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60NL0K SiYASi HALK GAZETESi Her yerde 5 kuruş 

Alman 
atbua ı 

ve Suriye 
i'..---
. tiı yüı. bin Sutlet Aluwı 1 

ı ıtiu lmca Çek milfotini orta· 
· dan kaldıran Alm yanın 

1 
)lllıuz ll:ı.tay Il<1 lldiJa edt>ı. 

j 'l'ürk;yeyi Jıak,-u; bolnıa.sı'\-
1 d • <!aha hal;sı7. ''e daha ::;a.}~-
1 ~ dc,tanıı lıir hıı.rt'ket tıısa.v
lor edf'meyb. 

(;=> enub hududumrzur 
~ en:tnı y '"-ti Vl' aradaki a · 

sırdide kardeşlik V< 
ı.tı'1n" ı "bıt !arın u kuvveti iti 
bari~!» 'i p k ,ıl?.kad-ır eden 
~~nyc lınl·kmda f'Ctıf'bi ga;ı~~ I 
ı,, .,,,, miıb'calaııru da;ma dık
lt;,t le t ık:b !'trr ·miz pek tabu 
Oir l :ırckcttir. flahus~i Mi"· 
~er gıı.zctel~rinin Suriyeye kıı~
tı itt·haz ettikleri lt"tttı bankı t 
bizin, i~in her z·ıman bıiyılk bir 
•htTI' :ııych haizdi• 28/ 1.1 f\40 
!.art lıli Kohn · lıe \'ö!krP.füın • 
da 1orılügumi" •• rıyeye uıd 
bu makaleyi itina ıle gözJen 
t""ird ... 
n.wıa.. bunu h!i!Asa edelim: 
G~·, · e. yeni ~unycnin kısa 

Lır tarihim çi.dikten sonra, 1 • 
lıcnde~nun Türkiye tarafın
<lan i~galıne mihmade- ediln;Miı.:.' 
Su.;iyeıı'n bir al •Veriş metaı gi
bi kwlanılruası şeklinde ı!ilş!in!i
Yor. Muh rrire göre, ::luriyenin 
%nal hududunda daha bir kı
ıııın ara+Jnin Türkiyeye \eril· 
ııı,.n d!iı;üniilmürae de bu ta
taVVur ııımdiye kadar file t;ık· 
ııı.ı nıışLr. ı 
Cıızetenin 1940 tarihinde fn. 

tilt~rc ,in biı ~uri;·c rlali.vcraı:1 
daha <:evlrdiğinclen OOhsetme- f 
~inı• h~'uln1'a. IIatayın Türki· 
Y~yc verilın ini de aynf malı!· 
; ite gorüyor demektir. 

"B 1 ·cttiği dal ve fr.ık 
hallı.;ına Akı .ni • ını:ıek \i· ı 
> re Sur.yer'cn l:.iı- koridor ve
r;ı, ce• ; -yia ·ın.• ibtinad erliyoı•. ı 
l;ıı p!iL altım i .. lrnış. 

Buglinlei"de yeniden ~" lılhDr9ea Blifadıı J(p.,..ıını .ltıı"111-
ruza geçtiği 28 tefriıdevvelde Flor da bolwıdııldan bir Uda elmmlf 

Bir ltalyan /TAL YAN 
r·· \,, t lngılh-1< §lıı.J~ ymıi 

ı.,,. J•IPrı daha. tertlb elıflAj{te ., • h k "'t gazeiesina göre d l M 
i~ıQ. lrgı.'.t re, Fraı:sayı aıt.ık l erl are a l OT U arı l• 
hiç<' ymakt:ı.:.r Sarki Oc- •ı 1 d { f . 
•IHn Emiri _Abdiill~ Şııriyl' devam edı•yor 1 a ya a or a sını sırdan atıldı lıı a il ı ·:mı teklif etn::ış. Falı at , 

~~ir ~un•ı k~bul etm,:nıiş. Bu- halk vatana "ıhanet • •h lngı!l:('rerun mevkıırun ne 
kıııar cıuı;muş u1..ıuğıma gaze- Yeniden bazı mev- Harb ltalyan arazi-
,,, t.ııufmdan birdt'lil diye ileri 8 d ,· y c r m u ş' . . . 
giiıiılilvor. iler işgal adildi •• sine ıntıkal etli 

Nil·a.ycf, Alınaıı gazetc::ıi bu-

Münakalat Vek.li 
dün şehr·mize geldi 
Demiryollarındaki tenzilatlı ta
rif el erin kaldırılacağı asılsızdır 

----... ..... _.. __ 
Cevdet Kerim 
incedayın ın 
gazetemize 

beyan ali 
M.iinaJaı!At Ve!ı:iti Ceıv

det Kerim hıcedayı bu 
ırabahki ekspresle An.kara
dan şehrimiae gelmişlerdir. 
vekil, Haydarpaşa istas
yonunda viliP.yet erüm ta
rafından ka:rşıla.nmışla. 

Cevdet Kerim looedayı 
kendisini. karşJ.layaıı ga
ıı:ıet.ecilere ı;u beyanatta 
bıılnnmuştur : 

tenzilatlı tarifelerin kaldı: 
rılına.ı;ı mevzuu bahis değil
dir. Bilakis. bugünkli şcra· 
ıtte bunlann takviyesi bi
le dii;}!iniilebilir. Bundan 
baııka haliha.zırrlaki ahvar 
le göre, her tedbirin, hal· 
kın nef'ıne olarak tadil veo 
ya tııkviye«i de prensiple. 
rimiz arasındadır. 

lstanbuld., birkaç gfu 
kalmam ihtimali vardır. 
Bu müddet zarfında vekl· 
letc rud işler üzerinde ted
kiklerde bulnnac.ağuıı ta
biidir. 

Vekil lst>!nbulda bu
luııduğu müd.J<"t ıçınde li
mandaki !.alııııil Ye tııbli· 
ye i ·!erini tedkik L-dl'Cek 
,. buradaki i~lerin daha 
c:r l 11k güriUnJ~si H_;in a .. 
lınacak tedbirler hakkın· 
da direkt iflcr verecektir. 

"- Vatanın ve milletin 
ihtiyacı olan her tedbi
rin vekilletçe ittihu edi· 
.1eceğine emin olabllirsiıtir. 
Devlet Demiryollarındaki Müııakali\t Vddll Cevdet Kerim lnccdayı 

Vekilin bu nıü<ldct zar
fınd·ı Siliuôye gidcı k in
saatı bitnıi~ olan :'ilivri 
mcndereği ile rılı tımmın 
arılış mera~imiı~c bulun• 
nıası muhte.meldir. 

Vali Lütfü Kırdar 
şehrimize geldi 
Tramvaylar için 

lüzumlu malzeme 
hariçten getirilecek 

Vilayet ve belediyeyi alika • 
dar eden muhtelif meseleler 
hakkında Dahiliye V ek illeti ve 

TO 
KAHRAMANLIK ve 

MASET S •• n -
Atlarnıın nalları dünyayı titret n dün
kü Türklerle bugünkü ahfadı arasın
da kahramanlık ve mardlik bakı

mından hiçbir fark yoktur 
hükfımetle temaslarda bulun • L------4·---;;:::::-=---li---
mak üzere Ankarada bulunan Yazan : ---..J 
vali ve belediye reisi doktor Lüt
fi Kırdar dün sabahki ekspres
le eebrirnize avdet etmiştir. 

Bütün dünya 

t:i'ı•kii Sııriı e vaziyetini f;<U su-
l'etle hi•lfum etnwktcdi" Şimal· Atina, 15 (a.a.) - AtiDa • 
<l<> "mki emdlerinden vaz gıeç· janııı bildiriyor: 

Loadra, 16 (a.a.) - 1\alyan (eıM!· 
nıı J.falettlnln ;,avea tarafından da 

Vn.Ji ve beledlye reisi, Hay • 
Londra, 15 (a.a .) - btilıbarat - darpaşa garında viliyet ve be-

ile hep biliriz ki, Dr. F AHRf CAN 
T!irk tarihi, ta-

Bi:.: ki yaııma
ııını ııe Ladaı iyi 
bilirsek, soylr:me 

rihten evevlden· 
beri dfuıyada eııi ohnıyan, olabil· 
mesine imkan bulunmıyan bir 
tarihtir. Onun her 11atırı bir 
kahramanlık ve hamaset desta
nıdır. Bizim kara giiıılerimizi 
ifade eden tarih ııa.yfalan bile 
eş.si%, deetanı keJıramanlık1arl 
doludur. 

S:iini ve yazma
sını biç bilmeyiz. B· ·ka ır~lletler 
için akıllara sığnı:u: gciriincn 
kahramanlıklar bizım i~in o ka
dar tabiidir ki söylemeğe, yaz. 
ınağa değmez, diyP d!işün!irüz. 
Geçenlerde muht.erem "Yeni 
Sabah,, da İstiklil barblmizc aiıl 

tıwmi,, ol&n., bir Türkiye var. (Sonu aayfa 1 a11t ... 4 H) 

•:aıkt2 Irak krallığı Suriyeyi----,----------------------
(&onu .. yta 1 aotvn i do) 

lilkıl)tıııyor. lceri<b de Arab- o o N H A R A R E T L ,. 8 o K s l~ı J;ı Yfilmrtikr. -ıı ındaki kin 
alevi pn·Lyor. Bu yetişrniyor
ını ş gihi Arab kab;leleri arasın-

da bir de büyük Arabio•an ha- MU" s ABA KALA R 1 YA p 1LD1 l'ek.,ti gittikc·e ilerliyor. Hasılı, 
~giltt·renln yıUarclanlıeri bir 
takını devlet YC milletleri teh
did i in kullandığı kudret ve 
nüfuz artı!;: ortadan kallnruş • 
lı·· 

'.Air.,:ı.n ga7.etesi İngilterenin 
kudı et ve nufuzunu nam! tasvir 
eri rı:e cts:n, lıurası bw alaka
dar etmez. Çünkii bu onun için 
bır pr<.paganıla vazüesidir. Biz 
nı se!..:vı sırf kendi l'Oktai na
tımnı•;•hn düş!inl'Ceğiz. 

nir k(·re, resmi ağızlarında 
'r rkiyPvc knrşı iyi niyet ve 
<lo· Link teır.inatı ıı-ezen Almnn
;vayı, ınattaat va>ııta.'liyle akse
ıl .,, ı\lm:ınyanın tekzib etmek· 
te ulmaıa diki" ate şayan bir 
ı:arabettir. Almanya ilk dnlri
ka<lan beri H .tayın ana.vatana 
ıllrnkı .ılc)hindc bulun<lu. Hiila 
bu nokta! n:ızarda sel"<at ediyor. 
Ruuun "J.'ürkiyeye karşı iyi ni-

Çocuk Esirgeme Kurumu 
olan müsabakalar alaka ile 
Çocuk FA!rıeme 

Kurumu menfaa
tine tert.!b ed.len 
boks rnüsabaitalar ı 

dün Maksim sa
lonunda yapılmış
tır. 

Futbol maçları· 
ııın tehiri münase. 
betile günün ycgô. 
ne ve mühim lipoı 
bAdises; olan b" 
temoslar kalabalı~ 
bir meraklı kiltlL.-,:: 
taratı.ndan taltlb 
ed.lrn L~tir. 

menfaatine 
takib edildi 

Y<'l ve dostluk sözleriyle nnsıl Teknik neticeler 
Wlifi kabil olduğuna bizim ak
lımız emııyor. Almanlar kendi 
hııdudlarına müttasıl havalide
kı Alman ırkına mensub nü
fusu Rciciı'ıı ilba k ı:derken 
'l'üı iti yeden sempati ve tak· 
tlit- :e•lerinden başka bir şey 
y\iks lnıcmi~ti. M:ill! vahdeti 
ıkmal etmek hakkı yalnız Al· 
rnan devleti için mi mevcuttur? 
Ayni prcn;;ip Türkiye hakkm· 
da kab:ıl !'dilir.ıc bu bir "alış ve
ri"., mi er.yılar.aktır? Almanya, 
Avusturyayı ilhak ederken pl6-
biscite yapmağa hile cesaret et
l'lctliği halde Türkiye Hatay 
ıne eJe.>inde ecnebi müşa.hidle
rin kontroli:yle halkın reyi top
lanmasını bile kabu! P\.miştir. 

Uii.ııeyln CJahid YI LÇIN 
( 801'\u ıayfa 1 rO.tun ı ••) 

Birinci maç Gu
latasaraylı t~ıaLl .. 
ıene G•lill.asayl. 
Feridun arasınd~ 

1aptldı. Feridunurı 

soğuk kanlı ve 
teknik l=ailln d. 
çok ataklı ve ce .. 
sur döğüşmesl ne
ticesinde üç ra
vund ikişer d..,,ki
lı:alık bu miiıı>ba
lı:ada ber illi bok. 
eör de ittifakla b~ .. 
rabere il.4n edildi 

İkinci maç Cev 
det (Güreş) Halil 
(Galata Gaıcler) 

arasında idi. Genı; 
(Sonu uyfa 2 
•Utun 1 de) 

Dilııkl1 maçlarda Dd rıılıib mtt•Jıekpyıı 
bai1•madan evvel •• 

Drelinin tebli/ıi: (Sonu aoyfa 1 aOtun 8 do) 
~ kuvveUeri düşmanı llıorr • 

hududunun ö~n• Gtirerek !talyıııı A M E R [ K A 
topraklarına ıırmişlerdlr. 

hglllz lı:ralıma telırild 
Londra, 15 (a.1.) - Reuıer: mu•"hı•m karar 

ltral, arta ı;arklaki lngUU JnrvvH- -
48onu .. yı. 8 aUtun fda) 

,__ H a r b-1111ııı. 
(Sonu uyf• 4 •Otun 2 de} 

[ar arif esinde SABAHTAN SABAHA: 
•• 

Vaziyeti Jonson kanununun Olen ingiliz 
tadili istenecek sefirinin son 

1941 pek acı 
olacak, zafer 

1942 de .•• ltalyanın harbe iir 
mesi Almanyayane 

kazandırdı ? 
Yazan 

HIKME 1 ILGAZ 

1ngil1er<ı vo Fransanın İlalylll'> 
bu harbden uzak bulundurmak 
için yaptığı fedakhlıklar henüz u
nutulmamıştır. tt..ıl,y3 evvelA deniz 
ticaret kontrolünden ı;lkJ;,et et
mişti. Seyrüscfcrdt• .. i t.et:bhUrün 
malların bozulmasına scbeb olduğu 
ileri gUrüJüyordu. lngilizler ita!. 
~a dden mnllordnn mühim bir 
Ja.mııwn Almarıyaya aktarma edil
.ııtfu.ı bildikleri halde gene mute
rizin. antı$unn intibak etme(e ça
lıflılar. İtalya, siyasi vaziyetinin 
puarliğa t4bi olduğunu hissedince 
bundan azami i:;illade hevesine 
kapıldı. llAn edilen ablukaya gQ. 
,.. meydan okuı· gibi bir vaz.iyet 
takınarak Ahnan;,adan deniz ,-ollle 
kömür tthallne devam etti. lngj • 
ll&ler bu bareketin hukuku düvele 
muhaill olduğunu batırlattı!D.r. 

tialylmlar ıeııe aldırış etmedi. Do
kı>a ltöınllr cemlsi yakalanarak 
l:nılltere:ı>e eetirlldl. Bu gemiler 
mllaadere olunabilirdi. lnı:!Lzler 
"bunu dil yapmadı. TekerrOr etme
- rt....Ue ıemiler lwnuleslle 

(8oftu uyfe 2 aQtun 1 de) 

'------.1 

Amerlkadaki 120 bitaraf 
·ve muharib devletin va
purunun lngiltereye ve-

rilmesi dllşUnllluyor 

Va:;ington, 15 (a_a,) - !ngilterecin 
ticaret vapuruna olan ihLyacı goı; 

önünde tutulınaktad.ır. iyi h••Ler al1rı 
mabıillerin bildirdiklerine &öre, bi
taraf bulunan birçok vapurların ka
nunn uygun olarak t.ngil1.ereye k.3S
L.n1 ediliı:> edılenliyece&:ı ınc~lesi tet
kik ectilrnckt."~diı·, Bu &em.ilerin en 
mühim grupunu .A.ıncrilcı:t lırnanls -
rında bulunan 70 Daııiıoark.ı vapu
rund·ın müteşekkıl t>ir grup te-şk.il et
mektedir. 

(Sonu a:ıyfa 3 ıüt-..ın 6 de) 

Rurnsn petrol 
tesisahnda yangın 

-o--

Bükreş, 15 (a.a.) - Stefani: • 
öğrenildiğine göre, Telcjan ile\ 
Vale Calugarcsca ara.smdati cı., 1 
miryolu köprüsüniin alt..ııdan 
geçen petrol borularının bir ka
za neticesinde patlaması üzerine 
bir yangın çıkmış Vtı :ı:öprün!in 
ızyaklarından biri yıktlmıştır. 
Ploesti ile Buzau anısındaki n:.ci 
nakale beş altı gün duraca.lt • 

( Sonu aayf.a 1 aOtun 7 de) 

sözleri 

Almanya münakale 
yollarımızı kesmeğe 

çalışacak 

Amerikanın 
İngiltereye geniş 
yardımı şartt11 

~ denizlerde Jngflb mlimıJı:alesınl darbelemelı: 
ve İngilizlcr.n lldde bir bom t>;ılaıhkla n Lorima 

ttıısnnıi gösterir harita. _ 

O 
~ . .ıün evvel 1ngHteren1n A
mm.k.a ıe!iı·i Lord Lot.ian öl .. 
du. Bu mühim diplomat 

haswlanıllğı geçen pazar günü bir 
b>olanı.d~ nuRık J6:ı>llyecelrtı. Nut-

i<unu hazırlamıştı. Jnıruz dlplcmatı• 
nın nutku başkaıi1 bırafındao okun
muştur. Bu &On sözlarinde sefü 1941 
~esiıılıı 1nçlltere için pek acı ve 

(Sonu aııyral! ııllbı~ ~ dol 



"-Bayan Gand .:, bD .. im 
tanıdığım en cesur lm
dındır. BU tün H:ndislan-

Y/ı Z '.. J: 

da M hatmaya f·arşı ko- J _____ _ 
yabil cek bir tek odur.,. 

U tan bakras:ınız bir J a -
pon statü.3ünü hatırlarsınız. 
Gözleri tamamen Japonkfu-1 -

1 dır. Arkasında en fakir Hindu
nun gıyeceği pam~ bezi (sari) 
kendm(' mahsus bir zerafet verı
yor. Hulasa güzellik yaratmak 
kabi.li)l!tı onda hiç bir riyazetle, 
sa<.ldıklt.: o!edürülemiycn bir ihti 
yadır. Onu görünce başını ~c
vınp t:fr lalia bakmamak ihti
mali yoktur. Göze bu kadar h~ 
gelen bu ihtiyar ka.dıwn omuz
larının oylc bit• eğilişi, bütün 
vueudi.ımin h men kırıl:ı.c:ı.k gi
bi Ö) ı~ bır ın~J.i var ki ister 
istemez dıkkati celhed.iyor. Hal
buki bu kadın bir pehlivanı yere . 
vurerak mcşekkate, zahmete gö-j 
ğtis g ""rniı:ıtir. incelik ve zaaf 
sırf bttm esinin haricindedir. Ru 
Jıu olwne kadar arkada.sının e
lini bırnkmıyan sadık hayat yol
daf'l ruhudur. Bu kadını biraz 
tanıdıI!tan sonra Hindu kadın -
Jannın bugün haüi. eşleri ölünce 
kendılcnnı nasıl yakmak istedik 
lermı bıraz anlar gıöi oldum. 

Bu k"dın Mahatma Gandhi 
ile cocuk iken evlenmiştir ve 
onuİı yer yüzünde bir tek sev -
mis okluğu kudındır. Hatıratın
da bu kadına çok dikkate değer 
sa.yfnl r hasretmi.']tir. Ifocasile 
bernb"r Cenubi Afrikada, Hin -
dı'-'tanda hapse girmiş, ihtıüitier
dc bJ.ı br yürümü , hiç bir mih 
n"'t 'e ezıyet ona "of dedir -
mcmı tir. Hemşire Kasturbay 
Gandh ... m yolunda çalışanların 
ön ı ıda. olmakla beraber 
mak n ideolojisi ı!e alakadar 

"D:ıvetı Jen h zaman 
tmı. En .,k atlırı, kopekl ı . 
musıkiyı veıdim. Avı .t!J" laı i 
lı ... yatımcb d:ı.lıuu içim~c bir hu
zursuzluk uyardım. gcdadım -
dan bil' I:admın Macar ç~ .• ~ -
si o!duğuna söylerler. Hr.lkı 
bu hbsim ond3.n geldi. .. " 

Bu kadın bu hayattan daima 
kaçmak ıstemiş, fakat kurtula
m:ı~t.ı. fRomaiu Rolland) m 
kendı hakkındaki kitabını Paris 
te okumuş, derhal Go.ndhly~ 
mektup yru-.mıs, gelmek istem~
tir. M:ıhltma Gandhi cevabınd:ı 
onun bir sene bu mli;ikül hııy:ı!a 
alışıp alışanuy:ıcağını anlamak i- 1 
çin Pariste o tanda yaşamasııu 
teklif etmiş. Et yem~ içkiyi, 
sigarayı, hülüsa herşeyi terkct -
miş, NUıa.yet on senedir Gand
hinin muhitinde en m~_,akk:ı.t!i 
bir tarzda yaşıyor. 

- Hınstir-n mı?. 

Omuzlarını silktL Dinin onca 1 
ismi yok. Dinler yok, elin var ... 
Y nni insaniyete hizmete matuf 
bir maksat ile y:ıçımak, iruın -
dığım ha.yatma tatbik etmek. 

Damın üstünde bir şiltede o
turuyorduk. Gözleri ufkl4 şef
katle dola.stı: 

"Nihayet yurduma geldim" 
dedi. 

(Arkası var) 

3e d, 
• söz ) ı ! ,, derler a., 

ı"lr~ •r r:c do,'.:;'Tu, ne yerlmfo bir 
J.:: .. 01 meschn.i~!.. •.111Ur.!;: 

' l\ sahne ~ ·· ettiği 
\::tkcl.!:tr bu ata.l!!.r sözilı.:"· 

c!o-Jrulağ bir kere d.:ıh3 isrot 
l't.1 i. 

Geçen •• anda o hi!' bel~-
1.!.nilmiye:ı I<'r:uısız ialıiıbııu kar
_ı.ınıd3. bütün 1tal:ian gazete
.ı.m a;;z~i cbni r gibi 
Fnuı::.ız beccP. sizliğini dili rine 
dola.üılar, Fransayı lı:ıftalarca 
<liillkleyip tlurdul:ırdı. 

Düııl'ü gı:.mtelcrdo gö:ilimü-
ze ili~n: 1 

- Yunanlılar Avlony lmpı-
far.nda... . I 

- Garb <;i)lündo esir-
lerin sayısı 50 bini buWu. 

- Al~ imali itaryayı 
iı gnle h~orlamu .-

- Ahruuı generali Kei~ı. Jlit ... 
lere mütt.cfikind n BY'J"UJı=~ 
bildirmiş ... 

imali Afrika 
SU!-

Gibi lın.bMicr ve sem5meler
den anlıyo ld ger9Ckdcn bü
yük lokm:ı yufmıya ~ı 
runma nsla 'e zinhar hüyülı söz 
söylememclH-

A. C. SARAÇOGLU 

değili . Bedbaht insaniyete lıiz
·met, · tC' o kadar. 

Bu• " Hmdistan bu hadım 
r, ndan .. ev r ve herkes hürmet 
eder. Ve bütün bununla bo..rabcr 
kimse~<', hatta Mohntma Gaml
lıiye b " cğıniycn ,.c fikrini a
paçık sôyliyen bir kadındır. Ba 
n.ı. Ga" thi taraftarı bir müslü
mnn d rli lti : 

Ölen ngiliz sefirinin 

(Bzt tarafı 1 inci ııayfada) 

'e yeni bir boksörüınuz olan H:ılil 
ÇOL.: teknik rokibı karşısınd:ı fazlı:ı 

bır i' garemc<!i ve maçı uf:ık bir 
!arkla sayı besablle kaybetti. 

ttçtincü maı:ı (Abdı (Alemd:ır) Hi
dayet (Galata Gençler) y;ıptı. Bu 
m::ıç çok ~ oldu. Her h:ısmma 
karşı üstfmlük gösteren Abdı rakibi 
füd.ıyetin kil unun faıl:ı o}J:ru:ısın
dan bu sefclıki m;lçında mühiCl. bu 
faikıyet temin edeır.edi. Fakat fev-, 
l:alfıdc st'ri olmnsı ve güreşlerinin 
keskinliğj ile hasmında bulduf.<u mü 
teaddid açıktır~ isill:ı.de ederek iyi 
bir m~ yaptı "C .kuvVe11i r:ıkib"nı 
~) ı hesabile ma~lüb etU. 

"- Baynn Gandhi, benim ta
nıdı~m en cesur kadındır. Bü
tün Hmdistanda Mahatrnaya ı 
ka.rc..'1 koyabilecek bir tek odur." ı 

ÖC'dim ki: 
" - Siz fikrinizi Mahatma 

G:ındlıiyc açık söylemiyor mu -
1mnuz. Daima o h rkcsin fikri
ni niıyo · ve dinliyor." 

"- Doğru, fakat şimdiye ka
dar bazan bize yanlış görünen 
fikiıic:ı i bile zamanla o kadar 
dogr , rıktı ki cesaretimiz kal
madı." 

Üçfu:cüsü bu çiftin manevi 
evladı hemr:ıirc (Miraban) dır. 
Dai y lmayak gezer. Başı 
tırashbr. Arkasına bir gömlek, 
bol biı' etek ve soğuk günlerde ı 
elormeci bir hırka giyer. Başın
da bmm köylü kadınlar gıöi 
bir ortu vardır. Uzun, sağlam 
bir \ dü, esmer, muntazam 
hatb bi yüzü, çok kuvvetli d -
rin gc ~i varclır. Yiirüyiişüııde 
ve bak ındaki kati ifade adama 
bir k ylü kadınını hatırlatır. 

.. falı dev onu takdim etti. 

son sözleri 1 
(Baştar:ıfı 1 incJ ıı:ıyfada) 

tclılikeli olncnğını, Alrruıızyanın son • 
bir g:ıyretıc inöltcrc mi.lnalalesinı 

kuldlndcn ımh:ıy:ı ç:ılışacağını, buna 
hmırlaudığuu. fakat Amerikanın 

genls, daha geııiş yardlmlorile 1ngil. 
tcrcn!n bülun bu darbeleri atlattık -
tan sonra 1942 senesinde hatü't belki 
d ha ewel d~ nlhal 1.a!eri kozaoaca
gını soylemiştır. 

Vakıa buı;ünlcrde mihvere büyilk 
mıky.15d:ı sıyru;l ve askeri gcn'lone
lerdc>ll IJ;ışka Wırctct ııasib olınuycr. 
H:ıvu hıırh nin en km'i safh:ısı cylıU 
ayıııda nlmnı~.tı.. Amerikalı b:ı•a gc. 
nerali 1ngiltcred<'kı reyah:ıünden do 

1 
niı unde o s;ıfiıa aUabldıktmı a 
Almııny:ıwıı h:ıvolıırda dah:l k:ısvetli 
bir h:ırekeh bcklencm yeccğini ve 1 
böyle<:<' zafcriıı lııgilt.ercyc ınukad -
dcı olduğunu sö.rlemiştir. Den..tzJerde 
ise Almnnya İngiliz nnlmıluılesitıe 

Dorduncu m:ıç (Huseyln (Beşik-

İtalyanın harbe gir
mesi Alm nyaya ne 

kazandırdı ? 
\-Urdugu darbclerl heni.iz bu müna- CBai t vafı 1 inci sayfada) 
krıleyı eksıltn•cye bile muktı:clir ola.- birlikte tt.:ılııya irıde olundu. Elhasıl 
m:ımıştır. müttefikler 1talyayı mrıncn ve ıruıd-

Fak:ıt ml.lte~ db 1ngiliz sefirinın dct<'n mutazarrır edecek her türlü 
tah!niıune gorc bütün unıidı ~.. hılc&.reden ı~nab ettner. 
denizlerdedir. Loro · ın t:ııunini Frnnsnnın inhil.ali Uıhakkuk ettiği 
gibi 1041 senesi Alnmnya deniz - t.-ınhde ibJl;:ı baıka bir dava one 
terde çok :ılır dnrbeler lıımrlıy~a urdu. Du~ cf i > ideolojısinin 

bunu yeru ın etürc[gı uç, dort yuz her şeyden evvel \erilen sozc sada
tonluk tahtdb:ıhir le temme çalı - kat.inden ibaret oldu ve önacn
ş:ıc..ıktır. Bu tahtclbahirlerin bütün aleyh Almanyanın harl>de yalnız bı
miırettebat.ı, BUYlll'.ısi altı yedi k~- rnkibınıynC'iğını> ililn ederek harbe 
den ibal'cttir ve Almanyo bunlardan gırdi. Bu emri. akie bir 'e,y yapmcığa 
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Ancrııc blllil.lra ç nleuk ebllg 
yirmi lirad:ıu dıln o' B".ml;ırdan 

askeri bir rı.iibc altına alı-

nanl:ırı:ı rutbclc. e 
tubrı mülki va:tl!cteı.-: • ~ 'lie,Yll 
ucrcti tut.rına.ın noks;ın bulunduğu 
t.ıl:dirdc farkı. 1:.1!:. .l.:iW> oldu u cbl:"~ 

butçcsınd"n tcs-r. ~ unm-. Bu m. d-

•• ere 
aşı 

ı· nem ır
verilecek 

'l:C :? a uncu m..;d=ttı.nae. 
ı::il!llill :ı!aca&.ı ycru .. klı 01 

:M d:ie 24 - Umuml m""•a:et:cyf' 
d;.hl o!..n \ey;ı mülh~..; \C hu:. l 
bi.. tçcler1e .d.ıre edilen d.ı!l"ell!r .. e 
\ cya scrmuy\!SJÜ:n c.ınıamı de\ lcte ... 
Gl:ın veya h~-usi k:ınunl;ı.rla dC'\ ic!
~e te:;;'.dl edJen vcy:ı bı.r l!Ilhyau ış
leten uessesclerdc mu:;tahd .. !l1 o~n 

Urla ' ıl5yct ve belediye da cıu.:u

::ı..""lllcri ~ıklanrbn bul::c:ın' rd~n 

talim ve ı:: ne•r:ı mun;ı.sebctll'le 
silih a!tm.:ı :::lın::ın.L:ırın rea:ı vey;:ı 

ucreUerı memuı. oldaklan daire ve 
m~ tam ollrak venlir. 

• 
Mil!'elleflere bazı hu u -

lar hakkmd izahat 
ve Hecek 

.t:vn ncsrolunan '3890 sayılı 
kazan,. vergbi knnunu eski ka. 
nunun hüktimlerindcn bazıları
nı değıştı.""L'lekte ve mükelleflere 
yenı bazı mecburiyetler tahmil 
eylemektedir. 

Bu yı! bThinrosunda mükellef
lerin tatbik etmeğc mecbur ol
duldarı bu yeııi hükümleri aıa.
knlıfara izah etmeği, Maliye Ve
kiıleti isabetli bu!mıL~ur. Bu 
n1ünasebetle önümüzdeki haf
ta için.re Ticaret Odası veya E
minön il Halkevi salonunda bir 
toplantı yapılacaktır. Toplantı· 
da nlfı.kadar Defterdarlık me
murları ile hesab mütehassısla
n bulunacak ve tilccarlarla. di
ğer mükcllcllerin, muhasiblerin 
tereddüdlerini ıza!e için sora -
cakları su:ıllere cevablar vere· 
ceklerdir. 

Bu izahatlı toplantıya istiyen 
mükellefler i~ak edebilecek 
kru-.anç vergisinin tahakkuku j 

de hukmü 4WO s:ı,ırı.lı U!l h'.lkum-1 
leı:ine tabi ıuemurl.lr hakkında da 
tatbik olunur. 

Aceak bunlardan 3S55 s;ıyılı k -
nunun l 9 uncu ve 365!) sayılı ka -
nı;.:unun onuncu maddesınc dahil 
nıü:>tahdemlere verilecek uercti..'l n
zami mi.icidctl 45 gunü ge eıncz. 

hakkında. tercddiıdü \'arsa sual 
soraerak tenvir olunacal<tır. 

Diğer taraftan İzmir dcfter- ı 
darlığı da eV\·el.ki gün ayni mak
sa<lia Ticaret Odası s:ılonunda 
büyük bir toplantı tertip ederek 
mükellefleri VG muhasiblerı ten
vir etmiştir. 

taş) :::,eı.tlh ~G ' - .ı..""""iJ:Y 
idı. Bu m;ç u_'nia. • 
tcresruı olm.:ıdl.. B lluseymin 
farklı bir galibiyet ~!de edece umid 
edilirken antre. .. ır.~ dol;ıy-..silc 
yorgwı dü:tu 'e cy - ı::u !t ra-
madı e n t:.ccdc 5~ib·.ı bır 

ı;ayı Urkllc g;ılib gci.tı. 

Besinei ıruı,;ı M:ılı •• < G-~:zı-
saray) Panayot (Kurt'..:!.luş) ) .. ptli.ır. 
Bu k~ &;".ıyet :!rt. "c ç1:tın ol
du. Gal:ıt .,r:ı.r antr::nor.ı: 'Yo,.g les-
1.onuo. b!r:: r;:;a G- !"U!d~ [t.r.a cttig.i 

Muhteşem nc!E!f'.lıı f.nl:llı ı y t--

Buıiliı:cbn ııskeri bir ı-Utbcyı ha .... 
nl:ınların m:r.ı~ veya i.ıc:rcU rı tutarı 
mcnsub oldukları daire ve a:uesse.se
lerce tölin obrok licrllir. Bu gib.le
Icrm d:ıire ve rnuessesclerı den :ü -
m3ktcı oldukları mnaş vey:ı TcUcrı t 
hmz oldukl:ln rutbe ma:ı;-;l;mnd n azt 
oldUo.liu' taıı::dirde tarla "e askeri b:.r 
rutbeyı ha!z olup da yulwında yaz.ıh 
daıre ve mu~de ~;.ıl1.ahdem 

obuyanl:ı m rutbe ınaa,.L:ırının La-

a 

uzere kıt.;ıya ıltih:Jk[arı tanhındcn 

it.ibaren Mılli MuC..t:ıa Ve .uletı bu~ 
Çt'J den \'en lir> 

dc zorlu rakibin- kar,.ı yı b.r m .. ç Belediye ile Evkaf arasında 1 hakkında bu iki noktai ııa~n 
yaptı ve ber:ıberl• ı tflıun etti. uzun zamandnnberi mevcud bu- tehf etmek mümkün olabilmiş 

Altıncı m:ıt'l Gr.l· tn ar. ylı Abdi ilt' lunan ve bir türlü halloJunamı- 1 ise de en esaslı ihtılaf mevzu
Kurtuluşl'J Ech:arc.l y ı>U :. 1 n yun bu suretle her iki tarafın da lıırını teşkil eden ~"'vlcafa aid 
de eski boksör o V<:? Iev~ zararım mucib olan mühim ih- suların belediyeye devrı ve su
do.ı,.'llşkenliklcri h.ılk uzcrınde çok tilafların sulhnn halli iı;in Da- lnr üzerindeki belediye lıissele
heyccan uyandırdı \'c her hnreketıeıi lıiliyc Vekaleti, Belediye vo Ev- n, E,·kafa aid olup da bir ka-
takdirle k:ı~land!. tlrlsır:r:ı de yı:-t kaf ınümt..'Ssillerinin iştiraki ile nunla be!ediyelere devrolunan 

1 
tek"llik o mazı ve aynı rraı d., biri- bir komisyon toplanmasını iste- terihi eserler ve medreselere 
bırler,;.nc denk bı..1'11' ı :rnişt.L aıd akarların kime aid olacağı 1 
gnlibi seçmekte mu ıwı hı !yete · ok- Bir müddettenberi f.aalivettc ve kimin tarafından itlare olu
tu ve maç cks-wyetle berabere il ., bulunnn bu komisyon Bcleruye n:ıcağı meselcri etrafında an-
cdildi. ile Evkaf anısındaki el) mühim laşmaya. vasıl olunamaınu: tır. 

Yedinci :naç ikisi de (G,ıl:ıta Genç ihtiliıf mevzularını esaslı bir nacağı meseleleri etrafrnda un
ler) kulübünden oları n •ır ikletıcri- seki!de tedkik etm~tir. Bu ted- fuıdıı her iki tarafuı noktai nn· ı 
mizdcn 1lyas.Ia Hanud y;;ıptıbr. Mnç l=ikat neticesinde ihtilaf mevzuu 

1 
zarını ihtiva eden mufassal bir I 

çok sert oldu. Her ikı t:ırn,t'. da yunı- etrafında her iki taraf noktai rapor hazırlamı.~tır. Rapor be-, 
ruklıırırun şiddcliıu binbklerindcn nazarlarını izah ederek müda- Jediye tnnıfından Dahiliye Vc- ı 
<'Sirgcmroiler. D;ıha uzun boylu olan 1 faa etmişlerdir. Bazı meı-::e1cler 1 kaletinı' gönderilecektir. ' 
1lyasın Uperkurtle, Kroşe arıı.s: \"Ur- ----------------------------
dugu :rumrukla!" hıısmını sarsd, ve 
Abandonne. etmcge n1ecbu: elti. 

Mohaç kırkoşusu 
.Mevsimuı i kır ~usu havanın 

muhalefetine rağmen bu nbah Ş şli 
sırtlarında 3000 ve 5000 metre 'üze. 
rinde yapıl • Koşulara 5i ki~ ı:tinık 
etti 'e iyf ncticcler ındt. 

3000 metre 

kikatlı 
Müstakbel damadından 

ahb yemiş, sonra 

!--, 
düğün paralarını 
inkar etmiş 

Yazan: 

ur~d Uzdllek 

Patlayıcı maddeler 
-3-

Sulhda ve harbde 
barud 

Pattayıı.:ı maddeler endustrıde uı~
b k sahas.ııı on yedinci :ı.sırd.:ı bUl· 
mu:,;tur. llk ~..-ıeı k:ıyalJrı p;:ırı;;ıllı
mak hUSU;,Undcı .ulliırulmı tır. Tel<· 
nık zo::lukl:ır hem(!Il h;:ıll.c-Jıl ,ıt'ınıŞ

tır. Putı.ıyıcı maddelerin ımalı ~c 
cndı tridc ısumali bırtakım tekn ~ 
zorluklarla k;.u-şıla'inuştır. 0.1 do
kuzuncu asırda demir yolu \ e rnıı

dcn mühend.slıklcrinın ftı.m·ıda ş;J
yan patlayıcı maddelere çok iT' kdıır 
lı:ızı.m1 hissetmesinden sonr:ı bu \ :ıdı
de orıjınaı ro,erşler yapılmıştı • EıY 
dustı iycl mcdenıyett.e her sene sar!C"" 
dilen p;ıtl:ıyıcı maddclerın m ... ıbı1 
ı,,-ok buyuk-tur. Sulh zamanında en
dlllitrı ışl ... ede her sene_ sarfedılCSI 
paUayıcı 350000 tondur kı do :.C

nedc !40000C ton eder. Halbut->ı ı13-

kcr ıdareler ı ·ııı senelı::. m::ıt .ul 18 

ıla 12 bın ton yani dort ııen~dc 40 .il 
50 b rı ton k dardır. Geçen h.ırbdC. 
dört <;CnC ~arLncb, ordııJ r ·oo 
ton patlayıcı m;ı.dde l.ull .:ırdı. 

Bu ikdcır ı:;ulh zaman ı ı-

l:ırın kull.mrl.ıgı mikd:ı!"ln ,IJCl1 
yuz mıslı k .. dar Yl1~ 
h.ırb esnasında kull.1011.m ıt' yıı!l 
ıı:ıaddclcr ıı;ı; ı•, niıddet z.ıı ıınd 

dil tn ! lcrind<' lrnll:ınılar. . 
ı ın U. nı •. ı .. :ırdır. D. er 
d::!'l no.Ln::ıl de\ irlcrde ~" 
lcrı c:e kull~nılan p tlayıcı 

ord;ıl:ı.r tar f:.nd.an • sarf edilen 
d.ı.'"tn otuz be~ ı ıslıdı . B~ · 
laı· normal .t-•· .ı:ıl.ırd:ı 
d trı ı lenndc harb 
rarı ek:ıd:ıı· ÇOK kulLınd 

mey\ :ı bi.lh~clcrındc :ı~ l.ar 1-

d:ıkt ur zıyı bel!cır.ck ;>ıcrıne P •! ı
) cı m .. ddclerle .ıtaıak 

usulıı u.ur odc muhım 
yapılrn .tadır 

Top b:;ırutunun kcşfı uzc n "1 

be. u ır k. d.ır bi:r z:ın an g,...ti}dcıı 
on.r.ı ond.-•1 do:ı:h:ı ku\ Yet.lı p ~.> ı 

maddeler .t' !edfüni.tır. Woul! 
muıdc b rı 1771 sene de çı. • tJ ı ot 
:ısidile mtı:U. eleye tfıbı tı:.t.ar ..ıK piJ;;
rık :ı!İd.ı •·C"Ş'etm~ti. Gcn;ı G! \ c~"l 
d .. h.ı <'" \ ('( odU..'lU azot t-.sıd le. .ne. • 
mele cdCITk p:ıU;ı,ın m;ıdd 

ınıs.s da p .. 'b.-nn hakKını 
buyuk bfr ~dme ile 'u-u:ı 
çok so 1ra Oi..J eı •• lmıştiı. Pıkn : 
dın sıddctle p. tlamasının . ebe 
yevı tcrkıbiııd yatar. Bu • ıd 

boo, h:drojc::ı, :ı::ot ve oo_ ıJen 
mu!'Ckkeu <ı up bu cısı.mdc a .>tUll 

çogu okşıJenle baglıdır. Azot e ı-
sıJen :ır .. s.ınd ki teamul o~ JCn ıle 
hidrojen nr:nındaki teamule n.ız:ı

ı ıı az o!du~uııdan bu asid •l ole -
ı~.ıııcr, k:.rbon, ok iJe.-ı \ c hıdroJC'll 

a.--asındaki c:ızıbe dol:ıy.ısdc :w·:ı ge
hrler. Bır murekkep t mın r u
ı-ckkı"bleri arııU!rmdal:ı cezb ;uv,.ctı-

ne n:ıımr.ın vaziyet almak ı tc ıer. 
Konuşmaya başlayınca, İngiliz
cesinden iyi tahsıl görmüş oldu
ğı.m ı anladım. Sesi kalındır. Ka 
lın kru 'arı altında kudretli kes
tane rengi gözleri varclır. Bir 
gün evın damında oturduk. Ba
n~ h l atım anlattı. F:ıkat sıkı
lara.Jı · "H yatımda ne var ki 
söylı) t\im ?" diyordu. 

sel'ilerle ~.. etmektedir. Manevra iınknn yoktu. 
l=abil yeti zıyade ise de U?..ıık yolcu- ıtolya Avrupanın kalabalık, oı'du
luklımı nı~mmil değildir. Arıcak su, S:1Myii, iktı:ıacll vaziyeti oldukç:ı 
Almnnya F\·ı:ınsız ~hillcrini. tuttuğu 1 ileri devletlcrınclen biddir. Oç dlh·t 
fçin u:aık mcs::ıfelcrc rnuht:ıç de - sene evvel I-t.ıbeşıstanı .. ~"li. 
ğildir. Bu küçuk Uıhtcltı.ılıidcr. FrM 1 Gerçi Habeşlerin ınuı1tazım bir or
s::ırun .Lorient lınınnmdan hareket e- f dusu yoktu. Otuz bin kl~ilik tı:ıssa 
dccek, lngılterenin ııimnli, ceuubi A- ordusunun dahi nyllklıırı ç.ıpl.:!ktı.. 
menkn yoll:ırtru, dohrı a~d::ı Afr.- Bu h;ırbin ndJCf:Slnc b:ık it:ıQ- n 
kJd ki Framız lim:ml:ırından da ordu unun ku\\cti hakltında bir fi
Hınd yolunu J· eccktir. Bugun bile tır edinIIcmczdi. Ancak ne de ol:;:ı 

Al.ımınya lngiltct'eyı bır tar:ıfdao ha-t bir mtu1:ill:ıkiyetti. Bu ı;~ İb'
vn )olılc ve 1ngiliz lı llnnı dchı ete yanın km'\-el \c kudreti küç~.k go. 
salarak vurm:ıya çnlışırkcn b.r ta - riilınıyerek harbdcıı U?.ak kalması 
r:ıfd,:m d:ı denulcrdc tah1clliaWrlerı-ı s .. mlmiyctl:? arzu cd:liyordu. Fal.at 

1 - Konstantinl {K. ) 2-25-12 
2 - Habib (AUctik Yıldız) 5-48-12 
3 - Tukver (Kale) 51-12 

Evvelki g~Q scki.zincı asliye ce
uı mahkemesinde çok dikkate de
ğer blr ty:ılan yere yemin~ daV4l
sınn bakıldı. Çok lmldkaUI bir kay
nana ofa~ğı 5fmdtderı bt-Uı olan 
orta ya51ı bir k dının suçlu al•rdk 
tıktıgı muTı:ıkeme duruşması k.ır:ı

ra baglanarak ucticelendırildl. 

Aracb sır...:l.ı öte .. iJn benki ıle İb
ı ahiırıe haber gôndeı ip duğün mus
rnfı chye, ni n elbiseleri panısı dı
ye ibı-uhimdt'u pur,ı çel.meye b;.ı -
Iır.ın Humı.:rcwn :ıldığı p:ırn tut.arı 

altını be-. llı:;:ıyı bulmuşW.i. Fakctt 
lııi!;.i crl:ıda nı,:ınd.m se:> s .. da yok
tur. Bunu ııı..ren 1bıahinı li::ayn;ma
rı ı ıkbogaz etnuıı \ c kendısiııden 

ycnl.derı p:ı-a ı tt'nince :.mdiye ka
c!.ır \ crdi t r mr. yenilrruş oldu ı

ı :.ı ı:>ı • B ;;,. kala tutmak 

' Ani darbeye tutularak :ıtoml:ır n y.!

uıden tertibuıe girişilıl""..c bu jdiıı 

'Mırabau, Amiral 'in kı -
zıdır '\ e c n mutena ve moda bir 
muhıtt büyümüştür. Fakat bu 
mubıtı hiç sevmemiştir. Hayat
larını Inız zevke, ğlenceye 
vercnlt arasında kendini daima 
valnlh h ;etmi tir. 
· " o yete denilen hayaı.t.an 

• n nefret ettim." dedi. 

ABONEBEDEU 
Tlirklye Ecnebi 

{ "'NELiK 1400 Krf, 2700 Kl'f. 
~ AVLfK 750 » 14&0 • 
:;" AVUK 400 • 800 • 
1 AYLIK 150 • 800 • 

16 E rır.clkinun 1940 P:uartest 
11 Zılkade 1359 

3 BırinclkAnun 1356 
C un wS 1 Ay 12 Ytt: 940 K:wm39 

8.19 
Alqam 

12.DO 
17.42 

C)Olı 1kl~dl 

7.28 8.48 E:uni 
13.10 
Yatlıı 

1.39 
19.21 

l!J.29 
lmulc 

12.50 
3.ı2 

DİKKAT 

Vasati 

Ezani 
VJaaati 

•Veni Sabah> • glSn~trllın ya~Jar 

va ıvr•k no !'edllaln edllmctln iade 
ohııımu: vı bunların kaybolmaların

dıtt dolayı hl9 tılfo owllycıt kati J 
ııma. 

le bu;> ük 1mu1ı.ı. lt~fficlcriııi batımwya tfalya harbe girince ne multcfilce l 
U&l mal dır. inglli.z - Alm:ı.n tım-- ı umıd edild ı ı .... d. r faidc ne de 
b. bu iki s;ıhay;ı inhisar etmlşfu. hasmın,1 enaışe cdfidiği kadar zarar 
Fnk:.ıt bht"'l~ bir harbi, ancak n ı e>rcmiyeccğı meydaı n çıktı. Hatta 
b:tsiruıI::ır.ı l f.tnlı<;sır kalıyor. E, velki ıtalJ an erkfimhı:ıı biycsinin hazırl:ıdı
h:ıfl.n büyuL. bu· L:a!Ue ta:ırrtızurıda gı muazuım phınl..ırın birer b..rer 
btr luylı tnzUiZ gcm,;sı b:ıtlı. Bu bas !niisL h.lllkis müllefıt.ine z.-ırar vcr
kın anb ıl: n Okynn~;ırın ort.:ı ındı mt>

0
e b:ışbdı. 

h:ueketsiL kal:ırıık ~ 1 ri Y;ı ıtasHe BU.:lun Yunaııu;t 11 h. d e i. AMk 
lngiliz kaiileleruu haberdar etm :re h;,ıı bı yalnız 1 taly:ırun dt'~l Alıranm 
tahtell.ı:ıbirlerın işidir. Urun muddt!t I d, ınc~biiru laııutan bil' macera h -
bcltlltorl r. Yofüınwn üstune b r Jıı c girmiştir. i \ eç cclii!inin, Ru-
kafile clü,1inc b" ok • .,telb:ıb r J ıc pctrolunuıı, Avrupad:ı ele gcd-
birdcu huc:wna ve mm::ı fak ı ılcn iaşe ı c ddının mühim bir kıs 
o uyorI:ır. mı ıtaly:tya nkmaktadır. Buna '"lnU-

Takım itibarile.: 
ı - ltlrmı:zı mavi 1+5 

ssyı 

:.ı - T. Y. Y. K 7 8 9 
a - Atletik Yıldn 2 ı ro 

s:ı.yı 

6000 metre 

lL 17 

24 sayı 

12- 2! 

1 - Aıtın (B.J. KJ 17 3a - 8 
a - '.M:•!idıs (T. Y. T. K) ıs - 14 

3 - Eşiu.k (Gal:ıtns:ıray, 18 - 41 ı 
Lig maçlarıı tehir edildi 

Hafta :ın!Sl yagrın li ddctlt) :ı;;rr ur
laı ı.etict:!:'inde g:ıyn nizamİ \·a ... ıycte 
gelen Fener bahçe \ c Ş1."l.·C'f t dlm ın. 
daki lig maçların dun de • .ım edl-
lememfşür. 

Galalasarayh Bodurinin 
cenaze m rasimi 

dün yapddr 

Fakat bu hcr ::"':l n y.:ıpıl; :nıyon kr.b elde uillcn mm: ııfrakıyct l• · - mı.:::D::ı::::ıı:::z:11==!!Zllılıı:ı:z=='2'!~~ır;:mı 
te:;adilfe, ~nsa b:ığlı bir akındı:. Ko- ir. AL'll:ınya lta'y, nın birnz m b:ı -
ca Okyanu:::d tngflız kafileleri f n ıcLlz surette i r. r clt ıd bu malzt'nıc 
yol mu yo •• 4tc buncbn dol yı ık her h:ıldc daha muhim isler gor
ALnaııya daha koli blr sılülı • ra. ı.-ı.ek. i üdadn dadır. tt:ı]y:ı, Alm:ırr.zyh 
mal.b ve kuçük tahtclb:ı.hirlcrl de- 1 en büyük ya.-dımı bibraf bulımdugu 
nizlcre çıl~rmak uı.erc \.ıuhınmak -, tanhlcrdc yapıyordu. Çıınku btt mcm 
tadır. Fakat buyiıl. tahtelb:ıhır- lelcct AvruP='. : bl ·ı~ ının . nçık. b~ 
lcrin ç:ıresinl bul.ın 1ngiltcrt' - kap?StTU t~il etmekte idi. Şlın:lı 
nin küçii terle de lxışa çıknc-.gın- hem bu l;;aJ)l l".npn mıw h m d Al -
d:ın mütc.,effa sefir de emin olınas:ı 1 ;-..y:ırun dışında tırnağmd n :ırt-
19U de \C belki d:ıbıı ev..el ~:3!crin Urdığı rn:ıl~ fıimll bir ortak 
koz:ınıla~gnu o kad:ır k:ıt~ ola!'. çı::mıştır. Dinatt leyb lt:ılyanm AL. 
söyler :mi .di? ~ S A ın:ın da\-.ıgnm ınfiz<ıberctJ :adedi kıy-

Yalan yere yemin et• ı ld~ 

lle ve suçlu olar.ık muı::::ı eye 
.ıılman kadın ;E.yupde olur. •ı Hılın!
l'e \"C ö;ı ac:ı tb bir müddet c.
\ l'l Hilmiyeıun kızı ile n ani ~ 
U7.G"C bulunan lbnıhim nde gc 
f: delikıınlı · dı. 

lddı y gorc; 1brdhi 
aleyhine Eyup S<lih hu 
ıı.c:,,indc {'\;\'tice bh: d:ı" 

öUgı.ınü de sen y:ı~ ca n 
nişan yu:zfitleı- ni ikisini tlı: 

tıraca~. 

1b ah" n bu tel.."1ili de ı 

tcyuıcc ka) " :le d;ıhn .sıkı b.ı
:..ar:tk.. 

- A;>ol p 

, n billurl::ırı buyuk mtkdard;ı ;ıl: 

knrbon di oksıd, buh:ıı·. nwt 
rı hasıl cdc•·ler. !\lurekkipl«'rı 
binbirinc pek yakın olma ııı ... 
layı bu wı.dde moleldılicr dal ~

r.ıtle tertibe glrcrlc.ı, her .ısıd olc
kulu kendı kcndınc p...il:ı.r. Pik.rıl• 

.iSiddc biribiriııe tesir ede! .. ıar 

buyuk daneli top 0..-rut • 
nnz.:ıran bırıbirine pek y k 
Burufan dolayı pıkrik as·d d ı k \• 
\:etli p;ıfüıyıcıdır. 

1 kti~adt~aft~sı 
BugUn Üniversitede 

İktisad Haftası 
kutlulanacak 

İktısa<l ve Tasarruf Hartası 
istifadeli bir surette devam et
mektedir. Bugün İktısad Fa
kültesi ve Üniversitede mera
sim yapılacaktır. Üııh·ersitedeki 
iktısad güni.ine saat 14 de !s
tiklfil Marşını müteakib Rektör 
Cemil Bilsclin açış nutku Qe baş
lanacaktır. Biliıhara profesor 
Yusuf Kemal Tengirşek, fffct 
Aruz, doçent Ziyaeddin, bireı 
nutuk söyleyecektir. Bundaıı 
başka talebelerden bazıları d:ı 
söz alacaklardır. 

Tepsi yüzünden 
çakı ite yaralamış 
Üsküdarda Muradr is ma· 

hııllesindc Mekteb sokağı 17 nu
marada I\:nrabet bir tepsi yil· 
ziinden kavga etmiş oldukları 
ayni mahalle sakinlerinden Nev
dnn tarafından ç:ıkı ile yarnlaıı· 
mı!; ve suclu yakalanmıştır. 
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BOŞA GİDEN GAYRETLER 
YAZAN.~İLİZ BÜYÜK ELÇtsi SİR NEVRE HENDERSON 

TORKÇEYE ÇEViREN 

( Hüseyin Cahid YALÇIN J 
-64-

R_,OBallwl ve mukadderab maddi yardımı onun derhal • 
blaat ta;,iıı premipleri Bitlere Jlmetini temin ~ ebemdi 
bDıtlk t.ımanyayı yaratmağa İtte bu mii18hazayı ylrtlten 
hismet ettikten sonra şimdi ta- ve ilerideki Alman taamızuna 
•• m ma ıllım pçmie bir bale kal"fl eulla cebbesine Rusyanııı 
gelmilf;i. Bunlar Perap yilz- da girmesini elzem bulan. lDgmz 
.._ lılr-tarafa ablmıştı. Yer- ve P'ramaz htlkftmetlerl U. R. 
JeriBe tten,a Mkimi,eti emeli S. S. ile mtızakerelere bagladı -
kaim olmqtu. Eğer sulh mu-

1 
lar. Bu mtlıakereler o gayet kıy 

bafua edilec.elme AJmanyanın metti dört ay zarfında temadi 
han~ hududJar dahilinde .ka- etti ft ağustos sonunda nilıayet 
lırsa m,nten,l harbe girişmek R_,..mn birdenbire istikamet 
meebmiyetinde blrakmıyacağı- değh}tiı mesile neticelendi. Bu a
nı billfır kadar berrak surette rada, bizim Moskovadaki müza
götltenü çok esaab bir ilzam terelerimiz Goebbela'in propa • 
tepjl ediyordu. 1914 de, majes- gandaauıa Almanyayı bir kere 
teaiıı hWdbneU kifi derecede daha garb devletleri tarafmdan 
lllLrih surette hareket etmemiş çember içine alınmış gibi p 
olmakla itham edilmiştt. Bu termek içha gayet iyi bir fırsat 
miwh aı ıle bir dereceye bdar t.efkil etti. Bu ati.de çemberle -
isabet buhmahillr. Jılr. awn- meaia en bqlı imili olan Jn
berlainin hilldDneti tekrar böy- gilten tekrar Almanyamn bir 
le bir riak altma girilmem~e numaralı düşmanı ilin edili • 
&Zmf'blljftİ. Binaenaleyh, Le- yordu. Berlinde bulunduğum 
histan. münasebetiyle, berkesin biltthı müddet 7.al'fında hep 
görebileceği BUl'ette, tehlike işa- böyle olmuttur. Yalnız Bitle • 
reti ftlilmitıti. Maje9tenin hü- ria Çekler ve LebHler aleJ)dn -
kümeti bununla iktifa etmedi. deki taaavvurlan kendisbü Leh 
Lellistan ile kal'Şl)ıklı bir ulaş- Bleıi llu mağnr vaaiyete 8e91ıe 
ma vardı. Fakat Alwallymım muvakkatea meylettircliği a . 
emelleri h...._ plaılliiü man miillteanadır. ~ 
lçia, bir be laafta 90nr&, Ru- tenkid ve istihfaf etmek, harid 
muyaya Y Yananlstana da mrluklanm ve da,hill karışıkhk
tek tarafh garaııWer verildi. larmı uzun uma anlatmak, inhi-

A a .. 
matbuatı 
ve Suriye 

(Batmarpleden devara) 
Üç yüz bin Südet Alman için 

koca ~ milletini ortadan kal
dıran Almanyu.ın yalnız Ha
tay ile iktifa eden Türkiyeyi 
haksız bulmasından daha hak
sız ve daha gayri dostane bir 
hareket tasavvur edemeyiz. 

Alman gazetesinin Suriye va
ziyetiııi hülisa. ederken Şimal
de eski emellerinden vazgeçme
miş bir Tlrkiyeden büsetmeai 
Tllrkiye aleyhinde mı- taltrikten 
baPa bir mi.na ifade etmez. 
Tirkiyenin Süriye ıaaıtkında, 
Siıiyeyi müstakil, mesud ve 
hür gormekten başka bir emeli 
yoktur. Tilrkiye Süriye baklan
da bundan başka hiç bir ZBDl8ll 
hiç bir arzu Wıar etmemi.tür . 
Türk matbuatmda ve 'l'firk dev
let adamJannua .plannda Si
riyenin istikWi ve hürriyeti 
Türkiye için en birinci bir em
niyet şartı olarak ileri sürill
müştlr. Alman pmeteeiaill bizi 
Süriyeden toprak koparmak için 
fırsat bekler lıit dÜllUD tanım
da tasvir etmesı Silriyeli komşu 
ve kardeşlerimiale anınızda te
essüs ettiğini gördüğü samimi 
münasebetleri bozmak arzusun
dan bqka neye atfedDebilir? 

Dünyada belki her memleket 
IMı babda bir şey söyleyebilmek 
llakkına malik olabilir, fakat bu 
hususda ağız açmağa hiç hakkı 
olnaıyacak bir memleket vars 
0-da AllMayadlr. Çinlrii bisi 
Süriyeyi istfli etmeğe davet e
den aflz resmi Alman radyostı 
değil ıaidir ! Eğer' bbde Süriyr 
aleyhinde herbugi bir teea
vtbr kaadi bahmlaydı bu
BUll en birinei taraftan 
ve yardllDcm Almanya ohırdu. 
Halbuki Tihti7e ctiirü8t, ha
lia M ~ lairriyet ve 
iBtikliline hürmetkar davran
dığmdan doıayıdlr ki ıt.l!Mft 

guetesinin milahe9esine maluz 
b~-. o;+@ BerlinlD atri
blanna bplm••11 ve hakka 
ilürmet siyasetinden aynJme....... 

... ,,. Olhlıl YALÇIN ... ' -

ltı. bgiltere bu ıuretle .,..... tat laalinde buıfmıdllğunu, pres • 
aiyıetiııli ,.....,ak imtlııı anı - tiji azalWğını temin el-* içim 
yaeak eekilde Qdıidatmıt ol • hiçbir fırsat kaçınlmıyoıda. Rus 
du Maamafill .etiee gosteriyor miza.kerelerinin 1lıir çembsleme 
ki AteaaJ&Dln llopna gitmek tekli olduğu açık idi. l'U.t b• 
çok zordur. ı9H de ne yapmak hiç ~e tecavüzi _bir ıninada de
f'ıluinde olduğmn~ evvelden ğftdi. Yalnız müteamu. BM1ka
&Ö1)ediğimisden dolayı harbe ~t v-tası olarak arm edi
set.ebiyet vermiş ohakla it - li70rdu. Pııkat mftt.enddfd Al
ham edildik. 1939 da, vaziyeti- man zihniyetlenni Bitlerin ar -
miıd billQr kadar belTak 8111"ette tık yakın bir zaman için kat1 
göeterdiğimiz için Almanyayı surette düşünmekte olduğu har 
telldi4 dola)'IÜC harbe sebebi- be hazırlamak Uzere kamtda • 
yet vft'mit obukla yine itham tuğa hizmet edecek bir jlrepa. 
altmda lralcllk. Almanya her a- ganda Slfatile bu hareket pet 
maa lendi daftsınl müdafaa ziyad muvaffaldJ'et temin etti. 
etti ve meaıelede kendisinin nok- Da dört ay zarflDda _...lıhk 
tai nuarDlaa llaşka bir noktai ki ga,_me h' ette bulundu. 
nmr olabiJecejini btiyen aa - BiltUn bn ariiddet emasmda, 
laıada. 1Ja1ribt ~ki Alman Ahnanya bircpk insanı aefer • v ,. L tf K d haftkiıb Alman ırlwıuı faik ber ecliyordu. Almanya gilıi oa a 1 o u ır ar 
bulUdağa havali~e ~hisar et- bir ecııebi devletle hududu olan, 
tiğJ mü~, Ingiliz ıailleti, ~eaaleyh bbaiıp kalma kor- şehrı'mı·za geldı· 
~ ..,...._ klıllaw'aa l una maruz bulunan bir mem 
usullere karwı derüı bir aefret lekete d&Una tesirli bir hitab (aqtarefı 1 ıacı •Y'.-> 

- -ı 

SON 1-IABERLER 
JTALYAN 1 Bir ltalya.!! 

orduları Mı
sırdan atıldı 

gazetesine g8ra 
-------------------

YUNAN 
ileri harekat 
devam edigor italyada orta sınıf 

(BQUIMlfı 1 inci •.Yf•da) h lk •h t (Baı tarafı 1 inci uyfadat 
len başkumandnnı general Wavel'e a vatana 1 ane İtalyan iiltimatomumı aldliı 
ıru telgrafı göndermiştir: zaman Yunaninstamn taJn.11...il.. 

cGart> ~Hlnde tı zaf rlerınden do- d' ·u ' le seferber ve harbe h&zll' ol-
Ja71 kar.mndamz aıımüllı bütluı kav e ıyorm ş .. duğona dair tta!ylmlar tan. -
Yetlere luıraretli tebriklerimi bilcllr- tından n.etredllen ft8IDİ fakat 

(8q tarafı 1 inci •)'facia) yalancı iddialara nlhay.ıt 'ftl' • 
mek tbere aşağıdaki ~..,. 

t d ğ1 ces ret ve ka
biliyet de yn de ·ecede takdire la
yıktır. Aded e bir düşmana kar 
ıı yapılan "e b v k bir muvaf'faki
yetle WWVV\l eden bu taarruzla do
nunyon kıtala ile Hındıst n ve hür 
l'raDSIZ kuv eıle · · de mümtaz bir 
rol oynalnlJ ol • l nd n bütün lm
paratorlu1t1n buyuk bır l\ll"Ur ve if-
tihar duydu u eminim. 
Bir İtalyan albayı kendi asker-

leri tarahndan .öldllıiildii 
Atim, 15 ( a.) - ıe birindkhun 

tarihli ıtaı,.. resmi tebQinde l
taıyan alblı71 hsaronun Arnavutluk
ta kabnananca çarpsprken öldüiü 
ka,mdilmekte idi. Bu haber cloiru 
dıeiiktir'· Son unlerde esir edilen 
ital.7n askerlerıni.n Wne 8ÖIW 
7 inci Alp alyma kumanda eden al-
1-y Pauo. kendi askederl tarafın
dan katled lmı rt . Bu hidiae de cüier 
b~k deliller eibi Amawtluktaki 
Atalyan kıtala n tam b r kanJtklık 
ıçinde bulunduğu n ı bat ~kte • 
dir. 

Afrlkaa hareU& 
Karibe, 15 ( ) - Reuter ajan-

sının .husu 1 mubabfrı bildiriyor: 
Şiddetli m h ebeler ıta~anlar ta

cUs 
dilen tng z askerı h rekAtının Mlk
lerı l~an efk r lUmiyesinde mü 
h1nı izler buıtkm tOl \ e memleket 
mhıW n1 y kınl tırır gibi gostt-r -
mektedır. Fa ı t p rtisile ordu ara
sında ve bızzat 0t-dunuıı tendi için
dekı fık r ıhtı n r gıttikı,;e artmak 

tadır. E\" elkı guı ıkan ttalyan ga
~telen sulhe tar fdar oknJara kaJ'll 
sıddetli bir tasfıy ame~eıllnin ya
pılacatını söylemekle şi.ıphe iz hük<k
metln hisset nek te oldutu eudi1e7i 
1zb.w et.mi$ Dtılunmaldad&r. ıtal7mı 
mağlubiyeti, fafiat hOkAnleti için 

bırer tıeWlke ~ eden bmı hain
lerin Te wellksiz insanlana ~ 
aUohmmaktaclır. Bil BlıeS'anda 1.-oro 
J'Hfista ozetesi ettimlıe 111D1ıılrl ,.~ 
maktaııllr: 

cDu harb esmwnda tt;aqm Nil -
kının orta llalfı tam bir va1an baiDI. 
~ oı1a7a çsknuftır. Bu sebebla 
bir vatan haini DUMlllıelesi J1ıpllJaelt 
auretile bu suııf. -~ Ye 
11ıerbametaizce imha ecllleCektir .• 

Popelo D ltalia aaıhli da ~ 

evveUrt n~ ll3'Ri _.m.._ 
siz sidde"U &ö*rmiPb'. 

dılmrdaki vaziyet hakkında .,.... 
roluna resmi haberler çok ima ve 
tefainizdir. Yaba Sidi Jlwr...ıntııa 

rafından Liby hududunda hazırla- tnGJıriw eline l9Çlllek aunıtile taf
nan istfhkA 1 r etrafında ~ ıııilAt 'lierilmemekıe elduiıılndaa ahali 
ediyor. Bu enılerin ~ ta- arasmda şuradan buradmn ~ 
rafıDclna b yapdan taarruz ..W- dar çerçeve ıçiade bile allall mem
detinde bir taarrura l8re hazırlan -
dıtı anlaşılmakıadır. Ub7a budadu .lebtia içme ci.._ .WUiM lllfkill 

vaai7-*l ka~ --=- ... _ yakı ında bir tek 7ol mevcudıhır ki m:ıt sahibidir . 
bu yol İngiliz donanmaa tarafınüa 
da eece silndüz ~ ~ 

mektedir. Şip fe)tlinde alan"· Hal- A ·u ah· 
tiye i~l verilen .... yol üae- men m 1 m 
rlndeki Grazıanı orduJan birkaç ar 
evvel Mıaıra 11niikleri zaman ........ k arı ·ı . de 
.uz topçusunun en şiddetli darbesini ar ar arı esın 

lfimatı vemıeğe meamuz: 
ltaıyan tecavttzüne kU11 

harb ilbı tarihi olan 28 ilktee
rin 19t0 günü vaziyet IÖYie idf: 

1 - Epir mmtakuında "Fer
rara" , "Centaure" , ''Sienn&.. 
f'ırkalan ile aJtmcı, yedinei, d~ 
kuzuncu süvari alaylanndan, 
üçüncü humbaracı alayından. 
26 CJ alır topçu alayının l8 -.. 
taryamndıtn mürekkeb İtal~ 
nın Çamurya kolordusu karşı • 
Blllda bir tek Yunan fırkası var 
dı. 

2 - Pi9doe mıatakumda bi
J'ilı btr .,_. topçu kuweti ile 
tabi,. eciftınit alan "Julia,, ı. 
mbw'eki 3 cii Alp fırkuınm 
bqıımnda bir tek Yuma .-.,a 
ile tek bir topçu bataryuı ftl't 
dı. 

3 - Göriee mmtalrasmda 
19 UllC.a "Pmf>Dtıe,, fırtaı.rila 
iki Arna.wd taburwldan 101 -
inci J579Hgelf tlfek tümıar .... 
giimrllı tatJaru, -- ağır ... 
tarya ve bir tank taknqır..tM 
mürekkeb olan 26 ncı İtalyan 
tolorduAmuı karlwnda lıh' 
Yunan flrkuiyle bir Ymuuı li
nmndın hqka bir teY yoktıa. 
halya ordunnuaa mükeım»e -
len aBıllaludmlmıa olduğunu .,. 
t.aanaaua da bir kaç a.y süıwı 
bir laamhktaa IOlll'a kahbeoe 
yapılmlt oldQPnu unutmamak 
llzmıdır. 

Y-tıeWlll 
Mina, 1.5 (a.a.) - Yanan or

duları bqkumandanhğı t&ra
fındaıı H biriDcikimua a)rpmı 
Dell'dlea 49 numarah tebliğ: 
Taamı& harebıtlerimis m11-

vaffakıyetle devam etmekte -
dir. MWüm tepeler isnl edil -
mil ve bb- çok esir -fumlltır. 
80 tan fula otı>matür aiWı, 
Jayaa fGliları ve aaire ijtium 

(Bat tarafı 1 inci Nyfada) edilmittir. 
BLJnlll'dan JDUda ~ Jimm -.--MC-,-

: s 

ŞiMDiLiK 
BU KADAR 

lfık karartma tat. 
blkab kalktlktM ....... 
tatanw ......... 11 .. ~ 

ft m.......... ind:ftt••e• _. 

~ bqm:ıda ·"'~ Vlkla bu karanD ... 
glnleriDdıe ufak taret ...... 
lddar olmadı değil ... l'abt lıa 
DU tallil görmek Jisrmdar. &/il 
nzlfeainl anladıktan 80lll'& -
il& U1IDAk için azami ........ 
,.... art.ai. l!llr - ,_ 
80lln --~ n&' .... 
taJMmlandı -.. t.tarhııl m. 
mlnuiyle karuıbğa bürGallll 

Htlk ... t ............. itilll( • 
kararla '"1llklan karartma w 
maskeleme,, tedbirini mu~ 
bten llakbıdl. Fakat ba aı... 
nm il6a tıdıelba karartma w 
me•ftleeıle teırtilaataa ayma 
muhafazasını bilhassa şart ... 
tu. Yui bqiinkil tiilaya .... 
Yali ve ..-aiti icab ettirdiği W.. 
dinle hülıamet eMi ll8ranm 
tekrar rtau edecek ve halk ~ 
lflll hUır olan maskeleme t.ila 
batiyle JllkJanm bir anda ... 
rarta.bilecektir. 

önümüzdeki gilaler zarfuaa 
habersiz olarak ııaüteaıddid .
lann tecrübeleriııiD yapımı. 
mukarrer olduğundan hallmnt. 
Zl bu yolda ikiılci bir imW.. 
iteklemektedir. Blttihı rmmi er.. 
vairde oldutu libi hmual mDır 
kenlerin de laıer ll8Jıgi 1rir alarm 
eanaamda Jllk)anııı derhal t.. 
rartaeak prata tertiktı ıı.. 

bulwııdorma181'1 --· ..., aen karartma tatbikat.mm .ll:dıc 

mnım-den 9Dlll'a - aıebrlıır mbde ,. bıaı ba&,, tertihdo 
Janm ilana-1 edem.e,m l'Jir 
kimselerin elAn m•lr.eme mübe
yaa etmeleri halknmzm 1:m iti. 
Jlyık olduğu ebepupjyeti verı
diğini göstermektedir. l'aW 
her şeyde olduğu gibi bu · 
de aamanla ıhmnıt olan ~ 
.Jer geqeyelıilir. Bu aebeble ali,. 
kalı q:ıekwrılar kontrolleriai da.o 
ima sıkı tutmalıcf«r. 

Karar tatbikatının devam 
ettiği günlerde olduğu gibi lıA
len ve bundan soma da balkı • 
mlZln daima mtiteyakkız huhm
ması ve yapılacak alUmJardll 
"ışık karartma,, flllniıı tam ft 
ktMnmnls olmü ........... 
aı daima sllr &ih le lııe'1m ~· 
n.a.calı: ... )leyfifet elrnMır. 

MURAD nR'ITJ~t. rJ 

dUJID&Slna nıjlıPea, mttdaf• i- tlelkil eda ~e ferya- Jediye muavillleri, ıramiyet mil· 
çin faal bir t mayül duymadı. dı evlidlan alkere çağırılmıf dürü viliyet ve belediye erkam 
Sadece milli bir temel tmerinde o1u1ann yahud aileleri gittik· taıafıadaıı k~. Vali 
bUf1k Ah s m ve'detilli ge Pıldeti .ta. pı1a tMPtatı- ll•ti hlırıla Aamada -.111 
memetmell P~ ftJd '* m • ..,,.. "'11wwe ti...-lerin oldtrnıl meıdılrı haJır~ ....._ 
be erişmek • İlllilis milleti ta- tlki,.mi ltoğdu. Almanya bir .llat~;rea bk' ~ 
raflndan ne in r ratm hak tara- abah gözlerini açıp da Sovyet demiştir ki: 

yenıiflım:Ur. BUtPln rıcat etmekte o
lan siyah ıönılekli ve ~ bv -
veUer tnııliz ılft'ı harek~ni durdur. 
mala ve mev7.Jlerini tahkime çah • 
11rlarken kendilerini takib eden tn
liliz kıtaatından a7lll ~i 7emek 
tedir.ler. 

....,... tıeWlil 

lumlıla _. .......... -- - .. , ilte 
;!!a:!.~~ .._ ng reye yapı-
::!..:!' -.::..-1: ,.. lan hücumlar ~men petro1 

~ıa,-;. =~ eeı!cu·:~ Londra, ıa (a.L> - Bava'" tesısahndı yan ~-. a11••ındi. Hiç bir Rusyanın o gece Alma.Dyum "- AakaradaJııi temulanm 
tDgi1b. devlet adamı bu mtı.Wıa- melhuz diip>anı yerine do8tu. ve eanasında mühim bir meseleyi 
Z8J1 lıesaba Jratmamazlık ede - mttttefiki haline gelmiş olduğu- de hallet-•.. ,_...._ __ '-'--"'-· 
meiıdi. J'almt İngflıl miffetiei- -~ - hal DillaJıet hal WM9 __ ... ,, __ 

italyada ı mahal, 15 (a.a.) -
İtalyan umum kararıAhının 191 nu. 
marala teblili sinde Jollmon ..__ ilPaıDı ta- ckM9 ~ nemıetlerinin 

ı .. -- bir kanun liyibea tev4i .. telıllit: 
bes1ediii derin sulh aşkı bıle du. Vaamafih Mı ittifak henüz Şimdiye kadar cfife" daireler-

m...,,... -ıeletlelia lıiril*i tahattü et-emişti. Anda. ~ 1&.~ u:ı:e:: 
Muharebenin altıncı ıününe tesa

düf eden Sidi Barraninin tab~eain
den sonra 1&alJraa ve tıııillz kuvvet
leri Cawıo o Sollum Dardia çil 
mmtakasında sabahdan lqama kadar 
kanlı muharebelerle ~ • 
Taarruz ve mukabil tMıruüar bili 
tevakkuf yekdilerini takib etmJPir. 
Harb sahasında,: diifıunııD ~
ta o1n zırhlı <*mobilleri ve mülel
Wı tankları lö.rulmektedir. Fakat 
diipnan ku veüerinin t.Qiki lim41-

c:leceldlr. Dillmanın dtin gece İqiltere 
B. llay, IMa ~ hülıılMe' ta- u..tadıeti llaTa faaa,eti zayıf 

ard:mca Almanya tarafmdan mUfritıer ve Goebbels gi1Det tu- murlar nakil tarihlerine kadar raflMlm _,.,, •n <1ııtra7a ....._ olm:4tw. 

yutulmasma mfu:ıamaha göster- lfl ederken eenllk yaptılar. olan tekaildlflk haklarını kay-
_...---~ ~rıwli ~..... ~ --- -- uw.ı,,- Çemberleme propagandaannq bediyorlardı. Yeai huarJanmek-
11....tta pfil aömdl. l"almt en ytiı:6ce parçamndan biri ta olan bir kaaua projelli ile 
~ e.: :ı-==-~~ Hitierin garb devletlerinin Al • bundan sonra bu gibi nakil if1e. 
~ ı · -.r-™ manya aleyhindeki tedaftll çem rinde memurlar tekaii4Wk hak
bundaa _.. ilk. ~pecağı. ta • berlemelerini Lehi8tana b.rp te lannı ka.ybetmi.Jeceklerdir. 
amD ım,llıett ietinabl mı • cavttzl bir Rus-Alman çemberle Yılcbs babcesinin bir bıma 
kiıım. bir laarbe meydan ve • iMSİ JaaliDe b1b için ııastovada ile Harbiye arkemodalri bo9-
receırti. Billlr' dl ... ediyw- elinden geleD gayreti sarfetmesi taniann ve analann belediye • 
aa bunu naaa1 tem.in edıellleoe- u: ~--LZ k dis. Alman - veriJ.mMi, llackuaki ltaı • 

bu1aavawuıı _..,~,-. Alr..-- ilk mtleriııde Ta· 
dacıe J'llla tnı11Here1e delD, Ameri- mis nelRi ~·bir ı,e
kanın dostu olan bütun memleket - bir iblrkle bombalar ~ 
lere • yardun etmek fstb'elller' ~n tir. llttt.w " hBftl"a ağra
zelllia ı.zu.ır,-.m 11Mnnittfr. 11111, tlir llaf ldtl llmlıl w diğer 

M Mmdlrr ki ..J.lmson QnUBU A- ... .. !IH de yaralammşbr. 
merikaya borçlarını vermemiş olan :e.tlra j'ellercle çok az hasar 
devledae lballtlllt bulllnulmsını ohaut ft öll W yaraldann da 

'71! kadar za~. 
:menetmektatir. .. 18 - oldnp haber ahn--- ..... 

fİDi biliyorcbı. Barb istiyorsa .... ?-~· en ...... ı ya a- .T- -. 

&ma ..._. fe11n wbe1ft et •e- J.yoilldekı çembMJeıne hllNlrıe- !:!! k~~~-~- ;'!.!':~!v~ Tancamn llha•ı 
rw-"ıı.e efe ayni suretle ~alaftı. tinden o kaaar acı acı ~yet e- .. ..... -... ,,,_uu WIC\,UJ_... 

~ 1*1111 lıllttlllLı. onan elin- dip dunlyol'du. Bu mukabil mü- sabıı ahmn•m kararlattaıJmıi- )ladrid, ı:; (a.a.) _ Twa-
~ve bualan Ware edell tır. Buralardan ne şelrikie ja.. uı lspuyol J'amna ilUb hü

de idi. Nihayette ~ bitin phıeler Jaelr)pndaki devamlı 1&· tifade edileceği etAd edilecekt.W kmda namS telıAij ı .. ptadlr: 
lli&All)'elf OM racidir • yialar BediDe geldi. ŞübGesi .ı Yıldız babrinin tanzim olu- Taaeadakl siyam rejimia ı. 

Yeni Fr•n•z kabinest 

aı JuWn •1• cdddcdm faıila B. 
Fıandiain baridt'ee. B. P t ııila 
bepeldılet ~ .. B. 
Jacqua Cllıev~ de is1ifa eden 

~ır.iı ...... ııi 

Maamafth, hariçten bakılııı- bu .uret1e sulh ceblMWni lmmak narak halka açılması üzerinde panyol Fasının idaıwlae aid 
~ t••eeea. alikir idi ki İııgi- iç& pyretler wi'edume.uıe de tedkikler yapılac:aktlr. ı.auna tüi lmbımlulum dair 
liz - Leh aahraeına rağmen iatiar etmek liznnck. Mtıama • Bir ıün tek. ve bir gtia çift olan 2S tepiniaui tarillti b.-
harbin nibal neticem M olursa fih, ağusttWta Praımz ve 1ngi - numaralı taksilerin çalışması- nun mucibince, İspanyol fevka- .. 
~ Lıtidea ~çok liz askeri hefetlerinin ..--. nın benzin tasarrufunda ne de- 1iıde ır.om•rtiği TaMada ~ _ a.-.u...uada Malbu 
faiJı un lmVftÜlri ve pek zi- vaya iamından. soara, aleyhte- rece im.il olduğu hakkında bea- a.. fllhbıt, uba ı.a.etleri, ve vu.,u••~ • 
yade maJdnıeleltiril ordusu ki entrikalann muvaffakiJetli den izahat istediler. Jılatlilb de- umumıyet iti~y)e limdiye ka- ata sansör konuyor 
tarwfmdNl htlcuma Uirana ne Wr aeUce elde edebileceklerin recede benzin tuarrufwwa te- dar beynelmilel lua hyDMM 
.._..... M W1w derhal ona art* tMmia etmedim. Ru8 de- min edilip e:fbı fiiWi Wecti- aid bahman ~ ~ _ • ..'!oiqo,be tik l6 (a.a.)lisi' hük-. A-~ 
müesair .. ette ~ edecek aitıelrtrlığııua bu kadar biiytik ye ve villyet esash gekllde etild uhdesine almıftır. 1 ~er r mec umcw wv 
bir ~ defildiler. Ahnan- ola.bileceöini Dlınm1 almıyordu. edecek Ye elde edecetfmiz neti- !!!!!!!!!!!!!!~!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~t ticaretin kontrolU ve matbuata 
yanın haiz olduğu o ~ ve Şunu d;ili11e etmeliyim ki bi- ceyi hükWete bir raporla bil- yapbm ve döriıl iliai halettiJD. amllr ~o?"'~·· Çil salüiyet 

• maddi faildyetlere kartı lllç bir zina miiakel'elerimAZin de daha direceğlz. Tnmvaylana lıandajl&rı ve di- "*8!' ı nıı mifakla kabul et: 
filit emaret fayda etmemi. fazta muvaffak olabilecekleri Tranmty, Elekbit ve Tilnel ğer malzemeleri, itfaiye hortum- miftir. BUtlmet bu sallldyeti 
I.eNBt.-n oiğnetımeat en çot bekJnnda, peJr az itimadım var- idaresine ve itfaiye teşkilitına larının Amrekidan alınması derhal kuDanacaktır. 
birka &)'ilk bir mesele tePil e- dı. Vakayi aonra bunun doğru. mabeme bulamrJ'<>rduk. Allb.- tmtln1arı temin edilmek tir.ere-

delıiliıdi. Ba da bir abluka ya- hığunu isbat etmiştir. Bu mtiza .... racta_.._a•JA•kadar-•larla--t•emas•-tar-•dir-.,•· --------. Edlrnede au&. çekiliyor lmd Ziglrid hattı berinde garb kerelerin ilk aafbalarmda Lit • • Edirne tlflllml> ttç ciilMk ıberi 
den bir tazyik ile ona tek başı- vinof'un izah kabul ctmes au • Ha,Jatanwla ıülmeditiniz ~ar~ baurlannuL ıurekli ve fasılalı u ttc yaıtm ~ 
Da idare edeceği mücadelede te- rette nıtirıden SODl'a iimidler bU- Çunkiı dil~ Kcmikler Kralı elan y.... lıesiılmi lur."B aç ış-
min edlebilnlk yardımdan çok tün bütün zayıflamıştı. tır. · 

evwı cılllakb. Lehistan derllal Re8m1 JD&lwmmdan beş haf- ARŞAK PALABIYIKY ANı Şıddetli yatmurlardan S1dar ~t" 
yarm-ıbilirdi. ~da ~ ~ • ta gaybubetten sonra, majeste • talan elektrik fabrıkuı &envm1tı 
)'apUilinti.

DllllU. :1- &-3a nan' hUkUmeti tara#.-..3-- Berli- tlltiJ Saiıl ve dün ....,...,beri 
&lllUllll Bugune kadar -.ı...au.1 erl mükemmel mmi olan 

Çek~ meaelMinde ol
dwp gibi - ba nokta ne kadar 
telav edllıle adlr - Lehistansla 
da lııiır siyml eoğrafya wlerri 
nrdı Mevkii ıcabı, Lehistanm 
lllukadderatl Almanya ve llua
~ dlıidlır' ve daima tlbl ola
cabr Çl'!tk!t onJana ikWnln 
&nunndadlr. ikisi de oaa lliılllet
•---. Myill w lt1ınetli
-. ... ......,. Lelliatan icill 
1939 da bir tebdid ~ Billlıen
aleyJ&; Bauulll ivt niyeti ve 

ne dönmek için talimat aldan. ~ ... y........ tehir karanlıklar içınde kalın$&". 

:l:ı~~~~ 3 AHBAP ÇAVUŞLAR 
dqpmuz yeni ve ağır vecit.eler 1 
dolayısile ve bunlan ifa hmu- s R K T E 
1111ndaki Riyetimiain ciddiliğini 
göatermek makaadile, ukerl ta
lim kanununu kabul etmek ka
rarlqtırılmıştı. Bu kanun mo
dern lngiliz tarihinde ilk defa • 
larü aulh e.-nıada İltgiltere
de mecburi askerlik usulUnQ ib
daa ediyordu:. 

(Arkua ftl') 

TORKÇE SOZLO nüabasa 

1 PEK ve SARAY 
Orijinal cWılekl au.bMI 

Yalmz il E L 1: K siaemumlla 

6aimlaıltlEi Q.ARIAM~ AKfAlll 8AILIVOR 

•• 
Yeni Edime Emniyet 

mlclOrll 
Edirne (hu usl) - Orfi Jclare Ko

m.._.. Bıımd,a 11 pYirlltine ta• 

J'ft'l alildtl'ni - taianbala ~ 
uı dtilim ..wırcııııa l'all: Gök!al
.._ _.... Dilme 81ım,ft mUdü:rN-

19nıe mn111nl lllGfeltitllk ~ 1116 
aa rl Ahmet Ri!at ta;,ia edilRllt Ye 

m a leyh bugün Yeni vulte.lıle bq 

Jamıtb.r. 

--lllMNC-

Japenya lngiHera 
ve Cenubi Afrikayı 

prolaeto etli 
D, N. B. aJan. 
~· 

.laponyanın Cap ko losu B. Yo-
liıia cK vnt.o lılaru adındaki Jpon 
v-.unmaıı .ebebıriz olarak Da 
da ~ t't'n b Afrika blr ti 
h8kibneU D8ldlDdıe ~e prot o 
ebnişlr 

Bu ift dra&Je halletmek mwnkün 
olmad tından v purun kapLını ce
nubi Afrika birliii hükü~ t -
Jelıt naudblncıe ha n1 ihraç ede
rek derhal Durba limanın-. ~
rılmak karannı vennift;ir. 

•• 
Çine yapılan lngiliz 
kredisi Japonyada 

ns sıl karşılandı 
Tokyo, 15 (a.a.) - Stefani: 
lngiliz • Amerikan teaan&ltl

nll tebartiz ettirmek Ur.ere tnp. 
terenin de hemen Amerib De 
ayni zamanda Çankaygek llü
kiımetine istlkruda bulunma
burada bir tahrik mahiyetinde 
telakki edilmektedir. 

Gazeteler, bu ıki istikraz ile 
Japonya yapılacak Amerikan 
maden ihracatına konulan tak
yidatı ve Havai adalarwn t k
vfyesi arasmda bir mttnaseb t 
görmektedirler. Bu bidis ler, 
Anglo - SaJmoıılar De .Japonlar 
~ki prgbılll1n artacağı
aa bir cWD~. 

(B~ı tarafı 1 incide) 

tir. Bu ,el 111Hn9'f, Galasa, 
tbratte, Bakovillaya, Bılllarab • 
yaya ve ~ J\ıllc'w 
bağlamaktadr. 
.......,..... .... hfnılteddf.a. 

B, 15 (a.a.,) lltr t.ı.lıgU. 
R~ birçelt lrıomu · Ueım teY' 
kit edildJilai b Jılinlıektedir. llldant
zde 4T kili tevkif dldill sib Sini-. 
Bucerva, J-.si ve bir k67de clll bir 
çok komüniatler tevkil Jks'I* r. 

Teblilclll. w lrılmOnistlenlılD ekse
risinin Aımne nbamuıa h t-
buallır te~ e feşebbus ed y hu.. 
diler olduiu lliıff ed.ibnek cdir. .. 
italya harbe yeni 
başlayarmuş 

Torino, 15 (a.a.) - Gazctta Del 

P9pollo --·ll:ü llÜllU&lnda A....ı. 

B. Ansaldo, AmavutMt batı cılHl 
harekltuu te&kik .wıtlD: ....... di
yor ki: 

~ bu barekAtJ, tarihi buhra.. 

JUD --- ...... eılıııiıeatt iseleriD 
mnuml ~ talea et. 
inek lhnndlr. Avm bir 
tncWz liıılr ed'a Be 
'6)'le darı 

daliUere daha 
,.. da IJ'le o da ... 
Emlnlntl Halkevinde 
dllnkl io..ı.--. •• ...... 
Dün Eminöuft BaJbft .... 

Bil saJognncfa peeleyia Aat 
21,30 da "Bimli l&Jiaw adh 

komedi -·~ tem.il ecflhnil ve son derecede alkıf • 
lamıultır. Temsildea evvel de 
öğretmen ayaıa Mediha Ku
r.affer .Adlal tuafınclan "Zko
nomi., ve "'Doaomi haftam,. 
mevzuu etrafmıla lilml IH k<JD 
ferans verl1mil lıuaa telnddilr.. 
men de ·~ zeki,, 
mevzuu ile çok eğlenceli "t'e iıl
tifadell bır konferaa dlllla ,,.. 
rilmiatir. 



i1J. 

.S f~l _ ~A1~f~~'E ~ 

Milmın, dur!dı, cevap ver - ' 
aıedi. Ağabe~ isi ısrar ediyordu: 

- Söyle ne sıkılıyorm.m? .. 
Küpü s:ınıanlıkta gördüm. 

Deyince Mi.un.in, cevap verdi: 
- Öyle... Kalchnyorum i~te .. 
- Ağzına kadnr su doldurup 

taşıyor musun? 
-Evet! .. 
- Olamaz ... 
-Oluyor. 
- Şimdi k:Udu·abilır misin?. 
- Ak§am oldu, ncelesi yok, 

sabahleyin yapalım .. 
Dedi. 

- Bu delilikten vazg~ !.. A
danı ol .. Dersleıiııe çalış medre
scyı bitir ... 

-· ...... . 
- Bir da.ha böyle şeyler yap

tığını duyıruyacağım .. 
- ...... . 
- Baban duyarsa, kafam e

zer. 
Dedi. 
Za" llı Mümin, boynu bükük 

kaldı. Sesim çıkarrunadı. O dev
rin edebi ô.deti büyüğe karşı 
koyınamakb. 

Mümin, hakıkaten zavallı idi. 
Medresede: 

- linydi çolak, sendf'..n pch-

livan olmaz .. 
Diye alay ediyorlardı... Eve 

geliyor ağnbcyisi, babası bir yan 
dan alay ediyorlardı. Bu, nasıl 
işti?. 

Halbuki, mollanın yür<.'.ği peh
livanlık ~kı ile yanıyoıdu. nıe, 
l:erkesin fevkinde büyük bir peh 
livan olacaktı. 

Milinin, yenilmez, ve bütün 
başpehU-ıanların üstünde bir 
pehlivan olmağa azmetmi~ti. O, 
çolak kolundan mcmnuııdu. Son
ra, okka ile pehlh•anlık olmıya
cağını biliyor\lu. O okkayı ha
mallık 

(Arka ı var) 
Sabah oldu. Mümin kUpiln ba- ----------------·--------

şıııa gitti. Ağabeyisi de bera.
bcrdi. 

Mtiminin ortanca nğabeyiı:n de 
merak edip gelmışti. lsmnil, 
pehlivan arkadaşlarını da çağır
mıştı. 

Mümin, cübbesmi <:ıkardı, so
yundu. A~zına kadar dolu kiipe 
yapıştı. Kti. nld d ğı ibi yUrii
dü. Yere koydu, k l<lırdı, gotl\r

ün kahramanlık 
ve hamaset destanı 

dil, getirdi. 
Mümin, ad a yüz elli ol.knlık 

bir pchlı\ nn ,o <lesi taşır gioi 
küpü bir tar~tan bir t.arafa ta
şıyıp dun::yo du. 

lsımı.ıl 'e <lı • l· rdeşi, arka· 1 

t"..aşlnrı hayrc. t ic :nde kaldılar ... 1 

(Baş tıırafı 1 inci anyfada) 

bir iki müşahede mi yazmışbm. 
Bir çok dostlanm, tnnıyanlarım 
bu gibi hatıraların unutulmak
tan korunması için yazılması 
liizumunu söylediler. Fakat 
hangi birini... 

Ü<' t:c ş gün evvel bir kaç nr
k d '1 J·onuşuyorduk. Bir nrka
d · m • bizlerin dedelerimiz a
yarında. olmadığımızı ileri sür
l!'ltk ıstedi ve şu sözlerle kanaa-

1 
tinin doğruluğunu teyid etmek 
i ... tedi: 

;Mümin ç ıl t u dn ve müteva
zi bir gt nç olclug ı için yaptıgı 
hareketten ck,layı gurur duyu
yordu. 

Hatta, ağ:ı.beyisine ve. diğer 
pehlciv3lll:ıra si de kaldırın bi
le demedi. 

Onlar, soyundu1ar, b~ı kere 
daha kü iı de 1emC'k i.sYililer, 
ldkin, yennd<:>n bıie kesemedi
br .. 

- Bizler Orta Avrupada 
bakim bulunurken bir kaç yüz 
mevcudlu küçük bir palangamız 
kendisinin on beş yirmi misli 
bir rl'1şman ordusu tarafından 
~. rılı .ışb. Bu ezici sayı far -
kın'l r!1ğmen l:ahraınan müda.tsm ıl M" ı P ·rdu: 

- Ne apclc.ı.ks'n bunu 
ılırmakla ?, 

kal- filer d!!ynnıyorlardı. Nihayet 

- Hıç c- e~ .. 
erzak ve ccbhaneleri tüken -
mPbe yüz tuttu .. .Şimdi ne ya-

- Böyle q~knct. olur mu? p~caklardı? ı 

- forak ettiı.1 ile ... - Teslim olmak mı? Bu, 
mümkün değil.. - ) ok a :'i nP pehUvar.lık 

aıı?. - ....... . 
- Nafıl 

- Düşman hatlarını ya:rıp 
çtl.mak var. F:ı.knt, bu halde 
Palıı.ngadaki çoluk çocuk ne o
lacaktı? 

Türl için ölmek, çok basit 
bir lıüdise .. Fa~at teslim olmak 
veya ı!'?. ve namusunu düşma
na çiğnetmek.. İşte bu olamaz
dı ... 

Nihnyet şu karar verilmiştir: 
- ...... . Aile ve çocuklnriyle görüşe-! 
_ Pehl v nhk kup kaldır _ cekler, onları düşmana bırak • 
ak d I malrtruısa kendi elleriyle şehld I m C' •ı .. 
-...... edecekler ve kendileri de dilş-

___ .,..,......,..,,,_,_,_ ____ .... 1 man cebhesini vurup yaracak-

R y O l lar~ ölecekler, fakat.. esir oı-1 

1 

mıyacaklardı.. l{ararlarına aile-
. lcrine tebliğ ediyorlar, aldıkları 

AZARTESI 1 cevab §Udur: 
-----------~ - Kirlenerek düşman elin-

\ de ölmektense sizin temiz elle
riniz ve temiz silahlarınızla te
miz olara.k ölmek isteriz. 

8.00 
8.03 
3.18 
us 

uo 
2..33 
l.50 
J.!?O 
J .. ,o 

Program 
H 1.ı ıı 

MUı k ( 

* 

18,tO 

Müdhiş saat, gelip çatmış -
tır. Kahraman müdafiler ken
di karılarını, kızlanru, kızkar -
dc.,<jle-ini, yavrularını kendi eJJe. 
riyle ebediyete intikal ettirdik -
ten Honra bir yıldınm hızı ile 
düşmana saldırıyorlar ve düş
manı yarıp, ezip, ~ıkıyorlar. Ar
kıı.d.1r; bu tarihi vakıayı anlat
tıkt m ronra soruyor: 

- Bh bu at.alanınızın yaptık
laun!_ y. abilir miyiz? 

=--~===== ~==.:======== 

,,....&smESUME R B 
1 NK--= 

Deri ve kundura sanayii müessesesinden : 
- 211 n kemikli sığır bö.>"I tılılttır. Tnliblcrin malı 

ı cl.ı gorduktcn or.ra U! .ı !lerlle 25/12/1940 tarihinde 
Hn er Ilın Deri \'e liundura Sanayij 

m3~~~5::'l~l21 r c: r 

.Derhal gözümün önüne gelen 
şu mruı7.a.myı anlattım: 

- İStiklal harbinin ilk ayın
dayız.. Gebze - Alcmdağı mın
takala.-ında çalışan h"llVVC'tler -
den ayrı dü~müf;! altı ki~ılik bir 
kafile... Bu kafileden ancak iki 
kişisi silfı.hlıdır. 

Mmtakn dört tarnftan sarıl
mıştır. Yegane km tuluş yolu 
düşmanın ~linde bulunan İzmit 
- Şile yolunu geçcbilnıckle müm
kun ... 

Hafif mehtaplı bir gece ya
rısı uzaktan beyazllP.sı bir ı:crid 
gibi şöse göriinüyor. Birisi 
gene bir hekim, diğeri de genç 
bir jandarma mülfi?Jmi olan iki 
arkıdaş .duruyorlar. ve Birisi 
diğerine bitap ediyor: 

- Sana bir teklü yapacağım. 
Ne olduğunu bilmeden onu ya
pacağına kayıdsız, şart.c;ız ye
min edeceksin .. 

Kısa bir münakaşadan son
ra diğer arkadaş ayni teklif 
karşısında ayni yemini yapmak 
şnrtiyle anlaşıyorlar. 

Teklif şudur: Müsademe mec 
buriyetinde kalıp vuruşursak 
ve ben yaralanıp kalırsam ta
bancanı alnıma patıatncaksııı .. 
En çok .sevdiği bir arkadaşı 
düşman kurşuniyle yaralı ya
tarken, onu kendi eliyle öldUr
melc. 

Evet, §libhe yok ki çok fe
ci.. F'akat o arkada.şı düşman 
eliue esir ola.nık bırakmak .... 
Evet, bu da.ha feci.. Ve .. karşı
lıklı yemin ediyorlar, sanlıp ö
pü.şüyorln.r ve tüfe'derinin em
niyet Y..a.nadını açıp >·ürüyor -
lar. 

İşte dostum, dedim, Türk, hep 
o Türktür. Tarihten evvelki 
Türk ne ise tarihten sonraki 
Türk gene o olacaktlr. Türk 
seve seve ölür, çiinkü ancak öl
mcği bi1en milletlerdir ki müs
takil olnrak yaşa.malıt hakkına 
malik olurlar. 

Son lstiklil.l harbimiz, tarihe 
bumın en yeni misalini vermiş
tir. Başku bir :şeye hacet kalır
mı? 

Doktor Fnlıri OAN -----
Bir Musevi muhtekir 
Adanadan iatanbula 

sUrgUn geldi 
Adı;ına: (Hwust muhabirimizden) 

Bir top luıput bcı.inl 108() kuruşa sat
mak surcUylc Milli Korunma Kanu
nuna muhalif h:ıreket edt!rek ihtikfır 
ynpmnkt.:ın suclu olarak adliyeye ve 
rllcn mnnlfntur.ıcı Musevi vat.:ındaş
larıınızdan 11yas Çelik hakkında mu. 
hakeme sonn ermiştir. 31.ıçu sabit gö
rülen tlyas Çc.ıl!< 500 llrn parn ceza
sın:ı ve ikI sene m:;ddelle lstruıbula 
s{ıı·cüue mahkUm ediJınistir. 

Baı,, Di~. N e:ale. Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Dütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
icabında günde 3 kaşe :ılınabilir. TAKI iTLERiNDEN SAKININIZ 

HER YERDC PL'LLU KUTUl ARI ISRARLA IS7i:YINIZ. 

Mevsim mUnasebetile ~ 

Ali MUHiDDiN HACI BEKiR 
Ticarethanelerinde 

KAYMAKLI LOKUM 
KESTANE ŞEKERi 

MEYVALI NUÖA 
TAHİN HELVASI 

SARAY BAKLAVASI 

Deri ve Barsak arttırma ilanı 
Türk 1-lava Kurumu İstanbul Vilayeti 

şubesinden 
Kurb:ın b.ıyrıımıı d.ı te:;kilatımı:ı: tarafından toıJianacak deri ve barsak

lar pawrlık surctılc yr an nrttırmnya konulmuştur. 
25/Ktınunucvvcl/940 ç:.ırşamba günu saat on birde arltırması yapılacnk 

ve !iynt muvafık göıiiliırsc !hale edilecektir. 
Tollblerin mezkur gün ve saatte ~rtnameyj gomıek için de her ıun 

Cağaloğluııdaki iubc merkezine mUrncaat etmeleri. cll768, 

1 İstanbu Belediyesi llinları 1 
Karaağaç milcssesatı ım .. nurm dairesi bhınsının tamiri açık eksiltme.ye 

konulmuştur. K~f bedeli 685 Ura 51 kuru~ ve ilk teminatı. 51 lira 41 ku
ruştur. Kc~.if ve şartname Zabıt ve MuamelAt Müdürlilifl kaleminde görüle
bilir. Jhalc 23/12/1940 pazartesi günü saat 14 de Daimt Encümend«: yapıla
.caklır. Tnliblcrln ilk tem!ruıt makbuz veyn mektupları, ihale tarihinden 8 
gün evvel Jo'en Jşlcrı l\1udurluğıine mürac~tla alrıc::ı.klan f.ennl ehliyet ve 
940 yılına nil Ticnret Od.ısı \'esilrnlıırilc ihale nıuayycn 8Qtte D:ıiın! Eacil-
mende lıulunmal:ırı. ( 11593) 

1 Devlet Demiryolları İlcinları 1 
Muh.ımnıen bedeli 6200 lira olan 2 kalem Antiaeryen ampuller 

10/1/1941 cumn günu saat 15 de ka palı zarf uaulü ile Anlr.aracla idare 
binasıuda satın alınacaktır. 

Bu ise ~imıck istiycnlerln (465) liralık muvııkkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği \•esikaları ve te!diflerini ayni ıün saat H de kadar ko
misyon reisliğine vermeleri lilzımdır. 

Şartnameler parasız olarnk Ankarnda Malzeme daireslnden, Baydar-
papda TesellUın ve Sevk Şefi!ginden dağıtılacakbr. (11559) 

• • • 
Muhammen bedeli 4377 (Dört bin üç yüz y('tmiş yedi) Ura olan 17 ka

lem olçu McUcri.30/12/1940 pazartesi günü saat 15.30 da açık eksiltme 
usulU ile Ankıırnda idare bln:ısmdn satın oluıacaktır. 

Bu işe gırmck istiyenlcrln 328,28 (üç yuz ylrml ookiz lira yirmi sekiz ku
ruş) lirnlık muvakkat teminat ile konunun tayin ettiği vesikaları ve teklif
lerini ayni gUn snat 14,30 za kadar komisyon reisliğine vermt'lcri IAzundır. 

Şartn.ını,•lcr para.,ıı olarak Anknrada malzeme dııireSinde, Hayd:u-paşa-
dn Tcsellum ı;e se" k şcfligindc görüle bilir. (11763) 

Maliye Vekaletinden 
1 - Bir s"nc .11uddeflc hesab miıtehauıslnrı re!akatinde staj yaptık

tan sonra t-;tanbul, Ani:. ra, 1zınir, Bursa, Adan:ı, Mersin, Samsun gibi 
vilayet mcrhı:.ı.Jer:nc t yin edilmcl: üzere müsnbaka ile bes:ıb mi:tebassıs 

muavini nlın .:aktır. 
2 -· Mütehassıs muavinlerinin aylık Uı:rctleri ıoo - 120 lira olup imti

, ha.OOa muvaffak olaowa 365G sayılı kanun hükümleri dairesinde ücretleri 
verilecektir. 

3 - MUsab:ıka imtıhanına eirebilmek içın memurin kanununun beşinci 
maddesinde yaı.ılı şarllıırdan ma:ıdn hukuk veya iktısad fakültelerinden ve
ya siyasal bilgiler okulundan veyahud ticaret mektebinin yüksek kısmın
dan veya bunlara muadil ecnebi mekteplerden mezun buluıunnk ve till 
ukerlik hizmetini blUnn~ olmak sarttır. 

4 - Mi.\aabaka imtihanı 25/12/1940 tarlblnde tctanbul Defterdath
tmda mü~kkil imtihan heyeti tarafından yapılııcnkıu:. 

6 - lmUhana gimı"!k isUyenler yukankl prlliın hah olduklanna 
dair ol:ııı vesikalarını ve 4,5X8 eb'adında f.otoğrafla.nnı Ye ibndiye kadar 
bulundukları vatifclerle ayrılış sebebıenni gösterir kendi el yazılarile ya
zılmış tercümei hallerini raptetmek ııureUle bir istida ile fstanbul Defter
darlığına. 20/12/940 günli meiiai saatinin hıtamına kadar mOrccaat etme
leri lcab eder. 

8 - tmtlhan aşağıdakı mevzulardan yapılacakbr. 
ı - Hesab: Kesıi adi ve Aşari. laiz t.enasüb, Iskonto, taJuJ.- -Mlte-

ncsib, 
2 - Hendese: Sntıh ve hacim mesaha lan 
3-Vergi hakkında umumi m:ılWnat. 

4 - Ticari usul de!t.erl. (11787) 

GER s1:1atleri hiçbir zam görmek· 
sizin eski Hatlarla satılmaktadır. 

SINGER saatinin kalitesi yUksek, 
mubayaa 9eraitl faydahdır. 

Cep saati Kromdan arx.a. fmıtui D Un 
> > Çelikten > , 18 , 
> > Kromdan > > ~ inoe 25 > 
> > Gümüş > > 30 ~ 

Ucw: saatler hakiki tasarrufu temin etmez. Snat1ıl 
kalitesi yuksek, mübcıyaa ~eraitl faydalı olııuılıdır. 
1'ürktyede evsafının yükst'.kliğile söhret bula11 
8 1 N G E R &ıatleıi bütün faydaları c:ıınidlı\ 
Çünkü; diğer marka saatlerden ucuzdur." Tasarrutıı 
temin eder. 
Çünkıi; Hayatırulda sizi. batıka saatıe muhtaç etrrıes. 

CQ.nkü; on ~ ııene zartında tamır parası vermezsiniz. 
Bu fırsattan istifade etmt"k isUycn taara müşterilerimiz bedellnl posta 

vnsıt.ıısile peşin gönderdiklt"rinde posta ücreti tarafımıza aid olmak ruena 
saat gönderiliyor. 

DiKKAT: Stnger aaaUeri 1stanbulda yahl.ız ~nü merkezindGlıl 
mağazamızda satılır. - tstanbulda şubeınlz yoktur, 

81NGER SAATLERi Mağazası, lstanbul, Eminönü cadde No. 8 

1 Q 

Liralık Lira 

1 2000 -
s 1000 -
2 750 -
4 500 -
8 250 -

S6 100 - 8500.-

80 ~ - 4000.-
800 20 - 6000.-

Türkiye iş Bankasına para ya
tırmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, ayni zamanda taliinizi 

de denemiş olursunuz. 
Keşfdeler: • Şubat, 2 Ma-ı Kıımbarnlı ve kumba.rasd 
yıs, 1 Ağustos, 3 İklnciteş- hcsnplnrında en az elli li· 

rin tarihlerinde yapılır U!<:ı bullmanlor kuraya 
dahil edilirler. 

_ ...,.--::::!:====================================~:=::.=-

Gümrük 
Levazım 
nundan: 

Muhafaza Genel K. İstanbul 
" Amirliği satınalma Komisyo· 

27/1 Kfmun/1940 cuma günü sant 11 de p:ıw!"lıkla 50 knlem , ıtılye 
llet ve malzemesi almacnkt.ır. Mulıammen !l,>&tı ll:i!I lira 81 kuruş ve ılk 
teminatı 86 lirn 99 kuruştur. Listesi hergün kotniS) onda görülebilir... 1stck4 

lilerin pauırlık gün ve saatinde teminat makbuzlar1le G~l~t:ı Mumhnn• 
caddesi İbrahim Rifat harundaki koınısyuıw "'lnulı.:ıl. (11697) 

Deniz Gedikli Erbaş Orta okulu 
Müdürlüğiinden 

Okulumuza ücretli bir riyaziye ve bir gemicilik öiretnıcnı nlıı a aktı1'. 

Şartı ar: 
J - Riyaziye {igrctmcnliği için ıiı.n;cr~ıtc mezunu oln · k ve) 1 uııiver

aitedeıı öğretmenlik vesikası alnu~ buluıımn1'. 

2 - Gemicilik öğretmenliği .:ın meslek okullnrınclıın rı czun ve bU 
VaTJCe:ri yapabileceğine dair elinde boııservis bulunmak, 

A - Aı:kerliklc ilişiği bulunmam:ık. 

B - ttcrct mikdarı b.'1rem l::ıtıununa r,ôı e Mılll Mildafna \"t.k!il tince 
tayin edilecektir. Bu vazifelere Uıl blcrin :::ede Kn ımpa:;.1d kı Ot ı. Ge-
dikli okulu Mil<fürlüğüne müracaatları. •117o9• 
~"'!"-~~~~'"!""..-... -::11_~~-- ._-r;_'lll!"_ı:ı;aııı.:ıllH;;:tO_.'Wl!I~ 

Sahibi: A. Ccmalt>ddin S:raı;olJl-.ı - NC$riyııt hl idürQ: Macid Çetin 

B:ısıldıJ:ı yer: (t-1. Bekir Clir11oylıır ve Cemalcddin S:ıraçoijllı ru:ıtb .. :ıst) 

~li~k:n:n~h~Ia~r~!":.""'!Tı~-cn~f\ws;ı~-~;~~im~e~nd;u~·r~e:.r~d~c~a=ç~m:ı:-;:ı,~a~ıa:-~l~;;;;;;;;;~iiii:ii[iii;ii'i~ii~~ii~iii:iii:iiii;:=~ii;iii~~iiii~;i;;;;ij~ii;iii:::i=:;~~~~;H~ın·:ns~e;be:;ts~iz~~k:ar~ı~.~l~o~k~m~ala.~~7-rı-oı::O:~G~c~n~e~r~az::ı~c~ıl~n~ıa~z~l~ır~.~"!'=!!!~ 
Dedi. l ak' t halde salonda - Ha Frcdcrih çok doğru. • 9 çn ne kadar imreııiyordum. 1 var ya. 

cagız? ı h rı rnpırdata şapırdat..'\ yuttuk- 1 - En nihay~t 1,0, In a.lmak 

bulunan dıgu yolcular da aya- Hatt:L öküz arahalannd1ll da ~r ça gıcının seya a lf l'""rcdrih baş Jıarnm!';'lnı yalama- -Na.sıl? 
ğa kal m la·, aı.lon kap13lndan açlıklıı.n atlamamL~ mı idik? J! .1, ga ba.cılaclı. Arka<la~ımm kulağı.! _ Öyle ynı Sen huifin I.olfa· 
~arı < kıy(\rlardı. Biz de aya- Şimdi ne yapa.cağı~? nn: ı mı tuluısıu. Ben de kadımn ö-
ğa kalktık. folt' l rıri" arasına Biz aç kalmama!> için bir ca- ....,.. "" 1GC. Arkndaş şunlardan biraz nündd<ı d.mcklcri :ılmm. 
kanştı" •. h taı ü.,t..ı yon önün- re dü. ünmc!.tte iken arabanın liktir. _ Ne gibi Frcdrih? Arb.'Ulın diğer kö"~ ind • ., 0• yi~ ecek iı;teyerm mi? _ f:cn bilirsin arı ad fi! Bana 
dn luı"nıuş, ıırab· l· rın kapıları 1 kapı ı a~ıldı. f;eıi bir kadınla Kadın s(ize aWdı: - Yani ırıad.ım ı:>arina bana tura.n kan koca öted~n benden Dcclim. 1 ı,nlı•~ı S<tbrctsen <l. ha filfi o-
~ılmı<>h. h' k.:ı.da yine a~agı bir C'1 ek gireli. Araba. da ytlrii- - Ben size gülmedim. giller ise ben de parmağımı uza- konuRuyorlardı. Evvel cmircc - - Ne müıı .. ebet Alfr.,ıJ! hır. 
yukın ı 101 m kta iken istas- m"ğc b ... ı:.ıadı. Dedi. taral> kahkahayı salıvere<.-egım. 1 bunl rın muhaverelcı in~ anl.l l:rraz C\ w·! az daha J'avga ede· ı _ Knbıldeğil. 
yon ı rııunı ) rnımıza geluı. Şi- içeri girenler bizi PÜZilyorlar- - O halde biz de aana ı;iıl- - Ne yapacaksın, budala mı- kuiak ,·cı'D"iyor, nl'lrn.d%}m Mi- ('<'ktik, ·r.~ li bize yiyı;cek ve-' Fr 1 1 ıh siikiıt <'ttl. Ben de 
meniüf rcıl ıden bırine: dı Knd'n "yavaş sesle .crkcg~in mcdik. sın Fredrih? ı kaellfıdan b~hsediyorduk . 1 ıHl"r mi'.' 

1 
ayağa kalktım. K1rı kccanın ya-

- $u iki adamı bir kompar- kuwğına birşey söyledi. Güldü. Yine erkek: - Nıcin? · Bir aralık kadın zo.!vcine: ı Dedi ise de ben lt ı .ılc koca- ııına sokulrluın, he if dik dik 
tıınana yeri<' iriniz emrini ver- Şiiphe ·iz bizimle alay ediyor - - Öyle ise parmağın ile zcv- - Hic. şr.t.odakl kadınlara knr-ı - Oğust karnım <t.Cıktı. fli. '.\, hit .b.!n: yüziiıııc bakıyoı du. Ben: 
eli. ŞimE>ndüferci: lardı. Ben de onlara bir muka- cimi göstermekteki mnks:ıclın §l böyle bir terbiyesizlik yapılır rnz yemek yıyelim. 

1 

- l{t sura bnlnn z m~i ,. y k h"dd tm . 
- Arkamdan geliniz. bele olmak üzere ru·kndaronun ne idi? mı? I'"'di. y··, 7..at<:n biz ne siz,. ; w ııiz 0 1 et c eyiruz 
Diyerek Rimeııdüfcrin nihaye- kulağına eğild!m, pa mağım ile İ"tc bu suale cevap veremiye- - Demek bu, şato U"Ulüııe Bizim de karnımız :wıkımştı . ile al.ıy ettik! Yan "'. ı, ! ık ki et- mö.,yo ! ti.İze bir zararım yolt. 

tine kadar gotürdü. Bir araba· Jradını göstererek gülmeğe bas- cckt!m. Bereket ver.:.in kadın: muvafık değil? KuJının söylediğini de h~itıniı m;.sn iz. ben mös~o Alfr ı) !'en mü.yö Alfred Müll~rim, 
mıı kapısını aç:ırnk · içeri koy- ladını. Kadın suratını astı. Er- - Bırak !;:U budalalara uyır.a! - Elbet değil.. l<"'alcat sokak- itlik. Hcrıf dC'rhal a~ağu kalk- Mı.!lle_rim, refikim ele mösyö bir ricam var, istuı-;yoııdan yi-
du. kek: Dedi. Herif sesini kesti. Frc- ta, şimendifer aralıalanndn. ya- tı. H.aftuu bü.tük bir ,•anta in- j Fredrihdir, kab:.ı ad·ıınlar d~- ycct.:k ' 1 ığı unuttult, lıirnz 

Fredenhe: - Ne gülüyorsunuz? derih kulağıma: pılabilir.. 1 clirdı. Çant mın bir taı l1ın<la ğilız, aı abaya binerken yiyecek ekmek·· 
- Oh nrl,ad':l8! Doğrusu §U Dedi. - Oh ne iyi yaptın Alfıed. Bu budala Fredrıhe de hiç bir 1 epeyce ekmek, }lCynır, sucuk almnğı unuttuk. Birer dilim el:- Hcrıı sözümü kesti. 

tesadüfe r.c kndaı sevindim. l~- - Caıunın: öyle istedi mös - Benim ile alay edeceğine ıh ti - şey bf:'l:etcmiyecektim. Mann:\a- ve saiı c vnrdı. nıek ile biraz katık \ eıır misi- H . 7i (lcfol, oradan .-:.a}l-
te Nnpoliye gıdi~onız. Araba - yö. ınal vertliğin madn.m Sa - fih şatoda o kendi kendine yola Karı kocanın hemen uç do1t niz? kın! H.1.la mı eğleniyorsun? Şiın· 
da ne öküz Yar ne bir şey. - Lakin üu bir terbiyedi7Jik- rina da böyle münasibetsizlikte gelecekti. Çünkü ben de evvel- günlük erzak He yola çıkDlalan- Derim, dedim.. di dayağı yemin .. 

Dedim. Frederih: tir. bulunacak olursa ben de senin ce Fı-edrih gibi kaba IJir adh.m- na naznran bi7Jm gibı u1.ak bir - Nafile çeneni yonn.ış olur- D -eli .. Dayak hn.hf.ıine gelince 
- Alfred birşey unuttuk. - Halt.etmi~inl O hnlde bi- gibi yap:ıcağım. dım. Şatoda durduğum mild - y~re gittikleri anlaııılıyor, bi- sun. herif pek ynnılıyordu ya. Bçn 
Detti. raz evvel yanınızdaki kadının Dedi. de.~ her şeyi öğrenmiş, bir nacnaleyh bi?Jm de aç kalaen- - O h:ılae parasını verir, a- gC'lle sabı ettim: 
- Ne<lkt bize gülmesi de bir terbiyesiz- Den sordum: mösyö sm:.ı.ıı.ma. geçınistim. ğı01ız talınkkuk ediyordu. lım: , "..v 1 ''ar) 


