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Yazan: Yakub Kadri KARAOSMANOCLU 

k c.ç. 1 
-1-

~ b~ n trde, gazetelerde, bel-
~hn ç~~ karilerin gözüne çarp· 
, '<ltif föyle küçük bir haber, 
"1.ı;f .V •killiğinin ufacık bir 

•ı.l. "'~ıe.r etti: 

ıu cephe ardından bunlara ben• 
zer müeaseıelerle takviye edilin· 
ce Osmanlı devleti dirilmek için 
beklediği ili.es elde etmiı ola -
caktır. Fakat, heyhat; Avrupa, 
asıl bundan sonradır ki, Oıman· 
h saltanatına cHaıta adam> un· 
vanıru verdi. 

, 

4,,, y ~il Vekilliği 1940-1941 
"k•ı. 1 ,lrıdan itibaren Ankara 
~•yli.eıj ile lıtanbulda Gala
'"'ler; "• Vefa liselerinde, bu 
~•tı 11 

birinci ıınıflarından iti
h~ln b~&tince tedriıat 
,, ll'er Klaıik tube 

A.d,' karar vermiıtir.• 

Şu halde daha ne yapmak, da
ha hangi çarelere baıvurmak Ji,. 
zım geliyordu? itte, son sistem 
teçhizatile ordular; iıte Avrupa· 
kari mektebler; iıte aıri mahke
meler; itte, elinden. geldiği ka· 
dar garb bürokrasisine göre ida· 
reye çalııan Babı-Ali ve iıte, hal· 
ti., ikide bir en bazik bir heki
min yazdığı bir reçete gibi, «Ha&· 
ta Adam> ın buhranlı demlerin-

Bükrcşin meşhur binalarından Askeri kulüb 

~ı.b, 1 R•Çen bu liselerde okur 
"b•la •rle hu talebelerin ana ve 
~. ı.:nd~": ~aık.~ iç~izden a· 
~ İiıt" ç kiıının gozlerı bu satır· 
~b• ;:de dikkatle durdu? A· 
~ haı.{ kişi bunlann ifade et
:'R.i? ' 1 tnanayı anlamağa Çil• 

~'İıı. llıemleket gazetelerinin 
~ 1i ~kumağa imkan bulama· 
~~Çın, bunun, matbuat ile
ıı. ı,.~ uyandırdığı akislerden 
'V•ı.,, trdar değilim. Yalnız 
~ '(•ın baımuharriri Ahmed 
1'i),,,. '.'1nıan·ın -buna dair diye· 
~bUt&trıı. fakat, bu vesileyle 
~t~~- ~•tka bir meseleden 
it rıı·· &uı.ı ve bunun üzerine 

' ~n•kaıa açıldığını bitiyo • 
~ ~lbuki, Maarif Vekilliği • 
tı lıoh" rıya dercettiğimiz tebli
~ b ~ hayatımızda batlı ba· 
'd·ır büyük inkılab 

~"1 1 ~ e ı i d i r. Medreselerin 
~ik. erı Programlarından ıa
~ •lifb bilğilerin ıilinip atılııı, 
~'n b .• Yerine !atin unsurla • 
l.~ ır •ilahenin ikameıi ç.a· 
;tıiııd° hatta, belki, bunların 
\ "' daha mühim bir bil· 
1 

"'"'' b. ı:"'1°d ır buçuk asra yakın bir 
~ •iy•n~eridir ki, Türk cemi· 
~ &aı, aıkeri, idari ve adli 

~~bia '•formalarla ve ihtilal ve 
I~ ~la kendi bünyesini de· 
~· d.:r ve yeni bir bayat, yeni 
"'1 '1ıt ;,,'1• Yeni bir millet pren· 
) • C:.d~ıbaka çabalıyor. «Niza-
11 ıd, T . b • l.• -., ' « anzımatı .. ayrı .. 
~lk •llıeırutiyeh adlarını ta
lı iııı.{lô "İlıayet, büyük Kema • 
~ ~"irı, hına dayanan bu ileri-

~'n• d hareketin, bu mütema· o· 
1ı:.. ~ "k' Rr~ atılıım gayesi, kı· 
~tıı 1 

b!-1' rnedeniyet ıiıte -
~· Yenı bir medeniyet sis
IJ:,~'~mek cehdinden baıka 
~o S ıf."'de etmez ve bunun, 
t ı.,İn~lıın ile ikinci Mahmud 
ı 1t..y, b• •ııberi varmak İltedi-

'ıı 1
tnevi milli Ren a i · 

' '•'d IJ'>lı• ır. 

~
1 

t~~ batta daha geniı bir 
\'~ ore Carbi Roma lmpa· 
ı1 1~, b;;'~n variıi Osmanlı sal· 
lı; b1İtiin 1;:n. Avrupa milletlerine 
i..'t )ı! k ırutiyan i.lemine yüz· 
ı..""ıott d Udret, ıahamet ve me
. '\ı~· tr • 
~ 'tltj 11 verdikten sonra on 
~d'lıı :•rın nihayetlerine doğ
~ d, ;nh?•laklak denilecek bir 
~ .. )tt~lata yüz tuttu 'l(e alt
t~ •ene ıüren bir ıat'" 
~ ftıij.0r sıynlarak baıına S "ıı d ktlerin ıebeblerini an· 
~ "~ lltuncu asrın yarısına 
'.'! 1liıı, h 111'rnağa batladı. Ced· 
~ lib; İinİ' :-akit, baııboı ıürü
:"ı. ~. b' erıne katıp sürdük • 
~ ~~ :1~k yerlerde adeta 
1\1 ~~İııd ikleri milletlerin gÜ· 
~~""'na •d .•~ıci bir kudretle 
·~· l•t ad 1kıliveriıleri Oıman· 

~ &o. •mlarının evveli. bay· t: ' .••• d 
:'14 

4 ctlb a merak ve teceı· 
~ tiltr b1miıti. «Nizamı - ce• 
~ ~1"1 u hadisenin izahını 
~"1ıi lla n Yeni ıistem silihlar· 
~la'ırı~I ••keri teıkilat te • 
N ' k; • buldular ve zan • 

• • ' ay . . , • Yn· nı aıl&bları kullan• 
~ ''"' ı le ı.·ı· ~ ""'''•b t ı ata ıahip olmak-S:: iı, td e &abalarında birbiri
~ d~ k ·~. h~zimetlerin önüne 
,'\ "''• ~ ıl~ır. Bu mütalea, 

\;~'" Iııah, l~~ıt ve ıathi bir gÖ· 
ı.1 " U Ud" • 'Q v~iı ur. Zıra, ne Ye-

~lı' lı;, nın ilgası, ne de yeni 
'ı..~ d••ı,~'.d~nun teıkili Oı • 
~dtııı.,, ~1 gene mütemadi 
~~-' b, !lramaktan kurla • 
\i ijki; 1 ~•k ki, düımanların 
~~i~Yo~ nıı bu sebebe isti· 

~
·~;,,, u. 
~ 'l'ii . . . \ dan tamı • cedıdcılerın 

'~ ~Oliı~elen T anzimatcılar 
\ • ~· •tırı,{e .. İdari faktörleri 
~"ntıı>an, luzumunu duydu· 
\~, •lı ve mükemmel 
l.'~,.~%Ü:~\lların arkasındaki 

'1i '1ı ._, 1• ve ıosyal mües· 
' .. t. .. . . 
~I ···ı.,. m Ve hunerlı mı
.. ~i '~t Çarpmııtı. Dü -

' IZamıcedid ordu-

[Arkuı &ahile 2 sütun 1 de] 

Yakub Kadri KARAOSMANOi'.;LU 

SON 
HABER 
Molotof'un eski 
beya11atına göre 

Sovyeller Birliği daima 
bitaraf kalacak 

Bir Rumen Nazırı 1 

Romayı ziyaret etmesi 
nasıl tefsir ediliyor 
Roma 14 (A.A.) - Stı?fani ajansı .. 

nın bildirdiğine göre, Rumanyarun es
ki Hariciye Nazırı Manoilescu bu sa
bah İtalya Hariciye Nazırı Konl Çi
ano ile ilk millil:abnı yapmıştır. 

İtalyan mahfillerinde kaydediliyor 
ki, Manoilescu Romada resmi ziya
rette bulunmamakla beraber çok bü
rfık bir samimiyetle karşılanınıştır. 
Italyan .. Rumen münasebetleri hak
kında yapılacak nokta! nazar teatile
rinin her halde iki taraf için de fay .. 
dah olacağı kanaati vardır. 
Aynı mahfillerde şu da kaydediliyor 

ki, General Antonescu'nun iklidar 
mevkiine gelmesi üzerine Rumanya 
İta]ya tarafından yalnız bir dost mil
let olarak değiJ, aynı zamandı. siyaseti 
mihver s.iyasetine istinad eden bir 

devlet olarak telakki edilecektir. Bu
nun içindir ki fimcli İtalya - Rumtın
ya arasındaki temaslar ortıyorS3 bu
na hayret etmemek lizımdı.r. 

Moskova 15 (A.A.) - ·Röyter. 1\10!!'.- E~ki Rumanya Hariciye Nazırının 
kova matbuatı, Molotofun bir çok de- bu ziyareti Viyana hakem kararı :ıih
falar tekrar etmif olduğu gibi bita- niyeti içinde vuku bulmaktadır. Bu 
raflıjın Sovyet BirUji ılyasetlnin te- hakem kararile mihver de ... ·l~tleri yal
meltatını tetkil etti&ini temin eyle - nız müşkül bir topra me•luinl hal
mektedir. letmekle kalmamtflar, ayı::ıı zamanda 

Berlin - Roma .. Tokyo paktı h:ık- Rumanya ile Macaristan arasında 
kında mütalealar yürüten baolıca ko- sulhcQ bir işbirliği kurınuşlardır. Bu 
münist gazeteler, Rusyının kendi he- da bilindiği üzere mihver devl~tlcri
sabına bitarafhk siyasetine devam ede- nin başlıca hedefidir. Almanya v~ 
ceğini yazmaktadırlar. İtalyanın Viyana hakem kararının 

Alman bom bardı • ~~~Y~~ :;b!~~:az~e!~c::ı~~ ::r!~: ledir ki Tuna havzasında sulh muha
faza ve garanti edilebilir. 

~anlarına rağmen Dün gece Londraya 
lngiliz cenub sahilleri "dd I" b" h" 

ahalisi yerlerinden şı et 1 ır . ucum 
kımıldamıyor yapıldı · 

Londra 15 (A.A.) - Röyler ajanSırun 
hususi muhabiri bildiriyor: 
Düşmanla pelc az mesafede geçirdik

Jeri dört aylık muharebe devresine 
rağmen, çoğu çocuk ve kadın olmak 
üure binlerce ıivil ahali, kuvvei ma
neviyesi mükemmel olan İngilterenf.n 
batı-et>nub sahillerinde oturmaktadır. 
Bu halkın çehrelerinde vtı: ya~ma 
tartlarında harbden evvelki sükün nıü 
şa.hede edilmektedir. Ban yerl~rde si
vil halkın azaldığı görülmekte ise de, 
tahliye mecburi olmadığı cihetle, kat
iyyen kütle halinde bir muhaceret 
me\•ruubahs değildir. Çocuklar sokak
larda oynamakta ve analar, alarm *8-
reti verildiği zaman bile a1ıfverişlerine, 
devam etmektedirler. Müdafaa 1.şlerile 
mefgul bulunmıyan erkekler, imme 
hizmetlerini temin etmekte veya gün
lük işlerini görmektedirler. Cesur İngi
liz balıkçılan denize çıkıp bahkl'lrını 
getirmef:te, sadece ekseriyeti silih al
tına alınmış olan gene balıkçıların e
dedi azalmıt bulunmaktadır. 

Fırtınaya rağmen 
İngiliz hava filoları istila 
islerile Alman sehirlerine • 

hü~um elliler 
Londra 15 (A.A.) - Hava Nezareti, 

İngiliz hava kuvvetlerinin, pazar ge
cesi, Almanya ve Man, litnanları üze -
rinde yaptıkları hücumlar hakkında 
tafsilit vermektedir. 

İngiliz tayyareleri, kendilerini he -
rlef1erinden ayıran 600 kilomtıtrelik 
uzun mesafeye ve flddetli fırtınaya 
rağmen, Alman topraklan üzerine var
ma~a muvaffak olmuşlardır. 

Kiel çok fiddeili bir bombardımana 
manız kalmıştır. 

Wilhelmshaven'de gemi havuzların
dan ikisine muvaffakiyetle taarruz e
dilmiftir. 
Hambruı doklan da bombardıman 

edilıtı4tir. 

Amerika donanmasının 

manevrası 
Va~ington 15 (A.A.) - Amerika 

donanma!ıntn Pasifikteki manevraları 
devam etme\ledir. Havai'deki Ameri
kan deniz kuvvetlerinin de manevra
ya iftirak edecekleri bildirilmektedir. 

Londra 15 (A.A.) - Dün gecenin ilk 
saatlerinde Alman tayyarelerinin Lon
dra mıntakasına yapmış olduk!arı ta
arruzlar çok fiddetli olmuştur. Birçok 
vüksek infilaklı bombalarla tehirli 
bombalar gelişigüzel atılmıştır. Ma -
amafih gecenin mütebaki kısmında 
düşman tayyarelerinin faaliyeti hafif 
olmuştur. 

Hasarat, bundan evvelki gecelerde 
vukua gelmiş olan hasarlar kadar mü
hiın değildir. 

Fransa Siam'a 
• • 

arazı vermıyor 
Vichy 15 (A.A.) - Fransız hükO

meti, dün akşam neşrettiği bir beyan
namede, Siam hükO.meti tara[nıdan 

ileri sürülen arazi taleblerinl kat'i 
surette reddetmektedir. 

Beyannamede, Fransız hükUmetinin 
12 haziranda hazırlanmlf olan Fran ... 
sız - Siam ademi tecavüz paktının 
imzamna. amade bulunuldlığu UBve 
edilmektedir. 

Holandada 
tevkif 

130 kişi 

edildi 
Amsterdam 15 (A.A.) - Stefanl A· 

iansından: 
Felemenk Hindistanında mukim Al

manlara yapılan muameleye karşı mu
kabelebilmisil olarak geçen ha[ftı Ho
landada tevkil edilen Holandah va -
tandaşların miktarı 130 kişiye baliğ 
bulunmaktadır. 

Paris Rorsı.sı 
Parls 15 (A.A.) - Paris 

dün öğle üzeri açılmıştır. 

Günün içinden 

b6rr.ası, 

Çikolata, bisküi 
Kakao getirilemediği için çikolata, 

amonyak aza1dıiı için hisküi (abrika
ları sıkıntıda imişler. İstihsale gem vu
ran bu noksanlann izalesini bep:m;z 
dileriz. Fakat dünyanın haline bakın
c::a, çikolata ve bisküi yiyemezsek ne 
olur? 

Bu zamanın davası damaklanmızın 
zevki dejil, beslenme ve kuvvetli kai
m. davasıdu. 

İngiliz ataşesi Rumen - Macar 
Diğer İngiliz memurlarile Anlaşmazlığını hallede· 

Bükreşlen ayrıldı ~ek heyet Peştede 
Bükreş 14 (A.A.) - İngiliz ataıe

milletlerle deniz ataşesi ve memur
ları bu gün Bükreşten oynlmı,ıardır. 
İngiliz orta elçisi Sir Re~inn ld Hoare 
ıiındilik Bükreşte kalacaktır. Öylo 
zannediliyor ki Rumanvada İngiliz 
tebaası olarak elçiliğin 20 memurun
dan tıtşka kimse kalmıyacaktır. Bu 
gün Bükreşten aynlan ln~iliz teba
alarından mürekkeb bir kafile ak
p.m Köstenceden vapura binerek İs
tanbuJa hareket edecektir. 

İtalya ile Norveç arasın· 
da ticari anlaşma 

Berlin 15 (A.A.) - Stelani Aj>nsm· 
dan: 

İtalya ile Norveç arasınduki ticaret 
muahedesi, kliring yolile takasların 
muvakkat surette halli teklinde akde
dilmiştir. Bu hal sureti, 17 rıau,stost<ın 
evvel girişilmiş olan taahhüdata da şa
mil bulunmaktadır. 

Budapeşte 15 (A.A.) - Stefoni A
jansından: 

İtalyan orta elçi payelllerinden I<ont 
Ruggero de Villanova ile k~tibi Kont 

Pignatti - Morano de Gustoze, dün 
buraya gelmişlerdir. 

Bu iki zat, muhtelit İtalyan - Alman 
komisyonunun mesaisine iştirak ede -
ceklerdir. Bu komisyon, Rumanya ve 
~Iacaristan hükfunetlerinin tal<tbi ti-
zerine bu iki memleketteki ekalliyet
ler meselesini tetkik edecektir. Alman 
murahhasları1 bugün geleceklerdir. 

Bükreşte ekmek fiatı 

bir misli arttı 
Bükre, 15 (A.A.) - Reuter ajan'1 

muhabirinin bildirdiğine göre, nu
manyada erzak tevzii işleri kontro\ al
tı~a alınmıştır. İkinci nevi ekmeğin 
Iiab iki misli artmıştır. 

Lond.ranın bir bombardımanından sonra İngiliz Hükümdarları halk arasında 

Londra dün de 1 

bombalandı · 
Londra 15 (A.A.) - Londra, dün 

gece, Alman tayyarelerinin hücumu
na uğramıştır. Henüz tafsilat mcv
cud olmamakla beraber, alınan muh
telif raporlarda hücumun tiddetli ol
duğu, askeri olmıyan hedefler üzerine 
gelişigüzel bombalar atıldığı bildiril
mektedir . 

Berline hava 
hücumu oldu 

Londra 15 (A.A.) - Dün gece, Ber
linde, alarm işaretleri verilmiştir. A

merikan gazete muhabirlerine g.öre, 

Ber1inde tayyare defi toplarının ateşi 
çok kesif olmuştur. 

İngiliz tayyareleri askeri hedefleri 
bombalamışlardır. 

Bir ilaç meselesi 
karşısında mıyız? 
Avrupa müstahzarlarından 

bazıları çok azaldı 
dövizle Amerikadan serbest 

getirtilmesi düsünülüyor 
ilac 

Avrupa harbinin doğurduğu uıru
retler neticesinde memleketinıizde his
sedilmekte olan bazı i13cların darlığı
nı gidermek ve bu i18.cları haricden 
temin etmek çarelerini aramak üzere 
dün eczacılar cemiyetinde bir toplantı 
yapılmıştır. Memleketimize ilk olRrak 
ithali lüzumlu olan hayati ı:.hemmiyeti 
haiz il.lcların hepsinin Amerikadan 
temin edileceği ve bunun h;in de ya
rım milyon liralık serbest dövize ih
tiyac olduğu anlaşılmıştır. Şimdiye 
kadar haricden ithal edilmekte ve fi
rengi tedavisinde kullanılmakta olan 
Neosalvltl'san, şeker hastahl;ı tedavi
sinde- kullanılmakta olan Ensülin mik
tarı gayet azalmıştır. Bundan başka 
Froginon, Santonin ve emsali madde
lerle çocuklar için Biberon buluna
mamaktadır. Alman ticaret anl~şması 
henüz mer'iyet mevkiine ğİrınE'miş ol
duğundan lürumlu maddele.ı·in serbest 
dövizle Amerikadan gctirtilmE>ı;I müm
kün görülmektedir. En ziyade liizumlu 
olan maddelerin bir ay içinde Ame-

rikadan kolipostalla 
bÖyl~nilmektedir. 

getirilebileceği 

Diğer taraftan doktorlEırımııın da 
lliic darlığını aıaltmak için ba:u ted
birler almaları mümkün olduğu hak
kında fikirler yürütülmüştür. Dahil
dekı il;iclarla ihtiyacı karşılamak 

mümkün olduğu takdirde reçcteltre 
müstahzat yazılmaması teınin edile
cektir. 

Haber aldığımıza göre doktorları
mızın bu hususta görüşn1ek ve Av
rupa müstah.zaratı yerine yazıla<"ak 
iliclan tespit etmek üzere buqUnler
de bir toplantı yapacaklarından bah
sedilmektedir. 

Eczacılar dünkü toplantılarında ha
ricden müstahzarat ithal etmek için 
kendilerine lüzumlu akreditifin açı!
ması için Sıhhat Vekfi.letine müra<"aat 
etmeğe karar vermişlerdir. F..cz1cılar 
tarafından evvelce Vekiletl! gönde
rilmiş olan ilS.c nevileri hakkındaki üç 
U.tc de halen tetkik edilmektedir. 

1 Balkanlarda İtalya 
Almanya ile müşterek bir 

tazyika hazırlanıyor 
Londra 14 (A.A.) - Röyter'ln diplo

matilc muhabiri yazıyor: 
Bu hafta sonunda Londrada vazi

yetin hiçbir maddi inkişah kaydedil
mcmi,tir. Bilhassa Rumen hükılmeti -
nin artık irade serbesti.sine malik bu
lunmadığı gittikçe daha ziyade belli 
olduğu için, İngiliz ... Rumen münase
betlerinin istikbali hakkında şimdiden 
bir tcY söylemek güçtür. Fakat. vazi
yetin inkipfına inüzaren, İngiliz teba
aları mümkün olduğu kadar sür"atle 
Rumanyayı terketmektedirler. 

Bütün eliler Balkan bük.Um.et mer
keı.lerinden gelen haberler, hissiyatın 
gergin olduğunu, fakat mihverin müs
takbel hareketinin istikameti hakkında 
henüz elde bürhanlar bulunmadığını 
bildirmektedir. 

İtalyanların Arnavud.lukta yeni as -
keri tahşidatta bulunduTtları haberi, 
pek muhtemel olarak doğrudur 

Emarelerin ve delailin göstf"..rdiğine 

göre,. Brenner görüşmesinin herhalde, 
Balkanların en iyi harek.it sahası teş
kil ettiği kararl.qtırılmıf k;ibi gözük -
mektedir. Mihver ve şerikleri, tali 
sötlcr ve korkutmalar kombinezonile, 
pek yakında, Belgrad, Atina ve yahud 
Sofya üzerinde tazyiklerini icra ede -
ceklerdir. 

Fakat Rumıınyad• Alınan zırhlı fır
kalarile pike bombardıman tayyarele
rinin bulunuşu, evveliyatla fazla zan1an 
kaybedilmiyeceği hissini vermektedir. 
Almanlar, kullarulması imklını oh:ın 
her defa, sopa darbesi usulünü bittabi 
tercih etmektedir. 
Şu ciheti kaydetmek enteresandır ki 

Graıianl.. bir aydanberi hiç bir ilerle
me teıebbilsünde bulunınadıın Sidi • 
Barranide mevz.iini. ctahklın. etmekte· 
dir. 

Çinde harb 
Japon tayyare mey· 
danına baskın yapıldı 
Ç'unkine 15 (A.A.) Cepheden alı

nan haberlere göre, seyyar Çin batar
yaları, pazar aıunü, Yanatse tızerinde 
İşangtaki Japon tayyare meydanını 
ağır ıurette bombardıman etnuşlerdir. 

Çin bataryaları1 giUice tayyare mey
danı civarında yeni mevziler aldıktan 
sonra, pazar sabahı erkenden tayyare 
meydanını topa tutmuşlar ve Japonları 
gafil avlamışlardır. 

Tayyare meydanında bulunan 29 
tayyareden yalnız 15 1 kalkmağa mu
vaffak olmuo, diierleri tama.mile tah
rib edilmiftir. 
Diğer taarftan, Japon kıt'alan strate

jik ehemmiyeti haiz olan Matang şeh
rini aldıktan sonra, balen vazi.yetJerini 
tarsin için bu ıtehrin etrahnd.ıki tepe
leri ifgal etmektedir. Çin kıfalan, 
Yangtse boyunca Japon münakal&bnı 
kesebilecek bir vaziyette bulunmakta
dırlar. 

Garbi Çekianga doğru Japon il er le
yi ti de geri püskürtülmüştür. 

20 Çin fırkasına karf ı 
büyük bir taarruz 

Tokyo 15 (A.A.) - •.D. N. B .. Domei 
ajansının bildirdiğine göre, Çekiang 
eyaleti hududunda 20 Çin hrkasına 
karşı yapılan büyük Japon taarruzu, 
pazar günü de ayni şiddetle devam et
miştir. 

Japon kuvvetleri Uerleme1erini faz
lalaftırmışlar ve birbiri ardına Çinli
lerin müstahkem mevzileri.U elde 
ctmiolerdir. Bu mevziler arasında, Vu
hunun cenubu f8.rkislnde Çin mevı.i -
!erinin esaı üssünü teşkil eden Su .. 
çeng de vardır. 

Çin kuvvetleri 
şehri aldı 

bir 

Chung-Kine 15 (A.A.) - Çin kuv
vetlerinin Yangt.se üzerinde Hai-Chung 
şehrini ifgal ettikleri bildirilmekte
dir. 

BUGÜN 
Üçüncü sahifemlzde okuyunuz 

Deryalar kahramanı 

BARBAROS 
MUHARRİRİ 

EKREM REŞİD 
Gazetemiz için hamlanmış olan 
bu rnmanla~tın!mıf tarilıl tetkiki 
takib etmelerini karilerlmize bil
hassa ta\'sİye ederiz. 

Milli Piyango 
Muhterem oku;yuculıırınına bedi· 
ye edeceğimiz Milli Piyango bilet
leri almağa iştirak hakkını evvelce 
do ilan etdfimi,z (ibi 

14 İLKTEŞRİN 
tarihinden itib~n kuponlarunm. 
biriktirip 6 50nteşrin ,.unü öğleye 
kadar ldarehanemlze ıetirecek o
lan. da teşmi 1 edilmiştir. 

TAŞRALI 

okuyucularımız 
İçin kupon ıeürme tarllılnl 1 son 
teşrin Pnüne irca ettik. Bu su
retle taşn.lı okuyuculannuzdan 
aldığımız •lkiyet mektubla.rı 
muhteviyatını dikkatle tuhnuş 
oluyoruz. 

Dün 
Bizans 

başlı yan 
Saraylarında 

Türk Kumandanları 
adındaki tarih ve macera rotnaDJ 

dördüncü sahilemizdedir. 

GAZETEMİZ 
Son Telgraf ve Haber pzet.lerile 
birlikte, bugünden itibaren, 5 Jru .. 
ru,,a 11tılauktır. Kilıd ve tabı 
levanmı pahalılığı karşısmda al .. 
mağa mecbur oldufumuz bu ka
rardan mütevellid borcumuzu 
azlı okuyucuJanmua gazetemJzin 
münderecabnı heTgün daha cuib 
bir hıııJe ıetlrmekle ödemeie 
çalışacafız. 

İngiliz donanması 
Fransız sahillerini 

harab etti 
Londra 15 (A.A.) - Fransız gazete

leri, İngiliz hava kuvveUerinin, son 
üç ıün zarfında, Manştaki Fransız li
manlarında büyilk tahribata sebebiyet 
verdiklerini itiraf etmektedirler. 

Fransız gazetelerinden biri, Şer• 
burg'a yapılan deniz hücumunda İn· 

giliz donanmasının, açılan şiddetli ate
oe ratmen, Fransız aahillerine iyice 
yaklaşmış olduklarını yazmaktadır. 

Şerburg limanı bir enkaz yıbnı ha· 
line girmiştir. • 

Bir Fransız gazetesine göre, lngiliz 
hava kuvvetleri Bulonya ve Dünkerk 
limanlarında ehemmiyetli hasar ika 
etmişlerdir. 

Cebelütarık yeniden 
İngiliz haro ~emileri 

geldi 
Elcezire 15 (A.A.) - .D. N. B.• Bir 

İn~iliz k:ruvazörile dört torpido muh
ribi, dün c~belüttarıka gelmiştir. 

Barbarosun ruhu - İyi ki benim ıamanımda donanmalar böyle saklamb•Ç 
oynamıyordu. Yoksa ömrüm onları aramakla ceçer ve hiç bir ıafe:r kaza• 
namaıılım. 

• 

' 



HAKIK1"T 

Günün yazısı 

Kışın eşiğinde memleket bünyesi 

G eceleyin hararet, Ankarada, ııtlra yakla11yor. Günün ••· 
cak ve ıoğuk derecesini kaydetmek gazetelerimiı:de i.det 
olsaydı lzmir', lstanbul, Adana gibi mul'edil iklimli yerler· 

de dahi kııın eıiğinde bulunulduğu anlatılırdı. Havalar ~ulutlu ve 
zaman zaman yağmurludur. Anadoluda çiftçi güz ekimıne hatla-

EHİ R 
rnııtır. d"k"1" 

Evet, kıt geliyor. Sararan yapraklar demet demet o u_uyor, 
aert rüzgi.rın önüne kabhp etrafa savruluyor. Yarın onl~rın .~oz ol .. 
duğunu, da1lann çatırdayarak birbirine çarptığını ve hır gun kar 
zerre1erile be:ıendiğini göreceğiz. 

Lakin uvksiz bulduğumuz bu tabii hi.di•enin bu kadar yakın 
olmasına ~ağmen sokaklarda cek~tle gezeb ildiiimi:ı ve kışı bir fan• 
tezi yapar gibi andığımız 'u sırada onu ııtırabla b""tırlayanlar var
dır. Bir İaviçre ve bir Franaız gazetesinde aunlan okuyoruz: •• 

- Ayda bir kilo ıcker 250 ~am makama, 500 !(ram pmnc, 
1,50 kilo un, 2~0 ~am y~v, 500 gram İçyağı alabilirken gıdasız 
kalacağımızdan bahsedemeyiz. 

_Haftada 50 gram peynir, 100 sıram yailı madde, 250 ~am 
et ile iyi yemekler pifirilebileceği elbette iddia edilemez. Fakat, 
bunlan nakleden kamyonların da benzini ve lastiği tükenmek üze· 

redir. Kı,ın ne yapacağız? 
K•f böyle gelirse korkulur. • _. • • •• , 
Türkiyenin bünyesi icin kış aadece bir mev~ım destışıkhP'ı ıfede 

eder ve 0 ürküntü ile de~il, hotııeldinle kartılanır. Kıp emniyetle 
hazır o1duğumuzu biliyoruz. 

Nasuhi B A Y D A R 

Hurnmanizma'ya doğru ilk adını 

Askerlerimize 
kışlık 

hediyeler 
Kadınlarımız, dokuduk
ları yün çorabları, eldi· 
venleri Parti şubelerine, 

Halkevlerine veriyorlar 

Hududlarımızda bekleyen aakerleri .. 
mize verilecek hediyeler için Partinin 
yaptığı teşebbüs halkımız arasında bü
yük bir memnuniyeUe karşılanmı~tır. 

Şimdiden bu hediyeleri haıır!::ıyanlar, 
Parti şubelerine müracaat etmeğl! baş.
Jamı,Jardır. Halkın gö!'>terdiği bu ali~ 

Lbaşmakaleden dc\•nıj unvanını vermiıtir. Çünkü, bun
de meydana çıkanlan kanunu-e• !arın gün yüzüne çıkardığı fenu· 

hl d • 1 • ka üzerine Parti idare heyeti reisi Re-
... 1·,,. Fakat, devletle millet ge· de kila ar a mıan arın ınsan • 

b .. şad Mimaroğlu Parti ,ubelerile Hal -
n. af.un•--mıı gibi hep yerinde ıa,mıt ıırrı bir miicize ai i ayan k 1 b 

~ ev erine irer tamim göndererek ve-
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lktısad 
* BİR GÜNDE YEDİGİMİZ Ek -

~fEK - Ekmekçiler cemiyeti tarafın
dan yapılan bir hesaba göre, İstan
bul halkı bir günde 3381400 kilo ek
mek istihl3k etmektedir. * ZÜCACİYE FİATLARI - nal
ları Murakabe komisyonu, dünkü top
lantısında zücaciye fiatlarını tespit 
etmek için tetkikler yapmıştır. * İSVİÇREYE İIIRACAT - Dün 
Tuna yolite İsviçreye 200 bin lirahk 
susam gönderilmiştir. * SASAYİ UMUM MÜDÜRÜ -
Pamuk ipliği tevziatı işlerile meşgul 

olan Sanayi umum müdürü Reşad, 

dün Ankaraya gitmiştir. * MANİFATURA SATIŞLARI -
Bazı manifatura tacirleri Anado
ludan gelen perakendeci tacirlere is
tedikleri çeşidlrri vermemektedir. 1ıola
nifaturacılar bu ç~idleri aaklamak
tadır. 

Belediye * ŞOFÖRLERİN BiR ŞİKAYETİ. 
Şoförler cemiyeti reisi Vil&yete mü
racaat ederek l.lstik fiaUarının arttı 

ğını ve Harbiye yolunun bir an evvel 
yapılmasını ileri sürnıüşlerclir. * SÜTCÜLERİN MÜRACAATİ -aayıyordu. Hayır, yerinde say· olmu,tu. E f 1 a t u n 'un felıe· 

1 · , . rilecek hediyelerin makbuz mukabi- Sütcül~r cemiyeti, Belediyeye müraca-
mak 'o··yle dursun, her tatbik e· fesinde, A r i ı t o t a ı ı ın 

tinde kabul edilmesini bildirmiştir. at ederek mandıra sahihlerinin Hatlara 
dilen yeni tedbir onun bünyesİıı· manbğında, H 0 m İ r 0 1 ' un fİ· HalkevJeri ve Parti tubelerinde topla-
de yeni bir rahne açıyordu. , iriude, Ev r i P i d'in ve S 0 • nAcak hediyeler askerlik şubelerine 

Nihayet, büyük operatör gel- j f o k l İ s'in trajedyalannda m · gönderilecektir. Hediyelerden yalnız 
di. O, hastanın öH.iıünü, tatbık 1 ısan kafasile, insan ruhu artık tek yün çorab, yün eldiven, yün gömlek 
edilen tedbirlerin yanml1ğında, buudlu bir satıh olmaktan k'.11' • kabul edilecek, d;ğer hediyeler ş;mdi
maiıuıluğunda buluyordu. 11.Av· tulmuı, enine boyuna :Ve. dermlı· lik ahnmıyacaktır. Ancak· subaylar için 
rupa medeniyeti bir küldür. Onu ğine bir hacim ve genıtlik alnıa· de bir zarif hediyeler torbası vennek 
bütün teferruatile olduğu aıbi ğa baılamııtı. Nassi T eologiya- 1 isti yen bayanların arzularının is'afı 
almak li.zımdır.» diyordu. Avru- mn yerine kıyasi mantık; don· düşünülmektedir. Hediyelerin mak • 
pa medeniyeti? Fakat, bu Avru• muı kalıb ·fikirler yerine tahlili buzları, bu hafta şubelere gönderile • 
pa medeniyeti nedir? Nereden ve terkibi dü-tünme usulib .. kaim cektir. 
çıktı? Onu meydana getiren a· olmuıtu. Şuursuz b ir A llah kor- ...,,,,.,,,,.,,,,.,,,,.,,...,...,,..,...,.,...,...,... 
miller nelerdir? Pek iyi biliyo • kusile ıinmiı, felce uğramıı ruh, 
ruz ki, bundan daha bir kaç asır 1 1 y a d a destamndan kahra -
evveline gelinciye kadar Avrupa manlık enerjisjni ve O d i ı e e 
bu günkü Avrupa değildi. Ka- efsanesinden tabiatin unsurlarile 
ranlıia, geriliğe, cehalet ve ta • 1

1 çarpışm~k ira~esin i me~ketmi~ti. 
asıuba z.ulüm ve itisafa alem o · Dramatik. san a t ese.rlerınden ıse, 
lan cÜ r t a • Z a m a n - M o • insanı mihnetlere, insanı felaket· 
y e n A g n insanhğm tarihinde lere acımak ve Adem oğu~lar_ı: 
yalnız Avrupa milletlerinin hali· na has kuıur ve kabahatlen ~u· 
ni tarif eden korkunc bir hadise· lümseyerek mazur tu tmak fazıle· 
nin adıdır. Meseli., b i z İ m 1 tini öğrenm.iıti. 

Denizbanka aid bir 
aüiistimal 

Liman idare!linin 1935 - 1936 sene· 
sinde tevzi edilen sulara aid suılı:;ti
mali etralında tahkikat y:-tpmalcta olan 
müfettişler çalışmalarını bHinnişler ve 
Münakalat Vekaletine arzedilmek ü
zere bir fezleke tanzim etnılşl~rdir 

Yüzbinlerce lirayı aşan bu su!istimal 
Hadi~e ile alakadar bir ınemw·un söy
lediği gibi,· ortada, yüz binlerce lirayı 

aşan bu suiistimal mevcud değildir. 
Tahkikatı yapmakta olan VekQlet mü
fetti~ferinden HulUsi hazırlantın fezle
keyi dün Vekilete göndermiştir. 

Diğer taraftan eski Denizbank 1.a
manında yeni yük ambarl.ıınnda kul
\anılmak üzere aiparJt edHel"(!k mem-

zam yaptıklarını haber vermiştir. * MEZBAHADA İNŞAAT - Bele
diye Mezbaha civarında bir otomobil 
garajı yaptırmaktadır. * BAKIJl.IEVLERİ - FaHhteki Ho
ca Hamza Paşa medreseleri Belediye 
tarafından tamir edilerek bakım evi 
haline getirilecektir. * KAGIDHANE YOLU - Hürr;yet 
ebidesile Kiğıdhane arasındaki yolun 
tamirine 30 bin lira tahsis edilml~tir. 

Maari f 
* TALEBE KONFERANSI - Bu 

hafta içinde talebeye, her mektebde 
muallimleri tarafından sayım gününün 
ehemmiyeti hakkında bir konferans 
verilecektir. * ASKERLİK DERSLERİ - Yeni 
programa göre, kız talebe de, askerlik 
derslei-inde atış talimleri yapacaktır. * İLK OKULLARDA - 93' do-
ğumlu çocukların, ilk okullara kaydı
na, dünden itibaren başlanmı~tı.r. 

Cumhuriyet Bayramı 
hazırlıkları 

Bakkallar ne-
den beyaz pey
nir satmıyorlar 
Ticaret Müdürlüğü, bu· 
nun çaresini buldu toplan 
Halları ucuzlaflıracak, 

peynir de bolla,acak 
-o--

Fiatları murakabe komhıyonu, beyaz 
peynir tacirlerinin itirazlarını dinle -
miştir, Komisyon, beyaz peynirin top
ton kilosuna 42 buçuk kuruş, peraken
de olarak satılmasına 50 kuru, fiat 
koymuştu. Bakkallar, kiloda 7 buçuk 
kunıt kirı a.ı buldukları için, ellerin
deki peynirleri saklamışlardı. Bu yüz
den tehrimizde bakkallada peynir buh
ranı hasıJ olmuştu. Bakkallar, peynir 
lstiyenlere, yalnız yağsız, cimansı: 

peynir• dedikleri peynirden veriyor
du. 

Belediye İktısad müdürlüğ\l, bu hl
diseyi tekrar tetkike mecbur kalmlş 
tır. 

Neticede, bakkalların toptancılardan 
daha ucuza peynir almalan düışünii\
mektedir. Perşembe günü toplanacak 

olan fiatları murakabe konti"Jy<>nu 
toptan peynir satan tacirleri davet e· 
derek, bakkallara 37 buçuk kuruştnn 

peynlr satmalarını teklif edecektir 
Toptancılar bu teklifi kabul ederlerse, 
lerini ortayakamüuiu,tu 

bakkallarda saklanan peynir tenekeleri 
de ortaya çıkacaktır. 

Belediye İkhsad müdürlüğü tara -
fından yapılan bir hesaba göre, ş:ehri
miı:de 1780 ton peynir vardır. Bu pey
nir miktarı, İstanbu1un ihtiyacına ki
fayet edecek derecededir. 

Peynir, fakir halkın en mühim gı
dasıdır, Fakir talebe. amele, günCüz • 
teri öğle yemeklerinde ek."E!riyet itiba-

rile ekmek, peynir yer. Şehrimizde 001 
bol peynir olduğu halde, isabetsiz fiat 
tespit edilmesi yüzünden nnfile yere 

ortaya bir peynir buhranı çıkmak.ta

dır. Al8kadarlıırın bu buhrana mani 
olacağını ümid ediyoruz. 

EVLENME 

Kaynana katili 
D ü n k ü muhakemede, 
«Kaynanam üzerime yü· 
rüdü, bu esnada gözlerim 

karardı » dedi 
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İngilizler hangi 
1 

malları alıyor Iar · 1'JI 
· do .,,.ı 8 

1..lemlckctimizden en zıya . ·uı 'f\" 
ecnebi grupların başında, :ıngı ~ 
caret birliği bulunmaktadır. son rnııı· 
içinde, İngiliz Ticaret bi~liğ~ .r.se !it~ 
takasında bir .milyon . ın.gıliZ rrne~· 
tütün 850 bin Ingiliz Iırası Jcı)' jpliliS 

Bir müddet evvel Aksarayda, U- de k:UU meyva satın almıştır. tı1t' 
zunyusufta kıskanclık yüzünden kay- Ticaret birliği mümesşillerindetı rO~ 
nanası Aıı;;iyeyi bıc;"akla öldüren ve de, Adana, lffersin taraflarlJlda -~· 
Fahri isminde bir akrabası ile kansı pamuk yağı satın alınağa gı .ı' 
Nadireyi yaralayan dokumacı Ali E- İzmir, Mersin, Adanada satın ~ • 
miroğlunun muhakeme5ine dün hl- ı da rO bu mallar şimdilik depo ar 
rinci eğırcezada başlanmıştır. faza edilmektedir. . eıt 

Katil sori1:1sunda vak'a~a ka- .

1 

İngiliz Ticaret birliğinin ~~ 
rı . .,ının kardcşı çocuiu Fahrinin ıe- d 1 1 • d bahsedil.Dte LP"" 
beb olduğunu ve ild gün için m.ı5d.f.ir T~c;:t :ir~~g~u an münasebetle b 
geldiği evinden 15 gün gitmediğini ve d d d 

1 
ki 1 tır 

karısının Fahrinin yanına dekolte ile ı a R epe ar ra amış · lof 
çıkarak kazino ve .;nemalara gittiğ;ni yakında gelecek mal 
~n~~rak ~trnemi~tiri ~: 1·d~ak'aKsabahı1 İngiltereden kimyevi maddeler, :;._.,ı 

a rıye gı esın aoy e ım. ayn.l· .1, bekl kt·,. B 111allaftJı>I r k Fah . b b' d !l ı ctC enme ıı...-uır. u . 1 nam, arım ve rı ep ır en ze- .
1 

m1 k tirrıize ı :f', 
rime hücum ederek beni dövmek is- y~lu va~ıtası e m~ e e da ki~~ 
tediler. İşte 0 zaman tahammülüm kal- dılecektir. Y.unanıstandan fl'lotıY 
madı. Gözlerim karardı Cebimde bu- madde, boya gibi maddeler, . ıatı~ 
lunan çakı ile kaynan.amı öldürmü- vasıta.sile gelmcktedi~. ~~ac~~ı~t. 
şüm. Fakat tırnağımı bile kesmiyen cu da Tuna yolu vasıtasıle zı.r~a rııl?"" 
çakının kaynanamı nasıl öldürdüiüne 1 sınai maddeler geleceği söyle 
hayretteyim.• tedir. ~ 

Kati1den sonra Fahri ve katilin ka- Amerikadan da. ham deri. 0 ~· 
rısı Nadire dinlenilmiş, muhakeme şa- listiği, madeni eşya bekle~rııtfl.., 
hidlerin çağırılması için başka bir gü- Gelecek olan ham derinin ırıik: ııV 
ne bırakılmıştır. tondan ibarettir. Geı:enlerde ~ti. 

Orman yangını 
Dün de, Belgrad orma· 
n ındaki fundalıklar yandı 

Dün alqam saat 17 de Belgrad or
manlarının Bahçeköy, Azizpaşa nıer
ası Maymundere mevkiinde bir yan
gın çıkmıt ve 1500 dönüm fundalık 
yanmıştır. Atef şiddetle esmekte olan 
rüzsrilin tesirile kısa bir müddet zar
fında genişlemiş ve etrafa yayılmış
tır. Yangın ilk evvelA Beyazıd kule .. 
sinden görülmüş ve derhal itfaiyeye 
haber verilmi,tir. İstinye ve htanbul· 
dan gönderilen itfaiye gruptan ile 
mahallt jandarma teşkilitının gayre
tile ateş ancak gece yarısından sonra 
SllRt 3 te EıÖndürülebilmiştir. Atefin 

neden çıktığı henüz tespit edileme
miştir. Tahkikat devam etmektedir. 
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Be§iktaşta bir randevu 
evi 

Beşi"kt.aşta Gayrettepede İbrahim is
minde birinin evini gizli randevu evl 
haline getirdiği haber alınmış ve dün 
akfam zabıtaı ahli.kiye memurları ta
rafından evde araştırma yapılmışbr. 
Arama neticesinde evde tofö!' Ali 
isminde birile 16 yaşlarında Ayşe is· 
minde bir kız suç üstil yakalanmıf, 
dirter odalarda da kadın ve erkekler 

tan bir miktar ham deri ge~ jlıtl-
Piyasanın ham deriye k~_rş~ 01:lltı:. 

yacı çoktur. Deri sanayi.lrfl.iZ ~)I: 
olduğu ham deriyi haricden teddeıl ııl' 
mekteydi, harbden sonra ham aJ1\ d::::, 
ll müşkül olduğu için, yerli h~ ,.ı,I 
rin fiatı da mütemadiyen Y ·· J1.lf 
tedir Geçen sene kilosu 75 }ct1 '.J . wr· fıJ'' •. 
ham deri, bu sene 250 kuru.Ş Jc.' 
rikadan ham deri geldiği : Jl '" 
fiatların düşeceğine şüphe yo~ 

Çukulata 
pahalı I aştı 

da• Aylardanberi dışarı 
kakao alamıyoroı,ı~ 

Çikolata fabr;kalan, bcf ~;,;ı' 
çikolataya bir kuruş, on kuruşl ytJ~ 
çikolatalara da iki kuruf ıaırı b•" 
lardır. Bir çikolata fabrikato~· ı.z:o ~ 
!:ele hakkında bir muhartiti!O 
sözleri söylemiştir: vt:. t a r i b i m i z i n O r t a • Z a- Avrupalıların medenileıme 

m a n ı y o k t u r. HU"isli • tarihinde, bundan ötesi artık ne 
yanlığm ilk teessüsü devirlerin • bir ıır, ne de bir mlıcize telakki 
den on beıinci asra kadar devam edilebilir. Artık, b u kemale er
eden bu uzun, ağır ve kibuslu ge- mit inaanlann diyarında eıki R o 
ce eınaıında, Şark ve Garb Ti.ırk ma kanunlan, eski Roma'nın 
leri, çoktan talimli ve soy atla· d evlet, ıiyaset ve b ele d iye te.şki
nna binmiıler; yeni bir medeni.- li.tı , buaün, hayranlıkla se)'Tetti
yelin fecrinde taze, coıkun ve ğimiz medeni nizamın kolayca 
yaratıcı bir hayatiyetle ırki ve· kurulmasına yardım edebilir. 
milli inkitaf merhalelerini dolu Çünkü, İ§İn en güç tarafı insanın, 
dizgin aımağa baılarnıtlardı. ~I.' insan ruhunun, insan kafasının 
keler fethediyorlardı. Her hırı kendi etrafına ördüğü zindandan 
b ir aan'at p.heıeri ıaraylan ve bir kere daha kurtu labilmesi idi. 
konaklarile ıehirler kuruyorlar • Yakub Kadri KARAOSMAlliOGLU 

leketimize gelmiş olan baskül!rrin Ji
yikı veçhile kullanıılı olmadıklorı an
laşılmıtt.ır. Liman idaresini., allkadar 

Cumhuriyet bayramı programını ha
zırlamak üzere bir komisyon teşekkül 
etmiş, Vali muavini Ahmedin reisliği 
altında çalışmağa başlamıştır. Söyle
nlldijine ıöre bu seneki merasim yal
nız Tak:ı;:Jmde olacak, mektebler ve as
kerf kıt'alar, her nevi teşekküller 
Taksim civarında toplanacak ve geçid 
resmini müteakıb abideye çeleıık ko
nularak merasim alayı dağılacaktır. 
Cumhuriyet bayramı için AnkRraya 
şehrimizdeki yedi liseden 48 er talebe 
gidecektir. İzciler ayın 23 ünde hare
ket edeceklerdir. 

Esbak Gümrük Nazın Hacı Hasanın bulunmuştur. Zabıta suçluları Emni .. 
kızı HAcer Kimiyabla Ankara Hal- yet müdürlüğüne teslim etmiş ve evle 

kevleri sekreteri Ali Rıza İnanlının odAları mühilrlenmişUr. 

•- Aylardanberl dı~ıdJl' "'"' 
alamıyoruz. Elimizdeki k~kıı0 jl~ 
rı da bitmek üzeredir· 

0 
ı-~ 

bir kaç ay evvel k•~ 11"'.fı, 
için, Ticaret Vekilini gör~e :-ısl~ 
Bize hususi kalem müdiiz:L1 ~ 1'~ 
göndordiğ; bir haberde ·~ .,,b~ •; 
nun da sırası mı'!. dedi, bu ce JC~~ 
ıısında, kakao ithali iç;n b~ıi ( 
göremiyeceğimizi anladık. ,aı•Ii 
kakao da biterse, ancak pr 

dı. Kanunlar vazediyorlardı, 

teknik memurları bu husus hAkkında 
idareye bir rapar vermiştir. Binlerce 
Lraya sipariş edilen bu oa,küllerin 

pratik tesisatlı olmadıiı an?oşılmak
tadır. 

oğlu Mersin Ticaret borsası komiseri 
Tevfik İnanlının evlenme merasimi 
dün Kadıköy Belediye dairesinde ve 
iki tarı::ıfın akraba ve dostları huzu
rile icrA edilmiştir. Tarafeyne saadet
ler dilrriz. 

medreseler, ima retler, hanlar, Oenı"z kazası 1 H E R G U .. N B 1' R 
hamamlar açıyorlar ve bir çok M E S E L E 
icad ve ihliralarda bulunuyorlar- ı----------------------------- 1 
dı. o zamanlarda ki, bir dama ı Bu sabah bir Yunan A kk b · ·ı · I 
tahta•ını andıran orta ve baıı 1 ya a ı ışcı erı aza ıyor mu? Ayakkabı Emekçiler 
Avrupaaında bir ıürü küç.ücük mofÖrÜnÜA makinesi • • • anla ttıklarına •• bu • ·ı k 
küçücük milletler, mundar ızbe- reısmın gore, ışcı eri oruyacak 
)eri içinde haıereler gibi yaıa • bozuldu bir romorkör k ·ı A 

makta idiler. Mütemadi kol~ra, 1 ' teş J ata ihtiyac Vardır 
veba ve çiçek hastalığı ı~lgınları; farafından kurtarıldı Ayakkabı llatları tedrici surdte Ayakkabı işçileri neden aza!ıyor? kendi boğazını çıkarabHir. 

Birliği 

içtimai 

vahti boğuımalar, eıkıyahklar, yük,ııelmekte iken !on zan1:ınlrrda İs- Bunu kısaca anlatayım~ ~1:emleketttı 
din ve me~ep kavgalan, koyu Bu sabah Pireden Jimanımıza ge~- tanbul piyaularında bir de işçi ve her nevi işçilerin başında, faaliyetle- Bugün çalışan işçiler ııhhi bir n"lu-

d ,. u mekte olan Yunan bandırah Salamuı ayencden geçirilse, size kat'i olar .. k 
taassub sıtmalarının tutuıtur u~ d' b .. "k b' bal k 1 .... K çırak buhranı hiMiedilmeğe başlan- rini az çok tanzim için çalışan bir .. 

1 
b'l 

. d' . d' • k 
1 

a .ı uyu ır ı çı mo oru um- h k ıoy eye ı irim k.i, yarısından fazJası-
atetl~r~e 1?sanlan ıra ır ı !a - kapı a~ıklarına geldiği vakit ıuların mıştır. Bu ususta malUmat almak te~e kül bulunmaktadır. Memleketi- nın hast:ılıklı olduğu görülür. Kuııdu· 
ma aymlerı bu bedbaht cemı)et- 1 ,,.ddetı'nd•n makı'ne ve du··men a, ____ için müracaat ettiKimir ayakkal>1 e- mizdekl kundura işçi\erl bu hususta 1 1 r - k 1 b 1 ra ~ sinin patronun insafından baş-
lerin ıalnamelerini dolduran ye- mınd:-ı bir arıza husule gelm.i,, motör mE' çi er ir iği rf'İ!'li Emin Gündüz en çok ihmal edilen san'atkirl.ı.rdır. ka dayan;ıcağı hiç bir ümidi yoktur 
gine sosyal hi.diselerdi. 1 bu sebeble hareketsiz kalarak bir bize aşağıdaki malUmatı vermiştir: Çalıştıkları yerlerin hemen hepsi g:ıy- Çalı~amıyacak bir vaziyete gelse beş 

Bunları, bu mülhit kabustan J müddet suların 'certyanile tehlikeli ·- Bugün memleketin san'at ve ric:ıhhidir. Fakat bu iki kelim~nin kuruş alabileceği bir sandık, bir te-
ki •- ı içtimai hayalında derdlerimiz elealı- Jfade etliği manayı anlamak için biz- . 

k'ım kurtardı? Bir takım dilhi bir surette !JÜrÜ enmeğe L><JŞ amıştır. tek külü yoktur. Istikbal kendisi için 
K k S d ki nacak meV%ulardFın biridir. Ayakkabı zat gerip görmekliğ:.niz icab eder 

kahramanlar mı? Gökten ilhı:m 1 ~ar~ye.~i ~m -~pı veL' ama.~a a 
1 

işçiliği eski senelerdenberi fevkal&de Öyle yf'rler vardır ki ne ışık, ne ha- tamamen karanlıktır. Size bu husuc:-
alan bir takım ReıuUer mi? Ha- ~nız<'ı ~r tgtormuhş beved ımant ~ iare~.. inkişaf etmiş olup son senelere kadar va, ne temizlik ve ne de hararet mev- ta sayabileceğim noktalar daha pek 

.. .. d nı vaz.ıye en a r :lr e mış Pr~ır. . . . , roklur Kundur i çı'si tr ı 

Amerikalılar zeytin 
yağı istiyorlar 

Nevyork ticaret ataşeliğimizden a-
13kadar1ara gelen bir mektubda Bir
leşik Amerikada zeytinyağı fiatlarının 
ehemmiyetli surette yükseldiği bildi
rilmi,tir. Bunun sebebi İspanya ve 
İ~lyadan Amerikaya zeytinyağı ih
racatının kesilmiş olmasıdır. Yuna
nistandan Amerikaya yapılan sevki
yat gayet az miktardadır. Bu itibar
la Türkiye zeytinyağlarına alAka ve 
rağbet artmıştır. Amerikndakl lilıaiit 
firmalarına derhal teklifler yapılmam 
muvafık görülmektedir. Ticaret ata
femiz Amerika ithallt firmalar1nın 
i.!!imlerini de göndermiftir. Y.ıiruz 

memleketimizde teneke ve varil dat• 
lığı hüküm sürmekte olduğundan zey
tinyağlarımız.ı. buradan göndeı·ecek 
imkinlar azdır. Ali.kadar bilhasu bu 
hususatın temini için çahŞ'm-1ctadlr. 
Memleketimizden cenubf Amerikaya 
yapılmakta olan zeytinyağı ihracatı 

ıüçlükle devam etmektedir. 

Bir kamyon bir 
ezdi 

adamı 

keri yapacağız. (#Jı 
Biaküi buhranı da bllf p f 
BW<ili yapan bir fabril<AtoJ' ,; 

sözleri söylemiştir: 
1 

rııı~·J. 
4 - Piyasada amonyak bıJ 11 ıl dl . .>1 

bu yüzden bl•küi istihsll&.tıırı;,..ı"' 
1.almaktac!ır. FiaUara zam yaP t ,JI 
Ticaret müdürlüiüne müraca' 
ceğiz.• 

-0- . ,,. 

Altın saat ihtıka•' ~t 
Bir kadın, Ticaret müdürliiA~~ 

racaat ederek, bir saatçi d~,ı /. 
kendisine 60 liraya bir allıl' tl•~ ~ 
edi Id;ğinl haber vermiş Ur;, b~ 
rakabe komisyonu bu hA tir 
tiklr olmadığına hükmetrııl; tığ' 
Çakının işe karıf 

kavğa 10 ~ 
Beyoğlu Altıncı Dah'e J\Y:;d ,.ı'tf 

12 aay1da oturan Şabana fSSl"'p ..J 
silrücüsü İsmail Ue Şaban ad • ~ _:,, e.. • ,. 
•raba yüklemek mesele:»>· .1, t'1 ti 
kavgada Şaban İsmaill çakı~ı;ılts' 
caiından yaralamış, suçlu Y ../ 
tır. __,/ 

yır; aadece, guneı gormez ara• Liman derhal vak'a mahnlline kıln-, Avrupa \·e Amerıkaya bıle ıhracat ya- cuddur. Bu izbeler içine çalışmak i~in • · a '1 pa on nrın 
. d k • y b 1 k •• l 'd'k s· . . . d bir "!" d eHnde nasıl O'-'\lncaktır, hakkını h:lSll D" k ş h ... t'k t• d cık hücrelerın e e ı ı . u n a .n vu:r. römorkörlerden birini aöndermi"- pa. i ece va41yet e ı ı ıze vereceiıu.n gırıp e sene sonra o um öşe- .r un a şam e remını ıs ı ame ın en 

1 ~ ' b k k b h t •· d i .. I h. alabilir, bu bahi!ilere girııtiyelim: riln- A'-·- d - I , 019 l"k Af rikada har~ v e L i t j n m e t ı n e r ı- tir. Yunan motörii bu römorkörün ır aç ra am u usıts a en ge~ış .ın e can veren s ze yuz erce, ın- ,, ...._raya ogru ge en 'it p a a nu-
f • 1 · h tt n daha beliğdir Esktden Is )erce misal zikredebfHrim Kund kü eminim, sütunlarınızın müsaade~! maralı ve şoför Ali idaresindeki kam-n j ter c ü m e ve t e s ı r 

1 

yedet•inde limanımıza getirllmiştir. ıza 8 a · .. · ura yoktur. İcte iki ay evvel te•ekküJ e-
• . tok baz' H'l }' k } } t.anbul Belediye hududlın içinde kun· işçisi gıda alamaz, kundura işçisi ha- v y yon Ahmedvefikpaşa caddesi 17 nu _ 
de geçınen yan a~, yan ·r , 1 e l O onya ar duracılık ıan'at.ında çalışan işçiler_ın yalını yarımy•malak temin etmek için dPn birliğimiz işçilerin de bu ihtiyac- maralı evde oturan Abdullah kııı Ke-
adsız sansız, yerıız yurdsuz 

1 
un 1 Ak!llarayda bir kolonyacı, 92 dereceli sayısı 50 bini g(!çmekte t11. Bu rakum günde on iki saat çahş:mak mecbun- larını kısmen karşılayabilmeğe çaıı- rimana çarparak vücudünün muhtelif 

ad;-,rnları... 1 diye, 8t dereceli kolonya aattığı için, her sene azala azala 15 bine kadar yetindedir. Aksi halde aç kalır. Kun- şacakt.ır. Emin olun, bu gün ayaklra-ı yerlerinden ağır surette yaralanması-
Avnıpab müverrihler, bunla • yakalanmıştır. Kolonyacı üçüncü sulh düşmüştür. Vaziyet bu ~\"kilde fit- dura işçileri memlekette en az zürriytt bıdan ziyade ay11ıkkabıcı davası var- na acbeb olmuştur. Yaralı Şişli Çocuk 

ra, çok zaman sonra H U m a • ceza mahkemesinde, muhakeme edil • U~i takdirde 10 sene ~onra plya!iada yetiştiren ve aile kurabilen san'attir. dır. Mesele, bu günkü içtimai derd- hastanesine kaldırılmış ve ıuçlu to!ör 
n i 1 t, yani in a an i y a t c ı ı mektedir. çalışacak işçi bulamıyacağız. Çünkü aldığı cüz't ücretle dara dar lerimizjn başında gelenlerdendir.• yakalanmıtUr. 

Edebi roman Tefrika numarası: 13 rında, ıolmuş. kurumuş dudaklarının 
etrahnda, gözlerinin altında oynaşı -
yordu. 

Canan, karyolanın başucuna çektiği 
bir koltu~a gömülmüştü. Başını kul
luğun arkalığına dayamış, hareket
siz duruyordu. Di7lerinin üzerinde 
sahüeleri açık bir kitab vardı. 

Gözleri örtülü idi. Fakat uyumuyor, 
düşünüyordu. Bir günün içinde ne 
beklenmedik vak'a idi bu Re;,.ıdin 

Gene kadın şefkatle gülümsedi. Bu Alev cevab vermeden derhal seri ha!'>talığı!. Doktor tifo olması ihtima-
cevabla yalnız krndisini düıünf"n kı- dönmüştü. Tel.lşla Reşidin odasına ,i- tini SÖ>·lemişti. Tifo!. Akrabalarından 
z:nın ahlikından bir parçanın gene den koridora yürüyerek: birinin bu hastalıktan öldüğünü halır
aydınlandığını görüyordu. - Liltlen arkamdan celin, dedi, sizi lıyordu. Doktor: •Gencdir, mukave-

- btersen sen git, dedi yemek !i- bekleyorduk. met eder, merak edecek bir şey yok.• 
yin. Beni mazur gOrrrelerinl aöyle. Doktoru hast.arun odat11ına 10ktu!t- Fakat. Canan, her şeye rağmen büyük 
Hastayı yalnız bırakmak olmaz. Dok· tan sonra çıktı. Kapının önünde içeri I bir end>~e ic;indeydj, Bu kalıb gibi 
tor gelinceye kadar beklemeliyim. girmek ister ıibl duran Fikreti ~o - yata':a gOmülmüş. hareketsiz vücııd, 

Gene kız telôşlı· !undan tutarak aürüklf'di: bu humma ile sararmış zavallı yüz, 
- Evet, evet. dedi. D')ktor gelince - Gel, gel, diyordu. Yemek yiyece- onu korkutuyordu. 

onları buraya getiririm. ğiz. Solanda bir de mı.Safir varmış. Gündüz Reşidin babasına telıraf 
Bir an evvel odadan çıkmak, dışa- Tekrar eski neş'esine yakın bir can- çekerek vaziyeti bildirmeyi düşün -

rıda temiz havaya kavufmak i!te- lıJık bulmuştu. Fikreıe izahat ver - mü,tü. Fakat Servet Hanım, Alev lh
to:-du. mekten ziyade neş'esini mazur aös- tiyar adamı tel.işe vermenJn do~ u 

Annesi tekrar Reş:idin yanuıa dö- termek ister gibi il.li.ve etti· olmayacat:ını söyleyerek onu vaz ge-
nerken, asabt hir hartı0lıcetle kapıyı - Reşid biraz daha iyi. Doktor da çirmişlerdl. 
aç•ı. dıfMI çıktı. geldi. Mühim bir hastalık olduiunu Ke-ndi!'lnl maddf, manevf bir yor -

Koridorda bir nn durdu. Holde gü- zann. miyorum.. gunluk. uyuşukluk içinde his~diyor-
rültüler vardı. Fikretin sc:.ini ıanıdı Ve ikisi, Jı.'lithat Şevketle, Servet du. Yalnızdı. Çaresiz ve yalnız .. An-
ve o tarafa doğru koştu. Hanımın bir ıey bekler gibi sıkıntılı, ne!'Iİ ihtiyar, tahammülıüzdü. Ne bir 

Kapının önünde, beyıız ceketi. gü- suqrak oturduklan nlona girdiler. teselli, ne bir yardım ondan be-kle-
neşten kınnızılnşmış alnı. l.rl sözlerile **• nemeuli. Hastalılın illo olması ihti· 
FikreU buldu. Yanında kı:m htlvlu hir Ayni günün gecesi idi. malini duyar duymaz tifodan ölen ak-
a:lam vardı. Fikret ıenc kın ~örUnC'e Reşid dalgın yatıyordu. BafUCunda rabasmı hatırlayarak dehşet içinde 
kıaa boylu adamı işaret ederek: J yanan ıece !imhasından donuk arı kalmıı, Alevi ve onu hıstanın odasına 

- Doktor, dedi, Reş;d nasıl?. bir ıoık yüzüne dökülüyor, yanakla· Jirmekten menetmeye kallmutb ikna 

için ağlar gibi Yalvarıyor, ·Bir hasta.
bakıcı, bir hastabakıcı bulalım, ona 
bak~ın, diyordu. Eğer size bir ,ey o -
lursa, eğer siz de hastalanırsanız! .• 

Gene adamın hastalığ'.lnı evveli gü
neş çarpması, gelip geçici bir kriz 'la
nan Alev de büyükannesinin an -
!attığı korkunc ölüm ihtimalleri ile 
ne yapacağını fllıŞllmış, ihtiyar k~dı
nın fikrine meyleder gibi görünüyor
du. Hastalıktan korkuyordu. Hası..ı -
!anmak. yat.ağın dar, sıkıntılı çerçe ... 
ve~i içine hapsolarak ateşler içinde 
yanmak, «üneşe, havaya, her teye 
veda etmek, hatt.i belki de ölmek de
iil miydi? Canana suçlu bir çocuk 
gibi sokulmuş: 

- Evet. bir hastabakıcı getttL<ıelc 
anne, demişti. Hem Reşid daha iyi 
b:-ıkılmı, olur. 

Bir tıastabakıcı getirlmek.. Canan 
bunu kabul etmi,ti. Fakat hastanın 
&dasına girmemeyi, onu yapayalnız 
bırakmayı, isyanla reddetmişti. 

İçini çekerek gözlerinl ıçtı. Bn~ını 
çevirdi, gece dolabının üzerindeki sa
ate baktı .. On ikiyi geçiyordu. Yavaf
ca yerindE"n kalktı. Pencereye doğru 
yürüdü. Perdeleri araladı. Bahçe ay 
ışıjtı Jçindeydi. Çamların yeşil rengi 
koyulaemı,tı. Çiçekler farkedilmiyor
du. Karanlık onları örtüsünün altına 
almışb. Fakat yollarda yer yer ışıklar 
oynaııyordu. Sakin, rüzgi.nız bir ge
ceydi. Bu ıenizllk Cananın sinirleri
ni bozuyordu. Ona ki.inat ölmü,, her 
şey uıaklql1llf va bu odada Umld>ız, 

hasta bir adamla yalnız kalmış gibi 
geliyordu. Nefsine kuvvet vermek isti 
yerek: •Ben deliyim, diye düşünc!ü. 
Fazla mübal.iğa ediyorum. Bu kadar 
korkacak bir teY yok. Doktora ıtiınad 
etmeliyim. Gencdir, hastalığı mutlaka 
yenecek ... • Birdenbire içinin şefkatle 
dolduğunu h!sc:•tti ve gayri ihtiyuri: 

- Zavallı yavrum, diye mırılclanrlı. 
Sonra pencereden döndü. Karyoiaya 

ayaklarının ucuna basarak yaklaştı. 
Eğilin gl'nc adııma b:-ıktı: 

- -
kulduğ:u adamın hasta yıttığını , ısh
rab çektij:inl bildiği halde endişe~. 
sakin uyuyan kızını .• 

Birdenbire irkilerek dofruldu. Reşid 
kımıldamıştı. Yerlnden kalktı, karyo
laya yaklaştı. 

Re"id yüıünü buruşturdu. Dudak
larından hafif bir inilti çıktı, gözlerini 
açtı. Canan titredi. Ne gözler! . Bu~a
nı k, aklArı kı.zarmı,, o aolgwı yüzün 
ortasında buğulu yuvarlak birer cam 
gibi parlıyordu .. Canan tekrar cesare
tini, ümidini kaybeder gibi oldu. Bu 
gözler onu korkutuyordu. Bu bula
nık kanlı bakış!. •Beni görüyor mu'• 
diye, kendi kendine sordu. Evet gOrü
)ordu. Dudakları kımıldamıştı. 

- Siz, siz! diye fısıldadı. 

Canan gülünısemeye çalıf&rak: 
- Evet, be.1:1• dedi. Buradayım, sizi 

lxkliyorum. Oyle çok uyudunuz k1 
Reşid! 

Gene adamın solgun yüzünde bir 
gerilme oldu. Dudakları tekrar oyna
dı, kesik kesik konuştu: 

- Fakat müthiş bir uyku bu!. Ka
ranlık, korkunc bir sıcaklık .. Ne ki
bu~dar, ne rilyalar! Hep annemi gör
düm. Sonra sizi .. Siyah kuşlar da var
dı. Bir bulut gibi tepemde uçuıuyor
lardı. 

- Ne kadar gene, diye düşündü. Ha
yat ne ıalim şf>y .. Daha dün bu gü7.el 
yüz sıhhatle ona gülümsemişti. Ge
ceyi, berı:ıber dansettlkleri anı, belini 
ı:evreleyen o kuvvetli, sıcak kolları, 
o hayat ve arzu dolu gözleri hatırla
dı. Ağlamak üzere olduğunu anlaya
rak ·Al1ahım ne oluyorum, ne oluyo
rum!. diye mırıldandı. Dudaklarını 
ı:ıurıyor, kendine hiikim olmRyrı ça -
!ışıyordu. Kitabını alarak tekrar eEki 
yerine oturdu. Sahifelerini sıkıntı Pe 
afır ağır çevirdi. Okumak imkansız
dı. Satırlar gözlerinin önünde ufalı
yor, sahifelerde9 kayıp düşer gibi bır
birine karışıyordu, Yüzü asabiyetle 
gerilmiş, gözleri parlayarak doğruldu 
ve evi dinledi. Herkesin uyuduğu !ıa
atte uyanık olmanın ıstırabını fiddct· 
le içinde duydu. Kocası öldüğü za -
man da buna benzer se~iz, korkunc 
geceler geçirmişti. Odalarına çekllmiş 

uyuyan &nne!!.lnl, Alevi dilfilndü. Bil
hassa Alevi. Daho dün gece bsşbaşa 
mehtab ıeDiıtiai yaptığı, kollarına so· 

Canan eğildi. Reşldin kumral saçla
rı arasındaki bir tutam beyaz aaç al
nına düşmüştü. Onu okışar gibi geri· 
ye doğru kaldırdı: 

[A.rlıuı nrl 

. . ~,,,, 
lngilizler Halya .101 

havadan hücum ed~, 
Kahire 15 (A.A.) - jngiJlS ,,1 

karargihının tebliği: . 0#' 
Mısır: Vaziyette hiç bit 

yoktur. d ıP"~ 
Sudan: 13 teşrinievvel '6'"'~,,ıı 

keşif kollarımızdan bh'Isi şıırıJ" 'tf 
30 kilometre kadar cenubu!<>!'~~ ı' 
Gash ırmağı ötesinde 120 f ,., 
düşman müfrezesine rasiartl~~-( 
müfrezeye ağır zayiat ~ rı~/ 
Aynı gün, Gallabat mıntaks.51 ,J.t 
ri mevzilerimlz bombardıııısrı ıc-tı-ı'' 
Ur. Fakat kayıb ve hasar 1° 

... ! ı;etl 
Nalrobi 15 (A.A.) - JleS~0,tI_.;ı 
12 '13 teşrinievvel gecesi, c t-Jıı~ 

rika Birliği hava kuvvetleri, ,.ı:J:111 · 9' 
tanda Yanello tayyare ~~otfl y' 
karşı muvaffakiyetli iki hll ı111" 11 
mışbr. Büyük çapta ınüIAk ~.r~1,'. 
yangın bombalan, tayyı~e lıtJ' '!: 
rındak.i hangarlar ve ~· e .. .,;.t. ~ 
düşmüştür. Bir mitralyoı ~~".erJ1 
atle susturulmuştur. Bu ta \f'\':?1-i 

bi Afrika Birliği hav• J<t.ld\.I'' ti 
Yanelloya yedinci uarrıız:U..ırıdt 

·hl<'' ~·..-12113 teşrinievvel tarı .. ,..·t ,ı·. 
nubt AfrJka Birliiji hava ~~ff11,rı..,.f' 
mensub diğer tayyareler. d;r.,r • ;fi" 
zisi Uz.erinde milteaddid Jc~ -ı: lı!111 
mış:lardır. Tayyarelerin beF
dönmüştür. 

imsak 
Ô~le 
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POLİTİKA • ASKERLİK 

A.ınE:.rikanın maddi 
tnanevi yardımları 
Aınerikan 

tısırıdakJ. . 1? s~n Avrupa harbi kar
'btı.ete b~azı,ych )avaş yava~ telıellür 
>~itti ka aşlanuştır. Amerika seruıa
b11 h~rbd fas.ını, icadlarını, talışmasıru 
lıııı:ık: f k_ ~(İllere tarahnda kulla
lr .. __ :~ a t ın),an vernıi)·ecektir· et 
~ \·e ka , ' 
tt hev· . . n \"enniyecektir. Bu da 

\"t\i.. ~tı~khr. Fakat ·kiminin de
tti\ ile . nın duası. tabirinden de 
lıı~a:de bir fe,)'dir. Çünkü harbi 
~\"\iti UnsurJar maltimdur: Bunlar 
~lıern:~eviye, . insan, teknik ve 
-.ııtbine . · Amerika, belki Avrupa 
"-lıe1h tnsan \'crmiyerek teknik ve 
~hiltce~J·•rdımJanı;aı daha çok arttı
bır tıe..,1 r. Yani lngiliı; ordu.,unuu 
:tlf'3ine dlbalzeme a.mban olmak va
>"lt(llftı.la ev~nı edecektir. Bu nevi 
~latd r, hır çok ahvalde, fiili yar· 
Artıtri~ daha çok işe yarayabilir. 

ltdt l\ anııı iki Cumhurreis nam-
ılikJ Uıveit ile V"lki' ıJ ·· l eti ı ı n son soy e-
~~)·orıı::utuklardan da bunu açıkça 
flrtı ııutk Fak~t bunların birer at:

ıtık )"ikla u ~ldu~u ve intihabatın da 
\:ıııl.•hrıı. )heun .~oz önünden uıak tut-
1,,;di h Çunku Amerika ne kadar 
~ iıı~dudlan dahilinde sulbü koru
~lie krr.e, .rnuhakkak bir yerde, ta

tliı. llak;ı:di aleyhine müte"·~cclh olan 
~ıı dik kafltl&'8caktır. ı,ıe bunu 

Ut ı:rı··d kate alarak, var kuvvetilc 
~tı.r .... :ba~aasuu talr,iyeye ~la -
~ tdj.lnıi~~ıa.~da 24 saat mesai ka
ttı rtıi l' ·,tir. Uç ekiple makineden 
))ıre ~dıınan alınacaktır. Aylık 
~ 0 İn ~~latı 1000 ar~tır. Bunun 

ltr ta iiliılere teslim edilmektedir. 
'i ltıUe ~(tan> mesclii İsveçin husu
~ltıbar~se,eıere sipariş ~tüği 100 
""tolun nıan tayyaresi de Inıiltereye 
il~ ha ~uıı:tur, Ayrıca Ruzvelt ev
'1tti ıı! 1. rnemlekctlerin sipariş et

>~ "'rıne.rb nı_ab:emesini de İnriltere
liıırı00d ~ lçın tedbir almıştır. Va-
1'• ıı. ~l<_i lnfiUz büyük elçW hor 
~t 8"cı)"e NllZln He temas halin-
~ u ın " .\ i~Utlk uz:akerelere Al"Uıtr._.ıya 
tı llttti)cl etmektedir. Diğer tara.Ctan 

'tı. )al~ Alınanyaya gidecek pobta
~ne ~ı AUanti~ denizinden .ıeç
:"'>i· b··rar vemuş, bu suretle lngi
~ ı ·• ut·· .\ • •rinı . "~ PG~tayı kontrol edebil-
lit ttı~ Al •rokan dn.hiline ıokmuştur. 
h~ lt:ota oıanyaya lngiUzler görme .. 
~tır, Ylıkia hJç bir ıır sızamıya-

~ ~ .... tjka 
t(ıdbi 

1 
lılar, Japonlara kar~ı d• 51 .. 

~ .....:ı~'. •lrnaktadırlar. Bu rneyan-

"
~tı ltı a. Japonyaya hurda demir 
"- •••dildiği . b" . d" Uzak ~~ bub rı ı ,ı.m ı, 

.._ ı ı~ıuı.:',bat sevkiyatı da tahdidlere 
;:ııı, llftur. lngı"Uzlcr daha Bir-
:<> )ol ~ t\·,. 

1 
unu açmağa karar venne-

' ~d~ de Çine 50 milyon dolarlık 
ıı.ır· açtlnıışlır, 

'ti~ bunlar, harb harici bulunan 
~:1.1\ .. ne kadar h•rb dahilinde 
~ d CoSteren delillcrdjr. Anrlo
• • dik. evıeııerı arasında bir tesa • 
~ b'kJ latorıere karşı ko.>"IIlaktadır. 
~ ı.~ ı:~• Ruıvelt'in son söylediği 
ıı.,tjlıa katen dikl<ate '8yandır. 
~lc.r~il Curnburreisi bu nutkw1da 
~lı.a1t erin :zor rejinıine kaflı mu
~ tiı.:~var.rak olma5ı lizımgeldı -

10 ı,.ltj ~ d.unyaııın ancak bu su -
~İl:,_~iltte~~ ~ır _re(aha ve saadete ka
~ ~lıjt r~~ so:,· lemiş ve Avnıpada 

lıtq 11 Jlrnlerinin mu\'a((ak olnıa
"lı ..... ri k 
- "ı ı,b .. ayı da tehlikeye ko)a-
li.L~, iı:ı •.ruz ettirmiştir. Dikkat c· 
-~ etu:lterenin harb vesilesi te-

dı Cilcti ~okta, Birleşik Amerika

'"' v, dır. Yani dünyaya yeni bir 
,, ı,ltet~~k, ancak bütün mağdur 
lıa taı.._f erın hürriyetlerini tanımak 

l!ıu~ hUrmet etnıekle kabildir. 
~'tıırı' JaPon Hariciye Nazuı l\lat
~ •ltiıı •e hat ti daha evvol, J ıpon 
~ ~a.bdPre~ Konoye'nin sözlerine 
~ ~ .... ır. Çünkü Japon devlet a
~ ""tıı.ı tı.ç\ij pakhn bir ıulh paktı 
~l'ttıllJc; 1 

iA.lllerlka11 harbden uzak -
~t . )atd stenıekle onun menfaatle
tt~'t, \·e ırıı eltiiini tebarüz ettirnıJı ... 
'1t tl Yttı.j J.•ı>onyanın Asyaya verf'
~ 4t ~k~1?arn1 tanına, Amerika 
~ 'lettıı~ler~·a !~birliği yapılabileceğin( 
~l hı.ı •lılh ı .. Ruzvelt işte son nutku 
-~tıi rıa diktasına karşı Ameri"-an 
"'tı \Ur. '~rını kat'Jyetle tebarüz et
~ •tııa. u '·aril·ette Japonya ile 
liıı ~ ft:ına iınkilnları uzaklıı.şmıştır. 
'l'll';1-ti t;elt, c.erek Vilkl de ~unu 
~it 1nıte •lqt Hmdikl halde seçımin 
t ' liı}I oldukları için daha ileri 
~iib 'rtı.ekten kaçınıyorlar. 

i RE S M 
tebliğlere göre 
askeri vaziyet 

dlllllllllllllllll!ltlllllllllltllllıtllltllllllllllllllllllllltllllll!_l I 
~ Şundan bundan ~ latanbullunun lcöfe•i 
= = • 1111

G~;ib"'"'bi;""'b~·;~~·:·:
111

" Ah, lstanbul ! .. 

RBAROS vak' ası l•tanbulu ne meth.edeceğtm, na 
2emmedeceOim. Yalnız, onu .sev
diğimi sö11le11eceğtm. 

/ngiltere 
İngiliz reııımi tebliğine göre dütman 

tayyarelerinin İngiltere üzerinde faz· 
la bir faaliyeti olmamıştır. Münferid 
tayyare hücumları netlceslnd:?, Kent 
Dükalıj:ındaki nehirl~rde, birkaç ev 

YAZAN: 

~KR'M 
RE:J'İT 

harab olmuf, birkaç kişi de yaralan- Kumlara doğru gelip bayılan mavi dalgalara kar111 
mııştır. gölgede uzanmış, dirseklerine yulanarak çubuklarını 

Kahiredeki İngiliz karargi.hının ha- tüttürEn dört sipahi, dört silah arkadaşı konuşuyorlar: 
va tebliğine göre, İngiliz tayyareleri, - Ne dersın bu işe Ahmed Reis? 
düf'!lan mevzilerine muvnHakiyeW - Ne diyeyim bilmem ki! .. Ne diyeyim Hasan Reis?. 
hücumlar yapmışlar, kıtlalar bombar Uzun bir ıükUttan 50nra göz.ile semaya doğru yük-
dunan edilmiştir. Demede de bir yım- selen çubuğuniın dumanını taltib ederek Veli Reis söze 
gın çıkllUftır. Torbuk üzerine yepılan karıştı: 
hücumlar netice'.'linde, in!ilikhu· ol - E\'et ne demeli ... Ferman bu ... Ferman da ferman· 
muştur. Bll. harekit e!lnasında İngi- dır ... Ona karşı kemküm edilmez. .. 
Uz tayyareleri üslerine dönmüşlerdir. Hasan Reis hiç de memnun görünmüyordu. Bu emrin 

Almanya boşuna gitmediği qikirdı. Elinin tersile külfilııru arkaya 
doğru atıp alnını esen hafif meltemin serlnliiine iyice 

Alınan resmf tebliğinde de. Londra- verdikten sonra söylenmeğe başladı: 
ya yapılan hava hücumlarında, Tay - Dört yıl evvel koskoca Biıa.ma fethettik ... Dün
mis nehrinin ajz.ındaki ~zıtahlar•ı yanın en güzel şehri ... Orada yerlefip oturmak varken 
Viktorya parkına, elektrik. merkezle burada kalınır mı ya?,. 
rine bombalar atıldığı bildirılmekted.a Veli Reis Hasarım bu sözlerine itiraz etti: 

Bundan başka Lİ\'erpol limanı ve - Burasını beğenmedin mi?.. Fena mı fU Midilli 
civarındaki silfilı fabrikaları t!ıı bom adası, bı;ı,ksana bir kEre etra(ına ... 
bardı.ma.n edilmiştir. &mJ::ı.rdıman Sonra gülümsedi, palabıyıklarıru okşadı ve devam 
tayyareleri, Taymlı nehrins giren bir etti: 
vapur kafilesine tesadüf etmi~. fakat - Ya ,u adanın kıtları yok mu!... Ne cana yakın 
atacak bombası olmadığı için, vııpur- feyler ... 
lara mitralyözle atef edilmi,tir. Bu dört de!Jkanlıdan yalnız Yakub Reis bir şey 
İspanya sahillerinde de 4004') ten\- &Öylememişti.- Belki paditahın bu emri kendince pek 

18.toluk bir İngiliz vapurunun, bom- isabetli ıörünüyo·rdu. Yakub Rumelide Yenice Vardarlı 
bardıman tayyareleri tarahndan ba• gene bir sipahi idi. Asker olduğu günden itibaren her 
t.ı.rıldığı haber verilmekteJi..... emre itaat etmeği mukaddes bir vaille olarak kabul et-
/ ta[ya mlşti. Fatihin bu emri ise pek makul ve pek yerinde idi, 

Zira Ege deniz.indeki adalarm bir çoğu Saint - Jean tö
valyelerinin elinde bulunuyordu ve heı biri şato ve kale
lerle tahkim edildiğinden islA.miyete bir tehdid ve bilhas-
58\. denizlerde çapulculuk ve korsanlık hüküm sürdüğü 
o devirde Türk ticoıret gemılerine qılması kabil olını
yan manialar teşkil ediyordu. Bunu nazarı itibara alan 
Fatih Ege denizindeki adaları zaptetmek üzere yeni bir 
seferberlik ilin etmiş ve 1457 de Cenevizlerin elinde bu .. 
lunan ve kadim Yunan tarihinde Lesbos ismile anllan 
Midilliyi almıJn. 

İtalyan karareihının da ne~etilii 
tebliie göre, İta1yan tayyarelerinin Mı
sırda, Fuka ve Baba tayynı·c meydan .. 
larıru bombardıman ettiği bildirilmek
tedir. 

İngiliz tayyarelerinin Tobruk üzeri· 
ne yaptığı hücumlarda da, bir bara
kanın yıkıldığı, blr ~inin öldüğü, 
telefon haUarının koptuğıı bildiril~ 

mektedir. 

. 

Almanlar Mamaiada bir 
deniz üssü kuracaklar 

Bükre, 14 (A.A.) ·Reutor• - Bir 
Alınan bahriye heyetinh'ı yarın bu
raya gelmesi beklenmektedir. Bu he
yetin gelifl, sanıldığına göre, Kara
denizde Köstencı Umanı civRrında bir 
deniz üssü inlfUil• ali.kadar bulun
maktadır. 

Mamaia'da bir deniz tayynre!eri üs
sü teaiai i~in İtalyan tayyareci ıubay
lan fimdiden Rumanyaya qelmişler .. 
dir. 

Bük:rP,.t~ki Alman mahfillerine gö
re, pek yakında on Alman fırltuı Ru· 
manyıda buluruıcaktır. 

Rumanya petrol 
sahasında yangın 

Bükre' 14 (A.A.) ·D.N.B· - Bai
col clvannda huaust bir tahsa o.id bir 
sondaj, pazartesi aabahı atet almışbr. 
Bu sondajda çalıfl.D. amel'?nin ifadesi
ne ıöre kaz.aya aondaj aletlerinden 
birinin çı1rardıiı kıvılcımlar ısebeb ol
muftur: Bu huıuata tahkikata dev&m 
olunmaktadır. 

Fethetmek nispeten kolayduc. Buna elAn ,.ııid olu
yoruz. Fakat güç, pek güç olan fe:Y fethedilen toprak
larda gcilib ırkı köklettirmektir. Bu nazik mesele hlli 
halledilmemiştir. Senelerce dü,man boyunduruğu altında 
kaldıkları halde nıce milletler görüyoruz ki kendilerine 
galebe çalanların ör! ve Adetlerini benimsemek isteme
mişlerdir. Fatihin emeli bir Cengiz, bir Ti.murlenk gibi 
kasıp kavurucu bir fırtına teklinde memleketlerin üze
rinden gelip geçmek değildi, Onun maksadı fethettiği 

yerleri Türkleştirmekti. Bu itibarla da Midilliye birkaç 
kıt'a askerin yerlefmesini emrctm.i,ti. 

i,te denize karşı, gölgede serpilmiş dört arkadaş da 
bu emre itiraz ediyorlardı. Hatta onlardan evvel ..ie itiraz 
edenler bulunmuştu. Muteriz.ter burada ailesiz ve bil
hassa kadınsız kalaC'aklarını ileri ıürmüşlerdi. Bunun 
üzerine kendilerine Midillide hıristiyan kadınlarla gerek 
rıza ile, gerek zaferin bahşettiği haktan istifade suretile 
evlenmelerine müsaade edilmişti, Fakat hiç fÜphesiz ki 

• 

1 
Hasan Reis gibi parlak gözlü, ateşli delikanlılar için Bi
zans.ın cazlbe~i Midillininkinden daha çok kuvvetli idi. 
Ahmedle Veliden aldığı cevablardan Hasan pek memnun 
kalmamış olacak ki kendine tam bir hemfikir bulmak 
emellle Yakuba h.itab etti: 

- Yakub Reis senin sesin hiç çıkmıyor ... Yoksa H

nin de benim gibi bu i,ten canın mı sıkıldı? 
Yakub doğruldu, çubuğundan bir nefes çekti "•e 

dedi ki: 
- Neden cmım sıkılsın ... Padişahın bu emri kat'! ... 

Ne çare burada kalacağız._ Ama bu bana hiç de güç gel
miyor ... Ne yalan &Oyllyeyim ştl ada hofuma gidiyor ... 
Havası tatlı, ziyası bol, gökü parlak, denizi her zaman 
mavi ... 

Veli gülerek devam etti: 

Yakınlarda Nevyorkta şöyle bir 
boşanma hadisesi 
olmuştur. Bir a-. 
dam bir senediı· 

evJl olduğu karı
sından boşanmak 
üzere mahkemeye 
müracaat etmiş • 
tir. Hakim soruyoı . 

- Kannızdan tikiyetiniz nedir? 
Adam cebinden bir kiğıd çıkarıyor. 

Bu ki.ğıdda kendini boşanmaya sevke 
den fikAyetlerl not etmiştir. 

İşte şikayetler: 
1 - Gene kadının boks maçından 

nefreti. 
2 - Saçlannm rengi: Ne siyah, ne 

sarı. 

3 - Üst dudağındaki ahenksizlik. 
4 - Göğsünün yassı olması. 
5 - Ayaklarının şekli. Bilhassa bu 

Velinin bu iphamlı sözlerinden sonra kimsede hatta ıonuncusu .. Adamın iddiasına bakı _ 
Ha.sanda dahi hotnudsu:zJuk: eseri kalmamıştı. lırsa karı_qnın ayakları kendi ayakla-

- Ya fU urun kara örgülü kızlann tat11 dili ... 

Gülerek, takalaşarak delikanlılar kalktılar ve kasa- rından da büyüktür. 
baya doğru yürümeğe ba!jladılar. Yolun bir tarafında H8kim, bütün bu kusurların ~n
ak'8f"la beraber morarmağa yüz. tut.an ulak dalgalar mak için bir sebeb olamıyacağun söy-
kumların üzerinde bayılıyordu. lemif, yalnız ayak meselesi üzerinde 

"'"'"' durmuştur. Çünkü gene kadırun a -
Asker olmadan evvel Yakub çömlekçilik etmişti. Şim- yakları hakikaten tabii büyükhiğii 

di iKamete mecbur olduğu Midilli ada!{ının toprağı çtim- atmaktadır. 
lf'k imaline pek müsaid olduğunu gördü. Mademki hu- O ıamana kadar böyle bir boşan -
rada yerleşecekti, mademki çetin asker hayatından ay- ma davasına bakmamış olan h8ki'Yl 
rılacaktı, en doirusu esk:i mesleğine avdet etmekti. Tek- mütereddidd.ir. Bu ayak büyüklüğünü 
rar çömlekçi o'. mağa karar verdi ve Bonava kasaba~ına boşanmak için tam bir sebeb olarak 
yerleşti. Çok geçmeden de te~filunı kurup işe başladı. te18kki etmemiş. Fakat tereddüd gös
Yakub için günler tallı bir seyir takib ediyordu. Türkü terdiği için nihayet arkadaşları tle 
söyleyerek mahir eBeri arasında toprağı yoğuruyor, şe- lst.i,areye, hükmü öyle bildirmeye 
kil veriyor ve tczgfilu önünden gelen geçenlere çömlek karar vermiştir. 'lı 
olarak arzediyordu. Bu gelen geçenlerin arasında iri si- Şimdi bütün Amerika bu dava ile 
yah göı.lü, naZJk çehreli, ince endamlı bir gene karlın meışgul, herkes merakla me.hkemcuin 
vcrdı . . Hatta denilebilir ki bu kadın herkesten daha sık kararını bekliyor. 
gelip geçiyordu. Bir gün durdu ve bir çömlek eahn aldı. Bu hidisede karısından ıik9yetçl o
Ticaret zihniy~tine aykırı bir harekette bulunarak Ya- lan kocadan ziyade karısı merhamete 
kub çömleği bu güzel kadına yok pahasına verdi. Bu ,ayan görülmüyor mu? 
işten çömlekçi Yakub zararlı çıktıysa da afk ateşile ça- !:avallı kadının çirkin tara!lan 
buk parlayan delikanlı k&r etti, çünkü ertesi günü iri mahkemede Rlemin önünde te,hir e
siyah göz]ü, naıi.k çehreli, ince endamlı gene kadın tek- dilmif bulunuyor. Bilhassa ayakları .. 
rar geldi ve tatlı bir tebessümle: Fakat bu kadın şunu hatırlayarak te-

- Dünkü aldıJım çömlek elimden düştü, kırıldı... selli bulabilir: Fransa tarihi, ayakla-
Batkasını almağa geldim ... dedi. t'ının büyüklüğü ile meşhur bir ka-

Yakub bu güU"l müşterisine izaz ve ikramda bulun- dından, bir Kraliçeden uzun uzun 
du. Tezgahın yeglne tahta iskemlesine oturttu ve çok bahseder. Eh, ayaklan ile olsun bir 
ıeçmedcn bu ıenc kadının ismi K.atalina olduğunu, on Kraliçeye benzemek hiç de fena bir 

be~ yaşında iken bir papaza zevce olarak verildiğini, bu 'ey p~~E\\•SK.i Al'IERİKAYA 
lhtıyar kocanın bir sene sonra öldüğünü ve kendisinin de 1 · · 
iki yıldır dul olarak ya,.dığın• öğrendi. U dGn~ı:.oR zun zaman an~rı İsviçrede Morg-

- Demek sen on sekiz yaşında ve serbestsin? ı daki malik8ne!'line çekilmiş yaş11yan 
- Evet .• 
Güzel ve hiç tUphesiz muhabbetli bir kadınla ev

lenip tatlı bir hayat sürmek dünyanın bütün aaadetinl 
ba.hşedecck mahiyette olduğunu anlamak için Yakuba 
bir an kQfi geldi. Hafifçe ti~eyen bir sesle: 

- Katalina, dedi, bana vanr mı.sın? 
O günü Katalina kırık çömleğin yerine yenisini al

mak bahane.sini unutarak eVfne eli boş, fakat kalbi bil
yilk bir saadetle dolu olarak döndü. 

(Arka" var) 

Boylara göre 

MİHVER 
Balkanlarda ne 
yapmak istiyor ? 
Londra 14 (A.A.) - - Röyter ajan

sının diplomatik muharriri yazıyor: 

P•derewliki ha rrketinden evve l 
rad)·oda veda ederken 

eski Polonya Rei:;.icu:nhuru büyük 
.tnilzisyen Paderewski Amerikaya ha
reket etmiştir. Bu se)•ahatin siyasl 
blr maksadı olduğu aşikardır. 

Hareketinden evvel radyo ile İsviç
relilere veda eden büyük san'at.kAr ve 
vatanperver ihtiyar şöyle demiştir: 

Atef civarda d.iğtt bir sondajın de
poruna sirayet eylemif ve depo da in
filak ebnitti.f: Ate,, bund•n batka, 
Hlock petrol .ırkeUne aid üçüncü bir 
10ndaja da sirayet etm.ittir. ?ı.tüe~se
senin it.faiyesinin yangını lıashrmaktnn 
Aciz oldu~u a:örülünce Plösti'de bulu
nan Alman itfaiyesine müracaat edil· 
mit, Alınan itfaiyesi öğleye kadar yan-

İşpl altındaki Kumanyada geçen harbden sonra yapılan binalar 

Alman kıtaatı Rumanyaya doğru 
akmakta ve tayyareleri de Bi.ikref 
üzerinde uçmakta olduğuna ıöre, ar
bk Rumanyanın fillen Alınaıı kon
troluna girdiği söylenebilir. İngiliz te
baasına Rumanyayı terketme!eri tav
liye edilmif, İngiliz menafilnlo korun
ması için de bazı iktısadi tedbirler ... 
lınmıştır. Vaziyet icab ettirdikç-e, pek 
tabii olarak başka tedbirler de alı

nacakbr. Bu tedbirler arasında yaXın 
bir atide iki memleket arasındaki dip
lomatik münasebeUerin muhtemel o
larak kesilmesi de mevcuddur. ' 

•- Hayatımı vatanıma hasret..m.I, 
bir insanım. Şimdi o gene beni hiz
mete çaiırıyor. Ne yaş, ne sıhhat, ne 
de tehlikelere ehemmiyet verecek u
manda değlliz. Derhal hareket ediyo-. 
rum. Gölün kenarındaki evim artık 
boı kalacaktır. Onu bir daha görebi
lecek miyim? Kim bilir. İsviçreliler 
ıizi hiç bir vakit unutmayacağım. Mu ... 
habbetim ve sevgilerim aşacağım Ok
yanu!la rağm.en siz.inle beraber kala
caktır.• , gını tamamıle aondurmeğe muvaffak 

olmuıtur. 

Rumanya ile Macariı • 
tan uzlaştırılıyor 

Berlin 14 (A.A.) - Y&nresmi bir 
membadan bildiriliyor: 

Son günlerde Rum~ya ile M&ca
ristan arasında müşahede olunan an
ıa,mazlıkla ali.kadar olarak, Berlin 
siyasi mahfilleri, iki memleket ba
sınındakl akiılere nazaran, &üçllıkle
rin azalmakta olduğu fikrindedir. 
Berlirtdeld kanaate &öre, Macaıist.an
da ve Rumanyada makullyet pren..q
pi, yani bazı hldiıeleri izam etmemek 
prensip! kabul edllmit bulunroakta
duc. 

Papanın Madriddeki 
mümeuili tayyare ile 

Romaya gitti 

Balkanla rdan 1 Balkanlara dair 
Süveyş üstüne Alman niyetleri 

Ekonomisi gazetesi muh· Taymis gazetesi Süveyf 
temel mihver taarruzu taarruzunda Yakınşarkın 
hakkında böyle söylüyor muhtemel rolü ün ne 

Londra 14 (A.A.) - Almanlann 
Balkanlar üzerinden Stiveyş kanalına 

karşı bir taarruz yapması ihtimal:erin
den bahseden Economist gazetesi, fUll
ları yazmaktadır: 

oJaca~ını anlatıyor 
Londra 14 (AA.) - cRöyter. Time:> 

gazetesi, bugünkü başmakalesinde Al
manların Avrupanın cenubu tarki<ı:iııe 
yaptığı ilerleyişten bahsederek diyor 
ki: 

Mihver devletlerinin mD.stakbel pro
jeleri birçok mütalealara .sebebiyet 
vermektedir. Fakat bu mütalealıırın 

ekserisi, Yunanistan ve BulgarıRtanın 
Rumanyanın tutrnu, olduğu yola ıev· 

kedilmek için bir tefebbüste bulunula
cağı merkeıi.ndedir. Gcm.e bu mütalea
lan yürütenlere göre, projenin ati itin 
derpif etmekte olduğu ~y, Sü\'eyı 
kanalına doğru bir ileri hareketi 
yapmaktan i'Qarettir. Mıs1r ve Fılls

tinde İngiliz ordusu hazır bir vazi
yette bulunmaktadır. 

Parisle nüfus artıyor 

Paderewski'nin Morgdaki malikine· 
sl gayet tairane bir yerdedir. Ağaç
larla dolu bir bahçe içinde, bir gölün 
kenarında bulunuyor. İçi çok sade 
döşenmiştir. Orada en kıymetli ~y. 
san'atkarın ipek bir şalla örtülü piya
nosudur. Bu piyanonun üzeri asker
ler, politikacıl.ır, müzisyenler, san'at
kıirlar hatt.i din adamı olAn bir çok 
m6hur f8.hsiyetlerin resmi ile do -
ludur. 

İnsan niçin &ever? Stı bunu .seven
den .sorunuz. 

Istanbul o be/1enllmem4 kadına 
benzer kt gözleri çok gu2eldtr, 
Fakat, dudakları arasına baknı.a-
11ın12; şairin anlattıbı iki sıra in
ciyi qöremtyeblilrsintz. Kll§ları 
dalctkalarca bakışların121 bll§ka 
yana çevtrtmiyecek kadar mana
lıdır. Fakat, onlardan btr anda 
omuzlarına düıen nazarlannıı 
şüph.e Ue bulanabtıır. O zaman, 
kendi ktndınizden sorar.sınız: 
Bunlar neden •llklnt11ormuı gl!>! 
kalkık! 

-Ldkin, neler sö11lü11orum? Dt11e .... 
mez mtvtm ki lstanbul, ıur~-ına. 
bura.sına aı.ırı a11n bakılınca ku
surları görülen fevkalade güzel 
ııır kadın gibidir ve Uıtimal k.t, 
böyle olduğu ~in sevilir? Evet, 
İstanbulu ben kusurlarına rtıD• 
men çok cazibeli olduğu tçtn se
verinı. Bozuk kalclu:ınılan. ve 
benzer.siz Camlıcası, baktmııa 
evleri ve mavt denizf, avare ço
cukları ve çaltV<an h.alkı, peri· 
şan kılığı ve gtytmlt halt, sema• 
sının renqi, 11a~murunu.n .fıktr• 
dısı, de/14en mizacı, istfhzan, 
h.lddeti. şaka81, titlzıtOt, sut, gii.
lüşü, ıztırabı. ka11gısızlı~ı 1lll ı~ 
şe11i Ue severim. Yaşavan insanı 
andtrdt~ı - işte buldum - beıerl 
oldui'l•ı için severim. 

Onu benim kadar, fakat kendine 
göre sevmiş olan blr ~abancının 
dedt/11 gibi: 

- Ah. , iıto.nbul!.. Bent h.414 teshir 
eden isimler arasında en. f-Q.sun
lusu &ensin. 

İSTANBULLU 

Almanlara göre Rumanya 
nın maksad i•galind~n 

ne imit ! 
Bertin H (A.A.) - D.N.B aj&DJI 

bildiriyor: 
Rumanyaya Alman muallim kıta· 

atının muvasalab hakkında c.Deutsch• 
Diplomatische Korrespondenz• ıtau· 
tesi ,u tefsiratta bulunmaktadır: 

Alınan politikasını idare edenler 
faşist İtalya ile mutabık o:•rek Ru• 
manya ile bu memlekeiln yeni &iyas! 
bünyesini garanti eden mu k.aveleyi 
imı.a ettikleri zaman husust ehemmi• 
yeti haiı bir vazife deruhde etmlt ol• 
duklarını ıöıönünde tutmı)flardır. 

Rumen m.llleline emniyet hissi ve
rilmeli ve bu sureUe bu millet dev• 
lelin bafına gelen bütün hl.diseler ve 
büyük inklsarlardan sonn kendisini 
ban, ve huzur içinde münh!lSU'an ye• 
ni ikbaadl ve ııosyal tefkilJtlarunosma 
varabllmelid.ir. Bu tşı. muvaf(aldyet 
Almanya ve Rumanya lçtn mil,tettk 
bir menlnat arzeder. Almanya bunun 
lemini.ne Rumanyanın müd.afaasl mev• 
ıuu balısolduğu nispette nAdlm olmak
tan hfili kalmamak lsteyor. Garanti 
hükmü dairesinde Rumanys.nın etn• 
rina verilen Alman askerleri aynı za• 
m:lnda Rumen ordusunu bu harbde, 
elde ettikleri ~rübelerden istifade 
ettirecek ve kendini mildafaaya muk
tedir bir Rumen ordusu vücude cetir• 
mek için General Antonescu'ya yar• 
dım edeceklertilr. 

Gazete, yazısına fU suretle de'\·am 
etmektedir: 

İngilizlerin bu inkişaftan pek mem. 
nun olmamaları anlafl.lır blr ~ydir. 
Londra. T\tulesco rejiminin iyi gün .. 
lerini hat1rlayarak, Tilea ~ibl kimse• 
lerin yuf'.lımile Rumanyanın bir ,un 
Almanysmın düşmanl1.n a..'fında yer 
alacalı hakknı.da en gü1.e.I ümldler 
beslemekte idi. O zaman, Rumen mil· 
letlnln her teye müsaade ede~ği ve 
milJt ekonominin zarann.1. olarak o· 
nun topraklarında hayati ohemmiyeU 
balı. ham maddelere karşı sabot11j ha• 
reketleri yapılabileceli zannedilmişti. 

Şimdi hidiseler tersine hlr istikamet 
almı,ur. Avrupa tesanüdüne J:iden 
volu bulmuş olan Rumanya İngiliz 
çabotajcılannın tahriklbna henüz va
kit varken bir .nihayet vermiştir. EğEr 
İngiltere Rumen petro) kaynaklanna 
karşı plAnlarını başarmak t:ısa\-vurun 

da ise, bugün Alınanyanın uyanıkhtı 
uyesinde Avrupa memleketlerine ta• 
arruz devrinin geçtiğini nazarı dik· 
kate almak: mecburiyetindedir. 

Bir Amerikan Bahri• 
yeliıi Londrada 

\.i, İrtı.lı-j b~ ~nıü1tıhaıa.lardan sonra 
~~ ~ ... ~ka uıa.. edersek diyel_ıiliri• 'r' ~•ııı • Avrupa harbinde lnıil
lo;h"~• b 11loddi, hem manevi yar
t"-1' dıı Ulunınakla beraber bilfiil 
~I l htı u1~~a kalmağa azmetmilJilir. 
~ lı, •I tok I u P•klla beraber onun bu Madrid 15 (A.A.) - •D. N. B.• Pa
blfi tı\.ın. )'aktnda bo:r.acak hidlse- panın İspanyadaki mümessili Kardinrtl 
~ ~tÜ~d,:~bt~~~-hariclnde de- Cicognan, dün tayyue ile Romaya ha

..._~ FEN :.l ::K:_:."'::k::•:.t .:.•tm:::::lı:.:ıır:.· :...· ----:::- --

Bu pl8nın öyle.kolaylıkla tahakkuk 
ettirilebileceğinden ,üphe etmek için 
pek çok sebebler mevcuddur. İngilte· 
renin kolayca istili.sı evvelemirde hava 
kuvvetlerimizin imha edilmesine bağlı 
olduğu gibi, bu plinın da elzem olan 
ve fakat henüz tahakkuk etmemiş bu
lunan bir tarlı vard.ır ki o da şarki Ak
deniz donanmamwn imha edilmesi .. 
dir. 

Gemilerimizin Mı.sıra giden sahil yoJla 
rını bombardıman etmeleri, Ege deni
zinde devriye gezmeleri, veya Trenle ile 

Tobruk limanları arasında asker nakli
ye veya iqe gemilerini babrmalan, bil
ha!sa Küçük A:Jya tarikile yapılacak 
olan bir ileri hareketinin tehlikelerini 
pek ziyade artırmaktadır. Diğer taraf
tan keyfiyet, Hitler'.in yolu üzerinde 
bulunan memleketlerin mukavemet 
azimlerini de :ziyadeleftlrecektir. 

İngiltereye karşı gösterdikleri yıldı
rım harbinden, dahil ve haricdeki iti -
barları için bu harbin 18zım olan seri 
neticelerinden ve zaferden ümidleriııi 

kesen Almanlar, daha az mukavemet 
edeceğini zannettikleri hatlara tevec -
cüh etmişlerdir. Buna sebeb Almanla
rın bazı Balkan devletlerini korkutula
cak. kadar zayıf addetmeleridir. 

Paris 15 (A.A.) - •D. N. B .• Parisin 
nüfusu, hicret edenlerin geri dönme
leri sebebile, geçen hafta içlndo yük
selmeğe devam etmiştir. 8 te,rin.ievvel
de nefsi Parisin nüfusu, 1.867.000 kiıı
yi, bütün Seine departmanının nü(usu 
da 3.5 milyon nüft.uru bulmuştu . 

Paderewski, yaşına, yorgunluğuna, 

memleketini kaybetmiş bir adamın 
çekmekte olduğu o büyiik ıstırab,ara 

ra?tmen gene vatanının salimeti 1('ın 
çalışmaktan geri kalmıyor. İşte bu 
mak~adladır ki İsviçredeki sakin kö
'esini terkederek Amerikaya do;tru 
hareket ~tmiştir. Tevakkuf etmerlC"n 
vArncağı ilk merhale Lbıbonne'dir. 
Sonra dPniz .. Kendisine kız karde,i 
Madam Wilkonska, sekreteri, sevgili 
do~tu murahhas Sylvin Strakeuz ve 
'°förü refakat ebnektedir. 

Bu arada eski. Reisicumhurun Ame
rik11.dan vaz~eçerek B;ırcelonc'da ka
lftbilecejiı:ini, faaliyetine orada başlaya
cağını söyleyenler de vardır. 

Nevyork 15 (A.A.) - Amerika Bir• 
leşi.k: Devletleri bahriyesinden \cuman• 

dan Boone, Clipper tayyaresile Lon • 
draya hareket edecektir. 

PBrŞBm • 
be 

Akşamı 

L 
A 
L 
E 

Sinema · 
eında 

Türkiyede naıiler kendileri gibı mil
li inlulibile clamamile yenileşmiş· bir 
millet bulacaklardır. Kahpelik; dönek
lik ve ihanetle dolu bu karanlık dün
yada, Türkiyenin İngiltere ile olan it
tifakına karşı uda.kati bir ışık gibi 

belirmiştir. Eğer mecbur edilecek olur
larsa Türkler, yollarını, dağlarını, yük 
sek yaylalarını, köylerini ve tek· hallı r it Tel: 43595 \ "''* k demiryollarını, müdafaa harbi ıçın •a lı A k A s 1 1 K • llaA ları bir harika haline koymağa muktedir ~l $ eri a ına ma OmlSyOnU D bulunmaktadırlar. Diğer taraftan kıta-

lt~ltl~ h -- atını denizden nakJetmek lhtiyan da 
~ ~ ltı 8Yvanatı için aşağıda cins ve numaral_an yarJlı 3 kalem nal ile ı Almanyanın elinde değildir. 

''t.ııt ıs ıh 11-ilrnuneıine göre satın alınacaktır. Dıalui 16110.'9'0 çarpmba J 1 "tırıl \t t, Yapılacaktır Talihlerin belli gün ve saatte kat'i teminat J)aralan Almanyanın hava kuvv~ er~ ~~ı -
tıikalarlle birÜkte Kavaklı Satınalma Komisyonuna ıelmeleri. m~d~ Balkanlardaki fa . ye fUP -

(9880) hesudir. Fakat bava gen hlımell.erl 
kadrosu, benzin nakliyatı, tamır atol-

• 
• 

No.sı 

o 
l 
2 

Miktan 
750 
750 
750 

68000 

yeleri tesisi i,Ierinde husule gelecek 
teknik müşkülit, Almanların merkezi 
Avrupadakl üslerinden uzaklaşmasile 

j muau.am. meseleler ortaya çıkacaktır. 

Time.s, misal olarak içinden bozulan 
ve ayrılıklara düten, komtularınıb. iti
madını kaybeden ve korkutma siya.M!
tine kolayca boyun et:en Rumanyayı 
zikretmektedir. 

Tirnes, buna mukabil geçen atı.ıstos
ta Romanın ayıp bağırtılan karşısında 
Yunanistanın takındığı azimli variyeti 
tebarüz ettirmektedir. 
İtalyan - Japon - Alman Uçlil pakb 

in1ıa edilmeden evvel Rus nüfuzunun 
Balkanlarda bilhasml Bulgaristanda 
çok arttığına işaret eden Time' ,unu 
ilftve ediyor: 

Mihverin takib ettiği pllna rud u -
mumi haUar fimdi meydana vurulmuı 
tur. Bu da tlmalden bir hücumla ol
masa bile herhangi bir tazyikle Mısıra 
ve Süveyş kanalına kat'i bir darbe in
dirmektir. 

Gazete şöyle devam edıyor: 

Fıkat bu pliirun tahakkukunda ikı 

engel vardır: 
Birincisi Türk.iyenln kuvveti ve zih

niyetidir. Türkiye yakınşarltta en kuv
vetli askeri devlettir. İstikli.1inl büyi:k 
bir vakarla teyid eden Türklytt lsUkl.t
line yapılacak her türlü tecavüze mu
kavemet edecek kudrettedir. 

Tüxkiye, Alman ihtiraslarının neler 
olduğunu çoktan bilir ve kendisini sa· 
tacağına veya korkuya kaptıracağına 
dair hiç bir alimet göstermemektedir. 

Türkiye bizzat kendi uim ve lrJde-

sile kurtulacaktır. 

Yugoslavya, kendini müdafaa etmek 
kararı, dağlık bir arazide ve çetinlit:ile 
tanılan ordusu sayesinde tim.diye kad3 .. 
hırpalanmamıftır. 

Yunanistan ise gösterdiği kuvveUi 
ınukavemet sayesinde masun kalmıf

tır. 

Mihverin Mwr ve Süveyte aid pla
nına ikinci engel Akdeniıi.n prkında 
gittikçe artan İngiliz kuvvetlerıdir. 
Fransız - Alman mütarekesi yapıldı .. 
ğuı.danberi insan ve malzeme itlbarile 
İngilterenin Akdeniz.de h11,va, karn ve 
deniz kuvveUeri gittikçe artmıştır. Ha
zlrandanberi bu kuvvetler daha ev
velleri hiç bir ıaman erişemem~ oldu
iu dereceyi bulmuştur. Bu kuvvetlerin 
artırılmasına devam edilmektedir. Bu 
da her tarafta tehdid ve tethll müca
delesine u.r.ı mukavemeti tefvik et
mektedir. 

Mihver devleUerinin kullandıkları 

usuller küçük devletlerin hürrjyct ve 
hatta mevcudiyetlerinin İn.gi.lh :zaferi
ne bailı olduğunu gün geçtikçe &öa -
termektedir. İngiliz ordusunun bu ar
tan kuvveti milli lstiklillerinin ya,ıya -
cağıru ümid ettirebilecek olan yegine 
kararı ittihaza küçük memlekeUeri 
ıeıvik: etmektedir, 

[~~~~=K=so==-'s~.~=~-·~-R~] 
* sis VE BOGAZ VAPURLA&! 1 gönd~rilon adama •.Aır !!hamlan thtf· 
Ahmed Emin Yalman'ın ıazeteal I va caiyorA, belki hır korkaklık esen--

f(>yle demek istiyor: dir. Ama neden alçaklık olsun? Ei,er 
Havanın kötülüğü ve sis Alman tı::ı.y- o mektub Nurullahı göklere çıkar .... 

yarelerinin uzun yolları geçip Lon .. saydı, Nurullah, imzasız olduğu için 
draya varmalarına ve bomba atma - mektubun sahibine gene alçak diye • 
!arma mMi olmuyor. Fakat •yni ho.va cek mi idi? Yoksa teşekkür mü ede
ve ayni sis bizim sahil vapurlarının cekti?. 
geç kalmasına, iskelelere bir saat te- Nurullahı tanımayanlar bu sual
ahhurla uğramasına sebeb oluyor. Bu terin cevabını bulmakta tereddüd et• 
na~ıl teY'l. mez ve teşekkür edeceiine hükme-

EA'er Boğaziçi gökyüzünde ve Şirket derler. Halbuki Nurullah, hücuma uJ-. 
vapurlarının iskeleleri bulutlarda ol.. ramadığı. günler -zavallının uğrama
saydı, seferler sisli havalarda da dığı gün pek de yoktur- bir medih 
intizamını kaybetmezlerdi. Alman mektubu ile bir zem mektubunu ayni 
tayyareleri, sis içinde koca Londra hararet ve ne(retle kartılar. 
,ehrinin fu;tünde rastgele bomba ah- * HAVALAR.. 

İki arkadat konu,uyorlardı: yorlar. Onlar gelsinder de f(iylc bir 
Boğazın denizinde dolaşsınlar •e Kuı-
guncuk iskelesine yanaşsınlar baka- - Bir gün içinde hava soğuyuverdi: 
lım!.. Hararet 16 dereceye dilttü. * illlZ.\SIZ MEK'f UB SAHİBİ - Bu kadarına da fÜ]<redelim. 

NEDEN ALÇAKTIR? f'ransada bir ay evvel kar yalldı-, 
Muharrir NuruJla.h Ataç kendisine - Ft-ansaya bakma ... Orada havalat 

küfür eden bir imzasız mektub ıahi- ha1iranın orta"ında değişti ve müt.a .. 
bine: Korkak ve al('ak, diyor. imza- reke imz.alandıA;ı aün akşam şar .. ı.. "ttı. 
aız moktub yumak, eter mektub J B. S. 

1 
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Boks canlanırken •.• 
Sevdiğiniz ve hasretini çektiğiniz 

bir teyin birdenbire karşınıza çıkma
sının doğurduğu hayret dolu sevınci, 

biz de cumartesi akşamı duyduk. 

Beyoğlu Halk.evine doğru ilerlerken 
gördüğümüz alakalı kalabalığın nasıl 
Uıtmln edileceğini diifünüyor, bir ta
raftan da bu işte muvaffak olmak ça
relerini arqtırıyorduk. Hayret ve tak
dirle ıördük ki, bu işi, bizde de bü
yük muvaffakiyetle becermek mürn
künırıüf; salona girdiğimiz vakit pırıl 
pırıl yanan muhteşem rina önünde 
durakJamamak bbil değildi 

O akşam her fey yerinde müte -
nasib bir tekilde ve güzellikte oldu; 
ıeyirciler baştan nihayete kadar de
rin bir alika gösterdiler. Ankaralı 

\1'8 İstanbullu boksörler gayet dürüst 
ve merdce olduğu kadar bilgill çar
P1'blar. İki hakem, Kemal Bekol ve 
Eşref Şefik herkesi tatmin ettiler, ka
rarlara itiraz eden olmadı. 

Çoktanberl hasretini çekti~imiz 
böyle blr riıığin etrafında toplaruruf 
olan vukuf sahibi ıeylrciler ravund 
aralannda gayet memnun konuşur
larken, bir an, boksun eski hallni ve 
ölü devresini düşündüm. 

Kulüb binalanrun en köhne oda
larını büyük ısrarlardan sonra hafta
da bir ilti kere, o da bir iki ıaat için, 
ifgal •dip eldiven giyen bir çok cen
cin az.im ve temiz hevesi her halde 
böyle bir abnoslere liyıktı. 

Kendi kendilerine sadece gölge 
boksu yaparak hazırlanan, kum tor
basından bile mahrum, gazete idare
hanelerinde kendilerine rakib arayan 
kim bilir ne kadar gencin cumartesi 
-1tşamJ gözleri aevincle parlamıı. bun
lardan yqları bafları alikasızlık küf
~eri altında geçmiş kimbilir ne ka -
dar müsteid insan hayıflanmı,tır. On
lar, tiyatro fanolarmda yapılacak 
maçlara bile dünden razı idiler. Lafı 
uzatmadan demek istiyorum ki, boks, 
hizim ruhumuzla tamamlle imtiı.aç 
edecek asil ve güzel bir spordur. Bu
nu timdiye kadar ihmal etmiş olma
mız, bundan sonrası için de bir adet 
haline gelmemeli, bu teşviksiz alikayı 
öldürmemeliyiz. Tanımadığımız, mu -
bitimize sokamadığımız bir çok spor • 
1ar var; boks da bunların ba,mda ge
lenlerdendir. Cumartesi günü, içinde 
yatadlğunız sportif havayı yaratan -
lan 1&dece takdirle iktifa etmemeli, 
bütün kulüb idarecilerinin bu itte 
vazifesi olduğunu düşünmeli ve çalıt
malıyu. 

Füruzan TEKiL 

Milli küme takımlari 
ona çıkıyor 

İstahbaratımua nazaran, bu aenekl 
milli küme turnuvası geçen seneki gi
bi sekiz kulüb deiiJ, fakat on kulüb 
arasında olacak:hr. Ankara bölgesin
den iki yerine üç takım Lttirak ede
cek. Türkiye birincW Eskltehlr De
mlrspor takımı da dördüncü bir An
kara takımı gibi turnuvaya ııfreeektir. 

Deminpor, deplasman maçlarını bir 
Ankara takımı ile beraber yapacak, 
mahalli maçları da Ankarada oynaya
caktır. 

İskenderunda bir 
liman yapılacak 

Münakalit Vekaleti Limanlar u
mum müdürü Raufi Manyas Ankara ... 

dan Hataya gitmit ve İskenderun li
manında tetkikata baflamıflır. 

Umum müdür İskenderun limanı
nın en yakın bir zamanda inşa ve in
kitafı için icab eden modem tesisa• 
tın yapılması hakkında etüdler yap
maktadır. Bu tesisatın en kısa bir 
zamanda yapılması mukarrerdir. 

Bugünkü program 

18,00 Program. 18,03 Müzik (Pi.), 
18,30 Konufma, 18,45 Müzik, 19,00 Mü
zik, 19,30 Ajans, 19,45 Fasıl heyeti, 
20,15 Radyo gazetesi, 20,45 Kiline saz 
ve ses heyeti, 21,30 Konuşma, 21,45 
Orkestra, 22,30 Ajans, 22.45 Orkestra, 
23,00 Dans müziği (Pi.) 

ŞEHİR 
TİYATROSU 

BU GECE 
TEPEBAŞI DRA..'I KIS~UNDA 

Saat 20,30 da 

OTELLO 

Ş•hir tiyatrosu komedi kısmında 

Bu akıam 
Bestekar Muhllı Sabahaddinin 

levka!Ado 2 büyük eseri 
1-Kerem-Asb. Müzikli fark maaalı 

2 - Efenin qkı. Milll operet ' perde 

ZAYİ 

Amavud tebaasındarum İstanbul 
Em.niyet Müdürlüğünden almıı oldu
ğum ikamet tezkeremi zayi ettlın. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Beşil<,taş Valdeçe,mesi Rızarun 

yanında Said İbrahim 

Kızılay 

iş köşesi 
İSTA..'1,'BUL: 
İstanbul Elektrik, Tramvay vo (~ 

Tünel işletmeleri umum müdür- '? 

lüğü Şişli otomobil garajı için 3 
otomobil tamircisi Ue 2 bobinör 
alacaktır. İsteklilerin hüviyet 
cilzdaru ve bonservislerile 23/10/ 
940 pazartesi günü saat 14 de 
Metro han zat işleri müdürlü- ~lı 
ğüne müracaatlcri. t 

I * Üniversite rektörlüğü idart )~ 
ve mali işler müdürlüğüne 20 lira . 
asli maaşla bir kitib alacaktır. 

İmtihan 25/10, 940 cuma günü sa
at 10 dadır. İsteklilerin evrakı . 
müspitelerile mczk.O.r müdürlü- ~ 
ğe müracaatleri. ~ 
TAŞRA: • 
Ergani bakırı Türk AnoniÔı 

Şirketi, madenindeki işletme ide.
resi için bir muhasib alacaktır. 
İsteklilerin evrakı müspite ve dl
lekçelerile bir kıt'a fotografları
nı (Ergani Bakın T, A. Ş. işlet
me müdiriyeti 1.taden Eliug) 
adresine göndermeleri. * Keçiören Çocuk Esirgeme 

·, Kurumu çocuk yuvası için Ba· 

1 

yan öğretmen arıyor. Umum! 
merkeze müracaaL * Baıvekalet devlet meteoro
loji işleri umum müdürlüğü or

) ta ve lise mezunlarından ayrı 

~ derece imtihanlarile memur a .. 
t lacaktır. Tercümeihal ve iki 
~ kıt'a iotograflarını istidaların;ı 
~ raptederek Ankara posta kutusu 

L_;:c;~: müdürlüğe 

Cemiyeti 
Umumi Merkezinden : 

İKİ MİLYON MADEN SUYU 
ETİKETİ BASTIRILAOAKTIR. 

Münakasa kapalı zari usulile 18/10/940 Cuma günü ı;aat 10,30 da 

Kızılay Sabş Deposu DirektörlüE'ünde icra edilecektir. 

Talihlerin niimunesini görmek üzere müracaatleri ilan olunur. 

i L N 
D. serili Harbiye Ayniyat tesellüm makbuzunun 126000 numaralı boş nüs .. 

hasının birinci kısmı zayi olmuş ve diğer kısımları iptal edil.mittir. Bu kı!!mın 
hükmü olmadığı ilan olunur. (9866) 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 
Her yemekten sonra ıünde üç defa muntazaman 

dişlerinizi ftrçalayınn:, ' 

İstanbul Hava Mıntaka 
A 

Depo Amirliğinden : 
1 - Mühürlü nümunesi· evsafında 150 çift er karyolası sabn alınacaktır. 
2 - Pazarlıkla ihalesi 16110 1 940 çarşamba günü saat 14,30 da Yeşilköy Hava 

Mıntaka Depa Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin nümune ve şartnameyi RÖrmek ü.ıere hergün ve pazarlığa gi .. 

recek.lerin 450 liradan ibaret muvakkat teminatlarını Bakırköy Malmü
dürlüğüne yatınp makbuzlarile birlikte meıkO.r gün ve saatte Komis
yona müracaatleri. (9894) 

Güzel 
Olmak 

için 
Her şeyden evvel 

sıhhatli ve parlak 
bir tene, lekesiz ve 
düzgün bir cilde 

mallk olmak !~ -
zımdır. 

KREM 

PERTEV 
Sizin de cildinizi 

güıell~tirir, gud
delcrini besliyerek 
canlandırır. 

40 senelik bir tecrübe mahsulü olan KREl\l PERTEV 1 
tertib ve yapılış tarzındaki incelik dolayısile, ten~. fazla 
yağlanmasına mani olur. Yağsız olarak hususi tup ve 

vazolarda sab•a.r. 

~ _ İsi. Komutanlığı Sahnalma_!!misyonu ilanı;.) j 
Askeri ihtiyac için 17/10/ 940 günü saat 14 te paıarlıkla 6340 kilo valvalin 

satın alınacaktır. Muhammen bedeli 3740 lira 60 kuruştur. Kat'i te~ab 561 
Jira dokuı: kuruştur. Şartnamesi hergün Komisyonda Ş?;örülcbilir. Isteklilerin 
belli gün ve saat~ kat'i teminatlarile birlikte f" ı n..J.t.ı • . ~.., J( ,._.,,_"11k Satın

alma Komisyonuna aelmelcri. (9747) -Münakasa gününde istekli çıkmadığından tekrar k~pah zarfla münakasaya 
konulan senelik 800 ton kuru fasulyenin münakasası 23/lOı 940 ıünü saat 11 
de y•pılacakbr. Muhammen bedell 188,000 Uradır. İlk tenılnah 14,100 liradır. 
Şartnam~ü hergün Komisyonda görülebilir. i".steklilerin mezk11r gün ve saatten 
bir saat evvel teklif mektublaruu Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komls· 
yonunq, vermeleri. (9413) -

Askeri ihtiyac için 19/10/940 günü saat 10,30 da pazarlıkla 1~ aded su 
fıçısı satın alınacaktır. Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. isteklilerin 
belli gün ve aaatte yüzde on beş teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık 
Satıni!olma Komisyonuna gelmeleri. (9893) -Askeri ihtiyac için 21/10/940 günü saat 15 te pazarlıkla 40 ton sadeyağ 
&Atın alınacaktır. Muhammen bedeli 60,000 lira olup kat'i teminatı 8500 liradır. 
Bu yağ yirmişer ton olmak üzere ayrı BY!l taliblere de ihale edilebilir. 
Şartnan1esi hcrgün Komisyonda görülebilir. lstcklilerin belli gün ve saatte 
kat'l teminatlarile )"-i,.lilrt .. Fındıklıda Komutflnı.ı.. ~ .. ı .... .. ı.,.,:\ Komisyonuna 
gelm•leri. (9890) -

Piyade Atış Okulu atış yollan telefon irtibatları \:e alış işarelıeme mal
zt'mesi 5/11/940 günü saat 11 de ~çık eksiltme ile ıatın alınacaktır. Mu
hammen keşif bedeli 5599 lira yedi kuruştur. İlk teminatı 419 lira 93 ku .. 
ruştur. Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve 
saatte ilk teminatlarile birlikte Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komis-

İstanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden: 

• 940/1596 
Em.niyet Sandıiuıa bor(lu ölü Fitnat varislerine 

iLAN YOLİLE TEBLiG . -
Fitnat, Fethlye Kiıtibmuslahaddin mahallesi Fethiyekapısı sokak e~ 

yeni 4, 3 numaralı iki ahşab evin tamamını birinci derecede ipatek göste liı' 
27 / 8/ 930 tarihinde 377 / 9292 hesab numarasile Sandığımızdan aldığı (200) # 
borcu 6/3/940 tarihiJle kadar ödemediğinden faiz, komisyon ve masa il' 
beraber borç (382) Ura (49) kuruşa varmıştır. Bu sebeble 3202 numarı:ı.lı bJf' 
nun mucibince hakkında icra takibi başlamak üzere tanzim olunan ı_h il 
r.ame borçlunun mukavelenamede gösterdiği ikametgfiluna gönderilrnif ~ 
de borçlu Fitnatın yukarıda yazılı adreste öldüğü anlatılmış ve tebBğ t1' 
lamamıştır. :ı.'leıktlr kanunun 45 inci maddesi vefat halinde U!bligatırı ı-OJI" 
suretile yapılmasını Amirdir. Borc;lu ölü Fitnat mirasçıları işbu il8n ts~ 
den itibaren bir buçuk ay içinde $andığımıza müracaatle murislerinin bo •1)11' 
ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir itirazları varsa bildirmeleri la~ 
dır. Mirasçılar ipoteği kurtarmaılar veyahud ba.şlıyan takibi usulü daire il' 
durdurmazlarsa ipatekli gayrimenkul meıkO.r kanuna göre Sandıkça Sa_t~ 
cakhr. Bu cihetler alikadarlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve herblıtJ! 
ayrı ayrı ihbarname tebliği makamına kaim olmak üzere keyfiyet . .A 
olunur. ~..:: 

i i iyan o 
29 ilkteşrin 1940 Cumhuriyet 

Piyangosu 
lkramlyelerl hem bUyUk 

hem çefldll 

İkram.iye adedi 

1 
1 
2 
4 

80 
80 

400 
4.000 

80.000 

İkramiye mikları 
Lira 

60.000 
20.000 
10.000 
5.000 
1.000 

500 
100 

10 
~ 

2t 

hem fazladıt 
İkrami,·e tutar' 

Lira 

60.000 
20.000 
20.000 
20.000 
80.000 
40.000 
40.000 
40.000 

160.000 

480.000 
12.000 

84.616 Y e k il n 492.000 
Bu plı1n zen(indir. 60,000 liralık bir büyük ikramiye vardır. !.~ 

20,000 liralık ikincıi büyük ikramiye vardır. Eğer talihiniz bunlara e~ 
meme ı-ene müt~sir olmayın. Çiinkü 2 tane de onar bin Hralık i~ 
yeleri kaznnabillrsiniz. Bu çekilişte dört tane 5,000 liralık ik:ranÜYt');il 
tane bin liralık, 80 tane 500 liralık iknm'ıyeler vardır. Plilın ty\ce tet 
ederseniz daha küçük ikramiyelerdeki tenevvüü açıkça görüntünüı· rıJ• 

İkrantlyeler miktan hem büyük, hem çeşidlldlr. Hele orta iJcr11 ~· 
yeler kuv~etlidir, fazladır. Bu fevkal8de piyangonun biletleri 8 b~rifl tıi' 
teşrinden ıtlbaren sabşa çıkanlmıştlr. Bu piyangoda mevcud 400 bıfl,tl 
letten 84616 tanesi yani 21.1 mutlaka ikramiye kazanacaktır. Bu te~...,. 
tam bilet 2 lira, yarım bilet 1 liradır. Unutmayınız ki tam biletler ~· 
miyenin tamamını, yanın blletler yansını ahr. , 

On tam biletli ve on yanın biletli karnelerle muttika arnorti1tı' 
tamamını veya yarumı ve bel.ki de büyük ikramiyeyi kazanmak sı.I 
tile talihinizi tecrübe lmkinıno malikslniz. ıt' 

Cumhuriyet piyan.-osunda blr ye.nillk olmak üzere "8. aded zSO p 
liralık teselli mükifab ihdas edilmiştir. 29 birinciteşrinde Ank•~ 
çekilecek olan bu zenj[in ve fevkalide piyangonun hususiyetıeri.Jıl 
eden 8 sahifelik broşürleri bayilerden isteyiniz. -1' 

i~t~"~ttl Emniyet Sandığı 
1 

Direktörlüğündeı'' 
93!J J.ô)-ll 

ABONE ŞARTLARI yon una gelmeleri. ~ (9891) Enıni.} et Sandı~ınAa borctu .ölü Fatma Nilı.hct varislerine 1 
iLAN YOLILE TEBLiG t· 

Türkiye isin 1 Fen Tatbikat okulunda kalörüer, sıcak ve soğuk su tesisatı işi 4/11/ 940 Fatma Nüzhet, Galatada Yolcuzade mahallesinde Dibek soksğtflcll ~ 
B,ir aylıklık 150 Kuruş K" E N o-·. N" B •• R .• KT •• R ııu75 .. nkü saat 10,3I.ollcda açıkteksl4il6tmllre ile53ihkale edileceşktirtn. Keşif beh dell 19K53mlslira ~· ıtok. 12:. 3 yenık" 1, 3 numaralı kirgir iki evin tamamını birinci d~· "I. 
Uç ay 400 ., uruştur. temına t a uru.ştur. ar amesı ergun o .. ıpo e goster~re 15/10/935 tarihinde 22420 hesab numara~ile Sarıd.ı!ı ... ~·,J, 

Altı aylık 750 • yonda ~örülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte ilk teminatJarile birlikte aldığı (750) lıra borcu 8/ 3/ 940 tarihine kadar ödemediğinden fai:ı. J< 
1 

jT 

Senellk 1400 • 1940 İKRMIİYELERI: Fındıklıda Komutanbk Satınalma Komisyonuna gelmeleri. (9892) ve masarifile beraber borç (404) Ura (84) kuru .. varmıştır. Bu seb<b c r{ 
Yabancı memleketler i in: f//tıNlfıllııl numaralı kanun mucibince hakkında icra takibi başlamak üzere wrıziı!' ~ 

Üç aylık 800 KUl"\11 T. 1 $ B A N K As 1 1 aded 2000 liralık = 2000 Lira n.an . ihbarname borçlunun mukavelenamede gösterdiği ikametgahına .. ~ 
Alb aylık 1450 • 3 • 1000 • c: 3000 • Komutanlık kıt'a1an ic;in kapalı zarf usuli ve eksiltme ile aşağıda cins nlmış ise de borçlu Fatma Nüzhetin yukarıda yazılı adreste öldilğ~ ,-1'. 
Senelik 2700 , 6 • 500 ,, z::ı: 3000 ,, ve miktarları yazılı kışlık taze sebzeler satın alınacaktır. Eksiltmesi 4 ikinci şıl"?-1ş ve t.ebliğ !~pılamamıştır. MezkQr kanunun 45 inci msdde5Jr:1~ 

imtiyaz sahibi ve Başmuharriri: 1940 Ku··çu'"k 12 • 250 • = 3000 • teşrin 940 günü saat 11,30 dadlr, Şartnamesi hergün Komisyonda görülebilir. halınde teblı.gabn ılan suretile yapılmasını 8mirdir. Borrlu o··ıu·· Fatma ·J~ 
40 100 4000 İsteklilerin belli gün ve saatten bir saat önceye kadar teklif mektublarını mir 1 b ilıl " ôı,1' ıv. 

Nedp Ali KUÇUKA 75 50 • = 3750 • Fındıklıda Komutanlık Satınalma Komisyonuna vermeleri. (9651) mU:::;a~~ı ış u. 1 ~ .tarihinden itibaren bir buçuk ay içinde Satı,.,,. J 
Umum neşriyatı idare eden C • H b} • = • Cinsi 1.1iktarı Muhammen bedeli İlk teminatı i . e murıs erının borcunu ödemeleri veya kanunen kabule Ş3 ~ı ı 

Yazı Wm Mildüril : arı esa ar 210 • 25 • = 5250 • tirazlan var.a bildirmeleri lihımdır. Mirasçılar ipoteği kurtnrmazlar ,~:.;ıı: 
CemaJ Hakkı SELEK • • A Kesideler: l Şubat. 1 l\Iayıs. Kilo Lira K. Lira K başlayan ~kibi usulü dairesinde durdurmazlarsa ipatekll gayrlıncnktı~ ~ / 

Buıldılı yer: JKRAMIYE PLANJ 1 Aiustoı. 1 İkincitefrin ;:;:;• :~= ~;~~ 50 ~:~ ~ k:'."una gore Sandıkça aatılacaktır. Bu cihetler alakadarlarca billl'~~ 
\. Cumhuriyet J\.fatba.ısı _J tarihlerinde yapılır. 69000 3036 227 70 go:e hareket .. edilmek ve herbirine ayrı ayn ihbarname tebliği J1lll l~:. 
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romanı ZIYA ŞAKIR 2 
----~----=--
Dünkü kıımın hulaıaıı 

Bizans İmparatorluğu bir tehlike t
Pnded.ir. Kral, bir sene eV\·el, bir av 
eğlencesinden !ronra, Saray Nazın Mo
zalon'un tertib etüji bir ruikasd ne
ticesinde ölmüştür. 

Kraliçe, oğlu ile kendlılııln ayni 
akıbete uğramasından korkmaktadır. 

Mozalon'u ortadan kaldırması için, 
sevcflisi hissa alayı zabitlerinden Te
!o'yu teJVike başlamıştır. 

Zabitler, boynuzların içinde sakla
dıklan zarlan masaların üzerine at.
rak kumar oynuyorlardı. Zarları uy
gun düşmeyenler. ağız doluları ıru .. 
fürler ediyorlardı. 

Sahildeki masalarda, zengin köylü
ler oturuyorlardı. Bunlar, birbirlerine 
aat.acak.ları mallar Jçin çekife çekişe 
pazarlık ediyorlar_ Bağırmaktan bo -
ğazları kurudukça kupa kupa f&rab 
içiyorlardı. 

Mihail, etrafa göz gezdirmekte da -
'Yam ederek, ağır ağır masaların ara -

undan geçti Bir lkJ dosta, selim ver
di. O sırada, aradığı adam, gözüne i
lişti. Bu, yalnız başına oturduğu ma
gada, sakin bir eda ile fal'abıru içen 
çok güzel, çok yakışıklı bir gencdi. 

Bu gencin arkasında, ücretli asker
lerin bölükbaşılarına mahsus ünifor
ma bulunuyordu. Tolgasına sarılmış 
olan ince tülbend bir sarığın ucu da, 
arkaınna doğru ısa11anıyordu. 

Mihall, üç adım geriden seslendi: 
- Selam .. Halil! .. 
Gene, sür'atle başııu çevirdi. Du -

daklarında tatlı bir tebessüm belirdi , 
Henüz terlemeye başlayan bıyıkiarını, 
elinin tersi ile yukan kaldırarak: 

- SelAm, Mi.hail! .. Sanki senin gele
ce~· biJiyormufum gibi, A1isket ıa
rabı etirtmiştim_ 

Mih il, bu gencin karıısındaki san
dalyeyi çekti. Başındaki ağır tolgayı 
çıkarıp yanma koyarak yerlefti. Ne
ıtell bir eda ne ağzını fapırdatarak ko
nu,maya devam etti: 

- Misket tara bı mı?.. Hay Allah 
razı oı.wı. Beni de o kadar hararet 

basımşh ki .. 
- Uzaktan mı geliyorsun? 
- Eh .. biraz. 
- Mutlaka saraydan. 
- Evet. .. 
- Çok sabırlısın Mihail. 
- Niçin? .. 
- Eh .. her gün, üç saat bir kadın-

la .karşı karşıya bulunabilmek için, 
aenın kadar tahammüllü olmak gerek. 

Mihail, iki elini birbirine çarpar'ik, 
meyhanenin tC>zg&hına doğru bağırdı: 

- Hey .. Barba Paneli .. Galiba ku .. 
!aklarının birini daha kesmeye 'mec
bur olacağım. Hani bana kupa?_ 

Ve sonra, gene Halile dönerek: 
- Ya, evlenenler .. Ya, bütün ömrü .. 

nü tek bir kadın karşısında geı;oircn .. 
ler?. Onlara ne diyeceksin?. 

Diye mınldandı. 
Halil , gürültülü bir kahkaha attı: 
- Onlara mı?.. Onlara, zencirle 

bağlan3cak deli derim. 
-E.. sen evlenmiyecek misin? ... 
Halilin dudaklarında, manalı bir te

bessüm bellrdi. Gözlerini, ııölün karşı 

sahilindeki sık· ağaçlı yamaçlarında - Barba Panoll .. hani kupa?. 
gezdirdi. Diye bağırdı. 

- Benim gibi, kılıcından başka ser- Halbuki Barba Panoli, daha ilk e-
mayesi olmayan bir adam, ancak bir mirde kupayı getirmişti. Fakat, iki 
Prensesle evlenebilir. Eğer tali kar- arkadaşın tatlı tatlı konuşmalarını ih
şıma böyle bir Prenses çıkarırsa ... o 181 etmemek için, mas~ya sokulmaya 
zaman düşünürüm. cesaret edememlşti. Mihail'in iki a· 

- Fakat, Saraydaki dedikodulara dlm gerisinde duruyordu. Bu korkunc 
bakılırsa, o Prensesi bulmuŞ!;un. Hassa zabitine hürmet ve tazimini 

Halil, yerinden sıçradı: göstermek için, kurulmuş bir makine 
- Ben mi?. gibi mütemadiyen eğilip doğruluyor-
Diye bağırdı. du... Şimdi bu ikinci emir üzerıne, 
Mihail, alaylı bir tebessünııt: cevab eğilip doğrulmalarına daha fazla bir 

verdi: hız vererek masaya şokuldu. Elindeki 
- Evet, sen.~ Geçen gün, Prenses gümüş kupayı, önlüğünün tersile bir 

Eleni Kornncnos tahtırevanı ile Jd.. daha silerek, Mihail'in önüne koyciu. 
liseden saraya dönerken. ona pek çap- Yerlere kadar eği1erek: 
kınca bir buse göndermişsin. - Şarabınızı da tazelemek IS.um ge .. 

Mihail'in bu sözlerini gürültülü ilti Hyor mu, asılzadem? .• 
kahkaha takib etti. Çünkü Prenses Diye sordu. 
Eleni Komnenos, (İznik) deki Bizans Mihail'in yüzünde, daha hilA, biraz 
ıarayının en çirkin ve en geçkin bir cvvel}ti gülmenin bakiyesi görülüyor-
1>iması idi. du. Yüzünün hatJarı tekrar gerildi. 

Halil, katıla kabla gülerken, manalı Neş'eli ve alaylı bir sesle : 
bir eda ile ccvab verdi: - Barba Panoli .. zannedersem, sa-

- İftira_ Vallahi hem bana, hem na dün akşam tenbih etmlo:tim. Bun
Prcnsese iftira etmişler ... Zavallı Pren- dan sonra, bana, ·Asılzadem .. • deme 
ses, eğer bana, Biı.aıu tahtının yolunu demiştim ... Bilmem nedense, o:imdi bu 
gösterebilecek vaziyette olsaydı .• Eh.. unvan beni o derece ıinilendiriyor ki .. 
belki... Barba Paneli, bumunu yere temas 

Mihail, dostunun kolunu yakaladı. ettirecek derecede eğildi. Yan doğ-
Ona doğru eğilerek, boğuk bir ıesle: rularak, ağzını Mihail'in kulağına 

- Ne o .. yoksa bana taş mı?. yaklaştırdı. 

Diye homurdandı. Ve derhal, bu 1 - Şuhalde müsaade buyurunuz da, 
bahsi kapatmak istiyerek, tekrar başı- size şu unvanlardan piri ile hitab e· 
nı meyhanenin tezgahına çevirip, se- deyim._. Vasilevilsı. Despoti.s! .. Otok· 
sinin bütün kuvvetUo; rator,._Izapostollsl. 

Bunlar, ancak (İmparator) a mab .. 
sus unvary_lardı... Mihail, birdenbire 
afalladı. Onünde iki büklüm durc:ın 
Barba Panolinin çenesine yumruğunu 
dayayarak fıldi.şi gibi parlayan başını 
yukan kaldırdı. Dikkatle yütline bak
b... Meyhane patronunun komlk bir 
kuJdaya benziyen çehresinde manalı 
bir Uade vardı. 

Mihail, derhal kaşlarını çatb. KısıJ .. 
mıo: olan dişlerinin arasından: 

- Söyle.. çabuk aöyle... Maksadın 
ne? .. 

Diye, homurdandı. 
Barba Panoti, hemen sal: elinJ, sal 

kulağının üzerine kapadı: 

- Eğer bu kulağımı da kesmlyece
ğinlzi vadederseniz, söylerim. 

- Eğer derhal söylemiyecek olur
san, hem o kulaA:ını, hem de burnunu 
keserim. 

- !Şu halde, dinleyiniz ... 

Üç bal birleşti. İhtiyar patron, çar
dağın öteki ucunu ıösterdikten sonra, 
sözüne dcvaın etti: 

- Dün a~şam, şu köşede, Köröpaa 
t.is'in (1) adamları oturuyorlardı. İyi· 
ce sarhoş olmuşlardı. Ve sizden bah· 
sediyorlardı .. vaktiJe çok iyl işiten sel 
kulağımı kestiğinize, işte o zaman te .. 
essüf ettim. Maamafih, henüz tarah-

(1) Saray Nazırlarına verilen bir 
unvandır. Mozalon, İmparator naibi 
olmakla beraber, halk arasında. ken
disine daha hilA bu wıvanı veriyôr • 

!ardı. ~fi"'' 
nııdan kesilmek şerefine ns~~- \'~ 
yan sağ kuJağımı, onlara verd1 rı\J ~1 

tı~ım _işin terbiyesizlik otduği~• ~ 
bile dınledim .... Bunlardan b 1tıı?'"..r' 
A\.•gosta (2) dairesine deV~ cıl~ 
bahsederek: ·Mihail, arbk ço ,f,l>.,r 
yor mu?.. dedi. İkincisi, b ~ t 
merd}venini arıyor.. diye cc'V~ ı,ı) I' 
eli. Üçüncüsü, •Evel. nıalÔ7;(11'1 ti' 
pek yakında, biz onun ayak bt1e 
binden kıracağız.,, diye, ınok3 • ~ 
ti. ktpl 1 

Mihail'in çehresi simsiyah tıO 
A01f'I· 

Kısılmış dişlerinin ara""1 

ğuk bir aeıle: 
- Yeter.. 11 
Dedi. ~ 

Sağ kulağını tehlikeden I< ~<1 ~ 
çah!Jan Barba Panoli, tekr9! t 
kadar eğildr. ,o,Jl 

f•l - Eğer tek kulağım sı:ıe ·o 
labildi ise, çok bahUyarıır>· 

1 
ı:V'.r 

Diye, fasılasız reverans~8~\iıe .; ı 
giderken; Mihail gözlerin.1 ,o.ıfr > 
virdi. Halilin de rengi kar,r <"'_ 
z:ünün batlan gerilmişti. C(icfl• e~ 

Halil, hiç bir feY söyleır> vt ;ıP, 
IA Mihail'in önündeki kuP3>'9d0ıcl (1 

ra da kendi kupasına şarıt~ P 11 

P ··J11ıı4 
armağ:ının ucu Jle, gu · 

göstererek, evveli: 
- İç! .. 

(2) Valide 

'1 


