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Mühim ·k Ve nazı . ( Afrikada harb 

~r no kta L -
~ 1 

t~ '_?e•ler BiıliğirJn Almarı 
f \'ltzlt•rine e'" eldP.n mll\ a-
lı~t f'fnwmi:, ohlu~'ll \'t 

lıaJ ndan hn.IK•rli olmndığı .ta-
" ikuk t•f:tik1en ıo;oonı 'a k'a 
h ~. ıoda ~imdi ıl lıir 

1~1l hareket ittiha:t.. f'dt~.eği 
bir tabii olarak merak ediJe-c:_ 
\' ..J 
~ <hllid YAJ,~ 

fA.. lınanl.ır Rumanyayı is
~ tilfıya baı:ıJ, ymca bütiııı 
l!ill.nya?1n zıhnindc . Ya Rusya? 
a~ hır sual \•Ücud bulmuştu. 
ı:nu herkes gene zıhnindcn: 
dııı!;:ık~k C\'\:elce haberdar e-
1'il}ı 1§tir ! cevabını veriyordu .. 
!ar a~_ıka Rusyanın Balkan
aı· nıuvazencsinde pek ziyade 
~&adar okluğu Rumanyaya 
l'cı.~a.ı:~ amn yerleşmesi ve Ka
fu f'nız kıyılımnda Alman nü
aç~ ve haldmiyctinin bayrak 
ta ~ı Rusyaya açıktan açı
İlôy~ nıeydan okuma olurdu. 
ııe di bir teşebbüse Rusyanın 
~de Yeceğini merak etmemek 

/\. n geime7.di. • 

AkdenjzdeJ·i deniz har
binde İng lızlarin Liver
pool kruvazbrU hasarn 

Loııdra, 16 (a.a.) - Haber a
lındığım~ göre, lngıli:ı lıaı biye 
nazıı'l Eden Mısıra gelmiştiı. 
Orta şark kuv\ etleri l.>.ı:•ku • 
r.:. :ındanı general Sıı Arc.hıb.ılcl 
w~vcl ile görfü;ec· ği zaımedıJ -
mektedir. F..dcn Ortaşarkta bu
lunan İngiliz ve müttefık kll\ -
vetleri teftış edecektir. 
İtalyaulıırıu ~"Uıi bir iddia ı İn;_iliz ıra rhi~ e Nazırı 
Roma, 16 (u.n.} - lhıly.ın um \_,or tl Eden ı 

karargfılıınııı 131 nuınar..ılı tcblıgı ( ' 
Merkezi Akdrnizd<; ,.uıf(' goıcn A . d h b ) ' 

TMi İtalyan cJcmznJtı,;ı diııı grec 1 V l upa a · ar 
Perseus sınıfından bir lngıliz. deniz.-ı - . - _ 
altısını görerek ona hm.um etmiştir. D • • k k 
Kllia bir mesafeden şJ<ldcıJı bir mu- u n er e 
harebc başlamı lir. Dcmzaltımız duş 

mana top ve mitrıılyozlcırile ııtc aç- hu· cu m 
nuştır. Yaptığı bir mnııcna snycsın-
dc müsaid bir \ • ı.İ) ete giren dcnız 
altımız torpılini .ıtmıştır. 

Tam ısabct lizcrınc duşımın gc:ı i
si, pruvnsı hnva;ı; ::ı kalkarak ba nşn
l,'1 d:ılmı">tıı. Denizaltımızın ınürctt -
batı nr.ısınd:ı Z:ı)iat yoktur. Ytılnız 

Af mantar İngiltereye 
şiddetli bir gece hü

cumu yaptllar 

Y0 n·d n bir mil
yarhk t hsisat 

ayr1 1 dı 
--<>---

lngi!tere nin harb ga
yeleri hakk mda İngi l iz 
başvekilinin beyanat ı 

----o--

Lc."ldra, 16 (rı.a.) Rcutcr bıldi-
rıyor· • 

Dun A'. m kama ındn bir suale 
re\ ab \nen B Chu l hıll, dcmiııUr ki: 

H, • b g ;ı; elerı hn tında, çok, ciddi 
rcttC" nazarı dikk.ıte alımırıık şım

diyc k..ıdar ~apılan umumi bcyan:ıı 

dışı ıda, ıe"mi bir bt-yanatın y:ıpıh1-
1:ngı zamıın henüz gelmemiştir. 

Ayni mesele hakkında mutemmim 
bir sunı daha, sorulmuş ve B. Chur
chill, buna cevaben ae şu sozlcri söy
lemişi.r: 

Her hangi bır kıM enin bu harbde 
bizim sırf statukoırnıı muılafnası için 
mCicadelf cttiı;imiz f1 .ı ınae olduğunu 
z:ınnelmıyonım. (Alkışlar) Fakat, 
ezcilmlc bu h.:ırbdC' bj;ı: yn :ımaktn 

{ Sonu 3 üncü sayfada) 
bı \ hnan mcmbalaı mdan çıkan 
laı- asıta hab€rler ve tcminat
l'i ltunıanyaya ~a.pılan aske
la~ \ kiyattan d~lıa evvel Rus
~ 

1
rnalümat 'erildiğini ilan 

hı.: 1 e~di. Tl ajansı böyle R d 
(j re~Yin nslı om dığını neşre- us or sunun! 

I..ondrn, 16 (a.a.) - .Amiral
hk dairesinin tebliği: 

Ameri 
e c 

ada 
A r ı llclİb bu lıav.ıdısı tekzib cttı. 

~fkt Rus.). run ıki mi.ihım 1 manevra arı a e · lld CSı ü ler mısalıı mesele
b d. .kendisine c \ iden bu i~ · n 
ııı1 tılnu oldı.;g.uı ı temin et- K 
kı111 :tı. Demcı. kı ücler ım~a- ızılordu için yeni in-

1 

r 

Dün gece deniz kuvvetleri
miz, Dunkerquc limanını bom - ı 
bardınıan etmi. tir. Yangınlar 
çıkarılmıs olduğu müşahede e
dılmiı:;ıtir. Bu yangınların bi.i
yük hasaıı muclb olduğu mu
hakkak addedilmektedir 

---------
16 milyon mükellefin I 

kaydına baş andı 
c'll Fusyad~~ ad ta ist" n zibat kararları alındı 
tı. g bı gortiu ıı Almanya. Alman:\ a üzerine hül'llm 

Londra,· 16 (a.a.) Rcuter: }; tı Rum n->. istilusını ı 
tı. tır C<' icra Etmek yolunu 
ııı kta hı bı m hzur hisset

~ Rus, d. n rekinmcdi. 
Lı • Ji.:: f ı 

l ~kib eden bu ıkı mühim i
tı 1

1 ve rıskeri vak münase>be
>J~ Sovyetll:'ı Birliğine kar ı 
q ııya tarafından böyle iki 

1 

bıi{u I~i muhtelif muamele tat
lied ~ılmesının scbe>b 'e hikmeti 
l{a' .r · Her halde Rumanya \·c 
l!ir~'.l._~eniz me ele i Sovyctler 1 
<lah~ ;ı icin ticleı misakmdnn 

a aı ehemmi\ etli olamaz. 1 
llt>eız bu sualin cevabını şu ha· 

--·---"I İngiliz hava nezaretinin tebli-
ı' oFkova, l6 (a.a.) - Tas ··-- ği: 

jansı b.ldiriyor: lngılu bombardıman tayya-
6 ılıi ~ birincite rindr 70 inri r<>krini di" r , n.ptı'dnrı 

Ncvyoı·k, 16 {a.a 
21 ıln 36 yaşm<iak 
l" .. ,.,,el 

pı~ e tı kasının Lenm ı d başlıca :hücumlar Kıd , c Hı.m
kerl mıntakasıncla yaptığı tabi- burgda deniz üslennc tc\ cih e
ye manevralnrınd• n bahseden dilmiş ve buralarda gemi ve 
müd!J.faa komiseıi mareşal Ti- tezgfilılara büyük çapta ağır 
moçenko, harekatın çok çetin 1 daımu 
arazi ve hnva şartları dahilinde bombalar :ıtı mıştır. uzcrlerinde taşıyaC'oklan bir kart tcv 
yapılmış olduğunu beyan etmiş-ı Dü~üriilen fay)arele.r dl edıl(.'('ekür. 
tir. Londra, 16 (n..n.) - Resmen .B. Roosovelt bugun .ıııt J4 de 

Mareşal, bu şeraitin ve ma- bildirildiğine göre son gelen 1 bu huı;us hnkkınd radyoda biı nu-
nevraların yapılmış olduğu ha _ raporlar dl.in 18 Alınan tayya- tuk söyliyeccktır. 
valinin kendisine, ayni fırkanın resinin düşürülmüş olduğunu RooseYeltin nuflrn 
b Fi haber vermektedir. Bunların 

eyaz 1 nlilere karşı yapmış 17 si gündüz, bit- tanesi de ak- j Wr hlnr.tiI), 16 {a.a.) Reuter. 
olduğu knhramanane miicade- .,,.,..., Ureri düşıirülmüştüı·. 15 {Scnu 3 Uncu sayfad ) 
le şaıtlarım ho.tırlattığını ve ı "F""~ ========:::;::==== 
fırkanın kızılordunun bir knh-1 İngiliz tayyaresi zayi olmuşsa 

-

ava o bayları 

dir. Yuka.rıdald :resimde 'l'iirk Hava Kunımu lffimcsuf 
mokt.cbinde sta.j la.nru bit.i re-n ı;_"en~ 
haylanmız mera.'4mle onhıya iltihak 

ta~yare 

hava su
f"tmi~-

H ava Kurumu Başkam 

arada. görü;rorsunuz. 

genç subaylarımızı 

iikrii Ho~la bir 

Türk-Alman ticareti Vekiller heyetinin-:ı 
a )aşması tatbik mül iı~~r kararı 

•• v il ' irmedi 
ln1 nlar bazı te.< ik sebebler yüzün
den an~aşn1anı 1 bir ay sonra me

rıy e girm sini istiyorlar 
Bir müddet evvel Ankarad, ım
za cdılmiş olan 2:.. milyon lmılık 
Tiirk - Alınan ticaı et anlasma-
sının tatbikatına heniız bmdan
mamıştır. Haber aldıgırnıza na
zaran Almanlaı bazı tcknık 
scbebler ileri siırerek unla!;jına 

tatbikatının l5 İkincitc~Tinden 
itibaren tatbik echlıresmı ı-;tc· 
mişlerdir. Bu tarılıl: kadar her 
iki taraf ta hazırhklaı ını ikm :ti 
edeceklerdir. 

Almanyadnn ınemlekct.Y.niZ<' 

pariş edılmu; olan sınai boyalaı _ I 
dan bir kısmı Almanyadan gcl
mi~tir. 

~-----------~~---·----
Y ugosla vyadaki 

Alman ekalliyeti 
meselesi 
-o--

B d 16 (n.a.) D. r-:. B. -

Bazı inşaat ve nakliye 
vesaitine ücr etli çalış
m a m ecburiyeti kondu 

- ..o---

Ankara, 16 (Hususi) -
Nafın Vekruetinin ; ol, köpı ü 
\.l' iskele inşaatına kafi mık
tarda nakil vasıtası temini 
irin, rnnlı. c. I". muhaıı ıl· 
kuvvHlerle mütd:carrık ' ın
ı;aat kin lüzumlu malzeme ve 
eşya nakline s lih umum 'e-

iı 1 b 
rıyeti konulın sı Ve ıll ı: 
Heyetince kaı arlaştırılmıştır . 

Bu gibi \es. ıtin ücreti n fı
aca takdir \'C tesviye edilecek
tir. 

L.____-·~------------~ 

da,11 ' i~nni Ruınaıı) anın istilfısm
(Jlll'ıt.. usynya haber verilmemiş 1 
l'lıa.da 1 hakikat me) dana çık-, 
~ n E'\ v~l tahmin ~lmiş oldu-

1 t!'"vt Uzu zan nedi\ oruz. Mih\•eı· 
~lketıerinin tatbik etmcğe 
"oltıı lıkı~rı bir biıyük manev -
tıu ~ goze çarpm..lkta oldugu
~ izah tderken iiçler misn
~ rıı~d herşeydcn evv~l Rusyayı 
4db atmamak için bir ihtiyat 
ııo11 11 . olduğuna, Rusya, Ja
l'a, i"' ıle tehdid edildikten son
~<ltertık Balk nl. rda serbestçe 
l'itıc k~e geçil<ligıne işin zcvahi-

(Sonu 3 ünou sayfada) ______ c _so_n_u_3_ü_n_cu_ıı_:ı_y_fa_d_a_) 

i 

yapılan teklifler ve taleblcr dc-
1 vam etmektedir. Almanlar bazı 

maddelerimiz icin serbt st do
viz de teklif etmektedirler. 'E.q- ı 
ki anlaşma hükümlenne göre d-

Ahı. n l' ali '<'ti 

nı mu Wr. 

ı. i alyan a1ansı 
Alman aıansını 
tel z"b ed·yor 

0-

İtalyan P o ordusur.dan 
bahseden telgrafa "12 
Ada., kelim&sini kim 

il~ve etmiş 

ll 1liı akarak hiikmctmiştik. 
~ llYanın İflffalinde Rus-
h hhahcr vcı mek nezaketinin 
( ıt,·/ rnuı edilmesi bu tahminin 

tıı htgunn. u.ahu ziyade ihti-
t dır n bir alamet teşkil et 

li: r 

1
; •katin bu tırctle mey(la-

ı Avrupaıun cenubu 
~ ndt>kı va?.ıyeti daha vn-
ır hale E..okmuştur. Çünk1i 

d ~ • nın Rumanyaya akı
t bi~ VVel Ru&yay.l bu h:ııe

!dırnıi~ ve Rusyruun da. 
l'lı lltgo termiş olması akıl \'<.;; 

lfııye ıgın birdenbire kabul ede
%~ c-egi bir v::ıkın. idi. Çünkü 
h ~·ı(\ctı~ı· Birliği tarnfmd::m 
l!tıı·et bı.r muvafakat yo.lnız bir 
~~~~~I ız~h olunabilirdi. O da 1 Hu.ı; taııldarı hir geçid resminde •.• 
"<tll.k eıın askel'lik bakımın--------------------- ----
lar1rı~:ıt'iy n hazırlıklı olmama- .l//fl,•••••••••••lill••••••••••••, ı 

8ov an ibaretti. 
lloka Yetler ancak böyle bir 
~a1 ~~n ~olayı iyle Almanyanın 
t-aı .. ; eıuz(' inmesine ses çıka
dı. ~k ıstırarındo. kalırlaı
biı- te 0 ksa b.'lRkn türlü böyle 
•tıı1trı cavüz iv..ı.zı olmalarına 
Şi~ Yoktu. 

Deli Şehzade Yusuf izz Jddin 
Öldürüldü 
lntihar mı 

•• mu, 
etti 

? • 
Yazan: Eski lstanbul Valisi SÜLEYMAN KANI J 

ler B dı .a~laıplıyor ki Sovyet
dıırstı ır~gı bu i e rıza ~öyle , 
~Oktu~ ~ işden malfımatı bile 
C!f.!teya • Bınaenakyh hadisenin 
l°<=Uer· n tarzın,ı bakarak Sov
).al>ıhı~n ~lma11ya karşısında ne 
~l)ı:ıtt ~gız açamıyacak bir vn-
l)ıe}{ e .ulundnklnrına hükmet- Bu muamm;mm yepyeni ifşaat ve vesikalara 
~~kil ~aııaaız bir muhakeme müstenid yeni aafhalarım pek yakmda So er . 

~\rU:fu~lcr Birliğınin Alınan te 1 -ı Y E N / S A B A H ı== 

Rumen ordusunun 
talim ve terbiyesi 

YAZAN: 
Hikmet Ilgaz 

Bcrlın ncşreltiğı bir tl'blig ıle 
izhar ed.len arzuya binaen Alman 
hilkfıınctınııı Rumnny.:ıyn bir a -
keri heyet ile llizumlu tulim tc -
şckt,UJlcri gdnderdıgmı bıldlıdi. 

MC2kur tebliğe petrol kuyularının 
m.ıtemmım muha!azm;ı ıı;ın Al
man av tayy ... rc Iılolnnnın nak
lcdıldigı de ıllhe olundu. 

Eskıdcn hocalar talebenin yal
rn~ ilmı 'e ruhi kı!J) ctınj yul~

·cltmeklc mukcllcf tutulurdu. Fa
.ıtat asrımızda her şc~dc yı:ni u ul
ler, tckamullcr gozc çarpıyor. Bu 
ebeble mezkür tulım heyetinın 

Rumnny. da bazı amme hizmetle
rim dP.t '1hde ctrnesı, petrol kuyu
hırını m..ılıJfnz,ıya ç.ıh ~ası talim 
vı: tcrbıycdc dıklc.ıtc degcr bir 
ycnı tik olocak. 

lmp,ırntor z.-ıın::ınmda mı.:mlckc

tıınıı.c f;t: kn t<ıl ın IH.> ctleı·ı nt:
densc K .uıhya çıııı f.ıbrilrnlıırılc 

Zonguldak komur oı;.mları hak
k11ıd::ı bu \ efokfırlıgı go· U>ı mcdıler. 

Ru.nen kora ordusu Alman t-.,
ra teı ckkullcrinı orııek tutar.ık, 

ha\'ll kuvveti petrol ku;ı;uları mu
hafızlarına bukıırıık ıı kcrl ı):tı -
dnrlarını arltırnc..ıkl.ııdır. Rumen 
bahriye ı t>skisi gıbı ge:rı 'aziyct
te mi kalrıcak" lngılterenin bu -
günkli dul"Uınu, ınılll mudnfaadn 
deniz kuvvetinin chcmmıyeUnı 

göstcrmege kllfidir. Bu ktıv\ elin 
mühmel ve metruk bınıkılmnsı 

her hnlde sayanı arzu değildir. işte 
sıhhnti meşkük olmal.ln bcrabcı· 

ba7.ı kaynaklardan bu meseleye 
dair ufak hnberlcr sızıyor. Ru
mnnyaya Hamburg - Köstencc de

[ Scn u 2 net sahlhde] 

at et:n_C'ne. evvelden muvafa- ! L- ıüturılarırıda takib ed•ceksiniz 
11 

.. mış olduğu ve bundan 

1 

1~~)in C'ahid YAJ..çlN 

( Son u 3 UncU uyfada) 1 "-••••••••lllliiml•••••••••••••••~ i \.... ,/ 

SABAHTA AHA: 
--O---· 

Stefani K üçü k b i r 
.lı'{;:.ı-=-~~!:!! 

deniz harbinin 
Roma, 16 (a.a.) 

bilclh iyor: 

1 ebemrniyeti 

Almanların me~lııır cep krtı\'a

zöriinii hatırdıktan sonra 1tal
yunlarl:ı son ha.rbde de ~alih 

1:ıkan A,ja.x krunızörii 

1 
a talyrı h:ırbe gırdı dört ;ıy oldu. 
O Bu dort ::ıy ıçindc meşhur İtal

y,ın donqnmn5ıle lngilterc nı -
sında belli başlı harb olmnmı$ur. 
llerıı d de~ıl şundı. bcnuz 1ngiltc c 

1 
uz:ık denızlerde buyuk k"U\ \etler 
bulundurur. Fnın:.ız donanması ılc 

ıı" '\ı) ~ıp-ken de İtalyan domın -
ıı . ı lınuuJ.11daıı çıl;:ınnmıstır. Yal
nı.ı: teını •u d.ı ıkı defa 1ııgıliz kuo.; -
vctlcı ı, lıı J, ç kı u\·a.r.orJc yırmı ı 
beş de troycrde11 mm ckkeb bır itııl
ynn fılı• ;ılc r'ıılı.ı.rclıe etmek fıı. ::ı

trnı buln uşlaı. bunlar pcşlcrmc ın
gilız gemilerini takar.ık l imanlnrıııa 

girmi lerdi' · 

Ondnn sonrn İngiliz filosu Akde
niz! taramış, bir defa d. 19 tcmmu.ı:
da iki ltalyan kru• a orunl! ı·a tla -
mış, bunlardan Bartolmeo C'ollc. ı

Yi batırmıştır. Bund. b;ı$k:ı lG Jtal
yan tahtelb::ıhlrı bir k ~ ı Akdımi.zde, 

<, ; 
·--'51"'"~< 
~ (l:;;.> 

Stefani a1ansının divloın tıl:: 
muharrirıne atft n Po vatF in
de bulunan ordunun Onikı Ada
yu naklcdıle<.·-=ğine dair Ttirk 
gnzcteJeıi tarafınd ıı neşredilen 

, haber telas \'el iri bir habE- rdir. 
ı Sonu 3 ul'::u c;ıyf:ıd.ıı) 

DEN iZ 

Son dt>:Z harhiniıı Ru .nany aya sev-
uere~·an <•tti•!i ' c 
~:t~iz .. ~~n;fıı.:~ı luyat devam ediyor 

hasmı ;'{.Sterır -.....o--
h ar ita 

bir kısmı da hnı bdeıı ev\ el sakldn
maya muvaffak olduklan Kızıldc

ııızd imha cdilıni~tir. 

italy:ı Akdenizde merltc·z.i bir \. -
zıycttcdır. Bu ucu bucagı bulunmu
Y• n denizi bir ok ı:ibi ıkiyc nyırı -
yor. 

BundJn dola~ ı doı'l.111masım g 
ledrğı. buyuk bir dcnı.z harbme a J..ı 

li•• mcdı hulde baz.ı harekcUcrı \ e 
ın ııf,. tlerı temine muktedir oluyor. 
ingılteı c ise ü lerinın uzaklıgı, hrlf' 
gtıı bl Akdenızdc hemen hıç bır u ı 
bulunmaması dolayısılc bugün çok 
buyu ol ln dcniı: h kim,y<'tinden a
zunı ı~ufadcyı temin edemiyor, Me
sd ı 1,ılla nrtık bır üs olnıilk kıy -

ı. etini kaybetmiştir. Ancak orta 
~aı ktaıti mcnfoatlcrıııi ve bilh ;ı 
Irak petrolerıni himaye içııı oı trı 

sarkt::ıki menfa~ıtlcriııi ve bılh :ı 

Ir:ık petrollerini himaye ıçin o t.ı 
t:Jrkt ki lımaııl. rı kull. nımıkt< dı 
Bund n dolayı Su <') kan.ılı n.uh ı 
bir ırU\ asala hattı olmu tur. Akde
niz.in o~t .. sında, İtalyanların Sicil;} ıı 

( Sonu 2 inci sayfada) 

Bu yüzden birçok yolcu 
tren seferleri kaldırı l dı 

-<>--

Bükrcş, 16 (a.a. l -- H.Puter: 
Bir çoğu mühim hatlar üze

rinde olmak iizer r G5 yolcu tre
ni, bu gece yarısından itibaren 
ay sonuna kadar işleıneyccek
tır. 

Bu tedbıı in bildırilen resmi 
sC'b bı. oemirvollarım, askeri 
tckahf dolnyıs;yle epey zaman
danberi teahhura \ığrayan iaşe 
nakliyatını yapacak marsandiz 
kata ı larına serbest bırakmak -
tır. Yalnız şu cihet kayde şa
yandır in bu tt:dbir, Almanların 
çok yüksek p( trol, talebleriyle 
ve buna mukabil harb malzeme
si frsnUitı ile ayni ır.amana düs
mektedir . 

Aralarında birkaç Messers -
chimidt l:fuluıımak üzere hafta 
icinde gclmi~ olan Alınan tay
yareleri dün gece Biikreş üze
rinde u~muşlardır. 

(Sonu S unctl ır;ayf:ıda) 
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Akdenizde 
cereyan eden 
deniz harbi 

Gelen telgraflardan 
İtalyanların hezimete 
uğradıkları anlaşılıyor 

ltmyan orduları umwni ka: 
rargahı 13 ilktesrin tarihli bir 
teblığ neşretti. 14 ilkteşıin ta
ı ıhli gazetelerimizde intişar e
den bu resnü tebliğde İtalyan 
umumı karargahı Malta sula
rında cereyan eden bir deniz 
harbinden bahsediyor ve üç 
İtalyan torpidosunun o sularda 
de\ ri} e gezerken "Ncptunc,, 
sınıfı bir İngiliz kruvazörüne 
rastladıklarını ve bu kruvazörü 
batırdıklarını iddia ediyordu-

halyan resmi tebliğine göre 
kendilerinin de üc torpidobot 
kaybetmiş olmalarına rağmen 
bu deniz cengi bir İtalyan za
feı idır. Zirn, üç torpidobota 
mukabil düsmanın (7175)) ton
luk yeni bir kruvazörü batınl
ro~tır. Fazla olarak tayyare hü
cun11ylc bir İngiliz tayyare ana 
gemısiyle bır ağır kruvazörü 
hasara uğratılmış aynca iki 
düşman tayyaresi de düşüri.il
müştür. 

Ertesi günü Stefani ajansı bu 
haberi (İtalyan torpidosu tara
fından büyük bir lngiliz filo
suna karşı yapılmış bir taarruz) 
şeklinde gösteriyor ve bir ta
kım tafsilat da veriyordu. 

Biz bu tafsilatı tedkik eder
ken satırlar arasında okumuş 
ve anlamıştık ki MnJta sulannın 
sahne olduğu deniz çarpışması 
balapervnz iddialara rağ
men bır İtalyan zaferi olmak -
tan 1tok uw..kt:ır. Hele hücuma 
iştirak eden üç İtalyan torpi
dobotunun üçünün de batmış 1 
olması isbat ediyordu ki bu ha
yali zafer üzerinde fazla israr 
etmekten kasıd, İtalyan efkan 
umumiyesinden yeni bir muvaf
fakıyetsizliği gizlemekten iba
rettir. Yoksa iddia ettikleri 
gibi İtalyanlar bir dii§man kru- 'ı 
vnzörünün (700) metre yakını-

Son deniz harbinde İtalyaıılann kaybeUDdeıi "Artigtiere., 
llUUfmdau bir m.uhrib 

Yazan: 
A. Cemaleddin 

Saraçoğlu 

raktığı nisbette hakikati söy-1 
lcmcyi itiya.d edinmi§ olan İn
giliz Admiraltisinin dünkü ga
zetelerde intişar eden 15 teşri
ni e\'Vel tarihli tebliği tahminle
rimizde yanılmamış olduğumu
zu gösterdi. 

Harbin sureti cereywıı, İngi
liz tebliğini okuduktan sonra, 
berraklaşıyor ve anlıyoruz ki 
çarpL5ma hiç de İtalyan tebli
ğinin anlattığı şekilde olmamış 
ve bu harbde ancak ademi mev
cudiyeti ile temayüz eden ttal
yan deni~ kuvvetleri icraat def
terinin zarar hanesine Malta 
sularında yeni bir muvaffakı
yetsizlik daha kaydetmiştir. 

Hele İtalyan tebliğinin harbe 
yalnız üçe torpidobotun iştirak 
edip bir ltalyan ağır kru\•azö
rünün iştimkini saklamış olma
sı da tamamiyle isbat eder ki 
çarpışmayı ltalyan tebliği çok 
hayali ve fa.ntazist bir surette 
tefsir eylemiştir. 

İngıliz Admiraltisinin sarih, 
vazıh ve bir çok hakikatleri kı
sa cümlelere sığdırmış tebli
ğim.len anlıyoruz ki, cenubi A
merika sularında "Gmf Spee,. 
adlı Alman .zırhlısının;tahribine I 
iştirak ile deniz tarihinde ismi
ne şerefli bir mevki kazandır- j 
mı15 olan "Ajax,, İngiliz krn-ı 
vazörü Sicilyanın 80 mil cenu· 
bunda 3 İtalyan torpido muhıi
bine rastlamış ve botlardan iki-ı 
sini hemen batırmış. biraz son-

J1l. da dört t.orpidbbotun refaka
tinde seyreden bir İtalyan ağır 
kruvazörü görmüş. "Ajax,, 
kruvazörü :tngiliz bahriyesine 
has atılganlılda bu yeni düş
man hafif f'ılosu üzerine de sal
dırnuş ve dört düşman muhri
binden birini ha.sara uğratmış . 
"Ajax,, m faik düşman kuvvet
leriyle çarpışt;ıfu zannına ka
pılan "York,, İngiliz kruvuö
rü de arkadaşının muavenetine 
koşmuş, fakat bu gemi daha 
çarpışma sahnesine vasıl olma
dan İtalyan gemileri karanlık
lara gömülerek sıvışmışlar. Ha
sara uğrayan ve son sistem 
(1620) tannatoluk bir destro
yer olan İtalyan "Artigliere,., 
muhribi de yedeğe alınmış ol
masına rağmen İtalyan tebliği
nin dediği gılıi kendi efradı ta
rafından değil "Ajax,, kruva -
zörü tarafından top ateşiyle 
baünlmış. ltalyan tebliğinin 
"Neptunc,, sınıfı bir İngiliz 
kruvazörünün batırıldığı iddia
.sının iBe asılsız olduğunu İngi
lizler temin ediyorlar. 

lşte bu kadardır bu hikayet .. . ,. . 
ltalyalllann kaybettikleri 

"Artigliere,, sınıfı muhribler 
geçen sene hizmete girmiş ycp
yeni ve büyük gemilerdir. Hacmi 
istiabisi bütün hamulesini aldı
ğl zaman (1900) toııiliitoya ba
liğ olan bu sınıf destroyerlerin 
mürettebatı (165) kişiye baliğ 
olur. Sür'atleri (40) mildir. "Bir 
muhribden ziyade küçük bir 
kruvazör diyebileceğimiz bu 
geminin ziyaı İtalyan bahriye
si için mahsfıs olacaktır. 

na sokulup onu torpidolamıyal 
mU\·affak olsalardı batan bu 
düsman gemısinin mürettebatı
nın akıbetinden bahsetmeleri -,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 1 
icab ederdi. Kruvazör batırıl
dı, fakat yekunu (550) ye va
ran mürettebat ne oldu? İtalyan 
tebliği bu mukadder suali dü
şünmcmi5 olmalı ki bu nokta 
hakkında susuyordu. Yalnız İ
talyan tebliğinin son cümlesi 
intakı he.k kabilinden yarı bir 
itirafta bulunarak: "12 teşrini
evvel sabahı İngiliz deniz kuv
vetleri hareket üslerine doğPu 
çekilmi terdir.,, diyordu. Bunun 
satırlar arasında okunabilecek 
manası: "12 teşrinievvel saba
hına kadar harbin cereyan et
tiği mevkie hakinı olan düşman 
arhk yapacak bir iş kalmadığın-ı 
dnn üssüne dönmüştür.,, den 
başka ne olabilir? Madem ki İ
talyan tebliğine göre hücuma 
3 ltalyan torpidosu iştirak et
miştir ve gene kendilerinin iti
rafıııa göre bu iiç gemi de bat
mışbr, İngilizler için yapılacak 
ba.jka bir şey kalmamıştır. 

Halbuki İtalyan tebliğinin ge
rek anlatış tarzından, gerekse 
Stefani ajansının tafsiüit ver
mek isterken bir şeyler gcve
lemesınden pekfüa anlaşılıyor
du ki Malta sularında bir çar
pışma olmu§tur ve bu çarpL5ma 
üç İtalyan muhribinin tahribi
le neticelenen bir İtalyan mu
vaff akıyetsizliğinden başka b~r 
şey değildir ve bu harbe başka 
gemiler de iştirak etmiştir. 

Nitekim bu harbin ba.c:ılangı
cındanberi bilhassa deniz harb
lerinde illi derecC!dc malumat 
ve tafsilat aldıktan sonra teb
liğ neşretmeyi ve bu tebliğler
de ho.rb icablarımn imkan bı-, 
Yeni Sabah 

ABONE BEDELi 
Türkiye Ecnebi 

SENELiK 
6 AYLIK 
8 AVLIK 
1 AYLIK 

1400 Krı. 2700 Kl'f. 
750 • 1450 • 
400 • 800 • 

160 • 800 • 

17 llktqrln 1940 PERŞEMBE 
16 Ramazan 1859 
4 Birlnclteşrln 1866 

Gün 291 Ay 10: yıl 1940 - Hızır 185 

Günef Öğle ikindi 
12.46 6.32 9.36 Ezani 

6.14 1 l.58 15.03 Vnatf 
Akpm 
12..00 
17.27 

Yabıı 

1.31 
18.59 

lmeak 
11.to Ezani 
4.35 Vautİ 

Divam lôgat -it -Türk 
tercemesi münasebetile 

Yazan BES}M ATALAY 

-3-
Bunu yanlıq gibi gö~ermeni7. dogru ı 

dt"gıldir. Nihayet b.r har-eke y.ınlı

şıdır. Buna cynnlıp denilmez calla
nın> veya cunutma> denir; burada 
asıl yanlış sızin nraı>Ça ibareye Vt>r
miş oldugunuz ani mdadır. (&iare 

1 

blınillkihim d:ıirnt - ıl - elliıki) cuın

lesını conlarm sultruıatiyle coklcr 
dııırelenni (cirimlcrini) döııdurınu' 
şeklh1dn tercüme ctmışsiniz, d (terı

nu meydand dır. lstesiğiniz ad:ıma 

gostcrcbUırım. El yaunızb yazılmış
tır. 

Bu hatalı tercumcdcn başk.. slz 
burada daırc ne (ciml) i bir 
sancrak ayrıca bir dil Vt.> bir 
ilim yanlışı dahı yapmış oluyorsunuz. 
Gök tcgreleri b ka, yıldızl r ymc 
başkadır. GOrdilnuz mü hor:<ıın, ı~~ 
cyanlı > dediğinl7. böyle olur Dır 1 
har( '\:eyn bir hareke \ C)-.ıhud blr 
rakam ha.'ası '):ınlt suyılmaz. 

Ben yuı<arıdakı ıbareyı coı.l.1 ın 

millktc-r. tızennde göklerin bü 111 

tc1,trelerını dondurmuş> .. ktinde tc -
ciln e ctmı~m. s zin tcn:uıncn e gö
re -c"ök1erın d:ıirelcn onların s:ılta
n.:ıtı yuz.ilndcn vcytı s;ıltnnutbn l;:U\; -

vettyıe dönmuş> gibi bir mana çık
mah.-toclıı. Biz bu \ e lıÜna bcr.zcr 
katmerlı y .nlışL'lrı vaktiyle go erek 
duzeltmenı.z için satırların uzcrlerı
ni l.ırmızı kıllcmlc çia"'l'Ck dnfterlerı 
uze gondcrm· tile; Yapmadınız. 

-9-
Bu m dede hakllSUlız. Harf keli

mesi ınufıd olacakken oemı :;cld.ınde 
çıkmıq biz de farkındayız, duzcltik
cektir. 

-15 -
(10, ıı, 12, ıs. 14, 15) iııci mcıd -

delerde göstcrdığiniz şeyler yanlı 

değıl, birer unutma ve nUnmadır. 
Bu atlamalar ucüncli ciltten so:ıra 
konulacak olan (doğru - yanlış) cet
velinde gösterilecektir. Bu gibi h:ırr 

ve hareke unutmakırı insaf ~b hın
ca yanlı$ sııyılmw: ise dc.h 

-16-
Bcn nnsiye kelimesine (kAkiil) aıı

L-ımı verdiğim halde ibarcmin u'i 
kısmını görmezhldaı gelettk c vay j 

si:r. nnsiye kclime!:ine alın man.:ı.sı 

vermişsiniz.> diye agır sozlerle b::ına 
çatıyorsunuz. Tcrcumcm meydanda. 
Nıçın bir saltr yuknrısıw okumacıı
nı:r.? lşinize gclmed.i değil mi? 

Hem ben nasiye kelimesine alın 
anlamı vcrm~ olsa idim bile, yine 
yalınılmış sayılmazdım. İyi bilseniz 
ki nasiyenin arapça nsıl ol:ın anlamı 
alın.dır. Kamus tercümesinde (neva
sı) kelimesine bakınız, alın mannsı 
n1usarrahbr. Yine Krunus tcrciımesio 
de (mukaddime) kclimesl[l(' bakı
nız (lisan - Ül - Arnb) ve (tnc - ul -
arus) gibi nruıkllJ'Dnklar d böyle de
mektedir, bunlar nasiycnin alın ve 
çehre manasına geldiğini (Kur'an) ın 
ıkı iiyetine istinaden nnlı:ıbyorlar. Siz 
i~ı tetıd.k: etmeden b:ına hilcum el -
mc-;e idiniz dah:ı iyi yap!JllŞ olurdu-
Jhl7. 

-17-
Bu maddede yine bir h:ışiyemin 

yaı ı ı alınarak cvny siz imnleye ~k
mck nlamı vermışsiniZ> diyorsunuz. 
Ben o haşiyede ima.leyi nasıl :mladı
g•mı memleket maruısıruı olan (el) 
ve pıımuk dokuma nnlaının:ı gelen 
(bez) kclimclcriylc iuıh etmiştim. 

Bunlnn gurmcdiıüz mi? Her h:ılde 
gordünuz, fakat yanlış numarnsını 
kabartmak için böyle yaptınız de Il 
l"li? •• (Sonu var) 

BAYRAM 
Bu yıl iki bapamı birden kut

luluyoru:r.. Çoculdannızın bayram
lıklarını hazırlarken kımsesız ço
cuklo:ırı da sevindirmek itin Ço -
cuk Esirgeme Kunnnuna yardım
da bulunmanızı Kurum saygıyla 
diler. 

Gokleriın.izde lıAkimiyet - Celi
kctli günlerde merhem - bakuna 
muhtnı; ~uklara gıda nııcal.: .fit.
rcl~rimiz.i Türk hava kurumuna 
venncldc olur. 

ç.- E.irgeme Kurumu 

G. Merkezi 

ı.---------------------

Kömür navlun 
fiyatları esbit 

edildi 
Zonguldak kömür havzasın

dan limanlarımıza nakledilecek 
olan kömürlerin nakliye ııav
lunlan tamamen tesbıt edilmiş
tir. Ankaradan gelen haberle
re göre 1 teşnnisaniden 15 ni
sana kadar mer'ıvctte kalacak 
olan bu tarifede · na\•lun üc
retleri şöyle tcsbit edilmıştir. 

Kömür havzasından lstnnbu
la tonu 250 kuru Bandırma, 
Erdek,' Çanakkal ', Tekirdağa 
275, İzmit, Dermoe Gölcük, 
Müdanya, Gemlik 265, Ayvalık, j 
İzmir 295, Karaburun 280, Fet
hiye, Marmaris, 950, Samsun, 
Trabzon, Antalya 300, Hopa 
825, Mersin ve lskenderuna 355 j 
kuruşa nakledilccektır. Ilu ka
rar 150 tondan yukan olan me
rakib içindir. 

Zonguldaktan komlir nakle
decek vapurlar Büyükdercde 
sıra bekliyccekl rdır. Bunun için 
de bir karanıinnc çıkmıstır. 

HALKEVLERI 

Konferans 
Türkiye Turınk ve Otonıobll Ku· 

lubünden: 
tstanbulu ~\·cııleı grupw1un 1kinei 

konferansı öniıınuzdckı cumartc ı gıı 
niı snnt beşte Tcpcb ışında tinyon 
Frnosez ıoalonunda profesor G'tıbriel 
tarafından verilecektir. 

Mevzu: lstanbul Turk Mımarisi 

Büyük Devri> T. T. O K. azası ve 
tstanbulu sevenler u netle dm et 
olunur. 

HARB 
VAZİYETİ 

Rumen 
talim 

ordusunun 
ve terbiyesi 

(Baı tarııfı 1 incide) 

hıiryolilc bir kaı; dcruzaltı geuıisi 
gönderildiğinden hah edenl9r var. 
Bu h!idise tahakkuk cdcı e üçu.z
lü paktın hcde!ı haKitındıı uzun 
tefsirlere lüzum alınıyacaktır. 

Çunkiı Karadcni.Zdckı b:ıhrı kuv
vet st.:ıtukosuııun cu.•,.ışUrilme -
sinden en ziyade klmuı nutazarrır 
olacnğı miln:ıkaşa 'e tcreddude 
mahal bırakınıyacaı;: d;;ır va
zıhtır. 

işin slyast vcçhcsmı bı kıp as
kerlik cıhetilc böyle bı ~yın kn
bil olup olmıyaca •ın tc• .ıl• ede
lim. 

OKUYUCU ,--.., 

DİYORKI: 

Çok hakh bir 
şikayet 

Şrıhsi olmı-ıkdan zııyadc mrınle

keti alükadar eder yazımın gaz." e
nizde deremi ricn <'dcrıın. 

Hıç bir alakam olmadı ı 

İbrahim P c.:ımu ok .ı d ı 17 
s:ıyılı Guz.ıo n \ e 19 n ... h 
Tah_uun mutasaı rıf oldukları ev
lerinin bina 'e bde<i.,) 
uç yıl fayrı kanuni b ı 

~ııde 1 alınm~t.ır. De ıtl 
bulan mura ·aatım t.ı:enııc 

e 
uku 

u p.,_ 
rnııın «reci e\ akı Sam ~ ele-• 
dıyc ubcsıle tahsılat u yetı 

:ırasınd. m<"kik dokuyrır. Alaca -
~ ım p:.r .. k d r 'csaıt p:.ır ı "er
d·m. iki vıld r bir turlu nctıeclm
mıvcn bı.ı muumelc cnb:ı d ha 
kaç yıl de\·am cdC'Ccktıı. Gayrı 

1 ı:ınuııi v~i tahsıl eden memur
lar hakkında muhn ebalı umumı
~ c kanununa ı;:ore nhkiımı cczai
Y~ talbiltı icab ederken oııl, r 
mas ları başında oturuyor. Ceı::ı 

hukum b:ınn t.atbık edılıyoı. tkı 
yıldır alncagım paradan fa:r.hı ve
sait iıcretı verdıın. Cumhuı ı) et 
devrinde bir vaınndaşuı hukuku
mw yıllarca su;uııccmcde bır.ıkıl
ması dogru mudur? Alfiknd;,ır 'c
klilctiıı rıazan dikkatinı cclbetınc
niz. milli bir vaz.itedir. Sa;> ı 

sunarım. 

Kocamustıfapıp Cambaııye 

mahallesi Aiia çayırı sok:ık 

No. 20 - 22 Fatma Kırpn 

Güm_ ·iklenmizde bulunan 
konşmentosuz ticaret eşyasının 
tcsbitine devam edilmektedir. 
Gümrük ambarlarında ve liman 
antrepolarında bulunmakta olan 
bu kabil mallnrdan bazılarının 
listeleri Ticaret Vekaletine gön
derilmiştir. lstanbuldaki mal
ları tesbit ve tedkik etmekte 
olan Ticaret Vekaleti hukuk 
müşaviri Ferid bu eşyalar tize
rinde yapmış olduğu tedkikleri 
bitirerek İzmire gitmiştir. 1z
mirdcki tedkiklerini bitirerek 
Ankarayn avdet ettıkten sonra 
Piyasada mıktarı aza-lan idhatat 
eşyasının çıKa.rılnıasına başlnna
caktır. 

--»ııc--

Cerrahi alat 
darhğı var 

Memleketimizde Eter 
mikdarı azaldı 

Cerrahide~an alat vel 
edevat ile bazı tıbbi eczaların 
son zamanlarda memleketimiz
deki mevcudları gayet azalmış
tır. Ameliyatlarda kullanılo.n 
eldivenlerden piy sada hiç bu-

• 

ol.all 

K..ıv\ elli ec:ıye 01..ııı faıtıı& 
ne de ol a ns.:ın uhu .ı"'1Y n bU 
mi.lceddidler ar ua kir thtilaf& 
ba ostcıd . Bu y ızde.ı bı,. t ı.ırıı 
tarikatlcı rr.eydnn.ı geldi. Bu ııırı .. 
katıcı ara ;.ındukı mu .ıdele 'e nıil
na!cI'C't bil imn ter<J.kıcı ıne J>•rŞl 
koyan en buyuk engellerden b n ol
mu ur. Bunlar n nuncusu olall 
Do n ko tiırtkatı b le çolt geçrn~ .. 
den e~kizı yonla uyu;ı ı. 1 .. 
fıyelık edıyordu. 

Guva ıyı m;ıKSJdb kurulmw; otsll 
cnki • on da çok e('ft ~ cabtl. 
ruen!a;ıt e eıı in:A< nn elıne geÇ"° 
tı. Bu <'C İ)et haileci n ~ tek~ 
iyıı nuruz elde etmek çın ilu li 

turm m~lımı u•Lıı:ao etti. tht'IJ 
kahramaulnı'Uld n Brunoyu yakt.ılat 
l\'l' Gahla -c ... nını z r kurtardı. SU 
cemı.,yet NnpOlyouuiı emr:yle 181! dl 
lı:apanmcayn kadar hukrmanu sııpli. 
.Böyle bır ccmıyct \·e tarikat~• liil .. 
ktlm siırdu il devırterde ilmuı stt .. 

Bir tavzih 
ZenıUı sa ... ticrinin yedek aksamı 

InC\ cut olmadı.;ından kendısıle t. nı-ı 
dıklannın saatlerinin mu ttnl kaldı
gına daıı· mutel>cr g.ı~tcmruı 5/10/ 
940 tarihli nushn ında Alı Rıza ım
zasilc \ aki neşrzyat piliı.fı haldkdttır. 

lunamamaktadır. Keza eteri 
mevcudu da gnyet mabduddur. 

Avrupadan getirtılmektc olan r .. Ue tt"nıkkı roemememne ~· .. 
bazı müstahzaratın idhali gayri n alıyı:r.. 
mümkün hale geldiğınden bazı ""'""AAJV'V'VV'\..<~~~ ........ ~..,.,,.,,.,,.. 

fiyatlı maddelerin dahilde yn- SA BAHT AN SABAHA 
pılmasına calışılnıaktadır. Şiın- =========== 
diye kadar şeker hastalıkbnn- K.. ..k b. d . 
da kullnıulmakta olan Ensülin UÇU ır enız 

Saatlcrırnızın bılcunılc y.cdck ;.ık

san11 elyeı-m muessescmde .L.ızla~le 

mcvcud oldui'll gibi ic.1b edcı:sc ls
viçredeıı de getirtmek her z..-ıman 

ıçin kabildir. 

dahilde yapılmağa başlanmış- h b• . h . ~ 
tır. Binaenaleyh ileride bu mad- ar IDID e emmıye..-
de için bir sıkıntı hissedilmiye- (Bali tarafı 1 .ı..cıtle) 
cektir. nda::ıı ıle Afrıktının B::>n bumu arıa-

--luıc-- " ında rr.esafc 75 kılometredeıı iba-
Tavxih:ın arzeyierıın. 

Pauı :Zlegler _,., ... _ Asker ailelerine rettır \C gene burad bulurum pan-
telery... '.İtalyan adası mu~ 

yardım tahkinı cdilnuştır. Bın3cnııleyh Sı .. 
divanın cenubundan, Akdenizin ear
bına geçmcl, kot y bır 111 deCiJ,dic. Belediyenin yeni Asker ailelerine yardım t.eş-

sene b .. dçe 
1
• 1 kilatı etrafında bclcdiyenin ha-

zırladığı projeye nazaran şe-
1stanbul belediye riyaseti bir ve kasabalarda belediye ve-

941 mati senesine aid yeni mit- ya belediye şubeleri bu yardım 
çenin hazırlnnması için beledi- işini kendi mmtakaları dahilin
ye şubelerine \'e kaymaknmlık-ı de bir kül olarak mütalca \'C 

larına yeni bir tamim gönd r - tanzim edecekler \'e memurları 
miştir. Bu tamime nazaran bü- arasında bir yardım bürosu t~
tün belediye şubeleri 15 ikinci1 kil ederek bu memurlara maaş 
teşrine kadar yeni bütçelerıini \•erilecektir. Vali ve kaymakam
haınrlıyarak belediye riyasetine lar kendi nuntakalnrında yar-
vcrccektir. dım işini organize edecckler<lır. 

Tamimde aynca yeni sene Yardım işi görecekler için 
için istenecek tahsisatın hiç yeni makbuzlar tabettirilmiştir. 
bir veçhile eski bütçeyi tecavüz ı Bu makbuzlarda yardım istiyen
etmemesine, hiç bir memuraı lerin nüfus tezkerelerinin sure
zam istenmemesine dikkat e - ti geçirilerek ayrıca gayri men·! 
dilmesi bildirilmektedir. 1 kul mallannın cinsleri, mıktar-

Öylr. ~dugu hnld JngilLZ donan -
mnsı bir i>asd:ın obur başa !?000 1ti
loınctre tutan l\kdcnizı sık ık do
laşıyor. Bu dolaşmalardan l'fl sonun .. 
l'.'USUnda, yani beş gun ~nel Sial .. 
yanın biraz cenubunda u~ ttalf•O 
kTu\ azorune ı-.ı Uıamı.şttr. itaJYall 
kru \ azörlerile karşı l:ış;ın i.ngilı7. hali' 
genı· , Aj:ıxdır. Bu .0900 toolul' 
kru\amrun nl<';Şhur ı\lr11an ceb ~
vıızo:-u Fon ıSpceyı uçur n uc ı.-u

çuk: knl\ udırdcıı bı..n oldugu hıatır

l:ırdadlt'. 

Cihan Harbinde deniuıltı gemi
leri henüz bugiııık kııd.ır ·t<.>Tdi -
mül etmemişti. :Czun cfcrlcre 
muktedir değildiler. Alman ıoıG 

da ilk defa bin tontuk bir deniz 
allı gemisi yaparak Amerik:\)'a 
gonderdiler. Bu gem guya ticaret 
maksndl~ yapılmı~ı tngilı:r. ab
luka çemberinin altından geçip A
merikadnn nm1 getire<.'ektı. Gizli 
maksad ise oo~a id Alman de
nizaltı gemileri Amı>nkn :ılııllcri

ne kadar uzan:ıbilir. tngılt.C'Y'C ile 
pek yakınlık göst.eriyorı unuz, a
leyhimize harbe circrscnız bu si-

1 1 !arı, kıymet ve senelik gelirleri-
K ISA HABERLER yazılacaktır. Şehir dahilinde 

.._ __ _. yardım mükellefler tarafın* Hayvıın Borsasındakı Toplan· dan yapılacak ve 10 yaşına ka-

Beş gun en·elki den ı. h:)rbi.ni. aç 
gundenbcn İtalyan 'tcblıglerı bir ııı~ 
fer t;ıbi ,·crıyordu Bu· tngllız kru .. 
'nzorunu batıl'dıklarım - uc ge
milcdmıı batt&gını ıtı af ederek .. 
ılin cdiyorl:.rdl. iııgılııleı- bu deni' 
harbıru butun tafsılatile uzua uzurı 
nnlattılıır. Dünya Akdcnizde bir 'ke
re daha tng,lız d u.ın :ı uun rnu
\ aff:;kıyetini ogrendı. C tta17all 
harb gcmı ı b UrılmlŞ. hı~ itu- lnıılil 
gcınısı brı.tına:nı tır Buna dört ttal
Y ın ~YY ırcsı de ıa •e tnıek ıazıın

dır. F k;ıt bu b:ırekiita muvazi ola~ 
r::ık, tngıliz don:ınma..ıwn bir tcere 
daha Onıkıad:ıya hu1.:urn edertceJI 
Akdenizin obur b naa Ccnorn. Na
polı "e Yado. limanları önunde 
ltalyan gcmilcrme h:..ıcumları ,.e bllll~ 
lıırdaıı bır ço 'Unun b<ıtınlma.ııı ~:ıJl' 

•ze de pahalıya mal olur denılmek 

istenmişti. Amerikalılar bu teh
didi anlamamış görunduleı·. Yine 
bildikleri gfuf hareket. ettiler. Bu 
hadise istisna edilirse cephede kul
lanılan denizaltı gemilerinın ha
reket kutru pek azdı denebll r. 

Almanlar Cebclüttarıkt.:ıki sıkı 

knnıkolu ,.e yolun uzuıılugunu n:ı
zan itıbara :ılnrıık 191 !'\ onlarında 

Avust.uryanın Pol lı'll nına tren 
yolilc purtntil dl'ııızaltı gcrnilcr. 
gbnclermeğe b:ışladll . Yuz ıuha

yet yuz elli ton olan bu emıleıin 

her şeyi Almanyad.ı pıtır H' ye-
di parça halinde \ .ı .o a yu kle-
tilirdi. 

H< rb esnnsında bu rkildc A -
vusturyaya gondcr le denizaltı 

gemileri yirmi bc.}d n f ıLl clıı. Bu 
gemilerin bir kısı111 AKd n.ı tı -
curet muharebesinde t..ı ı olun
mu bir kac adcdı o 
beri bir avuç Türk t 
ramanca müdafaa 
lusgarbdeki Tobru ı 

dım göndcrmcge ı. h 
tu. M:ırrmıris Ye Boci 1 

nnı merkez itl h:ı d "n ınt'zl,lır 

denizaltı ' ccmilcı ı he · def, nda 
Tobruka yüz ma\ZCl tufegi, uç 
yüz t.abancıı, bir ka ııdık fişek 

ve dört beş fcdakaı Turk zabiti 
götürdü. Türk tarih nin nyrı bir 
kahramanlık destanını tc kıl <.'den 
bu cok heyecanlı hat.rat.ı mn:ılc
sef Alınan harb tarihinden başka 
bir yerde tesadüf cdılıniyor. Hal
bu1d denizaltı gemılcrile Trablus 
garbe giden subaylar halen :ıra -
mızda bulunuyorlar. Bugün Ru -
manyaya göndcn1diği iddia olu -
nan denizaltı gemilen Cıhan Har
bindeki bu Mdisedeıı mulhemdir. 

HiKMET ILGAZ 

tı - Hayvan borsasında bu ... m bir dar çocuklam )an nisbette yar
içtima yapılmış. ve kasablık hayvan- dım yapılacaktır. 
ların barındırılması içın tcs..s:ıt !!!"'1111~!"'!"!!!!!!!!!!""''!!'.!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!'!!~ 
vücude getınlmesı knrarl. st.ıı ıl -
mıştır. Verilen karara gol'<' mczba •

1 

hoya kl$\lmek içın gelen ha~·an -
ların kışın muhafo1.ası ıcin buyuk' 
blr ahır y:;ıpıl:ıchkbr. * Valinin Teftiileri - Valı \e 

Belcdıye Reısi Doktor Lutfı I~ırd:ır 
diln .> .. rundn hcyctı fenruye mudunı 
Nun olduı;;u halde Maltepe - Gum~
suyu, Edımckapı - Otakçılar, Def
t.erdJr - E.'yı..p 'Ve Raını - Eyııp yolla-
rım tefti etınıştiı:. 

r ANALIK GAYRETİ 1\ 1 dıkkattir. 1nı::ilızler butun Akdenizde 
ttaly•ınl.ırın kıyıd.ın ve ~al' 
harekt>Uermi de baslcuılilrla durdııt .. 
n kt.ıdırlar. Halbukı italyanl:ınl•'• 
tanarclerinl' guvenerck .\kdeniıdeO 
1ngılı.z doıwıım:ı ııı k•\ :ıcaktarırıı 
umuyorlardı. Frı.kat ış bununla ıcııl
mıyac:ık gıbı B.ış\ elW ChurdıiU: 

Genç bir kadın bu yüzden kızının 

öğretmenini tahkir etmiş! 
Altmcı a lİ.JiC' ceza mahkcı ~ın

de <'V\'elkı gun on dere<:cdc dıkkati 
çeken hır d:ı\-aya ba land . Bu mu
hnkemcnin ılk tnhkikatı Beyo .u 
::ulh ceza mahkemcsınde yapı. ıuş 

ve sonra , ltmcı asL:yc cezaya luı\a
le olunmuşltır. Da\· mc\zuu haddi 
7.tılında olduı;:ça muhım "c tctl.ıkc 
değer bir m:ıhl) ettedir. 

Muh:ıkcme safah tınd n ani il· 
dığına göre uçlu Dırnıtrı kızı A -
leksnndr,ı Auamo · ·rıırıdc 30 ) -
şında bir l ayan .ır. 

Da\'ncı olıırak d.ı Beyo .. ıu Rum 
mekt~binde t kçe o.,ret cnı 'Mu l
Ui gorulmcktedir. 

, 

le bırlıkt 

ırada gı -
dc-rck: 

• ' çın benim çocul\. derse nl -

DiJ e .ıdct...ı çıkışı. ı lı.r. 

ö retn en bunu.ı mcl.if>b n bir 
dısıplin ccz.:ı oldugu u soylenuş 

ı e de ne; \'l' nt~ lı anne Bayan 
Muall ın n t ı< :la .ıı dmesı uı:e-
ı ııe busbut\in hidde c'!lll:,; \•e u -
tuı c yuruycrek. 

Sen K.,.:....•u~'-"""'u. 
l oc 

ı \ e talebe \'C-

1 inin h'ddclle' b:ı.gırıımaları mek
teb ıdare \ c tal rr heyetıni 'ak .ı 
yerine ko t.ırınu tu . Aleksandı.ı 

guç zaptedilmiş \·c MualUi l.urt.a -
rılmıstJr. 

- Mu olin n.ı.,ya ı~da gormediP 
fcl keUcrlc karşıla acak . 
Dcmı ti. Bu Ccliik t ç oorpitio-

nun 1>:ıtma ından ırorct laınaz ., 
:Behçet SAFA 

Sadakai Fıtır 
En iyi iyi Soll 

K. K. t(. 

B ı ,dayd n: 23 !O l"l 

\rp:ıdan : 40 lf 21 
üzümden : 117 84 

U:l\. ku\i 

•rnılıklnnııı korum .. k ıcıı du 
sızın ha•a kU\'\'Ctleı ı artınnalt
ta butundukları gorulmektc CJidU• 
ğundaıı bu husu b Ot'\ aı et tşk'ri 

lddiaya gore· ~uçl.ıntın 10 ya -
şındakı kızı rnunllıminın ı fıyetı 

uz.erine mekteb im:ıbat dı\ :ınından 

8 gunlük bir ceza alm~ır. Bu ınud
det 7.arfınd:ı turk.cc den.lcrıııe g r
ınektcn mahrum edılecektır. Şimdi bu da,-nya bakan altııı~ı Yula ek Rcı l inden "cnlrn· oan 

Bundan haberdar ol:ııı nnnt>; mek - a Uye C'C.Za mahkeme i ahidler dm- fet.\•a mucıbin c :";!ldakai tıtır \ c 
tebc mürac.-ı.ıt ile ınufü\ru bu ecza- lcıncl.tcılir. Bu ce:lsedc l>ulunmayan zekat ile mükellef olaııl..ır n T rk 
oan sarfınazar etUnneğe mU\ :ıf!ak bir t;:aç :ılı idin daha celbi için tnu- Ha\'D Kurumun:ı yard mtan "e 
ol.ımamıs ve muallıınin muvafnkl\tl bakcı 1<' pcl. yakın bir sune bu - ı bu sureUc aıı..-ıyurduP'uz;. hizrnd
olmadıkç:ı boylc bir affa imkan bu- kılmı>tır. B::ık:ılım bu tecn\"üı \•e l te bulunmalnn lu .. u u eher.Ul'i -
lunnmıyacağuu söyliyen mudürwı hakaret da\·ası ruısıl b·r karar ile yetle [l!ın olunur. _,, 
de teşviki ile ö~en MuaUiya; neU~enecek?. 1 lstanbul a1ufdl-

~ ................ a.iı ... ,.. .......... ..,. ..... _. .. .-.................. J F.U er a..----.-.ııııı 
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BOŞA 6İD N GAYRETLER 
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"= Hüseyin Cahid YALÇ1N 1 
= .../ 
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• Al:man..;:ır o z man 
ba ha Alnı an ya vı 

yalnız ·endısmı . par-
1 ı \ e ahsi hırsıcahlaruu mı 1 

ö.., "nde tuttun-unu li.ışim
klardır. Bugun bunu 

z ade d.. ünmekte ola • 
ı. i[i' kat nı anda nazı eş
ve ı e]imi blıttin memle -

-0 katlar sagfam s retto:: 
Jıdir ki Al an k vnunın 

bile ğı ynhud r:zu e
gi ŞC) ler } ilerlemek. 

l !ah ~ ~ bulmak m cbunyc
ıı kalan bır sistem ıçio la 
'daı m \ kunde k::ı.!ınak y 
raı hı olmak zaruretini du
:ak 1L5all'lar, hırsıcahı ffillldi 

lt:.rık bir büyüklük hastalığl 
nı alını!; bir lid r ıçın ii1.· 

e telakki olunmak ıcab 
r. Şimdı Hitlerın yegane nıa-

or \ olo f>İ<· jahe.o'dur. 1-
ıı. rdusunun bUUin o;;\'K t 
8atvetı onun arka ında dunı

Bu ordu ona sadak t .Je
~ <.tmi tir. 
~~ nı zamand::ı paı1.inın metın 
krtatı da \ardır. Parti h ... -

:ıtını kendisine medyundw·. 
leketiıı bütün cabuk in ı
... = .... .u.;:..lnın mu ssıbane 

k \ · heyecanı da onu tııt -
\}{tadır. Bu genclıge, kuV\cte 
· IiıUerc: ta.pmn.k öğrettlnıiı->
r-. Alman kavmi, kütlesi\ le, 

· rnı n için buğdaydan baş
biı şey değildir. Harb ılnn 

Jıldı.Ktı~ıı sonra bunlardan b"
e tesadüf ettıgım mm n 

üvle dedi: \\'ir ·ea zu 
ı ·~ , ,ir könn:n nich ma
lı{.ıı. tBız ç?k küçiigü.,, bıı ı:oey 

kabul resminde, misyon şefleri
ne her sene verdigı ziyafette, 
eülülde 'Nurenıbcrg'de parti i~
timaı münasebetiyle misyon 

flen ıcın verdigı çayda. 
Bır kere, eski mevkii itibarile 

H tlerle miıteaddid defalar gö
ı u muş olması icab eden Al-
111an ahbablanmdan bid müla
J, ti rim esnasında Hıtlerin ağ
zı 1an dol yısi} le bir lakırdı 
l, pıp kapmam!§ olduğumu sor
du. 

Ru tuh f hır sualdi, kendisinin 
boyle bir se~e tesadüf ctmc.'<li
gını ifade eaeı di. 'Maamafıh be
ıum b" '2il bir tecrübem yok -
tu. Hitler benim söyledıkler.ime 
dikkat etmemiş o1abilirdi. Rib
bentm1> ıgıbı, o da biraz sonra 
kendisının ne söyleyeccgini dü
şünmekle me gul bulunabilir -
di. Fakat daima dikkatle 
dinlıyor görünürdü, lfıkırdı-
3' ı d::ı GOk fazla uzatmazdı. Bir ı 
kere on:ı kısa bir nutuk irad et
tım. beş, on dakika sürdü. Ce
\'ahı üc kere daha faila iıntidacl ı 
ettı. Sonl'n, pek aşikar sebebler
deıı dolayı, böyle nutuklar ver
mekten ictinab ettim. Onun söz
leri pek uzadığına. kendi hita
be( ccreyanın.t kapılıp git mekt-. 
olduğuna hiikmcttiğim zaman, 
sozüniı kesiyordum. Benim bu 
hareketim o."lun canını sıkmıs 
gıbı goı iınmedi. Üzerimde hasıİ 
olan mtiba su idi ki onun hcye-1 
cana kapılaraı;: <"oşması içten 
gelme bır hareket aeğildi. O 
böyle co un hır hale kendisi- ı 
ni ıstiycrek sokuyordu. Nüfuz 
ve kudreti ele geçirmek için mü
cadele ettiğı senelerde hiç ilıti
ıas h.isSPtmed n \'erdiği nutuk
lar Jan sonra ihtiınalki bu onun 
iciıı ıkinci bir tabiat haline gel
mişti. Ya.hucl dcm:ıgojik belô.
gat halk kütlelerini sürükleyip 
gotiirdüğü gıbi ferdler üzerinde 
de ayni lt'sıri yapacat;J11nı zan
netmrntfr. Her halde, kendi a
damlariyle. söz övlemek inhi
fi..ırını yalnız kendi ·nefsine ver-1 
mi gıbi görünüyor. Maamafih 
onlard. n Ö~! cnecek bir ı:?CYi var
sa buna kü.fi derecede dikkat et
mesi de pek muhtemeldir. 

İtiraza hiç tahammülü yok -
tu. 1938 kfınunusanisinde gene- ı 
rnl Von Frit.sch'in yaptığı gi
bi. birisi itmı.za kalkacak olur
sa az1olunuı·<1u. 

Kendisınin fılicenabane bir 
hareketini hiç işıtmdim. Diğer 
ta.raf.tan, onun en .bariz vasıfla
rından biri, şiddetli bir intikam 
hissidir. 

(Arkas.ı var) arr.ın ayız.) 
liıuerı hususi ha rntında tt'd- ------=====-----

\ (' tetebbüe ·hi· imkan Amerikada mecburi 
O.U-ı1amıs olmak benıru mc 

tır esef me\·zuu teı::;- askerlik 

ühim e nazik 
bir 11okta 
(Başmakaleden devam) A man Ma 

l1abe.rli <Olmadığı tnhakkuk et -
tikten .sonra vak'a knrşıınnda .. , 
şin. :li na.cu1 bır hattı hareket it- ar az 1 1 

Rus ordusunun 
manevraları tibaz cde~ğ1 pek tabii olarak 

merak edılebılır. s f (Bat tarafı 1- lncı sayfııdal 
Sovyct resmi telgraf ajansı 1 O Y raman lntası olduğunu ilave et-

Sovyetlcr Bıl'ligi hükumeti ile i miştir. 
Tiirldyc, Yugoslavya ve Yu- Sofya, 16 (a.a.) D.N.B., Mareşal Ti_moçenko, modern 
nanistan arasında bu baL:ıa bildiriyor: muharebelerden alınan tecrü-
müzakere er cel't'yan etmekte Bulgar Bru: vekili ve Maarif belere göre kızıl ordunun ten-

Nazırı Filofun daveti üzerine "k ı ı · 'Olduguna da'r intı ar eden bir sı i ve antrenmanı meae e erm-
lrv disı te,Jtzıb etti. Hakikaten Alı:ı~n Maarif N zırı Rust, ya- den uzun uz dıyn bahsetmiş ve 
b '1yle bn· mıiza rere haberi he- nında Alman Hnı;ıcıyc Nazırı bu işin hükumet ve bizzat Sta
ııüz m im.sız idi. Sovyetıer Von Ribbentropun hususi mu- lin tarafından yapılmakta oldu-
Bırlıginın h~r yanlış mühim mes ili orta clcı T\ ardovski ve ğunu söylemiştir. 1 
luı.\ adı karnınında olduğu gibi maaııf neznrctı erkanından be~ 8ovyet ordusunda ~~ni İD7.llıat 
bunu da tekzıb -etmesi pek ta- kişı olduğu halde bugün Sof-

1 
1t"dhirleri 

lıiidir. I• n rot bu tekzib alfıka- yaya gelmis ve istasyonda Baş- Moskova, 16 (n.a.) D.N. 
dar devletlerın, hiçbir zaman, vekil Filof ,.e diğer bir çok .ze- B. muhabiri bildiriyor: 
kendilcnn~ mu.şt"'rek surette bir vat tarafından karsılanmı.~tır. Krasnya s,•esdtt gazetesmın 
tehd J tcşkıl eden bır mesele et- Alman nazın Sofrada bir kaç yazdıt:>ırına göre. harbıye komı-, 
rafında tamamen \'eya kısmen gün kalacaktır. . seri mareşal Tımoşenko ktzıl 
fikir tc:ıtı ctmelcmıe bir mani Bulgar gazeleleı i, Alınan orduya yeni bir inzıb t koy -
, ücuda getımıez. na1..ınnı selamlamakta \'e bu zi- 1 muştur. 

Sovyetl lıükümetinin bi- yaretin tam Bulgar ziraat .na- Bundnn bahseden Krasnya 
taraflık sıyasetı ve Almanya ile - zırı Romada iken vu.lmunu, Svesda gazetesi Sovyetler bır
dostluk miinasebC'Ueri malüm- Bulgar milletını mihver devlet- liğinin kapitalist alemle çcv
dur. li'ak:ıt her devlet hakkında lerine bağhyan rabıtanın yeni rılmifl bulunduğuna dikkatı çe-
umuuıi ı:ıuretle dcniiebileceği bir tezahürü olarak tefsir etmek kerek diyor ki: 
gibi Sovyetıerın bu bitaraflığt tcdir. Milletler arası vaziyetteki 1 

--»ı·cı:--
da memleketin hayati menfaat- • gerginlik Sovy tler Birliğini da-
leıimn ıhlal edılmemesi ile mes-ı an a ansı ima hazır bulunmağa mecbur 
rı.rttuı·. !Bunun aksın; düşünmek J ediyor. Bugünün en büyük kny-
aradn dostluk rnünıısebetleri 1 • gusu askeri inzibatın kuvvet-
def,-il, boyun eğme münasebetle- n1 11 aıans nı lendirilmesi. t~te bunun ıçındiı 
ı i olduğımu kabul etmekt1r ki ki <kızıl orduya konulnn yeni m- 1 
böyle .tıır şey Sovyetler hakkın- tGkzib e yor zıbat hakiki bir Sovyet askeri 
da ka.t\Jyen düşiınulemez. '1 t inzıbatıdır. 

S md k. h ide f kri . S (Baş tarafı 1 ıncı cayfada) Sovyet askeri inzibati bavm-
o.,:ı ı ı a ı mızce ov- ğa yapılan yeminin ıcabettirdi-

yctler Bidiğı gayet dikkatli bir Ne Stcfani ajansı ne de diplo- gi tavır ve hareketi almnga, .us
müşah d vazıyett alarak Ru- matik muha.niri bö;ı,•le bir şey keri hususatı ve büyüklerin 
manynda ve Balk nlarda ahva- neşretmemiştir. cmiılerini yerine getirıncğe. ı•a
iin a'ac·ığı nıi.islakbel inkisafı E\'Vela Oniki Adanın takviye- zifeyi \ icdanla yapmağa lkv1e
bckliyece'ktir. Çünkü Alman - ı ye ihtiyacı yoktur ve Po vadi- te ve orduya nid sırlan muha -
yamn tahmin edilen hakiki sindckı motörlü bir ordu, hnııe- f tm - d ı ask 
maksadı ve Alınan menfaatleri- b , nzn e ege, ev et ve et· C!'>-

lle a,..ıktan rıiY ~c~·a dolam - ketindeki üyük sür'at evsafı- yasını iyi kullnnmağa mecbur 
~ "r'b •• ~~ nı kaybc>deeeği ki.icük adalarda t kted' 

haclı Surette hızm. t eden mat- --=e=m=e:=c=ır=-.=z=:ıım--==--==-a;:;a faydalı bir surette kullanılamaz. , ·-
buatın neşriyatı ne olursa olsun Askerlik fcnnindeıı mahdud dan müstakil olarak bu orduyu 
Alman kerl xi bugün Ru- malumatı olan heı kes bu ha- her an gerek 1t lyain ve gerek 
mnnyı.ıy zahiren Rumanya berin giilünç ve manasız yanlışı denizaşırı arazide en uzak nok-
hiilifımetıimn daveti üzerine bir hakkında bir hiıküm Yerebilir. talara mesela Arnavutluga. On-

lim ve 'terbiye vazifesı gör- Anadolu ajansuun notu: ikiadaya, Şimal Afriknsına ve 
rnek :ı,re giıyn garanti ica.blarınıı Ti.irk gazeteleri, bu ıki telgraf Habeşistana kadar sevkcdebi-
riayet ey! rnek için girmiş bu- ta. bahsedilen lıaberı. bültenımi- ılir ... 
lunuyoıiar. iıkt rlnrı da he- zın 12 ilktcşrin 1940 tarıhli nlis- Ar§Ivlerimizde seri bir ar -
nüz hiç kimsey•e ndişe verecek hasında çıkan bir tclgrııfı nes- tırma yaptık ve bu telgrafın as-
bir yekunu bulnıamı,,,">tır. Al- retmek suretiyle ,·ermişlerdi . lını bulduk. Gördük kı bu te>l-
manya ıhtim iki bu teşebbüsün Bu telgraf da udur: graf bize Stefani ajansının mu-
uyandıracağı aksülimellerl an- Roma, 12 (a.a.) - Po ordu- harririnin noh-tai naznrını bıl
lamak için etrafı dencnıe.k isti- sunun Mussolini tarafından tef- dirdiği kaydiyle D. N. B. tara
yor. lhtmıalk.i Ruuuı.nyA istilii- tiSi hakkında tef iı:atta bulunan fmdan verilmi tir. Y ni bu t. l 
sını ve iK radenız sahillerine in- Stcfani ajansının muhaniıi şu graf D.N.B. Alman ajansının 
meyi, ra an da bütün Balkan- satırları ya?..ıyor : diğer ajanslara tamimiııi tlze
ları tehdid elmeyı ciddi sur~tte Hudutları müdafaa \'azifesıle rine aldığı bir Stefani telgr fı
bısarlamı., bulunuyor. Bugün mükellef olınıyan Po ordusu du· ve aslında "Onikinda,. ke
Almanyaıun hakiki niyeti bu ih- manevra kabiliyetini '\"e istisnai limesi mevcuttur. 
timallerden hangisine tefavuk muharebe kudretini haiz bir or- Binaenaleyh, yalan haber ver
ettiği ati .. '1.ır.Ptte sabıt olmuş dudur. Bu ordu mtidhiş surette mek ithamı Anadolu Ajansına 
değildir. Bu cıhet belli olmadan scyyaldir. İtalya. İtnlyada ve j ve hele Türk gazetelerine kat'i
Rusyanın lrot'ıi bir ihattı hareket dcnizasın erazisindeki kıt.an tın- yen tevcih edilemez. 
kabul etm ıne üıtizar oluna- ---------------
maz. Yalnız işın ıçinde cok na- , Goklcrc yık lC'!l bır u. er abtdl$1 gıbı duran k<ıt.elm•••ı:~ 
zik bir nolcta vardıı· ki o dn ha
kikati tam vaktinde idrak ede
bilmektir. Atm.nnya, Rumanya 
üzerinde cıddi bir istila emeli iz
har ctm den kuvvetli bir nk
süla.ınele b lamak ne kadar 

E • 
ZOLA 

.F.lınıni yanıt.an dalı (PAUL MUNI) 
Du al.fam fevkalade musaıncre olarak 

dmi tiı. Bu bana keıı
!lı n rm l Şartlar altııı-

(Ba!! tarafı 1 inci sayfada) lüzumsuz i.~c ibu mukabeleye tc-
LALE Sinemıısında 

l;tirınek \ c k nd• ıyl • ı.1.de~ 
ad.dm sıfa ı~l karfjllıklı ko
tnak imkanını \! ~ecektı. 

l' 

M lyonlıırc:ı An crıkalının bugun \•essül etmel· .için Alrnanyanın 
<1., .... cı lık kaydının yupılınası ınun.ı~c- Runın.ny da artık etrafaı mey- Muhim ilave: En on r;elen TurkçC' par:ımunt jurnJl. 
betılc B R \Alt o.ıdyoda Amerık 11 dan ukuyabı1ecek kadar ycrle.,'i- .._ ®** w ++ 
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millctınc b 1' nutuk ylem~ "\ c de- mcsi.ue Ve' kuvvetlenmesine za. .& ;; s WW 
dli.fen bulu :uğunıuz za- mışur ki man bırakmak da o kadar ha- lflr 

lılaı teati cdil<'n bir kac ke- - Buı;urJnı mectıurıyct bıze dı~- talı olur. Her mesele de (.ilçüyü Bıı~iin matinelnden Ramazan müşterilerimizi mem· 
ha.nemde ununl yalnız ndan yuklct ım sın Dıinyayı harble muhafaza etmesini bilen SoY- itibaren nun etmek arzusu., ıle ve yalnız 

rn· h ._,._ · 1 h k k " yetleı· Birlifü iJ>lomasisinin bu p K . bir haftaya mahsus olmak üzere 
~ k~~uş~~~.O~~;r zar:ru~ ~eeh~~: c~~ ~!~~~~~:~:~~z::!1~:~ İ noktada yanılmayacağına iti- SINEMASI 2 büyük T.Ül~KÇl<J film1 bir. e.ı 
~~a!~a~:~ı ı~~~r ~~~~~~~~: ~~~l~~:~ıı:İcrc~~!:C~~:\:~~lr e~n~~:ı~ ma! ~~~~~°cahid \"Al~ÇIN 1-ZORLA TAVVA.REc·ı. 8jy~k takUtli .~o~.etli 1 
&elmcmüıtir. Dostlanmtlan lC'rd r. Bu. bugunun Aıncrıkal an, TURKÇE SOllU 
laı ı böyle bir mülalrnt ter- Tr.nrınııı yardımıylc ym ınııı Amer _ 
"lmeğe ka ltıklan zaman, k lılıırına ulh dıı..a. ınn vc!ak;ıı· bir 

am 

ya 
t 
a 

( Baı ta af 1 ıncı sayfada) 
Alman bahrıye heyetı izaıs 

Bt.ikreşe gelmişlır. 
Londra, 16 - A 

\ 

--»ııa:--

lngi terenin 
m""dafaası 

Eden ıs rda 
('Ba;t -tıırah 1 ıncı sayfada) 

d Is: planı t< 

Loııdr;,ı lu 
ı ının teblıgı 

tır. Bu ı,ru\ u .• şımdı . s .. umcu lı -
mo:ıruı aı ı ı bulunm kt.ad r . Kayıp-
1.ı .ı •ır d('gıldı.r \ e olenlenn yakın 

old .u ı· d r 

Almanya niçin 
Türkiyeye taar
ruz etmiyecek? 

-1-

lman kuvvetleı mın Ru-
m n}aJ-ı 1 m buliın 

Balkan memlek Uer n1 oldugu 
gıbı Türkıy d ncıı eler u -
yandırması b dır. T } yareler. 
den başka zırhlı A nan ırk !a-
rının da Rumany ~ m ı\ la-
tı, bu kuvH•tleı te \ uzi 
mnksadlarla \ cu tı rı lmış 
oldu u ıc ı 1 
nın ~ ce R v 
m<'kle ıktıfa tmıy 
h klı olarak y 

Alman strate 
timallennı hır 
dogrud n d 
''azıyetini bıt ı f ' mit 
bir göile tetkık ede ~' ursa.~ 
Tiırki~ enın :\ ıruuı taarruz be
deflermin dı nda kaldığını mü
şaheae cd nz. 

Bu nE'tıcey\' varn.111· icin her 
şeyden ev\·eı tarıhd Anadoluya. 
garb en yap lan t liı. tcşebbiıs
lerine bir goz o.tın m~ kiridir. 
Dikknt edec k luı k Anadolu 
an.cJ.k cenubu $<1,rki istıkame -
tinde yapılnn hareketl"rlc zap
tedilebilmıştır .• ·ıt kim Tiırk -
leı de bu y ld n elmişlerdır. 
Gnrbden gel o butun lıücuml r 
bu topraklar u .. e mdt> nkametc 
gramıstu. On bınl rııı ric'ati, 

ehh alib f rl ·ruun ugr dığı 
hezım tler v • lstıkl~J H r
bi b:mwı p rlnk mısallermı t<'s
kıl e er. Vakıa büyük İskend r 
Rom lı A tu\an \"e bmnri ehli 
salib Anadoluyu garbden sarka 
gec.meğ<:> muvaffak olmuştur. 

Daha en elkiler karşılarında 
TüıJderi bulm:ı.m.ısl r, fa.kat so
nuncu seft'r Türk muknvemeti 
ile karsılaşm~tır. 95 bin kişi 
•]'- Anadolu topro.kbrm giren 
Ehlisalib. Suny('ye geçtiği zı:ı.
man ancak 50 bın kiŞı kalm1ştı. 
O zamanki senı.ıt gozönune alı
na~k olursa bunun ne demek 
olduğu pek kolay talunın edile -
bilir. Ve şunu ı:ı hemen kayd
edelim ki Ehlısalib gecer geç
mez TiirkJer yenıd ıı bütün .A
nnloluya sahıb olmuşlardır. 

Tüı kleri \'e Anadoluyu ya-
kından tmıımaları ıcab eden A i
manların bu müdhi maceraya 
atılmaları için pek budala ol
maları lfızımgelu·. Bu tcdkiki
mize yarın da aevam edeocğjz. 

MURAD SERTOGLU 

Dünkerke hücum 
{Bav taraf ncl sayfada) 

da dokuz tan·areniıı pılotu s~ 
ve salimdır. 

Londra, 16 ta.a. - Resmi 
olrmyan 'tahminlere göıe, dün 
gece Londmya kar ı hava lıü
cumunu takrıben 250 Alınan 
tavyaresi yapmı.~tır. Bu tayya
Teler 200 ton kadar bomba at
mışlardır. 

aı meselesini ileri sürerek 2 _ LEKELi. KA"IN Ttirkçe sözlU ve 1tnle buluşmaktan daima adi U Arapça şark ıh 

bab etmiBtır. Siyasi haya-, 111~~~~~~;!.;~~;:~~~~,;;~~~~~~~~~~~~~~~::==~==~~~~~:t!!!;~~~~~~~~~g:~~~~~~~~~':.ıı!!!!!!'!!!!~·~~~ .... ~~:allll~~ ll bir devreye gclinciye ka-
l f'\cnebilerın kendisını gor

ti mümkündü. Onlara ko
a nülakatlar verirdı. Fa
leclricen bundan vazgeçti. 

Loııdraınn muhtelif malıalle
lermdeıti muhabırl<>rinden gelen 
malümatı tedkik ellikten son
ra Assocıated Press şu netıceye 
Yarı\ or ki taarruz .. şiddetlice,, 
olmuştur. Ye ha\·a yıldırım har
biııın ba. ında kütle halinde ya
pılmış olan gece taarruzun pek 
zıvade ben?.Cmektedir. Bununla 
beraber, Alman tay}·uecileri 
-savı itibariyle her \ akitkinden 
da

0

ha fazln fdılerse de oskeri ba
kımdan kendılen ıçın işe yarı
yacak hedeflen o.ra,..tırmaksızm 
bombalarını gelışi güzel atmak 
usulüne demm etmı-ılerdir. Ha
sar. gecen ay bir gec e y pı

~~üı:e nazaran, diplonı..ıtlar-
~ınastan esaslı bir nefret 

!yordu. Diplomat sınıfını 
ı.faf ile görüyordu. Biı adam 
~dar büyürse uır kaıde uze

yükselmiş bir halde yaşa
a o kadar mecbur olur. 
a bu kaideden aşağı inılin

ıtlelade in anlarla temas ve 
eb t neticesinde, büyük

:J.rı mabudlnrdaltine benzer 
r \·e vazi~etlerinden mah
kalırur. 

~c- bir ins n kendi uşağının 
<ı.rınaa bir kahrnm n değil
İiitler bu sözleri p<'k kuv

\~ Urette benimsemis olacak• 
.ı:.vvelce hakiki bir dcma
. ıdı. Kalabalık, kendisini ik ve tenbih edcrdı. Fakat 
Urlii sosyal hayat onun ca
ıknrdı. Sam.ımi dostları

tefakntinde bulunmayı se-
4 °nlara canının istediği gi-
lıtukiar verebilir. Fa.kat 
dıplomatik ile gorüşeceği 

"an daimn kendisine dıkkat 
' 
1 
nıuteyakkız bulunurdu. 

~ a görüşmesi .ıse, normal 
reli' senede üç defa vukun 

: Y eui sene için yaptığı 

Yemeklerini i~tiha ile ve he-ı 
men hemen hemen hiç konu::ınıa
dan yediler. Lokantada küçük, 
fakat mükenımel bir ork ·tra 
\"ardı. \\' :valııız Ştrauss'un v:ıı~ -
leı ni çalıyordu. Kendileri gilıi 
\'iyananın bu tenha köşesini f>C
c;en dort be§ çıtt ortada danse
dıyorlardı. 

Kücük ork tm bır :ı. .. n. 
Strauss'un Mavi Tuna vnlsmi 
çalmağa başladı. Bülendin göz
leri gayrı ihtiyari Müzeyyenin
kileri buldu: 

- Danseder misiniz? 
Müzeyyen cevab vermeden 

kalktı. Şimdi onlar da diğer 
ciftlerin arasında dönüyorlar -
dı. 

Müzeyyenin genç ve çe'\ik 
vücudunu bu kadar yakınında 
hissetmesi, Bülende garib bir 
heyecan vcrınişti. O kadar sev
diö-ı, hakkmdn o kadar büyük 
bi~ bağlılık hissettiği bu genç 
kadın işte kolları arasında bu
h-.!luyordu. 

Dimağında binbır hatıra yeni
den cruılundt. Bir ura Müzey -
yenin kufağına eğilerek kendi-, 
sine manalı, manasız bir ta
kını aşk kdınıcleıi sarfetmck i 
için büyuk hır arzu duydu. 

Güç bela k ndısini tutabildi . 
Bu hareketi çok kaba olacak
tı. Aynı zam ndu g ceki ha1i
seleri de ıa.tlrladı. İ:htiyannda 
olnıad:ı.n sarfettigi cümleler 
kimbilir Müz yyeni ne kadar 
üzmüştü·~ Bund n dolayı genç 
kad.ndon af dilemeli idi. Buna 
karar verdikten sonra yava.5 
bir sesl mırıldandı: 

- Dün gec" guliba bmız ca
·nınızı sıkt1m. Bundan dolayı af
fınızı rica ederim. 

- EstnğfuruUah .. Ortada bir 
şey yok ki .. 

- H:ıyır, !lıayu·. Ben ~·apb
ğım kabalığın tı m rniyle for -
kında yun. 

- Başım dondti .. Otursak.. 
Bunn Billendınde ihtiyacı var

dı. Dnruı yand bıraktılar. Ma
sntann · gt'll ytirurlerken Mü-

-33-
daya-1 zeyyen Bülendin koluna 

mvordu : 
~ - \ als oynarken daima ba

~m döner. 
- Alıskın değılslıı de ondan .. 

Bu, hususda ben de pek bece • 
riksizimdir. Galiba bir kaç de
fa da aya&rına ba~ tım. 

Şimdi geniş hasır koltuklar
da yan~ ana oturu) orlardı. Bu
radan iki tarafa doğru uzanıp 
giden Tuna o kadar guzcl görü
nüyordu ki Müzeyyen bundan 
gayıi ihtiyal'i bır heyecaıı duy
du: 

- Ne kadar güzel bir yer! .. 
1 Sanki Allah burasını aşıklar için 

yaratmış!. 

- Evet övle! Esa en bura
da bulunanların hal ve tavırla
rına bakılacak olursa hepsinin 
ya nişanlı, yahu<l da balayları
nı yaşıyan genç evliler olduk -
ları anlaşılıyor. 

- Hakkınız ,·ar .. 

- Öyle znımedıyorum lcı biz
cicn başka herkes birbirinin se"
gılisi.. . 

Bülcnd bu ciım ıe) i gözleri 
dnns den çiftlerde olduğu halde 
yava Ye ürkek bir sesle telaf
fuz etmişti. Heyecanla Müzey
yenin ceı·abını bekliyordu: 

-- Doğru .. 
- Yazık!. 
Bülend yavnş yavas Müzey

ycne döndü. Ona biraz yaklas -
tı: 

- Yazık ki burada se\·giliniz
le basb:ı.şa bulunmuyorsunuz. .. 
Bu müzik ve bu dekor içinde bu 
büyük bir eksikliktir. 

Müzeyyen hiç cevab verme
dı. Bülendin sözlerini bitirmesini 
bekler bir :hali vardı. Büleni de 
vam etti: 

- Evet, sevgiliniz yanınızda 
olacaktı. Karşıdaki saıışın ~ift 
gibi yekdiğerlel'inize çok yak
laşmış olarak oturncaktınız. El
lerinizi onun ellerine bırakacak
tınız .. Ve o dudaklarını kulak
larınıza yaklaştıracak, sizi tat-

1 

' lanlar kadar yüks k değiJd'r. 
Gazetelere gelen h oeı l ı de 

münha-=ıran c\·Jerde. tıcaret ve 
ı umum! hizmetieı~ ıd bınalar-

da bukubul n h ısarlar lan b h
sedil•nektedir. 

lı bir heyecana duşürecek gü· --ııııc--

.z l aşk cüm\elen soyliyecekti. ı· k am. 8 k za an 
Siz bunları dınlerk n <lud:ılt- I r 1 y 
larmızı mesud hır tebessi.ım çi- E . . 

1
.

11 1
. 

CC'kle~erektı. rganı a 
- Gene aırliğınız b:ı. ladı. 
- Evet Her h ide bu m n- Ankaı a, 16 a a.) - 1kramı-

zara te.-,ir ctmı oiacak. Halbuki yeh yüzde 5 faızlı 1Q33 Ergani 
çok talıh ız.ı>ınız. Çunku yanınız- istikrazı tahvillerıwn bugiin,. 
da bu <;evgılı yok. Fakat emin Ma.liy Yekalcü. lerkez Banka
olabılmsınız.. Çok yakında bu Sl \"e diğer bankalar mwnessil
sevgilının yanınızda olnragım te lerij le noter huzurunda yapı
mın edcbilinm . .Muhterem zev· lan 15 inci ıkramı}e ke idesin
cınız Osman Kadn bey .ımelı- de : 
yatı müteakıb pek abuk neka- Numara Lıra 
hat devrme giı ec k. o zaman, 7362~ numaralı talı\ ıle 30.000 
onunla guzel gezıntiler yaparsı- 152407 ,. 15.000 
uız. Buraya da g lırsiııız. Da- 31369 ,. ,, 3.000 
hn kuytu bir köse seçersiniz... 35 4.3 ,, ,, 3.000 
Ben b.ittabi artık vanınızda bu- 36312 ,, ,, 3.000 
lunmn'Tl.. Tamaniivle valnız ve 34361 ,, ,, 909 
ba.şbasa kalıl'sınız." Siz~ hiç bir 34367 ,. ,, 909. 
rahat.sız etmez.. 6260 ,, • ,, 909 

Mıizeyy.en, Bül ndin sözü - 123485 ,, ,. 909 
nü k~ ti : 14101 ,, ,, 909 

- Bv tal'Zd knuE:manız ho- J54.066 ,, ,. 909 
:ıııuma ;:;ıtmiyor, \'C aynca 2 9 tah,,le 120 ser li-

:(.Arkası var) r:ı ikramiye ısabet efmıştir. 
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Ç • ku herke b a gJıc eccktl. 
Ve ,>ınc hı.:ıkcs b« ·uıtaııp Tur -ı 
;> c b. pcl 11\. 111 dcı ere ini' ıkı k 

(Arka~ı var) 

a YURDDA SABl~H 1 .................. .,, 

bernbeı· Gclı -
M!.'hmed pc>hlı -

ııyet namına 11ca olunur. 
Kadınhanında karıııı Fatma 

Genera Cemil 
Taner Edi r nede 

(Hı u ı Muh. bırımızde 
n Terbi.)!<' ı L ıum Muduru 

T g r c .ıl Tanı:r şelını uı.c gcldı. 

B,, urı, •C'lx.>tlc Edı lll ,ehh tadın

da bır ı:;cnı:llk tczahuru y pıldı. Stacl 
d 800 ı ılil> bir gençlik kutle<;i ha
ı.ırdı. General Tuner gençleri tc-ft <ı 

c-t tı \ ( • cnçlık teşkılatının mnna 'c 
m hıj c nı 'c bund n beklcnılen 

f, Jid l ne releri ızah cylcdı. Bu J,ıy-
wtl h t b~.ri bir geçici re mi t, 1 ıb 

<.'\ti. 

t• mudur G neral T n r bu 
s b h K rkJ reli ne h. rekc t etrn t r 

M. Savni 

Alpullu şeker fabrikası 

mesais ini bitiriyor 

l 1 t 

Edirnede Nufus sayımı 
hazırlıkları 

uclur v ckılı Alı 

k. r ti nı 
Tı..n 1 n n 
kt dı . 

Trakyada yol inşa aıt ı 

YENİ SABAH 

KiZILA Y CEMİYETİ' 
Umumi Merkezinden: 

iKi MİLYON MADEN SUYU 
ETiKETi BASTIRILACAKTIR. 

MUnak asa kapalı zarf usulile 18 /10/940 
cuma günU saat 10,30 da Kızılay satış de
posu dire k törlüğünde icra edilecektir. Talip
lerin nümunesini görmek üzere mUr caatları 
ilan olunur. 

Devlet emİrJrol arı İlanları 
Muh mmen bcdclleı ı a ıda yazılı ıkı gru k. blo 'c tel-

ler 29/11/1040 (Uma guntı l ıt:bar<>n avn yrı H' kap. lı • ı 
u ul ıle Ankar. d. ıdJr<> bıı ,ı nda "..ıtın alınacaktır. 

Bu ı .rprmek ıstıyenleı ı 1 c grup h , ında y.ızılı ı l • k,ı;, t te-
min. U r ilı:> kanunun t:ıyın tt 'ı vc~ık h rı \IC t klıfl rinı • .) i ı: n .... t 
14 e kad r kom yon reı ı, mc \ e mcleı 1 ilzımdu-. 

Şaı1:n meler para ıı; ol ı k Ankarada nı. lzemc d c H 
pas d Tı:> ellum \ce . !.' k ef den dagıtıl::ıc .tır. {9810) 

l Y altı \ !.' up , td • n 
k. bloları 

2 Booin telleri 

Muhammen 
bedclı 

Lira K. 
34"85 -
5206 

Lır • 
Sil 
390 

l_nEN __ i.._z _LEY~AZ~IM_s_AT_IN _AL,_'1A_K_OM_is_Yo_Nu_i_LAN_LA_Rı_I 
.\Jamıanı Pssii Bahri K. Satınalına Komi-;~ ommdmı: 

Cinsi Kılosu Tahmini fiyatı 
kuruş 

Tut rı 

lira 
Sıgır <'tı 36:>.000 30 109.500 

l - Komutanlık ıhtıyacı i~m yukarıda cins ve mıktan 'azılı c1, kap<ılı 
zarf u ulılc cksiltıney<? konulmu, tur. Eksiltme ı 23/ J. Tcşı in/1940 ç.ırşam
ba gun ı aat 16 da lz.mıttc ter ıınc kapısındaki komisyon bınasında yapı
lac<ıklır. 

2 - Bu ı e aıd şarlnamc 548 kunıs mukabılındc kornı l) onumuzdon alı
nabılır. 

3 - 1 te dılerın 2490 yılı kanunun istcdıgı ve ıkalorım '\C 8212 lırn 
50 kuru<;tnn ibaret ılk temimıtlnrılc birlıkte tanzim eclecckleı 1 teklıf mek
tuplnrmı rnuaJi yen g n \ c s , tten tam bir sa.ıt ev\ clınc k ıdar komı yon 
oosl-nnlıgına n ur. c. ati 11. «9:>55 

:ı: * • 
3000 kilo sadeyağı ilanı 

18. I. Tc rin 940 c ı..ı g ı aat 16 da il• ı;:ırlı !. 3000 kılo 
lstc>klıl rin bel g \ e sn ttc K. ımpn da bulun n 

ti ı. (9P64) 
• • * 

Manııa.ra t"ssii Bahri K. atin Alma komİ!•lonundan 
C nsl 

Kalın bcnzın 

G 

Kılosu Tahmlnı fıyatı 

10 000 

kuruş Sa. 

36 
22 

80 
71 

Tutarı 

Lira Kr. 

3660 00 
50 

50 
l Yuk rıd ı u: \ c n ı ,d, rı ;,; a ılı kı knltm yak, dd ı do -

mc hnl nde \le p .. zaı lıkla satm ulınarnktır. 
2 P Z< lı ı 19 T. ~' el 940 cum r t 12 de 1zm t 

tc 1 Asker lik işleri 
ihale bedeli fü: rındcn "--------------•'I 

knlnrıi 
Jarı. 

1 Rod 
4 T !'le 
4 

1 
4 
2 

un ve saotte komı yon başkanlıgırıa muı aeaat-

* • • 

cmı 

p, l.ı geni lı i 13 /m top:.ı~lı. 

pala genışlıgı 13 /m top 
bo maı k > 

Beyoğlu Yabancı Aakerlh< §ube· 
5lnden: 

1 Be ıkt, <; ve B yı lu k • l:ırı 
dahiliııd" bulunon y b ııcılard 

336 lılarnı 25 Eyl\ıl 1940 dd son::ı 

eren on yoklamaları ırasında mu
raccı,ıt ctmiycn yuk ek ehh:> et na
mcl le n 1/2 ıncı tc ı ııı l 940 d, I 
St\ kdt n gc.ı ı kalmdn \ ıı;ın dt·ı h l 

b(Cı iL~ ı uı aca::ıt t.•tmelc:r 

2 - Y ıne bu b<ılgcdt ollıı ,ın y -
c o] bukl 1 ı 5 M/m b.ıncı ıhtly t eratdon ımdıye k ti ı 

3000 Toınnr tch a., " sol bukuml ı 6 m/m ye. lıımolnrmı yaptırınarr ı ol nl,ırın 1 
1200 T ne To S• d ı 

0

3899 k,ınııııun ı ıı..eıbım:e cc , 
18 ' K lm ı t,. ı 370X270X28 n /m gor ıe clerı ıçın bu ;.ıy ı ındl.' b<?-
6 390X300X22 m/nı heınt•hal ubeyc nıııı nrn.ıt eder<?k 

1ı 1" K lem ı uhtclıf ciı alzeıncnin 18/10/1940 t rı- yok! •'1'1. ı. mu yaptı 1 ;ıları ilan o-ı 
m s , t 15.30 d Ka mpa da bulun. n Deniz fo\ a-ı hu u • 

oı ı yoııuncla , dı pazarlıkla ek ıltm ı yapılacnktır. J tcklı-

1 
_____________ _ 

;) ılı gun \E.' ı tte :nezk(ırko i.yonda bulunmal rı. 994 TiYAT RO LAR 1 (: * • 1 

ı.. ol n 500 adcd kayrı.ılc çubuğu Pold1 marka ndınunc c\.-
18/10/1940 cumu gunu aat 15 d<? K ımpa ad bulu-

ım .ılınalınrı komı yn 1ll binn ında ndi paı;arlıkla lııı -
9!)03 

l nşıı at 
ULUBORLU 

Münakasası 

BELEDiYESİNDEN 

Şehir 
tiyatrosu 

te,11silleri 
Tepeb~şı Dram Kıamında 

17/10/940 perşembe g ınu. kş mı 
::ı:ıt 20.30 da in ı·· ı 

hu u i mukm elen, lnt' 

OTELLO 

lıtıkl:tl caddesinde Komedi kısmında 
17/10/940 pcrS<'mbc- glinu akş.ınıı 

aat 20.30 d ı 

Y ALI UŞAG I 

Her 

ühim Taş Stoku 
MUhıır b r tc.ış toı,u atılıktır. T.ılıb olanl<ıı ın daha fa la n , 1 -

ınat ulınak lİ.t ı , • ı ıh adre5lenlc f Uınbul, 1G7 posta kutusu ad c 

<ı'rAŞ» rum.ızıyle ınuraca:ıUnrı. 

Edremid Belediye Riyasetinden: 
Belecl \ err.ıı. ekktıık nt · lıı 1 ıdare etmek uzere ıklnu 

nnıneyı NnfıJ Ve , lelınin 
\ nrdır. Tnl b olan farın o 1 be~ 

ı ıy::ı etin 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. 
komisyonundan 

Alınacak efya Mecmu tutarı M. teminatı ihale guıı ve 
Lira Lira uatı 

296 deci sırn 4058.16 30!) 28/ l O/! 940 p 
10 

Yukurıd ı yazılı ı ın , çık ek ıltı ılc h 1 i j"apılacaıtt r. 
lstcklılcrin bu gıbi iş yapdıklm ın.ı dnır ılı leden 8 gun cvv 

vil.ıychndt" 3000 l ralık ve ıku lı 1 
ıl 

-~---

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
Okul 4/11/940 p.17., rte ı glınu ;.ıçıl .. c,ıklır. Y!.'nı \c c kı t. lcl 

gün sa. t 8.30 el okı..ld..ı bulunmaları. 

l 

3 

t 

İnşaat 
ULUBORLU 

l\'l ünakasası 

BELEDiYESiNDEN 
h 1 

ku u tuı. 

ar ında tcatı olunacak h u u i n ı 

ke if hulfisa cctvcll. 

" 

Talıbler ıha le gunune kadaı· hergun bu <'vrJl,ı l:luboı lu bclcdıyc d ı

rc ındc orcbılırler. 
4 Eks itme 17/11/940 tarıhıneın 11ıy.ın peı cınbe gt ııu saat ·o d 

ll.A N 1 
Dava olunan: Menemen kazasımıı 

Gbzclhü. r kuyiınd<?n Fntkı çavuş ya
nında Altıntaş koyunden Hasan o"-[ 
hı Nuıi; 

4 
A) 
B) 

C) 

Ç) d41 
T. libler ihale guıı, n<? k.ıd. ı bu e\ r. klaı ı her gun beledıyc d. r 

Uluborlu belcdıy(• dn re. inde> \e belediye cnc.ımcnınce yapıl.ıcaktır. 

Ek ıltn c.) c gıı ebılmek ıeın talıblerın 2 ınci madde mucıb nce 

Çoruh Vilayeti Hopa Kazası Mal Müdürfüğünden : 

b. nka ı 

b kd"ye 

1 - 14433 lıı n 26 kurus bedeli ke ıfli Hopa k z, sı hukumct kon 
bakiye1 ı ~ntı 10/10/940 tnrılunclen ıtıb. ren 21 gun müddeti•• nı ı )<' .o
mi yonun n k.ıpnlı zarf usulılc eksiltmeye konulmuı:ıtuı. 

2 E ıllme 1/11/1940 ve cum.ı gl nu nt on beşd<? Hopa ın, im ıd 1 -

ı.: ıı1d :vapılacaktır. • 1 
1 tC'I 1 lcr evrak ı fcnn yeyi Çoı uh nafıa mudurlııgUndc ve Ho .ı 

malı lugı nd okuy, bılırlcr. 1 
4 - l lt: lıl ın en nz ve bir def .. ~ n on bın liralık yapı fşl muvaff 

ycfü~ 1 .ndıgıııı gosterır vcsıkayı bağlıyaı ak UinkaJ sekiz gtln ev\ el 
i tıda ıl \il, y tc müracaatın ehliyet vcsikn ı almnfarı muktazidlr. 

tcklılcr 1083 liralık muvakkat teminat makbuzu ve 
l' ı.:. ıct Oda ı ınakbuıu ve ehliyet vcsikosile tckht mekt 
mı olan l/ll/940 cuma g(inU saat on dorttc c;k ılbnc "' 

t ne te Um edeceklerdir. 
J!cnkmclcr kabul eddmcz. (985G) 

Gıy..ıb kur:ırı: 107 

Kc an kazasının Altıııtıış kuylın

dcn Ahmed kızı Hm\ :ı t.ır,ıfından 

alcyhınıze ıknmc 0!1111.111 ıht. r d:n. -
sının muh.ıkeınc ı i ın t yııı kılın. n ı 
gund<? m hkcıney<? gcln eniz ha ı.k -

d nl 
gcl 

görcbılrceklcrclir el' 
5 - ı:- iltmc 17/1 l/!)40 laııh,nc mus::ıdıf perşembe guııu • t 14 

Uluborlu bcledı.)lc dai e inde \ e belediye encümenince yapılnl tı · e 
6 Ek ıltmcyc> ı •bilmek için ıst.cklllcrin 3 üııcu nını:lde n '1~ız-

mU\ .:ık ... ..ıt teminatın Anknrnd:ı belediyeler bankasına y.ıtırılın • 1 r 
gunu go terir mnkbuz 'cyn her h ngı bir mılll bankado•1 pelrd; 1 

b ınk. ı en ınc t..ı..:hl ut mektıı'>uıı.ın c>neumene tevdı cdılml!! 
şarttır. 

7 Talıblcr h leden C\ 'el bli ı ·c lı ıızcr !ııı:;aatı ba 
daıı C\ ı nıusbıte ıle bJfl ktc- ı "ık 1-ılıitlık \'C ehliyet \ c ~ l 
r!.'t od. ı Lyıt \e \C ı 1 mı it> .l c l"<,. le d r. 

ıı Talıblcı 2400 ıyılı k nuı :ı uygun olmak suı' ık 

cakl ·ı tc klıC mcktupl rını ıhalc gunı , .ıt l 2 ye kadar bclcdly en 
makbuz mukabih \ete eklC'l"clır. p,, t d·ı \ ukua g<'lrcck "eıkn' 1 

ı ıı 1 'ama mahltcınccc •·,ır ır, mnzc et kabul olunmaz. 

bu babd k ınuh~I ı çı••ım•••EH•ı••lll••••••••••••lil••-1111'1 
I ');O c:.ırna giiJHl at 14 de> ı. - M . El k .k T A ş· k • d • 

ayy n: 1 n \~:~~~~~~::e~~1\' h.- ersın e trı . . ır etın en. 
gel neııız 'cyıı tarn(ımzıfan ıc .. ıll' ı 1 !çın Ele .tı 1~ Muhcnd• i ulın• c,ıldır. T ı lıl -
b:r '<' .ıı göııdermcnız nksi takd de iı ){ete 
h llk ıı d <i ınuh::ıkeırı" " 11 ' •· • • " .. 

t 
~ A • ti l n' k nr .. u edenlcıin 

t !ı .. nuc~ı t cbl ig ı . ı ı ~ . -

k ..U ere hu"uk u ulG ı -ı 
'c i kanununun 141 'c H2 ı ·ı 

.. u<h ltti rnucib.111.c ılfln olun-.,·. 
l E 

Ne ny.ıt Muduı ü: Macid 

lcı .,ı ~tı: (H . Bckır Cursoylıır ve Ccmaleddln Sa ı-açoğlu 


