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Alınan faaliyeti R u sg '!. ~umangaga 
~ 1n?.Aiüerin Pd
~ ... lhuk&vemf't ve daı'beleri 
~~ IDağlfib olup da hı
' ~Ye hücwndaa ve oraı
bı..:~flll ''Mleçınek "ı/e 
~ kl'6nıf'lı ~tinde 
~ hırs '"' tamahlanna 
~~ Balkanları kurbeıı 
~~~-

\' _J 
~Hüseyin Cahid YALÇIN 

~ reoner mUlikatını miite
~ akib int.ışar eden mühim 
~ gazeteleri burada verilen 
~ lar neticesinde mihver 
~~erinin Balkanlarda her 
~faaliyetlerini arttıracak -
~ Yazmışlardı. Bu tnhmin
til' ranıış olmadığı artlk fi-
~~,'l ıle Bahit oldu. Almanya işe hz'5z'edıııı...,..,. '--~-biri 
~inYadan başladı. Görünü- ;....- --.--

a~ran Alman faaliyeti ( , ,-------- (~-~------:ı--.. 
~J~ia~:~::~~~:~ı Avrupada harb )ı General de LAfrikada har'!_; 
\'U&t......_, Bulgaristana yahud - - - Q 

11 
' • • . ..__ 

~~\'yaya mi.nalı bir suret- a u e un ı· 1 ı 
~~= ~:~~~1/0!i~i Bcrline yeni • • ta yan ara 
~için buna hiç.hayr~t ~: faalıuetı g··re Afrı·ka .\.!~ek li.zım gelir. Çünku tayyare JI O 
)ey~ Ya81l olacakları gaye- . 

askerleri de 

Rumanga ____________ ...,,._ __ 

toprak /arına 

1_irmişler 

Alman - Rus 
kıtal arı 

çarpışmışlar 

Londra. 15 (a.a.) - Alman 
ordu.~unun Runıanyadaki "hey
eti,, mıktannın yakında arttı
rılması gittikçe artan bir ihti
mal dahiUndedir. Her ne kadar 
burada.ki Sovyet mahafili, şim
diye kadar Almanların reemf 
beyanatlannı kabul ettiklerini 
beyan eylemişler ise de bu be
yanat haricinde krtaatın taar -
rmf mahiyette artbnlmammn 

Stalin 

Moskovada aksülamel tevlid e
d~i ~öylenmektedir. 

fntelligence mahalli servisleri, 
Rumanyadaki "Alnı an heyeti
nin gittikçe kabarmakta,, ol
duğunun pekfıla farkına var
maktadırlar. 

Bu heyet, bidayette Bükı eş 
civarındaki başbca şimendif eı· 
merkezleri ile petrol sahaları

nın en ziyade tecavüze maruz 1 
kalabilecek kıtaları etrafında 
zaruri ihtiyat tedbirleri alacak 
bir müfrezeden ibaret idi. F'a.
kat Sovyet makamatJ, daha şim-

(Sonu 1 UncU •.Yf•d•) 
~t': Nen yolları muhtelif mer- hu·· cumları HUr Franaez kuvvetle- b ek A b ~ ayırmışlardır. Bu mer- ar a T 1 . 
~~ bik~!i;:=~= rin~iy~::ı ~:=~i de Roma, 15 la".) - 1ta'-an umum! ram vay ma zemesı ~b ttl bahseden olursa onu Londra, 15 (a.a.) _ lngiliz - v 

~ ederek tehlike altında bu- hava nezareti bugün saat 12,30 karargihmm 130 numaralı tebliği; b h b •• t d • 
~ ltlelnlekete gayet dostane da aşağıdaki tebliği vermiştir: Lonchıa, 16 (a.a.} - Hi"rr Fransıda- ... ~:~~~:dan == u ra Dl a şgos er 1 
~ 'lerirler. Bu onlann ta- Dün gece bombardıınan tay- nn §efI gen.al De Gaalle ile .mer- Ye>...-._ ..... 
~~ . siyasetlerinin farık ve yarelerimiz Berlini ve .AJmanya kezi Afrika bilr Fraa mQsteınle - pıid Akdeliizde tayyarelerimiz tek -
~ ~ vasfıdır. Şimdiye ka- ile düşmanın i§gali altında bu- keleri umuaıı valisi pneral De Lar- rar yeüşmifler ve diliUl•nın fiddeW 
~ kaideden hiç şaşmamış· ı ıunan arazideki başka hedefleri mmat arasında vuku bulan &örilı - bava ateşine ve bir tayyare ,.ru.m... 
~ · -lVUeturyayı istila ettik- yeniden vurmuştur. melcre büyük bir ehemmJ~t attedil- den kalkan döpnan avcı ~ 
~~~ Çekoslavakya hü- ı Berlinde bir çok mühim a.ske- mektedir. Din venlJli mubarebelere ...._ .. 
11~~ ~ayet dostane teminatı ri hedefler muvaffakıyetle bom- Belc;ikıı Kongo u umumi \alisi ne kayda~ neticeler elde *'itler· 
J.'a ııı:-,,. Halbuki Avustur- bardınıan edilmiştir. ahiren yapmış old .. gu bir goıılşme- dir. 
er,,llta ~alesi kat'olunduktan Stettin, Dohlen, Rotha, Mag- den avdet eden general De Larnllna- Tayyari!'lerimimen biri bir düjman 

~~ ~~~nı·ikıealey ~rdeı.~ecrn. delıurg ve Meisburgdaki petrol tın verditı izahata göre, Sudan ile 1truva7.Öruuil &ı taretinin altından 
~~-aı b-Y- depdarına da taarruzlar ya - Atlas deni7J arasında bulunan ve torpillemilÜJ". Bir nakliye eemislne 
~ ~ koslo ak) nuı pılmıştıı. 8tetttne ~apıla:.:t W... aall =·-h·m.AVftlll..ıl .. -falıla.oıMl orta~-- - Nnh!l talll .ı.u.t et• 
ti. li' en JSt.ili8ına sıra gelmiş- arı"Uz bilhassa tesil'li olmuştur. bütün arazi simdi artı\: hür Fransız- mi~ti.r. Gemilere batka alır ha • 
~t Alman~a.r böyle bir Kuvvetli bir bombardıman Iarın elinde bulunmaktadır. General sarlar da yapıınu,trr. Bu haaarlar 
~Jmadıgına dünyayı filomuz Havre hücum etmiş - De Gaulle, içeriye doğru Tchad gö- ahnan fotoirafların tetkikinden soıı-
~lty jçin artık Çekoslo- ı tir. Orada çıkan yangınlara ve lüne kadar seynhatJne'C!evam etmete ra tespit edilecektir. 
~tıun ınülki t.amamiyetini vuku bulan infiliklara bakılır- davet edilmiştir. Kahireye 'kadar gtt- • Şimali Afrlluın: Bava tefekktile
te ~ hUsusunda ımza verme- sa fevkalade tahribat yapalınış- mes:i de muhtemeldir. General De rimiz, Daba, Fuka, Maat.eabalaı ve 
tiL ~ ~ h,. .. ,_ olduklarını ilan et- tı aolP Abu-....:tdeki ı-mıı- ·---~ C'll "-&4. r Geulle'ün Afrikada bulunması Ka - .-.. ~ ~ -.T~ ... ., 
~a:at arkasından Çekos- Havanın fenalığı dolayısiyle hirede hOr Fransız kuvvetlerine ilti- kamplarında bombardımanlar yap -
S ın bir gece içinde YÜ- ilk hedeflerini tavin edemeyerı hık eden kiıniıelerin hamlelerini art- mışlar ve g6zükür neticeler .ıde et-
~ t-..~. v Ortaııdan kaldırdılar. Ay- J ..... 0 , di T e1 -'-•- __._ bir 
ı...~ li başka tayyarelerimiz Hamburg tırmaktadır. Tunusdan &elen haber- -ı...,er r. ayyar eıunu.o ,........._ 
;'~ "' Lehlilere, Noı'Veç - da, Emdende ve Helderdeki de- lere gört>, bu jjehirdeki eizli bHr Fran duşman tayyareehıi tabrib erlemb • 
' ~-~IXlenk ve Bclçıka.lılara · · hla G'.fti ı sız hareket.ine yemden iltihak eden- lerdir. Sidi Baaaninin pr1u.nda düi~-~ti. Ve aynı· surette wz tezga nnı, j() ngen, ..e-
~lerdi. ingen ve Hano\Tede demiryol- lein adedi r.tttik9C çoğalmaktadır. (loM ı Dnoli u)'ffftı) 

'6ı:l ~ Sertinden Bulgarlstana lannı ve bir çok fabrika ve tay- __ ____ 
ili! 9'l "'?' tekzib telgrafını görün- yare meydanlarım bombala - R d 
~~akın mazinin unutulmaz mıfa8ıı~r.müdafaasımn dünkü umanya an 
~ ... /ı birer birer zihnimi:ıde gün yapbgw ı keşif uçuşlarından 
~L'-1· Berlinin yarı resmi bir J 

''h uaı şöyle diyormuş: ve uzun harekattan ancak dört l ge en 
~ (JUlgaristanda Alman kıta- ~yaremiz üslerine dönmemiş- İngilizler 
~ bUıunduğu hakkındaki ha-
~Yanlıştır. Bunları İngiliz ŞerlMlq tanırıeuni.,)~ hanb 
~ eri fena niyetlerle mah- oloıu!P 
~~arıyorlar. Bu haberlerin Londra, 15 (a.a.) - Frarum 
~j ı ... ~~Iha mani olmaktır. Sa- gazeteleri İngiliz tayyarelerinin 
..,.,,, --.reketlerini hazırlamak- son üç gün zarfında Fransanm 
~. Manş sahillerinde çok büyiik 

~~~bauti~tanda :o\lman kıta· hasarlar tevlid ettiğini teslim 
~t Yar gün,, belkı yoktur. Fa- ediyorlar. 
~~~ 

1 
ın muhakkak olacakur. Bir gazete, Şerburga yapılan 

\tı.""l'ltr "ltnanJaı· hcpmizidcn iyi 1 deniz taarruzu esnasında lngi
~ı.;.--~at böyle yapmı- liz gemilerbıin sahil bataryala')l ;-411UŞ gibi herkesi aklat- nnın şiddetli ateşine rağmen 
~~~ faydalı bulurlar. Biz Al- sahile yaklaştıklarını bildirmek
~~ doğru, yalan gibi ah- tedir. Bu gazeteye göre, Şer
"".'' --.ıruınllruıı istihfaf etme-j burg limanı arUk bir yığın ha· 
)a.....· 0 ~ar phid olduk ki rabeden başka bir şey değildir. 
~ fihyat ile tekzib edilecek 

1 
Diğer bir FranslZ gazetesine 

"'bl'<>rL._bugUn nasıl iddia ede- göre, de, İngiliz tayyareleri Bou 
~I) -v, diye artık biç hayret 1 logne ve Dunkerquede hasarat 
~0ıııı vukua getirmi~erdir. 

Rumanyada ekmek 
fiy dtı bizim para

mızla 30 kuruş 
llunrnnyaya Alman askerl kuvvet

.lerinin .:irmesi ü erine burada bu
lunan bir kuun lngilız tebaıu;ı ile ev
velce Rumaııyaya iltica etmiş olan 
bezı Polonya ve Çekoslo\•atyalı mül
teciler dün Rumen bandıralı Besa -
rabya V•purile Hmanımwt gelmiş -
lıerdlr. Vapur şimdiye kadar ıörül
:memif derecede kalabalık oldujun
dan vapw-a yardımcı Hman ve polis 
memurları tahsis edilmiftir. C'~ 
arasında Rwııanyadaki İngiliz kor 
dJplornatiğine mensub 7.eVllt ile gaze
teciler ve petrol mıntakaa&nda çalı

şan bazı tngflizler vld"dır. Vapurdaki 
yok~ılann anlattıklarına göre Ru-

~ı-~~ret ettigimiz cihet,~ Lizbona ~ Amerikan be~red 
~. bu~ne haıa inanacak safdil 

1 
Lizbon, 15 (a.a.) - Ameri

~~l'i <.ınnlandır. Almanlar mil-, ka genel kurm"yının bazı yük-
~~ll ;e devletlerin göster- ı ______ ( s_u_n_u_3_ü_nc:_u_ı;a_y_fa_d_a_ı _______ < s_o_n_u_2_in_c:_ı _._ay_,_._n_>_ 

,~ İstiıı u hamakati son dere-1 ~----------•••m!!ll•••••••1111ıt. 
~t t!Jde ~r ederek azami men-
~~ ltc:ıı etmişler ve kendiMrine 
~ ay ve ucuz muvaff aJo. 

luı.,,_' len:ıin eylemişlerdir. 
b:1trı tılar bıgiliz adalarına 
~ tasavvun:nda oldukları 
1.,liı eıdir Balkanlarda sulhun '7: ~i hneınesini istediklerini 
~a lrıp .. dunıyorlardı. Filha
ı.:-_ lllu"gilız adalarına hücumda 
\f'i ~tld affakıyet Umid ettik
~~detçe gayretlerini ikiye 
İt-1~ .. Jnecburiyetinde kal
~e •çın Balkanların sulh 

Deli Şehzade Yusuf izzeddin 

Sti l'i:&.şanıasına ve kendile
~~~ ve ham madde ye
...._~ t;~~ taraftar idiler. Fa-
'1'1't~~ şiddetli muka
~ oıup d ~~ altmda .. mağ-

\·e 0~ ~utereye hucum- ı 
llii.-.. - galebeden vazgeç- , 
~ C'4ahJd YALÇIN 

(Soau 3 üncü uyfada) 

? • 
Öldürüldü 
• 
intihar mı 

•• mu, 
etti 

Yazan: Eski lstanbul Vali.si SÜLEYMAN KAN/ 

Bu muammamn yepyeni ifşaat ve vesikalara 
mUatenid yani aafhalarmı pek yakmd• 

::::JYEN/ SABAHr:=. 

-Harb
Vaziyetl 

Tayyare bombaları
nın hususiyetleri 

-==~ 1 
Top m.ennilerile tayyare bomba

ları arasında büyük fark vardır • 
Hava bombardımanlarının tesiri
ni, tahafiuz sistıemini daha b'i an
lata bilmek için bu hususiyett tet
kik edelim. 

Malüm olduiu üzere toplar ok, 
sapan ve tüfek ~bi atalet kamı
nundan istifade eden bir silllhdır. 
Nihayet on, on beş metre olan 
namlı içinde merminin arkasından 
bir kuvvet tatbik edilir. Mermi to
pu terkettilden sonra bu, kuvvetle 
iktisab ettiti sürate ve kitlerıinc 
göre mesafe .kateder. Merminin ar
kasına tatbik ettiğimiz kuvvet ne 
kadar büyük olursa o kadar uzak 
mesafeye gider. On beo saııtimet.
relik uzun menzilli bir 10pda ba
rutun ihUrakı sayesinde mermi 
ka desine iki milyon aek1z )'ÜZ 

bin kiloluk müthiş biı: kuv.et tat
bik edilmiıi olur. Merminin bu taz
yik albnda çökmemesi için cidarla 
rının kalın yapılması icnbeder. Bu 
zaruret içine barut kon.~k yeri 
daraltır. Top mermiler.nde infilak 
maddesi menni siklctinin dalma 
üçde birinden azdır. Fnkat bu ci
hetin bir de fa.idesi '\ardır. lrler-
minin sağlamlığı muka\ cmetli he
deflere nü!uzu teınln eder. 

Hava bombalarında it akaldir. 
Boınbaya sürat veren kuv\·et ar
zın cazibesidir. Mukavim yapılına

sına lüzum yoktur. tnc:c biı· teneke 1 
bombanın kılıfını teşkıl cdebllır. 

Bu sebeblc tayyare bombalarında 
intlliık maddesi ekseriyeUe bomba 
sikletınin yarısından fazladır. 

[Sonu 2 noı •hlfede] ______ .,, 

Bu güzden birçok tramvay 
arabası depolara çekildi 
·. 

TNanay arab&larnMlan biri 

--
tst.a.nbul belediyesi Elektrik tan yüzde 18 tür. Bunun sebe-

. Tramvay ve Tünel 1ıdareleri bıi tramvaylann tamiri için 
bir kaç aydanberi malzeme fık- lüzumlu malzemenin ne dahil
danı yüzünden bir çok tramvay den, ne de hariçten temin edil
arabalarmı seferden çekmiıtir. meei.ne imkan bulunmayışıdıı-. 
Bunların, şirketin hatlara tah- Bilhassa t.nım~ay tekerleklerine 
sHı ettiği arabalara Disbetle mık- (Sonu 2 inci nyfad•) 

SABAHTAN SABAHA: 

Almanra ve it."\lyanan Balkanlarda tallfidat yaptıklan 
isUka.meUeri gciıttterir harita. 

V edi hafta'lık h .-a taarruzu · nnın evvelki haU:ıki bulu§malaı ı 
Londrndak1 e\ lerin yüzde bi- yeni bir kararla nihayetlcnmi§tir. 
rini le hrıb etmi~ .. fakat ou Balkanlarda harekete geçmek .• 

1 

yedi hafta içind~ İngiliz hava mu
ka\ cınrı : , .ıl..c<ıg .,n urtmı~ ve, 
kı clı tir. Aruk Huyük &-itan -
yan• Alnı;;ınlar t ,ırafından istilıısı 

liilmdılnrını tarihe kanşm11 sayabili
ı ı:r. Fnk<1t İnJ!•l ., •. ,..Y · hliClun t'.'dcr
keıı knt'i nctıtc-~ı tc nin edcc<'ğine 

mıhver de\ letlcrin 1 c..u ın oldugu h:ı
va faıkiyeti de suyL duşmü,tuı Al-! 
manya bu tai.cıyt:tle lngılız de nn
snu aradan çıkr.rarngını un ı et -
inişti, olmadı. Ve bundan dolayıdır 
ki Almruı 'e İtalyan ırevı.t adnmla-

Almanyanın 1ınah altında b~ -
altı mılyon askeri olsa gerektir. llu 
asker işSizdir. Alman efkarı dn ha-' 
rekct bekliyor \'e boş geçen her gu
nün agırlığını duyuyoı-lnr. Hrle dert 
ay e\ \0 l'I .\lm::ııı halkı urtık her e
yln tamamlandıgnu sanmıştı. öyle 
olm:ıdıgını. İn"ıli:zJerin ay kta ol -

dugunu gönıncc b.. hal:.. derin bır 

inkiS<ırn dü§ebilir. 

Hiıüısa henı bu halkı O.>alrunnk, 

(Sonu ~ lnc:i uyfada) 

asker -------
göndereceğini 

Moskovaga 

-0---

Moskova., L5 lU •• \.) - Tas a· 
jansı aşağıdaki tebliği neşret • 
mektedir: 

Danimarkalı Politikcn gazete
si., Rerlindcki muhabirinin bk 
haberini yaymaktadıı·. Bu ha· 
bere göre g(ıya Sovyet hüku
meti Alınan kıtalarmın RumaJJ 
yaya gönderileceğinden, Ru· 
manyaya götlirüleıı bu kıtaa
tın asker sayısının ve maksad • 
lanndan zamanında haberdar 
edilmi~tir. 

Politiken gazetesi muhabiri .. 
nin verdiği bu haberin hakikate 
uygun olınadığmı Tas ajansı 
beyana mezundur. 

Moakova, 15 {a.a.) - Tasa 
ajansı aşağıdaki tebliği neşret
miştir: 

Reuter ajansı, Almanyanın 
şa.l'ka doğru yayılması mesele • 
sine mütedair olarak ha.len İn· 
giltcre, Türkiye, Sovyetler bir• 
Jiği, Yugoslavya ve Yunanistan 
arasında mUzakereler cereyan 
etmekte olduğu hakkında Daily. 
Telegraph gazetesinin bir habe .. 
rini neşretmiştir. 

Tass ajansı, Daily Telegrapli 
(Sonu 3 ünc:ü sayfada) 

Akdenizdeki 
deniz harbi 

İngilizler hiçbir gemi 
kaybetmemişler 

Londıu, 15 (a.a.) - Amirailık d. I. 
resinm tebJ.i.iı: . 
Akd~nız başkum:ındanmın bıldiı • 

diginc göre, kumanda ı altındcıki tn
&illz gcmıleri, şarki \"e merkez.i Ak
denizdc geru~ bil- eeHlün yapmı,.lar
dır. 

Es:ıs kuvvdle1"imiz1c dı.i;;manın esos 
kuvvellerı arasında hiç biı· temas te
sis edilmemiş VP. düşınaııın esas ku\·
vetlerinlıı denize açıldıgı hakkında 

da hiç bir mahimat almmamışbr. 
Fakat bu hareküt esnasında, Ajax 

kruvaı.önl, 12 tcşdnicvvcldc saat 
2.30 da Slcilyanın takriben 80 mil 
cenubu ":ırkisinde 679 tonılato hac
n1indc Aironc tiplndC' ı.iç 1taly:ın tor• 
pido muhrıbi ile temas tesis etmiştir. 
Ajax, derhal muharebeye girişmiş ve 
İtalyan toı·pido muluıbleıinden ıkisi 
hemen dcrh:ıl batırılmıştır. 

Bu ('arpı m:ıdan bıraz sonra, Ajax, 
blr alır kru\ azor ve dort torpido 
muhribındcn mürekk('b bir duşman 
kuvveti gormU<iltir. Ajax, düşmanla 
muharebeye tutuşnmş ve du m .. n. 
torpido r.nıhriblerlnden birisini ha :ı ~ 
rn ugratmaya mu-.;aff.lk olmu tur. 
Diışınan kuvvetlerınin geri kalan kli-• 
mı, kar:ınllkda kaçını tır. 

Aj:ıxın kulliyetli düşman kuv,·cti 
ile terıı:ısd:ı olduğunu s:ınan York 
kruvazörü yardıma gelmiş, fakat bu 
gece dli-:ınanln hiç bir yeni temas 
tesis olunmam~tır. 

Hasara uğramı::i bulur,:ın duşınuın 

toı pldo muhribinin ki.lhrnmanca ken
dısinin ya dımınn ko an diğer bir 
ıtalynn torpıdo n uhrıbi tarafından 

('e,dlmekte oldugu donanma tayya
relerinin yardımı ile erlc<;i günU .a
faki beraber mus:ıhedc cdılnıi§lir. 

Ajaxın bu Cİ\:arda gözükmesi ile be
raber, yardıma gelmiş olan torpido 

(Sonu 3 ünc:ü ıtayfada) 

Vekiller heyeti 
toplanhsı 

--o-

Aııkaı•a, 35 {a.a.) - !cra Ve
killeri heyeti bugün saat 10 dn 
Ba~,·eka.Iette Ba~vekil <l0ktor 
Refik Saydamın riyasetinde 
toplanmış ve rll1.namedeki me
seleleri müzakere d.m.iat.ir. 



te*Oe 

Alkol aleyhdarhğı mücadelesi bir f antazi 
değil ırk sağlamllüı davasıdır 

YAZAN: 

PROFESÔR~ 
Vazife dolJıyıslle 1st:ınbtilda bulun- Of, fAHREOD.IN KERI• olarak ve diğer memleketlere nMU-

.:nadrğım geçen aylar içeri.sinde gün- ran kork"'Unç rliSbcttc olduğu gôrti -
delik gazctclerimlzdc içki dfışmıın- """"~--:=,:;;;:e;;;;;;;;;os;~~.,,.,.2=~~~, Jüyordu. Bu nl.sbct yükseldikçe fo'ran 
lığt ruı aki P.}'Mll dikl".at ya- sada doğum azalıyordu, fakat şarab 
zılar Çtk:t.ı. Uzaktan alAka ile takib ynnname ve Jc.ararn melcrinde .al-ı tüccarları bir türlü bu acı dersdm 
ettiğim bu mutolealar lizcrlndekl kol suiıstimalinin Fransız :ncs1J :uze- ibret dcr&i almak istcmlyarlar, 
duşunccleri :raznıııyı ml.llet.imlzin ırk rindeki tahntxıtmı tcşrlh ediyor, yanız salŞanm lc.'llln etmeği düşu
sağlnmlıgı bakımından onemli bulu- apsentler yaıı::ık cdilişor, b~ftnnın 1 nuyorlardı. Hatta faaliyet hudud -
yorum. 20 birlncıte rinde Cümhuri- muayyen günlerinde ıı:ırob istimali !arını yalnız kendi memleketlerine hasr 
ycl. Turldycsl uç(lncu nüfus ı;ayLtrunı menediliyor. Bir musibet bin nası- ıie de iktife clmiyarlardı. Şarob :sü
yapıyor, memleketin varlık kudretini hatten yekdir derler. Ne kadar acı rümünü artbnmık için diğer mcmle-
rnknmlnrın şa m:ız dllilc tesbit ede- ve ne kndar dofru! ketlerle ittihadlar vücude getinneğe 
cek olan bu .sayıda hepnnizin bekle- ·~l •--"· B .nı .. _ .. _ '---Dernokrusi Fransasuun sayılı mu- ç .. ışıyoruuua. u ..J .. ın .... şm ...... ~-
digınuz tek netı milli nüfusumuzun -• 1-• b -n..:ı- ,,;....., • i · tefekkiderinden sabık p:ırl.fltnento n..,,.mı w. $8r.l uuıoıııe b~ ••• csı çıo 
gogus kabartacak nlsbette artmıs • reisi r.ıdiknl sosynlistler ı;cli Herriot. mcmlekeUmıze de mfirncnat etmiş-
olduğunu görmektir. 

1914 Cıhan Harbinden sonra 'ne~et-ı lerdl. O zanuın bunun lüzumsuzluğu 
Bır memlekette nüfus arhmını te- tigı Creer adh iki dldlik <Se..-inde üzerinde bir laıç yazı yıwnıs bilhassa 

mln eden Wnlller üçUir. Doğumun ırk hılussıhh:ısı bakımından Fransız milli müdafaa b>ıkmundan nlkolun 
çogalıp olumun azıılması ve yaşı.yan- milletinin du;pnımları arasında alkol' bir millet ferdleri rasında yaptığı 
ların tamtıssıhhtı bulunmasıdır. Bi- iptitrısın::ı en mühim yeri ayırmış, da- ve yapacağı hasıırat, imde ve seciye 
n:ıcn. lcyh bu uı: es umdcyc zarar vıısını Almanya Ue rnuk:ıycse ederek dusmanı oian bu zehirin bir mille
\ eren • hcblerı tanın :ık \ e onhıra w.un uzadıya aydınlatm~. Geçen tin manevi bünyesinde nçabilcccfi 
karsı tedbir almak rcrd \'C ccııı.lyCiUn dünycı h:ırbinde l!'Tun.<>:ının galıbiye- rahneleri i&arcl ctmlş idım. iHadise-
cn rnOhim 1<e en esruılı vazifesidir. · tıni hazırlıyan ıhtıyar k:ıplıın '\C tıb !er iki ay g~edcn bana hak verdi. 

İşt<' biz alkol aleyhtarbğt müca- doktoru Cl~cncean bir demokra- Majinotb QCŞid çesid şarabbrla be
dclc- ını bu cepheden goruyor ve yu- side nlkol iptillsını en büyflk inkı- y::ız gcoelcr yııştyan Fransa bu ve 
rutuyoruz; bu mucndcle hiç bir va- raz inııli olarak tavsif etmişti. Mar- buna benzer manevi scbcblcr yuzün
kit b r kaç 5'1.rs:lk ayyaşı k\irtarmak cel L:ıbbc gibi tanınmıi bn iptila- den bugün tarihin en ncı sahifelerini 
1~ n aptlmış s:ır.ı,lJrdan değildir. lan ::ıkademide Frnnsanın bu iptila- doldurı.ıyor. Bu ac:ıkb vm:tyet bütün 
D ::ıı ın esası halk saglıgtdır. Mıllet yüziındeıı uğnıdıgı ve uğrayacağı dunyaca ibretle temaşa cdılmclidir. 

!lnı tf'hlikcye koynn ve bllhass:ı mU$11>eUeri iz.ah ctıniŞlerdı. Ne dev- Dunyanın buhr.uılı cunlerlnd tc -
toh fe!Mldı yapm k suretile nesli let ::ıdamlanrun ıknzlım, ne akade- fek'k"ilr lhücrclcrinin irade geminin en 
t lı eye koyan ve cemiyete bl.n bir mmin tetkikleri Fransayı uyandır - 'tlyanılc ulanması icab eden s:ıırt -
çeşıd t •·cddl Arızalarırc yuldü bcd- madı. Muhtelıf memleketleı'lie ferd lcrdc inu uyuşturacak her vasıtnya 
b ll\l:ır y<ıratıın bir 7.ehıdn kudretml basına isabet eden içki snrf1- 'karşı dikkatli bulunmak bir ulus vn
tanır: ak 'e or.a 4-:ıır~ı muhiti nydın- yalı trtkik edıldilttc Fr.rnsada 22,911 'Zilesidir. 

latını:ık ıı ücndelmıln ıın:ı hatlarını tcş ============================= 
kH eden prcn.!!blerdir. Türkiyede 

Tramvay mal- Ru anya an 
zemesi buhranı gelen İngilizler 

YENi SABAH 

• 
ır ve 

Güınrit~lsrden 
1,000 ton çivi 
çıkarılacak 

-0--

l 
Öğrendiğimi?.e göre gümrük

lerde bulunup da henüz idhal 
edilmemiş mallar meyanında 
1000 tona ya.kın çivi bulunmak 
tadır. Bu malların piyasaya 
çıkarılması için Mıntaka Tica
ret Müdürlüğü. Tic ret Veka
letinden müsaade ve talin1at is-

1 
temiştir. V ckfiletten alınacak 
direktife göre bu mallar pi
yasaya çıkarllacak ve yahud l 
daha liizumlu ihtiyaçlarda kul· 
lanılacaktır. Diğer tanıftan dün 
bır sabah gazetesinde gümrük
lerden mühim mıktarda otomo
bil lastiği çıkanldığı hakkında 
bir haber intişar etmisUr. Güm ı 
riiklcrde yapbğunız tahkikat 
neticesinde bu haberin nsılsız 
olduğu anlaşılmıştır. 

-•ıt«--

Büyük bir Yunan 
gemisi Marmarada 

kaza geçirdi 

16 
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ok:~~=u ı·· .. er e ~ llimy~?,şesi 
D I y O R-K ...... I : USk Ud ar tra!" Var ~ Prof. Salih urad Uzdlllk 

KOtUbhane memur· lartnln faSfly8SI K·ı· t-k t ın . . ı ıse a a ın 
tarı keyfi hareket 1ç1 n tükenmesi 

edebilirler mi --o- Kiliselerle diler dini mucsseseterıA 
--o- :tt bir zamrmlnr insanlara faydalı iştet 

1usküdar, Kadıköy ve havali- görduğu muhnkkaltbr. E" kot ne e 
si Halk Tramvayla.nnın lstan- olsa insan takalı \'e faalıyetı ı.kı yuı· 
bul belediyesine devri için sarf- bek· 
edilen faaliyet müsbet bir neti- ludıır, iyılik kadar fenalık ta -ııb• 

cDünkü pazar günü öğleden son
ra Fatih cıınıiine muttasıl olan Fa
tih kutübhanesinc gittim. Kıtabı 

açıp o ·umak istedim. Fakat 5.ınkln 
mı var okuduğumdan bir .,ey nn
Jıyayım. 

Zırn her beş dakikada bir ya 
kütüphane mcmurlan bınbirlle

rile \•eya okumaya elen arkad ş
laT ne sesli scsU ve hatta bağırır 
oasına 'konuşuyorlar. Nıhayet sa
at dort oldu. Ynrmı saat calıstıl)'l. 
Ba\..."tım saat tam d5rt buçukta 
kutüI)hane memuru gurllltil ede
rek penocrelcri kapadı ve ize de 
Ç<kapatıyorum haydi <bakalım dı

şarıya> dedi. Biraz ilerideki Mıl
let :ı.-utuphancslnin beş buçukta 
knpandığını anlatmak ist rken bır 
de ne görelim? KutUphancci kl
zarak: 

c- Peki, ohalde üzcrınızden 

kapıyı kapıyayım da o v<ıkit iste
diğiniz kndar, sabaha kadar oku
yun.> 

Dtyt!rek kapıyı ki\ıdlemcğe 'bas
ladı. O .zamana kadar Clt'.murun 
yersiz hareketlcnni hnyretl y
reden \'e ·rozetlcrind"n Yuksek 
Muallimde Olduk-i.ımnı onl tlığ'ım 
iıti kız arltedas kapının iknp ndı ı
m görünce birer ~ıglık kopardılar. 
Bunun üzerine memur k pıyı nc
tı, bizi de kapı dıştın etti. 

Bu garib Mdiseyl yozıp muh
terem gazetenize .göndermeyi du
şimdüm. Alakadar mnkamın naza
n dild<alini ore1beClcrclc vnziyctio 
aydınlanmasını limid ediyorum.• 

Tıb Fakültesi Sınıf: 4 No. 2408 
Ratib Özden 

lenir. Dm mucssesereri de insan '" 
lı ceye varmıştır. Bunun netice- uııe ~ ....... __ sulü olmaları itibarı fcnaların c 

ı sinde bu dev:ir için .lbwnbul be- dilşiince fena lşlcr goreceği multP!t'-' 
lediyesi ve Üsküdar tramvayla- d~ 

r 
-dürl koktır. işte evvelen ttmıycte feY 

' n mu ·· üğü bir kanun projesi olan kılıseler sonradan 22rar verme· 
hazırlayarak Dabiliyo Vclrô.Ie- fe bn.51amıştır. Avrupada ılisc rı • 
tine gondernıişlerdir. Vekii.let fl1%unun en ytıksek nokttı mı t şıptD 
kanun projesini tedkik ederek on ıkincı a<:'lrda bu orgamz:ı •onuıı 
muvafık bulmuş ve Büyük Mil- --, ~ 
let Meclisine sevketmiştir. fen C'llcrde ne tehlikelı hır ){l.ı 

oldugu gorultiyor. Bır in ıı rupuıı:ı 
Öğrendiğimize göre bu la- bir ılti muzır "'eya haın rı bıl 

yihada ÜSküdar tnrnmvayla- grupu berbad edebıliı'. Oıı Kıııcı • 
nnın devri hakkında anlaşma sırda kilisenin eu kuvvctlı v zert· 
·yoluyla tasfiyesi için şirketiii a- gin bir d<'\"rinde l~yık o1ıı.adı\·tat1 
lacaklılariyle kararalştırdığı mc,·kılere çıkonlan blr knr ahi ıksıı 
tarzı tasfiye tcsbıt olunmakta- kimseleıı.n cemiyete buruk ~ ;-a .ır1 

dır. dokunmı tur. Borgia ve Nedıcı1ct 
Buna nazarnn şirketin Ev- kilıse itıne burunl:ınnı kuP bll 

kafa ve İş Bankasın olan borç- mucss e.Yi kt'ndılerıne lC't tUtıaS 
lnrı yarı yarıya olan 200 bın etrr.der bir tar;ıfdan tyi rn:ıl:~· 
liraya indirilmekte \'e bunların lıırl:ı k rulmuş olan rr: csenın Y1

# 

15 senede ödenmesi kabul e- ı:ılm !'lna "·e dığer t fd en'U .. 
dilmektcdir. Elektrik İdaresi- yete buyük renıılıld:ır ıctmıştcrdır._, 
ne o n borç ta 100 bin lira o- H ıkuınetlerin merkez! ırıtmC!" 
laruk 3 taksitte ödenmesi ka- \'C n yon:ılızm ruhunun artfı'lııss 
rarlaştınlmıştır. kuvvetlı bir aristokrııt sınıfını rn ~· 

1 1 
dana etıı:miş, bu sıru[ rvct ~e 

~-KISA HABERLER külturleri sayesinde kıli.c;cnin dL'ilııd' 
== mustakıl "bit: grup teşkil ctmi ur. Dl· * Bulgaristana Gidecek Heyet -
Bulgaristımla araınızdakı ticari mıı
nasebetlerın iııki.,afı ~in ~akında 

Sof~ay::ı bir t caret heyetımızin gide
C<'g haber alınmısttr. 

rıi ~·e ruh:ınt s:ılihiyetl rile ııcti{J) 
edip !'ıynsl ve idari i5lere de lh ıtdJll 
olmak istıyen papalar bu mut ı;e
keml'!Tlt ler. 'Bmaenaleyh k.tUse ~ 
dev'lct ı ınd.:ı bir id re relal 

1 
baş u term·-=. Bu mu delede 
t:mıfda kendılerlne m. hsu Uıbıyelet 
kull::ınmı ~" bunun nelicesı !Jır " 
kilise devlet \e binaen lcy'h z:j'V ttı 
halk r.:ııar gurmu.o;tür. 

bunô n yirmi ıkl yıl evvel içl:i d(iş
manlıgı mOcadelcsı l>nşladığı zaman 
bır ktwn münevvcrkrce rakıya ha
yat ıçın ayrılmaz b r durüst ve halk 
nezdinde de tehlikesi blr keyif va
ı;ıttısı olarak tanılıyordu. 11.D) ve 
ienoın scıtsılmıız du •turlarına d ya -
narak; muhltın garip buluşuna hiç 
kıymet vermeden ir ad mesaısine de
' am eden Y cşil:ıy bu yoldaki çalış-,! 
masuun feyizli cs.crlni idrllk ettniş ~ 
umumun iııydasına ynrar teı;ckkül 
olduğu de\''lc* tcsbit edilmiştir. Bu
J;iln men.ılcketin her tarafında ikkiye 
dupnıın uur:lu bir ı:cnçlik karnesinin 
candan s:ıbabetine mazhar olınustur. 

{Ba tarafı 1 incide) 

konulan demir bandajlar yü
zünden idare bu karan vermcğe 
mecbur olmuştur. Demir ban
da.Jların yokluğu yüzünden se
ferden çekilen arabaların m1k
tan yü7.dc 7 dir. Diğer yüzde 
6 nisbetind araba da ihtiyat o-

(Saf tarafı 1 focide} 
rnanyada umumiyet itibarile ekmek 
ve diğe:r maddeler üzerinde mühim 
bir .rarlık hissıcdilm<'te başlanmıştır. 
Evvelce bi.zlriı parrunız.la 10 kurusa 
sattla.n bir ekmek bugün 30 kur:uşa 

Dün Pireden limanımıza gel
mekte olan Yunnn bnndırn.h 
Salamis isminde büyük bir ba
hkçı gemisinin Kumkapı açık -
larında suların ttsiriyle makine 
ve dümenine bir sakatlık anz 
olmuş, bu sebeblc gemi bir 
müddet suların tesiriyle tehli
keli bir surette surüklcnmoğe 
başlamıştır. Vaziyeti sahildclri 
denizciler görerek Liman reis
liğine telefon etmişlerdir. Li
man kazaya uğrayan gemıyı 
kurtarmak için hadise mahalli
ne bir romorkör göndermiş ve 
Yunan gemisi bu romorkörün 
yedeğinde limaıumıza g tiril ,,..,...,..,...,,,. __ ..,...ı::ıı:m ___ ..d 

miştir. tzmirdeki fakir çocuk-

* Pamuk ipll61 - S mcrbankt n 
pamuk iplıgı nlmak için son gunl.er
de muıacaat fazlala mıştır. Banka 
satıs şubeleri bu muracaatlerin hep
sini k rşı4Jıımaır.ilkt.ı olduğundan 

talcbleri sıray::ı koym:ıkbdır. 
____ "" ____ _ 

tçki ve u~turucu o:ehirlere 
kar~ yapt.ığı irşadktl.r mücadele 
her t.nraCdan samimi müzahe -
ret gormOş :fikir memleket da
vası olarak k abul edilmiş, Dev
let Şcfının, BUyük 'Millcı Mecli
sınin Veldllcr Heyetinin, tıb kon
greleri ve diğer ihnt kongrelerin 
en mühim tııkdJr ve himnyclerlni b
zanmıştır. Bu me\"zu ıızerinde daha 
fazla tafsıtat almak istiyen okurl:ırı
mız neşnynt sahuında on yıldır 
muntazam bir surette intişar etmek
te olan YCillaY - içki duşmanı gazct.c 
kolleksiyonlanndan iitifadc edebilir
ler. 

Alkol nlcyhdaı lığı davasmın bir 
memleket işi olduğunu dünya tari
hinin son aylarında cereymı eden 
bir millet facıası bir dahn riyazt kn
Uyctle isbnt etmiştir. M:ılüm bir ha
kikatdlr ki dunya içki aleyhdnrl:ırı 
ittihadı arsıulusal içki düşmanlığı 
savaşlarında en büyük zorluğu Frnn 
sa tarafından görilyordu. 

Şarab sermayedarlarının egoist tel
kinleri altındn ne garib iddia ve fi
kırlcrle karşılaıııyorduk; yüz binlerce 
frank sarfedcrck isviçredc toplanan 
kongrelerde şnrnbın sıhhi .faydala -
rından mı b::ıhscbnczlcr, mcklcb ve 
kışlalarda gunlilk tayinlerde şarabın 
bas yeri işgal cbncsirı,i mi istemez
lerdi? Bele bir yıl evvel şarab dostu 
hekimlerin her türlü masraflarını] 
dcruhde ederek 1 •içrenlıı sirin ka -
sabal:ırında yapıl::ın toplantılarla bu 
toplantıların ajanslarla bilton dünya-

yayn yayıl::ın seslerinin akisleri hüi5. 
J...-ubıgı.ın;.zı tırmalıyor, rnuballığalı a-ı 
fişleri h!Hfı bazı duvarlarda renkleri 
solmuı;, kerorlan yırtılmış bır halde 
hakikatle istihzn edercesine sallan -
m::ıya devam cdıyor. Fakat bugun bu 
menfaat gurültulcrinln üzerinde ha
kikatin nc.ı feryadı yükscllyor, elim 
bir bozgunluğun sars.ıntısı içerisinde 
çırpın:ı.n Fransn manevi ıradmenin 

ba düşmanları arasında nlkolu itham 
ediyor, tarihin ağır \'e elemli ;yükü.nü 
omuzlarında taşıyan ihtiyar mare
şal bin bir feryadın makesi olan be-

.ABO:NE BEDELi 
Türklye Ecnebi 

1400 K rş. 2700 K rf. 
760 » 1450 • 
400 > 

150 • 
eoc • 

800 • 

larak depoya alınmıştır. 1 
Diğer taraftan tramvay 

raylarının da bir çoklarının ye
nileştirilmesine kat'i bir zaruret 
hasıl olmuştur. İdare Üsküdar 
tn.mva}~Innndan ray bulmak 
için faaliy t: g · · Ji's.kat 
ornd da ancak di ihtiyaç-
larına y-cti ecek kadar ray bu
lunmaktadır. Bu itibarla Istan
btil tramvay şebe esinin ray ih
tiyacının temin olunması için 
yeni bir tedbir düşünülmii~tür. 
Bu tedbir Üsküdnr trnmvay
Jarı için Devlet Demir yolla -
nn n lokomotif ray arı al
mak ve bunları Osküdıır hat
tına dö yerck oradaki ra.ylan-
da lstanbula nakletmektir. ) 

Üsküdar tramvaylannın tck
»:k vaziyeti bu işe müsaiddir. 
Bu hususda belediye tnrafm -
dan hazırlanan bir teklif An
karnya vekalete gönderilmis
tir. 

ADLiYEDE 
uhtekir manav ad

liyeye verildi 
&ı.nyerde manavlık eden 

Bakirin 4 kuruşa aldığı doma
tesleri 15 kuruşa sattığı görü
lerek Mielli Korunma kanununa 
muhalif hareketinden dolayı 
zabıt tutulmuş ve adliyeye ve
rilmiştir. Dün 7 inci asliye ce
cıda yapılan duruşmasında: 1 

- Ancak 50 kilo domates 
almıştım. Bu da on beş kurus 
fiyattan aşağı kurtarmaz. de
miştir. Muhakeme mürakaba 
komisyonundan o tarihteki do
mates fiyatını sormak üzere 
ba§ka güne knlı:nıştır. 

--amı:--

Bir kayanın altında 
kalan amele öldü 

Bursad n yaz.ılıyor: 

Çuğlayan Lfile fnbrikıısı önunde 
çalışmakta olruı bir kaç nmelc. bu
yuk bir ayayı kaldınnpkla rne~gul 

iken kaya yerinden kopmuş \ c ame
leden O manın uzeı:.ine devrilınistir. 
Çekirge olobO.Su vak'n esnasında hfı
disc ıruıhnlllne gelmiş bulunduı,'Un

dao, otobfi te bulunan yolcular der
hal kazazedenin imdadına koşmuş
lar, Osmanı nğtr yaralı olarak kaya
nın nltındon çıkıımuslar ve ornda 
bulu!lan bir fn;ri.ona bindirerek he
men hastahaneye göndermişlerse de 

... o man lınst.nhnne kapısından girer 

SENELiK 
6 AVLIK 
8 AYLIK 
1 AYLIK 1---------------11 girmez ölmilştür. 

1
6 llkt;!r~a:::a~~:s~AMBA Yaralı hastahaneye naklcdilidik-

ten sonra, hastnhnne laıpısında, y:ıra-
1 Blrlnclteırln 13&6 

GUn 290 Ay 10: Yıl 1940 - Hızır 184 lıyı nakleden arabacı Salih ile, bu 
isle hiç vozifedar olmıynn Mahmud 

GUneı Öğle ikindi isminde bir genç o:nsında k::ıvga çık-
12.4'3 6.31 0.35 Euni mış, Malunud arab::ıcı Snlihl, böğ-
6.U 12.00 15.04 VaeaU ründcn ve yan::ığından olm:ık Uzere, 

Alqam Yatsı imsak bıC!lkla iki yerinden yaralamıştır. 
12.00 1.81 11.05 Ezani Suçlu sanılan Mahmud cumm mes-
17.28 19.01 4.H Vautf hud mahkemesine seVkedılmişlir. 

-•ııc-

lara şehrimizden fmdık 

* Beviktııi - TakS'lm Otobusleri- SABAHTAN SABAHA 
B ledıye B<!Sıkto:ı - Tak ım otobüs- ============::::: 

kadar çıkmıştır. Ekmekler ıırpa ve Heybelladadaki yangın 
hpekden mtirekkcb bır un tcşnisilc Geçen gün Hcybelfo.dada çı
yapılmaıctadır. önOmiızdek.i posta - kan yangında 8.000 çamın ,ynn
larla Rumanyadnn bir ınikd::ır daha dığı hakkında yapılan neşriya
tngiliz tebansı ile milltccilerin gele- tın fazla mübalügalı olduğu 
ceği söylenmektedir.. yaptığımız tahkikattan anlaşıl -

Ticaret Heyetimiz Dönmedi mışbr. Yangında yalnız 20 ka-
Rum:ınyadım tın lırnıcak petrol dar çam ağacı kararmıştır. 

\e>Rirenin mikdarllc cınslcrlni tes- Bunlar zam.ani tekr r yeşil· 
bıt etmek '\:e tes:ıiımıt işlerini hallet- lenecclc vaziyettedirler. Yandı
mek uzcre bundan bir müddet evvel ğı söylenen 8000 nğo.ç çam ol
Bµkreşc giden \"C bugün memleketi- mayıp fundalıktan ibarettir. 
miıc dönmesi beki nilen ticaret hc- I=============== 
yetimiz dönmemiştir. m~~etin daha 
bir ha.fta kadar Rurnanyada kalacağl 
-yıenmektedir. 

POLISDE 

oçhu1 bir otomobil 
bir kişiyi çiğnedi 

ve ağır yaraladı 
Dün akşam Ahmed isimli 

bir şahsa b:ın'knlar caddesinden 
geçerken plikası ve şoförü 
tesbit cdilcmiycn bir otomobil 
çarpmış ve muhtelif yerlerinden 
yanı1anmıştır. lf de veremi
yccek bir tınlde bulunan yanılt 
derhal sıhhi · dad otomobili ile 
Sen Jorj hastnhancsine kalClırı
mrak tedavi alb.na alınmı.:ıbr. 
Suçlu §Oför aranmaktadır. 

HARB 
VAZİYETİ 

Tayyare bombala-
nnın hususiyetleri 

{Bat tarafı 1 incide) 

Mermiler ve bombalar hed fe i a
bct esnasında küUcsı ve sur. ti ahi
resı ile mütcn:ısib blr ıs ynpar. Y~r
mi sekiz Anti.mctrclik top mermisi 
yeÇli lbin metrede bulunan bır he -
def üzerinde tnkribcn uç yuz met.re 
tonluk iş yapacak ikUd rd dır. Beş 

bin metreden dü~rulı-rı bin kiloluk 
bir bombanın yaplıgı ış de buna ya
kındır. Bu tesire kar ı otuz santım 

gönderiliyor 
Bundan bir müddet evvel lz- t 

mir kuru üzüm ve incir ihra -
catçılar birliği İstanbuldaki fa
kir ve yoksul çocuklara tevzi 
edilmek iUere şehrimizdeki 
mıntaka ticaret müdürWğünc 
b"r mıktar kuru üzüm ,~ in
cir ;göndermiş ve bunlar Enıin-1 
önü Halkevi \•asıtasiyle tevzi e
dilmişti. Haber aldJh"lmıza gö
re buna bir mukal:de olmak J 
iızcre lstanbulclaki Fındık Bir
liği de bayram münasc.betiylei 
!zmirdeki ç_ocuklara tevzi edil
mek üzere 1zmir Ticaı:ct Mü
dürliioüiine bir mıktar fındık I 
göndermiştir. 

HALKEVLERI ' ı' 
Konfer~ns ve 

temsil 
16/10/1940 çarşıımba akşamı (Bu 

<ıkşam) saat (21) de Cağaloğlundnki 
s;ılonu=nuzda H:Ukevi reisi Yrwuz 
Abadan tarafından bır konferans \"e
rilecek ve temsil şubemiz (Ateş) pi
yesini temsil edeceklır. 

Gelmek istiycnlcrin dm ctıyclerinl 
biiromuzdan nlmalan r.cn olunur. 

lcri bıl<'t f1yatl rınd;:ı te·ızıtat yap -
mıştır. 

i .5, 10.5, ı ı kuruş olan l>ılctler 

7.9 \"e 11 lnıruş olar:ık \•bit olun
mustur. 
* l';snaf Cemlyetterıntn Topla· 

nışı - Esnaf cem1yctlerı umumi k:ı
tiplcri dun Mıntaka Tıcaret Mudur
lu •unde bir toplantı yaparak umumı 
vaziyet hak .ında g ruşmelcrde bu
luıınıuslardrr. * Çıkolılıta Fiyatları - Çikoliıla 
iabrıl. torlcri kakao \ e şeker fiyat
lıınnın artnu11 olrr.asuıdan 5 kuruş
luk çıkolat l ra l on kuru,şluklara 
da 2 kuru zam yapmışlardır. * Havıır.ıazi Fıyatları - Hav.ıg:ızi 
fiy, tlarınırı yukseltilmesi için bcle
cüycye yapılan teklıf \' ıli ve Bele
diye Re i Dor;tor LutU Kıı·dara arz 
ohınmu§1Ur İç;tima ununu vali ka
rarı. •ıracal.tır. * Süt Meııelesı - Süt fiyatlarının 
yi:lttelUI nesi ıçfn sutçulerin yaptığı 
teklif dun Murakabe Komisyonu iç
tıınaına d ,·et olunın lanna rağmen 
celmemelen )'ÜZıJ den tamııml na
mamıstı.r. Teklif pe!,..embe gunu tct
kık o!unacnk. r. 

X Harbıye • Tııkslm - Harl>ıye

Taksım cadd., .. "nin bır tarafınd ki 
mecari in :ıutı t m • ..ml uınıştır. Yo
lun bu kısmının asfalt m~ tına ya
landa ba lanat:aktıı·. 

Bir uri diğer uriyi 
yaraladı 

Beyoğtunda Sıraservilcrde o
turan Nuri ile kardeşleri Fazıl 
ve Nusret evvelki a.k§aITl cad
delerinde gc7.Cl'ken ayni semt
te oturan diğer bir Nuri ile ar
kadaştan Ferid ve Veli ara
sında. kavga çıkmış ikinci Nuri 
hfı.mil olduğu §.İ§i çekerek Fn
zıl ve Nusretin kardeşi Nunyi 
bacağından yaralamıştır. Ya
r.alı tedavi nllına nlınmış diğer 
beş kişi yakalanarak tahkika
ta başlanmıştır • 

H.arvey celıği, uç yuz yırıni santım A 
betonarme. on dört Ua Oll yedi metre r .. ---
toprnk kalınlığı oldul;ç.. mukcmmel 

Pencere silerken düştü, 
başmd""n yaralandı 
Knsımpaşada Bahriye cad -

<lesinde oturan 18 yaşındaki 
Hatice evinin pencere cmnlannı 
sılerken müvazcncsini kaybede· 
rck dü.,.cmıüş ve başından ağır 
surette yaralnamıvtır. Sıhhi 
imdad otomobili ile Beyoğlu 
hastahanesine kaldırılarak te
da\.i altına alınmıştır. 

Bir esrar kaçakcı ı bir 
seneye mahkOm oldu 
Kadıköyünde gezerken zabı

tanın şübhcsi üzerine yakalanıp 
aranan İsmail.in elindeki pa
kette bir kilo 150 gram c.c;rar 
bulunmuş ve adliyeye verilmi§
tir. Üsküdar asliye cezasın
da muhakemesi sırasında firar 
eden suçlu bir mUddet sonra 
kendisi gelerek teslim olmuş ve 
muhakemesi evvelki gün netice
lenmiştir. İsmail bir sene bir 
gün hapse ve on bir lira doksan 
kuruş para cezıısına mahkllın 
olmuştur. 

lıir mahfuziycl tcmın eder. 

Mermi \"eya bomba bu gibi mukn
\•im hcdeficre tesaduf edıp nilfuz e
demezse üzerindeki i n fazlasını h~
rnrcte knlbeder. 

Vuruş r.aviycsme g re b:ıuın n rı 

bcyza haline cl r. l>u ebc'ble to.() -
rak ustiinde orul n ı ı ııni \-O b m
ba parç:ıl ına dokunuı ken ~k h
tiyalkar olmak lazım elır. 

mının üç beş rn lrc y kın n..ı \ e dcnı
ze düşen bir bomb , ı ııye \"1.lr n 
bombadan daha fazla h r ynpnı. 

Büyük bombalara k rşı üç metre 
kalınlığında betonla rı ukavim ı 

naklar ya,pm.ak pek p.:: 1ı ve ınu -
1..-ülaUı olduğundan M teı· Churclıill 

nnsıl olsa l::ım isabctlcre karsı emin 
olrnıynn buyuk sığınaklara ra bet et
menin ve buralarda toplanmnmn 
mahzurlarını itiraf etmiştir. nu ün 
İngilterede evlerıo bahçesinde her 
ailenin barınabileceği toprak siperler 
yapm::ık ve kabil oldukça bunları te
siratı hn\-aiyeye kartı mahfuz hCic -
rcler seklinde tnsa etmek en kulla
nışlı ve cmniyeUı bir müdaf\ln si -
tcmı olarak kabul olunmaktadır. 

H1KMET ILGAZ 

Buna kırk yıl evvel ailesinden bir 

kız kaçırmaları sebeb olm ş 

Dün ıikinci aJır ceza mah- 3eçınnce İbra.himle dalaşmak 
l:cmesindc sona erdinlmekte icln küfretmiş, tahkir ctmış, el

olan bır öldürmek kastisl" yn- den geleni yapmıs \C nihayet 
ralumak davasının müdafaası işi el tecavüzüne de götür-
yapıldı. Suçlu 1bı mu5t.ür. Nih yet ne kadar ta-

8 vukatı Sadi Rıza, hanımill ederse etsin, lbra.hi-
li çavuş aleyhinde ve müek- min de bir sabır hududu oldu
kili lehinde bir çok delıHcr ğundan kendini müdafaa ve 
göstererek beract talebinde mütecaYizlcri korkutmuk sa
bulundu. dcdinde bir el ve arkasından 

Avukat müdafaasına ı:;öylc bir daha ateş etmiştir. Bunlnr-
başlamıştır: dan biri Ali cavuşun, diğeri 
"- Çarşıda bir dükkan sn- Mustafnnın yaralnamasıııa se

hibi olan ve askerlikten y ni beb olmuştu. Şurasını unutma
ni dönen İbrahim bir gün bi- malıdır ki İbrahimde kasıd ol
raz yemek yemek üzere ci- saydı bu kurşunları müteca-
va.rd ki ömerin lokantac;ına vizlerin bellerinden aşağı ta
gitmiş ve orada kendi3inı .Ali raflarma atmadığı gibi şarjö
ç:ıvuş ile oğlu Mustafa ve Sab- ründeki mütebaki kurşunları 
ri, İsmail, Mehmed adındaki da tamamiylc can alacak nok-
arkadaşları bastırmışlardır. talara saplayabilirdi. Bunları 

Ali Çavuş czcldcnberi İb· ynpm::?.ması, sadece l;:cndisini 
rahimin ailesine düşmandır. müdafaa etmek kastına mak
Çok eski bir kini gütmekte- rundur. Bunun için müekkili
dir. Buna da sebeb lbrahimin min beractini ve beraet etme
ailesinden bir erkeğin 40 yıl sc pu hususlar dikkate alına
evvel Ali ~.avuR ailesinden bir rak cezasının en asgad lıaddc 
kadım kaçır~ olmasıdır. Ali indiı'ilmesiai talcb ederim.,, 
çavuş bu hareketi bir türlli af- Avukatın hülasa ettiğimiz 
edememiş ve bu ailenin erkek- bu müdafaasını müteakıb mu
lerine düşman olmuştur. hakeme karar ic.:n başka bir 

O gün böyle bir fırsatı ele güne bıralolnııEibr. 

\_,.~.----,.....-~-===ıc------~--:mEmac=~J 

Almanya 
ve 

italya 
(Bat tarafı 1 Incld ) 

hem bır tnkım çarelere b:ı.ş vuJ'Pl " 
lazım. lıhver de\"lctlc:ri 1 poıı1ıı11 
da aralı.ı,.ına alınca ~unyayı uçe tıı1'• 
slm eltılcr. Avı upay1 • im nya, ft.S• 
yayı .Japonya 11e • frıka) ı ıttılya ıa· 
cak. Bu uç kıt'nqan lngılterc}ı ~; 
onun pc nden, yahud onöa (;il 

ı: 
butün dıger huküınetlcn ko .ır 
kendılen ~erl~kler. 

A\:rupad;ı Alman nufuzundıın ık~
dini bınız kurtartıbihnı;; oları B l ' 
l..""llnlara lınanya ihuounı ~.ıece!ti 
!talyn eU allındııki Arn \.-uuuı..t:ıf\ 
ono yardım edecek. 

Asyııd ı Japonya bir tarafd n <'1"# 
le meşgul ıkcn uç ,,enedır b ~ r rıııı• 
dığı l.ıu g::ıllc- ne bırlıkte 1ngıhz nil: 
fuz mıntnk~l:ırma da hucuın edece!'• 
Afriklıdiı ise iltalya, belki şunnl.dei' 
gelecc Almun y;ırdımı ılc Iı.'h~ 
elde edecek ve butün • tn'laıya • tıi 
olacak. 

Bu buyük projeyi iş:uı. ~enler c· 
ne mıh\ er gazetl!ler dır. Rumıı Y t3 
Alm 1 a ennın yuruyuşunu Alı:1lS" 
gazetel ı burada kmrvetti ır hul:Ô' 
met te ı ıne y rdım, petrol ~-uyutJ• 
ruu nluhnfaza, Rumen as crını n"' 
sık dıye tcvıle çalı;;tıkl..ırı haldC 
ynıılar lıakıkı n aksadı gitl ın 
lcrdir. 

Ru 

ler.ne yardıma sevkedcce mı ' 
dan Yu nnlıl::ırın emin oldu u > 
zıyor. 

Alın ny , bu harl>e tayy 
lib g leccğini \ c tnyy relı- ~ 

donanın •mı b glıyac nı 

girdı. in.gilt reye y., l n ı 

tayy relerle tng"liz 
donan ı ın kırı' 

tCTdı. Şı d tekrar o 
getirme • '\ c her h. d 
lazım. 

Beh~.et s ~ 
MOTEFERRiE] 
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TÜRKÇEYE ÇEViREN "'-=-=--:'•. j 
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Hüseyin Cahid YALÇIN ~ J 

Balkani(:rda 
f.Uman aaliyeti 

mck Ye Ü~:;·::~:::",:~:;:;: ... Sovye~ Rusya ~s_-ı Afrika(Bda .. atarahfı 1afnrelbd·e) l Aln1anya Rum .. an-
de k«llmca ııırs V•! tamahlarına kerlerl de Rum~"'n ,, k d 
en evvel Bnlk.ıııları kurban et- U 1 m~lİ"~:nl'i~~~:ı: kpuliv"lv<teiUrteurlı·mı~ışıt1ilg~.-.zı·-1yaya as ar gon 8• 
mekten hiç çekinmediler. Evvel- t ki " .. , .. 
cc güya lngi!izlel', Balkanlara ya opra arına yi tekrar bombalarnı,,tır .. Limnn ya- recegwinı· Moskova-

l{ıtler Alınan ka-vmine başka vazifesi olduğuna lınn.n. Ma- 1 hücum ederek ornda bir cebhe kmındnkı evlere ve şchrın mcrkc -
l'nılletlc d •• •~·k·l b" h l tt "'f b k d" f . ar<>caklannış gı'bi bir masalı et- •ı m·şıe ' zinde evlere is:ıb<.'Ucr olmuştur. Avcı b•td• • 
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gelnıek r ~~ ~~~~~d~r da~! !e e~~j' büy~kJiit_;rfiCil ~a:ıc.~nS~ r:ı:a yayıyorlar \"C kendi halis g r 1 1 tayyarelerimıı:. \'C tayyare dnfi ba - ya 1 ırmemış 
~l>k "Lebaı!':rn.um,, yani !hayatj da gittikçe gurunı artaıı niyetlerine her.kesi inandırmağa {Bıış tarafı 1 incide) taryalarıınız suratle müdahale cde-

d 
nıkı af sahası temin maksa- bir iman ıdi. Bir lcere Hitle-, çalışıyorlardı. Şimdi bunların d"d R • d d ·· r"k cuşınanın harcı:ctini ı;cktcyc uğ-

ıt1ı h · t ı·ı \f B lk ı ı en umanya JlU u unun o- r:ıtmı tır. Askeri hedeflerde bir blr 
J hcırbetrnek için her zah- rin siyah '\ e knhverengı' göm- epsı unu u uu. e a an ara tc t af d t h ·a dil · 20 .. 

tneı·.~ bır" Alman teca,·uz· u·· ba"'. ladı. 1 ar ın a a §l c mış hn.sar olmamı ıır. B C\'dc a,.ır Jıııçnr 
1, ..e gögi..ıs gererek çalı~mak !ekli ordusuna geçid resmi " Al an fırkası me •cudı"ye 6 

u İl m nın \ - \ardır. ikı kışı yarııl:ınmıştır. Bardın ~-~~unmnu anlatıyordu. Alman- yaptırdığım seyrettim. Geçiş k topun r~mda bulunan tinden haberdardırlar. Fakat, \"e sonum uzennc y:ıpılnn tngllız hu-} 
"1Un çel ti - sa n}ar, kendisi dört saat sürdü. Hitler bütün bu Bnlgaristnnın, sanki Alman is- b k taatı ı bu :r unun, 1 n manevrns n - cumları nctit'e.>mde bır ''artılı vnrdır. 
ını pc>k zıyade ifrata vardır • müddet zarfında s lğ kolu nazi tiliisının zararı yalnız Yunanıs- dan bir ""'Y olmadıgı· nı söule " 1 

1\ ~ J • Muhım hır bır hastır yoktur . . ı da, kendi sun•ı: taksiri selamiyle ileri doğnı uzanmış tan ile TUrkiyeye dokunacnk- mektedirler. ' 
(' n dC'"ıld. bir halde clurılu. Sonra kendi- mıs, hatta Bulgaristan bu sa- n·- ft s .. .. Şarki Afrikada: MonreJ:ıdn, Etrtıh-

' • ıger tara an ... ovyet cuzu- da ve Kuornnın cenubunda du;;m:ın 1 
O. 111 cc-~rafy vaziyeti bu sine bunu nasıl yapabildiğini yede karı-ı konacakmış gibı bir tanılarının cenuba doğru ilerle- 1 

a~11 ı iic l l . 1 sordum. Şu cevabı ''erdi: 1 memnun halı var ki ins:ınu h:ıy- mi~.. Tuna Deltnsın<la kain Chi- müdafaa tesıs~tı tnyyarelerimız tnra-
f aı m \ Ut a ge mesı rey- · fınd:ın bombalanmıştır. 
l YctinJc bJyiik bır tesir yapmış ''lı ade kudı·cti,.. Bu irade ret veriyor. le:ıyı geçmiş ve Sulinaya var- Atlen uzennd~ k"~ır ·uçu"u v. apan 1 
ı Dtinyr.&ı en aşikar, fakat kudretinin ne kadar biiyük bir 1 Biitlin Bulgaristan Alman e- ınış oldukları bildirilmektedir. ...,, " 

~hrık keı e t az takdir edilmi~, ku mının sun'i surette tcnn:iye mir ve kumandası altınctıı esir Bu cüzütamların Tuna hav- b r t..~rcmıız duşınan ın-eı Uıyyarc-
lnk tlc-rdeı biri su idi ki ha- edilmiş olduğunu diişünc:rck ya§ayucak olduktan sonra bu zasının ceııub müntehasına lrn- lerıniıı hucumuna uğramış ve çor -

tı i i) et tr.;: ka şeylerden ll:ıyrctler içinde kaldım. Bulgaristaıun içinde mesehi I dar inmesi muhtemel görül - !:;1rccs~a::u~:ır.tcr tıpındc bır 
2:..y • biı\ ük nısbette coğra.f· Hillcr, S yor Mussolini gibi Dobrucanın bulunup bulunma· mektedir. 
~ n te! rı . ltında bulunur . bir idare ndamı değildi. Kendi 

1 

nmsınııı ne ehemmiyeti vardır!' Kalas yakınında Alman cu- tngıliz tayyarelerı D knmcre iızc-
ı_.. f namınn isli'\; n makineye alıı.ka- Y' J d"' ·u· 1 d zu"'tnmları ile .Sovuet cu· •u'"tam- riııe boınb;:ılar ntmışlardır. üç kışı yu 

1 '" mal ı . ben o tarihte söy- ... J a nız un ı ugos avya an <> - .; L. la t H.... .__ u d 
·ı n r,öz erd zıyade Hitlcrhı dar \"e bu makinenin tcfcrrüa- Sırb milletine yakışır merd ve lan arasında çıkan hadiseler ra nmı,.. ır. ....,;ır em:mmıye 1 e -
lı 11 , ..... ora ı ı · halkı ps· tına hakkivle \<ıkıf olup olma-ı kahrama 1 b"r ses ·sı"dildı 1-ı· et dolayı:;iv. le, Ruslar, nehir filo- ğıldır. 

k a " c n n . ı- .J r ı ı-s n - sunu 4 monı'to··r ı·ıe ta'-·ı·ye et- Duşnı:ının Bur a\·e. " anui, Se -~l)'oj me l U?dar oluyordum. d:ğını pek bilmiyorum. rafta insana ığremne hissı ve- ,.., r u k G G . 
~:; a da !ngıltere elçisi oldn- Fakat bunun yolunu o tan- ren korku ve meskenet hava· mişlerdir. Rusların bu mınta- mı c a · .cmma ve ura uzC'rınc 
J; tn zrumu:ı radvoda nutukları- zim etti, harekete o getirdi. Ya- sını tasfiye eder gibi ferah \'C- kada 12 milsellah gemileri var- yaptı-.ı b;:ışka hucuınlor ne ha arı 
Ilı dinler n • !İıgu gibi, sesini hud ı~cndi plfının tevfikan ha- rici bir tesir yaptı. Yugoslavya dır. Kalasın 20 mil aşnğısındn yapmış ne de z:ıyı:ıt \erdirmı~tır. 
l ~ ."l ı b; ldmn: t~mpatik reMtini o durdurdu. basvckili vatnn topraklanndan kain Renide ıse ağır topçu ba- --ım«- 1 
d gıldi. li'a:kııt ha.tibane belagat Almanyada bulunduğum ilk kimseye yer verilcmiyeceğini tarayları yerleştirilmiştir. Bir tayin 1 
tıı"\'hib..."fiine mabktı. Söylccliklc- sene, Bitlerle yakından tcmasdal anlatıyor ve hürriyet ve istikla- Mahalli matbuat, Fransız ga- Anknrn ıs (Hususi) _ Gumr(ık-j 
1~ni halk tes\ ib cdeı: görünii - huicnanlara kendisinin en başlı Je layık bir milletin heyecanına ?.etelcrinden uzun iktibaslarda 
~Ordu. ÇQli giizcl b!r giindü. mcziyc..tinin ı1ed"n ibaret oldu- t.crcernan oluyor. Bitler korkak bulunmw~tur. Fransız gazetele- lcr Umum Mudurlüğu Tal'.ı!c Mu-

fruntı daıma' sordum. Hemen ri, Sovyet Rus'-•anın kendi me- dtirluğuııe Z.ıt l;ılert Muduru En s tn-
Ir kııı. clisipilinr sardal ~ ve acizlerden nefret eder. Bunda " 

,. ' 
1 

- ••tt } ide au Ce"abı \'erı"yo nafı"ı· dog-t.,•dan dog-ruya telılı"ke- yi:ı cdılmlc•tr. ~ lar gibi mmsıkıml< dizllcrel< mu c ı n ti • r- haklı oldu!:'llnu biz pekala teslim u ~ 
~r d dutm iktrm, ev\1clce l1Q.fi larclı: ederiz. Boyunlannı kcndilikle- ye martı?. kalmadıkça harekete ~~~~~!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!"""~~~l 

r1.: -.de i itmis olacakları bir "I~in~erspit.zgefühl.J (parmak ıinden tasmaya uzatan ka\'im- geçmeğe mütemayil olmamakla yük elçsinin Amerika Birleşik 
n tku dinlcmclctcn ve Hitlcr se- uçlarının hassasiyeti) yani, mü- ler hakikaten hiç kimseye hür- beraber Balkan vukuatını dik- devletleri ve Sovyet bilyiik elçi
,,1nı rr.uta dan fuzla yüksclttı.n n~aib olan ve icab eden şeyi met) telkin edemezler. Alman - ~mtlet tatk1bkcttmd.ek

1 
te olduğuna 1 !eriyle görüdüğüne dair ba-

1 ~ h d hit bet dalgalarının tam zamanında takdir ediyordu. ya ancak hayat haklarım ve ışare c me e ır er. zı haberler gelmektedir. Lond-
:una bır n kta koyn.r gibi dur Buna zihin berraklığı ve istedi- milli varlıklarını mUdnftuı et- Rumanyadoki komünistlerin rada bu haberleri teyid edecek I 

el ı:.'U zaman ''Heil ,, diye bağır- ı:;rıni tayinde azim 'e kat'iyet mcsini bilen milletlerle iyi geçi- kuvvetini tahmin etmek müm- .. mallımat yoktur. 
f'laktan ise ba'fia bir yerde kcn- munzam oluyordu. Buna dair ncbilir. kün değildir. Orta halli Ruman- Bununla beraber şurası knyd- J 
el kendiierint> eğlenme·vi tercih nümune olarak zikredilen mi- yalı, hir Rus işgali imkanını kor- ediliyor ki bu gı"bi haberler ih- t 
fi .J 9"' d R I.:r 1 d. . al lliiscyin Ga.lıid \"Al ' 'iN kıt ·1e Aerpı·s etnın.kted" F b ~c "?ını } ı edı) ordum. Şiip- al 1 36 e . :nme an ı ışg ~ ı :u " ır. 'a- tirazla karşılanmalıdır. Çünkii 
k rz ki bir ılk frrsatta, tit sooa için l:nrar vermesi idi. Bu karar ____ ,____ Alınkat ken

1 
di arnzidsindb~ Ruslarla Bükreşin bir kaç haber knynn-

t il<hr. Hitll'!ın büyükliiğii ne _ kendi erkfLmharbiyesinin ve en Çin elçisi AtatUrl<Un an ar arasın a ır çarpışma ğı doğrudan doğruya veya do-
" fo o1duf:rı.mu, büyük bir kav- yakın müşavfrlcr:inin ihtarına vukuu na mani olamıyacağıııı layısiyle Almanyunın kontrolü 

~ltt n münaltm~n götürmez lideri muhalif olarak ittihaz edilmişti. Muvakkat kabrinde müdrik bulunmaktadır. ı altındadır. Almanların aduti 
Vkıin<> krndısini c:ıkarmağa n Almanya, o tarihte askerlik Ankara, 15 (a.a.) _Çinin Rumanyanın Almanlar tara- müttefiklerin hoşuna gidecek 

ı; ':ıı \'nsıtal:u-I:ı. muvaffnldyct te bakımından Fransız niuhalefe- yeni Ankara elçisi Cnng _ Peng fından işgali, "Nazivari,, de-ı ve fakat bunların diğer memlc
r 'lı c ttığuıi tarnfdarları üze-

1 
tini istihfaf edecek kadar kuv- _ Çun bugün öğleden sonra E- vam etmektedir. ketlerle olan münasebetlerini 

1 dt ki ıriıfnzunun \'e onların vetli de!'.;>ilui. Hitlerin taraftar- be • eo r A ~· • k Heyetin iızalan halkın zn- bozacak haberler i"'"R ctmck-
nn ~ı ı· • t<-.- ... ma... müt:tc., .. d 1 - • dı 9c laı.ltrklin muva kat rarına olarak konfor içinde ya- d. ,..... .ı ........ '"" <-<> !arı garb devletlerinin şiddetli kabrini ziyaret ederek bir çc- 1 ır 
}·lunınnlarının b ·nce mechul muh:ılef etine maruz kalacağını f lenk koymuştur. sa maktadırlar. Rumanyacln kal· Petrol lnıvulanncln.ld ha 
-..1n ·n ~"l' neden ibaret bu _ 1 zannettikleri bir harek tten ic· mı~ olan müstakil unsurların Bükreş, i5 (a.a.) - Resmi 
1 ıntln;!t•nu tıı):mde tereddiid <'t- tinab cd~7orlardı. Bitlerin sevki --•ıı«- pek yakında Gestaponun "mis- bır tcblığc göre dün Baicoi pet-
,. fı4lyrc>tl· tiüşınek imkanı tabı!si onların bir emri vakti Başvekil Çin elçisini ~d'o1_3er,, ~ihbniyeut· t:a· mkaktal 

1
°1- rol bölgesinde çıkan yangının 

~ '!:hı. On n l-itytiklüğüne ka· l:abul edeceklerini kendisine ugunu ıs at e mıycce · 0 an ar vukua getirdiği hasar 3 ilfı 4 
d::ı.~.ıt getirm<:I, için yapmış ol- söyledi. O dn muhalif ihtarların kabul etti için hazırlamakta olduğu taha.ş- milyon L<!y olarak tahmin edil-
i ı<>u F;f•)•leri 1 'tırlı:rnrak vakıa- hepsini istihfaf etti. Vukuat o- Ankara, 15 (a.a.) - Başvekil şüd merkezlerinde bulunmalaıı mektcdir. 

(Bag tarafı 1 incide) 

gazetesinin uydurması olan bu 
'haberin hakikata uygun olma
dığını bcyan:ı mezundur. 

Sovycf Rnsyanın siyaseti 
Moskova, 15 (a.a.) - Rcu

ter: 
Moskova matbuatı, Moloto

vuu bir <:ok defalar tekrar et
miş· oldub'll gibi, bitaraflığm 
Sovyet Birliği siyasetinin te
mel taşını teşkil ettiğini t~min 
eylemektedir. 

Berlin • Roma - Tokyo paktı 
hakkında mütaıealar yürüten 
başlıca komünist gazeteler, 
Rusyanın kendi hesabına bita
raflık siyasetine devam ed ce· 
ğini yazmaktadırlar. 

Maamaf ih Sovyctler Birliği 
Balkanlarda ve bilhassa Twıa 
meseleleri ile alakadar b!llun
maktadır. Bunun da "Tuna ü
zerindeki seyrüsefere miıteallik 
beynelmilel nizamatta yapıla -

1 cak tadilatın Sovyet Rusyayı 
bigane bırakmadığını .. bildiren 
ve 17 eyfülde Almanya ya tev
di olunan notası ile isbat chniş
tir. 

Sovyet matbuatı, r .. 10seveltin 
Daytonda söyleınis olduğu nut
ku da neşreylemiştir. 

nu..-. - Anıerik n temasları 
N \ -York, 15 (: • .) - A ocı tcd 

Prc in Wa hington mulıabirinın bıl
dırdıgıne gore So\-yetlcr b rlı L bu
yuk elçısı. B. Umanskı ıle Amerika 
biri., ik de.lellcrı l arınyc mu t~ ıı 
B. Summer Wellc son wın:ınl rl1a 
hemçn her gun goruşmelerde l>uluıı
mu;ılardır. 

;\ssociatcd Prcss muhabiri bu hn-
bcri verdikten bonr::ı dıyor ki: ı 

S<ılahiycttar m:ıhfıllerde teba,.uz 
ctUı-ildıgine cöıe, iki mıllet ıı n -
daki gergin! kden da :ın bazı &inir
letlci meselelerin h.-ıll için btr for- 1 
miıhi ıhti\a eden b::ızı csns pien:: p
lcr uzc.·inde bır anla;:m0,1 \-ut ua cı- 1 mi. lir. hi h;:ıbcr ~l::ın re-:mi mahfıl
ler, r.oruşmclcrin ckonomık \·c lte:ırf 
meselelere inhi:.:ır 'etmiş oldu •unu 
t b:ıriıı <'ttirmel:tedir. 

ra · h ·ı.- ı k·~r· nun haklı oldııg-unu gösterdi R r s d muhtemeldir. 
iu· r,ore u nım verme c a ı doktor e ile ay am bugün Liberalizmin son bir kıvılcı- _..••••••••••••m••••Rl•lli••••l!!!ll!i~ 

ı. Vl" prensiplerini yalnız yakın ta- saat 11 de Başvekalette yeni l!r 
\T raftarları arasında değil heyeti ç · C p ç mı Rumanyada \"asi mıkyasta Ölüm saça.o bonıh:ıla.rmı mütec:ı\'lı: orllulara snvurnn.. Parlak 

~ ıilcı:ılar haklnnda hiç şiiphe- umumiyesi itibariyle biitün Al- k~~\~l~%işti~~g - eng - unu dağılmakta olan risalelerde gö- \'c keskin b\İngüleriııi düşman b3ğnna saplayım .. 
" rı .. h, l yoktu. Almanya. nef- nınnynda }>ek kuvvellendirdi. riilmektedir. ~ehmetcikll•rin ~fer ıfostanı 
,)n. hürmC't hi sjnı iade etmişti. --•rı«-- Bu risalelerde, lejiyoner reji-
r l lq clnki hcznnetr taldb etmiş --------aı(•A•r•k•ansı•'··a.r.>_, A d h min arazi ziyamdan ve ittifak -
r' } rn39:Jllk v~ felaket için- vrupa a ar b ların ve dostluklnrın kaybcclil-
tı'ıı ttkr r bir intizam yara.t - Bir Bulgar nazırı ı mesinden başka bir netice ver • 

tı. \'filua Alm:o1lnrın bunun (Bıı"' tarafı 1 incide) nıemiş oldug~'U beyan edilmek ~ 
1 ı·k1 Romada "' " ı - ~rı bod t pek ağrı- • sek riitbeli ubaylarından mil- tedir. 

t _Yanı ...,.hısl!ınrn. isti litl dai- Roma, ıs (a.a.) - Ste.!anl: rekkeb bir heyet dün Clipper tşaa edilen haberler 
l n<· dW;ıimıtıt"vi YC hür uret- Bul,..ar ~rraat nozırı Bagrinof, saat Londra, 15 (n.a.) - Reuter 

... ı w ., tayyaresiyle Lizbona muvasa-

.....,z söylelne')'İ tamamen kav- 17 de tayyare ılc nom ya geımı., ve 1 · 1 :ı.J·ansının diJ)lomatik muharriri t · • ı ..., at etmıştir. Heyet ngiliz ha-
J ll'lı lerdı. Bcdres. nasıl emr- Lıttorı:ı tnyy re mcyd=ınında czcumlc va müdafaa sistemini tedkik et- yazıyor: 
ıl~l:ıse ôyle diı ünmeğc, söy - ttalyan z.ıraat. nazırı tmı:ıfından kllr- d Londranın salfıhiyetli mahfil-tn - h - mek üzere I..on raya gitmekte -
~gc ve n.rekct etmeğe mec · c:ılanmı tır. }erinde söylendigı~·ne göre, son 

r ı· '" k " dir. Heyet, hava kuvvetleri ku-
.,ll ı . .ı.O sa, sürgüne giderler, B. Bari Grlanof ltaly da biı· kar d 1 y 1 · 2.1 saat içinde Londra ile Bük-
Uın · - .. man aıu gcnera ount ı e yem 

\i ve tazyıkc ugrarlardı. giın kalacaktır. ihdas <:'dilen Amerika hava mü- reş arasında muhabere daha 
ı1~Yon!ıl so:7) .. Ji:nnın rayları dafaası kunuuıdam general ıyi temin e<lilebilmektedir. 
• doğru bir hat halinde dÖ3Qn-. Ziyaa uğrayan posta Diindenberi ''azi.vet deg'"iş-

ti B 1 l Chancy'in idaresındedir. 
~ · un an ufak bir inlıi- mUraselah meıniştir. ln~ıltcı·enin Bükrc.~ 

f derhal cc-zaya uğrardı. Mn- 1 zun menzilli topların atc.-~i 1 elçisi Sir Reginald Hoarc'ın geri 
~~fih bazı icrnata lüzum hLc; - Aııknrn 15 (Husu i) - Suriye, ttal Londra, 15 (a.a.) - Vzun çağnlması meselesine gelince, 

A 
ÇİL 

TUrkçe sözlü , .e şn.rkllı: M uazz ·ı milli fihn 
n 

Pclc yakında T A KS ı M 
Sinema 

Büyük Türk Şairi Fuzuli'nin ölmez eieri 
Şark Edebiyatmm ROMEO ve JULİETI 

' Uıni. ti. t.OJ3 de, Almanyn nü- y:ı, ıt. lynn Afrlk:ısı, ı,ctonyJ, Amc- menzilli İngıliz toplan, bugün öyle anlaşılı)or ki: lngıliz elçi
Unu;1 yuzd O!lU - altı milyon- nl. , Yunaniı.t:ın fdnreleri harb h:ı- öğleden ooııra. Manşiu öte.sine si miinnsip göreceğı lıer ti.irIU 

1 , fazla in:an - işsiz bulunu- rc'.ilı dol Y.ı le z.ıya ve ha ara uf- bir •·ok ott'.is atm•c:ılardır. Sis, karan almakta serbest bırakıl-
~ du. rıyan \Cya 31\SUICt: mu adcre olu- 1ngill~ sahilinde b;.unan seyir- mıştır. 1 Sözlü ve Türkçe Musikili 

b It ~ • e i indn i. izlerin nan pota muraseUltı hakkında me- cilerin, topçularııı nişan aldık- Petrol kuyuları yangınları - büyük film lstanbul'un en hih'ük 2 sin"ma.-.ıuda 
'ı ı g yet ~fu:'i mıktarn düı:;- sul yet lrnbul ctmiyt-ceklcnn: bildır- Iarı hedefi görmelerine mani na, Sovyet kıtaatımn hareket-! • l>irden göst{'rilcceldir: 

ıı lu. 1!\39 <la. amele ckc:ıikli- mi~lcrdir. olmuştur. tc bulunduğuna ve Türkiye bü- G!cmm••••~mı:mıımms!J!ilJllBDmmaıır•mit"J~l!:l!31!~ 
~ "nrdı. İki milyon isçiye ihti- "!'!!!!~~~~~~'!!!!'!~~~~~~~'='!!!'!':!:=:::~~~~~~~~~~-=~~~~~~~~~~~~'!!"! !"~~~~~~~~~~~~~:!!!!!!!!::!~~!'!!!!!~!!!!!!!~::!!!!~!!:!"!~~!!~~ 
' oldu2u tahmin eclil~yordu. 

• hnrb ı ıl l!ı.tınd111 ileri 
t ~ le beraber. hnddi .znti:-.de 
~mi~ et.sız bir muvaffnlnyct 

l ılcti. Hıtlu ın a: .... hasmın o-
~ ha) rct ,·cı ıcı t.e ldlat 

..._ 11'cti, at.im ve kat'iy t ve 
~ ~ .. n m.ıll tıl!ıo di:3ipliııi ko

l'nuş bulwmyurdu. 
}.ı t~u milletin tı.. krar dirilmesi 
% Criıı R. r i Hh.urlarına ıncd

ıı Olduğ·u inkar kabul etmez. 
k t l ı r ki Hıtlcr ycryü
. zaın an zaman zühuı cdilll 
ta alcl ermez lid rl rin. 

r tnıl t. h nr \'C n..ı.adcti 
n k tı i iı1. muknddera -

l-~"r_ . kıl ' rccck, yahud 
t ~ ı r bn · l t veya 
\ uz 1 t f v ,. ı il~ dün-
t ~ ç· r \ l • J d lerin bir 
<; .. Ur. ı h y. amakta-

li·t ' h lD 1~ ~:.n ı mal idi. FaJ,at 
ııı:ııct~:n ı. b~:tün Alınan: 
~ ı oyle idi. 

ı· ı:ıt; J n 1 91, :r Hını bir inkı-1 
rt :nk" E"'cr H lcr de, ckma· 
l· ncı· . n clckc "ı m 1"n b::ı<-l;,, 
~ın hsıni. in~ ıl lxı • rkncltı hırı
~n ep ııin ü timde, lıi.ı\;mn
r 't ~asıın b!ı mıwkie çıkara -
'~:ı. u-. ıne%iycti varsa. , o d:ı 
I\.~~ idı: Almany.,.ya iman, 

· anyaya kar~ İrudill pir 

Miizcyyen o soğuk ve kaha j 
ad ma knrşı gene bliyük bir a
laka ,·c muhabbet gösteriyor-, 
du. 

Biil nd soğuk \'C bir ... z da hid
detli bir sesle koııu tu: 

- Scvgıli ZC\ einize karrı 
bcslemcktP olduğunuz büyük 
rnbıt ~ ı nnlıyorum. Bunda ta
ır.nmıyle ı. klı ınız. Elbette ken
di "ni ziyaret cdc1.;cgız! 

Bülcncl lıakıl tte bu sözlcıi 
nıcın söyle liJini kcndısi do 
k.ı.t'i bir ŞC'kil le biımıyorclu. 

Yalnız ~lü.r(':ı Yl'nin ko'"..ı.sı 
h:ıkhnda göı-tcrdiği yakın a
Htka, o!hı her 11ede.nsc hiddet -
lend"rmi,,.ti. Haddi zatindc bu 
çok r.-ıahul bir şeydi. li'akat Hii
lend R.ı tık makul olarak dliBÜ· 
ncmiyordu. 

Müzeyyen, Biileııdde gördüğii 
bu nııi t.alıavviU karsısmda gn-' 
ıib bir mevkide kaklığını hisset
ti. Ne yü.rm:ılı, ne şekilde hare
ket etmeli idi? 

Bülcndin lılddctini teskin e- 1 

clccek bir söz söylemesi garib 
olurdu. ÜJman I<adri kocası 
değil miyJ.ı? Onunla alakadar 
olması ıcab ctmer: mi ıcli? 13 ı
lendi Jazclırncal:: bir sö7. fi ıy • 
mekt'"n de her m·dense Ç( 1 ını
yordu. Onun kin h:~ bır )' 
s<..iylcmc:di. Biiknd el\: ktı d 
nt daha fazla u~mcm~. ı n ol
dul,l n s~ğuk bıı· taxırla: 

- G1.;"er1iz havı ol un•. 
D ye mırıldandı. Ve od dan 

~ıl:tı. 

O gittikten RC•nra Muzcyyen 
uzuıı mi.ıddct aval.L ... kuldı \'O 

Diilf"ndi di!şürıdii: Bu .ıdc m ne 
kad:ı.r gnrib bir h~kt: t u!:iy" ta
şıyordu. 

O kadar 33.kin ve mu: is gö
riindi.iğ ü halde ııa~ıl t•r · ·nb re 

-32-
makta tcrcddüd etmemişti. 

Ya kendis"ne karsı da böyle 
bıı sey :\ aparsa ': 

Ya ._.imdi, birdenbire odaya 
girerek kendi ini öldürecek o
lursa?. 
Soğuk bir ürpertinin biitün 

viicudunu dol stığını hissetti. 
Müwyyen korkmu tu. Ah, n -
sıl olmus da bö. le tehlikeli bir 
adamla. bir kutille yalnız baSlna 
Ft>yahate <'ıkmağa ces ret et
mişti? Ve nı<'in 1stanbulda iken 
hakikati polise hu.ber Ycrmcmiş, 
bu faciada. Bülendin rolünü an
lntmamıştı? 

Bun lan büvük budalalık o-
lamazdı. • 

dc_·işiyor, lı::ı.şin bir er!~C'k 1IU· YaYns vavas, k lbi hızlı hız
yor'"lu. Hislerini ııc k d,. ivi lı 'urarnk l::apıy~ j .1 tı. Ve 
gizkychiliyor, sonnı ani ol.'rnk calıuk bir hareket!" l:up•nın Ü· 
ortaya kcymakt.r.n ç ... !.inmıyor - zerinde bulunan , nahtan iki 
c1u Her halde kc..:J. mı \"Urur- • defn çevirdi. So ru balkonun 
kcn de lXiylc mıi bir hiddete ka- kapısını da dikk tle knp:ıdı 
pılmtS ve tabancasını boşalt- İcabında imdad istiyeceği Y.ili 

muayene etti. 1 \'aziyeti erkenden bifdirmek iç·n 
Ancak bundan sonra yatnJı· bu mektubu bırakarak t ı.rar 

na girebildi ve abalıa kadar 
1 

ıı~taııaneyc dönü~ orum. A: ıl 
rtı lıats:z, c:ıdıŞelı bir uyku U· 

1 
, m Jiyatı yapacak olan ope a-

~ uy bıldi. , türle ı-andevcnı ':ır. Öt:>le vak
Ertesi s.-ıb=ı.h uyandığı ıa

man v kıt ır h y:: gecıkmis 
bulunuyordu. Otelın iıst katı -
da bir od da uyuyan Fntmn 
hanımın g ciknıes"nden nıemka 
l iı mit ve keneli i uyandır -
mak cesaretmi gö tcnniştı. 

Mtlzeyycn b"r .z r hatsız oldu 
~runu, g ce uyuy ıu dığmı öy
dı. Bu sırad... mctr ı l Müz y
ycı e Bülen :l taraiındaıı lm kll
um; b r mcktub ,., r H. lıl ktub 
ayııen şöyle idı: 

"::::iabah · erkcnJ~ .ı h stah ne
ye ,., ttim. Osman Kadri beyin 
sıhhatinde en llşc c·iilceck hic 
bir "ey yoktuı·. (;eceyi tamamen 
normal g-et;irmışlir. Doktrırl.ır
la uzun boylu kcınu tum. H rı· 
si dC' benim fikı ımde. Ynni ame· 
liyan muhakkalc surette ıuü~lx-t j 
olarak neticelenecektir. Size 

tı c.tele döneceğim. I'ğer kabul 
edt.;rseniz sızı il:;le yemeğine da-
vet roiyorum. Tuna ııehıinin 
üzer"ııde 1 üçü!~, f h:ıt irin bir 
lohnta ke f ttım • 

Müz('yyen ml.:.l~tbu bir k, ç de
f okudu. Ye y~n·a'l ym·ru ha
zırlanınağa baı:;ladı. Büleı l tam 
öğle v. kti geldi. G:ıy t n(' .elı gô 
ı ünüyordu . 

Sanki bır gec • C'V\'elki h • Ji
se hıc g1.:çmcmi ti. M:.i .l'Yl n 
onu bu halde görünce t..pe~ cc 
hayret etti. Fakat bir . ey belli 
ctm ·di. AtlaJılı:l.u ı bfr tw,si, 
onları on be. d;ıkıka sonı .. t Tu· 
na nc-ht"inin kıyısıııdn kiıçük ,.e 
7.aıif hir lokantanın önünde bı
raktı . 

cs~nu vu) 

deniz harbi 
(Bıt taraf• 1 ı,,cldt}' 

muhribi, yaralı torpıdo muhribini ol
duğu yerde bırakarak ve duman ar
kasmd:ı glzlımcrek b.:tun siıratilc Si
cilya do&ru kacnuştır. O :uıruaıı, ha
sara uğramıs bulunan torpido muh -
ribinln, 1620 tonılftto h:ıcrnlnde son 
sınıf bUyuk İtalyan torp do muhrtb
lcri sınıfına mcnsub AtL:ıglıcre tc[pı
do muhr bı olduğu unl ılmıştır. 

Biraz onra York h:idı::e mahıı11ıne 
gelmiş \ e Art:tglıcreııın murcttebatı. 

derhal gem lerini terke başhmışlır. 
Kuv,·etıerııniz, gcmımn tcrkı ıçın ya
nm saat mühlet \ermış \c bu mQh
lctt mufeakıb top ateşı fkı duşman 
to .. p do muhrıbını b. tırmı tır. York. 
tıaly:ı torp do muhrıbınden kurtul.ın 
murettebatın içınde bulundukları 

tahlı~ıye ndafüırı ılc ;ılfaro ıl;ıve 

olmak uzere dcnı•e ll:ır ındırmış 

\'C tıcaret tulu mev ı uzcrınden hır 

ttalyrın tel ız ı ta yonun Arbglll.'ı c 
murNtebatından k ı tulanlarııı bu -
lunduklan yeri tel izle bıldırmışlır. 

Bu hareket, bu t l • m aJımn tn
gılız ku\vetlerının e kııni tehlıkc

ye koymn ın:ı rap. n yapılını.ştır. 

Ha\·n guzcldı '\e Sıul.>J (>C'k uzak 
de ldı. 19 tc.'1lll1U7.da Barlolonıco 

Collcon: ltaly;:ın krm awru b.ıUı-ıldı n 
z. m n, torpido n uhr l>lt>rım z t ıhl 
hareketlerine iştmık etmı ler •k t 
bu esnada 1tayan t •• yyar len t.ıra -
fındaıı bombardıman ed 'ını;lerdı Bu 
ı.eyfıvct, gcmil r taı:ıund:ın it:ılyaıı 
torp do muhrıbmden kurlulanl rın 

emniyeti için her h::ıngi dığcı t~ -
bırlcr alınmasını ımldnsız bir 1 alc 
sokmustur. 
Dıg r t r:ıfd n, mu\ aff.ıkiyetle t"

{ '\-ı.ıç eden bu ~rctlı harck tler 
yapılırken, ttaly.ın h:ı ~ kuvveti n

n rı 'e bır it lyan dcnızaltı gem· ı -
nin ~ akınl rda bulundı.: u bıllnı; or
du. 

Aj ·~ d:ı ancak bir kaç k" ölm\1$ 
\ C' y ral:ımr tır. AJaxd.ıki hos.ırlar, 

th dı.r \ c su kcsimın.n u: tundC'dır. 
im h rl r, AJ.ı:xın muharcb l:a
b lıy:-tını hiç bLr suretle nzaıtac:ık 
m::ılııyette de ıldır. ölenlerin ynkJn 
nkı. bnl .. rı, mun kun oldugu knd.ır 

ç::ıbuk olum \ak ııı.and n h:ıbcrd:.ır 

ed.lecektır. Yotkda ısc luç 1ılr hasar 
\ c telc>fat yoktur. 

Bu h rck:it, ikı kti<;'uk ve bir bii
yiık 1t lyun torpido ır uhrıbinin ka
yıbı ı 1 bul C'lm"ı.Ic i.ıer:ıber p l: 
mu ıt..:mel o' rak :fopt .... nc Upındcn 
b r lnrı lu kı J\",.zuruıı n b:ıtırunış ol 
d un .. b ldıren 1t ly. başkum.ın-

Hafıf kUV\ etlcrimizlc dusın;ının 

h f ı.u\"\ etler. ar.ı_,ında 'liUku:ı cc-
1 n bu çnı pı,,.malardJn sonr.ı, !tlo -
mu d man t:ıyyarclcrinin durl s.ı
at .. ren hucuml:ırma maruz kalmış
tır. 

tt:ılyıın b kumnnd:ınhğmın tcb ·· 
l .i. b ı hiıcum l:rr ııet:.eesmde, ~yy:ı-

tııyyarekr" ·z. \ ~ h=- a d.Jı luplan
m d ı t duşm.ın t .. yy.ırcsinı mu -
h knk \ c aynca iki d ~ n t:ıyy:ı

ın tur Bizim tayyareler mizdcn ka
yıp yoktur. 

gecC$l donanma 
ku \eti mc en ul) tayy re -

krım z Oı i i ac! da Lrı o lım nın:ı 

etmı 1en:lır. 

Slıı~ı 
Ilugüıı matincll'rdrn :tilY.lr n 
&nenin en ıı ~hur 2 fümi 

hirüeu 

RBİ Lİ 
rnı.nsızca. sözlli 

1 ne adın 
:ım;ı,vtN Dl Gf,r\S tnnı
fmdan gelcc--ek ~:arşımba 

İstanbulun 2 bUyük 
Sineması 

ÇEMREHLİ1'AŞ ve FEitAll 
sinc-maln.rımla senenin 

CD bii) iik filmi 

ATLAS EKSPRESİ 
Türkçe Sô7Jü 

Jkjisör CJ~ll,, B. de 
rır .. u~ 
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KEL ALiÇONUN 

SON GüRE LERi -
Şehir 

tiyatrosu 
temsilleri 

Burulan sonra. Aliçonun ya
zılrnağa değer iki güreşi var
dır. Biri Adalı Halil ile olan son 
güreşi, diğerı de Sultan Hamidi 
evve1in huzurunda ve Alman
ya imparatorunun bulunduğu 
zaman Ka\'asoğlu Koca lbra-ı 
himle sc>k en yaşında yaptığı 
gilrestir. 
Şimdi cok enteı esan olan A

dalı ıle son gtlı eşinden bahse
delim. 

Alıço, ellı altı yaşında idi. E
dinıenın, Ma.lkaıa .köylerinden 
birınac koruculuk ederek ge
çinıyordu. Ve orada burada gü
reşerek bır lokma ekmek cıkar
rnağa callşıyordu. 
Adalı HaJıl Aliçonun peşını 

bırakmıyordu. ille bu ıhtıyarı 
}'cncrck Türkıyc başpehlivanlı- 1 ğına sahib olm h ıstiyordu. 

Adalı HaJıl, ınadcı bir adam-
1 

dı. Koca Yu. ufla da gtircsleri 
böyledir. Miıtemadiyen Koca 
Yusufun pe. ınac dolaşıırdı. 

Alico, ı;;on zıwıanlannda cok ı 
<lili müştii. Hatta, o sene gıircş
lcre bile gıtrr.cmısti. Bi"tün kıs 
hastalanmış, gıda ızhktan ze
bunlaşmı~tl. 

Hülasa Alıço, tanınmıyacak 
derecese zayıflamıııtı. Ad.Llı Ha· 
lil, Aliçonun hastalanıp zayıfla- 1 
dığıru haber almıştı. Bunu fır
sat bilerek derhal kisbetini o
muzuna Yurdu. Alironun bulun 
du!;ru kö~ e ge:•Iı. Kahveye girdi 
ve: 

- Sclamü aleyküm. ağalar!. 
Dı) eı ek köylülere sordu: 
- Alıço, nerede be? 
J\:ö:ı llıler. Adalı Halili tam

mıslardı. Naı:;ıl tanımazlan:lı. 
Adalı cıa Edırneli değıl miydi .. 
Kendi ,;ıayctl ·rinin pehlivanı 
idi. 

Köyliiler, Adalının gUı·eş iste-! 
mcğe geldiğinin farkına vardı
lar. Adalı va ce\ a b verdiler: 

- Aliço tarlada .. 
- Ne vakıt gelir .. 
- Biraz sonra gelir .. 

-Buvurun .. 
- Eh!. Bekliyeyim bari.. 

1 
Dediler .. Ve, ağalardan biri 

sordu: 
- Ne var pehlivan güı es mi 

istiyorsun? 
Evet, Aliço ile giırcşimi 

a.yırd etmeğe geldim .. 
- Alico, iyi değil ki.. 
- Ne olursa olsun ben, güreş 

yapmağa geldim .. 
Dedi. 
O vakiUer bir pehlivan, diğer 

bir pehlivandan güreş istediği 
zaman, ben, hastayım vaktim 
yok, güreşemem demek fevkala· 
de ayıp sayılırdı. Bu sebeble Ali
QO ne kadar zebun olsursa olsun 
mutlak hasmının güreş talebini 
kabul etmcsı lazım geliyordu. 

Biraz sonra, Aliço köye indi. 
Kahveye girdi. Etrafına baktı. 
Bir de ne görsün Adalı Halil o
turmuyor mu? Zeki adam der
hal işi anladı. 

Aliço, Adalının yanına. gitti. 
Elini sıktı. Hoş beş etti. 

Adalı, Aliçoyu çok bozulmuş 
görmüştü. Edirnede işittiklerin
den çok fena idi. 

Adalı hükmünü vermişti: 
-Aliço, bir daha dünyada 

doh'l'Ulamaz. 
Hakikaten Aliço berbad bir 

hale gelmişti. Fena haJde bo -
zuktu. İyiden iyiye zayıflamış
br. Zaten yaşı ilcrilemişti. Tam 
Elli alt? yaşında idi. 

Adalı, Aliçoya hitaben: 
- Usta, son olarak seninle 

güreşimi ayırd etmeğc geldim. 
Aliço, sükiınetle cevab verdi. 
- Peki Adalı be!. 
Diyince kahvede oturan köy 

halkı hayretlere düşmüştü. Ali
çonun Adalı ile güreşmesine 
imkan yoktu. Adalının bir kolu 
Aliçoyu yenercli. 

Aliço; biraz duraldıktan son
ra: 

- Adalı be!. Önümüzdeki ay 
Geliboluda Ali ağanın düğünü ı 
var ornda güreşimizi ayırd ede· 
riz .. 

Dedi. 
Adalı Halil, mukabele etti: j 
Çünkü Adalı o kadar kani idi 
- Pek:lla usta .. 

ki, Aliço değil bir ay, bir sene 
sonra bile aklı başına gelecek 
takımdan değildi. O derece za-1 
yıflamıştı ki. Bir daha kendine 1 
gelemezdi. 1 

Sonra Aliço, çok fukara ol-ı 
muştu. Ne ile kendine bakabile
cekti. Her gün bir kaç okka et 
parası nereden bulacaktı. 

Hiilasa Adalı, Aliçonun tek -
lifini kabul etti. Köyde bir gece 
misafir kaldıktan sonra gitti. 

Aliçonun köyde bir kansın
dan başka kimsesi yoktu. Bir 
köy kulübesile bir çift öküzü 
vardı. 

Ökil7Jerden birisi genç diğeri 
ihtiyardı. Aliço Adalının güre -
şini knbul ettiği zaman gözünün 
önüne genç öki.izü gelmişti. Bu 
öküz kara gözlü iki yüz okkalık 
bir hayvandı. 

Aliço, karısına Adalının gü -
reş teklifini söyledi. Ve, sözle
rine şunu .ilave etti: 

- Bana bak kan .. Kara gözü 
yiyeceğiz galiba! 

Yani Aliço, karagöz öküzü 
kesip yemeğe karar vermişti. 
Kansı, Aliçonun bu sö?.leri üze
rine bağırdı: 

- Deli mi oldun herü?. 
- Eh!. Ne yapalım .. Herif 

kapıya geldi dayandı. 
- Dayanırsa, dayansın?. Elli 

altı yaşına girdin. Artık senden 
güre!': geçti. 

Diyincc, Aliço gülerek: 
- Baka be!.· A be 13usak ! 

İhtiyarlık alameti gördün mii 
bende be? 

Diye bağırdı . Kansı Aliço ile 
alay ediyordu: 

- Tehey!. O. başka .. bu iş 
başka!. 

-Bırak şimdi bunları .. Kara 
öküzü yarın kescceı:~m.. 

1 
- Sonra, klşın aç kalırız .. 
- Neden? 
- Ne ile süreceğiz tarlaları .. 
- Ulan düşündüğün şeye 

bak.. Karagözün yerine beni 
koşacaksın be?. 

- Bak deliye!. 
- Delilik değil be! Benim 

icin idman olw· .. 
· - Sonra öküzün yerine öküz 

alabilecek miyiz?. 
- Adalının Rırtından beş mis

li çıkaracağım Geliboluda .. 
- Haydi oradan ihtiyar.. ar

tık sen kimseyi yenemezsin? 
Dedi. (Arkası var 

AÇI K TEŞEKKÜR 

Ya.,lılıgıma rağmen bu defo mesn
nemden ta~ almak ameliyatı icra ed< -
rek pek kısa bir miiddet zartınd:ı şl
faynb olm:ıklığım hususunda ıbr:ız 

buyurulan hazakat, nezaket \'e lCı

tufkllrhklarının meftunu kaldıgıın 

Gulhane hastahanesi bevliye profe
sörü dolctA:ır Kemal Serav ve baş nsis
tan doktor Haydar ve asisbn Fnzıl 
ve Giyn befıerc karşı kalbimden ko
pup (!c1en şÜkr:lJI \'C minnettnrlı

ğımın vatanın medarı Htih:ın bıldı -
ğiın bu zevatı kirama ve hemşirelere 
iblfigıııı muhterem gaıet.enlzden rica 
l.>dcrim. 

Mithat ilhan 

Tepebaıı Dram Kı$mınd;,ı 

16/ 10/1940 çaışamL günu akşamı 
20.30 da 

O T E L L O 

lstık~I caddesinde Komedi kısmında 
ı6/I0/1940 çaısamba günu akşamı 

20.30 da 
YALI UŞAGI 

lkr tnrafıı otobü vardır -:;:========:::.:::::....:. _-=.-=.::.::.= 
1 LAN 

1940/3493 
lstanbul ikinci icra dııireslnden: 
tstı;ınbulda 'l'utun Gıımrugunde es-

ki K11rokol yeni Kemerli sokak 24 
num:ır da Panayot. 

Yuni ve Yorgı :Enginopulosun ııley
hinize Sultannhmed 3 üncü sulh hu
.kuk mahkemesinden Jstıhs..-ıl eylediği 
22/5/1940 tarih•vc E 40/662 K 440' 
numnrnlı ıliırn mucibince alacagı olan 
294 lira 50 kurU§Un m:ısJrılı muha
keme \e ucretı vek iM ve icra mas
ranarıle birlikte tah ıli talebi ile 
açtıgı ta'ub uzerinc teblıği muktazi 
icra emrının ıkametgahınızın ıneç

hulirctı hnscbıle mercıce bir ay mud
detle i15nen tebliğe karar \erilmlş-1 
tir. illınm neşri tıırıhindcn bir ay 
içind borcu odemeniz veya icranın 
geri bırakıbnası hakkında karar ge
tirmeniz Hlzımdır. Akı;i takdiı de ceb
ri icra yapılabileceği gibi bu mtid -
det içinde m:ıl beyanınd:ı bulunmaz 
iseniz alacaklının talebile hapsen 
tazyik ohınacagınız yine bu yüzden 
ve hilafı hakikat beyanda bulundu
tuııuz takdirde yine taleb vukuunda 
hapisle CC?.alandınlacağınız 940/3493 
ı,uınaralı icra emrinin tebliği maka
mına k:um olmak iızere nan olunur. 

1 LA N 
948/H~3 

Sultanafımed 3 üncü Sulfı Hukuk 
HSkimliğinden: 

Davacı Jst. Telefon Direktorllığu 

avukatlarından Emin RnIC tnrafın
d:ın ist. Saınatya Etyemez Tekke so
kak No. 2 de Samı veresesi Hnyati 
Haksöz aleyhine 940/193 No. lu dooya 
ile açılan (38) lira (40) kuruş alacak 
davasının yopılmakUı olan muhake
mesinde muddelaleyhiıı iknmetgfıhı
nın meçhul olmasına binaen 15 gün 
miiddetle iliınen tebligat icrasıııa ve 
muhakemenin de 12/11/940 tarihine 
mtisadıf salı günu s:ıat 14 de talikı
na mahkemece karar verılmiş oldu
ğundan y vm ve vnkti mezkilrda 
bizzat veya bilvekiile m::ıhkemede 

h:ızır bulunulınadıgı takdirde gıyaben 
muhakemeye de\·aın vc karar verile
cegi ıl:inen teblig olunur. 

t J~ A N 
Hendegin Derebogrızı mnh:ıllesin

den Gümuşabatlı ogullarmdan Meh
med u •lu Atı tarafından Kemaliye 
mahallcsınden Mukayyit oglu Hamdı 
mahdumu Mehmed aleyhine ıkame 
olunan 475 lir:ı alacak davasından 
dolayı M. aleyh namına yazılan dn
vetıye 'e arzuhal suretinin, ikamet
gahını tcrkctmış ve lüıli hazır ika
metglihmm meçhul oldugundan ba
hisle bilh tclılig ıade edilmiş olmakla 
bu baptaki istid:ı sureli ve davetiye
nin mahkeme divanhane.sine talikına 
ve yirmı gun müddetle il:lnen tebli
gat icra ınn karar "erilmiş olup ilan 
taröhinden itibaren mezkur müddet 
zarlında öa .. aya cc\ ab vermesi ve 
duro,ma cumı olan 13/11/940 çnr -
<;amba giınli sa:ıt 11 de mahkemede 
b!rıot veya bir vekll bulundurması 
hukuk usulü mulüıkenıeleri kanu -
numın 141 incı ve miıteakıb ınadde
lP..r!ne tevfikan teblığ yerine kaim 
olmnk iızc>rt" ıliın olunur. 

D. No. 940/192 

Mersin Elektrik T. A. Şirketinden: 
Şirketin :Fen mlldurlüğü için Elektrik Mubendisi alın:ıcaktır. 'I'alıble-

nn kkli!tc bulunrn:ılıırı ve ljeraıti 

mur:ıcn:ıtları lifin olunur. 

anlamak arzu edenlerin şirkete 

YENl SABAH 

DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONU iLANLARI 

Mıı.rmara. 'Üssü Bahri K. Satın Alma Komicıyonıındaıı : 

Cinai Kilosu Tahmini fiyatı 
kuruı gn 

Lfıhana 25000 5 
Pırasa 37500 4 

Ispanak 37500 8 
Patates 70000 6 
Kuru sogan 70000 5 
Semizotu 6000 5 
Salçn 5000 25 

50 
50 

Umum tutarı 
Lira 

ı - Komutanlık kara eılcrinın ılıtıy::ıcı olup yukanda eins ve mikdarı 
yazılı 7 knlcm sebze kapalı zarf usulılc eksıltım•ye kc..nulmuştur. 1 

2 - Eksıltmcsı 28/I. Tl' rin/940 pazartesi gfınu snat 15 de izmitte 
Tersane kapısındaki komisyon hın:ı-;ınd: yapılacaktır. 

3 - Bu i.,,e aid şartnamt' komisyondan b<.>delsiz olnrıık alınabilir. 1 
4 - Ek ıltmeye iştirak edecek ısteklilerin 2490 sayılı kanunun istedigi 

ticaret vesikalarını Ye 1177 lira 50 kurııştnn ıbaret ilk teının:ıtlnrile blrlıktc 
Uınz1m edeceklt-ri teklif mektuplarını muayyen gün ve san1ten bir saat 

16 BlRtNciTEŞRİN 1940 
~ § 

~ ............................................. , 
KIZILAY CEMİYE, Tİ 

Umumi Merkezinden: 
iKi Mi L YON MADEN SUYU 

ETiKETi BASTIRILACAKTIR. 
MUnakaaa kapah zarf usulile 18/ 10/940 

cuma gUnO saat 10 ,30 da Kızday satış de· 
posu direktör lUOUnde icra edilecektir. Talip
ler in numunesini görmek Uzere mUr•caatları 
il3n olunur. 

Biç bir Hacı, diin~·anın mt'Jfjhur tp.kercisi HACI BEKiR 

Ulümü 

kacbv uzun ömtirlü olmarn~br. 

W.erinclen bn bdar uzun seneler gt~ti~i lıalM, 

ölımyf\D §C)lıretiyle wıvuızda l'aşıyor. 
evveline kadar komisyon ba k. nlığr.ı ·ı muraı:-rı:ıtları. •9698> ı 

* * * 
5 aded buyilk pas-pas l10X180 : A o ö M n D ~ OD cd (ğ] u· ~ 
5 :ıded demir knfcı:;lı pasıı:ıv 1 ~ H ll U U 

10,000 metre :ımerıkrın bez1 1 
1 aded ç:ımnşır dolnbı ' H c K • 

180 aded birinci sınıf kol ıs:ırcti 1 A 1 B E ı R 
122 > ikinci > > 
106 > üçüncü > > > 

Yukarıda cıns ve mikd:ırı ya2.Jlı ınalzenıcnin h<'r blr k:ılcrpJ :ıyrı ayrıl B All{'J<JKAPI _ B EYOOLU _ KARKdY _ KADD\.ÖY 
19/1. Teşı·in/940 cumartesi gi.inu smıt 11 den ıtıbacrı p111.arlıkfa alınacnktır 

İsteklilerin belli gun \ e •aattc Kasımp~şad:ı bulunan komisyona 
müracaatları. (9790) 

• * 
7500 metre Tire ~erit 
400 > Lıistik şerıt 

41100 Palet ljcrıdi 
50 kilo Dcmır \!-' i 
20 > Çıriş 

10 > Ba1mumu 
100.000 aded Kundur.1 ı,ap ulti 

5 Kilo Cam sakızı 
10 > 9 katlı kf.'ten ıpliğ1 
35 > 3 > > > 

150 > Montn çivisi 
80 > Ökçe perçin çh isi 
50 > Çelik çember çi\•i 

l?l.000 .aded Sustalı k;ıpsılJ 

50 Kilo Ökçe 't.'ık\iye çi\isı 
50 metre Zımpara kfığıdı c4 

250 Kilo Lfıstik !anıla ipligigi 
25.00-0 aded Bur:ında knpsülü 

50 Kilo Ag iplıği 
2.000Aded Demir halka 

santim enindeı 

2 > 90 "oltluk kuru pil 
1 > 15 - 20 lik otomaUk telefon santrali 

1 

Yukanda cins ve mikd:ırı yazılı malzemeden her bir kalemi ayn ayrı 
18/l. Tcşrin/1940 eum.1 günli saııt H den itibaren pouırJıkla alınacaktır. 
isteklilerin 'belli gün ve ı:;a.ıttt• KaSJmpaş:ıda bulunan komiı:yonda hazır 
bulunmaları. «989Bl 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 
Eski hükumlcrc göre ıırna~ <ılmakfa buluıı ıı belediye \c Hususi idare 

tckaiid ve öksiizlerin haziran ila ikincili>~rin 1940 üç aylıklarına ait % 25 
zamlarını almak dzere aylık cuzd:ınluriyle Ziraat Bankasın:ı müracaatları. 

(9928) 

* * • 
Floryadn lüks krblnelc'rin arkasına parmaklık y:ıpılması işi açık ek

siltmeye konulmuştur. Kesif bed"li 1941 lira 28 kuruş ve llk teminatı 

145 lira 60 kurustur. Keşif ve şartname Zabıt ve MuamclAt Müdürlüğü 

kaleminde gonılecektir. İhale 23/10/1940 ça~mba günU saat 14 de Daimi 
Encümende yapı1ncaktır. Tnlıblerin ilk teminat makbuz. \Cya mektupları 
ihale tarihinden sekiz gün C\ vel Fımt'il('ri Mllclürlül:'l.me müraca:ıtla ala
cakları fenni ehliyet ve 040 ,Yılına a·i 1'iraret Odası vesiknlndle iha1e gü-
nli muayyen snııtte D:ıimi Etıclim{•nd<' bulunm.ıları. (9600) 

Edremid Belediye Riyasetinden : 
Belcplycmlz elektrik E:ınlı-alını idare etmek ÜT.ere ikinci sınıf ehliyet

nameyi 've Nafia Vekaletinin ruhsatnamesini haiz bir makiniste ihtiyaç 
vnrdır. Talib olanların on bl.>ş gtin içinde ev rakı müsbiteieri ile belediye 
riyasetine rnilraeaatları ilan olunur. «9901> 

1 LAN , __ r 
940/145 

Si RK ECi 

1 

SaHomaöğüt 
Sultanalımed 3 üncü Sulh Hukuk 

Hlklmliğinden: ı H ı • ı s Demirkapı 

Davacı tst. Telefon Direktorlugü a 1 e z e r 
avukatlnrından Emin Raif tarafın- ' 
d:ın tst. Maçkn pal:ıs ı inci kapı No.' 
14 de Cevad Gultekin aleyhine 'l 
940/145 Nu. hı dosya ıle açılan ( 4) 
lira 55 kuruş alacak davasının ya
pılmaktn olan muhakemesinde müd
dei aleyhin ikametgahının meçhul 
olmasına binaen Jlanen arzuhal ve 
davetiye teblig cdildigi halde mah
kemeye gclıııeınis olduğundan mud
deialeyhe berayı istiktap mahkeme
ye gelmesinr \C gelmiyecek olurım is
tiktaptan c;ekınını addile ıbraz olu
nan muka\ elenin kendisine aldlyetıne 1 
karar \'erılcceğı hususunun iht::ırı su-

Karyola fabrikasındaki 

şergiyi ziy;uet ediniz. 

reme gıyab kararının 15 gün müd
dctfo ılanen tebliğlııe ve muhakeme
nin de 12/11/940 tarihine müsadif 
salı günü saat 14 de talikitıa m:ıh -

kemece karar \•erHmiş oldugundıın 

mlıddeti kanunıyesi içinde itiraz e
dllmedıği takdirde gıyaben muha -1 
kemeye devam ve karar verilc<:cgi ı 
ilanen tebliğ olunu!'. 

dnnıza. 

Muhasebe memuru aranıyor 
Ergani Bakırı Türk Anonim Şirketinin 

Madendeki işlc1ınc idaresinde bir nmha;.ebc memuruna ihtiyaç 
vadır. Lısc 'ey:ı Yuksek Tkart'.'t mektebi mezunu veyahud banka ve 
sanayi mliesseselerdc çalışarak pr::ıUk göm1üıı olması şnrttır. Barem 
kanunu esasına gore \'t:'rilecek ücretten maada maaden zammı ve iı;

letme tazminatı ayrıca ödenecektir. Ru evsıofı haiz olup 1a talib ol:ııı
ların, şehadetname, bonservis \'E" tercümei h:ıl suretlerJ!e bir kı~'a fo
toğraflarını kendi el yaı.ılarile bir dılekçeye rapten şirketin (EUOA
Ni BAKIRI T. A. Ş. İo}ebne MUdiriyeti l\IAADEN - ELAZm) ad
resine göndermelerı luzumu nan olunur. 

TASH 1 H: 13 BlrınciUışrtn pauır mısha_•nd:ı neşre<lılen birinci 
ilanda tertib ~eh,•i olıır:ık fıı;•J.1 dizilrn (ve ;,,ıctırıc ınmmı) kelimelcı i 
hükiimsUz olduğunu tnvzihen tashih olunur. 

ASKERİ FABRİKALAR SATIN ALMA KOMİSYONU iLlNLARI 

100 metre mlkıibı 2.50 : 5.00 X 0.25 X 0.025 M. eb'adındn ~am tahtnsı 
400 > > 2.50 : 5.00 x 0.22 x 0.025 > > > > 
200 > > 2.50 : 5.(10 x 0.20 x 0.025 > > > > 
2so > , 2.so : 5.oo x o.ıs x o.02s > • • > 
150 > > 2.50 : 5.00 x 0.16 x 0.025 > > > > 
200 > > 2.so : s.oo x o.ıs x 0.025 > > > , 
100 > > 2.50 : !5.00X 0.14 X 0.02S > > > 
100 > > 2.50 : 5.00 x 0.12 x 0.025 > > ) > 
Tamamen çam vermek mümkun olmadığı tnkdiı·de yarısı ~mıh ~an1 

ve yarısı beyaz köknar olabilir. 
T. Iunin edilen bedeli «63.750 lira ulan mıkdar ve eh'adl:m yuk, ı ıd:J 

'Vaı.ılı sekiz. kalem ve cem'an 1500 m"tre mikf\bı kercie Askeri Fabrll\:ılar 
Umum Mildürlüğiı Merkez Satınalma komieyonunca 4/11/1940 pazm tcsi 
giinü saat 15 de kap:ılı zarfla ıhnle edılccektiı. Şartname c3 ~ Ura c 19 J,u
ruş mukabilinde komısyundan \erilir. Talihlerin muvakkat temin;ıı otnn 
«4437> lira cfiO~ kuruşu havi teklıf mc-!<tupları111 mezld\r gUnde saat 14 de 
kadaL' komisyona vernıelcı·i ve kendik·rin ıı de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 m:ıddelcrindekl Yes..-ıikle komisyoncu. olmadıklarına ve im işi<! ıı. ka
dar tüccard:ın oldukl nna dair Ticaret odası vesikasile mezkür gün ·e .:ı-

atte komiyona muracaatları, «9749 

* * • 
150 ton yt-rlci lin t t>rs pamuğu alma<"a.k 

Tahmin edilen bedelı (42.000) linı olan 150 ton yerli lınkr p ı ugu 
askeri fabrikalnr umum müdurlügu merkez satın rılma komısyoı un• a 
4/11/940 pazartesı glinu sa::ıt 15.30 da kapalı zarfl.-. ihale edilecektir. 

Şnrtname (2) lirn ( 10) kuruş ınulcdbılindc komisyondan verilır. T.ı .. 
liblel'in nıuv:ıkkat teminat olon (3150) Jırııyı hııvi teklif mektublarnn yev
mi mezkurda sa:ıt 14.:lO n kadar koınis;yvna vermeleri ve l;:cııdilerlnin de 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki VC$aikle komisyoncu olm:ıdık
larına ve bu işle aH'ıkadar tüccardan olduklarına dafr ticaret odası ve ıka-
silc muayyen gun ve ı;;ıntte komisyona müracaatları. (9i48) 

* • * 
Tahmin edilen bf·dcli 967 lira olan beş kalem tcclıi:wt Salıp:ı:ı: ... ı ırıJll 

Askeri Fabrikalar yollamasındaki satın alma komisyonunca 2:1/10/1940 
cuma günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartnamesi 11cr 
gün komisyonda görülebilir. isteklilerin ilk teminatı ol:ın 72.53 lirayı ]lct 

hangi bir mal müdürlügüne y:ıtır:ır:ık mez(ır gün ve sattc komı yond:J 
bulunmnhırı. c9607:ı> 

* ... * 
Tahmin edilen bed<'li 7950 lira olan beş kalem melbusat Salıpazarıııd<' 

Askeri Fabrikal:ır satın alma komisyonunca 25/10/1940 cuma gllnü saat 
14.5 d:ı açık eksiltme ile ihale edilecektir. 

Şartnamesi her giln komisyond:ı gfirülebilir. tstekleilerin 596.25 lir:ıl1" 
teıniııafüırını her hnngi bir mal mlıdlirlüğüne yatırarak makbuzunun ,e 
2490 sayılı kanunuıı 2 ve 3 üncü maddelerindeki ves:ıiklc o gün \ c s:ıaı .. 
te komisyonda bulunmaları. (9608> 

• .. • 
700 t-On demir hurdası alınacak 

)o unuz? 

::~t.ne ılc isbat edeceksiniz? Bı·r çalgıcının seyahatı· 
Bu da sualmı? Elimizde çingene -

lııtı lu ız olmadığımw isbat edecek 

bir delıl olsa velev bir g~e dar oda-1••••••••••••••••••• 69 

Dedi. Hans bizi odaya kapadı. 
Akşam üzcıi komiserin kaı·şısına 

çıktık. Bu defa hiddetli değil, gülü
yor idi. Zannedersem Yuhan Brüm
mcrin evinde yapmılj olduğum reza
letten dt' haberdar olmuş, bi7.e dedi 
ki: 

3284 ayılı k::ıııun mucibince 700 ton demir hurdası m<ıhreı; i ta yonı.ı .. 
rında \agun dahilinde tesı,m !;iartile beher tonunu ıınrtnameslnclc iz.1h cdıl
diğı 'e hil(' li lira 50 kuruştan satın ::ıhnacakt.ır. Şartnameler merkez. ıı
tın alma komisyonundan parasız olar:ık verilir. Taliblerln 4/11/940 pazJr .. 
te:;i gunu akşamına kadar tekli! edecekleri demir huıdası kadar C:, 7.5 ıı 
nisbctindc teminatlarilc birlıkte şartnameyi kabul ettiklerine dnir k:ıyıt 
ve s:ırah:ıti havi fiynt tekliflerini merkez satın alına komisyonuna \ rr .. 
melcri. 49750~ 

• • • 
da Lıpanmaga mu\·afakat edcrmiy-1 
dık, dedım kı. 1 

- tsbaumız yok mösyo. Ma:ımafih 
ne. cı nizde mahfuz. bulunan parayı• 
nereden aldıgımızı sbyliycyim, Viya
n:ıyJ gclmczdı:n eHcl Munib ~ehrine 
ugr n .ş ıdık, or:ıda bizi bir evden 
c;agıı dılar, ev sahıbınin isim günü 
imi~. Sabaha kadar çalgı çaldık. Gi
der ıken bu parşyı bize verdiler. 

- Nasıl olurya! Bir evden ~dama 
on beş lira verırler mi? 

Hokkınız vur amm:ı ev sahibi 
'Munil.de bir fabrika ~hlbi zengin 
b r adam. 

- Demek fabrlkntörun h:ınesmde 
idiniz! 

- Evet. 
- ismini &öylıyebılir misiniz? 
.._ Hay. hay• Ev sahibinin 

müsyo (Yuhan Bnlınmer) dir. 
Bunun uzcrine komiser bizi 

mcl:c başladJ, biraz sonra; 

ismi 

- Demek ki siz mösyö Yuhan 
BrUmmerin isim gununde hanesinde 
idiniz? 

- Evet, evet. 
- öyle ise tnhkikı kolay. 
- Ne gıbi mösyö komiser? 
~ Yuhan Brummer fabrikasının 

burada vekilleri var, onlardan tahkik 
eder y.ılım söyleyip söylcmediglnizi 
anlarız. 

- Teşekkür ederiz mösyö komi -
ser. Llıkin \ekiller bizim Münıh :;eh
rine uğrayıp uğrnmadıgııruzı, Yuhan 
Brümmcrin h:ınesinde bir gece kol
dıgımızı bilmezler ki. 

- Canım tahkik ederler. 
- Pek doğru, fakat bir :ıy daha 

dar odada mı kalacagız? 
- Nasıl bir ay? 
-·öyle :yal Burrıd:m Münibe gidip 

gelmek bir ay ı;ürcr. 
- Herif 5en budalamısın n in'? 

Biz adam gönderecek dcı:ılız. Fab -
rjkaııın \oekillcri Munlhc tclgL·a( çe
kerek isi rml:ırlar. 

Telgraf kelime inı işittıgimi dcr
hntır ediyorum. Fakat ne demek ol
dugunu bılcmiyordum. Komi eıe.· 

- Affedersiniz telgraf neclı.r? 

Dedim. Komiser hakikaten hiddct
lenmi;;;ti. 

- Hıly\an çapkın' Benim ile eğle
niyor mumn? Telgrafı biliniycn a
dam olur mu? Sen nerede buyudün? 
dedı. 

- Ktıçuk bir köyde efendim. 
- Oıa.cla tc!grrnt yokmuydu? 
- Hayır. 

- Yollarda gclır ıken telgraf di-
reklerine tesadüf etmedin mı? Bun-
laı· nedir diye merak edip kimseye 
sormadın mı? 
Kcndı kencllme dü~udum. Yollar

da bil' çok demir ipler bağlı direkler 

görmus olduğumu da haurladım. Ko
misere: 

- E\ct uylc lıır şeyle;.• 

Fakat ben oıılaı ı tarlaların 
çevrilmiş cıt zannettim. 

Dedim. 

ögrdiim, 
etrafına 

- Hay Allah cezanı versin! oyle 
çit olur mu? Cillcr,lnrlnnın içinde 
hayvan Vl' insan girmesine mfıni ol -
mak için çamurdan, çalıdan çırpı -
dan yapılan alçak duvarlar degil mı? 

- Evet. 
- O halde senin gordugi.ın çitlerin 

altından arabn geçerse tal'layı nasıl 

, muha!oza eder'! 
- Evet komiser elendi, hakkınız 

var . .Bciı bunları duljÜrunemlGtim. 
- Artık senin ile uğraşacak degl

llm. O göı-di.ıklerin telgraf direkleri
dir. Şimdi buradan telgraf çekilecek 
olur ise derhal MUnihe vasıl olur, ce
vabı da aksama ıı;clir. Haydı haydi o-

- Mosyô Yuhan Brlimmerden nı
ı·id olan telgrafname hakkınızda ha
yırlı. Paı ayı çalmamışsınız, bunu an
ladık. 1ş şımctı çingene olup olma -
dığınız meselesinde. Binaenaleyh 
muzır çingenelere benzemiyorsunuz. 
Si7.i şimdi koyvereceğim. Fakat biı 

milnasebetsizlikUı buluııurs;ınız Vi
yan:ıd:ın çıkarırım. 

Dedi, bir giin evvel aldığı para ke
semizi de iade etti, p:ıra eksik olma
sın diye keseyi açıp saym:ığ:ı basla
dım. Komiser: 

- Ne yapıyorsun :ırkada~? dedi. 
- Parayı sayıyorum. 

- Niçin? 
- Yn eksik ise. 
- Seni çapkın seni! Nezdinıde e-

maneten mahfuz bulunan bir paı-a 
ııasıl olur da eksllirmie? Defol dışa
rı simdi kafanı kııanm. Sonu var) 

Tahmin edilen beher tonu 3G9 lira olan 90 ild 225 ton tolcol ı\ ker! 
Fabrıkalar Umum Mudürliiğü merkez. satın • lına komlsyonunc:ı 21 10 1
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pazart"'-i gumı saat ıı de kapalı zarf usulılc ihale cdi1ecektiı·. .tswkıner 
ilk tt•minatı 6227 lırıılık nıakbuzl:ırını havı teklif mektuplaı ım en geç nıCZ' 
kür giın saat 10 a kadar komisyonu v rmclcrı ~. rtnamcsi 416 l,uruş ııllık:t .. 
bilinde komi&yondan verilir. 

c0471> 

Baş Vekalet Meteoroloji işleri Umuın 
Müdürlüğünden 

grUPı:ırı 
ı - Ortn mektep mezunları ile lı f.' mczunlarmdan kendi 

:ırasında y:ıpılacak musabaka ile memur nlınac:ıktır. ki 
2 - Talib olanl::ıı· mezun oldukları mektep ve ınezuııiyet t. rıh· 1

t1 .. 

ndcd vcsik:ılık imzalı fotograClarını islldalarile birlikte J\nk:ır::ı ııosta k 
tusu 401 adresilc Umum Müdürlüğüıni.ize göndermeleri. JI 

3 - Musabak:ı şekıl \'e şeraiti ayrıca kendilerine yazı ne blldirııece 
ciheUc 1 tid:ılarına açık adreslerini yazmaları lüzumu ilan olunur. ~ 

c9570, c6459> ~ 

1 
ç et lrt 
ınatbaasıS 
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