve sni· 
re satmak i.~tediklerini bildir -
mişlerdir. 

SABAHTAN SABAHA 

Bu hücum 
Petrola mı? 

( Baı tarafı 1 incide) 
landı ve henüz oradan çıkanınmıs-
tır. 

cTaymis• şunları yazıyor: dt;ıly.ın 
ların yurüyüşü orta şark kumand::ı
nımızın tahmininden e\'Vel durmuş
tur. Zaten Mısırda işgııl edebilıiikleri 
sah:mm da Mısırla a!Aka ı yoktur. 
Asıl Mısır, Nil deltası \'e \'adisi ile 
başlnr.> 

Halbuki Alm:ınlar iki ay ev\•el, şid
ı.letli tayyare hücumlarına başlarken 
1ngiltcrcnin ıstilasını yah.-ın goruyor 
:{·c öyle ilan ediyor, ltaly.ınlnr Akde- , 
nızde tngiliz hakimiyetine son çek
mek için Mısıra hiıt.um ct1ııderini 

1 
haber vcrh·orlardı. j 

tkr hayal inkısnrı knrşı ında mih
ver deVl:?tleri bir hafta c\vel buyiıl~ ı 
kararlar verdiklerln.l bıldırdıler. Bu 
k-.rıırlardan )liri veya b..ı langıcı or- 1 
taya çıktı: Almanlar, kuşa donçıı •ve 
nylardanberi dileklerini yerırıe ge
tiren fıumanyay::ı ;ısker gonderdıler. 

Ruınanya işgal olunuyor. 
Neden? 
Bunun r-ebcbi pc;k uızıh değildir. 

Bir rivayete göre Ruınanyaya giren 
Alman a k<'rı t::ılim kıtanlıdıı·. B:r 
rivayete gore petrol kuyularını mu
ha!ııznya gıtmckt~ir. T.ıl nı kıtııatı 

ne demek? Tiu•ncn sl,erlcriııııı bu <;I-

rada talıme ne ıhti.} acı \ r? K.ıyul rı 1 
muhaf .. za ise. bu d:ıh:ı dognı \ c nkl:ı 
yakın bir scbeb ol:ıbılir. ; lm::ıny., 

Rumany::ıııın petrolun<' artık uya o- 1 
lan ihti.} ncı kacl::ır muhtaçtır. Fr:ın a 

1 
seferi, tayyare harbl••ri ve hele İ'1gi-ı 
liz tayyarelerinin hiı<.'umhrı A 'ınaıı 
stokl::ıı ını bir hayli fndiı m! ol:ıL k
tır. Almcınya ancrık petrol stoi-una 
gü\•encrek harbe glrmişll. 1 

Rurnıınya petr<ıllcri scııtdc diirt, 
beş milyon ton \'eriyor. Bu A!mıtn.}-ı
nın belki b~dc bir ihtiy~ ını tatrcin 
edecek mlkt:ırdır. Fakat h<'p ı Alı 1an 1 
yııya gitıncdıği gibi kuyulnrın iyı iş
lemediği, trım randımanı \'ermediti 
de söyleniyor. İŞlc .şimdi Alın.ınyo 

ı:ıctr<ıl kt vuhı"lm <'l°'l" alm:ıktln b:ıs-

için bu hatta ta.'ıs.is edilen Dunı- ci grupda da goruldugu ı:ıbı cksCri
lupınar ve Sakaı·ya vnpuıunun vetııı vPnıliklC're karşt daima mµh• • 

ihtiyacı karşılayamadığı anla- ! İef<'t ;rzu u l::ışıdıgı görüldugundeJJ
şılınıştır. Bu hat.ta a)Tiycten hıılk kiıtlt•si de bu yeni kafalı lırfl' 
büyük bir \"apur dalın tahsisi 

1 

lcre illiCat etmiyordu. 

h 
Bunun neticesi olar.:ık yeni kııfııtı 

kararlaştırılmıştır. Bu sebe le ilim adaınl:ın d:ı beyinleri y..ıv ş cıı~ 
Sosyete şilebin, Demir şilebi İs- lı~n m lcl.daşlarile istihza cdıp on
kendcnına gönderilmişti.·. Jarın W:cti neilılerini kırıyordu. ıw 

Diğer taraftan KaradeuL' is- n:ıenalryh eski devırlcrdc iliın cec1aı
kelelerinde birikmiş olan eşya krinc y:ıp:lan mezalimden" dolııY' 

7 yal:ıız. din erb::ıbını iUı:ım ctınr'k (le 
ve yolcuları alm:ık için de \ a- doğru d~ ldir-. Knb:ıhatiıı hir k1-un1 

tan vapuru ilave postası olarak 1 da kendilerinde ve bilhass:ı mesıcl<
Trabzona gönderilmiştir. tcışlal'lnd:ıdır. Ba.::on, nı uııs ve Gutıl• 

ADLIYE;:JE I' 
hırsızının mahkO- 1 Pul . ' 

Beyo •lund-. pulcu Omırosun dukkii-
nmc!an 132 liralık pul uçırmnkln suçlu 
s:ıbıkalı hı:rc-...ız.lard:ın Pm lo Papado
polo \"C bu pull::m hırsızlık malı ul -
duı:unı.: bılc bıle 70 liraya s;ıtın :ıl
m::kla suçlu fotogr:ıfçı Amirzeni.ı 

altıncı ru.Hye cezadil muhakemelcri1 
y.ıpıldı. Ve iddia makamı suçlu -
l:ırın cezalandırılmalarını taleb etti. 
MuhakC'mc mud.ıfaıı ve knrar için 
baş~ıı bir glinc kaldı. 

Tiren vagonunun altmda 
ayağım kesdirmiş 

Y(•dikulede De\ lct Demir yolları a
tölyesinde çnlışan Nuri oğlu Ya~ j 
dlin man<?na yapmakta olnn bir va
gona :ıy:ıgır.ı sıkıştırarak parm:ıkları 

k~ilmiş ".C Ccrrahpaşa hastahanesi
ne knldırıl:nıŞ'ı:-. Tahk!kat yapılnıak-ı 
tadır. 

BELEDiYEDE 1 1 

Kara Mustafa paşa I 
türbesitin tanzimi 

1 
Çarşıkapıda Karamustafa 

pa.<;:a tiirbesinin 'e etrafının tan
zimi için bir proo haı.ırlanmış
tu·. Proje imar r.üdürlüğü ta
rafından dün vah ve belediye / 
reisi doktor Llıtfi :Kırdara vc-

1 
rilmiştir. Bu proje;.c nazaran 

Kara Mustafapaşa ürbcsi or
tada kalmak üzere tiimnin her 
iki tarafından 16 metı\ ıenifJli
ğinde iki yol açılrnakta'1ı Pro- ı 
jenin tatbikine derhal }>ışla • 
nacaktır. Bu sahanın ist.\ıj,fı.ki 

ic;in lüzumlu tahsisat mev,ıt

tur. 

gl~i. b:ızılıırı ölüm cezasına ç:ırpılıııt. 
m,. hur 51ımlcrin çektikleri bcUıl rııı 
biı· kı:;rnın meslekt.ışl:ırdan gel -

cligini unutmnmalı. 
Oalilayı enkızisyon:ı sevkederıtct 

oıın çı.;kcmiyen üniversite matctnatil' 
hocnl.ırıydı. O sıralard::ı papalık rn:ı· 
kamınd:ı bulunan ve Galilanırı hır tıı
bcsi olan Kardınal Barb:ır:ıninin ııo
casını mudafan etmege çalışmasıııll 
r.ığmen zavallı Galilanın kıskanç ıır

l·ada~!nrı bir torlu susmuyorl:ırd1• 
Ne yazık ki insan ruhu böyle. Tııbıul 
insanları ve diğer mahllıkları (r'ord> 
otomobilı gibi bır çapta çık;ırnlly\lr. 
Zckı ve tab'an sert olanl11T gnbı ve 
yıwaş o1an1arn tnh:unmi1l edcme.)"W 
onlarla istihfaf ediyorlar. Bun.'l oıu
kabi.I geri olanlar da kcndilcrindel' 
pek ileride gidenleri kıskanıp onuırl 
devirmege \"C hattiı i!nay:ı çalışıyor· 

lnr. 'Bunun için bir takım şeyler dC 
uydurmaktan çekinmiyorlar. Kehrl
bayn elektrik h~ası ve mıhl:ıdtı 
taşına mıknatıs hassasını \'ercnterC 
karşı bunlar bu gibi şeylerin şc1t;ııı 
oyunları oldugunu ileri siıriıyortaı"· 
Fak~ıt buna mukabil tahammuı ve 
mUSJmaha kabiliyetleri yuksek olsfJ 
ve ilmi miikteseb:ıtı da pek geri ol
mayan bazı tilimler de, sırf idare ku
bi lıyetlcrinden dolayt, afaroz edil -
mek 5oylc dursun kiliseye \'eya rıfı
fuzlu tnrnfa muti n<ldediiirdi. Ma~t!ı.>
ı::er, bu ncı h~ıkikat tarihin hcoıeıı 
her devrinde ve h<'r yerde ~örülllr. 

1 MÜTEFERRIKl 
Milli Piyango talihlileri 

Milli piyangonun 7 ilkteşrin 
çekilişinde 60.000 liralık büyill< 
ikramiyeyi Diyarbakırda ı..aıcı

bey mahllcsinde bekçi .Arif 
Durmuş ve tuhafiyeci Mustafıı 
Bozayı 20.000 liralık ikramiyeyi 
de 92764 numaralı bilet sahibi 
Adnnada birinci orta okul öğ
retmeni Turgut, 10.000 liralık 
ikramiyelerden birini 90557 nu-

ka çnrc görenwmiştir. maralı tam bilet sahibi Buı-dur 
Fnkat bunun için Rumanynya>ir tahrirat katibi Yus:uf Ersanlı, 

emir gondcrmck J·fıfi d~il mi li? ı · 
diğer 10.000 liralık ikramiycyı Dort fırk. askere, toplara, hava kr-

\ ctlerine ne luzum v:ır? 

/ 

de 9029 numaralı bilet sahibi 
tııgilterenin sulh:ı icbarı için 1- İstanbul Parnıakkapıda emekli 

yuk Br.taııya adaJ, nnırı istilasının general F'uadpaşa haremi Ncr· 
başka care olmöldıgını, mlıstcmıeı.., min Dahıvman kazanmışlardır. 
lerinde, hatta Akdenizde bir darı.. ! ;-----::----------. 
nin bılc 1ngıhercyi yE'rc seremiyc- J KT j SAD 
g ni l,:ıbul \ e ıı.in ettikten sonrn ~ 

bunu y.1pamayınc:ı acnb:ı mihver c.· Kaşar peynirine azami 
.Jetleı i gene başka \"e kuçuk mU\·· 
fııkıyeUerle iktifaya, zaman gcçh satış fiyatı konuluyor 
mey~ mi karar verdıler? Fakat • Kaşar peynil'ine azami sa tıŞ 
Cih:ııı Hal'bi tccrübe::i Rumanya1 fiyatı konulması için belediye 
ve Sırbistııııı:-ı istiHisilc, hnttıi Mı& iktısad müdürlüğü bir proje 
kadar butilıı yolun serbest olmnı hazırlamıştır. Bu proje pauır-
dc harbin k:ıznnılamıyacağmı, bi k 

tesl. gu··nu·· nıuz·· akeı·e f)lunnca -
kıs bu dağınıklıgın bir zfıf scb 
te kil eltığlni göstermiştir. Kaldı tır. Diğer taraftan iktısad mü
bu sr>fer Alm nya Mısıra gitmek dürlüğü şehrimizde bulunan 
terse b r çıkmaz soka-'a sapacakt yağ stoklarını tesbit etınektc -

Beh«t SAl<~A d" ır. 
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Hükümcti ele g~innek için 
~pılan mü deledeki hızmetle
ri için kendilerine Reichstag 
tnebusluğu, Gaulciter1ık ilh gıöi 
bir çok znfer hediyeleri veril -
llliştir. Salisen Himnılcr ile 
Sıyah gömlekli S. S. leri ve giz
lı zabıta. 

Gestaponun vicdansızca zu
liunı ri. bapishan !erin ve tah
§İd karagiüılarının vahşeti, jur
llalcılık ~ hafiyelik sisteminin 
bu kadar ô.dileştirilmesi benim 
nazarımda ııazi sisteminin en 
iğren<' simasını ıtcşkil etmekle 
kalımıyarak bana Alınan ka
rtı.ki.erinin en mes'uliyetli ta -
tafını da gösterdi. Anglo Sakso
ıtutı kabahatleri, ne olursa ol
auıı, hiı:; şUbhe yok ki dtlnya
da en i~ i kalbli adamdır. Benım 
gibi cc-nebi memleketlerde ya
Şanu bir adanı ıcin bu bilhassa 
a kii.ı bir sevdir. Ne zaman 
lngılte~reyc · dondüm ve Dovcrde 
bir ham.ıla ı ast geldim ise kcn
dt$ının göze caı pan evsaf mı 
d l'h..ı.l farkettim. İngilizler, 
h tta dahili harblerınde bile, 
~rf i .cıı<'c yapmak 7..cvki için 
ZUlüm \'c tazyik ıcr:ı ına hicbir 
" ttıan meyletmemişti. Teuton-
latıı:nızcıa b "sad!.sme,, le-
k bu ebe dobyı izah 
C!dı!eın·): cek bir şey sayılır. 

Çünkü Almanlar normal ha
~ lta 1ngili7.lcr kadar iyı ka lb-
11d1rler. Çocukları ve. hayv n .-

rı C\ mcleri de fıtrı ve samı
ltı 1ir. Ii'akat bir Almanı anor
llt~ı bir otorite mevkıınc koydu
l\\ız mu ele er ahvalde derhal i uii timal odC'cektir. Eski 
h 

1

ll:ıan ordusunda bil N. C. O. 
Ususi fordlcrc zorbalık cttilcr. ı 

bıtinıalki Almanın ta.mamiylc 
lltılaynbıl cgı lisan budur. E
S(:rın basl n cmda bu C'ih ti Al· j 
~ n damaı larında büyük ni::;
~tte dolaşan Slav kanı ılc 
~ah etmcğe Galıstım. Bu ihti
latın l>E>k kötü bir netice vcmıe-
I 1 Çok ıhtimal dahihndedir. Böy
~ Olmakla beraber bu elim ve 
~ tık va~fı ancak kısmi surette 
~~h cdcbılir. lngılterede bir 
'-"!tlaponun VÜC'Ud bulmasını 
altıı alamaz. Neden Alman mil
~1 İlaata ahcmış ve dısjpline rn·· "i 

., l.!$trıid olmakla beraber bu 
Ct~lapo usullerıni tabii di-
~·~ k a· b. abul ctmesey ı ve ına -
~ıı . 

aleyh onlara tasvıb ve tnkiı-
l'fl değil de adeta müsamahaya 
~cı.ran bir lakaydi ılc bakın -

~sull rinc ve 

1 f iirk Rumen ticari . 
münasebetleri 

zaliı~liklerine tahammiil edecek-
ti? 

Gestapo zaman ile oı tadan 
kalkacaktır. Fakat, istikbal hu
smrunda beni hala pek müteeşsif 
eden ve endi.şeye düşüren ci
het Alman gençliğinin terbiye
si idi. Ben tahsil ve terbiye bah
sinde bir mütehassıs değilim. l!u 
kat vasati bir Alman çocuğu
nun tahsil ve terbiyesi a ağı 
yukarı atideki tarzda cereyan e
der. Altı yaşında, ilkmektcbc, 
ynhud köy mektebine gider. Ye
di yaşında Hitl r gençliğinin 

(Youth} küçükler şubesine 

yani Jungvolk'a girer. Jung
volkdaki terbiyenin biiyük kıs
mı bizim "Boy Scouts,, lara te
kabü I etmektedir. 

Fakat burada Nasyonal Sos
yalist. ruhuna gore siyasi kon
feranslar da vardır. (Yani ırk 

üstünlüğiinc ve mılli kifayete 1 

dair konferanslar). Nişan tallın
leri d yapılır. ÇocuJun omuzu
na yedi yaşında iken tüf ek ve
rilir. Ou dort ya.§ından, on seki
zine kadar, çocuklar için asıl 

Hitlcr gençliğine iltihak etmek 1 
mecbwidir. 

Burada siyasi ve askeri ter
biyeleri il n göttirülür. On se
kiz yaşında, altı ay iş bir.metini 
ifa ed r. On sekiz yaşı ile yirmı 
arasında (yani iş hi7.mctini bi
tırdıkten sonra) iki sene siiren 

erlik hızmctini yapar. 
var) 

Hayrete şayan bir 
hırsızhk vak' ası 

HA 
Tek b!IC 

Mustafanın 
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Kızgın UtüyU Ostlerino 

SON GURE LERi ~ atmış 

Kara İbo, yarım saat sonra, 
tekrar suya koştu. Bu sefer A
liço pe~inden koştu. Hasmının 
kispetinin kasnağından tuta
ııılc: 

- Ah<>, burası hamam mı j 
be? Güreş meydaw be diye 
bal:rırdı. 

Sultan Aziz bu hale kızdı. Ve, 
Aliçoyu saraydan sürdü. 

J{avasoğlunun tam mfınasiyle 
çenes! açılmıştı. Ha bire söylü
yordu, eski derdleri tazeliyordu. 

Bu, çenebazlık de\ am ede 
dursun, ortada güı cşeın bite
ceği yoktu. 

Koc:ı Yusuf ile Ad,uı hasım
larını mağlfıb etmişlerdi. Şımdi 

iş Aliçoya kalmıştı. 1 
Fakat, Aliço çok oynak ve 

sert olan hasmını bir türn mey 
dandan çıkaramıyordu. 

Filibeli Kara Ahmed, bir kaç 
kere Aliçonun altma düştü . 
I.Jıkin mağlub olmadan yaka
sını kurtardı. 

~liço, hasmı Filibeliyi mağ
IUb etmek icin çok gayret sarf
e<liyordu. En son olarak bir ke
re daha tek çapraz paça bastır
Dll§tı. Hatlıi. bir paça kasnak o
yunu ile de asmıştı. Fakat, t:ım 
a.~ıracağı sırada Filibeli bir bi
çimine getirerek paça kasnak-1 
tan kurtulmuştu . 

Güreş, fevkalade heyecanlı 

devam etmekte olduğu halde 
bir netıc"'ye varacağa benzemi
yordu. 

İhtiyar Cazgır, meydana u
zun uzadıya baktıktan sonra 
Knvasoğluna dönerek: 

- Usta, Filibeli yaman güre
şiyor. 

- Öyle .. Pchli\·andır. 
-- Filibeli, Adalıdan daha pch 

livan değil mi? 
- Muhakkak ••• 
- Hattiı. Koca Yusuftan da 

dnluı. ziyade pehlivan ... 
- Bu da muhakJrnk.. Yalnız 

Y ı-;ııfı.'.'l başka tnra.t1arı da yok 
d~·gıL 

- Evet. Adı iıva r.aznran 
Yusuf daha oynak ve yenici bir 

1 

pehlivandır. 

- Fakat 1'1.libeli 
hepsinden ustadır. 

bunların 

- Bak Koca Yusuf giireşi 

temizledi. 
- Eğer, Aliço Filibeli ılc be

rabere kalırsa Adalı ile Ifoca 
Yusuf boğuşacaklar demek. 

- Al~o, Filibeliyi meydan -
dan çıkaramıyacağa benziyor. 

- Ne yapsın ihtiyarlık.. 
- Öyle ... 
- .Pnkat, dah~ belli olmaz. 
- Usta; anlat öyle ise bir iki 

hikaye daha .. 
Ne anlatayım be? 

- Aliçodan anlat .. 
- Aliçonun hikayeleri bit- j 

mez... I 
- Usta, Aliçonun Kel Memiş 

ile Silinide olan giire~ini anlat-
sana •• 

- Hangi güreş bu ... 
- Hanı Kel, Aliçoya meydan 

okumuş .. . 
-Ha .. . 
- Sen orada mı idin? 
- Orada idim .. 
- Usta, Allah aşkıııa anlat. 

- Peki ... 

- Aliço, o vakitler gençti 
Nerede güreş olsa Aliço orada 
bulunsa, başa güreş olmazdı .. 
Aliço başı alır giderdi. 

Pehlivanlar, Silivride yapı

lan bir düğün güreşinde top
lanmıslar, baş3. bir tay, elli altın 1 
vardı .. Herkes, güreş gunune 
kadar AJiçonun gelmediğini se
vinç addederek tayla elli altını 
nasıl p::ı.yhışacaklarını konuşu -
yorlardı. 

Fakat Aliço, Silivri güreşını 

haber almış, İstanbuldan yola 
çıkmıştı. 

Güı eşin olacağı gece yaı ısı 
Aliç:o, Silivriye çıka gelmişti . 
Hatta benim de haberim yok--tu. 

Pehlivanlar erkenden yattık
ları için Aliçonun geldiğinden 

haberdar olmamışlardı. Aliço 
da geç gelip, geç yattığından, 

geç kaldığı cihetle gene pehli
vanlar güreş günü Aliçonun 
geldiğinden haberdar de<Jiller -
eli. Ben dahi .. 

Pehlıvanlar sevinç içinde idi
ler .. Birbirlerine şöyle söyleni 
yorlardı: 

- Kel, gelmedi .. 
- Sus, vallah şimdi çıkar ge-

lir .. 
- Ne ise başı paylaşacağız!. 
- Artık gelmez .. 
Kel Memiş, hepsinden keyifli 

idi. O, ikide birde güreş mcyda
nma dikili ve asılı olan altın tor
nasına bakıyor ve içini çekerek: 

- Ulan. şu paraları nihayet 
kemere indireceğim diye söyle
niyordu. 

Çünkü Kel Memiş, hepsini ye
nehilirdi. Yalnız Aliço ile güre
:;ini ayırd edemiyordu. 

Sirkecide Çiçckp:ızannda Şir n h, -
nında 8 numaralı gömlek in , . th. -
nesınde çalış:ın Nesim ve Yua, dun 
çalı tıkl:ırı ve ütu yaptıkl:ırı ~ r ... a. 
Ohanes tarafından ellerindeki u•u 
alınmak istenmiş ve bu yuzdcn kav
ga çıkmıştır. Ohanes kızgın ut ıvu -
zcı lcrınc :ıt:ırak Nesimi sol ko unu 
y.ıknrak \'C digerlnı de iltuyi.ı u uDc 
urlat:ırak yaralamı '-'C l :ıkal 
Ur. Y:ınılıl, rın tedavi! 1 yapılır -
tır. 

Bir bakkal çırağmın 
damarları kesildi 

Yenıkoyde iskele cadde inde bak- ı 
kal Panayotun çır. gı Pandeli tcmı -
lık yaptığı sırada buyuk \ ıtrın c:-ı -
ınekfını devrılmlş ve P, n;ıyotun "• ı 
kolunun siyah kan damarları kcsıl
misıtıı-. Sıhhı imdad otomobilıle Bc
yoglu ha'.rtahı:ıncsine knldırılmışt.ır. 1 

l
~~------ııl 

TİYATROLAR 
~· 

Şehir 
tiyatrosu 

temsilleri 
Tepeba§ında Dram Kısmında 

12/10/1940 Cunuırtesi günü akşamı 
Snat 20.30 da 

OTELLO 

lı;tlklal Caddesi Komedi Kısmında 

12/10/1940 Cumartesi gunu akşamı 
Saat 20.30 da 
YALI UŞAC.1 

Her tarafa otobüs vardı 

SIHHIYE MEMURU ARANIYOR 

fsUınbul eivnnnda bır inşaat ma
hallinde seyyar olarak çolışm:ık fi
ZCtC' sıhhiye memuruna ihtiyaç var
dır. Talip olanların şeraıtlerini ve 
şımdıyc kufüır çalıştıkları yerleri 1 
122i numaralı posta kutusu adresine 1 

bildirmeleri. • ' 

Çekoslovak takası -
için ihracatçı arayan 

ITHALATÇILARIN 

Derken, birdenbire Aliçonun 
güreş sahasına geldiği görül
dü. 

S"rl,cci Muhürclar Z. Hanında 
Emek :ımb:ınnn mur:ıcaatları. 

lm:Dill ........ allll .... 

Pchhvanlnr, Aliçonun geldi
;;~n! rörmüşlerdi. Hepsinde şa
fak atmıştı. 

Hele, zavallı Kel Memiş sap
san kesilmişti. Hırsından bıyık 

Jımnı yiyordu. 
Alico, doğru ağaların yanına 

geldi, oturdu. Ben de oratla 
idim. 

Bütün giireşler oldu. Bn13altı 

güreşi de bitti. Kel Mcmiş, baş 

altını kurtarmıştı. 
Cazgır meydana çıkmış bağı

nyorddu: 
- Başa güreşecekler ortaya .. 
Aliço; olduğu yerde kıpırda

mıyordu bile.. Çünkü ona kar
şı kim çıkacaktl. 

:Sütün başpehlivanlar, Aliço 

geldikten sonra hepsi başaltına 
gürcşmişlerdi. 1 

Cazgır, tekrar, tekraı bağırı- j 
yordu: 

- Başa bir tay, elli altın var. 
Güreşecekler meydana .. 

Orta,Y.a gelen giden yoktu 
Nihayet Kel Memiş parsasını 

toplamıştı. 

Şöyle bir iki sallandıktan son
ra, Aliçonun oturduğu yere gel
di ve: 

- Usta, baııtan bana da pay 
ver .. dedi. 

Vay bu lafı söyleyen 
sin? Aliço, oturduğu 
doğruldu.. Ağzını açtı: 

scnmi
yerden 

- Bre susak ağızlı .. Sen pay 
alacak adam oldun mu? 

(Sonu var) 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden 

İdJrcmiz Şı li otomobıl g rajı içın uç otomobil tamircısı ılc ıkı boblnbre 
ihtıy.ıç vadır. 1 

T, lıbkrln nüfus hu\ ıyct cuzdanlorı ve şımdıyC' kadar çalısmış oldukları 
yerlerden aldıkları milddetı hizmet ve ık. larık bırlıktc 23/10/1940 p:ı

zote ı &unu a..ıt 14 de idnı c.nın MC'tro haıııııd.ı : Z:ıt t leı ı Muduı lu •uııe 
rr ur:ıca::ıt ctmel<.'ri !uzumu bıldirılir. (9i76) 

İstanbul Hava Mıntaka Depo 
Amirliğinden : 

1 - Hava birlikl ri için 3000 çift er kunduıa ı •. 1."l aklır. 

2 - P,ız:ırlıkla eksıltmc ı 16/10/1940 ç. r :ımb. gunu • t 14 de Ycşıl-
koy h va mıntaka depo umırligı s ıt1114.lm kamı yonund, .>.ıp 1 kt r. 

3 i tcklil rın ııtimunclcrıle \ e ter n ti rıle l:ıır' kt ınc .ur gun ve 
komı yon:.ı ınuracnatlurı. c97i6 

., 

. 
KENDiN BiRiKTiR 

1940 

T. iş. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
İKRAMiYE PLANI 

iKRAMiYELERi 

ı adet 2000 liralık = 2000.- lira 
3 > 1000 > = 3000.- > 
6 > 500 > = 3000.- > 

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

210 > 25 > = 5250.- > 

Ketideler: 1 Şubat, 1 Mayıs,' 1 

Ağur;toa, 1 lklnclteırln tarihle· 

rinde yapılacaktır. 

Denizcilere İlan 
İstanbul Mıntıka Liman Reisliğinden : 
Kaptan, m::ıkinist ve kla\ UL kaptanlnrındnn 1940 senesi ikinci teşrin 

tcrlii sınıf imtihanına talib olanlann olbabtaki talimatname mucibince 2 
Birlncitcşrin tarihine kadar müracaat etmeleri lazım gelirken gerek bu 
defa ve gerekse ikinci defa olarak imUh;ımı gireeclderden 1.ıir çokları 

ııimdiye kaqar muracaat etmemişlerdi. 
Bu ayın on bcşıncı gı,ınu nkııamın.ı kadnı i<ıtidalnrlle rlyasetimz mua

nıelat şubesine bb:znt gclmcdıklcri surette bu dcvr Jmtfünnına kabul edi-
Jcmiyccckleri ilan Qlunuı. c!J654> 

i mm FAeRiKA'un SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLAR! 1 
100 metre mikabı 2.50 : 5.00 X 0.25 X 0.025 M. eb'ndında çam tahUısı 
400 > > 2.50 : 5.00 X O.'!.? X 0.025 > > > > 
200 > > 2.50 : 5.00 x 0.20 x 0.025 > > > > 
250 > > 2.50 : 5.00 x 0.18 x 0.025 > > > > 
150 > > 2.50 : 5.00 X O.lG X 0.025 > > > > 
200 > > 2.50 : 5.00 x 0.15 x 0.025 > > > > 
JOO > > 2.50 . 5.00 X 0.14 X 0.025 > > > > 
100 > > 2.50 : 5.00 x 0.12 x 0.025 '> > > > 
Tamamen çam vermek rr.umkuıı olmadlb'l t."lkdirde yarısı ç1ralı çam\ 

ve yarısı beyaz koknar olabilir. 
'1' hmın edılcn bcd<'li 63.750 lır::ı ol r. ınikdar ve cb'adları yukarıda 1 

vnzılı sekız kalem ve cem\ın 1500 mr-trc ı ık:ıbı kereste Askeri Fabrikalar 
Umum Mudurlugil Merkez S.ıtınalmn komı::yonunca 4/ll/1940 pazartesi 
gıınu s!ıat 15 de kapalı zı:ırfüı ihale edılecektlr. Ş:ırtnamc «3> lira cl9• ku
ruş mukabilinde komisyondı.ın \erilır. Taliblerln muvakkat teminat olan 
«4437 1 rn c50> kuru u han teklif mc- ;:tupl:ırını mczkür günde saat 14 de 
k~drır J,omisyonn vcrmelcrı \ e kendilcrin;n de 2490 numarnlı kanunun 2 
ve 3 ınııddclerindeki ve aıkle komlsyoı1cu olınadıklorınn ve bu işle ali'ıka- 1 
dar tuccardan olduklarına daır Tıcaret oda ı vesıknsile mczkür gun ve sa-
atte komlyon:ı mı.iraeaatları. <9749> 

DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONU iLlNURI 
Mamıal'a Ossü Bahri K. Satmalma Komisyoa.adaB: 

Cınsi Kilosu Tahmini fiyatı Tutarı 

----- kuruı tıra .J 

s.g,, e1i 365.ooo 30 109.~00 
1 - K(JMUt .. nlık ıhtiyaı.:ı için yul,carıdn cins ve miktarı yawı et, knpalt 

zarf u uı.ıe ekı>ıltn eye konulmuştur. Eksiltmesi 23/1. Teşrin/1940 çnrşaın.ı 
ba gunu ;ı..ıt 1ti •la t;:m!tte tersane kapısındnki komisyon binasında y:ıpl-l 
fac:.ıktır. 1 

2 - Bu ı ı• a•d şa.tmıme 548 kurus mukabilinde komisyonumwdan nıı .. 
nabilır. • 

3 - lııtrklilcrın 2490 sayılı ~nnumın istediği vesikalarını ve 8212 lir' 
50 ktıru rtan ıb:ırrt ilk tcmln:ıUarile birlikte tanzim edecekleri teklif mek .... 
tupl.ı.rmı muay;>en glln '-'C saatten Ulm bır saat evvelioe kad:ır Jctımisyoı\ 
b:ışkanlıgı'l:ı mur. ca:ıiları. c955'5> ,ll 

• j 

1 Tnhmin cdilc.n bedcll «20850> Hra olan c15000> kilo saıleyı;_ğıntfli 
15/I. Teşrın/1940 sa!ı guııu saat 11 depazarlık eksiltmesi yııpıJ:ıenktır. 1 

2 - llk tcmıııatı cl563> lira «75>kuruş olup şıırtnamesi her gun k<>-' 
mi yandan parasız olarak :ılınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesiknlarile bfrliıcte b~ 
g(ln ve s:ıattc Knsımpaşada bulunan komisyona milra<.'antları. '9564> 

• * • 
205 adcd B<•yr,z kordon 

18fi • Anaht.'U" halkası ve zinciri 
186 > Dıkis kutusu ve muhteviyatı 
186 > Kunı1ura lcmizJik kutusu ve muMeviy:ıtı 
186 > Yıkama ve temizleme kutusu ve muhteviyatı 

1500 metre Şıpkahk halat 
450 > Filodorluk halat 
24 udcd ElektriklJ makas bıçaiı 

15000 metre Amcrıknn bezi 
500 > 'fela 

5000 :ıded 40 num:ıra maka,ra 
250 > 1 > > 
400 , 16 > > 

100.000 ndcd Küçilk kemik dUi;rme 
250 melre Sıyah dibct 
25 > Mat muıı:ımb:ı 

100 > Zımpara k!ığıdı c4 s/m enıı;.e gato> 
10 kilo Aııalin boya 

800 ııletı e V.ıtka 
6000 kılo Nohut 

10000 > Pirınç 

Yukarıda cins ve mikdarları yazılı <.'şya ve malzemenin lier bir kalefl'\l 
ayrı ayrı 10/I. Teşrin/1940 çarşamba günlı saat 14 den itibaren JlDZarlıkl:l 
alınac:ıkt r. tsteklilcrln belli :;ünde Kasımp:ışada bulunan komlsyıonn ınU• 
racaatl, rı. (9705) 

• • • 
650 metre iki roda <;elik tel halat 3 m/m 
80 l\ded Pa lanmaz çelikten bily:ı imali 

1 > m Voliınctrcsi 
l > lx mc fılcti 

2 > 
1 > 
1 > 
l > 
1 > 
l > 

12 > 
l > 

12 > 
2 > 
2 > 
1 > 

30 > 

Çıçck v:ızosu 

Çn~danlık 

Deınrk 

Knh\ clık 
Şckcrlık 

Tep ·i 
Ç,ıy kaşığı 

Çay üzı:cci 

Yemek knşıgı 

Y:ığ ınanometrcsl 

Yağ ampermetresı 

Y:ıg kontak tcvzı UıbJosu 
Ben ın otomatik diyaframı 

2 > KonJt..ktcir 
2 > Pl!'ıtın 

2 > Öı \'C çekiç 
2 > Dı t ribıtur kapağı 
6 t Dı tınbıtör komuni 

20 mdre l~cktrik kn\>loııu 
2 ded Akumıılfıtor nn:ı kablosu 
2 , Marş ana knblo u 
2 > Dıstirıbitcir ikinci de\ r<' k ıblosu 

20 > Ampul cbuyük• G \ <>ltlı.k 
10 > Ampul ckiiçük> 6 voltluk 
ı > Ki ksyon 
4 > C:ım sılcceği 

1 > Ylln c:ıın 70 X 19 X 0.5 
1 > Ön c. m 5ı X 52 X 0.5 
2 > Aküımilfıtor 6 ,·olUuk 40/50 anıp. 
6 > Meksefe 

İstanbul Belediyesinden : 1 

Urnumi nu~us , .> ımıı ın yapılauıfı 20 'J'. E\-ı.el 1940 pazar gününe t<'-l 
krıddum eden cumartesı gunu halkınıhtiyacınl tcmııı <'tnıck u7.erc bU1 m 1 

Yu .. rı 'a cins \ c mikdarl r.ı ~~zıh n alzc·ı'1cnin her bir kalemi :ıyı ı n'J"' 
rı 15/I. Te rın/l 0 40 s:ılı gunü s .ıt 14 den itlbnren p:ız. rlıkla alınııc ktıf· 

l tr d lcrın b• ili gun \"e smıtt<.' Ka ımp:ı;ı:ıda bulunan komisyon:-ı ınıl-
rac:ıptlaı ı. •9704 

dukk nlann sa, t 23 e k, d~ • rık bulunourulmasına Daimi Encumen1,;c 
5/X/1940 tarıhınde irnrm \CrılmlşUr. 

llfın olunur. (0774) 

inhisarlar Umum 

1\lannnnı Cssli R:ıhri K. Satın Alma Konıisyonundaıı: 

Cınsl 

,ın 

Kı osu 

25000 
37500 
37500 
70\.JOO 
70000 

ço o 

Tahm ini fıyatı 
l(UfUf &n. 

5 
4 
8 
G 
5 
5 

50 
50 

Umum tuııırı 

~ 

15700 
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ttır<'Cek ben de 

kıracak 

ffn f C'C 

rç 
nı~o du. Ayaga kalktım; yanına.> ık-
1 tıı . Agzı vıski kokuyor; n.> akta 
old..ı u halele iki tar fa ali nıyor
du. Bu da bir sarlıo . Polı yak l -
yıp hııp c atını lar. SuraL.nd n h<.'r.
fın tngıliz oldugu a ılı:ur ıdi. Ben 
lng.lıı.cc bılmiyor ı cm de bunun 
Alm. nc.ı bıldiğıne hükmedcıck: 

- Hey! Buraya nlçın geldın? de-
dim. 
Muhatabım gözlerini açarak: 
- Yes! cevabını verdi. 

Bu kclimc"!in İngilizce evet dem<'k 
olduğunu biliyordum tekrar: 

- Almanca bilir misini~? dcdıın. 
- Herif yine yes cevabını vcdı. 
Bu sırad:ı l!'ridrih de uyanıp ayağa 

kalkmış idi. Herifin üstU ba51 loz. 
topı ak jçcrisinde idi. Kim bilir so
kakli:ırda kaç defa yuvarlanmıştı. 

Frid ıh· 

s 
65 

gıt ın' dedı. İkimiz ric uluyor ıdik. 
İn ılı kı dı. tn Uızcc bır eyler oy
lcdı en nıh:ıyet 

Yu ren es dc<iı. Bu bır kufur 
idi. :F..ıl,at kufllrul" hafi ı ne\ ındcn? 1 
Biz yıne gulduk. lkriı bizim tngı lız I 
lı :rnın, " kıf olm dıgımı ı anladı. 
Yukarıdakı cuınle;>ı ışaret ılc tcrcume 
etmek mak adıle c\ veli\ parmakları 
ile ıkimiıi gostcrdi. Som, ellerini 
başının kı tnrafına koyup uzunc:ı bı
rer kulak tnsvir ctlı, iki uç defa: 

- An! dıye bagırdı. 

Hcrifm teci.imedcki lkttd. ıını tak
dir cttiın. Biıe siz eşeksıniz dcmC!k 
istiyordu. ıı .. ıbuk'I <>$Ckligi ne ben ne 
nrk d:ışıın kabul c-diyorduk. Frıdnh: 

- Biz de mukabele edelim, dedf. 
Ben clım ile hertfc sen in işarcUni 

verdim. Snrho~ daha 7Jynde hiddet 
etti, iki elı'e y. k mn • ıl:mık kuv-

Frıtirıh bana ıt u:l\ t'nct etm k uzer<.' 
i c kaı ıstı. Sarho un ellcrın yakam
dan kuı t:ırına çalı ıyor ıdilt Der
ken hcrıf Fr.drıh n uratın, bır to
kat iudlrdıkten sonr.1 beni de yere 
yuvarlamaz mı? Fakat "..ırhoş d;ı ıı

yakda duram..ıdı. Benım ile ber, bcr 
yere yuvulandı. Ben altında kaldım. 
öteki uzc.rimde idi. Dognısu ;>a hcnf 1 
gayet ku\ vetıi ıdı. Altınd::uı k ılk -
m yordum. Fridrih kendini lopl.ıdı. 

HctJfı en C'sindcn yakıılıyarak yum
rukla ı indırmC'ğe b.'l_lndı. SarhoŞ 
ingilız~e bır şcylı:r ıı(ıy.li.lyor. Jhidri
hiıı yumruklarına nynlt'Lırı )1 mukn
bele eltigı sır:ıda ellcrı ılc .de benim 
gırtlağımı sıkııordu. 

Bır nralı'k nasılsa altından kurtul
dum. Fridrlhin yardımı ile lngilizi 
yere dilştirmf'gc muvaffak oldum. 
Fakat heri! yalıı 1 

ccl<tı. All.ıh gosteı rncsın y ı' Bır daha 
heııf n allına düşecek olursam i im 
fen ıdı! Zaten iyıce hırpalanmıştım. 
Bıııacıınl<.'yh FridrJhc: 

Bira<;lcr, kuşagıııı çoz, şu her fi 
kımıldanınıyaeak surette giıwl~ 

bacııyalım. Sonra bu bize rah:ıt vcr
m .,.cc k dedım. Fı idnh kuşagını çö
zerek bana \icrdi. Ben de tngiliLıa 
clmi baglnınak üwrc iken te" kıfhn
nc l,ap ına bır anahtar sokuldu. Bi
raz onra bırınin elinde fPncr bulu
nan 1ki şahıs içeı i girdi. Buıılardan 

bin ık t.1rafo yalp. vuruyor, mutt:ı
s.ı: 

Sı . .si.. Mlkaronya, diyordu. 

ikln l s9rhoşun mnk:ırııa s:ıyıkla
m .. ı1!d..ın Halyan oldugunu anlamış 

ıı1in1. c',;teki h.sın elındcı fcn11rden 
ba .. kl} bir deste an:-ıhtar var idi. Bu 
~dam te\",kifhane gardiyanı muş. 
Rcfikım il<.' benim İng.lliz,i bağlnmak 
ÜZ('.re bulunduğumuzu görUr görmez: 

- Sizi ı;apkın, serseri çingeneler! 
Sarhosu soym:ığa kalkışıyorsunuz. 
Burada bile hırsızlığa cesaret ediyor
sunuz ha? 

\C 

•9ti98 ~ 

Ankara Harb Okulu K. dan 
ıılıJ 

1 A ke i 1 dere askeri ögretmen yctistirilnıek üzere Hnrb ol< 
kadro n fi t. !ebe alınacaktır. .. 

2 I3..ı t:. kbckr Harb okulu 1akbc,i olarak Ankarada Dil - Tıırill e-
Cogr f~ ı , kultc. inde y bancı dil tahsili gi.ırccek ve askcrl öğretmen y 
ti~tıı ıl ı. 

3 h. bul şartları: 

A - Harb okuluna giri$ s:ırtlaıın haiz olmak. 
B - L~e ol runl..ık imtihanını vermiş olmak. 
C - Y. .ıı C' dd lıilgı ı iyi derecede olmak •• , ' ııı • . 
4 - 1 t kLlc J<.'n ılmck surctile ~lınaca·: taıcb<'Jer ın.ı: ·ş-

Frnnsı ... , ü :ınc ı şubelerine taksim ve fr.kiıltenin 940 _ 941 tcdris;ıtın•1 1 

Urnk ettiı ilcceklcrd:r. tın 

5 - l teklileı in evrak- \'e ves:ıikle ~arb okulu komutnnlıgın:-ı \ ı.. d~t .. 
f:ızln m:ılumeıt :ılm:ık istiyrnlerin Askeri Llscler mUfett şUginc ınürıı'tı , 
ı:ırı. (1250) (9770) 


