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Her yerde 5 kuruş 

Büyük bir 
manevra 

Malta 
civarında 

bir deniz 
harbi oldu 

Karadenizde bir f acıa 
--, -:::l an1n muslihue iHU-

llt .... L _ da So\:vet.ler Birliği
_.. wrilmiş olaağuu. 

"' ti. l.h_ ~ • ~ nıuhakkak ad· 
~!fUk. Dün Berlinden ge
lra hh-__ tA>lgra.t bunun filb~ 
Aı...._ böyle okhıtuou bildirdi. 
~..... diplomasisiıı.i.a llos
ıa_ aya yapım§ olduğu tebli
... "'8nü metn1ndıem bittabi 

ltalyanlar bir lngiliz 
kruvazöri la Uç 

ltalyan destroyeri
rinin battığınt 

söylüyorlar 

Büyük bir yolcu motörü ·battı 

Otuz üç vatandaş boğuldu 
Hadise Görele açıklarında oldu 

~ değiliz. Fakat bu 
~ hlJ" \'akit baklki Alman 

~ ta&rih ve itiraf e-
bir beyua.t ...... • 

) 1 
~: llÖ9eJhl Oahld YALÇIN 

Roma, 13 (a.a.) - İtalyan ! 
orduları umumi karagihınm 

Glresaıa, ıs (a.a.) - TlreboluJa İbrahim reiHin idare8bıclekt yelkenli 43 yolcu ile Göre
leaba EyDesll nalüyeslae gttmfJkte lkm Gönıle kale8lnln üç mD açığında ~ olculann fa.zlalığm· 
dan 8U almak snrettyle babnıfUI'. Gecenin bnahklan ~de cereyan eden bu faciada yol· 
ealudaa. onu lmı1anlnuş, otuz "cıll boğulup ıtw. Görelelda alilrUar memurları ,.e halin d&
me döldllmierf Jnu1umak .. ellerin._ pllım böttia ~ a&rtetmişlerdir. Yelkellliııia 
lıaptuı adBye7e Wlm Mlhnlfth, 

l~ ihver devletlerinin bü-
' YI Yük bir siyasi w askeri 11/ 12 ilkteil'in gecesi devri-

,e gezmekte olan İtalyan torpi-
l'lıı. bqısında bulwıuyo- dolan Malta civarında mtihim 
~- Bunun umumi hatıan 
.... -~ İngiliz deniz kuvvetlerine taar-
lly . çıkmıştır. Fakat son ruz etmişlerdir. Neptwıe tipin-
~ henüz bulutlar içindedir. den olması muhtemel bir düş-
~ lnie•kmm imzalanması, 
~ilk göze çarpan mau. kruvazörü batınlmıştır. 

tebliği: Alman kıtaları 

Bükreşe girdi 

Don Londraya 
dalga halinde 

9 hucum yapıldı 
. . 20 000 Alman 

lngıliz tayyarelerı ' • • 
Almanyada mUhlm askerinin masrafı 
tahribat • yaptllar Rumen milletinin 

~. ~ teekil etti. )ı{i.hver Çekilen diğer dt1§m.an gemileri 
~ ~rt Yt..n 1. ...... ld:a. Japon· ciddi ha.sara uğratılmıftır. İta!· 
;:.._ııe_ ~-=:ı anlafınayı J&Dlar her biri 600 tonilitoluk 
b.:vteıı ahiren lngiltereye iki torpido ile 1-tOO tooilitoluk 
~bir hareket yapm11 gibi bir destroyer :ta.ybehnipz:diı. Bertin, ll (a.a.) - D.N.B. 

"'~~ :iatiyorlardı. i'akat Kilrettebatın büyük bir kanı 1ı8dtrtycr. 
sırtından çıkacak 

,__ __ .._._ Saı. .. ı.ı-.ı .. er- Din Alma +--welıeri, Lan-
~'-. bunun gayeli Sov· auncu~, ~,au ~ı 

·,.... Birliğini muhteriz ve bndıen d._ barb gemilerini ... ....,_ dotus daJca ha • Rumen hUkOmeti 
~-- durmağa aevketmekten (...._ I U'*1 •)'fa4a) , .... I .... ~) bu 88k&rler için 
.... ~. Biıieaik Amerika üze. -=--=-=:a::==-=====ı::::::aım:===s ... ==---ı:=:::-----ı 'de düeUndürücü bir tesir G S 18 milyon sterlinlik 
~\Jeonu lngiltere,efaz- Beşı.ktaş • aravı tahsisat kabuı •"' "~ etmekten alıkoyarsa '.,T 

'"'. 111.unzam bir fayda teekil BU1rret. 11 ta.a.> - -.ıtır. 

~· l'a.kat üçler mn•hedena· 3 - 1 m ağ l J!, b e t t ,· :~ __:ı:: = ~~ lıakilô gayesi Sovyetler U BoDımdadaki. mm iıi&al cırdmu.nun 

Heybelide 
yangın 

8,000 çam 
dün kül oldu 
~ Bttytlltw 

~Kabihoe~ua
wmdaki pmhJrta dlbı aat 
~ de .. 78Dglll cıkmıe 
n M ~nnı arul t..ırtndıelı:i 
gamlan yaJnnıfhr, Yapı 

a&t 13,25 • kadar ....... 
mit bir taraftan ttfaQıeabt. 
~ dijw- taraftaD .. 
br 119 abalfntn Judlm 'N 

gayretled:yte ... 9'n:Jll"ll
m8'tQr. 
Ywıı phadalrj bl1tDl pm

(.._ I ..... ~) ~den gelebilecek herhan- JrgmıQdam bulanUTOrdu. Be:reUıe ez-

' r , s t . ... b tbiD ö- Askeı'f Heelertn ........ 1na ..... 1c ... t ______ ...;..<a.u_ı. unoa ~) ~~~~~====~ 
..... ,c:::::,,ame jmnlenır- 1ar1nda ıy1 c1arece1er a11nc11 Hududdaki · Sovyet satiri ün-
~ Sovyetıer Birliğinıa ....ıde11 

~r.":: r:ı:::. = askerlerimize kış dra sığmaklarmı 
hL.~ tedbir gibi gösterilen ~ hediyeleri g ez d ı· 
-~ Dlahiyeti gizlenen bu mı-
" Sovyet.1er BirJ..iliıı.in itiraz M Parti bu hayırlı iti Halk Malsklyl flddetle 
~i ve mini olmağa kalkma- l•tkiletlandtrıyor alkı tladı 
~~ aor bir ifti. Böyle bir ba-
ti-et kendiaini Mihver -clerietle· 
)~harbe aUrükleyebllirdi. Bi-
~Yh Sovyetler Birliği biç 
~~a aevahiri kurtannak ve 
~ Yeti daha. fena bir vadiye " 
"- ~tnıeınek için Üçler Klaaln· 

-~ ytiz göstermek lüzu-
duyJDQftur. 

Rududlarmmı bekllyen ladlraman LeMrt., 11 (a.L) - ._.. .. 4ip-
Mkerlerimize hedt7e göDdennelıi, lçtıı lıomatlk mubabfrlnhı ~ _.. 
ADkarada ha7U' sever luıdınlermua re, So~ bü7iik elçisi B. Jı1ai8i w 
lıu if üzerinde faaliyete ~ bu - refikua. 79D)annda amir.ı Bir Kr
lllmııaktadır. ward .... o1duju halde, Lord Ha-

J>Jier tara1dmı f.'arti de Mı .. tıef- Jifax._ daveti tizeriDe. 11/12 birln
Jıı:llltlanduma pyeıüle --- cltepin ıeceai bat Londra llilmak
.... Mil biltOıı kazalma lılr ... Jıımm ~. Bl19k elçi. 
...... balumrak, pn1ı 9ltslmJa •lm*lenn lıııiriDde .. iandlDdu 
lcia Um'lan.m w bazır'lemk da alkıtlamnıpr. 

Ticaret Vekili An
kara ya döndü 

Vekilin gazetemize beyanatı 

lngtlizlerle geniş ve şUmullU bir anlaş· 
ma için müzakereler başhyor 

N-9 ..-lfua IW&J. .,..-u-. bir iDUba 

iki gündlr l8hz'imbde bulu- ıı.hmılleri Ofisi müdür ii Nu
un Ticaret Vekili Numi Top- ri da Ankara.ya gitmişl~ıdir. 

gaoğlu diba akpmlri ekspresle Dün hareketinden eV\·eı ista."3 
A:abraya dömntif ft Ticaret (8onu 3 üncü u yfQd ) 

V eklletine bağ1l mtieeaeeeler er
kbı tarafından uğuıiaııımftıı' • 
Topçuoğlu ile 'ncaret Birlilderi 
1111P•mi kltibl Salih 'ft Toprak 

Harb ve 
.b~Un arkasından Ruman 

" .Alınan kuvvetleri tarafın· 
~ ltgaJi manevranm en mer-

kıl hedjyelerinba Balkevlerlne ınak- ---ı:::::m:=-====-=---===-----===-==-=---== Amerika 
~ 'te temelli adımını teekil e
... ~. Artık btiyilk ııi8ebtte bir 
tilb~nın mevcudiyetinde 
~e ka.lmadJ.l'ı gibi bunun e
' tı:laksadı da göze çarpmıe 
~bilir. Rumanyaya Alınan 
)~:~ gelmesini Rııman. 
~ il)gali tabiriyle ifade edişi
._. ne ~üballgadır, ne yaıılıt
)~~ dakikada bu aUtnnlarda 
)a ~ olduğumuz gibi Abnan 
) ~adeniııe inmiştir. Ve Rua-
' b().-;....;~-..:a- bir h "bi >~ı b~ YuuÇ anoer gı 
~ ~~1işt:ir. llk telgraf haber· 
~l hıtdenbire müb&ligalı zan
tll Undu. Rumanya b.Wrillneti -
~ ~ kuvvetlerini talim 

cli.ııı eai,ni ifa etmek Ü7A!n ken- -·iıiıiıiıiıiıiıiıiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,-tı da\'et etmiş gibi da.vrandı .... 

km mulr.lıbüDııde teslim rlfbaa bil-
~. 

Tmnimde ~ denilmekWiır: 
~e yüm ve kat°! olar* tlç 

MV'e mtbıhMll'Chr: 
( ... U 1 Dftcil U)'f8tla) 

~Harb---.. 

Vaziyeti 
Ca belUttarıktakl 
karakol hizmeti 

1 m::~ 1 
Mister Churchill aon mıt·· 

k1mda Dakar h&disesini izah 
etti. Bu izahattan anlapklı ki 
İngilizleri bu harekete aevke
den zaruret bir dikkataizli· 
ibı tevlid edebileceği mah
surları teli.tiye çalıgmalrtaıı 

ibarettir. 

MISIRA 
/Ki YOL 

400 kilometrelik me
aafe dururken bin
lerce kilometreyi ne
den tercih etsinler? 

SABAHTAN 

SABAHA 
--------
Roossevelt 
bir nutuk 
sögligerek 
dedi ki: 
-o--

.. Avrupa ve Aaya dikta
törlerinin birleşmesi A
merika demokrasisinf n 

çizmit olduQu yolları 
geri döndüremez." 

Washington, 18 (a .a.) - Re ıtcr: 
DOn nqam Daytonda radyoda r.i:> • 

J~ bir nutukta B. Roose\·cıt, A -~ bitt.iin bu sun1 duman 
'"-ı~ı arbsuuı hakikatin 
~~asına imkan yoktur. 
' mutantan .,.. muaz
~ biı- talim ve terbiye heyeti 
lb.....--:~ Jradar dünyanm hiç bir 
...:-~ketine gitmemitör'. Bu· 

Deli Şehzade YuSuf izzeddin 
Öldürüldü mü,? 
intihar mı etti • 

İngiltere, Mihver devletle
rine karşı iktisadi harb tat
bik ediyor. Bu harbin icra 
vasıtası İngiliz donanması ile 
dtipnan l&hillerini abhıka et
mektir. 

Süvey!J kaaalJ1la ~ iaarrm ~ ..... mewuu ediletı 
.. ;yola ~ laarita 

• merlkan deniz ve hnvn kuvvetlerinin 
bütün t m-b ynrı kUresinl mUd:lf•:r 
--deceiini taabhud etmi~, ayni umon 
d:ı Amerikayı h&rbc sürükkmemek 
şartilc her tilrlü yaı dnrun tngiUcreye 
yapılnc:ığını temin etmiftir. 

~ il.~ hakiki ahil>
~ ~ Amir ve efendileri 
~ Ya.ya yıerleflDİI olan ec, 
~kert kuvvetlerdir. Ve bu , 
~ er de Alman i'öhrerine 

()laıı Alman askeridir. ı 
la..,~ mnelihane isti
~ da Sovyeütr Birliğine 
~-... olacağmı ilk da· 

Dı11he1rka)r adıdetmittik. 

........ a.Wd YALÇIN 
('-u 1 iMi -.rf•da) 

[~ Y•.-n: E•ld l.t•n6al V11lüi SOLEYllAN K~NJ ı 
Bu muammanm yepyeni lffaat ve vesikal•r• 

mUatenid yeni aathalarını pek , akmda 

:::ı YEN/ SABAH!=: 
dtanlanafi• ı.Y -*-.U.iz 

'---------------------------=-· --' 

Abluka ıtöyJe cereyan edi· 
yor: 

Dnn•nma muayyen deniz 
tl8leriDde her an harekete ha
•~. Geçidler ka
nJrıol Jmvvetkri, denizaltı re-
... ~daimi ne
anıt ıltmda buhmdmuluyor. 

[8"u 1 ncl uhlfede] 

A
lmanların Ruman~a baskını 

muhtelif rh ayetlere 8ebeb ol
du. Bu r ivayetler bbf doiru· 

dan dolruya allkadar edft': 
İtalyanlar bir buçuk ay evn l Lib

yadan Mısıra hücum et.Wer. F akat 
bu hücum bir hafta soma teıvakkufa 
uğrndıı Sebebi mnlfuu: Bu uzw1 çöl 
yolunda hnrekeür; ne m üthi& 18Y ol
duğu nnlaı:ıldı ve İtalyanlar belk i 
hiç beklemedikleıi mÜ§k:üatla karşı
laştılar. Süveyşin öyle kolay k olay 
ele geçmiyeceii alafılınca, it Abnan 
lnrn dOştu? ııte Rumanyu bMkını
nın çıknrdıiı lıeflıca IQia budur. thı
manyadan Bulpristaua ilıect>kler, 

oradan TiirkiJe 9e Anadolu yolile 
Surlyedeıı, mı.~ Mwr budu· 
duna dayanacaklar. 

Taymis ıazetca bu yolun 1800 ki
lome~ oldutunu, halbuki ltalyan
lann c}ye\'l?l Mısır topraklarında tiu
lwıduklaıı noktadan Süvey§ kann· 
hnm an•k 400 kilometre uzakta ol
dufunu yıwyor. Hayır." Ancak tay
yareler için Trakya hududumuzla 
Süwyt: anısındaki mesafe 1890 kilo
metredir. Ordtı Trakyndan Suriye 
laududunn k adar IOSC veya şimendi
fıer ile 1200 ldlmıetre katetmeye 

(a..u 2 i nci u)'fada) 

B. Roosevelt, ne tarnfdnn gelirse 
gelsin, hücuma karliı Amerika kıta· 
sının toytan mGd. fııa siyasetini i:ıab 
sının toptan müdafaa siyasetini lznh 

Bu garb yarım kur esinin mUdafaa
aından bahscttif'lmi7. zaman ynlnız, 

fimııll ve cenubi ve merk~l Amcr!
ka topraklarını ve c.:İ\ ar ad:ıları kns
detmiyoruz. Ayni zamanda Atlas ve 
pasifik deniı.lcrindcn ı·anatço ıstilade 
etmek hakkını d::ı knsdediyorıız. Bu 
bizim an'anevl alyasetimiz olmuştur 
ve yine de an'ane'. i ~iyasetiınizdlr. 

Biz, Amcıikalılıır, ı;arb yarı kürc
aln.ln bu denizlerini tecavüz h4lrcket

( 8oııtu 1 üncU aayfada) 



GÖZ/LE l e )
1 
· ilim Köşesi 

ü üzlü 
it ifakın 
askeri 

ğeri 

ı - İngiltere yahuz lmhrsa: 
Almanya, İtalya ve Jçonya 

arasında akdedilen ittifakına&

-

kerlik noktnsından değerini mı- ~ ...-
Iama.k için dünya. haritasını gös • 
önüne getirelim. Bu devletler - rieri mnm e-wmM1a 

Zelzele mın aka
larında iki kath 

ev yapılacak 
Na!ia VekAletlnce yenI hazırlanan 

zehele mıntakalarındaki inşaata nid 
talimatname 'l3aşvekilcte göndcrilmi:ı 
ve allkodarlarn tamim olunmuştur. 

Talim:lta glSrc nhşab ve Urgir bl
nalnr en çok iki kat, tuğla inşaat da [ 
üç kat olarak yapılabilecektir. Ker· 
piç inşaatına hatılliır ve direklerle 
takviye edı'lmek &artlle müsa"ldc e
dilecektir. 

Eiuncandakı :resml bintılnr için bu 
yıl bir milyon lira ayrılmıştır. Kı· 
pn yapılacak inşaat için plAnlar ka
:cırlan.maktadır. 

OKUYUOUm:c:ıo"""' 

DIYORKI: 

Münhal 
bulamıyor mu? 

• • 
aş yı mı 

bin liraya 
satıldı 

Yazan: 

Prof. saUb Murad UZdllak -
ilim ve cemiyet 

Aristo otoritesi 
Son ;; ınl ~rde şehrimizde her tür- - 11 -

lü kcymetlı taşların fiyatları aürat\e, Btttiin rnödde.iyat Uç briyilk ot.ot'-
artmaktadır. Bu taşbr Uz.erinde ha- tere istin.ad edebilirdi ki bunlar da 
raretll muameleler cereyan etmekte mu.lcadcles kitab, axizleı·in nmbarl'O'" 
ve Sandal BcdcsU:rune gelen tqiıır ratı ve Aristonun .&esleri. Ma:unafila 
muhamminlcrin koydu''U tiyaUardan bu sabayı o kndar dar gornıemcll 
tok fazla kıymet olmaktadır. Nlte- Ci.1.nkü mukaddes kltab içinde blrt'b"' 
kim geçen gün bedestende 18000 Ura rlne z.ıd gorünebilen birtakım mcsclo
muhammen kıymet konulan bir pır- ler bulu!> çıkarılıyor ve bunlar Q.7.eıill 
lanto 20.000 Türk llrn.suıa kadar de munakaşalar yürütilluyordu. Bil 
yukseltıüniş ve bu fiyattan satılmii- mukaddes esede, bugiın bile, ıncrind• 
tır. letifak edllmcmI,, bir çok noktıı1af 

den ikisi Avrupanın. garbında, .---- YAZAN: kuvvetııe mMabale etmemi§t,ir. ============ 

Scneleıdenberi fstnnbul beledi
yesi (rüsumu mUte!enika heyeti 
kadrosunda) kantar su memuru 
olarak çalışıyordum. 938 senczinde 
Kayıı;dağı su memuru iken hasta
landım. Hastalığım iki oy ceçtı~ 
için nçığa çıkarıldım. tadcl afıye· 
Umde vaki olan müracaaUme be· 
ledlye riyaseti makamındnn (ilk 
açılacak yere tayin olunacağım bil 
dlrlldl. Bundan sonraları beş mU
racaaüme (Münhal kantar ve su 
memurluğu cılmadığı) CC\0nbı \"e

rildi. Halbuki bu müddet znr!ında 
gerek hMde knntar mcmwlu~u ve 
gerekse Millet suyu ı;eşmelcrlnde 
bir hayli münhal oldu ve buralara 
başkaları yerleştirildi. Ufak ma
~ bir emekdarın iki sene nçıktn 
kalmasının ne elim ve acı olaca
ğını ve nasıl sefalete düşeceğimi 

şimdiye kadar f.Yi icraatını tsUın
bul halkının gördüğü ve bildigi 
sayın Voli ve Belediye Reisimizin 
takdir buyuracağını üınid ederim. 

AlAkııdarlann verdiği mallhnatn var. Skul:ıstisizm devri denilen bd 
göre, yükseliş bilhossa eiınu ve pır- devir Amerika muharrirlerinden 1111ıır.: 
lııntalnrdadır. Elmas fiyatları son u- Twaln'in maruf hikôyesindc tıısvit 
maulntda yüzde 200, pırlanta fiyat- ettiği şekilde karal..-terize edJcbiUC· 
ları ise yuzde 500 yi.Lkselıni&tir. Fa- Ona göre herkes lı:l\'anın gıdıtıınde11 

kat en fazla fiyat nlan ve tercih &- bahseder, fnkat kimse hnvanm gıdl
dılenler dııba ziynde büyük taş.lnr- sine bir şey yapamaı:.. Skot:ı~tikletl 
dtr. karakterize eden sofistik {malt lııdt' 

biri de Asyanın §8rkındadır. A· 

rada binlerce kilometre mesafe H • k f l LGAZ 
vardır. Denizden irtibat imld\m 1 me 
yoktur. Binaenaleyh paktnı ha- r:;;~~ii!l'!l!!ll!ll'll-~liffıl!-m!!!!!'!!!!!!IP 
rekete geçmesini icab ettirecek 
bir hadise vuku bulursa kuvvet;. 
ler bir :Yere ccmedilerek hasına 
mü~terek hücum mevzuu baba
olamn.z. 

Bu gıbi ahvalda üç müttefik 
gene ayrı ayn hareket ede
rek rakibini kendi muhitinde 
ızrara çalışacakbr. Bittapi bu 
is bolümünde Almanya Atlas 
ve Şimal denizinde, İtalya Ak
deniz ve Afrikada, Japonya da 
Pasifik de faaliyetet bulunacak
tır. 

İngilterenin, Almanya ve 1-
talyaya karşı mu vaffnlayet1ıııı 
mücadele ettiği meydanda.dır • 
Fakat bu muvaffakıyetini bi
ra.Z da. imparatorluğun bUt1hı 
kuvvetlerini Adalan:ı. yığması -
na medyundur. 

Harbden evvel İngiliz ve Jar 
pon donanmalnrı arasındaki 
fark, beşin ilçe nisbeti kadardı. 
Çiıı muharebesinde Japonlara 
deniz kuvvetlerini zayi ettiren 
harekat vukubulmadı. J.ngilizler 
Şimal denizinde bir, iki gemi 
kaybettiler. Şimdi bu farkı be
şin üç buçuğa nisbcti olarak 
kabul edebiliriz. 

Ja.ponya ihtiW:n dahll olduğu 
ta.kdirdc. İngiltcre Aksayı Şark
taki J:ıpon hnrekiı.tına mini ol
mak için donanmasının en az 
yüzde yetmiş ~ini Pasifik'e 
göndermek mecburiyetindedir • 
Bu znmnn Britıı.nya adnlan hü· 
cilm ve istılfiya çok müsaid bir 
vaziy t alır. İngiltere, Ann.va
tnnı müdafaasız bıralmınktan
sa Aksayıc:arkı Japon emelle
rine tcrketmeği tercih edecek 
ve bu suretle A vusturalya ve 
Hindistan tehlikeye girecektir. 

2 - lngUtero yalnız bla
bllir mi~ 

• lacaktır. ÇUnkll kenCll aelime-
ti bu yoldadır. 

s - ADıııerüı:a harbe gintfğt 

takdirde.-
İttifak ehemmiyetini derhal 

kaybeder. Çünkü bu def da 
İngiltere ile Amerika adasına 
bir vazife taksimi ynınlacnk 

Pnsifik Amerikanın, Atlas deni· 
zi de İngilte~ hfssesiM dÜ• 

şecektir. 

Amerika donanmam, J.ngiliz 
donannrnmndan daha kuvvetli
dir. Japonlann bu şerait dahi· 
!inde Pasifikde kımıldamnalan 

bile imkBnsız bir hale gcltr. 1t- ı 
tifakın amelt kabiliyeü mma • 
men zail ohır. 

• - )Uffakm lnınetll 
İttifakın Amcrikan.uı dahi 

harbe girmesiyle aarsılmıyacak 
bir cebhesi vardır. Berlin, Ro
ma, Tokyo arası vasledilirse 
hasıl olan müscllesin içiDe doğ
ru her zaman müessir olacak 
vaziyettedir. Bilha&B& bu mil.sel· 
lesin bir kaç dıl'ıııa temaıs e
den memleketler iki taraflı bir , 
tn.eyik kal'fjısmdn kalarak müş-ı' 
kül vaziyete düşebilirler. Çtin
ıtu net Uç müttefik.in de kara 
ordusu kalabalık, mücehhez ve 
marifetlidir. Usellesin dışına 

yani denide.re doğnı olan aclı:, 
inkisam ve mUnferid hareket 
mecburiyeti dahile doğru tevec
cühte kaybolur. İngiltere ve 
Amerika milselleein dı§ında ol
duğundan ittifakın hakiki v • l 
hesine dair dünya matbuat.m<la 
türlü türlü tefsirler, şübheler 

izhar olunmaktadır. Çin • Japon 
ihtilafı hakkındaki madde dik· 
kate şayandır. Oçüncfi seneye 
giren Çin • Japon ihülAfuıa ne 
Ameıika ne de İngiltere askeıi 

SPOR: 

Böyle bir arzu beslenseydi. bu 
yardımı Çini ezdirmeden yap
mak daha manbld olurdu. Hal· 
buki Çin, AByad.a bir siyaset 
mesnedidir. Tibet HiDdiötanla, 
Mogolistan Rusya ile nlika
dardır. Japooyaıwı Çine zorla 
kabul ettirmeğe çahşbğı ıma

mın hemhudud olduğu mcmle -
ketlerin eı:nnişet ve menfaatine 
ne derece uygun dlişcceği ştlb
helidir. Binacanleyh Çin :işin
de bir nisbet istiyen bu madde
deki tehdid im.Ası her halde Si· 
yama müte'9eccih değildir. 

5 - ltmnınn siyaSi ftdyete 
tesiri: 
Dilnyamıı zaten kanşık bu

lunan siyasi vnziycl:iııi ittifak 
bilsbütiin ~ istida
dındadır. 

Evvell Afrllmda n.alynnlann 
bir hareketi movmu bahistir. 
Bu hareket tirnz daha inkişal 

edecek olursa lSI1'1.D vaziyeti 
sarahat kesbedeccktlr. Mısır 

müstakil bir devlettir. Damin. • 
yon veya İnüstemleke değildir. 
ltaıyan teca.vttzihıü Mısır hii· 
kumett gayri meşru tellkld ede
rek ilim harbedeme Mihver ile 
İngiltere arasmdnki mUcadeleye 
yeni bir dıwlet .iŞtinJt etmiş m
fa.tiyle muahede ahk&mı ot.o
ma.tik au.retf'B bar"f'Ju.t• ~ 
ve Japonya yeddi iktidannda 
bulunan btttün kuvvetlerle taar
ruza başlıyacnk mıdır! 

A vnıpadaki ufak bir devletle 
İtalya arasmda ihWM' ımhur 
ederse bu nasıl tefsir olunacak
tır? 

Bunlar diiş5nillünce üçil7Jü 
ittifakın A.lmanlann. iddia etti
ği gibi harbi mcvziileştirccek bir 
hareket olmaktan ziyade ihtili· 
fı bütün dfuıyaya. t.eynil edecek 
bir teşebbüs olduğu neticesine 
vanlır. Çünkn ittifakta isim 
değil, hAdiee tasrih edHmigtir. 

(S-0 4 OncO qyf•da) 

!ngiltercnin Pnsifik'ten Hind 
denizine doğru çekilmesi Ame
rikayı btiyilk müşküllerle kar· 
şılaştınr. 

Filipin adalan her taı·aftan 
Japon tazyiki altında kalır. A· 
vusturalya. Felemenk Hind' · 
tanına hakimdir. Bu sulara 
Japon nüfuzunwı yayılması A· 
merikanın yalnız Pasifikdeki 
nskeri mevkiini sarsmakla. kal
maz, dünyanın iptidıı.:i madde 
hazinesiru te.şkil eden btı yerler
den m brumiyet muazzam A
merika sanayiini iıJkmez hal& 
getir.il'. Bu scbcble Amerika 
İnı,criltereyi üçüzlü ittifakla kar
şı karşıya bıra.knmaz. Belki 
Berbn ittifakına mUtenazır gü
rültülü, debdebeli bir muahede 
imzalamıya.cak, fakat Japonya 
harbe girdiği takdirde derhal 
İngilterenin yanında mevki a-

Beş·ktaş G. Sarayı 
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3 - 1 mağlU~ etti 
11 inci Balkan oyunları münasebe-ı 

tile ı:cten hafta tehir edilen lik maı;
lo.rma dun Beşikt~ ve Kadıköy stnd
larında devam cdlldı. Fenerbahı;e sta 
dında yapılan rfuıı;brd:ı. Süleymaniye 
Topkapı 2 - 2 berabere Fenerbahı;o 
de Bcykozu 2 - O mağlQb etti. 

Beşikta:; stadmdakl İstanbulspor -
Allıntuğ maçı her iki takımın müsavi 1 
oyunile 3 - 3 ber:ıbcrlikle Beyo •lu 
spor - V cla maı;ı da bu sene birinci 
kümeye l!eçt'Il Beyo:ıu sporluların 

htıkim bir oyunundan sonra 4 - 1 
&:alebcsilc neticelendi. 

Gunün en milhim maçı lqik:teo -
Galatasaray; karşılıışmasıydı. 

Takımlar sabay;ı ı;u ı;ekilde çıktı
lar: 

Galataaaray: 

Adnan 
Eşfak Eııvu 

Sarafim BodWi 
Salihoddin 

Betlktat-.. 
Jıılchmed Ali 

Yavuz Enver 
liİJ.SC7İn Halil RWıt 

Şükrü Şeref lbrnhim Hakkı 
Şakir 

Oyun G.ıatasara.yuı akınlle baş
ladı.Rüzgarı lehlerine alım. Bczi~
lılar Galatluınrııy kulllbLlnfi slktış -
tımuıya bqladılar. Beşiktaşın tehll
ltcl.i hücumları Galııtıs:ırayuı bek ve 
haf hattının :feda.kir oyunile torlukla 
lı:~liyordu. 

Oyunun ~m bWmi,Jeti ıll
tındn devam etmesı Galatnsaray içle
rini geri oynamak mecburiyetinde 
bırakıyordu. 

On beşinci dnkik.ada Hakkının sıkı 
bir ~tünün Hızırııı göğsüne çarpa
rnk geri gelme::tlnden istifade eden 
1brohim sıkı bir ıütıc Beşiktaşın ilk 
golünü atb. Bu gole mubbcle etmek 
istiycn Galab:ıs:ınıylılnruı biribir.inf 
takib eden Bcşiktıış kales1ne kndar 
ınlşlcri sert ve encrjlk oynı;ran Beşik 
taş müdafaamnda kınlıyordu. llk 
haftaym ekserf7etıc Galatasaray m
sı! sahnsındn Besiktaşın tıızyfkj ve 
1 - O galiblyetile ncticclendJ. 

tkıncl haftaym ilk flnlarda berıı -
berllği temin etmek istiyen Gabtn
saraylıL'lnıı .Be;ıiktaş kalesine yap -
tıkları nkmJar ~tas hııf hattında 
kcsilıyordu. ~~ mukabil akı
nında sol açık Şükrünün Fanıkdan 
kaptığı topu Hwnn eline ntıruıslle 

muhakkak bir gol fımıtı kaçu-dı. O
yunun gitUtı;ıc scrllcstiti göze cnr
pıyordu. 

Bcşiktopn ısab!an inkişaf eden bir 
akınında Hakkımn derin pa.'!lna ye
tişen Şaıdrln tllnü falsolu biı vu
ruşla k~ lf.Gfak topu kendi ka
le.sine sok.m=De :&ş'lktaş.ı 2 - O gaUb 
vaziyete soktu. GollbiyeU gnrantiH
yen B~ daha &eri>cst oynu
yorlnrdı ve CJ1'UD tekrnr rnutevnzfn 
bir ecltııt c1rd1. GOndilı:ün om sıro 
göı.e çnrpan fadl akınlnr bı. netice 

(8onu 4 l:ncudc) 

' HARB 
VAZİYETİ 
Cebelüttarı ktaki 
karakol hizmeti 

(Baş tarafı 1 incide) 

Bir düşman gentisi görüldü
ğü zaman nezaret vazifesiyle 
mükellef kuvvetler hnsmıla 
başa çıkamıya.cakJannı anlar
la.nıa derhal donanmaya haber 
verirler. Kuvvetli birlikler li· 
mandan çıkar gösterilen hede
fe taarruz eder. 

Cebclilttank mtihim gcçid
lerden biridir. Takriben yirmi 
kilometre genişliğinde olan bu 
boğazda gece gündüz kara
kol yapılır. Cihan Harbinde 
bu .mıntakada kuvvetli emniyet 
tertibatı alınmıştı. 1915 de Al· 
manyadan 1stanbula gelen 
kaptan Hersink kuinandnsında· 
ki deııimltı gemisi Cebelüttank· 
tan ve lmroz" adası ağlarından 
geçerken büyük zorluklara ma· 
ruz kalmıştı. Bu geçidlerdeki 
tehlikeyi müşkillatla atlatan 
Hcrsink Çanakka.le boğazın • 
da Macestik ve Tt1Yamf zırhlı· 
ıarını torpıueyerck batırmak 
için ciaha az gayret snrfettiğinl 
itiraf eder. 

Mister Churchill'in izahatın
dan bu harbde Cebelilttankta
ki karakol hizmetinde ufak bir 
dikkatsizlik vuku bulduğu an
laşılıyor. Üçü kruvazör olmak 
üzere beş Fransız harb gemisi 
boğazdan geçerken görülmemiş 
bi!Ahara haber alınmıştır. 

Bu gemileri kimin ve ne ka· 
dar teahhurla haber verdiği. 
meçhuldür. Herhangi bir tica -
ret vapurunun haber vermesi 
de muhtemeldir. Malü.m olduğu 
üzere İngilizler düşm:uı deniz 
kuvvetleri hakkında nıaIUınat 

veren her gemi kaptanına. bin 
sterlin ikramiye verirler. 

Alman deniz harb tarihi ge
çen harbde Em.den ve Karlsruha 
kruvarorlerinin, bu ikramiyeyl 
kawnmak için İtalyan kaptan
ları tarafından iki defo İngiliz 
lcre haber verildiğini yazar. 

Gemileri kim haber verirse 
versin bu bizi alakadar etmez . 
Yalnız Cebelüttanktaki kanı. -
kol hizmetinde bir bozukluk 
olduğu aşikardır. Başvekil mes
ullerin şiddetle tecziye oluna -
cağını ve hatalar baklanda kat'i 
takibat yapıldığını söyledi. ~ 
Dışan çıkan Fransız gemileri 

Dakara iltica ettiği takdirde At. f 
Ins Okyanusu sahilinde oldukça. 
kuvvetli bir filo toplnnmış ola
caktı. lngilizler buna mani ol
mak için gemileri tnkib etmişler
se de yetişemcmişlerdir. 

Mezkur filonun ilticasından 

sonra Dakarın vaziyeti kuvvet-! 
lenmiş ve harekatın uzayncağı I 
anlaşılarak teşebbüsten sarfına

zar olunmuştur. Binaenaleyh, 
karakol hizmetindeki ufak bir 
dikkat.sizlik siyasi sahadaki ak
si tesirinden, dedikodusundan 
başka bir l.ngiliz zırhlısı ile bir 
knıva.zörün yaralanmasına sc
beb olmuştur. 

Daha büyük mahzurlar tcv
lid edebilecek bu hatruııu Dn· 
kar hAdisesi ile farkına vanl
maaı İngilizler için gene bir mu
vaffakıyet, bir taillı liitfü ka
bul olunabilir. Çünkü zaif bir 
ihtimal olsa bile ltalynn do -

He b e • 
1 

angı 
( Baı tarafı 1 incide) 

lıklar nisbeten ateşten az zarar 
la kurtulmuş ve bazı kısımları 
kararmıştır. Fakat büyük 
çamlara nazaran dahn ziyade 
kıymetli olan 8.000 küçük çam 
tamamen yanıp kül olmuştur.1 
Adanın en gim:?l yerlerinden bi· 
ri olan bu arazi yangından son
ra feci bir çıplaklık arzetmiştir. 

Mabnlli emniyet amirliği ynn- ı 
gının nasıl çıktığı hakkında 
tahkikat yapmaktadır. Ateşin 
yoldan geçenlerden biri tarafın
dan atılan sigaradan zühur et

tiği zannedilmektedir. Buradaki 
kuru fundalıklar da tamamen 
kül olmuştur. 

H ALKEVl.:.E RJ 

DAVET 
Emln!Snü Halkevinden: 

16/10/1940 çarsamba akşamı sant 
(21) de Cağaloğlundaki salonumuzda 
Hnlkevi reişi Yavuz Abadan tarafın
dan bir konferans verilecek ve teın· 
sil şubemiz (Ateş) piyesini tcm.;il 
edecekür. Gelmek istiyenlerin dıwe
tiyelerinj bürommdan nlmaları rica 
olunur. 

ildvc cdildığine göre loymeUi tas- tarzı ilmin terakkisine buyUk bır Cfl.'" 
lardaki fiyat yüksclLtjnin bnşlıca so- gel idi. ÇÜnkü bir mli.şahcd" aıı-.ı~ 
bcblcr1 başka memleketlerde de bu otorite V<•ycı imana karşı gc"dığ tıık:
!ıyatlann yukselmekte olll$iyle be- dirde bu mUşahedenin yantışlığtı1' 
raber bılh:ıssa bu taşlardan son za- isbat mnıreti vardı. l{ bul ed (Mı 
mıınlarda hariçten de gelmemekte otoriteye muarız ol:ın hııkikntıerıtı. 
oluşudur. Bu suretıc dahili piyasada ne şart altında olw ~ •lsu._ ıı 1':9 
mal nzaldığındnn fıyall:ır tablailylc Qlldirllmiycceği tabit !Ji. D~ı.c ır 
yükscimiştir. Bu yil.k.;eliş halkı dıı mesele ortlıya çıktı.,ı takdırd bu ııa
tahril: et."'\İŞ •.c kıyın"'l. taşlara karşı kil.at, sıhhatı şilpheli olan milteari'" 
taleb nrtmı'?tır. Al ıl.:ı.dru:lar y{\k.,el - felerle rcddcdıllrdi. 
menin ne k dar de" m edeceğini 1mıın hutırı için hakikalın °:.lkarııı• 
tahmin edememektcdırler. raL'nlcn bir takım zeki ins.ınLı etlld-

-ııc:- lerindc otorite bllgisinin kayıdlnrııı• 

Yeni yapdacak 
p rtma lar 

Belediye bir formül 
hazırladı 

Şehr imiLın mt.h telif i3Cil\tlerlndcki 
inş.ı:ıtı k<mtrol eden belediye mil
hen:li ·lc-ı 50 ı aylar zarbnda çoga • 
lan ap;ırtmarıLınn tc~ tugla ile orul
düğünu görmuşlcr, btt şekli mahzur
lu gordu .Ieı i .ç~n oelcdıye fen heye· 
tı mildurluı;unü keyhyetten habcrdBr 
etmi~lcrdır. 

Fen heyeti bu nevi inşaatın mnh· 
zurlu olduğu ncticcsme varan mü • 
hcndislerin noktai nazarlarını ka· 
bul etmiş, inşaat için yeni bir for
rnUl tc bıt clm~tır. 

Bu formüle gore aya ın nların bi
rine ti ru ın duvarları iki buçuk 
tuğla., ikinci ve uçuncu kaUarın ikişc 
tuğla ile tnş cdil".l•e.,ı mecburiyeti 
konro~ştur: Bu şekle ri~yet ctmiyen .. 
lcre apartmanlarıuı tekrar yapmaları 
bildirilecektir. 

--•ııa:--

isyan ederek müesses lmanl!ı.ra 1:: 
koyarlardı. BunlArdan knrdimıl Nı
kola, pap.:ız Abclnrd 'e Roger Bııcott 
gib!leri başda gelir. Bunlardan, IJil'" 
hns!:a kardinal Nıkola. inkılllt>CU fi
kirlerine karşı düı;mnn ı;ıkarmıp

cak derecede zeki ve tilbıyc ehli1dL 
Fakat bir çoklıırı d:ı geri kı:ıf.ııııarı.ıı 
hışmına uc,'rarl:ır \'e bozılart iınh• 
edilirdi. Grek tcfckkürimun en doğtıl 
olduğuna köru körunc innn;ınlıır il'" 
mln terakkı [ne en büyük enı::eı ol
muştur. Gtelr"ilminin en ciddl t.lıi'ft 
tecrübeyi reddetmesidir. Bu usul Mı
laddan evvel dördüncu asırda ~ 
kadar makbul ise l\'Iiladdan ı;onra oıı 
altıncı usırda da ayni şiddetle hükiırıt 
süı'ilyordu. Her iki devir de bır tıb 
üstadının hnstaya elini siıı me 'ni nteA 
ncdcrdı. B:.ı iş (berber hekim) ICJ"O 
alddi. Fransada Katcrin de Medlcl 
ı:ıımnnında vnraların ted<>vbi hUSU'" 
sundn mühim bir çığır :ıçnn Pa~ 
hnsta1nrını bilfiil teda\1 etfü:indetı 
dolayı tam bir hekim addooılnuyor"" 
du. Fnkat bugün Pare tıbd:ı on b{l
;>'ilk liderden biri olarak l:nbul cctılır'· 
Fiılğc nM ofan bir misali de y.'.lrı:ı 

bır::ıkıyo um. 

Belgrad sefirimiz gitti SAB~SABAH 
Mezunen memleketimizde bulunan - -

Belgrud sefırimiz Tcvftk Klımil dün M . k" ol 1 
akşamki semplon ek&pre-:;ile vı:ızi{esi 1s1 r a 1 1 y . 
basına hareket etmiştir. ( llai tarafı 1 incide) 

mecburdur. Bundun S()nra uır btl 

Şehrem ·ni cin ye i 
kadar dah:ı yol \':trdır. 

Alınanların böyle çetin \ e zuıı 

bır yolu, hele bır kış sc!ermd" gorA 
almalarını her türlü za[er umidirıi 
kaybcdcı'Ck yapacak iş bulmam..ılari
lc t("\ ıl edcblliriı:. Katil Mustafa ikinci ağır cezada 

12sene1gün hapse mahkum oldu 
Geçenlerde Balıklıda kafa

yı çekerek dönüşte Şehremi· 

ninde Uzun Yusuf mahallesin
de oturan metresi Sabriyenin 
evine balta asan ve Yaşar is· 
minde bir genci öldüren iki 
suçlu kafadarın muhakemeleri 
evvelki gün ikinci ağır cezada 
sona erdirildi. 

Geçen celselerde tamamen 
sabit olduğuna göre bu katil 
vak' ası şöyle olmuştu: 

Mustafa ve Sellin isminde iki 
arkadaş bir pazar günü Balık
lıda içmişler ve dönüşte Seli
min o aralık ayrı bulunduğu 

eski metresinin lfikırdısı ol

mıya ba.~l:ımıştır. Selimin da· 
vctlerinc icabet etmiyen Sab· 
riycnin hali kafası tutuk o
lan Mustafanın fena halde hid
detini mucib olmuş: 

- Bak onu ben nasıl yola 
getiririm, diyerek Sabriyenin 
Şehremininde U zunyusuftaki 
evine gitmişlerdir. Kapıyı ça· 
lan Mustafa, Sabriyeye evine 
dönmesini söylediği sırada ma
halle delikanlılarından Yaşa-

nonmasının bir macera peşinde 
dışarı çıkması ve bunun vak
tiyle haber alınamaması harb 
vaziyetinde nahoş tesir lınsıl 
ederdi. 

Almanların bu defa da Ru
men b::ı.hriY.elilerini yetiştirmek 

mı oralarda dikilmesi Musta
fayı şübhclendimlis ve derhal 
çıkışmıştır: 

- Ne doln..~ıyorsun be? A· 
dam nu kolluyorsun?. 

Deyince .. 1§ azınuş, Yaşar 
elindeki kalın bir sopa ile 
Mustafanın kafasına bütün 
şiddetiyle vurmuştur. 

Başı zaten sersem olan Mus· 
tafanın gözleri kararmış ve 
hemen bıçağına. asılarnk ala
bildiğine saplamı.-;tır. 

Vak·a yerine yeti.~nler, 

Mustofnyı kacarken ve bir 
helvacının tnblasınn çarparak 
d~üğü sırnda yakalamışlar
dır. 

Yaralı Ya.ş:ır tedavi edildi~i 
sırada ölmüştür. 

Dün bu katil davası sona er
di. Mustafoya 18 seneden ceza 
verildi ise baI2ın:ı. nırulması 

tahrik addecU!erek 6 senesi 
tenzil ile 12 sene bir gUne ve 
60 lira mahkeme harcının a
lınmasına karar verildi. 

Suç ortağı Selimin ise bir 
suçu görülmediğinden beraet 
etti. 

için l{arııdenize bir kaç adecl 
denizaltı gemisi g<;ndermesi 
gayri mümkün addcdilemeye-ı 
ceğinclen Cebclüttank ve diğer 
geçidlerde teyakkuzun arttırıl

ması pek yerinde bir tedbir ol-
mıLstur. Hikmet Il..GAZ 

\'{ıkın bu yol, mihver d vlctıı.-rl 
için çok cazib bnşka bir ovantaıı dıı 
ıhtıvn ctmcktcdır; Irak p trollerı. 

Petrol pek çabuk ortndan kolclınlo
cnk b:.r avantajdır. 1ngilız1erm ortıı 

şarktaki kuv\'eUerl maglüb o· s bıle 
bu petrol kuyularından Alm ntnrıı• 
eline bir şey gcçmiyecek n lm:ı.rıt.ır 

bir iki senede lruyubrd;ın i::.lıf do 
edcıniycceklerdir. Nasıl ki Cıhııtı 

Harbinde ıte Hum:ınya Alnanlnr t8-
rafındnn işgal olunurken kuyul3C 
tahrib olunmuııtu. 
Almımynnm Türkiyede, Bouız.l •r

da, nıhayct cenubdn \'C dah.l o,,.·ıı 

Süvcyş etrabnda muhtelif h."tıtı1 cri 
göze nlarak en uzun ve a'.l'l:ır ur • 
cek bir muv:ıff;:ıkiyetıe elde ed bı-

leceğj ancak Süveyş yolucuı, del dır· 
Bu kanalın sukutu \•al ıa tn '"re 

için bir darbedir. Fakııt öldur e bir 
darbe de"il. Irak pclrollcrı ıd Al'" 
manynyı m·ı.lınım ederl·en ln-: 
de m:ıhrum knlncnk. Fakat tıı \tC'l"c 
cenubi Amerikadnn d;ı pctr<'l ıhti
yacını temin edeceği için bu el ı hl
diirüci.l değildir. O halde" 

O halde Almanya lıüyul: IJ\r petı-ol 
açlığı içine diişmck ilzere oldu ~unu 
gördü; en büyük petrol ve :z tııre 
ambarı olan Rumanya '1 h,. · tnrtO. 
tehlikeden m sun, tam emri rutındct 
bulunduımak istedi. tste Ru ,,~,,y;ı 
Baskınının manası bu olı ıı g rc .. hr· 

Behçet S U'A 

20 tlklc~rin Pazar günü bütün 
yurlt.D. umumi nüfus sayımı yapı~ 

facnklır. MOli Şef geçen sayımda 
ı;oyle demişti: 

«Sayım mnllımntı ti.zerine mem
leket d!'rtlerini cörlip anlamak \'(" 
tedbirler :ılmıık yolundayız. DU 
da şuphcsiz ve nncak c1o.:ru i!t:ı· 
tlstlltlcrlc mümkün ol:ıbilir.'t 

Yeni sayım bize ııüfu:.umuz hak
kında doğru bilgiler ''crecekLır. 

Ba§vekllet 

lotatlıtlk Umum Mudur~"'-
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n ı;malailedcn devAm] 

Dün ~rlinden gelen bir telgraf 
bunun filhal~füa. fböyle olduğunu 
bilair()i. Alnıan diplomasisinin 
ıl.foskovaya. }'tıpmı_ş olduğu tebli-

lii ğin resmi mf!tnindeıı bittabi 
cı.ı:· .'çbir cUktatür mevkiinin 'tecrübesi yoktu. Fakat bana hnberdaı· değiliz. Fakat bu hiç 
. unı surette emin olduğuna. i- sadıkane ve iyi hizmet etti. En bir vakit hakiki !Alman maksa-
~ad edemez. .Bitler kendisini ihayet gelip sefarethanedc o- dım tnsı ih ve itiraf eden bir 1 

idar mevkilnde tutmak için turdu. Harbin patlnk vermesi-
Otd beyannt olamaz. Moskovayo. I 
!iğ· Usundan b:ıJ:ıka Hitler genç- ne teknddüm eüen aon on gün ancak bir ·tallın ve tcrblye hcy-
lq°'ı~e, polis memurlarına ve es- esnasında uzun bir uyku yüzü etinin Rumany.aya sevkedilcce- ! 
ll ınkılıi.bcılar.ına güvenmiştir. görmemişti. Ta baştan nihaye- ği bildir.ilmis ve beliti de bu-

tler ortadan '1talkarsa son iki tc kadur, sefarethunedcki mai-
~f n un Sovyetier Birliğine karşı 

da onunla beraber düşe - uctimcien dolayı pck'tnlihli idim. 
ceı t" "' düşmanca hiç bir maksadı ta-
leı: • ıı·. Odlar her :;eylerini Hil'- Bunlar kentli aralarında da zamınun etmediği temin olun-
tıı e ~rçludurlar. Bitlerin düş- mesud bir aile teşkil ediyorlar- mu.§tur. ıSOVıYOtler Birliği iç.in 

!llesıni 1.c.miıı için dünyanın dı. Hiç bir dırıltı işitmedim ve 
~ bu teliliğe mm: fnkut cevabı 
. cinayetini irtiklib edccckle- kendim de dırlanı:ık için bir 

rı:n vermekten thn.c;ka şimdilik ynpı-
e ıtımad olunabilir. Fnkat sebeb duymadım. Maiyetimde-lla ·ı· lacak bir İ{i kalmamıştı. V:e .zan-
ıı ıJin bu safhası ne kadar kıleıin beni uf nk tefek hatnlar-

eQ r nedeciz lc.i bundan sonra da bir 
. e ş. yan olursa olsun Alıhan dan şabsnn korumnlc için dai- itiraz imkruu pek 1rnlmaınıatır. 

:::ı~~e.tiııin kentli İRı olan dahili mi surette ellnrimlcn geleni yap- • Çünkü Üı;üzfü füıak ile Ruzya

alta civarJn a 
bir en· z har. i 

Q (IB~ t~ .. f• 1 looldo) 1 

araştırınıya giden İtalyan ha- 1 
va .kuvvetleri bunlara şarka 
aogru giderken t adüf etmişler 
ve tesirli olarak bombalnnu9 -
lardır. 1 

Japonya ·· çler 1 

paktına sadık il 
kalacak J 

Tokyo, 13 (n.-a.) - DtNiB. 
bildiriyor: 

Bugün Japonya üçler mua
hedesinin akdini ve imp!ll'ator
luk siy.aseti cereyanını kutla -
mı. tır. Bütün .schirlerdc biiyük 
tezahürler olmuştur. 

Toltyotla altı büyük meydan
da toplantılar yapılmış ve u 
toplantılarda 200 'bintlen azla 
halk bulunmu~ur. Hükumet er-1 
kanivle Alman ve İtalyan 'bü
yük ·elçileri de söz almıRınrdır. ~1 Jnpon hariciye na:zın Matsuo
kıı. dcmi15tir kı~ 

Üçler paktı sade bir vesika. 

l r ya 
harn e 9 

yapıldı 
(Ba1 tarafı 1 incide) 

lin e hücumlar ya.pmışl:ırdır. 

'Vukuu 0 ·clen rpuımaln.rda -21 
ln,gilız tayyaresi ve n.lu Almnn 
tayyaresi düşmüştür. 

Londra üzerine bu ge{;e de hü 
cumlar yapılmış ve bırcok yeni 
yangınlar -çıknrıhnıştır. 

"'-·-·_,sanı 

alta, '3 { :n.) - Cumartesi 
b!ihı, faltndn iki nl:ırm işa-

reti verilmiştir. ll at İngiliz 
ı 

avcu t:nyyarele.ri, dlişman tay
yn.relcrmı, daha o.daya va:r:nıa- 1 
dnn geri lli:kürtmtlşleriilr. 

unı ve tazyik benim naza - muktu olduklm-ıİıa .dair içimde , 
tıtrıd ı mn önüne lühim bir sed çekil-

:ı. bir İngiliz işi olan lurici bir memnuni.vet Jıi i vardı. ~uı · j nıi.c:tir. Şimdi Alman emellerine 
uru ve tazyikten ayrı idi. Oı>enuia bana aiger misyon ı knrsı sooinı - yükseltebilecek 

Hnrb gemilerinin şiddetli top
çu ateşine ve bir tayyare ge
misinden yülu;elen tayyarelere, 
ve fena hava şartlarına rağmen• 
ltalyan hnva kuvvetleri knyde 
değer muvaffakıyetler elde et
mişlerdir. Ağır çapta bir bom- j 
ma düşman tayyare gemh;i -
nin provasına isabet etmiş ve 
birinci sınıf lbir düşman kruva-ı 
zörü de iskele tarafından at;;ır 

hasara uğramı.5tır . .llti düşman 
tay;:nresi <lüşürülmü tür. Bir 
1tnıyan 'tayyaresi üssüne dön
memıştir. 

değildir. Bu, daha ziyade beşe- Ber'line yapılım havn hHcumlan ı 
riyetin refahını temine yn.ro.yo.- 1 Bı>-rlm, 13 {a.a.l _ D.N.B. 

lı . gittiği~ 7.aman, şeflerinden ayrı bir yer verdiler. 

1 

bir Rusya böyle bir aksillaeml 
k un oir siat('mi en barh. bazı IDUc hazır lmlunnınkla beraber, göstermcğc kal tnrken arkasın

cak ..bir pakttır. ÇünkU luı.rbhı ıldiriyor: 
daha fnzl:ı .gen~lemesine mfuıı 
olmakta ve dünya üzerinde da- 1 

ha adil yeni bir izam kurul
ı ~baııııtıerindcn dolayı t.opye - doktoı· CJobbcls nutuk söyledi. t'lt 1 dan \Japon tohüıdini hesaba kat-
~- n nıahküm etn:.enin haksız :ve Mc\'Zll, !!'tizel snn'atlnr ve 'Cde-"'Y ~ nrn.k nıecburiy~tmdedir. 
• a ete mugny'r bir şey oldu - biyat idi. 
~ h Üçüzülıi mis:ıkı derhal takib 

·ll • i ·ettim. Bundau baska, Hem söz söyleme tarzı-
o lan tt eden ıtmnnyn :lŞgRli işte vn-aa e idim ki Bitleri ~ ur.t- mn taoii sc1as tine, hem son de-

'• ziyeti öyle izalı t•e tenvir et-
d ".eı ay muahedcnamcsin - rece hoş esine pek mecliıb ol-
Ctı \: mis bul ınoyor. üçler ~'Iisnkı "" 'Ucud bulmuf' şikayetler Al-ı dilc,öumu itiraf etmek mecburi-

.• , nı ln~ilterc leyhındc bir hareket 
ci ara taalluk eden cihetler - yctinclcyim. lntihab ettiği 'mev-

n ve ta hih ve izale edilme - zuu sıynset karıfJlll fuğ\ için, . tl~-ildi. Runıany işgalini r-:ı-
digı ,.,,.... lıat ve tchhkeaiz yapabilmek 
U •uUddctçe ne Ahnanynda ne 1 mutad proı1agru,ducı ntıştır-
tııu'rh" i~in ir · ıtiyat 'tedbirinden iba-

ı., .• ,.,. ı ı:;urette, Avrupadn h:ıki- mala.rııun .noı:mnl vasıflarını 
lll t:.t ı- retti. p lı lr.rJr ümidi yoktur. Bu ya- teşkil eden ,yalan, zehirli sözler, 

Şimali Afriknda, Sidi Bar
raniden Uç kilometre ilerJemiş 
ohm motörfü İtalyan kollıı.rı 
düşmanın hafif zırhlı otomobil 
ve tank kuvvetlerine tesadüf ı 
etmişler ve bunları gcti almış -
lardır. 

Geceleyin, ltalyaıı tayyareleri ' 
• fosramatruh'un şarkında Da- 1 

badaki tesisatı ve Maaten Ba
gus tı\,Yyaı e meydanını bom -
bardıman etmi.ı:ıler<!,ir. Dil~ruıın 1 
siddetli ateşine rağmen İtalyan 

:tnyya.releıinin hep:::ıi üSlcrinc j 
dönmüştür. 

~ rQ.l, Bitlerin ve onun mc·ı _ ve l\'lrzl\'lrlardan eser yoktu. Sovyetler Birlıği matbuatının 
la dıyctinin ve rejiminin met.od-/ Lusg rten'de Dr. Ley tara- Sovgeller Bırliı'!i. hükiımetiyle 
tı l'ının ortadan knlkncağına i-ı fmdan r.oy "nen ve bir medhal Almanya arasındaki münase -
d~llıyl')rdum. Fa'kat, o esna.da hizmetini gören nutuktan sonra betlerin sağlamlığı ve samımı
te~,,iJlıdl4,'?fune gdrc, doğru ciyn- Bitler önünde muntazam bir yct1 hı:ıltkuıdn. ecnebi matbuatın 
~ U~şma iimidhıi tcrkotmc - surette dizilmiş kala balık hal- mütalen beyan etmelcrinaen 
d tvveı itilaf tcşebbüsilnü son ka bizzat bir nutuk irad etti. hoslanmadığını biliyoruz. Bu 19 • 

iq l'CYe kadar ileri '\'Il.rihrmak Nutku, demokrasilere ve bil- bahse boyle temas ediı:ıimiz Sov- reşe gı l 
ti ~ 1ngiltercniıı ananevi siv:ısc- lınssa 1ngi!tereye karcı tariz - yetler matbuatının canını sık-

"' J - ~ - • B" k · (.Baı ıtar;ıfı 1 lneıde) 
lnr· t .. a bu olmu tur. Eg-cr Hit- kar söuleri ihtıva edivordu. mak kin degıldir. ız ve ayıi 11-
,.. ll) J cümle iiç tümgeneral vo 11 <11lbny 

1 dalın iyi müşavirleri lı:.ı - o sırtı.da giltcre al~yhinae zaktan seyro.':liyoruz. Ve yalnız vardır. 

masıııı gözetn1ektedir. 
Matsuoka Almanya. ve 1.taı - 1 

yo.nın !razanacağıııa kani bu -
lunduğ'.JnU söyleıni!ıtir. 

Matsuoka ıle Alın ı ve Jto.1-
ya.n büyük elçilerinin nutukla
rınd n sonra halk Ql1 y mini 
yapmıştır: 

.Dahilde milli hareketi, ha
r.lçde ii~ler paktını ve yeni Dİ· 
zamın kurulmasını bütün 1cr v
vetim izle müdafaa etmeyi ta
ahhüd ederiz. 

a 
( BııJ tıır:ıfı 1 metde) 

a~ . dt tcm~llcrinin kuvvet ve matb mtta bermutad şiddetli vekoyiin harici manzarasının Ü- H.ıl n .Rurııany<ınm muhtelif nok-
iıı.ıı a acı Jet oldugunu, milli b:r hücum ~vardı. Fakat en esas- zerimizde hasıl ettiği tesiri ifade talarma \;ırm1ş olan Alman uskerlc- cterı . Bu iy .. sc• ın.•ha auı etn 
.ı ıt " J!Uf olnıadıgmı nnlnr- lı olnr.ılc bu hücum Ruzn'l!dnki1 L'ylb.ınru2- =~ ~ı> ..:A.lmsuıy.::ı r.n;n nı Lrilorı r ı toın ıt:ıdJır t.ah- hususundnkLniYctım.J1, hnk!qnda ~up-
u. J)"b ·· 1 · h kil tt .r.1. mm edilm lctedı . Alınnn h •. berleı ~ he k:ılmnm:ısı ıçin bu styruıctL tekı l' 
k•. ' 1 bcntrop böyle oldug""ruıı:ı valıudi nüfuzu nleh-ı.•ine mı.ite- munas t rı a ca e 111;:.K tıwı"d ediyoruz. 
"'ı "' J d lı ı: .~~ ı .. b·ı· B gbre, kıtalıırı hfıınıl bir çok tren, ~., 
hı ..: ... ını kar.dırmıştı. 0nun için veccihtı. A1munyadan bahse- ostanc V" uSuıl Ouı. ı ır. u- son kırk sekiz snnt içinde T:.ımşo\"ur Totaliter rej.mle-rin tnhakkiım u ul 
~raflık yolunu tutmağa, eğer derken. -öyle L>ir cümle 'kullandı nıı bir <liyeccıYimiz yoktur. Fa- ve B vdan geç uııerrur. Bıtu bı ıermc acı blr telmih y4),pan B. R • -
ll<t 1 rejiminin iyi bir tarafı var- ki zihııinıız saı>landı. Bu cümle kat bizler gıbi i§in der.inliğine bu trenler, '!Vl.ncari ~olu ile gel- se\ elt, Amcnkanın h<ırbc hıı.zırlrın -
lııe onu g\imıeğc, ef'al ·ve ·cru.ı.. "hiç bir kavmin kendi mukad- n\iüız ctnıclı"'ri imkanı olmıvan ı IJli. lir. tık Alman kıtaınrı Bükrc~ mosmın sulh iclıı en sa{tlı:ım ten'ı -
.. ,. ak ini isbat edinciye ve sö- dcratıudan kurtul mıy cai!nıı,, uzak E:,:yircn"r ancak vckayiin dun sabah \'armı,.tır. Dıger 'bir çok nnt olduğunu bcynn ederek tot.-ılit~ 

1 ""lk' - d ·· ·· ı. k ı nl d l~d far da ına>m•l la Tunn l!man-ı dC\<letleı-in d~oh'"Tnsile" !~arşı yı-
11'>..: "(' hillf ediuci'-'e kadar Hit-ı temiıı ediyordu. i ıcı yuzun" ua ·ara c 0 nr nn ~, 1 "' lıı,.ına gelınMcrdir. rarok yenvıekıt clusturunu kull:mfük-
~ n S<ıilcrine ma.ıımağa azmet (Sonu var) çıkan mfı.n ı.larla meşgul o1a'bi - Rumanyn. petrol ihracatı ıarull !>Öylcmfş \ c iı.mları iline ctm~-
daıı.tını. Basta nnorma.l bir a- l lirlcr. Y 11tı< ıntZ bwıdan iba-1 Bükrcş, 13 (a.n.) - R;ıdor njansı tir: 
da ~dı . .Felakete sebeb olan te- Hududdaki .askerle- reUir. Bh1~n1leyh .Sovyet bildiriyor: Bu dustur bizim kıtamıwa mu .:ır-
la \ Ye -devam etmek mün ıb o- rı·mı·ze .ı_1ıc ,,ı1e_ı1·yele ... ; matbua.tmrn: işi Rusya. ile Al- Snldhiyettar hır m mbadan tebliğ !ak olmıyacaktır. Diklatôrlcnn bı e 1 

ııa ugrrun1ştır. 

y ışııtı olJuğ'.ln :ı.n ecicfler ı 
kol ,yca ,,,oriilmclcte idi. ı 

Rüyu h:ıntan •leı ' .i • b~Uer 
almıunı tır Bu su-f tesn. -

;:s,.,.., flıi .., 'i il &ı.a d bi . . olunı.luğunn :göre, Ru yadnn Tür- tııktb c!tırmek tcd!klerl yol:l korlnı 
ı... :-•na hilkmetmi ... ·ordunı. Sulh Ba •~nı ... t 1 .rıct" 5 " .. if-'"e m:ınva rs ... ın a r -emnıyetslZ-
IJ('tı ... • ""' ._.,,, kiye ve Yunani tnna P"trol ve muş- ve tehtlid ile (:ırmeye mecl>uı· ~l - ,------=-=-==-==-=~11::?::1-11! 
ha.: en biiyük hedefimdi. 'l'ü ı - Yun eorul>, lik uv~ııdırnıak arzusunu taldb telmtı ihraczrtı dur.clurulmamıştır. meyiz. Avrupa ''c Aun dikt töduk 
l>r tilÇtn nnzıler hnkkmda 2 - Yun c1dı-.en, etmtiklc ithn.m etmemelerini rica ~v.lruz lıMl.umet bu mahsullerin mem memlckc.Ucrinin hiç bir ~n~~ı 
ttı n bır hi.ıKüm verirsem Al - '3 - \·un ı:orrtlek. ederiz. :zaten ilan eclildjği im- lekct dcı;L:;t.irmcn~inl temin zım - kendimiz içın ve dcmoimısi için mu-
tn~?I r iizerinde hiç nüfuzum ol- Subaylar ıçm, 'fC-Vkn1iıtlc, bir kn- dar sıln V' Gllınimi olan bir nir.d:ı şiddcUi bir l ontroı tes" : ir:in nasib gördu~Limuz yolda bb:ı dur -

J'tlCakt B . . l ır.ııı ı.cdıye torb:ı.sı •.. Bu torbaların dostluk mürnısebatmın bir ec- t.etlbirıler ı 1stır. duramaz. Dikmtdrluk mcmlckcthm-
t'(ılU 1' ir manaca, bcnım ihıarı ' e kap:ınm:ıst ıçin, \'lliıyet ve - - nin hiç bir :ınlnşmnS"ı hemen h men 
il41• lll, anlacijğımn göre, Bela- :ı er'i ;.vllk:,C'k m k .. ml:ı temasa ıti- nebi gazetcsmiıı sahsi mütalea- defler oldukları şübhesizdir. ~ yıı.1nız başına chkttrturlere ıknr.§t 
~~ ın rolünfüı aksi olmak rılınck uzcredh. Bu torbal:mı, Tlirk sı ile haklclnr cılnmıyacağı ta- Bu son gaye nedir? Her hal- ynn hür millete yardım ctmckllğu11i-
~dı. Berliııc ctrn:fa limet bdını, bir subııy ihtiy çlarmı düşil-1 biifür. de ilk hazırlık devresinin Rus- zc mani olamaz. 
ta~cl~trrn. ak için değil. t:ıkdir ve ncrck hatırımı gelen ve istediği !iCYi ~ GÖ?Airni" •ün · ıılinde biiyiik ynyı i~in içinden uzak tutmağa .Amerikanın sil.lhlnnm:ı .. ınnıın ti:ıh-

" ıs l ko~ac:ık, torbalm-, bıı· h yet huzurun- den Roo evelt demiştir kr 
L ıçin gı"tmic:tim ~te bas- caılttl bır nıane'-Tn bulunduı!u- h"sr~.lnmcsm· e nazaran gnve 
"'lt} '>I • • - d kapıınıp nıi.tlıurleııerek askcrı ma- ~ = 1..-u """' - Mı 1i corülnu.•ın.,.. tel\1iltelcr, An c- • 
· _ı;rıc...ta mesleğimin ıiçyüzü bu komlara gbnderllecektır. nu ve bun J :t ı r şeyden evvel nin Rusyayı ç:ok yakındn.n ala- l'ika sahillerini dil§Illan dcv'lc.tıep n-ı 

.lfayır Bt'\'er Turk kadınl:ııaıun, us- Rusyadun . lebilecek bir muhn- kadar edebilecek meseleler ol- lnşmuların.ı karşı mudafa,.yıı kfüı c-
C{}Ncü 1B~ kc:lcrimlr.c hcdı.ye luızrrlıımak uzere lef tin tmlin _geçmek tedbirleri ması tabiidir. Bu mcselelerın de, lncf'k bir deniz \e ha\·a kuvvetı y.ı-

:ı .lle.rli 
6 

muvasalat bıt'ibir1Cl·ilc yarı;; :edercestne. şımdl- almdığııu mlli::nhede ettikten bütün Balkanlardan ve Boğaz- 1 ratmaya Amerlkuyı mecbur etnu~ -

~ u37 senesi nisanının otuzun- .!~~h:~~ı~. ~c~m· ılundukları sonra manevranın bundan son- larla 1stanbulaaıı ba.ıka bir §eY tir. 'li.ttcakıbcn,.Roose\"Clt, ;şu sw.li 
l!e li Bu to:'b;:ılıır p.ıniyc makbuz mu _ raki hedeflerini düı;ıünmeğe sıra olamıyacağı aşikardır. mu tur: • m dc-

ıtay r ne vasıl oldum. Bir kabilinde \'er.lccektir. gclirki hunların asıl nihai Jıe- llüse~·in Cahid YAI;,ÇIN Amerikalılar, tehlik~c olın dık- •.n:lcnte bıtırm lu· 1 
ban-~ Almanyada bu~~k iş-=:!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!~'!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~'!!!"'!~!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~::::!!!~~:::=!~~~!:!::'!~~~~~~~~!!!?!!~!!!!!!!!!~~~~~"!!!!!!!~ ~ \!'. aııu olarak kabul edilmek- ~ 
tlut bu nıünascootle bir çok 
liıt:klar verilmektedir. Bana 
~tırQ 11 görmek ve kendisiyle 
ltitn :mtek fırsatını temin etti. 
~ltı ~anıeıni henüz takdim et
'ıs olduğum için, o gün ta
lt a n gayri mi surette, ip
t,ına:n operamna, sonra 
~fa r~·e g:ttim. Ynnımda 
t'<ltr~tuı ha.~ kiı.tibi Mr. Kirk -
~iı,e ·~h Vardı. F. O. ya .nnkledin
f~ adar, ilk ıon sekiz ny zn.r
~ Juone Kirkpa.trich olmnsa 

l :e ~ı'npat'nktını, bunu tayin 
~c- 1:>nı. O zamanlar, 3.ltı senc
lleı-~akın bir müddeitcnberi 
~ 'Jo d teli, hcrltesi ve her -ş~yi 
"e ~lt~·u·. Son derece muktedir 
~dalı ıd~. Aynen öyle bir lr
~lıa.t 1 rnızacııın sahipti ki na
~ h~e tavsiyelerini gayet lıoş 
~ e sokuyordu. 

4 0:;:1arın benim için fayda
~ a~ Olduldannı ümid ede -
~ ~it~ u htısusda, son sekiz ay
"tl?i ~etin:ı esnasında halefi 
hır~ iiolıruuı da benim için 
~bı ~kp~·i. ol~u. Bunda bit

atrıch deki Almanyn 

Ufak bir siikiıtbn sonra Bü
lend ~ine ayni tavır ve eda ile 
hikayesine de,-nm eÇti: 

Günün birinde birdenbire ar-
1 

tık onu bir daha ,görmemcğe ~ 

karar verdim. Aranuzdaki se
viye farkı taôii bcııim aleyhime 
olar.ak gittilrne buyüyor, benim 
sefaletim ve bedbahtiyetim git
tikçe artıyordu. 

Buna Tnğm n kendisine karşı 
beElcdığim a§k, gılneş battıkça 

büyiiyen dağ gölgeleri gibi bü
yüyordu. O, y ni ar:kada.slar 
bulmufJ, yeni bir muhite girmiş
ti. Gençlik heyccnnlnrının en 
tatlı ve ba,ş dôndürücü zevkli j 
günlerini yaşıyordu. 

Onu ziyaret ettjğim günler, 
yüziinden benimfo konuamak-1 
tan memnun hmuiığını ifade e- 1 

aen çizgiler görliyordum. --30-
Beni h tir, lıaynttn mu\•a.f - Kimlerle goriiştüğünU, kimlet
fak olmıyncak, znyıf bir adam' le konustuğuııu, 'kimlerle gcz

telakki eJıyordu. Ve bunda ta- ı d • ini hep, hep biliyordum. 0-
biatıylo haklı idi. nu birço'k defalar arkasından bir 

Vakıa bu hi:ısledni b:ınıı karşı hırsız rgibi kendimi gösterme-1 
den tnkib cttbn. Belki güle -

asla idınr etmiyordu. Konu..::ur
kcn her zama:nki gibi nazikti . 
Fa.knt ben ber şeyi anlıyordum 
Brıkışlurınd n, se..,inin ahengin

den ':l r Şc:',Yi nnlıyordum. Bc:n 
nrtlk yu.wndnn gitmeli, uzak-

laşına.lı idim. Bu k rru ı \'eımek 
benim ~ 'n çolt: zor ve müdhiş 

oldu. Fil.kat cok kolny tntbik 1 
ettim. Ona bir daha gitmedim . 

iOnl ra İt' d ıha gitmedim. 
Fakat manen daima onunla be-

raberdim.. Onu fırsat buldukça 
daima uzakt takib ettim. 

ceksin, fo1rnt ınan ki hakikat
tir; kaç geceler sırf onun per
deye aksetmiş hayalini bir defa 
oL-,un .görebilmek için gECfı:dn .eI1. 

geç saatlerine kndnr evinin ö
nünde dola~tım. Bilttin bu yap
tıklarmun delice şeyler oldu-

ğunu biliyordum. Fakat yn.p
mndan edcmiyordwn. 

Seneler ilerledi. Ben gitç bı'Jiı. 
kendime bir iş bulnrak tib fa
ldilteE;.in-e kaydediımi., bnuz geç 
kalmıs olmakla beraber tahsi
lime devama b lıı:nıı tım. 

Burada .geçen lıa.y.atım be-~ 
nim için non derecede müşkülat-i 
ln dolu senelerden ibaretti. KPn-

climi sadece kfüıbL<ırn V" lfıb -
ratu\·ara vakf ctroiııtim. Buna 1 

rağmen onu gene her glın ii
şUnüyordum. 

Onun :gülü.sünün uhenci 
kışlnrmın sıcaklığı, nihn~ et b -
na söylemiş oldugu bir cümle -
niıı manası mütemnd~yen lınfı

zumd9. tekrar e.dip duruyondu. 
Onunla beraber geçirdiğimiz te1r ı 
bir aşk sahnesi yoktu. Onu kar-
5ı bir defa bile "seni viyo-
nım,. dememiı:jtim. 'O tlo bann 1 
bir defa bile bir se\·giliye bakıı

dJğı gibi bakma.mıstı. 

Buna rağmen beraberce ge
çirdiğimiz masum da.lnknbr, 
dimağımda lı 

fon p mm g< ç-ırilmls gibi -en 

tffü< teftırru ıtın ka.Jar yaşı

yordu. 

t<rre b n böyl bır maziye bağ 
lıyım. Hayatımın biricik aşkı
mın um h" ti\ycsi budur. 
$ımdı rtı!- etik ·htiynrladıı,runı 

ve röktiı"'ümü h~sediyarum. 
.Buna rngmpn onu hlt.liı on yil 

ev.vi:' ki elıce unu ve i tekle se-
vtym- nn 11~ nnlıy rum ki olür-

lrl."ıı de ved edecı::_;ım son keli-
nun 13Uli olacaktır. 

'.Ben de n ler anlattım. Başı
nı Ağnttumudan dolayı beni 

affet!.. 

füzeyyen " mağmumdu .. 
Gar.ib bır hıs~ıe 'k~ılmıli1 gibi idi. 
Ra.fıf :vı.; ürkek bır s le sordu: 

- • evdıgin gene ilız ltim idi? 
(Sonu \:ar) 

Bir vatan borcu 
.Bugünkü harbler, sin sadece 

bilfiil rbc iştir ed n -:millet
leri müteessir etmekle krumıyor. 
Y nptığı maz.o.ttat hemen hemen 
bütün dünyaya yayılıyor. u 
af etin te\·lid ettıgı f.etaketler en 
az çok her.mill .. t mlit ır olu
yor. 

Bu itibarln. memleketlinizin 
de bazı ikbsadi mfüjküülta dUş
mii§ o1ması t:r'biiJn. Çok şükür 
meınleketmıizın hnı:.ıl.ii zn.ti e 
bir ziraat menıleketi olması. yi
yecek, içec~ madd erini h tt8. 
bol bol ihrac ed~bılecek kabili-

yette bulunması, bizi bugün 
büfün Avrupawn kıvrandı,,,ı gı

da maddeleri buhrnnmdan ta
ma miyle azade kılnıı:ttır. Bu. 
şübhe yok ki, Dizim ıçin büyük 
bir nimettir. 

Buna rağmen dünyanın aımış 
olduğu va?Jyeti ve horb felake
tinin her an memleket.miz tlo 
sirayet edebilmesi ilıtınıalini ''e 
Icv cüz'i olsa da daima derpiş 
etmek de birmci safta gelen bir 
vatandaşlık borcudur. 

Har den u~ k l~amn ye
giine cares.i. n.lti hnrbd ıc
l.inab <etnıcuın ioıkimı yokmuş 

gibi miidafaa vasıtalarını azmi 
dcı ecede ·uvvetlcndırn.\: l<tır. 

Bu müdafaa \·asıtaları or ında 

ordunwı uı.k\·ıyesi ıe k dur 
mühim Le, dnnili tc kilatın iyı 
or~aııize cdılmesi --<l o derece 
ehemmiye: lidir. 

Vutandasb.rın bu nokt yı a
inın düşiınmel*"ri ve gerek yı

yecek madde'erindcn. gerek g -
yeoek eByala.rındnn azami dere
cede tararmfa rut} et etmeleri 
lllzımdır. Memlcl<etimizde bu 
mallaruı stoku ne kadar fazla 
olursa bir harb feliltetinc kar ı 

dahıli mukavemet o kadar sag
ln.m temell re istm d ctmi. olur. 

R.ıziin ic"tı tPri\J.•:ıfrı N'Cl'1 lfn

memck, mümkün mertebe, ru: 
şeker sarfetmek, evde ancak 
herkesin lwnıuu doyuracak 
kndarLJ} ve ı; çcşiddc yemek 
ı>i~irmek, yamnlı clbıse ve eski 
ayaklrnbı il gezmSt bir vatan 
borcudur. 

Ji'!URAD SER1LOGLU 

raaş tara'lı 1 ın:ld~) 

yımdn kendisiyle kıs bir .ınüa
det görüşen bir mulıarririruize 
vekil şıınlnrı sô) lemi tir: 

"- Bili~ rsunuz ki bu e 
memleketimiz .bereket yılı ıçın

dedir. İhracat mahsuller.uni?.ın 
ihtiyacımızd:m failasını tnmn
mcn ihr.a.,. edebHeceğiz. Ba.rıç

den her nevi mallarımıza müs
tcri vardır. lngilizlerle gen~ 

ve ~ümullü bir tic:ıı"'.et anlMma
sı yapmak ıçuı görüşmelerde 

bulunuyoruz. 'lngı1izler her ne
vi ihracat maddelerinıize talih 

bulunmaktadırlnr. ıahsnlıitı -
mv.Jn büyük bır- kısmını bu 
dost 'devlete :;at cağız. !İngilte
reaen bize füznmlu mnadelcrın 
d temini nnimkün ola ktır. 

Rumen .anlaşnı351 
Rumen anln.ştnll.Sı Anadolu 

ajansının ' d';;ı m funata go
re tamamen tatbik edilecek • 
tir. Rum~n hiikfunetlnm Ti.ır
ltiycyc b nzin ihr!lcntmı kc.;e
ceği hakkındaki habe lcr asılsız
dır~ Bunu Rumen Jktsad na
zırının arzusiyl :nı mi ketimiz
deki ticaret mümessili bize bil
dirmiştir.~ n bu aıı1ıı-.m nın 
tatbik edı1memesi için de hiç 
bir sebeb yoktur. 

Çünkü Rumenlerden nlm!llı:Uı 
olduğumuz petro1e mukabil nyni 
nisbctte pamuk vcrme~yiz. 

Men1leketünizde petrol ve 
müstekati cihetinden endiseyi 
mucib olacnk hiç bir s"beh yok 
tur. Memlekette 'kfıfi mıltta.rda 
stok bulunmak'Uıdır. lstcnıldiğı 
takdirde bu mnddelGri İngiliz
lerden tenuıı etmek te bizim iGin 
mürnkilndlir. 
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K EL ALi ÇPNUN -== 
S ON GüRE LERi-

Beşiktaş Qalatasarayı 
3 iM 1 mağlCib etti 

Keşan kazasına bakh Enezi nahi
yeainin Sul~ köyünden Musta
fa kızı EmiM Çimenlinin kocası 

müddeaale1b EDczin sabık onnan 
kolcusu Ahmed akyhine ikame ~
led.iki bopııma davasının yevmi mu 
bakcmeai Hl/9/HO pazatesi K(inüne 
ta:yin edilerek ;revmi mezk<mia ha
zır bulunması için müdeaaleyb na
mına davetiye gönderilnı1:ı ise de 
merkumun ikametgahı meçhul bu
lunduğundan bahisle gönderilen da
veUyeııin bilA tebltğ iade kılındığı 1 
tebliğ memurunun olbabdaki ~
batından an1aplınasıııa ve davacı 
dahi müdde:ıal~yh namına iıtınen 

tebligat yapılmasını istemesine meb
ni yevmi muhakemc]erl 16/10/194.0 
çarşnnıba gününe tnyin edilmiş ol- 1 

duğundan yevmi me1.klırda müddea- 1 

aleyh Abmedin Keşa•ı hukuk mah-1 
kcmcsinde biT.Zat isbatı vücut etmcsl 
veyn tarafından kanuni bir vekil gön 1 
derme::ıı 'tlksi tak.dide muhakemenin I 
11yaben rüyet edileceği hukuk usulü 
muh:ıkemeleri kanununun 141 -'142 
inci nıadde1eri ahkamına tevfikan 
tebliğ makıımına kaim olmak üzere 

MiLLi PİYANGO 
29. ilk Teşrin. 1940 CUmblriylf PiJaDllSI 

İkramiyeleri hem büyük 
Her ikisi de gUzıel ve baba -

ylği~e güreşiyorlardı. Memişiıı 

gUrel dalmalan vardı. Herhan
gi hasmının iki paçumı eline 
geçirirse muhakkak basbnr ye
nerdi. 

Bir aralık Aliço, Memişc çap
nz gireyim dedi. Tutturamadı. 
Güreş başlıyalı ancak on beş 

dakika kadar ya olmuştu, ya 
olmamiŞtı. 

Kel Memiş birdenbire şim&ek 
.W-a.tile hasmının paçalarına. in
di. 

Aliçonun iki paçası eline geç
mişti. Hem de tam göğsüne ka
dar .. 

Aliço, paçal~rını kaptırır kap 
tırmaz hasmına bir kaz kn:na
dı takb. 

Şimdi Memiş. Aliçoyu paça -
lnrilc havalandırıp sırt üstü ye
re clUşürmeğe çalışıyor. 

Aliço da, taktığı kaz kana -
dile hasmını hükmiye ~avafiı -
yordu. 

Mücadele o kadar çetin oldu 
ki, tam on da1-ikn kadar sUrdU 
diyebilirim .. 

O, <;ekiyor .. o, büküyol'du. 
Jı!'emiş mosmor olmuatu. 

Birdenbire Memişin dönmesi
ıe sırt üstü yere \'Urması bir ol
du. 

Za-\ dl! Ml'lınişin elinde bulu -
nan paça bağları kopmuştu. Ya
ıü, Aliçonun paçaları kopmuş ... 
Memisin elinde kalmış. Memiş 
istinadSlz olarak hasmının kaz 
Jran'.l.d oyununa zebun düşmüş
t1.i. Bundan istifade eden Aliço, 
Yemişi sırt üstü çamaşır büker 
&!bi çevirip vurmuştu. 

Fakat bu, ihtiyarda. daha 
çok ekmek var. Daha onlan bu 
meydanda çok yorar ve yıpraUr. 

Dedi. 
Kavasoğlunun hikayeleri ardı 

ardına devam ettiği halde mey
danda boğuian, Aliço ile Fıli

beli Kara Ahmed.in, güre§i bir 
türlü neticeye iktiran etmiyor
du. 

Aliço, Ftlibcli Kara Ahmed 
güzel ve heyecanlı güreşiyorlar
dı. Fakat, netice yolctu. Ve, ola
mıyacağı da görülüyordu. 

Filibeli, mağlfıb olmamak için 
knbil olduğu kadar kendini ko
ruyor ve hasmını da yenmek 
için elinden gelen gayreti ya
pıyordu. 

Aliço da, hasmını mağliib et
mcğe icab ettikçe ezmcğe çalı
şıyordu. LfLkin., bütün bu gay-

1 

retlere rağmen, iki tarafın gü
reşi denklcşmiş gibi idi. Bir ke
re, iki pehlivanın güreşi denk
leşti mi, artık o, güreşten neti
ce beklemek abes olurdu. Bir 
kaza olmazsa muhakkak her iki 
pehlivruun güreşi beraberlikle 
bitecekti. 
Kavasoğlu, Kel Mem.işın hi

kayesini bitirdiktcr. sonra, mey
dana uzun uzadıya baktı. Dört 
be.') dakika güreşi seyretti. Ve 
yanındaki Cazgıra. dönerek: 

- 1htiyar, güreş denkleşti .. 
Hem de tamamiyle .. 

- Öyle usta .. 
- Hayır kalmadı gUreşten ... 
- Berabere kalacaklar .. 

(Sonu var) 

POLISDIE 

Baf tarafı 2 incide) 

temın etmiyordu. Nib:ıy<'l Ş"r('f Hak
kıdıın aldı~ı bir p.ısl:ı Reşjktaşa u
cuncü golü de kazandırdı. Bu ~oldeıı 
llOnra Galatasarayın biriblrinl takib 
eden akınlannda B dur.den aldığı 

pası tiarafiınin gole tahvil ctmesile 
oyun 3 - l Bcş!ktaşııı r;:ılcbc •le ne
ticelendi. Bu neticeden sonr.t Bcşıkt.aş 
birinci devreyi puvnnlıır itib.ırile m 
önde bitirmeyı gnr:ıntllemişt. r. 

Askeri liselerin atle
tizm müsabakaları 

Cumartesi ve pazar gunlcri Fe
nerb:ıhçc stadında askeri liseler ara
sında atletiun müsal>akalım yapıl
mıştır. 

Alınan neticeler çok iyidir. 
100 metre: 
1 - Deniz Harb okulundnn Halid 

11 s:ıniye. 
2 - Şerif 

Asker_ gözile 
( Bııı tarafı 2 inci ı;:ıyfııda) 

G - 1ttitakııi tarihi: 
İngiliz ve Amerika siyasi 

mahfilerinden akseden haber -
lerde ittifakın sürpriz teşkil et
mediği anla~ılıyor. Japon - Al
man ittüakı 1939 harbinin ba
§lllda hissedilmiş değildir. Dai
ma uzak gören, müdebbir ve 
nafiz İngiliz dip omasisi 928 
senesinde böyle bir ihtimali 
dtişünmüş ve Pasifik hakimiye
ti için İngilterenin alması icab 
eden tedbirleri lskajerak mu
hare~i kahramanı amiral Ce
li.koya tedkik ettirmiştir. Mü
şari.inileyh Admirn!tiye tnkdim 
ettiği raporda Aksa.yı Şarkta

ki il3lerin tahkimine ehemmiyet 
verilmesini teklif etmiştir. 

3 - Turan 
Yükıek atlama: 
1 - KuleJideıı Nadi l.75 
2 - Ragıb 

3 - Mehmed 
Gülle atma: 
1 - Kıılelırlen Hayri 11.98 
2 - Nadi 
3 -Necmi 
400X4 bayrak yarışında Denız füe

ıri 3.44.8 birinci, ikinci Kuleli, üçüncü 
Maltepe. 

1500 metre 
1 - Cavıd ~niz lisesi 4.38 yeni 

rekor. 
2 -- Sıdkı Kuleli 4.42 
3 - ~inasi Maltepe 443 
Uzun atlama: 
1 - Mehmed Deniz lisesi 6.62 yeni 

rekor. 
2 - Yaşar 

3 - Cemal 
Bülend Tunalı ilıln olunur. 

1 Devlet Derniryolları ilanları 1 
Muh:ımmen bedeli (1783) lira (43) kuruş olan 341 metre elbiselik J&

dvcrd kuma:ı (18/ı0/1940) cuma ıünü s:ıat (11) on birde Haydarpn~
da Gar blnıısı dııhiUndeki komisyon tarafından açık eksiltme Ul'Ulile ~atın 
alınac:ıkiır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (133) llra ('i6) lnınıfluk muvakkat teminat 
ve kanıınun t.ıyln ettiii vesaikJe birlikte elrsHtme gilnQ saaUne kadar 
k.omi~yona nıüracnatlnrı lazımdır. 

Bu ise aid şartnameler komisyondan p:ırM1z olarak datı,tıımaktadır. 
(9297) 

DENiZ LEYAZIM SATIN ALMA KOMiSYONU ILANLAHI 1 
ı - Tahmin edilen bedeli t68.880> lira olan c300.000> k.llo kuru fasul

;yenin 25/I. Teşrin/1940 tarihine rastlıyan cuma «il.nü saat 16 da kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktu-. 

2 - tık teminatı «4694> lira olup prlnam~ bıer sün k.omiJ;,Jondan 
c845> lmruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 &ayılı kanunda yazılı vesikalarını muhtevi tanzim 
edecekleri k.ap:ılı tek.lif mektuplarım en geç belli &ün ve saatten bir saat 
evvelini' kadar Kasımpaııada bulunan komisyon bafkaolı.lına JDakbuz 
mukabilinde vermeleri. •9430~ 

• • • 
5 aded bUyiık pas-pns ııoxıao • 
5 aded > demir kafesli pa.sl)M 

lkramiye 
Adfdi 

1 
1 
2 
4: 

80 
80 

'{00 

4:.000 
20.000 

84..568 
Teselli 48 
Hü.kifatı 

Sıt.616 

hem çeşitli 

lbamQıe 

Lira 

60.000 
~.000 

10.000 
6.000 
1.000 

fJOO 
100 

10 
~ 

hem fazladır 

llrnnııl1:• 
Lir& 

60.000 
20.000 
~.000 

20.000 
80.000 
4.0.000 
40.000 
4-0.000 

160.000 

~.000 
12.000 

f92.000 

• 

Bu plan :zengindir. ,eo.ooo) liralık büyük ikrami,:re vardır. Ayrı

ca (20.000) liralık ikinci bü7illt Urramiye vardır. Eter tnlilnlz bUDlara 
erişmezse yine mütees3.ir olma,ın. Çünkil iki tane de onar bin liralık 
ikramiyeleri luıunabilirsinlz. Bu çek:ilı,te (4) tane (5.000) liralık 
ikramiye, (80) ta.ne (1.000) liralık, (80) tane (IOO) liralık ilmımi
ycler vardır. P1füu i,rite tedkik ederseniz daha kQçük ikran\iYeler
deki tenevvüil açıkça görürsünöı. ikramiyeler mDı:dart hem büyük betn 
çeşidlidir. Hele orta ikramiyeler kuvvetlidir, fazlad.&r. Bu f:evknllide 
piyangonun biletJeri 8/1. inci Tşinden jtibaraı satı~a çıkarılmıştır. 

Bu piyangoda mevcud (<&00.000) biletten (84616) tanesi yani 21,1 ri 
mutlaka ikramiye luwuıacakur. Bu tertibde tam bilet (2) lira, yarım 
bilet (l) liradır. Unutmayınız ki tam biletler iJtramjyenin tamamını, 

yarım biletler yarısını alır. 

(10) tam bileUi ve (10) yarım biletli karnelerle mutlaka amorti
lerin tnm:ımını veyıı yarısını ve belki de bOyük Jlı::rrun.iyeyi ~nmak 
sureüle talilniıd teeı·ube imkinııuı. uıalikalniz. 

Cümhuriyet piyangosunda bir yenilik olmak tlıere ( 48) aded 
(250) şer liralık te9clll mük~fatı ihdas edilmiştir. U/ I. inci Teıszinde 

Ank<trada çe]Ulecek olan bu zengin ve fevka11de ~onun hususi
yeUerinl izah edm (8) sahifelik broşürleri bayilerden isteyiniz. 

Memiş sırt üstü dü.cıüncc Ali- Tramvaydan atlayanlara 
ço, ayağile Memışin gö~"Sünc 

İngiltere bu rapora lılyık ol
duğu değeri vererek Sidney ile 
Singapuru dünyaıun en mükem
mel bfr lıarb limanı olmak üze
re bazırlatb. 

10.000 metre amerikan bezi 
_ 1 aded çamaşır dolnl'ı 

Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğünden: 

KırıkkaJede itt.ilıdm.a edllm,.k Uzere bir hastabakıcı hem&'.re alıııııc:ı1'• 
tır. İsteklilerin veı;:ıik ''e istidalarile Umwn Mildilrlüle mUraeaaUorı. (9j74) bastı; ve bağırdı: 

- Bire susak .. Haydi al ö -
dölleri bakalım ! 

- A be, Aliço ölmedi be! .. 
Dedi. Ve, clile ödülleri gös -

tc;rerck: 
I - Tehey! ... Alsa.na be! .. 

Dedikten sonra, meydandan 
aallana, sallana çekildi. 

1 

Memi.j, mosmor olm~u. Ne 
diyebilirdi. Sırt üstü yere vur -
muştu. 

İşte bu, Kel Aliço böyle he
riftir. Belwıdır .. Eğer, o vakit
leri olsa Filbeli bö) le karşısın
da bannnbiJir mi? fmkihı mı 
yar? .. Vallah kırardı. 

Görilyorsun elli yaşındaki he 
rif meydandan çıkaramıyorlar. 

Hem de kimler .. Koca Yusuf
lar, Adalılar, Filbeliler, bunlar 
pehlivan adamlar doğrusu .. 

TİYATROLAR 

Şehir 
tiyatrosu 

temsi Heri 

1 

lt.tlklAI Cııddesı Komedi Kıamında 
H/10/1940 pazartesi gUnü ak~mı 

snat 20-30 da 
VALi UŞAGI 

Her tarafa otobils vardır 

ceza 
Dun altıncı 1Ubc memurları ı.arn

fından 18 ı;oför muhtelif suçlardan ''e 
belediye talimatnamesine muhalif ha 
reket ettiklerinden dolayı haklarında 
parn cezası kesilmiştir. 

Ayrıca tramvaylara harekd h -
ünde iken atlayıp, uım 17 kfrt de 
cezafandmlmıştır. 

Su şişesi ile yaralanan 
çocuk 

Sarı atyada Alielendi 50k<lğınd o
turan 7 yllflndalı:i Necııti evine tlşe 
ne su götnrQrRn ayağı kaynrtlk duş- l 
mtiş ve kınlan aişe parç:ılan kar - ı 
nında mUteaddid yaralar açnu...<ilr. 
Çocuk Cerrahpata ha!ıWlaı:>CGine knl
dırılm ı~ır. 

Bir otomobil maOazaya 
girdi 

Kuçukmustafapasa mahalle:Dnde 
Yenlyolda 7 ıuımaraclıı otunın 33 ya- ı 
illıd:ıkl F.mlne ile ayni evde oturan 
13 yaşındaki Hayriye arasında kavga 
olmuş ve Hayriye Emineyi yumrukla 
vurarak ağzından ;yaralaıruştır. Yaralı 
tc<lavı edılmiı ve suçlu yakalanmı.ş
tır. 

Japonlar, Aksayışarlrtnki üs
lerin tahkimini Cihan Hnrbın
druı sonra büyük devletler ara
mnda. yapılan Okyanus anlaş
masına muhalif bulduklarını 

beyan ederek itiraza ba.')ladı -
lar. 

Hind denizine, Singapura uğ
ramadan bir yol açmak için Si
yam ile temasa geçerek Mala
ka Şibihı..ıeziresinin orta yerin
den kanal ~ağı tedkik ettiler. 
Bunun kabil olmadığını anla
yınca üslerin tahkimatı durdu
rulmazsa kcndileıini Vaşington 
deniz ruılaşması mukarreratına 
bağlı görmiyecekleıini ve Man
çuku için de Japonya ayarında 
bir filo yapacaklarını ilin etti
ler.. Fakat İngilizler bu teh
didlere aldırmadı. Singapur 
tahkimatı 1935 senesinde ikmal 
olundu. Almanlar nereden ele 

180 aded birinci mnf kol ftaretı 

122 > ikinci > > > 
106 > üçüncü > > > 

Yukarıda clns ve mlkdarı yazılı malzemenin htt bir kruemı ayrı ayrı 
19/1. Teşrin/940 cumarte:ıl günü saat 11 den itibaen pmarlıklıı alınacaktır. 

İsteklilerin belli gUn ve santte Kasımpaşnda bulunan komisyona 
milr:ıcaatlurı. (9790) 

Yüksek Mühendis Mektebi Müdür
lüğünden: 

Mektebe girl3 Tntlsabakn lmtihıınında krıum:.nlann lırimlcrinı gösteren 
lli:te mektepte asılıdır. AlAkndar talebe lS/10/1940 pazar sabahından itiba
ren bu listeye müracnnt ederek ka1.amp kawnamedıklarını öfrenebHlrler. 

•9818> 

Büyükdere Tümen Sahnalma 
Komisyonundan: 

Aşnğıd;ı cinsi, mllttnr \'e muhammen bedelleri yazılı muhtelif yiyecek 
ve yakacnk maddeleri biz.alarmda g6gterilen t:ırih, ıWı ve saatlerde kapalı 
zarf uırullle eksiltmeye kouulm~ur. Eksi1tme muameleleri Büyükderc 
iskelesi karpsmdnkt askerl ambarda bulunacak olruı Ttimen satın alma 
komisyonunda yapılac:ıktır. tsteklilerlıı seralti •nlaınalı: üzere her ıün ve 
eksiltmeye iııtirak için de alınacak maddelerin miktarına ve tahmin edilen 
fiyata göre tutarı olım ve apğıda yazılı bulunan teminat akçeleril~ birlik
te komisyona müracaaUarı ve tekllt mektuplarını kapalı zartlar içfode ek
alltme snaUlerinden bir aaat evve-11.ıle kadar makbuz mukabilinde verme
leri luzuınu ilSn olunur. 

Muhamme" Alınacak 

Pançur dUşerek geçirmişlerse bu tahkimabn a.at: o. Ekailtme Tarih 

1 pl.8.nını sankfı.ğıd üzerine basıb vı gUnD 
Temiıtat akçeai Tutarı M ıkt;,rı maddelerin 

Lira Kr. Lira Kr. Kilo clnıl 

yara anmış deniz mecmuası arasında kari-
15 

8700 
Sultanhamanıı caddesinde 2 nu • 17/10/940 pel'iembe 116000 290000 Sığır eti 

ASKERİ FABRİKALAR SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLAR! 
ıoo metre mikfıbı :.ı.&o : 5.00 X. 0.25 X 0.025 M. eb'adında çam tahtası 
(00 > > 2.50 : 11.00 x 0.22 x 0.025 > > > , 
200 > > 2.50 : 5.00 x 0.20 x 0.025 > > > > 
2so > , 2.:10 : 5.oo x o.ıs x 0.025 > > > > 
150 > > 2.50 : 5.00 x 0.16 x 0.025 > > > > 
200 > :. 2.50 : ~.uo x 0.15 x o.025' > > > > 
100 > > 1.50 : 11.00 x 0.14 x 0.025 > ) > > 
100 > ;:, 2.110 : 6.00 x 0.12 x 0.02!1 > > > > 
Tamamen ça.ın vermek mümkün olmndıiı takdirde yansı çıralı ~anı 

Ye yarısı beyaz koknar olabilir. 
Tahmin edilen b<.'<feii «63.750' Lra ol::ın mıkdar ve eb'ı:ıdları yukarıda 

yazılı sekiz kalenı ve cem'an 1500 metre mikAbı kereste AsJ.:erl Fabl'İkatnt 
Umum Müdürlüğü Merkez Satmrılına komlryonunca 4/ll/19•0 p::ızartı:sl 
g(inli aaat 15 de kapalı zarflıı ihale edilcccktiı-. Şartname c3~ lira dO~ Itıl" 
ruş mukabilinde komisyondan verilir. Talibkrin muvakkat temiunt olıtll 
c4437> lira •50> kuruşu havi tekli! m(•ktuplarını mezkur gilnde saat 14 d; 
kadar koır. l J. ona 'ermeleri ve ke:ıdilerln'n de 2490 nwnaralı knnunı.ıo 
ve 3 mndddeıindrki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle nl.11'11

" 

dar tUcenrdıın olduklarına dair Ticnret odanı ves.ikasile mezkO.r &iln ve sa" 
atte komiyona milrac:ıııtları. c9749> 

• • • ,, .. 
Tahmin edilen bedeli 4:40> lira olun Baku köy barut fabrikasında ır.C 1 

cud dört ton blsullnt pazarlıkla snt.ılncakt.ır. Taliblerln c6> liralık teınıoıı 
makbu7.l:ırilc beraber 15/10/940 salı ıfJnü sart 14 de Tophane Salıpnııı" 
rında Askeri Fabrikalar yollamasındaki sııtın alma komisyonunda bulunro11" 
ları. '9472> 

• • • maralı gramofon dükkAnının v1trln - !erine göndererek bir nevi blöf 15 30 > > > 9870 131600 329000 > 
l"rirıe 2374 pl!kalı ve s<>för Muhar- yaptılar. 16 > > > '1590 101200 253000 > 10 ton ~erli tinten; pamoğü almacalı: 
remiı1 idare ettiii tnksi Ç<ırparak ha- Bugün Pasifikdcki lııgiliz _ 16 30 > > > , 11340 71200 178000 > Tahmin edHen lx'deli ( 42.000) lira olan 150 ton yerli llnters panıı.ı~ 

17 > 800 aeoo 400000 Od askeri :fabrikalar umum mUdürluğu h1erhcz satın almn komisyonu0
' 

sara u •rııtm.ıştır. Aın~rikan işbirliği noktasından 
17 80 

> > · un 
su ıu yakalanmıstır. > > > 125 7000 350000 > 4/11/940 pazartesi J.'lmU ıı:aat 15.3 0 da kapalı zarfla ihale edilccckUr. 

bu üslerin ne kadar ehemmiyet- 18 , > > 876 ıusso 584000 , Şartname (!?) lira (10) kuruş mukabilinde komisyondan verilir· '.l'~: 
Bir kadm arkadaşmı li olduğunu tebarüz ettinneğe 18 so , , > 857 8780 438000 > llblcrin muvaklı:.at teminat olan (3150) lirayı hnvı tekut mcktublarını :>'c~e 
aQ:ımdan yaraladı lüzum yoktur. Binaenaleyh 1n- 15 22/10/940 Salı 832 ıııoo 30000 Toz şeker mi mez.kôrda saat 14.30 a kad .. r komisyona vermeleri ve kcndilerlnlJ1 

• Beyoglu Hacımnnsur sokajiındn 59 giliiler ittifaka karşı yalnız 15 30 > > > 1110 usoo 40000 > > 2490 sayıh kanunun 2 ve 8. rnaddckı-indeki vesalkle komisyoncu oım:ıdil~:: 

BRISTOL d t Y ini kw Y"ra 1 16 > > > 1350 18000 451\1\0 Sabun larına ve bu lele -•A•tadar tiiccnrdan olduklarına dair ticaret odası ves • 

-

sayı a o uran an n .. • manen değil, uzun seneler uğ- uu " <aUr 
mani Ergenekon caddesinden ge.;c _ 16 SO > > > 1650 22000 55000 > sile> mur yyen giin vr saatte komiı;yona miiracaatları. (97482J 

1 MAK/NA KAYIŞLARI kcn bir evin ilç{lncti kntındıılti pan- raşarak maddeten dahi hazır- 17 > > > 1556.25 20750 83000 Gaz y::ğ1 ~ -~--
cur duşcrek ,,anıl nmı" ve Et.fal has- lanmış vaziyettedirler. 17 "'O > > , 13l2.SO 17500 'iOCOO , > Sahıbi: A. Cem:ıleddln 8ıraçoölu - Ne.şriyut Mildürll: Macid çetırı ) 

Köseleden kaooctlidir. " ~ il ııS1 

~~~~~~;·~~~~·~~~~ıc::::::::~~t.a;l~ıa~n~cs;t~n~e~k~a:ld:ı~r~ıl~m~ı~~u~··~~~~~~;;i;;;;;;'*""-"""';;~};~;1;01;1~c~t~ll~...G;•;AZ~,ij~;--;;;•;---.;;;-:;;;;;:;w;•;;~--ii'~iiiiiiiii';;;:;-::::::=;ı;u;~;o:ııı~,..;;cw;==;(9;2~7~8;);;~~~~~~~~~.:.:.:..;:;.;~;::;;~~~~~~~~~8~a~ra~ç~o~Ol~u-m_ııtb~ 
'!:: _ A canım işi uzatmıyalım! Hiç dedi. 1ngi.liz ba§ını salladı. En mb«· rm Polis: en nlhuyet beni pencereye tırıtııı ıı" 

olmaz.sn çubukdan blr iki nefes de yet Fridrlh: - Ne söylüyol'sun? mağa ~vik etti, luırlınlıkta ktılıtlö" 
ben çekerim, çabuk yak, dedi. İt.al- - Adam ellnlzden blr iş de gel- B • 1 h t • Diyordu. Ben hemen: mıza •ebeb oldu. Yavaş ya\ PS g ııı 
yalı da eli ile penceredeki lftmbayı mlyor? diyera ayağa kalktı. tnglll- ır ça g c nın seya a 1 - Size İngiliz: e~cksiniz demclt ıs- :zümili: karanlığa alıştı. Biribir1Jl~.ı1 
söstercrck: ze elilc arkanı işarcUni verdi. Sar- tiyor, dedim po]is t:iana tekrar: birer gölge gibi göreblllyoduk. p ... 

- sı, sı fiynmi1eri dedi. Ne olur- hoş fikrlınizi anladı. Ayaklarımız - - Kandili söndUrcr.i haber ve - arkadn:ı birer közeye çekildi~ 111 

a olsun, dedim. tngilizin yanına doğ dnki kab~ iri nalç:ılı, ttıtlu kundu- 67 recek m!sin? dedi. Ciliıo:: vı1 
ru ynklııştım, yaslandığı yerden biraz ralarınuzn bir ıöz geulirdiktc!l son- Baktım ki olacak gibi değil. Po - - Yes yes, ay hevnumec nY il" 
doğruldu, n: gım sırada İngiliz biıdcnbire ayağa &ağı ~-ukarı koşuyor JngUiz:: fü:u:; ile "diğer bir polis içeri girdi- lisler bu de.fa bizi scnerl, çingene sllib. Evet kibritim yok. Be.'l u;)u~dJ 

_ Vat doyo vond, dedi. Evza ve , _ No no dedJ. P'ıidrih nonolarn e- kalktı. lkn de kandil ile beraber - Yu nt·'en eı:. lcr. Gardiyan da beraberdi. Polisler teUlkki ediyorlar. Bir ~Y yapmasak cıığım, diyordu. Kimde uyku ı:ıı dlı 
bnrekatınd:m ne istiyonunU?., dedlii- hemrniyct vumedi. Herifin boynun- yere yuvnrlıındım. Yağlar iistume Cümlesini tekrnı· ede ede Frldrl- içeriye gırer girmez doğrudan doğ- bile yaptı diyecekler, 1şin doğrusunu ki! İtalyalı ile 1ngillz son dcl'~~l' 
ni anladım, penceredeki llmbayı son dan tuttu, yere bti~tü. ttaıyalı da bnşıma dökUlınilş, kandil ı;onınüştü. hin yakasına sarılıyor. Refikim tu- ru~n bize hitaben: anlatmaktan başka çare yok. Vaka- aarhoş olduklarından bunların~ ıı 
ra elindeki çubuğu gôsterdim. Sarhoe: yardım etti. 'Ozerlne basacal; bir ma- Oda bUtün bütün karanlıkta kalınca gllizden geri kalmıyor, ben de yü- - Çıngeneler! Yine mi sarho~lnrı yı oldugu gibi nnlatum, sigara yak- n değil sızacaklnrı gelıni:ıti. itil\) 

• Ea vücudc geldi. ne yapacıığınıızı şnşırdık. 1ugiliı.: zUıniı, göı.Unıü bcrbad eden pis ko- soyacaktınız.? dediler. Haııs da su- mak ınaksadHe oda arkadaşımın sır- da: 
~ Yes,, ycs vngot vrigot. Yani . y . ·zı k eo.·et evet çok iyi çok iyi dedi. Aya- - Haydi Alfred çabuk ol, dedi. - Yu aranıınel. ani sız hay - kulu zcytiny .. ğlarını temı <!IDe ratıı .n bir tokı:ıt ycı·lcsilrmekten gc- tına çıktığımı, kandilin fitilini dti - - Durmire durmire! ;e• 

sarhoş kiUQder savuruyordu, ttalya- vansınız. maksadıle ceblcrlmde bir mendil ri dm matlı. O kadar canım sıkıldı ki zeltC'C<.'gım sırada, arkadaşımın mu- - Yani uyku uyl,u di;1 c bır j>l)l ... 
in kı:ılktı herifi kandıracaiuruzı ak- · it Jmın cllnden çubuğu aldını, zıruh - İtalyalı si, si unimclo. Fridr!h arıyordum, dışnrıdan kalın bir ses: 1''riclr 11 kolumu tuttu kulağının: nasebctsizligi yıizUnc\en yere yu - ye kıvrıldı. Fridrih ile ıkimı.z: 
lınl kesti. Çünkü dört beıı saattcnberl n---'- ktı de i-~•uze ne hnlt ettin diyordu. - Ne oldu deoi. Nöbct,.i: - l\man Alfred! mukabele edecek 1 d k d'l' -" d · ü bk F 'd 'h tutün içmediği, epeyce tiryaki olduğu ınac:anın .... ,c:n.ue <;ı m, pencereye .... .,,.. .., vnr ~n ıeımı "liC an ı ın ..vn ugun mış . rı rı : . lJCll: 

yetiştim, pencerenin camı kapalı idi. Knndil durduğu pencerenin ult.ında - 1~crtdeki herifler pencereye çı- olw· an bir d:ıha buradan <;ıknmıya- birer bırer anlatum. En mh:ıyct - Dız de uyuyalım mı dedı de 
anlaşılıyordu. Lambayı gösterir gös- ı scıl Aı.rnak için pek çok ulraı;tun. Llim- nôbctÇi bekliyorm4Ş, iç<!rlde hıısJl kıp kandili dcvirdıler. Sonra bir Cil- cağımızı hatırımı ge:tir, dedi, Hidde- Hans: Arkadoıı uykun vorsa cc\;;ı." 
termcz hakikaten sevindi, hemen pen " · d' Kalı · tı ba bir yağ kandilinden ibaretu. Çu- olan ı;lirültil ve kandilin svnmesi u- :riUtü koptu. cevı:ıbını ver ı. n tım geçti. Hnns: - Bir daha bunlrra kanoıl ;1nk- bil' tnr::ıfa kıvrıl bana baJmı · ıt.ıl"' 
cerenin altına geldi çubuğu JAmbaya r.ı buğu bin milşkülAt ile yakiım, aş:ı- , zerine bir ses: RSin sahibi: - Kandili kim oondUrdü? diye mayınız, karanlıkta yatsınlar .. dedi.! bıııı verdım. Beş dııklkn son n 
cöstermesinden bir fayda hasıl ola - iı ineceğim sırada Fridrih: - !ley ornd:ı ne oluyor? diye ba- - Vay ça.pk:ınl::ır kaworlar mı? soı llu: Ben elimle ingilizi işaret et- Vahla öyle de oldu ya! Herifler yt>r- ı yalı, lngıliz. bizim Fridrih hoı ı~:ı b; .. 
mıyncağı tabii idi. l"akat burasını ·- Alfrcd hazır Ot'aya çıkmışken ğırd-. Bunu mUte.:ıkib pencerenin Yoksa serseri çingeneler yine s:ırhos tim. Polis de ingilizce bilmiyormuş. deki cıını 'kırıklarını bile toplaınağ:ı ı bıışlamışlarriı. Bunlara bnk:ı bıı r.öD 
takdir edcmiyecek derecede sarhoş ol ~ knndllln fiuİlııi de düzelt, oda hnrkindC' birtakım uyak sesleri pey- lan soymata mı kalkıştılar? deyince Almanca: lihwn görmeden dışnrı çıktJlar. Ka- ı nim de göz kapaklıırım ı:ığırıı:;.~011cil 
dnlundtın vaziyetini hiç deliştimıi- biraz aydınlnru:ın, dedi. Sarho,,: da oldu. Bu sırada odanın içeıislnde kendi kendime: - Kandili sen mı söndürdün? de- rımlıkta. kalmı1'hk, ingllli: tn uykum geldi. Boş kaltı~ doı ı.Jllc!' 
yor elini bavgda tutuyordu. İtalyalı -:-- Nogot noı:ot! Yu aren es, dlyc her bilın.iz blr is ile me:ıgul bulu - - Eyvahlar olsun! Şimdi dayağı dt. - Nogot, nogot .. diyor İtalyalı da: kö$0Ye uzanmak üzere ıken c;oJ' 
dn ayağa kalktı. SarhOIUll yanına soylcn-ncğe başladı. Sırtı acımıştı. nuyorduk. İtalyalı: J11ece~ muhakkak. dedim. Bir İngiliz polisin çehrc._inden fcn:ı ıtı- - Si riynmi!eri, tabako diye s(iy- bir anahtar sokuldu, kapı açıldı· 
7akl!l~ak: " Fridrihin dedllini yapmak için kon- -- Non kapisi, non knpişi y:ıni an- )dlıeeye bOzüldilm. Bir iki dakika kırdı sar!ettfğini anlıyarak: lcniyodu. Buna da hiddet ediyord"1Jn diyan :feneri tuttu. ır'f. 

_ Si, ci sinyara t.bako fiyanıiferl dili elime aldım, fitilin düzelt.ece • lamll'orıım, anlamıyorum, diyerek a- 90llra kallı açıldı. Evvelce tnrudığım - Yu ar'~n es, dedi yn? Fiy:ımlferi fiyamileri diye diye (tonu " 


