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Mihver 
Her !_erde 5 kuruş 

devletlerinin 
harb gayeleri 

Öldürüldü 
• 
intihar mı 

? •• mu, 
etti • 

Yazan: Eski lstanbul Valisi SÜLEYMAN KANI 

Bu muısmmanm yepyeni ifşaat va vesikalara 
mUstenid yeni eafhalarım pek yakmda 

===tYENI SABAHr==. 
ıütunlarrnda takib cdseek.siniz 

Mihver devletlerinin veya 
dalıa doğru bir tabirle Alman.
yanın Avrupanın kara par
çasında kazandığı muvaffa. 
kiyet büyüktür. Bunu inkar 
edemeyiz. Fakat AJmanyanın 
maksaılı Vistül nehrinde ' 
Trondhayında. Möz veya Som 
da muzaffer olmak değildir, 
Harbi kazanmaktır. Bir sene 
zarfında Almanya tarafınaan 
gnrbi A vrupanın tamamen is
tiUisı kendisine harbi kazan
dınnış mıdır? Hayır!. Yine 
mücadele bütlln şiddetile de-
vam ediyor. Yani harb tarihi 
noktasından ehemmiyetli olan 
bu zaferler, siyasi tarih nok
tasından değersizdir. Borca 
yapılmış, ağır taksite bağlan
ıpış istihlak gibidir. Harb, Al
mıuıya aleyhine nelıcelenirse 
bunlan eski sahiblcrine maa
faiz iade etmek mecburiyetin
de kalacaktır. 

Sigorta Sosyetrt 
HAYAT YANGIN NAKLİYAT KAZA 

Her yer e 5 kuruş 
GaJata - Tcl: 44969 - 40680 

SABAHTAN .. 
SABAHA 

Petrol 
Kıtlığı 

Mussolininin 
teftiş ettiği 

motörlU ordu 
Bu seyyal ordu ica
bında 12 Adava ti~ 
-aova, ..... •-

- , A.:.a ' _ po or-
- .J, ,ıu\ll)l:)UlUll '41 D 

fından t.eftişi hak!unda tef
siratta bulunan stefani ajan
smın dijlomati.k muharriri şu 
satırlan yazıyor: 

Hududlan müdafaa vazife
sile mükellef olmıyan Po or
dusu manevra. kabiliyetini ve 
iStisnai muharebe kudretini 
haiz bir ordudur. Bu ordu 
mUdhiş surette seyyaldir. İ
talya, ltaıyada. ve denizaşırı 
arazisindoki kıtaa.tından müs 
takil olarak bu orduyu her an 
gerek !talyadn ve gerek· de
nizaşırı arazide en uzak nok
talara mesela Arnavutluğa, 

12 adaya, §imal Afrikasına 
ve Habeşistana kadar sevke
debilir. 

Alman tayyare 
filoları da 

Rumanyaya geldi 
Berlin dün resmi 
bir tebr.., •t· .n.unıaııy~a u'1\Ş~t\ 1 

mandanını kabul etti 
.-o-

Berlin, 12 a.a.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Rumanya için kabul edilen 
garanti üzerine ve Rumaııyanın 
izhar ıettiği arzuya oovaben, Al· 
man hükumeti, Rumanyaya bir 
Alman askeri heyeti ile lüzumlu 
talim tcşekkUlleri göndermiş . 
tir. Bundan başka, Rumen pet
rol kuyulaz:ının miltemınim mu
hafaznsını temin için, Alman av
cı tayyare filoları da Rumanya
ya. nakledilmiştir. Almnn ordu
suna mensub tc§Ckkülleı~. Ru -
men ordusunun Rumen hükfı • 
met reisi general Ant.:onescu'nun 
projeleri mucibince yeniden tun 
zimi ic:in Utlim . kıtaları vazifesi
ni görecek ve vazifeleri bitince 
Alınanyayu döne<:eklerdlr . 

Alman hükfımcti, Almnn as -
kcri heyetinin Rumonyaya gön
derilmesine karşı siyasi bir a
lfıkn gösterebilecek dost hüku
metleri, bundan hab~dar et • 
miştir. 

Bükre§. 12 (a.a.) - D. N. B. 
ajansı bildiıiyor: 

Rumanya. hiikfunetinin talebi 
fu:erine Rumen orduswıun talim 
ve terbiyesine yardım edecek o
lan Alman askeri heyeti azası 
bugün öğle vakti Bükrc§c ;mu
vasalat etmişlerdir. Gar Almnn 
ve Rumen bayraklarilc süslen -
mişti. Başvekil muavini ve lej
yoner hareketin kumandanı B. 
Horla Sima ile Hariciye Naz111 
B. Sturdza, genel kurmay reisi 
general Joitini 'c birçok yüksek 
rütbeli subaylar garda hazır bu 
lunmuf'lardır . 

(Sonu '3 lıneı.ı ı;:ıyfadı) 

-.....-----~ 

Run1en büyük elçisi 
Başvekile veda etti 

PARİSTE TOKYODA KOPF..NHAGDA 

~ i.han Harbinde petrol cazının 1 mış ve Fransa liimdi otomobillerini 1 
~ tenekesi yirmi lirayn çıktığını ya ki>miirle işletiyor yahud ayakla 

hatırlarız. O zammı bizim ~llyen çocuk otomobıllcrinc bcn:!c-r 
çektiğimiz bu sıkıntının ilmdi daha I bir nevi taksiler kull!ını~or. lsvicre
müthişini çekmeye başlıyan :ınemle- de köpeklerin çektiği kuçük nrab:ılnr 
kelle.- vnr: Fransada petroldcıı eser dağ yollarµıd!ın schirlcre inınisiir. 

Ankara, 12 {a.n.) - B:ışve

kil doktor Rcfıl. Saydam bugün 
sn.at 11 de Rumanya bil) ;ik cl
<·isi Bny Crctzescu'yu kubul ct
n,i§tir. Rumanya büyük elçisi 
Başvckilimize arzı veda etmi§
tir. 

yoktur. Bütün mklnrı elinden alm- fSonu 2 ine! ~yfada) 



~--------------=-------=~----.--.~--========;:::..:;.~ı-~-~-============lil r J• \ilim Köşesi 
l~:.:..:.:.~--------:~~~~a~~ 

R ~ 'rOKUYUCU 
PA 

Askerlerini siperde tutabilmek için, M jinoyu, 
Parisin içi çıplak kadın dolu umumhaneleri 
haline getirmeğe mecbur kalan Fransa, Alman 

uman \ I Y ORKI: 830 · h · · 0 ları , paraya Him ve cemiyet ticaret emlz Gemlikte dut hah· 
çeleri söktürü- f I r 1 ad I Aristo-~toritesi 

lüyormuş!.. -<>- Diı:ı uleması arasında ilmin erbeSl 
Gemlik tpek böcel.çili i, ko a .- Anadoluuun bazı mıntaka.laıi· ve seri tckiımulunc karşt koyan dı-

Rumanya ile ~nla~~ cılıkta birınciligı. tcş il eden bır le İstanbul civarından yapıla_n \ f:er bir aırJl Grek ilmine An to ot~: 
aktedilen ticaret ası hu- yerdır. mühin1 talebl"r karşısında bır 1 ritesiııin Mıkım olma ıdır. Buyubk ~ıc 

dönü 

tanklarının hücumundan çok evvel yıkılıp gitmişti. d Zı.r :ıt "ekiıletı ipek böce •Ç 1 1 •• kt lan otorite addedilen Ari tonun uy kümlerine göre ya an • mu··dd ttenberi artmp. a 0 
1 · 1 l:.ıal . kı [ ıçm senelcrdcn bct"i b" hacım dolduı-:ın eser crı 

Yapılacak müba. teslim nın ın ı~ .. rtz f" tıarı bu hafta ır ...,, t.erro .. 
Bir gazetede okud~m .. 
lngütere hükumeti dedikodu 

ile çetin bir mücadeleye başlı
yonmı,a: İngiliz polisi, bu kor
kunç ve içtimai düşmanı yene
bilmek için, her sınıf halk ara
sına girebilecek güzide ve gizli 
bir zabıta kuvveti seferber edip 
memleketin dört bir ta.rafına 
dağıtmu·. Gizli polisler; yollar
da, parklarda, otellerde, elha
sıl lngılizlenn her nevi toplana
bilecekl ri yerlerde dolaşarak, 

yapılan muhaverelere kulak ve
ı-ecekler, ve kımin tarafından 

gelirse gelsin, herhangi bir dedi 
kodunun başladığını görür gör-

mez, konusaıı adamın yanına yak 
la.şıp bir lisanı mün:ısible yaptı· 
ğı isin dolayısile meml kete, o 
memlck ti idare eden şahsiyet

lerle umumi ahlaka zararı do -
kunabileceğini ihtar edecekler-
. ' mı!'] ... 

Öl n babasından kendisine in
tıkal eden tacı giymek i ın, a
ra.bsına binip dünya üzerinde 
ya.,<ııyan beş yUz milyonu idare 
eden kafalar arasında, ağır a
ğır kili.;;esine doğru giden lngi
lız knılının arkasından "Be hey 
zalim adam, milletin kesesinden 
çaldıgınız paralarla bu saltana
tı yapmağa ne hakkınız var. İş· 
sizler aclıktan ölüyor, utanmıyor j 
musunuz!.,, diye bağırmanın suç 
olmadığı bir memlekette, halkı 1 
konuşmah-tan polisçe menetmek 
içın, İngiliz hükumetinin ne a
mansız, ne müdhiş bir düsman-J 
10 JrnrlilnıkariUH:iıı ~'ıt''V'd 
bmıercc senedenberi füılii. birçok 
nıeçhfıl taraflarını halletmeğe 

muvaffak olamadıguruz,bu ga -ı 
ıib fakat harikulade mütt:ki -
mil varlığa, en büyük ıztırabı 
veren şeyin hnsed ve kıskanç
lık olduğunu biliyoruz. Yapama
yınGa yapanı devirmek, kudre~i
yet.i.şemeyince, kadir olanı hiç 
olmazsa sözle yıkmak, onun en 
vahşi, fakat en tabii. ve en tat
min edici zev.kidir. Hangi mes
lekte, hangi iste bulunursanız 
bulununuz. birinci olmak, ida
resi altına terkedilmiş insanları 
dilediği şekilde dilediği yollara 
götiinnek, bir kelime ile emret
mek ve emrettiğini yaptırmak 

saadeti. şübhcsiz ki beşer saa
detleri içinde en eşsiz, en hu -
dudsuz olanıdır. Bir mesleğe 

yüzlercesile beraber ayni §art 
ve ayni haklarla girdikten son
ra, yavaş yavaş zeka, dirayet, 
bilgi ve kabiliyet dediğimiz, in
san kafasının meçhül köşelerin
de snklı birtakım gayri mer'i 
kuvvetleri i lct.erck, onlann a
rasından sıyrılıp, sonra arasın
dan sıynldıklanna hükmetmek, 
hükmedcne ne doyulmaz bir 
zevk veı;rse, hUkmedilene de o 
nisbettc hududsuz bir acı, sonu 
gelmez bir kıskançlık hissi tev
di ediyor. 

Bu tabiidir. Çünkü insan en 
çok güzeli, serveti ve mevkii 
kıskanır. Onun, kendisinde ol -
mayınca. başkasında bulunma -
sına tahnmmül edemez. O za.-

r ~ 
Yeni Sabah 

ABONE HED.EI.J 
Tilrklye Ecnebi 

SENELiK 
6 AYLIK 
3 AYLIK 
1 AYLIK 

1400 Krı. 2700 Kr$-
750 • 1450 • 

400 > 
15-0 • 

800 • 
800 • 

13 llktqrln 1940 PAZAR 
11 Ramazan 13511 

30 Rumi EylOI 1356 
GUn 287 Ay 10: 1940 - Hııur 161 

Giıneı Ö!jlc ikindi 
12.35 6.27 D.34 Ennl 
6.09 12.00 15.07 Vasatı 

Akpm 

12.00 
17.33 

Yatsı 

1.30 
19.0-1 

imsak 
10.57 
4.3ı 

Ezani 
Vasat i 

YAZAN : 1 Esad Mahmud j 
ı KARAKURD 

man başlar söylemeğe! •. Söyli -
yen ve içinde söylemek ihtiya
cını duyan insan ise zalim ve 
merhametsiz bir mahllıktur. 

Kudretilc yıkamadığını dili ve 
ihtirasile harab etmek için elin
den gelen her şeyi yapar. 
Meşhur Fransız muharriri 

Bomarşe der ki: 
- İftira et, iftira et, muhak-ı 

kak onclan bir iz kalacaktır ... 
Fnı.nsız muharririnin hakkı 

var. İftira hududsuzdur, ve us
talıkla yaınlınca muhakkak mu
vaffak olur. 

Fakat şu yaşadığımız son ay
ların tarihi bize, biribirini çeke
memek hırsile yapılan bu iftira 
ve dedikoduların hazan nasıl 

şahıslar üzerinden athyarak o 
şahısların mensub oldukları 

menılek t mukadderatı üzerin
de müessir olduklannı, ve nasıl 
tahayyülün bile inanamıyaeağı 
büyük ve kudretli vatanların bu 
yüzden, göz açıp kapıyucak ka
dar kısa bir zamanda. gümbür 
gümbür yıkılıp gittiğini gös
terdi. 

Çünkü, iftira ve yalan doğ -
rudan doğruya bir memleketin 
abli.kına inanı§lnıı, ve mukad -
dcs bildiği ylerin Jru ve 
.,ı.....~. ,.,,, ıwp, ~'Oırton 
bombalo'J on metre yakından in
saf sızca tepemize bırakıp giden 
tayyarenin bile tahrib etmeğe 
muvaffak olamıyacağı ~yi, ba· 
.zan bir çüt sözün. hazan bir kil-

SPOR: 

çük iftiranın yı.k.a:bildığini hay - dut 1>:1hçeleriııdck1 dutwra "' sert buğday ıya mek--tebi tnra.!ından Arapça.,- k 
. - ks şartları ile mal ctni tes. bit o•.ın hasta.Iıkl:ırla muc d esmbu zarfın.:ı~ biisbütün yükselerek me edilmı.§li. tslAm mekteb ınde tob, .. retle göruyoruz, yo a, meşru- - UJ b nn ... 

etmek üzere Bük tmı.r.ı o- devam cltırrn ş, ve h kn de . 8.30 paraya kadar fırlan~ıştır. I rağbete ınaıhar olan u esere 
tiyeti 400 ne evvel ilan etmiş lan heyetin salı g$ehrimize mılli servetin ihya ıçin. on bın- ır7 • lite ,.e rnndıman cihetinden çok tercuroclcri ve şerhleri ~~ 
bir memlekette, bugün sırf hür- G:.:ı lerce 1 ...... h:ırcarken Gemlı ın en .n Bunların çoğu g .. rbc n:ıkledı\dı. 

dönccegı~· öi!Tenili· ruen UP k buğdaylara nazaran 1 Lu-riyeti kurtannak için, aylardan- ~ > l dut bahçeleri sl:ikturulmc ct.e- vumusa .. . . Eflatun 'e Sokra tın e:..er en ve 
beri kunduz yavruları gibi ye- heyet ve petrol Ud şirketi ~ukua gelen bu fiyat y~ehşı sipus ile Dcmokntusun ı1ml fıkrrle-
rin dibinde cehennem hayatı müdürü, pamuk b Ve Zira- dı~tfen bunu muhteı em g zete- civar vilayet ve kazalardakı :k- ri de bili11iyor idıyse dn Ar tvnuıı 

at Bankası müdtlcn mü - nizd.. rinı d leı· ah1kadar - mek fivatlannın yükselmesıne' şahane uddcdılcn enduktıC ınut..l ~.ı-
yaşam.ağı g- alınış, müteka- ... 1 · cel .; • te A tokr 1 e ılunde 

rckkebdir. kamların nazarı d kkat enn n - lm ...... l:ırı, lluKumet n d h mu .. 
mil bir insan camiasuun agzı-na Sçbeb 0 u .... ur. · ıpl"rı· kıl eye o:ı bini clılcrim. btvıl pı en ._ 
ltilid vurmak, ve onu dilediğini ========f====ı··---;:;:G::,c~m~lı;k~lı..;,.;..._.-___ • Diğer taraftan civar vilayet-, llıyim ve m:ı\tbul gorunuyordu. 
S<.) !emekten, ve dilediği hak - H A n .. lerdeki dciirmenler ihtiyacı kar- Anstonun, bılha a Antropscnlrık 

1'> ı:> ld - dan şeh (insam .kainat merkez.ne getıren) 
kında konwpnaktan menetmek, N f us sayımı şılıynmamaktiı. o ugun .. ı kainat !ıkri kilıse akıdclerır.e pclC 

hangi lngiliz hükumetinin ta.hay VA zı· '\.ıı. rı· huazırlıkları rimizdeki değirmenlerde~ mute- 1 uygm1 duşuyordu. Zira bu mııtale:J 
yillc bile cesaret edeceği bir ted- .~ madiyen un istenmektedir. De • ı anı \ c bınacnale,.h AlL-ıhın Y r yü-

bir olabilirdi. ğinnenler bu talebleri gayet zündcki \-ek ı. otan p;ıp yı k ::ı:.ıt 

yasına hümyet ve kahramanlık aleyh kJ.ı c Grek wcma t o.ra ınd:ı 
tcdırler. Arisooyu digcrlcriııe tercıh edıyo:-cfll· 

hocalığı yapan, tarihi yalnız şe- yor, yarıı<ım --o- ,_..-----:-::::ır:-::-=;-;::-;:;;--4\ Bu suretle kılı e i ınde blı ta nm mu-

reflc dolu büyük Fransız vata- kazana~? önüroüzdeld pazar günü y..ıpılacak ' BE LE o/YE DE te!ckkır zeka ı."C dehn s h b kıın r 
nmı, Alman pike bombardıman . . {us sayımı hazırlıkları ta- t ki dunyayı anlam k \ c ıml ıtn1ak hU: 
tayyarelerinin yıktıg-ına inan.mı- (Sac ıfı 1 incide) umumı nu t zı ce G1da maddeleri s o arı susuoda yemden felse e \C speku 

.. \ man1lanm:.ıı..·tadır. Sayımın aı - 1.ıd 1 
yorum. Fransayı yıkan yine biz- Almanyanm bııarbe baş - '-~kkınd hazırlan. n bır 1zah- tedkik olunuyor lasyonl t yuriıtmege b:ı 'a~ G ele 

reyanı ,,.. . Bu ulerı a :.ıra ında ..ı•,:ıdem " r 
zat Fransa oldu. Harbi Umumi- !arken güvcndiıTı uvvet kanı ıı:ıme ntako.darıara H~rilll'ı tır. B"led"ıye iktısad müdürlüğü , , d vnt o• ., ilminden dı arıya r.ık:ınwr 
dt n çıktıktan onnı.., biç bir ordlL<;U idi. Hava •veti ilimci, Sayım gunu sokakların lnzibııtı bütfüı gıdn maddelerinin stok idıyse de iki muhim kuv~et b;ını r . 
mukaddese ve hiçbir doğruluğa deniz kuvveti üçi:!Ü derecede asker, pohs, jand.:ıcnı.a ve b~k('iler larınm tesbiti için fac"l.liyete geç- karşı k~yordu. Bunl3rd:ın btr n c-
inandınlamıU<J•ı ve tecrübesiz geliyordu. tngı·lteı Almanya • tar tu,d~ıı teının olumıc kur. Bulun- b h" d bu ulemanın d nleri. içinde Ceyı.z ld . 

.;- ~ h lk mi.,iir. Buna scbe şe ır e - ıerı 
kafası işittiği bi.nbir ütira ve bin ıun bu en mümts kuvvetinin dukları yerden dışarıya çıkan .ı • ""i han ıarı ve çalı tıkları din ues3ese ' 

[ h" k ler wrufın- lunan. stokların tcsbitile her ik. cisi Ari tonun otorıtcsinc, fel e--
bir dedikodunun sesile dolu yir- tesir sahası baricde ka an ır polis, j ndarma ve :ı~ ·er gı· b"ır sı)ekUlasyona· nıani ol - 1 ın ' · d ed n <Jıl .. 

• '<1<21ntiak" Fransız . be d ... 'vlettir· • Harbı"lİlinnek için dan derh t y'ilıtıılanar:tk en y-..ıkm po- fesine \e u :.ıller .. nc i tına e u-
mı Y;..-.- ı gencı, - .... 1 kur Sayım kt ş\·ınce ta-ları. Bunlar bir iğnenm .l lis k:ırakolun..ı goluru ece. . ma ır. , ... 
ton siperler içinde 70 tonluk Al- lngilterenin istilfı.)lunması za • .,. d h;ıl ·d·nda ka· melegin r:ıksedcbıt.cc .• -. f gu· nu her yer lrnp:ılı olacaıı;ın an . - -»fıc- ..... ~w-
ınan tankını beklerken, kendini rurctini evveli .bllanlar itırn htıya mcselesı uzcrmde sn:ıtlerce ve .... 

-· kın yiyecek, ıçccek vcsaıre ı ~ ·ıstanbul - Mudanya k ış \ 1 Y paı.-ı.:ıcv• 
oraya gönderenlerin, fırsattan ettiler. 1ngilterey~stila edec gız b" . evvelden tcd:ırık etmesı I günlerce mun ka:;:;; ar \l .. 

b·ıııs· tı"fade ...... k ••e safa. ı:. 1emi dedil N · · l ..,.o··ster - cını ır gun b 1 tal"'ı0feleri Uyku ılöi<;ları uzerlnde uı l~e ... 
~· " itU er. orveçı ınısa c- 1 ıa·zını gelmektcdır. Bu iti ara cu - k l..lrd_..-

1 b. · ren uzun ve ilmi! Muna .ış:ı -" 
içinde ceblerini doldurmakta eliler. Efkarı uınmıye böy·e~ ~r martesı günu akşam biıtun dükkiın- İstanbul _ Mudanya kış tarı- sonra şu parlak h::ıt sureti \•e 1-ıJ:>· 
me.~gul olduklanna im&.nı ·vardı. teşebbüse muntı.zırken bılii..kıs \ lar saal 23 c le.adar açık kı.ılacFak~ır~ f elerinin tatbikine a.y sonundan bulunmuştu; ......... 

İcabında seve seve haya.tını ..,...;hvercilcrin· .... J:ı.larmı lngıl - Snyım saat 8 de b:ıştıyac:ıtdır. · a a ktı Yeni ta s· uyku ilacı b1r uyku 11"' ..... .-. ~ btlh itibaren başlanaca r. - c- tr 11, .. 

verecek genci, siperlerde tuta •

1 

tereye dönerek larekete başla·\ dışanya çıkmamak mecburiyetı sa rifelerde yaz programlarına na- dır, çilnkı.i uyku gctirlll<' hassası v 
bilmek maksadile, Majinoyu, dığı görüldü. s:ıaL 5 Q.en itıb:ıren başlıyacaktır d -· ·krk yok dır, 

1 
S:ıyun günü her kazada hükumet zaran fnzb bir e~ı. ı. - , . ..,.,. ..... -

Parisin içi çı >l:ık kadınlarla; do-' Afrika.da ltalyaıılar yeni bir ve belediye doktorları, ebeler ve 1,u- tur. Yalnız pazar gunlerı k~ı: SABAHTAN SABAHA 
lu adi umwnhaneleri haline ge- ta hn .... ın.:ı Rumanyaya .__ ,_ kta olan ıki 

amıza. ~·· çuk sıhhııt memurları va1.ıfelcri u.ı- lıklı olarak yapıuua 
tirmcğe mecl>ur kılan Fransa, Alman ordusunun girdiğinden .. ındrı buluıuıcaklardu-. "~~"d\':atı1.~fi'ı'iı8e"rirtma p Q t r 0 1 
yuuımış, yaJc owp t;•Y~ .... • • lelt!.)'l ~~uu .... ;-.........,. •• .:;- ... ~ru:.... . -nu v 

İçinde yaşadığımız tarih bize 1.:ı"r pakt Y"ptldı. Mademkı" 1n _ ı ihtıy ç h::ıu11dc nahıye ve kaz:ı dok- K t 1 ""' 
u .... 1 torlan \".asttasile ihtıyacı karşılıyacıık Bir müddettenberi iyi gitmek 1 1 g 1 

gösteriyor ki, söz ayagwa düctü- "lte k d . ti"l" oo·ı k t l h ala d"" b" d b. 
':i gı re ya ın a ıs a ı ere imdadı sıhlıl ve tuısta otomobJ "c e o an av r un ır en ıre 

gu-·· zaman, vatan da düşman a- ünh. ezı·m edil ektı·r b h b e k Ui · ı ·· (Ra,. tarafı 1 ıncidet m ec . u za - 1 ar:ıbal:ırı adi günlerdeki gıbi gidip ozmuş v uvvc şıma ruz - .., ... 
yağı altmda kalıyor... metlere, Afrika. kumlarıııa. ka # gelmekte serbesttirler. girları havayı soğulmu§tur. :ı{a 1 Kop-enha •d::ı atlı arab:ıl:ır \'C su' :ı-

~,sad Mahmud KARAKURD 1 1 J d t ı 1 rad • riler taksilcrın yerini tutmuştur. 1" " 
"" rışan ta yan kanına, apon os Dünkü Konferaoı1 enizde de esen şimal rüzgar- yod3\ eski .Japon nakil \a ıt.ı 1 gcııd 

luğuna, lspanya müzaheretine l lan suları kabartmıştır. Bazı 1 moda olmuştur. iki tckerlekh ~ ııt .. 
ne lüzum vardır? İngiltere ezil- Dun her nahiyede sayım memur küçlik nakliye vasılab.rı mahfur. sanlar tarahndan çekılen çekı;cl< 9 .. 

d"kt elinden u._ ve kontrolleri Ankara İslallsük U- b ı 

Bugün Cialatasaray 
Beşiktaş ile karşılaşıyor 

ı en sonra -ırı ÇC· limanlara sığınmışlardır. Vapur I rn J arı .. 
k , __ . mum fildilrü Cel .. l Aybar tarafın - A .., ın ı•~cd b l' .. kip almak, müstemle eıc..ı-ı pay seferi ri muntazam bir sur tte n erıı;:, .. n ve gı \,Ç• en 

cbn verilen bir konferansı dınlemiş- 1 1 ka, bülün Anııp:ı, A yu ve Crı •
1
1 

laşmak, bu ziyafetin artıkların- lerdir. yapılmaktadır. mcmlek"Ucrindc beruiıı kıllıgL n:ı"i 
dan hullıskarlara diş kirası ver- ~-

\"llSıtılanndn buyük l::ıhdıdlcrc ın ..ı 

mek, İngilterenin yere serilen ı B • M h K 11.ıur etmıştir. Amerıka dunyJnın r-• 

Bugün Beşiktaş stadinda ya - ı 
pılacak Galatasaray - Be.~iktaş 

karşılıışmnsı haftanın en mü -
him maçıdır. Bugünkü vaziyete 
güre fikstürün başında giden 
Beşiktaş kuvvetli rakibi Gnlntn.
sarayı da mağlfıh ederse puvan 
itib;\rile bilyük avantaj temin e
decek, bundan sonraki maçla -
rında bir sürprizle kar§ılusmaz
sa birinci devreyi en önde ola -
rak bitirecektir. 

Ga1n.bı.saray Beşiktnşı mağ -
lfıh ederse ayni avantajı Gala. -
tasaray kazruımt3 olacakbr. 

Bu bakımdan bugünkü ·Gala
tasaray - Be.~ maçı lig 
maçlarının birinci devresini ön -
de bitirecek takımı tayin etmesi 
itibarile de enteresandır. 

Lig maçlnnnın ille haftasinda. 
en kuvvetli rakibi Fenerbahçeyi 
mağlub eden g-enç Beşiktaş ta
kımı bugün Galatasaraya kuv -
vci maneviyesi yüksek olarak 
çıkıyor .• 

Evvellci hafta Fenerbahçc ile 
berabere kalmakla 1 puvan kay 
beden Galatasaray da bu maçı
nın ehemmiyetini takdir edece -
ğinden azami eforunu sarfede
ccktir. 

Bugün zevkli bir fudbol maçı 
seyredeceğimiz muhakkaktır. 

Fakat .neticenin hangi takım 
lehine olacağını tahmin etmek 
biraz güçtür. 

Gnlatasaray her hattı kuvvet 
li bir talhmdır. Bilhassa muha
cim hattında Salahaddin, Gün -
düz, Boduri gibi ·üç mükemmel 
fudbolcünün yanyana gelmesi 

ra~~!~e~:a:: ~:=· ı 
eden Bcşikta.s takınu da enerjik 

ve ataktır. ı 

İbrahim, Hakkı, Şerel'in ara
larına aldıklan gençler bu tec
ıiıbcli oyuncular tarafından iyi 1 
idare edildikleri takdirde Fe -
n~bahçeye olduğu gibi bugün 
Galatasaraya da bir üstünlük 
temin etmek ihtimalleri mev -
cuddur. 

Bu bakımdan bugünkü Gala
tasaray - Beşiktaş karşılaşması 

çok seri olacak her iki takımın 
da haf haltına ve kalecilerine 
çok iş düşecektir. 

Atletler şerefine çay 
11 inci Balkan oyunlarında 

büyük muvaffakiyetler göste -
ren atletlerimiz §Crefine dün me 
rasim yapılmıştır. Saat 4.30 da 
Galatasaray lisesinden §ehir 

(Sonu 4 üneU sayfada) 

Ticaret Vekili 
şehrimize geldi 

Ticaret Vekilimiz Nazmi Top
çuobrfU dün sabah An.karadan 
şehrimize gelmiş Haydarpaşada Vekalete bağlı müesseseler er -
kiıru tarafında.o kar§Ilanmışbr. 

Nazmi Topçuoğiu kendisile gö -
rü.-,en bir muharririmize İstan -
bulda losa bir mliqdet kalmak 
için geldiğini ve Başvekille Ha
taya yaptığı seyahatlerden çok 
iyi intibalarla avdet ettiğini söy 
lcmiştir. Haber 'aldığımıza göre 
y ekilin ~gün Ankara ya dön -
mesi muhtemeldir. Vekili be -
raber idhalfıt ve ihracat birlik
leri umumi katibi Salih ve top
rak mahsulleri ofisi müdürü 
Nuri Durak <b .A.:ıkaraya gide
cekl~rdir. 

::;~:y:eg=~=i~~ıs~~:::m~: r ır ey ane avgası "\ ~~!~~~nb ~~ m;~~·~ke~e~~ y c~: 
ğa davel etmek, Japonyaya ken- 1 ie:~ ~~ı::~n~s~:n~;~n :C7r~i ~:~:~ 
~a::::; m::;~i~!': !:::~ "Elhamdülillah Müslümanız Bay :~~~0~~~ 1:.~1eri~:ru~:~10 1sı:.~ 
men zıd bir hareket tar.lı fnti- h k f F k d k rnem?ekctleıi, h le Alın:ınya v 1trl
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hab etmek lngilter nin kolayea a im. a at şeytana UY U işte!,, ıtnlya ancak Ru.,,·yanın \erebıldıgi 
mağliıli edilemiyeeeğine, istila . petrohı, R\!m::ınyada har:ıca ıccstJlı-

• ..ı . - b · leri mi.~dara \°C bir de sun ·ı peftOl 
nın imkansız;ugınn, har 10 se • Küçükpazarda oturan Na- etmişsini2.. mahkemelere düş- bakıyorlar ve J)t!trol ıle hnrb cdıYor-
nelerce uzayacağına Almanların zifi ile Ahmed; evvelki gün o mü."5tinüz. lar: Bu· t.ıyynrc, bir tek tıırrarccırı rı 
hatta İngilizlerden fazla kani civardaki meyhanelerden bi- Bu sefer bo:yunlannı büktü- yctışme ıdm:mları için 300 to- berı::itl 
olduğuna delület etmez mi? rinde rakı içip eğlenmişler. He- ler ve gözlerini yere diktil r. yakıyor. 
Demek mihverciler harbi kaza- sab görüldüğü Slrada araların- Kısık seslerle karşılık verdileı•. Almany:ının benzin sıı,ıntı 1' " 
nacak degıw·1 de harbi yaşatacak hnva h:ırblcrınden, Fr;ınsa sclı.'tind"'" 

da bir kavga çıkmış ve Nazif - .;eytana uyduk bay ha- sonra kendmi göstcmıi,,tır. SenedB 
tedbirlere baş vuruyorlar. rakı şişesini kaptığı gibi Ah- kim!.. dort beş mılyoıı ton benzini oııırı 

lngiliz imparatorluğunun kal- medin kafasına vurmuştur. Bun1an sonra şahidlcr din- Rum ... nyanın başka yere pl•trul ,,.er-
bi, mücadelenin mihrakı Brltan- Ahmedin şikayet etmesi ve lendi ve Nazifin Ahmedin ka- mcsiııt' IT'anı olnrJk bu kuyut rıtı 
ya adalandır. Bir atalar sözü polisin müdn.halesi ile iş cür- fa...,ma şise ile vurduğu sabit tam::ımına el kôymnkt dır \re. bu ytıı-
vardır. Suyu membaında11 kes - mümeşhuda dökülmüş ve dün oldu. H lbuki J.~azif itiraz den Ruı11nnyanın mell'lckctimıı dC 
meli derler. Mihver devletleri petrol ı::öııdereıncmesi ıhtı.tırnlı b: 

üçüncü asliye cezada bu sar- ediyor: gös~rmi tir. v:ıkı:ı bu h.ıber te'• 1 

şimdi membaı bırnkt.ılar, selin ö- hoşluk ve şişe ile yaralama. - Ahmed, diyordu, fazla cdıllyor. Fakot :><ınn tahakkuk c<W 

nüne dU\·ar çekmeğe uğraşıyor - suçlusu meşhuden mı.ıhakeme sarhm~tu. Meyhaneden çıkar- bılir. 
lıı.r. Avrupa, Asyn ve Afriknda. edilmistir. ken dliştü ve başındaki yara Bizim Ruınanyadnn senede :ıtdı• 
ı.· apılan bütün faaliyet buna teı>-

1 
ğııııız petrol, vasati ol01rak 200 b 

11 

.J ~ Hakim Bay Münib suçlu ve ondan oldu. k d ,,, .., bu bih olunabilir. Bu hareketi rin ton ·a aruı ... un:ı mukabn, 1 1 
36 davacıya: Yaranın yeri ise tam başın pamuk vermek uzere Rum:ıııya • 

mahiyeti, kıymeti vüs:ı.ti ne <>- _ Siz rakı içmişsiniz öyle tepe kısmında olduğundan bu milyonluk bir nnlaşnıa fm~l.ın ı ıc.-
lurs<t olsun lngiltere için tesir- iddia mesmu olmadı. Doktor Rumanya petrol \'ermezse b im ı>9 .. 

mi? .. diye sordu. · ı 
si?.dir. ranonı el" \"Ul'Ulmuş oldug'"unu mugu peşin para ile ı;,ılmıunız JllU , .. 

lkisi de cevab verdiler: ı.- ... r ıc-
Bu gibi şeyled~ Britanya im- bildiriyoı:rdu. Şahidlerin de bu temeldir. Buna mukab ı P tıolu r ı e 

P"'ratorluiT1ı zaı·arsız bı·r cı"lcl - Evet birkaç kadeh iç- dan ve d:ıh:ı uzak yerl<'rdm ted .. ::.. 
... ı:.- yolda ifade vetmeelri Uzeıiue k ııı;<·-miştik. çalış:ıca;;ız. Şuphesiz bu t('d:" rı 

hastalığına musab olmuş gibi suç sabit görüldü. Mahkeme dalın müşkül, hem d:ıh:ı p:.ıb:ılı oliı-
Hikim Bay M"iinib glilüm- t vücudunda ufak bir rahatsızlık suçlu hakkında 25 gün hapis c:ıktır. Faknt bütün duııyanın k 1 

1 
.. 

sedi ve~ c bir ka.sıntı hissedebilir. Kalbi, cezası ile 200 kuruş mahkeme l:ındıgı sıkıntıdan bizim t:ıınaı 
dımağı, adalesi yine şiddetle mü -Mübarek ramazan günün- masrafmın kendisinden alın· haa·bin sonuna kadnr \"nrcsll' kıııın:ı· 
cadeleye müsaid ve azim bulu- de, dedi.. rakı içilir mi? Siz b d l k mızı ockkınl'ıne!iyiz. 

masına ve mcş u suç ar a- Behçet ,__,Al' 
nur. Öyle ise "Bugün kim ka - Müslüman değil misiniz?. nununa te\rfikan derhal tevki- :ı 
zanıyor?,, sualine karşı bir şey Hem suçlu, hem de davacı fine karar verdi. KISA HABERLER 
söyle"lmese dahi "Yann kim ka birden yay gibi ileri fırladılar Suçlu Nazii tevkif eclilip.tev- ~ 
zanackür?,, meselesinde Napol-ı ve yine ikisi birden sağ elleri- k,,ifhaneye giderken hakim Mü
yonun Şll meşhur sözünü hatır- •ni göğüslerine bastırarak kar- nib davacı Anmede hitaben: 
Ianıalıyız. şıhk verdiler: - Sen bu sarhoşluk b la-

''Vakit kazanan her şeyi ka- - Elhamdülillth Miislüma- sında sadece kafana bir şişe 
zanır.,, Şimdilik vakti lngilizle- nım bay hfllrlm... yemekle ucuz km1:uldun. Hay-
rin kazandığl şübhc götürmez - Öyle amma .. bak yine i~- Ui git. Hua et.. diye nasihat 
tiir hakikattir. biribirinizle kavga ediyordu. 

RUilrıct IfAG. Z 

-* Cümhurlyet Bayramı B;ılosO 
Ciımhurivct B, -,-ramı b:ılo u 29 t~ 

J ~ t .. ı-1 
rinieı: \•el gel:e · ilk dcl:ı ol.1ra ~ \ 
ycttc verilecektir. Bunn aid ıı .. ır .. 
lıklnr tamamlanmıştır. Be-* LQtfı Aksoyun Tcftıtlcrl - f\ 

lediyc reis muavini LtitCı AksOY d 
ıla -Aks:ır:ıy \·c Şehzndeb.ı ınd 1 yap 

cak p:ırkları tetkik ctm lır. 



er <E! HA~~Rlb~R 
öuıgar sıanua ' 
Alman kıtaa ı 

C TÜRKÇEYE ÇEViREN 

Hüseyin Cahid YALÇIN ) 

~vle erin ·n J;;?J 

harb gayeleri Balkr aarif Vekili 1 Alman tayyare 
Afyonda 

[BaımakıılccJcn devam) ı h a k k a Afyonk rahisar, 12 (a.a.) -

(tııı "'tarafı 1 1ncldcl 

bazı memleketlerde halen vu .. 
kua gelmekte ıolan kalkınmıya 

fitoları da Ru- mani teş~n eylemektir: 
Bulgarıstanda sankı Alman 

-11-

.. : :Ancak bund n sonradır ki ü-ı 
«ı\rers·t N 1 eye devam eder. Burada 
lq~Yonaı Sosyalist talebe teş
tı atına dahıl olmak mccburiye
iç?dedir. Bittabi ihtisas yapmak 

Himmler idi. Muavini de meş
hur Heydrich. Bunlar Hitlerin 
".~efrikaya uğratmak ve lıükiim / 
surmek,, yolundaki dahili tek . 
niğinin en esaslı parçası idi
ler. S. S. lerin etrafını kıskanç
lıklarla sarmak pek i ine geldi,. 
Maiyetindekilerin ka vgalo.rında 
yalnız kendisi hakem oluyordu. 
Her zaman ferd vcyahud heyet 
halinde bidni diğerine karşı 1 
kullanabilir ve bu suretle hep
sine hakim olur. 

sıl ki Roos velt 1939 yılı ipti _ Mu.arif Vekili Hasan Ali Yücel 
dalarında bUtün devletleri böyle fa h rr. r dün akşam buraya gelmiştir . 
bi~ to1>lnntıyn reşvik etmişti de 1 Hasan Ah Ylic<:l belediye tara-
Hıtlcr muh kkiı'a.ne sözlerle red c 8 1 incide) fından şerefine verilen ziyafet-
cevabı veımişti. farı askeri işga almo.k ten sonra geç vakte kadar vi -

manyaya gel d İ ı ~~::~~~X::. b:Uuı:~~ :a~~o: 
csaı tarafı 1 incide) pagandası c;erc;evesi içinde ya • 

K za Almanya ve ltıılya el- pılmısbr. Aksi takdirde. Bul -
çilerilc İspanya ve Jııponya mns gar kıt.alarmın cenubi ~obruca
lah tgüzarlnrı Ye bu memleket-, ya girmesi münasebetile Al -
letin taşcmiliterleri de garda mruı fotoğraf \'C siuenıacıları -ın rn .. 

lıu t.ıteaddid tertibat vardır. 
~'!)knlard.an bur da b hse lüzum 

4 - Alnıa.nyn ile ltalyanın niyetıni bildird·ında Ber- liıvetin ma.anf isleri ü?..erinde a
biitün dünya hakkında düşün _ linde bitaraf mrdan gelen 1- ·k d ı ve ögr· etmenlerle gö-

raporlar, ga.teıırafındaıı. a ar ar 
dükleri plün onl r galib gelince Timesin diplom.ıhabirinin • rü~melcrde bulunmuştur. . idil r. 1 nın Bulgnrist.anda bulunmasını 

tur. behemehal tatbik olunacaktır. aşağıdaki tefsiirlikte lk· Mu.arif Yekih buraya gclır • Trenden evvela Alın !l a::.keri ı.ondr:ının bir askeri tehdid te-

.ı\l Çünkü bahsi yalnız vasati 
tCdrn.an < ocuğunun hayatına has-

1Yorurn 

Bun-dan kurtulm k ıigin Alman- tibas olunmakt k~n Dın r ve Sandıklı kaza 
ya kaı ısında yaltaklık etmek, Timesin diplı muhabiri: ın rkczlcrine de uğrıy rak mck 
takla atmak, hasırı her zı·ıletc/ nin tefsiri şud u tarzdakı . ' 

askeri sırlar metle kolay- tebleri tefti~ etmiştir. 

heyetinin reisi Gen~~l Hnnsen ]akki et~iğine inanmak lAzım -
inn1iş ve Almo.n elçısı tarafın - gelecektir. 
dan Rumen subaylarına. takdım o----

oı~:·atta. sonra meşguliyeti ne 
ıın· a olsun, daha şimdiden da
rtı 1 askerlık hizmetine girme-
~~~:.· askerlikten evvelki te-, 
S Ullerdcn birine, mesela ' 

Erkek bir Alman ya S. S. nin 
yahud S. A. nın azası sıfatiyle 
her an hususi askeri hizmet, ya
hud diğer bit' vazife için davet 

katfonnıa c hiç bir fayda temin ca keşfolunamıgibi hab r-

Veni tayinler edenıez. Kurtulnuık ancak bit'! forin sızınasınıa plluılnn 
türlü kabıldir. O da mihver dev-/ gizlemek için ]JAlmnnlann 
leUermın maglüh olmalarından yapmış olması ~ıtemeldir... Anka.nı. 12 (Hususi) - 1z -

edilmiştir. 
Garın salonunda genel kur -

nıny reisı general Joniti birkaç 
söz söyliyerck hcyetı general 
Antoncseu adına sdanılamıt?. 
pek uzak olmıyau bir ma~ide i
lti ordu ar ..,ındn kayd~dılcn teş
riki mesaiyi hatlrlataraK baslı -
yan yeni devrenin o zamanki 
nıuvaffakiyetlerc müncl"r ola 
cagı i.ımıdinde olduğunu bildır
mi tir. 

Avrupa da ha b 
(Baş tııraf 1 incide) 

masından çekilır çekilmez, Lon
dray.ı. karşı t.ahrib hareketlrri
ne de\'am i~in yeni muharebe 
fılolnn yola cıkmıı;tır. 

ibarettir. • Şu cihet ka)]ayandır ki mir maarif ınfül.üri.ı··· A .. ıi .. !-.. ızn \ 
1 şimdilik ltalyEYunruıistan d ı e 

5 - Almnny il İtalyanın üzerine tazyiki laştırılma - l'onya .Maarif mu ur u?un. ' 
dünyaya vernı k istroıkleıı teş- mıştır. Konyn. maanf mü~ür? Hal~~ Zı· \ • Jt. S. e yahud S. A. ya dahil o-

huS. A. <Sturmabteilung yani 
~uın kıt.ası) kah' eııengi gönı 

ıe k Ordu ıdi ki Hıtlerin nüiuz 
ı~ Udı et uğrundaki mücade
~ltıı y 
iaııaeıı a~ıs v~. onu Almnnyu. 
~lk • Yesı ... e Fuhrer'i mt"vkiliıe 
l'~~nu lır. Bu kuvvetin lıdcrı 
liıtı a...c;ı Boehm idı. Nihayet, 
t • eı en yüksek nüfuz ve kud
l'a~ elde etmek ic in entrıkalnr 
ha,~ ından şübbelenerck 1934-
lltı.ı;t n ndaki "kan banyosu,, • 
8rı~ 0~u -öldürmü tür. Bundan 
ele b tıç dort milJon kuvvctın
tlı.ı ıluııan kalwerangi or
ll<lrt 0 zaen düstü ve bir nevi 
lilli 

1 ll'lı ı i hnlıne sokuldu. Yc
HgClı 'Yalı gömlekli S. S. ler 
ltıt· Ulzst.nff el, :> aııi himaye 

) aldılar. 
.. :e nı 
~r· . ar Hitlcrin husu i 

~ ı l:Q ıerı,, muhafızl:ınnı teş
lçl\lQ ler. Sonr L S. A !ardan 
ttıaı.; •tıbariyle çok dalı:ı az ol
bir 1ca ~re (mılyonlar yerine 
!ıııı \• l üz bin) genç, güzel ta
~~tıl e terbiye r;brmüş, seçme 
(ı J~ı erden murekkeb bir heyet 
lt tı a.:. lelerinden bir kıgnıı 
b l hı -muno • l ~ 

<4 <l <i hili kuV\ etlerini vilcu
g lır<Jil r. 

n 
~ 1 •• Zıl:ı.rı daha sonra askeri 

''la Gı, t cklinı aldılar. Munto.-
ıJ.ılıni eırQu gibi güzelce techiz e
~ı:ı Rl"tdi. Fnknt. umumi cr
~ır:ı\harbiyeniıı emri altında de
l'a.ı:ı le~ Diğerleri Gestaponun, 
1 t 

1

1tıli zabıtanın efradı idi· 
• ~ ,,11• kitubdsı bn.zan S. S. lcr
ba~ 61~ ah gömlekliler,, diye 
\•· ,, c.leıfoı. Fakat bunlara pek 
b kaı u muhafızlar., da deıu'

r. 
il 
runı rla knhve rengi gömlek-

\> 1'ıJ «u-aı ında cok g~imsjzlik 
g, ftılı. Hıtlerin kahve rengı 
ro ı'-. klıier hakkındaki tcvec-

''1.tn· \ın U kendilcrıne celbcttiler 
tft :ılnr.a epeyce muhakkirnnc 
>.ıırıı ıntiJe gösterdiler. .Munta-
~ 0rdunuıı S. S. ler hakkın
~at!t\~ diistindüğünü bilmem. Fa-
lı ~ Unlar Alman halk kütlesi-ı 
ıı 

111 
arı;, Nazi partisinin kale

Qjl 
11 

t'Sash bir kısmını te kil e
~l'dı. Şefi ri Heinrich 

~ l-\a.~ k::n-r-ıya iki kolt~ğa yer- 1 

~1~1 !erdi. BlUend hep dü.'.?ün
du: duruyordu. :Mii?.eyyen sor-

-...~. 1 

.ı.-.e dü. ünüyorsunuz böyle? 1 
la.ziyi.. 

' 1-laziyi mi? 

'~'et. Bir daha yaşamıyncn.1 
~ 0 g\inlcri düşünüyorum . E
\ li 11 h r gece ban.ı. nyni meliln· 

g lir. 

~~: Bravo.. ~n.irler gibi de • 

~' ~vet .. eğer onlar da böyle 
§aırıer gibi.. siz alay edin. 

(!i~ ~~ay etmiyorum. Hayır .. 
~ Soylüyorum. Maziye de -

bu kadar bağlısınız 1 
....... ~ . 

tQ,j t· \'et .. çünkü mazide sev --•nı. 
....... ş· 

1 
llndi anlıyorum. Bir aşk 

esi demek 
....... . 1 Eilnıcm buna aşk demek 

edilebilir. Elli yaşını g<'çinciye 
kadar yeni \'cya başka hızmct
lerde bulunur. Bu t"Serde aşağı
.da, Berline nıuvnsaıat ettiğim 
sıradaki Almanyayı tasavvm· 
ederken be.cıikten mezara ka
dar askeri hale sokulmuştur de
mekle bunu anlatıyordum. 

Bu nıilitaı ist ruhun ~İaıı -/ 
ması halaskar bir disiplin ve ita
at faziletleri vcrıne.l· gibi me
ziyetleri haizdir. Gençler için 
hayırlı tesiri inkar kabul etmez. 
Fakat telkin ettiği siyasi ve ide
olojik zehir çok daha zararlıdır. ! 
Onun hıc bir halüskfir vasfı 
yoktur. Alman gcncliği en çok 1 
tesir altında kalnbileceği, her 

şekle girebileceği bır devrede 
böyle zeh·rıcnıyor. Hakiki hür
riyetin \ e tefekkür istıklalinin 
ilgnsı suretiyle terbiye- olunu • 
yor ki medeni dünya tarihinde 
bunun hır misli yoktur. Hıtlerin ı 
l\lehı .Knnıpfdu dediği gibi, 
.. 1 b k 

kitatın "devamlı,, olmru mın ne Mihver devletin hattı ha- ya lzmırc tayin edılmışlerdıı · ~
mana ifade cttıgıni düı;;unünce ı keti iki türlü olunabilir: çık olan gümrükler. umum mu-
şu hakikat! karşıl.l ınz.: ı 1 - Cenubtttiye doğru dürlüğüne. Vekaletınde bulu • ı 

H b. iJcrleyiş karnmtmıştır ve nan tarı' feler müdürii Pertev, 
_ ıç ır de\'lcttc kıpırdıyncak, bu ilerleyiş ha2 safha.sında-

ngız açacak, mümanaat edecek dır. T~caret Vekületi teşkilatlandır - , 
bir kudret bırakılmıyaca~tır. 2 - Bahis mu olan Bal - ma müşavirlığine lstanbul .. ~~ş 1 
Almanya ile İtalya her milleti kan rnemlekt"be, bilhassa merva kooperatifleri . m~ıdur 1 ...ı·ı 1 Türkiye ve Yuıst.ana knrşı B ı tu · cdilm1slcr-ı >ı?11uı eri koyaco kları bir kanu- bir tehdid ve k'tma hareke- mu vmi n ın ym -;; 
mı tabi tutacaklar ve fazla ola- r tidir. dir. 
rak da kıs kıvrak bağhyacklar-1 Çarpışmasız.ntajlar elde 

1 

dil'. Ancak böyle olursadır ki 1 etmek icin bir tit ve korl.·ut-· Af rı· a a arb 1 
yiiklettikleri esaret ve zillet va- ma hareketiniıı this mcvz~u 
ziyeti devam c-debilir. Bunun olabileceği lehirlsağıdnki se- (Bu tarafı 1 incide) 

bcblcr mevcudd 1 
:<'in yapacakları şey yine Almaıı Balkan taarunın nihoi he- ızerine d~ ucuml Y• pmışl rd . 
gaı.etelerinden birinin yazdığı defi Sfü·eyş oldnna göre. su Beyuk mend ı-eg ıı ucund. y:ın •D 

gil.Ji hiç bir millette ordu, do - cihet kaydedilel:r l'i bu hedef çıkmı ,. ıunanda bulunan bınal. r 
mınma ve hav kuvveti bırak • / uzaktır ve bu :iıefe vnrm:ık h sıır u •ı atılmı tu. A ab - Dcs ıc 

t d bır otomobıl nakhvc 
ınamaktan, silahları toı>lnmnk • için daha ev\·el, 'TUpa Türki- yo .... ıı:eı r ed 1 e 

· B ~ I S · ko una u ..ılvoz.le h}lcu n ı mı ' tan ve her tarafta eli kamçılı ycsı, ogaz aı·, J\ıdolu, urıye 
ve nihayet Filisıdeki lngiliz z yı t 'erdırıl 1 tır . 

.ı\lman ve İtalyan muhafızları kuvvetleri gibi mtzzam manin· ltah·an R('Slni Tebr ;i l 
d~luştırarak kimseye nğız \'e 1 larla karşılaşmaUazımdır. ttaly ıd • bır m hal, 12 1,a.a.) - !-
g1..7. açtırmamaktan ibaret ola • Diğer tarafdaıı zaın:.ın mih- talYan r mı tehl gi: . 
l'Jğı aşikardır. Zaten bugiin ken \'er del•lctleri içıruıkışıktır. Kıs Rıın li Afrıka<l , motörhı kcşıf kol
dı nıemlcketlel'indc, kendi ahali- yaklaştıkça, ha\.lar gittilcc;c ıarıını d..ın bu :si, du an tarafında•~ 
lerinc ne yapıyorlar? Bir ecne- dnha ziyade fe laşmaktudır. butun tc hı atı ile bırak\lmtŞ 1 .ı 
bı radyosu bile dinletmiyorlar. U~umiy~tle pek ratik olm~y:1n tJOk alını tıı._ 

ır.nn c amnı ancak . vahşi 1 
kuvvet temin edebilir.,, Bugün 
Almanyanın terbiyevi kıymeUe-
ri a.,ağıki sıra ile t dad edilmek 
tedir: 

ı . .llJ\.-y-o.ıu ~u• •ı1. .,._ 

mn üstünlüğü ve dünyRya. ha
kim olmak üzere kudsi bir va
zifesi bulundut;'ll. 2. Karakter . 
- yani nazi mezheblcrine knti
yen uygun olarak sıyası bakım
dan itimada şayan olmak. 3. 
Beden - Yani fizik liyakat, 4 . 
Vuku(. 

munakalat mesel()i, sabotaJ ıh-
Bu hir hafif suç değil, ağır bir timallerile daha ayade güçleş -
cinayet te.cıkil ct'!iyor. Hic bir mektcdir. Vazıyetin inkisafları 
A 1 ınanın veya ltalyanın agzını karşısında, Türkivenin ve Yu • 
nc.·ıp düşündüğünü söylemeğe nanistanın hattı hareketi, sakin 
.Jmkhu:ı y.okt.ıır ilıı.'.J'ı• lrnJAm - ve a;.i.!Jl~fu° o!aı k ~ lıyo~:..E_:~~ 
famak hakkı vadır. Kendi halk- nın vaziyetind tamamile baş
ı-:rn böyle muamele edenlerin ka olduğu bir coğrafi hakikat -

tir. Rumanya aşağı yukarı çem
cıimyaya devamlı bir süküu ve ber içinde bulunurken, Türkiye-

H kun·etlcr:miz. Sidi - B:ırranl 
(l\ :ı 

nin şarkında. Mutten - B.ıgu de hn-
vacılık \iC deınir:ı olu tesi:;:ıtına 'c 
Elk:ısaba cı\ arında du mım a k r1 
l i • tını bombardıman etnıiıitir. T Y 

" ·ımı:ı:l:n hco<:i. :usll'rme don-
Du nan tıtyyarden. Bingaz.ı, Bar

dia \C Sıdı - Barroni şclıırlcrini bom 
bardım:ın etıniş \'e beş klşınin ya -
:rahınma ına sebcb olmu tur. E\•ler 
ve Bingazi buyı..k kılisC":Şi ciddi ha
srırıı. u •ramıştı. Bunun haricindeki 
hruMır ehcınmiyetsizdir. 

sulh temini adı alUnda beşeri - nin ve Yunanıstanın geniş deniz 
yc:.ı üzerinde ne miidhiş bir zu- hududları \•ardır \'e deniz. mih
him \'e istihdad teşkil edecek- ver deYletlcrinin müttefiki değil 
Jeri pek kolay takdir edilebilir. fakat düşmanıdır. Çünkii Akde-

nizde lngiliz kontrolü hiikiim mek nivelini ta~sın, Türkive 
Okuduğumuz 0 zahiren ma • "BÜrmektedir. ve Yunanistan. buna nasıl karşı 

G eral Ha.nsen bu sozlere 
teşekkür etmis ·ve Alman ordu
sunun Rumen de\ let rci ·ının 
talebmi memnuniyetle kabul e
derek Rumen oı dusunu tecrü -
be1erinden ıstifade ettinnek i~ın 
ask{'ri bir heyeti memur cyıedi-
ğini bildirmi~tir. 

General Hanseıı. kendisinin 
vt" biitün heyetin bu \·azifeyi 
bUtün kuvvetlcule ifaya çalışa
cal.darını ilave eylemi tir. 

Geıı "ral H.ansen yanında Al -

Simd;vc k~dar alınuıı haber -
ler~ gö;e, Londra üzerinde ve 
merkezi lngilterede vukua gelen 
havn muharebelerinde 11 lngi -

•liz f.\'Cl tayyaresi düşürülmüş.
tur. tJd Alman tayyaresi üsleri
ne Jrınmemiştir. 

Timeb Gw..et~iue 
J~mba Düstü 

Londra, 12 (a.a.) - Times 
aazctesine nid binalar üzerme 
dÜS"n bir ağır bomba, oonılar 
dahilinde mühim hasarat yap -
nmı ve binaların harici kısım -
farında da bazı tahribat husule 
getirmistir. Gazete inkl~a ug -
ramaksızın inti ar e'tmege de • 
vam eylemistir. 

mnn ~lçisi ve Alman ata emi - ,_....,.,..,'""!",_,~~.,..~=-:':!'!~~~ 
litcı lcri olduğu halde doğruca 
b:ı.p·ekfılete giderek een ral 
Antoncscu'yu 7.lyaret c.yk~mi , 
hcvetın 40 subayı da Jwndilcri
ne. talısıs edilen apartmanlara 
gitmiş! rdu-. • 

ingil!zler Runıa.nyn~ ı 
Terkcdi~orl r 

Bl ıtr~, ll ( .a.) - R"uter 
bıldı :> • 

nu y d bulunan 1 

~~ 

Bukre.;, 12 (:.ı.a.} - Rcutcr a; ::ı ı 

bıldırı;ı;or: 

ılh -

SJ) llı ı tır. Knradmız lımanı 

Kö tcnt"C'yc yüZlcrcc lta1yan muallıın 
\ e 'Wknlsy<ml muva 1atı l l n
mcl,tcdir. Bu İtalyanlar Kost--ncc ct
vaı ındal;i Mamıua haı.:n m~•danile 
clenız tayy. resi ussı1nün in ınıı ne
zaret ~dcccklcrdir. 

lşte kat'i smcttc tesbit edil -
miş bu birkaç hat üzerinde Al· 
man gençliğinin müfekkircsi 
1933 denberi kuvvetli surette 
temrin ı•e terbiye görmüstür ve 
görmektedir. Almanynnın ge -
rck kendi menfaati gerek Av
rupanın· menfaati namına har -
bin bundan yirmi altı sene son
ra değil de altı sene sonra vu
lmn gelmiş olması daha iyi ol- J 

duğu haklrındaki mütale:ı beni 
hayrete dilriürdi.i. Böyle olsa idi 
bile, hic evladı olınıynn Hitlerin 
bu hususta sebcb olduğu fena
lığın kökünü kazımak kin bii -
tün bir neslin çalışmasına ihti -
yaç görülecektir. 

~·,ım ve sakin birkaç söz üzerin- Sovyetler birliğinin hattı ha- koyacaklar.mı bilmektedirler. Bi 
de azacık düşüntince kar~ılaş- re'keti cok sarih ôeğilse de, Bo- rinci şıkta, oyuna dü. miyecek
bğımız şu ınüdhiş tnsnvvurların ğazların mihYer de\·letleri tara- Ier, ikinci şıkta ise . .kendilerini 
d - 1 - d.. f fından kontrol edilmesini müsait nıu··dafaa ed"'cek1-..:ı 1·r. ı Ob'Tü uguna ıger tara tan ~ ._ ~ıu ı 

bir tarzda karşılamıyncagı ve Vuh"""'mntın bidayetinde Al-

I:rtl Alman muhrrrebe \'C bo \b r
dıman t ıyyaresı dun ak. ma d r;ru 
hır gı tıp h 1 nde ulçakt:ın uçar k 
Bukreş tttermderı g~mi lerd11. Bu, 
tcıyyıırelenn bır · bsnnuda J\l n., 
dı er kısmında da Rv.mcn ı n tim 
gorulıuektc idi. Tayyareler r ı u
zerlnden biı· k ç defa geçerek halkın 
dıkkatini çckm lerdır. Ta:ıyareler 

ar ında Stuka t;.p ndm pı ·e bon -
bardıınan t yy:ırclerı de ı:o l ek'te 
idi. 

VEFA T 

(Arkası var) 

doğru mu? Bu kelime o kndnr 1 

çok kullaııılıyor ki içimde duy -
1 

dur.um büyük kasırgayı da ay
ni kelime ile ifade etmek, bana 
ona kar~ı bir saygısızlık gibi 
geliyor. Fakat mademki başka 
.kel!mc bulamıyoruz; ona a~k 
diyebiliriz. 

Müzeyyen, çok tehlikeli bir 
mevzua girmiş olduklannı his
sediyordu. Fakat bir clefn olnn 
olmuştu. Sonra içındc. ayni mev 
z~ etrafında konuşmak busu -
sunda. tehlikeyi se\ en insanla -
rın onun tarafından cezbcdil -
mcsi kabilinden bir hmsin de 
mevcudiyetini itiraf ediyordu. 
O lmdar sakin konuflun ~ve gt.iz
lerini asla kendi c;özlerinc değ
dirmeyen bu sakin ve kibar a
damdan kendisi için nasıl bir 
tehlike teemmül edilebilirdi'! 

Vnlan bu ~kin tavırlı naam, 

mantıki bir muhakeme He de · · b ed - ı ~ Türkiycnm, ıcn erse yapaca- manlar, lngiliz hükfunetini Btıl-
Şehı miz nnıkntlarınd n Hılnıi 

Rız.ı Cuneı"in buyuk or,lu Nejad Cv
neı.· hcnuz pek genç yaşında kcn 
gırıftar olduğu hastalık"t"n kurtul -
mıy. rnk thm ,g~ \·el:: t ctmı Ur. 

kaııo.::ı.t getirebiliriz. Avrupada ğı mubl\ cmette So\•yetler tara- kanlarda barut fıçısını ateşle • 
yeni t.eşkiliıttan bahs den mih - fından müc:külata maruz kalmı- meklc itham ediyorlardı. Şimdi 
\'er dcvlctlerj bu teşkilatın, c - yncağı kolayca tahmin olunabi- :mih\•er devletlerinin, halen o za
den ibaret olduğunu sarih, knt'i, lir. mnn 1ngiltel" yi tahtie ettikleri 
musahhas ve ameli surette ilıln Her ne olursa oklsun Ahlmanya şeyi ynpt.ıklannı söylemenin dı •ine ;:ore 

bir tahdit \·e kor utma ar ke- tam zamanıdır. -----

Al hdan r hm(!t dılt' cckrdıdc 

:ıllc ine sabrı cem 1 dileriz. 

cesaretini hiç göstercbıldılcr tındc bulu:ısun Yeyahud Balkan- Bunun sebebi de, 1ngiltcre Ü· 4••••••• 
mi? I~gPr niyetleri halis olsny- j lnr<'la hakiki bir taalT\lza geç - zerine vapılan hücumların mu _ 
dı en biiyük silfıblnnnı bu teşki 1 ~!!!!~~-ııııııııı~~~~!!!!!!!!!'!'lııııımll! ' vaffakiyctsi?.liğe uğramış bu - GÜ lat progrnmı teskil ederdi. Çün- nııyor. Jo\ırnal de Geneve'in ı lunması dır. 
kii herkes görür, takdir eder ve makalesini tedkıkte bu kadarla 1 Süveyç kanahnı istihdaf eden 
Alınanlara taraftar olurdu. Bu- iktifa etmiyeceğiz. Onu saklıya-ı plan, Ccbelüttarık cihetinden 

cagı-z. ·C. ünkü kinde daha öğre- bir nnzirini ihtl\'a etmezse tam 
nu yapamamaları da emellerinin olamaz . .F'akat !ngiltere, dikkn· 
itiraf edilemiyecck bir mahiyeti ı neceğimiz hakikatler \'ardır. ı tini her iki cihete de tevcih el· 
nıevcud olduğunda şübhe bırak- Jlü · yin (,'alıid l ' ALÇIN miş bulunmaktadır. 

-29- için için kemirir öldürür. mminı 1 

daha seri \'asıtalarla, yıldırım 

süratile ölüme götürür. Ben, 
se\'gimin lı&.kiki karakterini bir 
turlti olduğu gibi unlıyamadım. 
Omıdsiz Ye garib bir ~ka kapıl
mıştım. f::eYdiğim insanla aram
da muazzam bir rn snfe vardı. 
Ve ben hiçbir zaman bu mesa -
feyi . şn.nuyacağımı biliyordum. 

ihtimal yoktu .. Ve onu eld ede
bileceğime dair z rrece ümide 
kapılmış değildim. Fakat hisle· 
rim, kalbim şuuruma asla ha -
kim olamıyordu. Onu, hep onu 

düşünüyordum. Aç kaldığım 

günler aklıma ekmekten evvel 
yine o geliyordu. Akamete uğ -
rıyan bir teşebbüsiimden ell -
rim bo:. döner'Ken yine onu dü
ı,tinüyordum. 

Bülcnd başını kaldırdı: 
- Galiba bu saçma • eyJcrl 

E 
a 

de\. m edı)' r. Baş rol !erde: 

S PERCER T RAC Y 
RlCHARO GREENE 

, 
HAKfKATf ARAYAN ADAM 

.Derin bir A k .. Gızli tır ıziımp . Sonsuz b;.r 
H cran J.n) n ı ı. ıı uper fılm 

RAIMU • JACQUELINE DELUBAC • YVETTE LE>ON"un 

;yııs;ıtlıj:ı h.ıkil.i t.m lı y t ro ı . Biitun goııullcri titreten çılgın 

bır ihlır. ı ... 

Bugün E Sinemasında 
t>IKKAT: Lond :lan t.yv.ı on Harb Havadıslci 

TÜRKÇE PARAMUNT JURNALDA 

Eu~l·n s.: at 11 de tenzıl .. tlı m tine. 

J(endisi için bir cinayet işlemi -
ti. F11.kat o 7.amaııki vaziyet 
.başka türlü idi. Evvela Bülcnd 
çok sarho~tu. Saniyen ha ka bi
risile evlı>nmcsi ümiclsiz aakını 
üni olarak lnrbaclamıs ve onu 

bir çılgına çevirmi ti. Cimıy t 
işliyen her ndnm nasıl bu işi yap 1 
tıkt:an sonra büyiik bir pişman-• 
lık duyarsa Bülcnd de muhak -
kak surette ayni pi~ma.nlığı duy 
muş olmalı idi. Es:.ıseh kocası

nın hava.tını kurtaımak için bi
lahare. göstemis olduj;'U biiyiik 
gayret de bu pi§manJı~'ln bir i- ı 
fadcsi değil miydi? 

O, güzel, akıllı n~ zencin bir ai
lenin kızL idi. Bens çok erken 
hayatın zalim darbesine uğra
mı'i bulunuyordum. Bas döndü
rücii bir süratlc sefalete doğru 
dÜ§Üyordum. \' e itiraf ederim 
ki bu uçurumdan kurtulabilme- 1 
yi asla ümid etıniyorclum. 1şte 
havatımın bu en yeisli, en feci, 
en. dağdağalı .zam:ınlarmda ona 

1 

delice a§ıktım. 

başını nğrıbyorum. , _______ Cilı*lm•M••••••••••••-.\a 

- Hayıı-, hayır devam et! 1 
Müzeyyen bu cümleyi hiç dü

sünmeden söylemiı;ti. Kelimeler 
ağzından döküldükten sonra 
böyle hareket etmiş nlduC:rıın . 
dan dolayı içinde bir pi§manJık ~ 
duydu. Fakat bir defa ok ~'BY· • 

Diilend dewun etti: 

- Sevmek gurib bir şey.. o, 
her insanın ruhuna, karakterine 
göre başka başkn lmlıblnra gi
rer. :Kimisini ltoh lJasilll'ri gibi 

O, beni sevmiyordu; sevme -
sine. hiçbir §ekilde imkan ·ye 

dan çıkmıştı. 
(A~k var. 

Ölmez Mefahiri... Şecaat. hamaset clestnnlnrile 
Türkün r.aulı tarihine gururlar saçan aziz 

8Chidleıimi.zin mukaddes diyarı •• 

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ 
Türkçe sözlü ve Türkçe 5arkılı 

·---- Bestek·rı SA ~ET'l1.N HAYNAK 
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POLİSDE 

Yakalanan parah 
dilenciler 

13 nmtNCITEŞRIN 1940~ 
!! . - ' 

memuru ~ranıyor JinhisarJ. _Müdürlüğünden :I 
Ergani Bakııı Türk Anonim Şirketinin Muhammen B. o/o 7.5 te.111ln tı 1 

-- Abe kızan.. Ben daha öl
medim.. Mirasım meydana çık
madı .. 

- Hayda bre .. Sıkıyorsa mey
dana çık da hepsini birden al!. 

Dün muhtelif semtlerde sekiz 
da kesilmişti. Hatta, nefes bile dilenci yakalanmış, bunların ü
alan yoktu. zerleri aranmıştır. Tevhide is • 

Ben bile ne olacak acaba di- mindeki küçiik bir dilenci kızda 
ye hayretlere düşmüştüm .. Şa- 13 kur·uş bulunmuŞ, bundan 

Lira Kr. Lira Kr. Eksiltme ı 
ı;ekli ~ 

pazal'lık 23/X/40-14 
Cinsi fdarı 

Elektrik molzcmq lem 
(muhtel C) • 
Hırdavat levazımı , pazarlık 23/X/40-14:30 
Motopomp deci 9G5 72 37 pıız<ırlık 31/X/40-lh 

Madcnd<'ki işletme idaresinde bir muhn cl.ıe memunmn ibtiyııç 
vııdır. Lise veya Yüksek Ticaret mektebi mezunu veyahud b:ınka \C 

sannyı müesseselerde çalışarnk prntik görmüş olması şarttır. Barem 
kanunu esasına gliı e verilecek ücr<>lten maada maadcn zıımmı ve i~
letme zammı ve işletme tazminatı ayrıca ödene<·cktir. Bu evsafı hat~ 

olup t.ı tnlib olanların, şehadetname, bon ervis ve terc.ümel hal su: 
rctlerılc bir kıt'.. fotoğrnflannı kendi el ynı.ılarile bir dilekçeye rap 
ten şıl'ketin (ERGANİ BAKIRI T. A. Ş. işletme MUdiriyeti MAADEN-

Dedi. 
ka değil .. Memiş pehlivandı. maada Ömer ısmindekinde 340, 

Kel Mcmiş, bir an durdu .. 
Bir knc saniye sendeledi. Ve 
şöyle mukabele etti: 

Ece iste . . Al" Basanda 425. diğer Hasanda 
.. r mısın ıcoyu kay-ı 493 A - J 5 t. dırsmdı. OJabil"rd' .,· • gacanc a 1. 2 ,ı.c;mailde ise 
. ı 1 ya·· 540 kul'Uş bulunmuştur. Hak 

Ne ısc; canlı bir peşrevden larında adli takıbat yapılmak _ 
sonra, kapıştılar .. Amma, nasıl tadır. 

1 - Ş rtnaıntıcdnt 1 stC'si mucıblnce yuk.ırıd cins Hı mikd, r
lnrı ) azı'ı 3 knlenız ıarıııda gosterilen uc;ullerlc sa un ahn:ıcaktıl'. 

2 - MotoPomm en bcdclı muvakknt teminat hiz:ısında ya
zılıdır. 

3 - l'k itme ıd. yazılı gıin ve saaUl' d .. • Kob.ıta da IA!\ ilzım 
ve ınub:ıy ı. t §Jb gJım komiS)onundn yapıL'lcakt · 

~1-:~LA~·J;Z~ISG~)~a~d:;resıS:n•eli!g~öindmeiiİn§·ıİİİmrzeİil!ieıİİ·iaİIİlliıiızıiiulllm•uBilllAnmo•luaı•rn·r·.····-

Üniversite Rektörlüğünden 
- A be usta.. Biz hiç başa 

güresmiyecck miyiz? 

- A be sana kim diyor gü • 
resme diye.. i!ıte meydan çık 
başa .. dedi. 

kapışma, canavar gibi .. İki göv-ı,--~~--------
de biribirine çarptığı zaman ka- ' 
ya sadası veriyordu. 

4 - Ş rtn ınıJ;ler ı;ôzu geçen şubeden para ıı alınabılir. 
5 - t !ekliler olunan gUn \e saatlerde % 7.5 guvenme pnrala-

rile birllkte mezkuyon;:ı ıniiracaatları. c9793• 

ünl\ ersite idari VC' .rnall işler mUdürlUğunde 20 Ura asli manslı kat11:: 
lik ıçin 25/X/1940 cuma guniı sa:ıt ıo d:ı musnbakn a~ılacaktır." ~cm~ .. 
kanWluııun dördüncü mnddcsindckl şartlnrı haiz isteklilerin mUsbıt e 

=k;i;le~i;d;a.r~i==ve==m==al=i=~~l=e=r=m==Q=d=u=rl=U=g=U=ne==m=u=·ra=,=e<=aa=U=a=n=.=======c=97=8=7=#====:::::;-: 
Kcıl Mı:>mişiu k fat;ı kızmıştı. 

Giıci.ıne gıtmi tı. Birdenbire mu 
kabele etti: t 

(Sonu var) Şe!1ir 
tiyatrosu 

temsi Heri 

fstanbuitt Murakebe Komisyonundan . . 
Yüksek Mühendis Mektebi Müdür

lüğünden: 
- Usta çık be! Ölüm yok ya I 

bunun ucunda. 
Aliço, derhal olduğu yerden 

fırla lı. Ve: 

Tepebaşında Dram Kısmında 
13/ J0/1940 Paza,r gundLiz 

Sant 15.30 da 
13/10/1940 Pazar guııu akşamı 

Sruıt 20.30 da 

26 nuınar 1ı ilınbul gazetelerinin 7 - 8 Bır nciteşrin 1940 ta
rihli nu halarındn ir ınanif.ılura fiyatlarına mutenllik c24> nu~aro
lı ılilııımızdUıci cnıı.cllerde bulunmuş olan manifatura eşyasının> ı~n
resi tlthaliltçılardaq.l ellerde bulunan manifatura eşyasının> &eklmde 
tashıh t.>dilir. 

Bu ınnllıır ith!'r elinde bu,uııdugu takdlrdc 1/10/940 .~~~11 res
mi gaz.ete Je ncş olan Ticaret Vek.'ıleti tebliğinin ~urduncu. m::ıd
dcsi hükmü dahıll bit olunacak azaml ktır yüzdelerinin iltıvesıle s:ı-

Mektebe giriş mUsabnka imtihanında kazannnların isimlerini co~t~r~ 
liste mektepte asılıdır. AUikndnr talebe 13/10/1940 pazar sabııhından .ıtib:t 
ren bu listeye müracaat ederek kazanıp knzan:ımndıklarını öğrencbilırlcr .. 

OTELLO tılabıiecektir. 6> - ) a, öyle mi kızan be?. Bak 
ölüm var mı yok mu görürsün? 

Dedikten sonra, soyunmağa 
başladı. Birdenbire soyundu. 
Ve küıbetini ayağına giydi. 

(Bat tarafı 2 inci sayfada) 

bandosunu tnkiben hareket e • 
den klüb murahhasları, atletler, 
ve izcilerden müteşekkil toplu . 
luk.iıbideye bir çelenk koymu§
lardır. Ve saat 5.30 da bölge -
nin atletlerimiz ve onları yetiş-

lstikl~I Caddesi Komedi Kısmında 
13/10/1940 Pazar giindüz 

' 

DENİZ LEVA SATlN ALMA KOMİSYONU iLANLARI 1 
Kel Mcmiş, hemen olduğu 

yerden yürüdü. Kazan başına 
gitti, yağlanmağa başladı. 

Kel Mcmiş deyip geçme, Ali • 
ço kadar sallı, Aliço kadar km·
vetli, Aliço kadar pehlivandı. 

Fakat ne de olsa AJiço başka 
çapta bir adamdır. 

- Bilmem sen Kel Mernişi 
biliyor musun? 

- Biliyorum .. hem çok güre. 
§ini seyrettim .. 

- Yaman pehlivan değil miy 
di ? .. 

- Elbette .• 
- Biliyor musun nerelidir? 
- Bilmiyorum .. 
-- Boyabadlı idi. Çok baba -

tirenlerin şerefine verdiği çay
da vali ve belediye reisi Lutfi 
Kırdar 11 inci Balkan şampiyon 
lugunu kazanan atletlerim.izi ve 
onlan yetiştiren idarecileri ayn 
ayn tebrik etmiş beden terbiye
si genel direktörü Cemil Taner 
de kazanılan büyük muvaffn • 
kiye:tin atletlerimizi gurura sev 
ketmemcsini ve çalışmalarını, 
bir adım daha ileri atmak gaye
sile arttırmalarını t.emenni ile 
büyük muvaffakiyeti neşriyat
la küçilksiyenlere ehemmiyet ı 
Vt!?Incm !erini tavsiye etmişler-
di~ • 

sant 15.30 da 
13/10/1940 Pnzal' gunü ak§amı 

snnt 20.30 da 
YALI UŞA~I 

Her tıırnfn otobus vardır 

1940yılının eylül ayın 
da Tramvay, Tünel 
ve Otobüs arabala
rında bulunan eşya
nın müfredatlı listesi 

Aded 
Kndın ve ekck için ~ift ve tek-
eldfvenler ........................ 22 
Kadın \'c ckck için ~i!t \'C tek 
ayakkabılar . ... ..................... 13 
Kadın \'e erkek için şapka, bere \"e 

kasketler .. ...... ..... ... ..... ..... . 9 • 
Kadın ve erkek için şemsiyeler ı 7 

yiğit bir adamdı .. merddi. Allah 
rahmet eylesin. 
- Öldü mü? 
- J<Jvet, Kastamonudn öl • 

Ankara-fstanbul· Boks 
müsabakaları yapıldı 

Muhtelit cins çantalar ...... .,. 61 
Muhtelif cins çıımnşırlar .... .... 70 
Kumaş parçaları .... ............. 9 
Ekek ceket ve p:ıntalonu ...... 7 
Atkı Vtı eşarplar ..................... 8 nC~. 

- Sonra usta .. 
- Sonra, Aliço kazan dibine 

yilrUdü. Fevkalade sinirli idi. 
Kel başmdak tek tiik saçlar 
havaJanmışb. 

Aliço, kazan dibine geldi. Vü
eudünü şöyle böyle ehemmiyet. 
siz bir surette yağladı. Herkes j 
gibi heyecan içinde idi. Şaka de
ğil azılı ve zorlu bir güreş oJa
cakb. 

- Usta, çok heyecanlı bir gü
re,. değil ıni? 

- Ne diyorsun? Hayatımda 
o gü'lkil kadar yüksek bir he
yecan hiçbir yerde duymadım. 

- Sonra usta? .. 
- Sonra Alic;o, meydana yü-

Anknro - İstanbul t~U boks 
musjbtıkaları dün akşam Beyoğlu 

Halkevi nlonunda kalabalık bır se
yircı kullesi önunde yapıldı. Bu mU-
nh lr::al::n• 11n ırt~,,..,_A... • _, 1 

yapılan boks maçlanrun revnllfl ma-
hiyet.nde idi. 

Sene erdenberi lhmnl edilen bu 
spor şubesi yeni tcşkılatının göster
dıgi ulaka ve boks ajanı Envcrln de 
buna inzimam eden gayretile yeni
den cnıilnnmnyn başlamıştır. 

Baston ................. .................. ~ 
Kadın ve erkek için çift terlikler 5 
Rop kemeri ..... ...... .... 2 
Yünden çocuk pelerini . ........ '-
Mayo .. ... ............................ 5 
Erkek iç{n p:ırdcsU ............... ı 
Yun kadın ceketi .................. 3 
Kadın çift ve tek çoraplnrı ... 7 
Evrak, kitap ve kağıtlar ...... ... 47 
Erkek kol s;ıı:ıtt • ... ... .......... ... 2 
Elektrik cezvesi .... •. ............ ... 1 

Hem zekü ve hem de kuvvete isti- Bilezik . .......................... . 1 
1 
5 

ruıd eden boks bizım sporumuzdur. Dolma kalem .................... . 
Ankara - fstanbul boks müsabakaları Gözlük .......................... .. 
istikbal için bize bu ııpor sisteminde 
tekamul vddcder mnhlyctte idi. 

Alınan Neticeler: 
(Müsabakalar beher ravund ikişer 

d.ıkık<ıdnn ı der ravund ynpılmış -
tır. 

1 - tstnnbuldan Husnü (54) kilo 
Ankaradan Emin (55) kilo sayı he
ııabile Emın Galıbdir. 

Fotogrııf makinesi ................ , 3 
Yemek taslan ......... .............. 19 
Hırdavatlar ........................... 105 
Yiyecek maddeler .. ........ ... . .. 24 

Bu eşya ımhipkrlnln Galatada, Tu
nel arkasında Tamvny hareket dai
resine muracantları. 

MUdlrıyet 

c0780 

tstanbuldnn kilo (69) Muzaffer ara-

---------~ 650 metre iki rtelik tel halat 3 m/m 
80 ııded P:ısbz. çelikten bilya imali 
1 > El Vctrcsi 
1 > Bom<:ti 
2 > Çiç('~OSU 
1 l> Çnydt 
1 , Demi 
1 > Kahv 
1 > Şekeı 
1 > Teps; 

12 > Çay ığı 
1 ı> Cay geci 

12 > Yem(lcnşığı 
2 > Yıığ ınometr~ 
2 > Y ıığ permetrcsi 
1 > Yağ ıntnk tevzi tablosu 

30 ı> BC>nz otomnük diyaframı 
2 > Kon~tör 
2 > Plilti 
2 > Ors e çekiç 
2 > Dı Ubltör kapağı 
6 > DisUbitör kömilri\ 

20 metre Elclrik knblosu 
2 adccl AkOılilfıför ana kablosu 
2 > Mnr ann kablosu 
2 > Dist ibiUSr ikinci devrt• kabtoou 

20 ı> AmPll cbüyükı> G vııltluk 
10 > Ampul ılrliı;Uk> 6 voltlu}< 
1 > Klnk yon 
4 > Crun sl}ceeği . - __ ._ •• ,.,~rna 

2 > 
6 > 

AkümülAt.ör 6 voltluk 40/50 amp. 
Meksefe 

Yukanda cins ve mikdarlnrı yanlı malzemenin her bir kalemi ayn ay
rı 15/I. Teşrin/1940 talı günU saat 14 den itibaren pauırhkla alınacaktır. 

isteklilerin belli gün ve snatte Kasnnpnsad:ı bulun:ın komisyona mu-
racaatları. c9704> 

• • • 
Bir adcd c;ıımaşıı· makinesi alınacaktır. tsteklilerln, marka, vasıt ve 

sair hususiyetlcrllc :fiyatlarını gösterir tekliflerini en geç 16/10/1940 günü 
akşamına kndaı· Knsımp:ışada bulunan komisyona verınelerJ. (9703) 

• • • 
MuMeJifülcins hırdavat eşyası 

Deniz tcşekkulleri ihtiyacı için muhtelif eb'ad ve miktarda kılinger 
kagıdı, esbestos levha, :fıber levha, pirinç levha, çubuk ve tel, bakır levha 
ve çubuk, demir ve bakır çat.al pin ve d:ıha muhtelifülcins 200 kalem mnl
zeme 15/10/1940 salı gunu saat 13 de Knsımpaşada deniz levazun satın 

alm:ı komisyonu binasında pawrlıkla satın nlınııcnktır. <9789> 

rfülü. Jofüle davul, zurnalara işa
ret etti. Davul, zurnalaı· sustu. 
Herkes Aliço ne söyliyecek di
ye bakıştı. 

2 - Ankaralı Halid (5G) kılo A
bandone edildi ve çok iyi dö -
gu en 'l:e kcndisiııdcn daha iyi ı 
muv..ıffakiyeUer beklenen Abdi (ls
tnııb.ıl) ı.ılo (54) gıılıb ılfin edtldi. 

sında yapılan mils.'lb:ıka çok çetin ===================================== 
oldu ve Kamilin abondonne etmcsıle 

Alic;o, iri sesile: 
- Baka be! .. Kimsecikleı ka· 

nf.lmasın güreşe be! .. Kıran kı-j 
ranaclır be! .. Ayırma yok be! .. 1 
Yenişip kınşıncıya kadardır 

güreş be! .. 
Diye seslendi. Kel Meıniş de 

meydana yiirümiiştü. 
O da bağırdı: 
·- A be kimse karışmasın be! 

Kozun pay edeceğim usta ile 
be! .. dedi. 

D vullar, zurmıfar tekı ar çal
başladı. Ortalıkta. ses sa-

Ben: 
tütunum, demi". 

Hayır! H:ıbcrimiı yok dcdım 
diy n lfıkıı dı ani ımyordu. 

ı ı ~akla tı. ttz rıM'1i .rc1dı. 
lI 1 u ı .ırh un tut ın k ed ıle ı 
çubt: ı do u c nn mda yere du,; -
mu t . G ıdıynn keseyi yenlı:>n uldı. 
ln ıl 1~ i:ıdc etti. Bize de: 

F. er bir daha rezalet edecek 
oluı anız zı ba 1 rım, dedi. Kapı
dan ı,;ıkıp gitti. Bu rr.nnzaınyı seyre
den fUılyan gardiyan dışarıya çıktık
t.ın 5unrn CV\ elfl tngıllzi sonra bW 
süzdü, yine: 

3 - Bu maçdn bır Avrupalı bok-~ 
roı gor ı li ve istılı ile doğu~cn \ e 1 
gıttık,·r oyununu inkı ::ıf ettınnelhc 

ola• Be ıktnşlı Hu yln kilo (60) 
Ank , lı Hilmiye kllo (60) cok te
mı" bit' oyundan sonra sayı he ab le 
galıb geldi. 

4 - lsmall lstnnbul kilo (63) Şe
ref Ank. ra kilo (62) nin Ankaralı 
Şeref bıındonnc etmesıle .tsreııil 
(t tnnbul) galib geldi. 1 

5 l tanbul Cevdet kilo (6.ı) 1 

Fu d Ank ra kılo (64) çetın bi ır.aç 

nıl : 

ıl 

ı. -

·ır

o-

D :> dum. HerıC Jo'ridrlh ıle de 
konu n:ık i tiyordu. Ark d:ı ım : 

- Alfred bu ne ı;oyluyor? de-dl. 
v. ilahi bılıııem '"mma ne. oylcr

sc Ö:1 l .n Sen d sı cev. bını ver, 
dedim. 

Si ne demek! 
- ttalyanca evet demek. 
-~ Peki. 
ttalyan r.nımıza oturdu. Beş daki

ka ~ r.ra heri!: 

Muzaffer galib ı!ftn edildi. 
7 - Ankaralı Cafer kılo (74) ı..

tanbul Has:ın kilo (68) ze sayı he a
bilc ı:alib. 
Yapılan 7 musnb:ıkadn 1stnnbul 

takımı 4 Anknl'a takımı 2 gahbiyet 
kazanmı far \'C bu müsabakada bera
berlikle netlcelcnmiştil'. 

Anknrn tstanbul bokı; musabnka
lnrmdan sonrn ağır klette Galata 
Gençlerli llynsla Alemdnrlı Nuri knr
şılamı ladır. 2 şer dakıkalık 6 ı·n

vundda, :> pıl n bu m çdn Nuri 
abandone oldu uı d n llya · lıb ıl.1'1 
edilmi tir. 

Rülent Tnrnnlı 

İstanbul Hava Mıntaka Depo 
Amirliğinden : 

1 - Hava blrlıklerl için 3000 çift er kundurası almaeaklır. 
2 Pazarlıkln <'ksiltmc'Si lG/10/1940 çıırş:ımbn günü snat 14 de Ye~il-

kiiy havu ınıntakn depo füııırliğı satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - tsteklilcrtn numunclerile ve teminatlarile birlikte mezkör gün ve 
saatte komisyona müracaatları. c9778> 

~DOKTOR ARANIYOR 

• rç gı n seyah 
66 

ı 
- T. bako, dedi. 
Tüt un i tC'dıglni nnh dım, bizde 

tutun yok idi. tn lızin tutunünu a
,ıı ınak uz c lke:n ıc;cri r,;:ırd y, n ıl<' 

bu he if ırmi tı. 

Bu ı ad.ı lng lız r,;ı.tbu unu dol -
durrr u . Elİ'ldl.' tutuyordu. Hemen 
ıtaly .. n::ı bende tutun olmadı ını fa
k t ka~ıki k :ıde dur n nd mda 
bir k dolu u bulundu ıınu nıılat -
tını. İtalyan kalktı, tfüuıı l temek 
uzere, 111 ılizkrlıı y nın:ı yakl.ı tı. 

s.1rho.,,., rcfıkim ıl' bc..nin1 tc~\ ıkim 
yozu~ch 1 ıt ıly.ının tiltiln kesesine 
hu uma hnzıl'l:ındıgını ıınlıyarnk bi
rı.ız ev\ el bize tatbık ettiği ameliyatı 
tekrar etli. Sırtını duvara dayıyıırak 
oynkl:ııını havaya kaldırdı. 

tt .. ..lynn bundun bir şey anlıyama
dı. Benim yüzüme baktı. Ben elim ile 
kulak nsma tutan kC' C."i yanındn 
duruyor ışnreUni verdim. Digerln
dc.n fazla nrho ol .11 inyor bir r-

'.ı ılcrledı. Tutun ke cs'ne clinı uz:ı-ı 
taca ı sırada fngiliz iri n..11 alı ayağı
nı ilerı do ru uzattı, İtalyan bu ga
rib \ u:ı:iyetten yine bir şey ~ıılıyn
madı. Ben elım ile· 

- Yunma yukl ded m. İtalyalı. 

- On puku t.abnko. 
Diyerek ılerledi. İngiliz. (On po-ı 

ku) nun biraz demek olduğunu an
lamadı amma (t bako) nun. tutlııı 

oldu unu biliyordu ayakl:ınnı h:il.ı 

havnda tuttu •u h;:ılde: 
- No tabako. 
Dedi. 1tal;ı:anın canı sıkıldı, ert 

bir sada ilC': 
- Si tnbnko ee\ abııu VC'rdl. Bu 

(si tabako), (no tabııi.o) epeyce Ur
dü, en nihayet İtalyalı bir h::ımlcde 
tütOn kesesini kaptı, İngiliz :1 erin
den fırladı, kendinden pC'k fnzl.ı nr
hoş olnn tt.ılyalıyı belinden 'akalı
y:ırnk yere atlı. Fıldrih: 

- Aman arkada mızı ku t ı 1 • n 

dedi. Öylcya icrıbınd.ı o da bize yar
dım edebilir idi. üç kişı ılc u rrış.1-I 
mıyacagını anlıynn tngıliz: 

- Yes yes, shok, hok dedı. 
Arkadaşımızın elinden tütün ke!.c

sini tılmaktan sarfm. zar etti. ıtal

ynıı: 
- Si tab:ıko. Kdm1eleriııi tekıJr 

ıederek ccbınden bır çubuk çıkal'dt, 

basa ba~a doldurdu, clı ile de bu çu
buğun uç kişıyı idııre ~-deceğıni an
lattı. İngiliz Wtün kc inin blitUn 
billliıı boşalaeagııu zaımetmckte iken 
bır c;ubuklukt;ın l.ın~ka aşırılmam ısı 
huyrı..:t.nı mucib oldu, kc eyi kcnd ne 
iade ettigimi,: vnklt: 

- Ye·, ye ! Yoargodrrıcn yanı cvte 
evet sız iyi :ıdanılnrdansınız, dedi. 
iste-· i c fena ndıınılor dı•sin, kimin 1 
umuı·.ınd ? Biz çubu •u iyice dold..ır
dulr ;:. •• 1t J;,alı çublll:unun kcna"ln
rınd. n ta..,.-ın tutiin 
lcy'p biı ıki de! 

c9818> 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. 
komisyonundan 

Alınacak ef)'a 

296 aded sıra 

Mecmu tutarı 
Lira 

4058.16 

M. teminatı 
Lira 

305 

ihale gün ve 
saati _:.. 

28/10/1940 p;ıznrtcsl 
10 da 

Yukarıda yazılı işin açık eksııtıne ile ıhıılesi ynpılacakltr. 1 
fsteklilerln bu gibi iş yapdıklannn dail' ihaleden 8 gün evvel lst.anbU 

villi etinden 3000 liralık vesika almaları ve 940 ticaret vesik::ılarlle rcktor-ı 
tuğ: gelmeleri. Kesif ve şartname her gün gönilür. c9792, -

Adapazarı belediye riyasetinden 
BU- borçtan dıılayı hnciz. nltın:ı alınan bir :ıdcd bilardo ve bir aded 93! 

model RCA markalı l'adyo 21/10/940 tarihine tesadüf eden pazartesi gü~r. 
saat 14 de Adapazarı be~ediyesfnc açık milzayedc ile sntılac:ığı iU'm olun 

(9783) 

1940 
E iN 

T. iş. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
tKRAMIYE PLANI 

1 adet 2000 lirnlık = 2000.- ıtra 
3 > 1000 > = 3000.- > 
6 > 500 > = 3000.- > 

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

::10 > 2:s > = 52:;0.- , 

Keıldcler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 

Ajjustoı, 1 lklncitegrln tarltıfe· 

rinde yapılacaktır. 

Sahıbı A. Ccmaleddln S:mıçoğlu - Neşriynt Müdürü: Macid Çettn 

B ıidıgı y<r. ( H. Bekir Cursoylar ve Cemaleddin Saraçoğlu 

tıktc 

Oha, oha, dedi. ilen: 
nra cC'blc.ı 'lı yokl..ıdı ! 

- - Kekozc, (ne istıyorsun) dedim. 

- Fıy. r>ıiferi CC\nbını verdi. Acn-
bn (fıymni!cri) ne idi. Fridrilıe o•
dl.m, o d,ı bilmiyordu. h.cmlı kc!ld -
me dmundüm, tUtunden başka ııc la
zım oldu unu derhal bı,ıldum. Kıbrıt. 

Kr 4m do •ru çıktı, parmağımı kibrıt 
gıbi duv ra sürttüm, İtalyalı ba mı 
s:ıllıy. rnk: j 

S , i fıy:ım ferı dedı. Hnlbuk~ 
ne bende ve ne aı·knd şm da ·lcıbrit ı 
vardı. İtalyalıyn yok dedim. Ehle in
gılfaı gc terdı, sarhoş tütünu elimiz
den kurtc rdıgındnıı dolayı pC'k ıncm
nurı! Bu dcf.ı ynnınn yakln;ştı •ım va
kit oy:ıklaıını havaya kaldı .... ı lll
zuın "Örmedi. Kıbrlt istcdıgıml anlnt
tıın. Hel'if bir iki defa basını .ı a 
sola çevit'di. 

- Ay hevnomcC,'l Yonı bende kıb
ı-it ;ı:Qk dedi, bunun ıçin de her fin 
Ozcrıııi nramağa hacet yoktu. Çünku 1 

bu· sa.ıttcnberl çubu lPıu elinde tut
tuı;u halde yakıp içmemişti Kıbrıti 
olsa idi tabu çubu •u kokl. ı k le 
vakit cormez idi. Hic bidmiıdc kib 
r't c" • ı 1l ' l ı l tt;m, 

c, nı ık lciı, y~ benim: -Kırk ~ıl J 

1.ıır ,.u uk ıçecektım K \ , , do 
ılc bir içirılık tutun ted.ırık 'ltlk " 
şlmdı k bnt bulumyor ıdık Dlı unt ı> 
durur kc:ı p..s odayı tenvlr ede ı J"ıı -
b. gozı.ıme ıUşti. Frldrihc 

- Acaba camı aç p l ın .ı ı Y 
kabılirıniyiz? dedun R<'fikırr: 

1 
- Belki cevabını \ ı dl, it 1.) 

bu kc !imden pek ziy de ınc ,:.ııı 
oldu. 

Sı, sj tnbako. 
Dedi. 1''ukat lt'ımbnnın d ı 

P<' ecre g. y t yüksekti. ikı nd Iy" 
u t t,• k nulurs.'.l ~ne k n ıı > -
tişebllil' ı. Derken arkud;,ı n · ~ 

- Ad.ım sende! Bunu du ;ıııc ~ ıl 
ne \ :ıı" içimizde en uzun boylu ı:cıı 

r
lse onl.ln sırtına çıkar çubu u y..ık:l 
sın dedi. b ,, 

içimizde fngillz1en bı.şk. u un ~ 

lu yoktu. Vnkıa Sınyoı-:ı da u (l

boylu, nmmn diğeri kadar de ıl, 
11 k..ıt tutwıu istcıniye ıstcmıye el ı clL 

l ıııınldıgllıllZ pda arkada~ını na ıl ' 
dırmalı idi? ., 

k . 111ı• Jliç • ..rhoş bizi Sıl'hna Çl 'urll 

Fridnh: 
(Arı<ası var) 


