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'f elkenleri suya Hitler dün 

YALÇIN -~--

--..:::::::::;;::.-ıF==t11!==== Ribbentr opla Kont Ciano 
11 talya;rfa 

da O zctecilet i 

'id h 

~! egl dirici b zı neşriyatta 
'"'11111lar etraf ta tebessümler 
~bdırmak muvaffakıyetini 
~ınıs, denilebilir. Fransız
-111 hiç lx-kJenme<lik bir su
~ bırdcnlıire yıkılmalarını 
!arı b c'ttrıf günlerde Alman -

n ve bilhassa İtalyanların 
ık payan yoktu. 
mıstı ve lngilte
i lmcsi kısa bir 
i. Hatta Londra 
· t.arihde imza -

da müzakerelerde 
hazır bulundular 

• 
Brcnner, 4 (a.a.) - Fübrer 

ve DuC;e, bugiin saat 11 de Brcn
nerde buluşmuşlar ve uzun bir 
göriişnıc> ya pmıl5larcıır. 

Führerin hususi treni, Al
mnn ve İtalyan bayrakları ile 
süslenmiş bulunan Brt.nnero 
İtalyan hudud istasyonuna 
tam saat 11 de varmıştır. Bir 
İtalyan kıtası selam resmını 
ifa etmiş ve rnuzika, iki memle
ketin milli marşlarını çalmış -
tır. Duce, Peronda, Fübreri 
bekliyordu. Gerek Führer ve 
Duçenin, gerek iki hariciye na- • HJtlerle M0Ji80Uninin blY~ luşmalanıll tesbit eden "'800. 

zırının buluşmaları çok sami-~ ~ 
mi olmuştur. Afrikada harb 

Führer ve Duc::e, bir İtalyan 

Alp kıtasını ve bir faşist par- -

tisi milis kıtasını teftiş ettikten Bir italyan 

~Harb--...., 

Vaziyeti 
· ilk kışın acı

n Alman kav-
194-0 da harbi 1 

sonra, peronun öbür tarafında 

bulunan ıtalyan hususi treni- tor pı·do SU 
ne · geÇmişlerdir. 

· i müjdeJemişti. l Görüşme, Duçenin hususi 
batır,ldı 

Askeri hedef, 
sivil hedef 

YAZAN: 
Hikmet Dgu nlar hep tn- vagon - salonunda başlamıştır. 

ukları saçma Görüşmeye iki memleket ha-

·. İşte Sınyor Gayda- riciye nazırları da iştirak etmiş- fngı" lı"z Filosu Ak- Havkaritaarnızhed fllannrd da~'!.~-
·r ve ilin ettiği hakikat. lerdir. ma as e e e en l.RUJa" 

k-~ika bu•sözlerin saçma ol- Brenner seyahatine, Führe- denizde ltalyan olunuyor. Askeri hedef ne-
~a - ~k da Ingi- rin buausl ti-eninde ~daki d ctirf Bu meede henüz,. ,k&t.'k 
oq lbembaından çıktJiına inan- kimseler iştirak etmişlerdir: onanmasını artyor yetle tayin edilmemiştir. Ka-
~)l Sinyor Gav. danın kendi- İtalyanın Berlin büyük elci- --o-- naatler muhtelifti!'. 
aı.._ Londra, 4 (a.a.) .....,. İngiliz a- A f d · 

~~ bırakacag~ız. Güya fngı·- si Diııo Alfieri, rnareRal Keitel. Asken hede eymce 
mira.Hık dairesi tebliğ ediyor: ~·d d ~ --ı..eri r bu haberlen mahsus isaa Dr. Dietrich, Dr. Borman ve ""'6• .. an ogruya -

...._, Akdeniz ln~iliz donanması 1 tal akla -...ıişler. Çünkü sonra boşa Borman ve Führerin yaverleri, ~ kuvvet er ve vası ar 
tıı.._ 1 baş kumandanlığının bildirdiği- eı· Ordu d aks ·7&11Ca Mihver devJetlerini kü- Duçenin hususi treni ile de g ır. ve onanma a-
tıtıL ne göre, 22 eylülden 2 birinci- h k ti k larl 

.... 
~düşürmek ve dedikleri şey- bu seyahate aşağıdaki kimseler mı, ava uvve , ış ar, 

te~ne kadar enu'1 altında bu- ı.. .. .....;. h)ar ta dan Yal\Omamıa olmakla rnah· iştirak etmi15tir: l\ar°"..- , yyare mey -
.... L - 'i lunan den.iz kuvvetleri, merke- ...ı...- 'Iih f b • ....., bir mevkide bırakmak pla- ı Almanyanın Roma büyük el- Jarı, tersan~, sı a n -
lb.._ zi :ve şarki Akdenizde "temiz- h b - 1- • • -ıı k ı alb k' İ ·1 ' ~isi Von Mackenzcn, general kaları, ar mı:uz.eme~n oe-t-.... urmuş ar. H u ı ngı - 1eme ameliyeleri,, icra ederek 
,;~e karşı bir yıldırım harbi Nacci, Duçenin hususi kalem polan, cephanelikler askeri 
~nl ·· elikle · · direktörü Sebaatianini, harici - bu meyanda Maltaya yeni aske- hedefleri teşkil eder. 
1.L arın '"'l' mutt nnın h • k 1 d" ri kuv\ etler ihraç etmişlerdir. Asri bir ordu medeni, ilmi, ~. akıllarından bile geçmemiş ye nazırının ususı a em ı-
~ G rektörü Anf uso. Harekat eMnasında, keşif t ay iktısadi her vasıtadan istifa-
'1.ı ', ayda aynen şöyle diyor: yarelerimiz t&rafından büyük ..:1- eder. Bu 

ttlterey· teslim olmag·a mec (Sonu 3 üncü aayfada) uc 
tı.ı ı - bir düşman deniz kuvveti gö - Mesela kimyahaneler, do-
.. "~ etınek için zaman ister... rülmüştür. Donp.nmadan 100 · · den 
~\' .. r b k • ·· · h b 1 k 1 d kuma sanayiı, ma , cam, L.- ·"'" , u va ıa uzerıne esa - • 1 · 1 f d b l b düş 
~ r a a em 1 rvo u mı mesa e e u unan u - kauçuk işliyen bilumum fab-
tlı... Yapmış. zafere kadar bü- ,.. man kuvveti büyük bir sür'atle 
~ rikalar, maden ocakları, de-
hi.. \'aziyeti karşılayacak su - üssüne dognı· gitmekte bulu - · 
:-~ı:e na k 1 i y ah miryolları ve ıstasyonlar, 
~ .. re::~ih;;ny::.:r ~!::~:: ndı~~:radnula. ~~m:::egbdeçe~egy~ol~ köprüler , şöseler, rıhtımlar, 
"' lrU....:. -r·· limanlar, tüneller, mevaddı 
~ünden ne kadar uzarsa, Cenub muvasala hatla- kin hasıl olmamıştır. Harekatı- gıdaiye ve mahrukat depola-
o \:acı re ile imparatorluğu için r1mız için bir anlaşma mız csnaRında donanmamız rı velhasıl berşey askeri he-

nr yıkıcı olacaktır. ,, imzalandı bir kaç defa düsman tayyarele- defin bu geniş tefsirine dahil 
tııiea "1ınan ve İtalyan gazeteleri- --o--- rinin hücumuna maruz kalmış- olur. Filvaki bir ordu zikre-
a... .• ~dan evvel İngiltercnin tır. Bu hücumlann hiçbirisi dilen bu membalardan ıüzu _ 
. -'tlC gün1 eld .•. h k Ankara, 4 (n,a.) - Ahiren Bag-
lt.... ~ Bon · eri g ıgı a - gemilerimjze bir zarar yapma- muna go"'re az veya çok • fay-::-'llCt k dad ile dogru demıryolu ınunasebalı-
1.... -a i magruy rane yazılarını • s1 . h b'l T . k' s . dıkları gibi, düsmana zayiat da dalanır. ""'ti nın .e sı ase ı e ur ıye, urıye, 

~ l'layanlar, şimdi Mihver cenub demiryolları ve ırak demiryol- verdirilmiştir. Bittabi bu sayılan şeylerin 
"-' letıerinin yelkenleri ne ka- ları idareleri arasında nakliyatın 1 29 eylülde donanmamızı ta- i hepsi t oplu bir yerde, hususi 
b..a_ •Qya indirdiklerini bu sa- tanzim ve teshili için beynelmllç! dt>- kib eden bir düşman tayyaresi j ikametgihlardan, hastalia-
..::'~a kil~ f-..ı..ed 1 miryolu akliyatı muka\'eleler.i çer- . d . k ti , k_-: n pe a an• er er .. görülmüş ve enız uvve en - ne, kilise ve mekteplerden 
~ ltaı • çevesi dahilinde doğra eşya nakli-
1ııı..... yan ve Alman resmı b b"k 1 k ze mensub bir avcı tarafından tecn"d edı"lmU. \'azı"yette de-.~ba. yatına ve unlara tat ı o unaca ..., 
~ lan İngıliz adalarının ücreUer \'e ayrıca işletme kabı ola- düşürülmüştür. Daha sonra ge: ğildir. Bir şehrin hududu 
~ ~r muhasara altında bu- rak mUtekabilen teati olunan miilc- ne bizi takib eden bir düşman içinde öteye beriye dağılmış 
k _ -Qğunu ilin ediyorlardı? harrik malzeme hakkında bir anlaş- tayyaresi donanmanın bir avcısı ı ve evlerin arasına sıkışmıştır. 
~ Londraya hı·c yı"yecek ma aktedilmiştir. Tatbikata ait ha- t f d · h ed'l · t" B'l~ ...__.. . ara ın an ım a ı mış ır. ı a- Hava hücumlarında tayya-
~ .... · · · d ? H · zırlıklar ikmal edildikten sonra yeni l h 1 
~ .... L. ·:....,ı gırmıyor u • anı hara yapı an ava hücumları es reler bunları hedef ittihaz --.:ue&"t tarife meriyet mevkiine girecektir. 1 
.. ,_ U tank'ın hariçle muva- nasında donanmanın hava mü- etseler dahı" nı·şan hatası, . -...ı Bu anlaşmanın alakadar memleket- 1 
~ .bi~mem k~ ~denberi j ıerin ticaret \"e nakliyatı için faydalı daf aa bataryaları tar~ından bombanın tabii intişan, ka-
~ti? Hanı ~n~lizler .".'k-

1 

olacagı umulmaktadır. [Sonu 3 üncü ••hıfed•I i demeli atış usulleri yüzünden 
--~ mahsur ıdiler? Boyle 1 hedefine isabet ettiremediği 
1-.. ra altında bulunan ada- K k 1 k •• •• d , ,_zamanlar da oluyor. Bu se-
Ol\J,, :ehirier, donanmalar nasıl ıs anç 1 yuzun en 1 beble kadınlar, çocuklar, ih-
Olu~O:: da dayamyorlar ve_ ~asıl 1 tiyarlar gibi gayri muharib 
tilte da İtalyan gazetecısı İn- f b ' unsur lar arasnda acıklı sah 
~!'enin ~zun müd~t d~~ana - e c Al ı· r c ı· n a y e· t nelere, facialara sebebiyet 
'edi 1 leslım mecbunyetını hıs- \'erilmektedır. 
~Or? Bütün bu iddialar • Tayyare bombaları tah -
~ . kat'i bir• tekzibe işte ıığ- B • d b b d ~ rib kuvvetinin mütemadiyen 
~ \le Mihver propagandıısı lr Q Qm erQ er yaşa lgf arttınlınası tahribatın hu-

~~kari bir ricat başladı. k d b k/ k ••ıd •• d •• dudunu genişletmektedir. 
li~ agızianndan şu söziı din- Q lnl lÇQ lgQrQ 0 Ur U Bin kiloluk bir bomba otu 
~l'Uz: İngiltereyi .Jeslim ol- bol bir çayıra düşecek olur-

' 2?rlamak için uzun bir Dün sabah, sabahın çok erken sa- KMh facia !iU şekilde cereyan et- sa infüiktan hasıl olan hava 
1'ı iStenniş. Almanlarla 1- atlerinde Ortaköyde kıskançlık yü- mistir; tazyiki beş yüz metre kutrun-

Y&rıların bunu anlamaları ve zünden feci biı cinayet olmuş ve biı Oı1.ıköyde Pişınişoglunda Pireme- da bir dairenin içindeki bü -

har~) Ba-ş vekilin Ha tay da 
7 Alman v dk .ki 
2 italyan y ~ p t ı gı t e ı e r 

ltahtelba hiri 
batırıldı 

• 
Londra üzerine ya 
pılan akın lar çok 

hafifledi 
-0--

Ncvyork, 4 (a.n.) - eNe\\ - York 
Times g:ızctesinin Llzb-On muhabiri 
yazıyor: 

Almanyadan Borde:nıx "Vasıt.1sıle 

ve Portekız hududundan geçerek ge
len bütun raporlara göre. tngılız ha
va baskınlıırı eger Almanyanın inglJ
tcrcyi i tila teşelJbusuııli tamamen 
akim bırakınamışda, her halde boz
muşuıı. 

Bu raporlardan birine gorc, Le 
Havrc o kadar agır hasara uı.'l"a -
mıştır ki tekrar inşası ıçin yıllar lit
;zımdır. 

Söylendıgine auırun, tngılız hnvn 
kuvvetlerinin muthış darbeleri Al -
man kıtaları nrasında tam bir his de
gişikliğı hasıl etmiş, Fransanın su
ratlc boyun eğmesini takib eden se
vincin yerine artan bir sıkıntı kaim 
olmuştur. 

Amerika tank l'emt~e haşladı 
Ottawa, 4 (a.;.ı .) - Konada tara

:!mdnn Amerika birleşik devletlerıne 
sipariş edilen 200 taktan 24 danelik 
ilk kısım şimdiden teslim alunınuş 

ve bu 24 tnnk Konadaya gelmi ·tir. 
9 ltalyan tahtelbahiri bt\tınldı 

Londra, 4 (a.a.) - Amiralllk dai
resi tarafından bugün ne:;redilcn bir 
tebllgde son hartalar zarJında yedi 
Alınan ve iki İtalyan den!Ltıtılarınıo 
1ngrliz deniz ve hnvn kU\'\"eUeri ta
rafından batırıldıgı 'lic diger baz.ı de
ıliuıltı geonılerfn de 'ha aı-ıı ugr:ıf.ıı ... 
dıgı bild:rilmektedır. 

Amiralligin tebllgınde ,Oyle de
nilmektedir; 

Du ;man ahiren denizaltı geınilcri

Başvekil Reghanige, Kırık· 
• 

han ve l skenderunu gezdiler 

Başvekilin llaiaya giderken Adanada alıaınış l'Hllli 

Reyhanı.ve, 4 (a.a.) - Baş\ ekil 
Duıctor Refik ..8a7dam, dUn sabah 
. aat 1 O da şehrimize gelmişler \ e 
§ehrin dısmdan itibaren sokakları 

dolduran ha.Ikın samııni tezahürleri 
ve alkışları arasında belediyeyi şe

:reflendirm.işlerdir. Sayın misafırimiz, 

meydanda toplanan kalabalık hal
kın sürekli alltı&}arına balkond n 
mukabelede bulunmuşlardır. Halkın 

dıleklerlni ve isteklerini dınledıkten 
sonra ayni tezahürlerle Kırıkhan i -
tikamtfünh ~riUanaa devam etmi .. 
]erdir. 

Kınkbanda 
Kırıkhan. 4 (a.a.) - Kınkfıanlı

J.ann blr k:ıc günden'berı sabırsızlıkla 

kendisini ~ıkleri sayın BaŞ\'~ 
kilimiz doktor Refık Sa~dam, düo 
sabah sa~t l ı de şehriınızi sereflen• 
dirmişlerdir. Şehrin methalinde ken• 
disini kauı ileri gelenleı ı, metep -
lıler, gençlık teşkılfıtı men ublan ve 
halk knrşılamıştır. 

Kırıkhanlılara iltlfat eden ~avın 

misafirimiz, belechy<.-de Kıı ıkha lıla

nn dileklerini dinlemi ler "c şchrın 
ihtlyaçlan ile al1lknd:ır olınu dır. 

Soğukolukta 
Soğukoluk, 4 (a B ekil 

Doktor Refık Saydam, t kcndenın. 
Reyh niye "e Kırıkhand tetkıklerde 

bulunduktan sonr.ı, ı;:chı ımıze gel -
miı;:lerdlr. 

le ticaret vapurhınna karı ~aplıgı =================== ======:=== 
taarruzlarda h:ırbin ilk sarh:ıların -
dakindcn daha büyük muvaffakiyet
ler elde etmi~1ir. Fransa.nın suku -

(Sonu 3 Uncu .. hifede) 

Fransada eski 
nazırların 

muhakemesi 
Rlom, 4 (a.a.) - Havas bildıriyor: 

Rloın yüksek adalet divanı, son 
günlerde, aralarında general Wey
gand, Colson, Heı·ing, Vuıllemin, 

Frere, Blaneh:ırd ve Mittelhauser 
ve B. Bonnet, Robbc, Fernand - Lau
rent, Frossard, Frot. Detroyat ve 
Breguet de olrrmk üzere, 53 kadar 
şahidin ifadelerini dinlemiştir. 

Diğer taraf dan, dh an, B. Dala
die-, general Gamelin ve B. Guyla 
Ch:ımber'i de isüc\ ab etmiştir. Buıı
lar, ıniidafaalanııın esaslarıııı ıbth·a 

eden ınuhtıralarını \"ermişler veya 
haı.ırlamakta bulunmu$lardır. 

Müddeiumumi, pek muhtemel ola
rak, çok yakında, yeni ithamlar bah
sinde tnleblerini bildirecektir. 

Devlet demir ve deniz 

yolları memurları 

hakkında bir kar ar 
Milli korunma kanunu hükümle ri 
dahilinde bunlar .hafta tatilinden 
istisna 

saat 
edildiler. ve hergün 3 

fazla çalışacaklar 
Ankara, 4 (Hususi) - Devlet Demieyollan , ._. De\lf't 

Denizyollan idare '\"e miiesseseleriala milli konımna hiikümle.ri 
dairesinde hafta tatiliaden istisoallı ve günde 3 saat kMlar faz
la mesai yapdması Hflyeti VekilMoe kararlaştlntn."t ,., 

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

SABAHTAN SABAHA: Reisicllmhurumuz5 a 
Danimarka krah araaınd• 

ALTI HAFTA 
Hava harbi 

netice 1 eri 

. .. . 
INGILIZ 

A
lnı uyanın Ingııtereye karşı 1 
açtığı hava harbi başlıyalı 

altı h:ıfta oldu. Ağustosun 

ı l inde ilk şiddetin! gösteren bu har-

Ankara 4 (Hususi) - D nımarka 
kralının 70 ine! dojum yılı dönumu 
münasebetiyle Reisidımhurumuzla 

l 
ltral arasında karşılıklı tebrık \e te
şekkür telgrafları teatı edilmıştir. 

l 
1 

Kış saati 
• 

Bu akşam gece ya
rısı saatler her yer

de bir saat geri 
alınacak 
~ 

İcra Vekilleri Heyetince a
lman karar muclbiace 5 Bi
riaclt.efpia JiNQ ı 6 Birinci
t,efrin 1940 a bağla~'aD ~OOe 
(bu geee) saat 24 den itiba
ren yaz saatine niha)et \ eri
lecek \'e bütün 1RM11eket için
de saatler bir saat geri alı-

L"Um ettiği, bir milyon ton bomba- I 
nın bir saat içinde atıldı,gı günler 
geçm!!jtir. Bu altı haftalık şiddetli 

ha\"a harbi ile Almanya şüphe yok 1 
lngilterede binlerce tayyare ve tay
yareci kaybetmek muk:ıbilinde bir 
takım evler yıkmak, muesseseler ha- •acaktlr. 1lli&eyi. VahW YALÇIN adam karısını bıçak darbeleri :ıltınd.ı ci sokagında 1!6 nuır:. rada ol.uran (Sonu 2 ncl ıııhifede] 

{Sonu 3 Uncü uhıfede] delik deşik ed<.'rek oldurmi.iştür. [Sonu 2 nel sahifede} , ... __ .... _ _______ __. 

bin eylülde daha çok alevlencceginl 
İngiliz başvekili haber vermişti ve 
öyle de !muştur. Eylül içinde Lon
draya 1000 tayyarenin bırden hu-

rsonu 2 ncl sahifede] \.,. _______________ , 
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YAZAN:İrtGiLİZ BÜYÜK Elcisi SİRNEVi!E HENDG.RSOA _....,,,ya-k=k2:Jl!ab_ı_f_iw-ıa-t-~1rOKUYUCU- Asker ailelerine ıı Yazan: ..ı;ı.tfll 

• J Di y OR Ki: Prof. Salih !Urad U~ 
ncl.kidi olmalı, bi.rkaç hakiki ve ları neden aid kanunun Bir demokraside devlet va

taııdaşlann hizmetine tabidir. 
Na:syonal Sosyalizmde, Hitlerin 
tetı:minı:: gore, devlet her şey
dir. Vatandaşın ferdi biı· şa.h
siyeti y(\ktur. O yalnız devletin 
muti bir hi7..metkan ve kölesi 
dir. Devlet, ııdcrdc teşahhus e
der. Lideıin iradesi mutlaktır. 
(Führerprınzip) . Lider pre:ısi
pi doğrudan doğruya Faşizm-

) TÜRKÇEYE ÇEVİREN: 
Hüseyin Cahid 

YALÇIN 

-3-

t~miz dostu bulunmalı ve kolay Piyasada Saat 1 • 

~~~,;:;!!;;~:.si~~~~csa ıne~ yükseliyor? ~~~;: !.~:~-~! .. 1 tatbiki i~tenıyor 
bir im;an bu düstura riayet e-

. gibi şey)er ithal eden herh:ıngi bir ı' Beu "'Zıt nahı'ye merkezin-dcrse tenkide karşı büyük nıs- Dikiciler birliği vaziyeti ıfzbril.anın, o makine ""e saatıerın ",.. 
bette müscllah bulunur. parçnıarını d:ı bulwıdurm~k met- de bu dilek görüşUldU 

Hasılı Mr. ClıambCrlain Al- izah ediyor buriyct.lnde olımısı tabiidir ve e- --<>--
manyaya karşı umumi siyaset --o-- sasen ibu. f;ıbrikamu r.c:ı.di mcrı- ,. 

faati ıktızasıd•r da. Böyle olduğu hakkında kendi göı·üşlerini u- Ayakknbı UyaUannm neden yi.ık-

den iştıkak etmiştir. Fa-ı 
kat Nasyonal filozofiniıı bu 
telakkisi tamamen devlete hiz
met \'e emre itaat hakkındaki 

c~ki Prusya nazariyesi üzerine 
istinad cdeı:. Bu PruS}'a nazari
yesi onun havarisi olan Kant'ın 
yazılarında neşredilmiştir. Ccn
giı.ver Pnısyalıhğın ne nisqette 
Slaviyetm kan ihtilatından, 
ııe nisbette o şcdid şimali şarki 

Cermen ıkliminden, yahud eski ı 
ac-ık ve müdafaası imkfuısız 

şaı k hududlarmın icab ettiği ı 
miliU..rizmtl~n ileri geldiği he
niiz halledilmemiş bir mesele : 1 
dir. Fakat hakikat şudur ki 
Goethenın bile barbarlardan 1 

b.llısettığı Prusynlıla-· ayrı bir 
A vru~ alı tipidirler. 

o zamanlar Chancellor of the 1 
Exchequer olan Ncville Cham· 
bcrlain ile mülakattır. Biraz 
evvel Mr. Baldwin 12 mayısta 1 
vukua gelecek tetevvüç mera
simiııden sonra çekilmek niye
tinde bulunduğunu ilan etmU;: 
olduğu için, Mr. Chamberlain 
müstakbel başvekil gibi telakki 
olunuyordu. 

N Sl'ldig-
1 
h:ıkkında y:ıptıgınnz neşnynt h::ıldc altı aydan.beri cZcnit> sant-

mumi surette bana anlattı. a- . !eri parralıırı acentalıkta bulunma-
k ban haldcında ayakkabı cmckç!1er birli- · .. 

muskarane diyebilirim i a dığı gıbı getirmek mumkun olma-· 
ğiden aşağıdaki tavzihi nldık. Ayuen 

tnyin ettiği umumi hattı ti so- dığı da bildirilmektedir. 1sYiçrc ılc 

Bevazıd merkez nahiye kongresi, 
Maaı~ir Müdiıriı Te\'fik Kut'un riya
seti ultmda topl.aııınılı'LU". Partiye bağ 1 
Iı nahiyelileıin [i;(edndc billıassa.dur-ı 
dukları en mühim dilek asker mlelc
riııe yapılacak yardım ctı·afıııda lop
l:uımıstır. Nahiye kongresinde kabul 
edilen \'e hemen partiye bildirilmesi 
kararl:ıştırılan dilek sureti şudur. 

Bunlar kendilerini ve mü
meyyiz vasıflarını Cermanya-
11111 mütebaki kısmına zorla ka
bul ettiımi1}er ve garb dünya
sı noktai nazarından, şimali 

garbi, 1;D!'b ve cenub Ccrman -
yasının helis Cermenlerinin in
tikam. gayret, iffet, şefkat gi
bi bi.iy.ık meziyetlerini ifsad ey
IC!mişlt:'rdir. Seyahata çıkmış 

bir İngilız ecnebi bir memlcket- j 
te bu bahseWğimiz halis Cer· 
men!ere gayet tabii bir sempati 
dl' yar. 

Cap Arcoruı'da Alman yolcu
lar arasrnda kont ve kontes 
Dohna bulunuyorlaı·dı. Aşağı· 

da anlattı•"hın veçhile, nonra 
onların şarki Pı·usyada Finc-
ken::;tein satolannda kaldım. 

Vapurda p~cnses Fredrick Le-l 
opold of Purssia da vardı ki 
müteveffa imparatoriçenin hern
~ıresıdir. Hayatta kalmış yega
ne ogluyla beraber seyahat e
diyordu. Oğlunu sonra Nazi hü
klımcti hapsetmi~tir. 

Kaptan tarafından verilen 
küçük bir akşam ziyafetinde, 
Almanca bir nutuk irad etmek 
yolundakı ilk tecrübem istisna 
edilirse. seyahatimin alakaya de 
ğcr hadisesi yeni Alman hava 
gemısı Hindenburga tesadüf 
etmemizdir. Bu hava gemisi er
tesi sene mayısında Birleşik A
merikada Lakehurstda kazaya 
uğrayarak büyük telefata sebe
biyet vermiştir. 

Cenubi Amerikadan Alınan

yaya avdet ederken yolda bize 
yetişti. O zaman, makinelerini 
Cap Arcona'nın sür'atine göre 
uydurarak, ba~ımızın Ustün
beş on dakika 150 kadem irti
faında kaldı. Bu biiyiik bir tesir 
hasıl eden bir manzara idi. İki 
gemi arasında telsiz muhabere
leri vukun geldi. Sonra, maki
nelerini tekrar bütün sür'atiyle 
harekete getirdiği zaman, göz
den adeta inantlmıyacak bir 
silr'ntle tekrar kayboldu. 

Martın son günlerinden birin
di! Southcmpton'a vasıl oldum. 
Lpndı ada bir ay kaldım, mÜin
kün olduğu kadar çok adam 
görmeğe ~alışıyordum, yeni bir 
D!emurıyete gidilmeden evvel 
icrıb eden hazırlıklann kaffcsile 
me .. gul ol<lum. Tabiidir ki yap
tığ1m muld.katlarm en mühimmi 

Gerek .Mr. Charnberlain, ge
rek daha evvel gönnü.~ oldu -
ğum Mr. Baldwin, Almanyada 
mevcud hükümet sıfatiyle 

Hitler ve Nazi partisi ile uzlaş-1 
mak hususunda azami gayret 
snrfctmek lüzumunu kabul et
tiler. Demokratik İngiltcrede, 
Naziler şahsi hürriyeti istih
faflan, dine, yahudilere, tradün
yonlara zulüm yapmaları hase
biyle bittabi hall{ça sevilmek -
ten çok uzaktılar. Fakat mem
leketin hükfuncti onlardı. Bir 
sefir ecnebi bir ülkeye seçmiş 

ynhud boyun egmış olduğu 

hükumeti tcnkid için gönderil -
mez. 

Londradaki ecnebi bir sefir, 
eğer muhafazakar parti iktıdar 
nıevkiinde ise, muhalefetteki 
liberal, yahud amele partisi ile 
değil, muhafazakar hüküınelle 
beraber çalışmak lazun olduğu 
gibi, bizim için de Nazi hüku
meti ile bütün kabiliyetimle ve 

namuskarane mesai teşrik et
mek bir vazife idi. Hatta biı· se
firin şahsi sempatileri iktidar 
mevkilndeki fırkaya değil de ' 
muhalefettekilerin siyasetine 
yahu<l ideolojisine müteveccih 

bulunsa. bile böyle hareket et- r 
mcsi lii.zımgclir. Nazilerle birlik-, 
te çalışmak ve kendilerinin 
ııoktai nazarlarını anlamak yo
lunda yapacağım teşebbüs ve 
gayretlerin kendi memlelfotim
de bir çok kişi tarafından ten
kicl edilmesi ihtimalini kuvvetli 

surette takdir ediyordum. Bur-ı 
ton'un hayatta hareket kaidesi 
olarak tayin ettiği: "Vicda
nının yapmayı emrettiği şeyi 

yalnız kendi nefsinden takdir 
bekliyerek yap.,. düsturu fena 
bir şey değildir. Yalnız, insan 
kendi kendisinin dürfuit bir mü-

neşrt.'<iiyoruz: 
mma kadar takib ettim. Bun- aramızda tic:ıret muahedesi olmasa 
da hiı~ 7.0rluk çekmedim. Ve «23 e1lül 940 tarihli g.azct.cn.izde bile (iti nkU.:dildiğin1 iki ay nvvel 

ayakkabı fiyattan neden artıyor lııış- gazetelerde okumuştuk) yol açık o1-
gayedcn hiç inhiraf etmedim. lıklı bir yazınızda cmckçıler birlig.ı duguncfan bih'asıta getatmek iş-
Çünkü esasen Abnanyada kcn- ile ayakkabıcılar cemiycti arasında den. bile dcgıldir. Fnkat her neden 
di valamma ifa edebileceğim en eskidenbcrı bir rekabet -.c zıddiyet se acaıtesi buna teşebbüs ctm~-
iyi hizmet hakkındaki hususi mevcud olduğu \'e bu halın de ayak- mekted r. Bil sebcble beniın gibi 
clüı>iincelerime pek yakından kabı fiyatlannm yÜksclmesinde mü- tanıdıklarımın bazılarının ve daha 

., ~~;p olabil-~i "<.zılrn.;ıkt.adır. lki k' b.li k d k' ·" .. ~~Ueri tev.ıfuk ediyordu. Yalnız Mr. ~ '-"'-'"li .,.. ım ı l" ne ·:ı ar ışuun ~ ..... 
ay gibi k.ıs;ı bir muddet e\ıı.cl teşek- muattal clunnaktadır. Ve ::ıce:ltcsi 

Chıımberlain'e bir nıütalea der- kül etmiş olan birligünitle r.ıyak:i:abıcı de hfila bu waaUcrin satışına de-
meyan etmiş olduğumu hatırlı- ıar c·emiycti ::ın:ısınd:ı inç bir suretle ,-ara etmeAtedir. tcap c-dC'nlcrin 
yorum. Nazilerle mümkün ol- zıddiyet yoktur. Bu 'aziyetin fi- nazarı dikkat.n.i celbetmek lizere 
duğu kadar sempatik davrana- yatlar üzerine de tesir edebileccgi bu yazınım gazetenize dercini ri-

be de du .. şüniileml'7- Ayakkabı J:ıy::ıtl.arı- _ _. ygılanmı sun:ır ın rak ~alu;mak hususunda n <--uer sa , · 
nın yüksckligi harbin dogurdtığu za- Karilerinizdrn: Ali Rıza 

~Asker :ıilclerine yapılacak y:ırdıın 

h::ıltl:.ıuda haz.ırladıgı iı;itilcn kar.un 
l:ıyih:ısıntn b.ı• nn e\'\'C"J ~·ıkarılıp hn
ldk<.ıtcn yardıma muhtaç olanlara 
süratle yardım edı lmesi, askere gi-

1 dclcrın nilelerin!n iern vasıl.asile ev-
lcrındcn ~·ıknrıinııyarnk icrnnın te

l . ı hiri, Bozdog:ın kemeri ile Kovacılar 

1 
cadclcsiıu baglıyan taş hlmının bir 
Irnznya meydnn verilmemesi için is
timıtikile yolun açılması. orta melt
teb VI' ı: ~·lcrdc fal:ir çocuk!:ıra ye

elimden gelen gayreti sarfedcr- rureUer neticesinde nrtnw; olan ipti- ._ __ _,, ___ _._ ..... ____ _.. 

kcn İngiltercnin silahlnaması dai madde fiyuU:ınnın yüksekli n- • f . geçilmesi.> 

i!?ine hiç fasılasız devam edil- den ileri gelmetedir. S;miyen b"rliği- a ) a tura Sa• --•ıı«-
mek lazımdı_ Çünkil Hitler h~-ı mize dahil olan işç:.1 r dik m ucret

n1ek \"erilmesi iç.in dcrlı·ıl !::ıaliyctc 

kümeti ile kuvvet.ten başka hır lerini hiç bir suretle arttırmış ol- tış fiyatları 
madıklan gibi harb dolayısile m:ılzc

dclıl ve muhakemenin kıymeti me fıyaUannd;:ı husule gelen yüb.ek-
olamazdı. Mr. ChambcrJain likten mütevellid (;ırkı cı;ı alm1yarnk 

kendisinin de bunu ayni ve<;hi- mağdur v::ızıyctte ~ ak1..ıd rlar. Fiyat mürakabc komisyonu 
le takdir ettiğini ve kal'i niye- Vaziyetin muteber ~tenizle fayzi- dün toplanarak manifatura ı>a· 
tinin bundan ibaret olduğunu hini dileriz. • lış fiyaUannı tesbit ctmeğe baş-

Birlik relsi ı temin eyledi. lamıştır. Vekaletin tcsbit ettiğı.· Emirı Gü.1tdü:z 
Na7.i hükfuneti ile mesai bir- 'VVVV~·.r.."'V~ kar nisbetlcrine göre saUş fı-ı 

li?;i yapmak yolundaki ameli te- SABAHTAN SABA.HA 1 yatları kararlaştmlarak ilan e-
scbbüs bir dereceye kadar bir dilecektir. Diğer taraftan Ve-

~·cnilik teşkil edeceği için, Mr. ALT( HAFTA kfıletin tesbit ettiği kir nishet-
Chambcrlain'dan, Berline ilk lerini muvafık bulmıyan mani-
vasıl olduğum zaman biraz h b . fatura i<lhalatçılanndan bir 
b0ı:ıboğaz (indiscreet) davran - H a v a a r 1 grup dün Mıntaka Ticaret Mü-
mam:ı lüzum göriirsem ba.şve- dürlüğüne müracaat ederek va-
kii sıfatiyle buna itiraz edip et- n e f İ C e 1 e r İ ziyeti izah etmişlerdir. Komis· 
miyecegını sormuş olduğumu yon bu müracaatları nazarı iti· 

• ~ [Baı tamı ı inci sahifede] b l k t dk-k t k da hatırlıyorum. Verdıgi ceva- ara a ara e ı .a · yapaca -
ba göre, hcsablı bir boşboğ-.ız - r.ıb ve hatta ar.ıda bazı fabrikaları tır. Çivi fiyatlarının arttırılm::ı
lık bazan diplomasinin pek yok etmekle iktifa nıyetınde değildi. sı için yapılan teklif komisyon 

Bütün bu hücumlar ingiitereye çok 
faydalı bir <»>klini teşkil ederdi .__ tarafından re<l<leililmifjtir. 

- """ ağır darbeler vunnuş olmakla U<:t...-
W' bunun kıyemtini yakınlarda her Almanyayı da s:ırsmıştır . .Şaka 
kendisi de tecrübe etmişti. değil: Almanyanıu ;ılt.ı haftalık k,-ıy

lKINCl BAB 
Memuriyetime aid va7jfenin 

~yüzü 

Miistakbel başvekilin bu an
laywı vaziyetinden .kuvvet bul-1 
muş bir halde 20 nisanda, Al
manyaya müteveccihen yola 
cıktım. Ma.amafih daha evvel, 
müteakib iki senenin feci vu
kuatlarını hikaye ederken, Ber
lindcki vazifemi deruhde etti
ğim sıralarda bana rehberlik 
etmiş olan prensipleri okuyu
cularıma gayet açık anlatmak 
isleri111. 

(Arkası var) 

bı 2080 tayy:ıredir. Bunun tayyareci
leri. 5000 den aş;.ğı olamaz. Pilotu,, 
rası~ fotoi;<rafçısı belki daha da 
fazladır. fngiliz topraklarına veya 
sularına dü n bu tayyareciler ya 
mahvolmuş; yahwi esir eclilınistir. 
Ve buD<lan dolayı Almanların ital
yadan 5000 tayyareci aldıkları hak
kındaki haberin dojnı olması mum

kündür. 

Bu kadar iedakarlrgı Almımyımın 

göze alması için tayyare akınların
dan l,"Ok &eyler bekledigini kabul et: 
mck linmdır ~ hiç şüphe yok ki 
Almanyn tayyare akınlnrile İn~te
renin islilasma bir yol uçmak isti
yordu. Fakat artık lngilizlcrin d<; 
giz.leıneye lilzwn gormecii:kleri C bi 
i:.1.ila hazırlıkları "e akml::ın boşa 
gitmiştir. Delili V'e. sebc:bleri ştıdtır. 

MAARİF DE 

Üniversitede 
kaydı 

talebe 

ünivel".sitenin muhtelif şube

lerine talebe lGıydına ba~lan -
mıştır. Talebe kaydı i~in müra

caat edenler 'ayın 7 sin<len iti

baren her pazartesi ve pcrşcrn
be günü rektör t.aı·afmda11 ka

bul olurnıcaklardır. 
---ıtııaı--

İki esrar kaçakçısı 
yakalandı 

Pa~uk ipliği 
darlığı 

mtaka ikhsad müdür· 
ıuaonde dün bazı ka

rarlar veritdi 
Son güıılenfo istanbuld;ı hissedıl

mekte olnn pamuk ipligı cladıgı hak
kında güruşmek üz.ere dün sabah 
Mınt:ıka ikhsad Mudürlügunde bir 
toplantı yapılmıştır. •rop1:ıntıda Sü
merbank iphk fabrikaları. naınıııa 

bir miımessıl dokumacılar ve lüc
cnrlar hazıt· bulunmuşlnrdır. 

iktL..:ıd Vddi1ctl iplil;:: tevzi:ıtı ıne
ı:elf>..sıni hnll<'tı .l'k için iplik fabrika
larının bırlnd pl;incla dokuımıefüı.ra 

ve ikinci olarak tüccarlaru tcvziutt;ı ı 
•bulunması hakkında emir \'ermiı;tir. 

iktısad :'llildurlııgü iplik fabrikab-ı 
rının şimdiye lrnd-ır kimlere iplık 

Ycrcligini de tnhkik etnıektcdil'. 
DokumacılJr Yedikulc fabri:ısının 

iplik tevti.-ıtınd.tn şıkfcyet etınişleı·dir. 
Bir müfeuı~ Y<!dikulc Cııbriknsıncl:ı 

bu şikayetler h:ıkkıncia . tı'.hkikatta 1 
bulunmagcı ınemur ed ılını ctır. 

Kurşun '"ihtiyacı 1 

dahilden temin 
edilecek 

1 s p o R il Kıskançlı~ y~zün-
Yugosıav atletleri de den feCI bırcınayef 

Almanya büyük lul\·a harbine baş
larken elinde 25 bin tayyare bulun
dur,'UnU mühim Amerı1rn ;sl_ıh~ıır 
membaları bildiriyor. tngiltcrenın ıse 
bu kadar kuvveti yok"tu "';e Fransa 
bw.gunundan yeni Ç'lknnştı. Alma11-
lar bu kuvvetlen toplayıp tngiltere
ye hücum için bir buçuk ay "rakit 
kaybetmişlerdir. Bu bir buçuk ay 
ıngilterenin derlenip toparlanması 
için kafi gclmış, bulun Buyuk Bn
tan,ya adcı99mukemınel mudafaa ter
tibatını tıım:ımlaınıştır. O lmclar ki 

1 
tngili:tlcr yalnız Alman hücumlarına 
mukabele ile iktifa etmemi ler, he
men Jıer cun Alınan sanııyiine, hnrb 

Muhafaza teşkilatı memur -
ları dün iki esrar kaçakçısı 
daha yakalannşlardır. Unka
pruıı civarında :iolıı.ııan Kema
lin vaziyetinden şübhelenen 

memurlar üzerinde arama yap
mışlar ve beline bağlı olarak 
·500 gram esrar bulmuşlardır. 
Kemal bu esrarları Unkapruıın
<la Mahmuclun evinden aldığını 
itiraf etmiştir. Bunun üzeriııe 

bu evde de aranı:.ı yapılmı!J ve 
Şaziye isminde bir kadının ta
van arasına f" 1-ıad1g1 bir kilo 
esrar daha meydana çıkanlını~
tır. ·Her iki suçlu diın Emni)ct 
Müdürlüğı.ine teslim edilmişler
dir. 

Son günlerde, piyasalarımız

da. hissedilmekte olan kurşun 

darlığı dahn ziyade artmı~tır., 
Harbden evvel kilosu 15 k\ll'lL"j 

olan bu malın kıymeti 50 kuru
şa katlar yükselmiş bulunmak -
fadır. Haricdcn idhatat yapmak 
gü~lükleri arttığı için ihtiyacı 
dahilde yapılacak istihsaliıtla 

temin etmek düşünülmekte-lir. 

Bunun h:in Anado1udaki kur
şun madeninden i:=.tif.ıdc edilme 
si ic_:in tcdkikler yapılmaktadır . 
İş Bankasına :.ıid bulunan bu 
madende iRtihsal için lüzumlu 
tesisat da ınevcud bulunmakta 
·ve senede vasati lS - 20 bin 
ton kurşun i::;Uhsal cdilebilecci:i 
tahmin cclilmekte!<lir. Ancak bu 

·rajan istihsal edilecek kur.,,"U
ların içme suyu borularında 
kullanılmağ:a e~verişli olmadı

ğı ve diğer büti.in ihtiyaçlarda 
ltullanılablleceği y,apılan tah -

geldi 
Dün konvansıyoııelle s:ıııt 11.15 gec:e 

Yugosla•· atlet kafılesi şehrimi7.c gel
ıniStir. Kafile 40 kişiden mürekkeb
tir. 

Bugünkü Balkan o~"Unlanoın 

( Baı tarafı 1 inci uıyfada) 

Fııik isminde bir tiitün amelesi bir 

mi.lddctlcnbcri Hacer isminde bir ka

dınla beraber y:ış:ımaktadır. Çok 

kıskanç blı· ad::un olan Faik beraber 

yasadığı Haceri ınüthi;i surette kıs

kanmı:ıkta ve bu yüzden sık sık çıkan 
f)rograım kavgalar csnasmd:ı Uaceri dövmek-

Açılma töreni, atletlerin rcsıtıi ge-
1 çidi, Ealkan mnrşı, Balkan bııyra;tı-, 

nın çekılmcsi, uçılış nutk'"ll, ıınd içme 
mera imi. 

Saat 15.30: 100 metre 
> 15.~0: Sırıkla nllama 

J> 15.45. Güİle atma 

> lG : 110 rnl'lnialı kO:lU 

> 16.20: 400 metre 

> 16.20: Uzun atlama 
> 16.30: 'Çekiç alma 

> 16.50: 1500 mclrc 
> 17 .25: JOOX3 b:ıyr::ık 

tcdir. 

Son eünlerde Faikin kafasını yine 

hir kıskançlık sar"ası sarsmışt1r. EV
\ elki cuıı sabaha :ı.:arşı karıŞ\nı uy::ın
dı,.arnk bir !,'Ok sualler sormağa baş-

ı ı ıştır. ı\ralarında geçen uzun bır 
munakasadan sonnı 1-'aikin birdenbi
re gozlcri kararmış ve bıçağını çeke
rek Hacere hilcum etmiştir. Ve c

linJ"ki bıçagı rastgele kadına daldır
m •a başlamıştır. Kadını delık dc-

lcv::ızımına, IimanLırına. uderine 
bombatar ynğdırmı~brdır. Onlnr Ilcr
lini s:ı:tU!.'rce ziyaıet iınkfını c11crin"lc 
bulundugunu gösterml,. rken b5vle 
bir gosterişi arada b r tercih etm ş
Jer ve Hamb\.Tg, Brem.en, Kiel, Bou
Jogne gıbi limanlııra, i :tillı hazırlı.khırı 

için toplantı gorduklen yerJcre bom
b~ılar ya.,dırmışlardır. Buhm Mans 
sahillerırıde snb:ıhlarrı kndar Sl•ren 
huyük yangınl;ır Alm .. nların ilJ ç 

ha1.ırlıgını altı üst eden scbeblerd:m 
biridir. 

A lmnııy:ının istı"l' d ümid: : !.es~ 

1 lillerden anla~lınL<jtır. 
--»il«-·-

İnebo:u ve Zonguldakta
ki yolcular için vapur 1 

Vapurların istiab h ellerinden 1 

fa7Ja yolcu aloumalan yiizfuı: 

den tncboluda bekliyen yoku-ı 
l::ı.r Gi.ine,su ;•:ıpuriylc !stant>u-

Fırın!arm teftiş ve 
kontrolleri 

1 BELEDiYEDE 

TUrkly" on~~ı l Mahlut zeytinyağlar 

,,·k ı>derck öldüren Faik korkmuş ve 
kaçmak için mcrdıvcnlcrden inerken 

du mi.iş ve e.lindeki bıçak vücudtinc 
dalmıştır. Bu suretle ağır surette ya

ra}· n:ın Faik peşinde kanlı bir iz 
bıı akarak Ortaköy camii civarına de
niz kenarıntı kadar gelmiş fakat bu-

tiginc delıl de şud · lliı: lıU<"lk, ıt.i 

ny evvel ingili1lcre gelecegiz.! dı
yen Jiitl<.>r yaln.z krndi km vetıne 

la getirilmişlerdir. Zoı~t,:11dnk-ı 
taki yolcuları almak ıçın de 
"Clgen vnpurn gönderilmiştir. 

güveniyor ve fngilterc:ı lı r b:ı kırıla --=~an:ır:ıı..z:ı21E~:::::za-zn:::.-ca:-= 

İstanbul bclediyesi Sıhhat 
Müdürlüğli fmnlann tefüş · ve 
ko;ıtrolüne sıkı bir surette de
vam e>tmektedir. Bu teftiş ve 
konlı oller ncticesinrte belediye 
talimrıtına uygun hareket etmi
ycn fırınlar sür'atle cezalandı

ı·ılmal>tadır. 
--»ııa:--

Üstad Raşid Rıza, 
heyetile Beyoğlunda 
ternsil!E:re başlıyor 

IEN!LIK 1400 l<!'f. 2700 Krt-

1 
e AYLIK 110 ıt 1UO • 1 
1 AYLIK 400 :s 100 ıt 

1 AYLIK 150 • 800 • 
1-~-~~~~~~~-:-::-::-::-::-i' 

5 llkteşrln 1940 - CUMARTESi 
3 Ramazan 1359 

22 Rumi Eylül 1356 
GUn 279 Ay 10: 1940 - Hızır 1&3 

GUnq OCI• ikindi 
13.1.3 7.16 10.31 Ezani 
7.01 

,,.kpm 
13.00 
18.46 

13.02 
Yattı 

2.30 
!!O 17 

16.17 
lınaak 

11.36 
5.23 

Vasati 

Ezani 
Vasati 

İstanbul belcdiyL-si şehir da
hilınde satılal:ak mahlllt zcy - 1 

tiııyağlar için yeni bir formül 
1 

hazırlamıştır. Bu formüle na7.a- 1 

ran mahliit zeytinyağ satan dük 
1 

kan ve müesseseler zeytinyağ
lara ancak yüzde 25 nisbctindc. 
susam veya pamuk yağ karıştı
rabileceklcrdir. lfarıştırmn nis
bctini halkın görmesi için fiyat
larla. birlikte aleni olarak ilim 
olunacaktır. 

r..ıd:ı, kanlı izi tnkib ederek kendisini 

ören poli.sfor t:ırafındnn yakalanmış 
tı"'" Çok nğır yaralı olmı l<::ıtil Beyoğ
lu hastahanesine kaldırılmıştır. 1'ah
kıkab devam olunmaktadır. 

--»il«--

Yabancı dil imtihanları 
1ctaııbul 'O'niversitcsi ynbancı diller 

eylı'.'ıl devresi imtih.,nları neticelen

miştir. tınühnn neticeleri bir kaç 

gllne kadar tebliğ olunacaktı.r. 

eline al c::ığınd:ın C"mın ho1unuyord ı. 
Şimdi b·r t.arafdan it ly:rvı Akden:·:z-

dc tehlikelı macer.ıJara siıriı'dern~. 

bir tarafdan da tngıliz im~ratorlu
ğunu yıkmak üzere yeni mut.tcliller 
tcd:ır.kine lüzum görmi.ı für. J:ıpon 

ittifakı hem fogiltercye kar ı yalnız 

başımı h:ırekettc aczin bir ifadesidir. 
llcm de bir gün Ameriknnın vnrilc 1 

yoğilc gireceği harbe karşı bir fren 
mahiyetinde ve dah:ı çok tedafüi mzı
hiyetk'<lir. 

Bu harb baslıyalı on üc av oldu 

Almanlnı· bcrıun bir yılc!ıı ım h bi 

rakaı::ıklc rı rüıı •lC' •,el"::' ·l . o 
t:ıgiltcrc h•ıbi ı 'l ıJ 1: ı ,. C'r.J,. 

nu, bizim ı,ııd r, o ~.·Icıi sc.lır:ı 

muh:ırcbelcriııd 8<'< .•n ern('kli re-ıc
rallerin de t ıbii mcçhulüdılr. 

'R~lu:d SAFA • 

Kıyf\ıctli :ırt'stimiz R1şid Rızanın 

Beyı)' lund.ı 1 Iolk sinema ıntln :.!O kı
şili;: buyıı'-. bır k ... dro ve zengin bir 
re1 rtuvarla de\ amlı tem Here ba. 1ı 
) a~ •ını ı ~ ı u'1ıyctlc ü endi!-:. 

111- c.,er olrırcık kendi ho7.ırladıgı 

«Y t. 1 1ı v~ oııl.ıı I<ontrolôru> udııı-, 
da ı·o'" u 1 bir \'odvılle sezonu aça
c;ı' tır. 

Temsiller: Pnz.ırtesi - salı ~ünü ı 
ok :ıml·•rı nrk:ı urknva verilecektir. 

Din ile sihirin 
rolleri 
-2-

İnsan mi.i:ı~hede yolile bir hMiscYi 
:ıuLadı~ına inıındıgı zaman p:ıçiz u· 
sullenlc fabinti kontrole k lkar. Ek• 
seı-iya tanı olmıynn müşııhc<lcyc istı: 
nad eden bu kontrol, tnll\ a!fakıyctı 
veva ınuvaffakiyetdzliğı isbat cdilc
ııı~niş olan. sihırb::ız.lıı;ı rııeydaııll 
getirmiştir. Bw1Un en canlı misa!lcriıı 
den ti.ri Y<>ömur duasına çıkmaı~ı.ıı·. 
Bu k!'y!iyct tabinti istnnilen cıhctlC 
lıııreketc getirrr ~k ıı;'ıı is ınııı iı::uUaıı
dığı antropomor-fik usuld•". Bu adet
ten vaz ı!eçnıekten ve l.ıiııacn:ılcYh 
::ıkslni tccrubc etmekten korktugııw 
dan bunun ınuvaffakiyct yolu oluP 
olma o ıgır.ı kat"iyyen kestıremC'"r.. 

Güneş tutulmasında gurultu yJı>

mak \ cya sfüıh atmak suretile, 7;1tcn 

kısa sıiren, küsurun bittı ,ını goreo 
insanim bu günıltulcri yapm.ıdıkl.ıırt 
takdirde kus(ıfun yinl' bitcccgını ı.cc· 
rübe ctınezll'rsc elbette küsüfun bıl
ıncsi için guıiiltüyl' deYam edip cııı
rurlar. ins:ın böyle düşiınrnedikçı b\I 
gurültudcn vaz geçemez. :ık.-.. l.ııK11ıı

de güııc .. in biısbiilun l>rtatL fr..tP 
bir kataı.1:rof \-ukuunu du 

Gerçi bu kaidelcrdc n.ı.i t lLr.!~tıı-e 
aid pek iptidai noktalJı· r •rıım.ıne 
de bunlar· ilmin tcrnkki ine dogru
dan doğruya hizmet edcmC'mişlerdır. 
Şu ınütalc<ılardan anlaşıJdıgına go

ı·e bu sahada ilmi terakki tohuml ıf"I· 
11m ekıltlıgi guri.ınüyw-stı da böYl~ 
fualiyetten bi.ıyuk lıir lerakki esc~ı 
beklemek taiz olamaz. 'Bizi uu ıı<'lı
ccyc .,;arciıran ku\•vellı sebclılc! 
şunlardır 

1 - Ta!Jiatin, insan gibi, bir mak· 
ııadı cıldugunu ve ıns.ın elinden ("tk~ 
mış olan 1-.anunlıırl:ı idare edildığırıı 
a prlori kabul etme!(. 

2 - İptıdai insana te.siı· eden JJI! 
çok hiıdL~kr.I1 ınahiyl'ti, do~ru ıııiı
şahedeye istinad eden uraşdınnabr:ı 
h;ıil ol:ıcak kadar karı ıkt.ır. 

3 - Bu bfıdiselcre verilen kutsi 
ve dini mahiyet, serbest tetkik "'e 
h::ıttiı spckulnsyona mani olur. Bırı
birine zoddolan iıırnııl:ır da, sır! kUtsf 
mahiyctleriııdcn dol:ıyı kıymet kaZil# 

n:ım:ızlar. 

4 - Hadiseler üzerinde t.ceri.ıbc ve 
keımni muşahcdeler y:ıpm::ık hayat 
ve lıiırdyet için tehlikeli idi, çuıııaı 
böyk ydpnnlm· olum cezasına s;arpı
lırdı. Maam:ıtıh antropnmor!ık ve 
<'stetik imnnl:ır. kfıi:natı ölçü ve aded
lcre istinad eden armoni ide:ıttcrıle 
izah etmcğe ıııi.ismıde ediyordu. işle 
Pitagor bu imanla manastır ~·ari ınek 
tı:bini kurmuştur. Yunan ilmi tefek· 
l:fü(,nün bas1angıcına işaret ed<;{I btl 

mekteple pisagor kfıinatUıki arıno

niler i.narunı kurmak iı:tere hcncJciC 
tahsiline ~hc,nmiyet 'l:eriyordu. i ııııı 
tnribinin :;ircklcre aid periyodu i}'ıc• 
gözden g.eı;kilirı:e bunlarm kurduk
kırı tdekkur sısteminin es;ıslJrı. yu
karıda nrzcd.!len, iptidai te\-atüı· ve 
spckü15synlarn yal:uıJ;ın bagJıdt'· 

Gre:C mitolojisi antropomorCik ~ı.i.l
lerle doludur. Bu ilahlar ;ırasında •~av 
g:ıl(lr, hıırblcr, t'\'lenmelcr \ c ııyrıl# 
ınnlar 2ibi bir takım içtıın:ıi ınıin:ı

sehcller de görülüyor. 
tşte bu yiizden grek tefekkur ·ı:: 

teminde ıruıutık ve mebfir.ık il("l'1 

gitmişse de, biyoloji ist sm f>Clılr r1' 
üzere, kontrol <'dılmiş 1·' ,,..,r· •iıs ı· 

hede usulı.I yc:rtut..ıın:ırı,ışhr. 

·-----
r Harb Vaziyeti~ 

Askeri hedef, 
sivil hedef 
[Baş tar~fı f·ı,.,c: sahlfedl!] 

tün otları tırpanla biçilmİ-5 

gibi dibinden keser. Binaen
aleyh pilotlar .ağır bombala
rı hedefe isabet ettirseler 
dahi vuruş noktasından epey 
uzakta bulunan meskenler 
de kısmen harnb olmakta 
\•eya yıkılmaktadır. Bom
bardımanlar esnasında çı -
kan yangınlar ise askeri ve 
si,•ıl hedef tefrik etmeden 
şehirlerin biı' çok yerlerini 
yalayarak kül ediyor. 

Hava taaı:rıvJarma maruz 
kalan şehirlerde gerek bonı 

baların ve gerekse hava dafi 
toplarının tesiriyle bütün 
camların kırıldığından ve ınü 
him bir cam buhranf başla· 

dığından balısolunuyor. 

Şimal kıRmın kavurucu so· 
ğukhrında, ka»lı ve fırtınalı 
havalarda camsız evler, ve 
iyi teshin olun:ımıyan sığı -
naldarda ikamet mecburiye
tinin tevlid edeceği sıhhi ına.h 
zurlar da hücumlardaki za
yiata ilav~ olunursa . J<ıŞ 
mevsiminde harbin yazclall 
daha müz'iı' ve mü~kül oıacıı-" • 'Z 
ğı anlaşılır. llikı\let 11.G.t\ ' 
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T e ıe?ll ~ON HABER!L~ l 
uya G=nii:miiim&IE:S;ım&il~~IZmZırz=m~c:c==~~~czamm:m~ 

Hayatin tactat!ı, fncıanın edebiyatta 

rnevkii ve kahramanlıkla münasebeti 

• di iyo lar, AVRUPADA esmi m .. essese-j AFRIKADA il 1 

-1-

Yazan : FİLOZOF RIZA TEVFİK 
1 

Madem~:i iradetimize karşı tutar ve onu lsaadcli aksa) ola-' 
koyan kahir bir kuvvet \.-ar, ve rnk tavsiye ed-erdi. Ölümü onun 
0ııunıa. • ölünciye kadnr - pen- kadar sevimli ve hoş gösteren 
M~ck, boğu~ak, hayatın bir kimse yoktttt'. Bugün ckal
en ınühim mesgalesi ve en doğ- len (470) milyon nüfus bu fcv
tu tnfmasıdır: öyleyse büsbü- kalaclc adama Allah gibi tapı -
tUn elemsiz, kedersız, r.ıkmtısız, yor. Bi7lm tasavvuf felsefesi de 
hııt' sa ka) gusuz geçen hnyat onun fikirlerinden çok müteessir\ 
Yc.ı tur! ömrünü öyle bfü;bü- olmuştur. Şu Türkçe beyit ki-
~. gnmştz, kaygusuz geçirmiş mindir? bilmiyorum; lakin 1 
"ıt kim e varsa, muti< ka yasa- (Buddizm) in esasi düsturi iti
ltıak zevkınden de mahrum kal- kadını sıdkilc ifade etler: 
~Şlır; ve yahud bazı MiıSalini 1 (ifa) utı ca \"İdnn) ı, Şc) bi 
ıldığımiz gıbı - anadan doğma. Kfımild n su 1 ettim; 
~Yinsiz - budalalardandır. On-

1 
[Ölümden cY\el ölm· ct.ir!.] 

t loikırdı soylemek, \'e ken - Mrince, intikal ettim! 
<iıı rine hi.r.rr'et edenlerı tanı 
lll;ıJt kabiliyetinden bile mah- [Bu mühim beyti s;-iylcycıı 
l'ı.ttndurl r. Yaşamak zevkin _ şair, güzel bir cinas yaparak 

üadcsine bclağat vermiş: bura
ve eleminden, rlüşünmek da intikal kelimesi hem aıı

detinden ve azabından tanıa-
ladım, dem ktir. hem de göç-

ll bınasib oldukları için - a~k-
t bır ağaç kütüğü gibi dün _ tüm, yani bu dünyayı tcrkedip 
j' ahirete spfer ettım; oldtim de
L. dan 'e l·endi ,. rlıklarıııdaıı mektir J. Bu kadar tafsilat yc
"'ll'ıyen b1habcr olarak yaşa -

ter. Yalnız mınu tekrar ihtar 
ağa ve ölmcğc mahkumdur-

'<lt' edeyim ki bu felsefe ve bütün 

Öyle bir ha) atın hic:bir mü
tl.aısı, hiçbir haysiyeti yoktur ki 
~\ k "" C'lemi, saadeti ve faciası 
h~un: .. 
Btı müstesna tıplcri balı3i -

!bize katamayız; çünkü balısi
~Zin ~sıı mevzuu olan hayat 
u de~rıldir. Yalnız bu misali 
~ktetmek mecburıvetini his
gı..lliın, zira alemde -(ve bil has
~. didinmelı:ten bıkmış, yo
h ltıu~. yıprarnış, yılmış ve ni-
a.i'et çok ihtiyarlamış olan 
~k ftlc>min<le ! ) öyle duygu

' kayguı:mz, hal" ketstz bir 
le kiitüğü gibi ya.,.~mağı 
~th Ye temeırni edenler vaı·: 
~ vm: pek çok var: milyon-
tea Ynr!. 

."e cok yorulmuı;. çok yasamış 
~ Yılını~ düşkün ve dekadan 
l:~l"tı<>r. yüksek crecede bir 
~ltltürc vasıl olmuş bulunmak
f beraber bu (quictisme ) (•) 
~:ıscfcsine ,·anp onun • ruha sü-
Unr-t veren gölgesinde • uyku

i'a vuı mıı;:Iardır. 
llq f~hur (Hind h:tkimi) (Bud
l' Sukıyrununi) yasamağı ezi
r.ı~ ~ekmekten ibard görmüş 
\o~Uğu için. kendini ifna etmek 
~büsbütün (yoklukta mahvol
t k) tan başka çare bulama -

1 
il} ve herkesi kat'iyen terki 
•llya etmeğe ve ölümden ev-
~! öJ - d t tm• -. E ,. mege avc c ıştı. :m 
~eye tNirvanii) deniliyor 
~ hi~inı {tasa\'\ uf) bu fikri ka
~I etmiş ,.e bu tabiri mcşhunı 
~na iiJliıh). yani (Allahda 

'k olmak ı diye tcrceme ct
lil': ve terceme pek doğru 

b lınmemiştir. çünkti Budd.ı 
~Ilı bildiğimiz ve düşüncbildi

~be ·ı gibi Allaha inanmazdı, 
~ h~yatı (yok olmak) la bir 

--== = 

li~t.cl ancnin kapısında. on
l'ı d ıa "'·el gclmi olan hü
~ et tabibi ıle zabıt katibı ,.e 

tua1 Kadı i karşıladılar. 
Uti de; resmi ı oli.:ı hastahane -

'o ... k ... ı ı ında duruyoı clu. Bu 
.. ~r kar ında füzeyycn
euı r: l yeniJE.n hafıfcc sa-

t ıl r. Fakat ikisi de kcndi
l'itıı t tu~ or, lakayd görün -

e ~ ı et ediyorlardı. 

~1it-ı> b r, b r, hastahanenin 
~az k ridorlnnndan ge<;tiler. 
lıııı.ıt 0nra Osman Kadrmin yat
ın4 ta. olduğu odaya vasıl ol-

~aı dı. Yaı alı gene eskı-
Yc.ı~bi bru ı yüzü sarılı yau -
q1,. ve PC'k hafıf bir sesle ınle-

'ı duyuluyoı du. 
tı-· 

"ıı.nı uzl'yy n arka tarafta ka • 
\>cı 1ktu knl:ın bir kö. yi secti 
~~orada beyaz boyah bir iskem-

cı oturdu. Sedad evvela Jıü-

tasavvuf, yıpranmış medeniyet
lerin, yılgın, yorgun \'C ihtiyar 
milletlerin düşünüşü ve lisanı . 
halidir. Bu gün merduttur. Bu-, 
nunla beraber pek tabii görü
nür. ( 0

) Bu düşünüşte esasi 1 

hata, hayatuı eleminden, ezi
yetlerinden, ~ikfıyettiı', yani hii
lfısası l duygu) ile (akıl) dan 
sikayet d melı:tir: halbuki, duy
mak ve uJŞÜmnekten yani 
- insan için - his ve akılunn da
ha büyük bir nimet tasavvur 
olunamaz. 

Biz de, mesela, bir şeyin ta
dını duymak, kokusunu duy - ı 
nır.k ve şeklini görmek kabili-ı 
ycUi!ri varsa, ve bunun için de 
mükPmmel ve hassas filctlerlc 
mi.icchhcz isek, bu aletler mut
laka bize, tat!ı lcz:r. •l almak, 
kötü koku uymak: çirkin şey

ler görmek için değildir! .. HUı
sctnıck ve gönnek başlıbaliima 1 

bir nimet, bir kemal, bir muci
zedir. lfatta fena koku lıissc
dcbilmek bile pek faydalı ve 
hayalı mnhnfaza için elzem bir 
kabiliyettir; zira jğl'enç koku- il 

lar ekseriya sıhhata muzu: ve 
mütcfcssih şeylerden sadır o
lur; o sayede sakınabiliriz. Ak- ı 

la gelince, vakla hay~tın feci 
cihetlerini gurcn ve düsüncn 
odur. fakat tedbirleriyle hayatı
mızı iyi, kötü idare eden de o
dur: yalnız kiitii cihetini gör
ınek ve biiyük hizmetlerini u
nutmak cidden hakıhzlıktır. A
kıl olmasaydı insan maymunluk 
derecesine kndar bile tekamül 
edemezdi. ( onu yarına) 

[ • j Ou kelime rahat ve h.:ıre~.et· j 
sizliği en yüksek maksad artdedcn 
felsefenin adıdır. 

l •] Çunkü ihtiyarlık 

t:ıbiidlr. 

kumet tabibine hasl.c'lyı mua - ' 
ycnC' etmesini ve ifade verc:bi
h~crk vaziyette olup olmadığım 
bi!diı mesini söyledi. 

Hühlım t doktorunun mua
yenesi kısa sürdü: 

~ Y .mılı ifade vc~bilir, de
di. 

Bunun üzerine zabıt kfLtibi 
poı tatif daktilosunu işletmcğc 

b "~adı. Ye kağıda ewclıi. dok
torun bu müıjahedesi ve sonra 
orada hazır bulunan sahidlerin 
isimleri ve adresleri ynzıltlı. 

Bunlar bittikten sonrn Sedad 
suali sordu: 

- Sizi vuran kimdir? 1 

Osman l{adri bey yatağında 
lmTıldı. Herkes pür dıkkat ona 
bakıyordu. Sadece Müzeyyı..:u 

yüzünü mendiliyle kapamış hiç 
konuşmuyordu. l 

Osman Kadıi ccvnb verecek ı 

bahusus ısaa1!;;~~~;~~:ı~/ev;~;ar 1 H A R B lerde kullanılan H A R B 
Qlafbua mecburi}•etinae kaldıklRrı için 

ne kadar çaresiz bir v37Jyele 
düşmüş oldukları pek güzel J 
takdir edilir. Çünkü 011.ada bir I 
Alrruµı milleti vardır ki vadedi
len kat'i ve seri zaferin tahak
kuk etmesini bekliyor ve için 
icin sızlauıyor. ~imdi bütün o 
boş ümidlcrin üzerine Alman 
ve İtalyan propagandacılnn kcn 
di elleriyle soğuk su dökmek 
zaruretini duymuşlar \'C bu 
zarurete boyun cğmi terdir. Ar
tık lngiltereniıı yakında ınağ
liıb edileceğine dair sözler orta
dan kalkmmtır. Hatta !ngilte
reuin uzun bir· zaman mukave
met edC'ceği bılc açıkça itiraf o
lunuyor. İngiltere hesabına bu 
bir galebcdir. Yalnız mukave
met ne kadar u:r.arsa 1ngıltere 
için o kadar zaıarlı olııcağı ıd

diası var ki kcndı kendileri 
için bu kadat'Clk bit· teselli ara
mayı da onlara çok görmenıclı
dir. 

Dikkat(' şayandır ki İngiliz
ler, Alman ve ltalyruı iddialannı 
laf ile de~rıl, filiyot il tekzib et
meyi tercih ellıler. Amerikadan 
yollanan muhribleı· duınanlannı 
etrafa saçarak hiç ız'aç edil
med ·ıı ingiliz lımanbrına vasıl 
olurlarsa artık tngiliz adala
nnın Alman muhasarası altın

da ol:iuğu yolundalcı SÖ?.icre kim 
ehemmiyet verir? İngilız deniz 
kuvvetleri Akdenizd defalarca 
aşağı yukan dolaşnrn k İtalyan 
donanmasıııı arar ve bunu ara
da sıradct ilan ederek bu daima 
kaçan dona.nm nın arkasından 
en keskin istihzalarla gülerse 
İta.lyanlann Akdeniz hakimi
yetlerine ve İngilizlerin muha
sarada olduklarına kim inamı·? 

Günler geçiyor Vt: işte va
ziyet bu surette \'UZUh peyda e• 
diyor. Hakikat şu ki Fransız 
jnhilalindeu sonra bir-1enbirc 
Mihwr Devletleri lchiııe don- 1 
duğü 7.annolunan \•aTiyet bir 
kaç ay içinde İngilizler lehine 
iyilc.<jmeğe başlam~ştır. Alman 
oı duları İngiliz sahilleri kar
şısında aciz bir seyirci gibi du-
111yodar. Ahnanlar ltalyadım 
yardım icm tayyareci celbedi -
yorlar. ft::ılynıılnr Mısırda o1-
dukları yerde sayıyorlar. As~ 

keri ve fili muvaffakıyctsizlik
Jcri giizden saklamak için de 
bir çok siyasi faaliyet yapılıyor. 
Fakat bunlar ne kimseyi korku
tuyor, ne kimseyi aldatıyor. 

lfü!>eyin Cıllüd \'ııAI.ÇIN 

:,inemasrnd 

[Baş tarafı 1 inci sahifede] 

şehirlerindeki limanları ele geçirme-
sinden sonra bu netice esasen beklen Anlm:'a, 4 (Hususi) - Btlümum 
mcte idi. Bu limanlarda kalan de- de\ let dnirclerile mülhak 'l.'e husus:l 
nizaltı gemileri Okyanusta Alman bütı;clı dairelerde ve sermaye.,;lııin en 
limımlanndan kalkanlard::ın daha fm: az nısfı dc\•lcte .. ıd ınuesscselc:rde, 
la knlabılınektecür. Bu son de\ re bnnkalıırda, hayır mucsscse1crindc is
zarf mda d:ı evvelki devrelerde oldu- timnl edılcı·ck r.,·rukı matbu,ı ve d\•f
ğıı gibi dilşmnna zayiat verdirflmiş- ter numanıl:ııı Mnlıyc \'ekalelınce 
tir. Deniz ve hava kuv\etlerimız sun tcsbit cdılmiş \ e Vekiller Heyet ncc 
haftalar zarfında yedi Alman 'c iki de t.asdık olunmu~~ır. 
italynn dcniznlusı batırmış 'c dif,<er -»1J(t--

b:ızılarmı da h:ısnrn ugratmıştır. • kt d v 1 • n • • 
Dcniznltıfanna karşı elde edilen 1 1 sa e K 1 ; 1 n 1 n 

muvaffnltiyetleri hemen- tebliğ etmek 

nmırallık d::ıircsınin siyaseti ıcnbın- yaptıg..., 1 e dk .. ı· ıc er 
dan degildir. Zira bu kabil malüımıt , 
strateji bakımından dlişınan itin kıy- Trabzon. 4 (a.a.) - Murgul maden 
metlı olabılir. Ierindc tetkiklerde bulunan iktısad 
Bund:ın b. şka bir dcruz:ıltının tly.-ıı Vckıli Hilsna Çal•ır E •c , .ıpuru ıle 

şartları 'er lmcdiği t:ıkdirde, deniz- Hopadan lstaııbula geçmekte ıl,cn 
altı tayfnlnn :ırasında muhim bir şchıimizc çıkım , e 'Oçtıııcu Umumi 
fıı ıl teşkil etmekte oldu~ da m - Mufctliş _ •a:zif F.rgin, \',1li O nuın 
lümdur. Bun:ı binaen de11izaltılarma Sabrı Adal, hükiımet., bcledıye. parti 
k:ır ı muv:ıffnkiyetll'.'rımize dair hıç ve h:ılk<'Vi erkfııu 'e tuccarlıır tarh 
bır malümat \ermedi ;miz zamanlar- fından 1 tıkbal edilmiş 'c b r lnb j 
d.ı hakık ten mu\ af! kıyetlcr kay-ı a • er 1 kelede elam re .. mı ıf.ı etmış-

ır. d ttigimiz nnroilmcınelıdır. ı· ı 
Uzun menzilli toplarm atetJ Halkevinde crdine bir'<•glc ycmc-
l.orıdra, 4 (:ı a) - Rcutcr bildui- ğ1 \"l'.'rilcrı ıktıs d \'ekil miı; H u 

yor: Çoıkır vıl:ıy~t m kamını, n kerı 1-..o-
Fransız s<ıhiline yerleştirilmiş olan mutanlıgı, partı h lkc\ i \ c beled _, e

uzun men:alli Alman topbrı, M:mş'ı yi zıyarct ettikten ıoonra yen lısc 

geçmekte ol:ın bir 1ng.ıliz gemi kafi- bınasını \ c 250 y ta ·lı ha tahaı c 
lesınc, bu cab,1h şnfnkbı beraber at-zs • inşa:ıtı:ıı gezn.ı c tetkikleri :ıra n
nçtlll tır. Pek muhtemel olar.ık Gri:;- da clektuk -ketinin mali vııziycl!:nin 
Ne bumu civarına yerle tınl:niş ı 1.ıhı hnkkı'1da irkct reisi Ali Rıı:ı 
topl.ır. üçer obüsluk ıki salvo y:ıp- Jşıl'daıı iı.ahat almıştır. tı.tısad Ve
mı· 1 .. rdır. lngıliz gemi kafılcııi yolun:ı kilı clC'bba~ sa~atın n ihyn ,.c in1d :-fı 
dcv .. m etmiş \'C Alınan topçusu ateşi ı için uzun 'itdelı kredi nçılnıası hu
kcsmiştır. susunda da al.füadarW.rn 'adde bu-

Sal\•olar yapılırken, tayyareye kar- lunmu ,.e alq;-:ım uıcri de Ege \ a
sı miıd:ıfan !çın sabit balonl:ır ta$1)"ün puru ılc 1stanbula hnreket etmiştıı·. • 
knfıle. dalgalı denizde ikrlıyordu. -ıı«-

Obuslerin ınfılakı net•cesind buyuk j 
su sutunlan fı kınnıştır. Top sesleri, Aland adaları asker- ı 
Kent sahilinde oturanları uykusun - )"kt t "d d•ld" 
dan uyandıı mıştır. 1 en . ecrı e 1 1 

Almıııı ha\a ukınları Hclsinki, '4 (aAı.) - Sovyet Rusyaj 
Londra, '4 (a.a.) _ Alman tnyya- Ue Finbdiya. 192ı ıitiliırnamcsine tcv-

fikım Aland ad !arının askerlikten relerınin h, v, hucurnıan, yekdige-
r111rlcn uzakla bulunan muhtelif nok- tccrid \'C bıtnrııf mırıl.aka halme if-ı 
taları bomb.-ırdıınan ctmekıcn ıb:ırct rağına ınulecl:ıir bır mu;ı.hcdc ·mza 
kalmıştu·. 31 nahıyc bombardıman e- ctmışlcrdiı'. Bu udalar hakl:ınd;ıki 
dilmiştir. Maam<ıfıh dün gece, h:ı\a müzakerat bir 1-:aç gun <'V\c-1 hitam 

h:ırbınin baslangıcındanbcri en sti- bul 1rn~tu . 
künetli geçcıı gece olmu<:tur. 

Son cteh1ıkc teçmiştir> lı;.trct , s:ı 
bahleyın pek erkenden \"Cnlmıştır 

ki, hır rekordur. Bu gecenın mume)
yiz \'asıflanndan bııi de Alman tay
yarelerinin l.ondr:ının şımali garbi
sinc girmek isterken pek şiddetli 

bir tnyynrc daffi miınia atesıne m:ı
ruz knlmal:ırıdır. Tayyı:ırc füı.fii ba
tıryalarnı obuslcri o kadar bfiyuk 
bir şiddetle parlıyordu ki. bomba ın

filıikını :ıudırıyordu. H:l\"a hücum-ı 
l:ırının \•ltsı bır sahada yapılmış ol
ma ına ragmen hns:ır~t \C telefat 
diz'ıd r. i 

mcktcdir. Hucumlar, hemen hl'men 
Londra mıntak sına tt>vcih edilmili
tir. 

Fakat tngiltercııin cenubu şarkı i 
ınınt:ık:ıl rı cenubu garbıs nele k in 
iki noktaya d:ı bombal:ır atılmı tır. 

LQ:ıdrn, 4 (:ı.a.) - Hava nezareti 
teblig.: 

ROtlC'rdam limanında ve Mcusc nch 
rı u~crindc Huclsonda toplu bir halde 
bulunan mınıuıl ra ..-e Dünkcrquc 
açıl,larında du~ınan gcmik:. ine \ c 
Wcsel cnannda bir sanay mcrkczıııel 
hilcum cdılmi t"r. 

[Baş tarafı 1 inci sahifede] 

diğ1.:r bir düşman tayyaresi da
ha düşürülmüştür. 1 birinci 
teşrin. günü avcılarımız bir dör 
düncü düı:jman tayyaresi dü -
sür müşler<liı'. 

Çöl ·· tünde anlar 

IDıhir , 4 (a.a., - İngiliz ha
va kuvv Uerinin diinkü tebliği: 

Garbi çölde Bukb-ck üzerine 
yapılan akml:ır csnnsında bir 
su deposu hasara uğratılnuştır. 

ltalyan şarki Afrikasmda 
Mtıiadega üzerine icra edilen bir 
hücum esnnsınd::ı, bombardı -
manlaı neticesi kara bir bulut 
sütunu muşahede edilmiştir .. 
Hava müdafaa bataryalarının 

~e düsman avcılarının şiddM:li 

nıukavcmellcrine n>J;'IIlen, hil
cuma sonuna kadar devam c
di1mi~tir. 

Kuınandasıua hakim olama -
dığ1 zannedilen bir düşman 

avcısının 320 metrelik bir irti -
fadan Urbuson Fekliude döne
rek yere mdiği görülmüştür. 

Bir bomb:ırdıman tayyaremiz 
alevler içinde yere düşmfü:::tü!" . 

Mısırda Assab üzerine dört 
akın yapılınıştn. Dcmz efradı 

lnslalar.ı. petı·ol sarnıçl.m, bir 
meniirek ve rıhtımda bulunan 
binalar muvaffakıyetle lıom
barduuan cdılmiQtir. Kışlalarııı 

üzerme tam bir is:ı.bet kayde
dilmiştir. 

Uir italya11 rnuhrihi bahnltlı 

Londrü, 4 (a.a.) -AmirPJhk 
dair in len teblig edilmiljtir: 

Osiris adındaki İngiliz deniz 
altısı 22 eylülde Adriy::ıtik de
nizinde Curtatone sınıfın:lan bir 
lliı.lyan toı pido muhribini ba • 
tırmıı:;tır. Hatırlardadır ki 26 
eylül tnrihli İtalyan tebliğinde 
bıı torpid muhribinin Ada!..ır 

d nizinde battığı bildirilmişti. 

--•ıı«---

irand~ Oemiryolu 1 

ınşaatı -
•r,ıhr:ın, 4 (n.a.) - D. N. B. nj.n,...sı j 

bıldınyoı:: 

Şahın ahın bir <'nıırnıımc ,j üzerine 
yc-ııl T.ahr.ın - Zıındjan dcıniryolu -
nuıı açılıs töreni b•ızun resmen icra 
cdılmi5tlr. Bu ha:, i~ edilmekle -0-

L·m \ c Tahranı Tcbrizc b:ı lıy;: c k 
bulunan buyuk deıniı-yolunun ifü 
mcrhalesiru te kil etmektedir. 

Hava nczaı·ctı ile emniyet nezare.t-ı 
nin bu ııabahkı tcbllglerı, 3 - 4 ili~ 

tcşrın gcccsındc duşmanın Buyuk 
Br;tnnya üzcrındcki !aa1iyeti sah:ısı-

• nııı. eV\'C'lki g6eclcrdeki ta:ıliyctinden 
az oldtı~unu söylemekle iktifa et -

Di.i(cr tayyar lcrimiz de Clıcı·burg 

c:\-arında dcınıt yoll:ıı·ıııı \ e petrol j 
dı-polannı bomlıardıın:m etmişlcrd·r. 1 
Tayyar lcrinıWn hep.,i i.ıslerinc don-~::::=--=--=--========::-::====== 
nıuşlcrdir. Gece hıa-:ı şcı·alti büsbii- j Ö L Ü 

Türkçe sözlii ve en nefis 
Mısır musikisi ile süslü 

büyük aşk ve macera filmi 

tün fen l:ışmı!Çtır. ı 

E si,, İT.mit mebu u ve emekli Tug
bııy Mu taf:ı Keıen Hfot ctıniştır. 

Cenazesi bugun s:ıat 10.30 da Bebek
te İT$I"J11 s k:ıı;ı 1 'i numaralı ~;ı -
metgahından k:ıldırılarak o,.le na
maz.ı Beyazıt camıınde kılındıktan 

so m Eyupteki n le kabri t mna dcf
nedilc1:ektır. 

( Baı tarafı 1 inci sayfada) 

Alman ı..ruet.eleriııi eşriya.tı 

Bcrlin, 4 (n.a.) - D.N.B. 
bildiriyor: 

Berlin matbuatı Brennerde 
yapılan mühım mülakatlardan 
bahsetmektedir. 

Deutsche Allgemanie Zei
tung gazetesi iki büyük şef a
rasında yapılan her göriişme
yi feYkalılde truihi hadiselerin 

takib ettiğini yazmaktadır 

Gazeteler Brenncr mülfıka -
tının iki memleket arasmdaki 
anlayışın gittikce kuvvetlen -

diği bir :c.amana tekabül ettiğini 
tebarüz ettirmektedirler. 

Hamburger :F'remclenblndt 
gazelesi, ıniılakat esnasındn 

sulhun tanziminden olduğu ka
dar lıarbdcn de bahsedilmiş 

olması muhtemelse d" haı b 
yeni bir safhaya girmek üzere 
bulunduğunu yazmaktadır. 

Gazete şimdıden tahminleri 
yapnıanın lüzumsuz olduğunu 

ÇÜ..'lkü Brenner ,·ngonunda ve
rilen kararların nelerden iba -
ret olduğunu öğrenmekte gecik 
mi:·eccğini iW.ve etmcktetlir . 

Brcnner, 4 (a.a.) - Tebliğ: 

Führer ve Duçe, mevkut Al
man .. İtalyan noktai nazar tc
a tileri çerçevesine dahil olarak 
b\ıgün Brennerde miılaki olmu-s· 
lardır. 

İki devlet adamı üç saat sü
ren ve mihveı· ruhundan mül
lıcm olan samimi bir görüşme 
csnnsmtla iki memleketi alaka -
dar eden bütün meseleleri iki 
hariC'iye nazırının huzuriylc mü
zakeı e ctmişlcı :!ir. 

.Mareşal Kcitel gorüsmenin 
sonlarında hazır bulunmuştur. 

Görtlşmclere hususi surette 
'cnirlcn öğle yemeğinde devam 
edilmiştir. 

Ilreunerıkn a~·nh 

Bı-cııneı·. 4 { a.a.) - Stefani 
ajansı bildiriyor: 

Saat 14.4.0 da Führer, Duçe, 
Von fübbeutrop ve Kont Ciano 
göı"Ü~melcrin yapıldığı '\'agon -
dan nyrılmışlardır. Hitler ken
di askeri trenine binmeden önce 
bir askeri müfrezeyi teftiş et· 
miştir. Hitler, Duçcye fe\·kalft
de SAmimi bir urettc veda ey
lemi~ VL: tren hareket etmistir. 

Bundan sonnı fussoli -
nının treni, saat 14.45 de 
lı a 1 k ı n ntkışlan arasın

da Brcnnedcn ayrılmıştır. Ci
aııo da .iussolini ile birlikte ha
reket etmistir !. 

Mevlüd 

Baş Roll rda : V U S U F V E H B 1 ve LEYLA ~1URAD Kcdarlı ;ıllc:J c 'c dootlıırın:ı t.-ızi
y~tlenmızı bılda-irlz. 

Drama eşrafından Ahmed Kll
mıl beyın zevcesi bayan Zelıha Ser 
daroAlunurı ruh.una ithaf edllme'k 
üzere yarınki pazar gunü ögle na
mazından sonra Beyazıd carnıırıde 
mevlüdu şenf kır:ıet olunacaktır. 

Akraba ve yakınlarımızla arzu 
edenlerin teşriflerı rica olunur. 

Mcrhumenut aılcai 
DİKKAT : Filmin uzunluğu yüzünden Bugıin seanslar 12 - 2 • 4.15 • 6.30 ue 9 da 

Bugün 12 de tenzilatlı matine, yarznki pazar günü saat 10 tıe 12 da ucuz 
AJS!ı:!Z!'ııa Bugün SÜ ER sinemasında ızzzmrı~ 

-22-
yet1 ie yenidrn inledi. Belli idi 
ki c'ok ıztırab çckiyol'du. Neden 
sonra yorgun \'e hafif sesi du
yuldu: 

- Ne v:ır? Ne diyorsunuz ? 
Ne oluyor? 

- Sizi vuranın kim olduğu
nıı soruyoruz. Ben milddcıumu
nıi muavini) im .. 

- Beni vuran mı ? 
İ!ite hakikati şımdi söyliye -

cckt.i.. Osman Kadrinin ıstımb 

la kınılmıcı dt•::l.ıklnnndnn '<-
kacak olan tek helime bütün 
hakıknti ifı;::ı edecekti. Bülcnd
le Müzeyyen en ccrirı hıslerlc 

sarsıidıklarıru his ttil"l'. 
1''almt hasta. konuşamadı 

eedad hunun iit~rinc suali ele-
[," tiıt'li: 

- Si?i M iizeyyen 
\'Urdu? 

hanım mı 1 
1 

MATiNELER YARDIR 

Bu sual Müzeyyeni asla mü-' 
tecssir etmemiş, bilakis Seda
da kar~ı minnettar bırakmıştı. 
Çunlrli o, kocasını vurmamış 

oldugu halde v:ı.k'anın sureti 
\ ukuu hiıtün şübheleri haklı 

olaı ak üzerinde topluyoı du . 
Bu nğır ith:ı.mdan kurtulmak 
ıcın yegane çare kocasmın 

ifadesi olacaktı. 

Fakat ya Bülı•nd? O 9e ola
caktı? Kocasının kendisini kur
taracak olan ifadecıi Bülendi 
itham etmiyccek mi idi? O kur
tulacak, fakat Bülend mahvo
lacaktı. Gözleı i gayri ihtiyat'i 

onu aradı ve derhal onun anla
şılmaz, garib bakışlariyle kar
şılaştı. Ne tuhaf adamdı Bü
Iend? Nasıl oluyor dn hadiseleri 
bu kadar soğukkanlılıkla karşı
lıyor ve kocasının kendisini ıt

ham edecek olan müdhiş sözü 

Göreceğiniz muhteşem dekorlu senenin ilk süper filmi 

ZA ER E,NELE 
• 

1 
lngilterc Sarayı Kralilerinin azamet ve ihti~amı arasında 
çevrilmiş ve Kraliçe V İ CTOR YA 'nın Hükümran bulun
dugu Zafer ve şerefle dolu bir maziyi canlandırmış 
tarihi bir safhadır. Gözler için bedii bir ziga/et teşkil 
ve kalpleri teshir etmektedir, Baş Rollerde : 

~~iemcsinc intizar edebiliyor - Anna eag e dolf Walbrook 
Bülend, mulıakknk ki çok Dıkluıt: Bu şaheser 1939 da çevrilmiştir. Döıt sene evvel 

bnı:"k:ı tüılü bir adamdı. çevrilmiş olan diğer bir filmle lıiç bir müna ebeti yoktur. 
f.Jımra Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı metine/er. 

Kocasının iniltiler arasında __ --=-.:=====:=.:.:...:: ========= ------------""----~"' 
sesi yeniden duyuldu : • 

- Müzeyyen mi? K:trım mı? 

- I~vet, karınız.. Sızi o mu 
vurdu? 

-- Bunu kim söyledi? Hayır .. 
Müzeyyen öyle şey Jnpar mı? 

Herkesin gihü gayri ihtiyari 
Mtizcyyenc ccnilmi ti. Kcmnl 
lfadricLn h::ı!':ka lwrkesin· ba
kıslarında b!r m mnunıyet \...:; 
sempati uyan:nı~ı. Bi.hassa 

Daima en iyi TUrkçe 

Bu l>nft.;: d buyıı l n f • ayet kaz ı dı. 

TÜRKÇE SÔZLÜ 

·sTİK1-AL KAHRAMA 1 
c;o • L k r edildi. 

K hr;ım'.lnlık - C"cngın crl k \ c \. L. n • e'\ er ligin p rl k \ e c:ınlı bır 
t" U c' l h er 

IUıveten: INGILIZ - İtalyan hıırbı nı sösterlr s nem:ı gazetesi. 
Bugun ~ :ıt l \ c 2 30 cfa ten ilaUı m tuıelcr. ~-=-~--' 

Sedad bur dan colı: ınrmnun oı- ı l)Elilt::.w::::;;ıı;:z~~:.::;:Z;~~~w=EZı:z~;a::::=.it:i:&Z:i:E~m~~ 
mu tu. O. mJn Kadri \•aziycli Ş 
gayet a<:1'- hir surette söy1 ıniş ı ehir Tiyatrosu Komedi kısmında 
ve l\Hh:yyuıin bıı ı>lcr.kçrı ci- ÔnUmUzdski Salı gUnü akşamı saat 21 de 
nayetle Jıj~ biı· Hişiği olnıad;ğmı B A E O İ T E P S 
bir defa cl2ha 1. afi mı ette bc-

UE[!EE~ j- Ü B ı· L E S ı· Gişeler bagünd~n 
)'an etmhti. (Arkası \"2?") itibaren açıktır. Blllıl~ı1 
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No. 168 HALKEVLERI Mürakabe 
~ ~El ALiÇ9NUN ::-· 
. SON GüRE LERi · 

Konferans \'e temsil 
Enıi nonü Halkevindeıı: 

Evimizın Cngaloglundaki salonun
da, 91Bırincıteşrin/1940 /c;arşambn 

<>kşamı saat (21) de Glizel Sım'ııtlar 

Fiyat 
nundan: 

Komisyo-

19 No. lu ilan: Toptan k~gıd satı.larında ga)Ti srıii ve ~uımi kfır hadkrl 
ı:ışağıda tc:.bit ı:dılmiştır. 

i
l ____ ....._ ___ __...., 

DENİZ LEYAZIM SA TIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 
130.000 JdJo sa.hunun pazarlık ilinı 

1 - 25/Eyhil/il40 tarihindeki kapalı zarf eksiltmesine talib çıkfti81111!11 
oldugundan, tahmin bedeli 52.507 liıa olan «130.000> kilo sabunun ~ 
'l'eşı irı/1940 tnrilılne rastııyan snlı gilnü sanı ı 1 de pazaı:lıkln eksilt~·~ 
pılacaktır. 1 A l'ft•ndiın, bu herüin Kazık

çı & kıı irJugunu nereden bi
k>\..chı ıh .' 1'.lbise içinde bir şey 

gosteııniyordu. Bir sırık l!a
mahna benziyordu. 

Ne ı €', nihayet :Kırkpınara 

gcldık .. Geldik amma, Kazıkçı , 
ile bılmıyerek y&ptığıımz ala
yın h ... rldı ve h ahı yoktu. Fa
kat , hep ensiz kaldı. 

İhtıvaı Cazgır, merakla sor

mıı'-t•ı: 

H~r . bu ka ar alayınıza 

Jmr"Rı tel, bir ccvab b le \ enne
dı mi? 

- H.ı)ır ... 
:N"r 1i oldubunu sormadı

nız mı? 

H<'rıfi bt. nimı;t:nıedik ki, 
soralım .. 

- S<ıı ı ıadınız.. Belki bihr -
diniz : 

- Nı.: eden bılccektik .. Nere

darı • kl ı " c.elecekti .. 
-- Çc k iri bır d, m mı ıdı? 
- .b b e icinde b• ı. şey gtis-

tcırm ·\ oı du. Uzun, eni or:ıuz

lu, ktı u yiizlii bir , d mdı. Fa

k. t onmup yağlandı ~ı zaman 
.kork m tu .. Her tarafı yağsız 

aclalcli idi. 

- S n n, usta! .. 
s nr , mrkpınara geldik •.• 

Gıirc.~ler başladı.. Bekir, elinde 
kı bet zembili kazan dib'ne gi
dıb bir yere oturmu!)tu. 

Cazgır. güreşçileri desteye 
çaf;Tiyordu. Ali bey Bekirin so

yunup meydana çıkmadığını gö

runcC', bize dönerek: 

- G ... liba, bizim hamal, kü
çiik ortaya .. çıkamıyacak dedi. 

Deste gifref'i bitti. I<üçük 

1 
orta giirl'şleri ilan olunudu. 

Bekir, gene soyunmamıştı .• 

Halbuki o vakit küçük ortaya 

çıkan pehlivanlar yaman adam· 
)ardı. 

Bnbirımize 

bey dedi ki: 
bakıştık .. Ali 

- Çocuklar, herif küçük or

ta ·n. d::ı. l:tkmıyor. Galiba bü· 
yi.k ortaya güreşecek .. 

Kara 1bo cevab \'Cl di: 

1 - Bilüınum sargılık kiıgıdlar, beyaz, kur.suni \'C s:ırı muknv,·::ılar, 
- Ağam, büyük orta pehli· ;:ubemiz azulnrından Kc al Emin gazete kiıındlaı 1 azami 15 

\'anları onu yer Bara tarafıııd::ın bir konferans •ı:enle-.• 2 - Bırincj \ e ıkıncı h. ı nıı· k:ıı;ıdlar, biletlik kiigıdl, r, vPrjeli kfı-
B d cek ve ten ıl ubemiz (Ate ) pıycsıni en e: ğıdlar, tak\lmlık, abajur, duHır, el ı i, parl.ık l'bru k;igıdları, kiı:;ele mu-

1. 1 tem ıl cdcccktır. Gelmek .. rzu eden-- Büyük orta peh ıvan arı knvuıları, tazyık cdılmiş mur;, · ,.1 lr, elofan kagıdları az, mi < 20 
for n dm t h) dr>rıııi l> n uzdnn cıl-

tanmmış insanlardır. Bu acemi 3 - Parşömenler, zamklı k. ı;ıtlnr, beyaz 'e elvan knrtonlar rıznmi <"' 25 
mnl. rı rka olu ur. 

adam bilmiyor. Haber yollasak 4 - Pi:ılur, resim 1 :ıı.;ıdı • dı kıo no knrton, tu\'alet kfıgıdı, muhtelif 
fena olmaz ağam. ı ı kapaklıklar, mücellit bezı \ e "" uı rı, bey. z 'e eh nn 1-. rt• nl. r ~a-Askerl ik işleri mı q, 3o 

Dedim. r.. ........ _. .... ...._ ..................... __ • 5 - Sım kopya kagıdı, kuşe, luks karton \e k1'ıgıdl:ın, iyi resim ka-
Ali bey, bunun üzerine ağası- ŞUBEYE DAVET ğ.tıarı aznmı ("'. 35 

nı çağırdı. Ve, şu emri verdi: Fatih Aı;kerlik Şubesinden: 20 No. lu ılan: Kırtasiye s, tıslarıııda gnyrı· scıfi ve ~ zaıni ·kfir h:ıdleri 
- J{iı.hya, git ~u Bekire söy- Sı r 8. he 'b n mu :u Mehmed şu suretle te bıt cdılmi tir: 

Jc küc·ük ortaya çıksın .• 13üyük 1 cglJ Ahn et 'l'n 'ı.k (2424) ı - Yerli mektep kurşun kak nlcri, yerli mektep mürckkt'plcri top-
ulıcyc ı;elme i. ta . . (' 10 k d r 2" ortadn yenerler sonra onu.. • • • ncı ır;ın o • pera ·en ccıyc " 

Kahva, Bekirin yanına koştu. 2 - Yerlı mektep c!efterlerı toptanrıya 'ö 20 pcrukendedyc "' 25 
J Fatih Askerlik "Ubcsinden: 3 - Yerli mektep l!istıkler , mektep uı;laı ı topt;ıneıyn '1 20 perakcn-

Söyleyeceklcrini söyledikten 1 - Şımd ye kfld, r hıç askerlık et- dcciye "< 35 

sonı a geldi. Şu cevabı getirdi: mC!lı 'e geçen c lbleı·de bekaya 4 - Keşılmlş çizgili \'e çlzgımz ycızı kfıgıtları, re im \"e mctod defter-
I 'f a· ı o ve sevk nrttıgı l • .ı.lmı 316 - 335 - !I en ım, soyunm y r.. lerj, mnr;lı k:ıplı de.terler, A\lııpa z.1mk ve ıastıkkri, AHupa kurşun-

N (dah'I) d 'Tllu top< u, muhabere ve - ı eden? kalcmlcrı, knlcın saplaı ı toptan ıya 30 pcrakcnclcclyc "'- 40 
ıst hk.ım nıfına en ~p erat a ker<' 

- Biraz bekleyiniz diyor 5 Matb<ı.ı lcv:ızımı, kc ılmi potur \JC parı;uk kaüı.tlıırı toptancıya 
sev, c<lılc<<'kleıd r. '7o 35 

- Sôylemeclin mi biıyük or- ., Sub-" t 15/10/040 
"' - ~"' ı gunu ı 6 - Yıızıh::ıne lev. zımı, A nupa miirel, kcplcı i topt~neıya % 40 

ta tehlıkelidir, diye? • ,ılı u l • •• lı t <9> dur. 7 - Celı ı,alcm 'e defter len, fnntazi defterler, lt•ks hokka t::ıkı!Tl-
- Söyledim.. Muk lleflc 111 l<ıyin lunnn gu'.lde nu- tarı, lüks buro levazımı, tic. ri defterkr, resim alfıt \ c le\•azınu için top-
- Bak, Allahın fıkarasına .• fu lı h .}C rı~la b rlik·e şu- tancıya ...,. 50 

b<'.dc h..ızır l ulunm::ıları ıl.ı 1 olunur 
Git c.-öylc cıksm? Sonra on pa-

ra a maz .. 
Kahya, tekrar Bekiı in ya

nıım gitti .. Ve ÇOK gec.mcdcn 
geldi. Sorduk, ne oldu diye, 

Kiı.hya sunları söyledi : 
- Korkmasınlar, yiızlerini ak 

ederim .. 
Doğrusu gülüştük.. Acıdık .. 

Onun büyük ortayı kurtarma

sına imkan yoktu .. 
Uzatmayalım, kiiçük orta gii

reşleri de bitti. Büyiik orta cağ

rıldı. 

Pehlh anlar soyunup kazan 

dibine geliyorlardı. Halbuki, 
bizim &kirde kıpırdama bıle 

yoktu. 
Ali i.ıcy hai;'lrarak : 
- Bakın şu deliye çocukiar .• 

Gene soyunmıyor .. 
B en cevab verdim: 

- O pch li\'an değil.. Meczu

bun biıisi galıba ..• 

Kam İbo ela: 
- İsiniz kalmadı da bu deli 

ile mi uğr:ışıyorsunuz •• dedi. 
Faknt Ali bey dnyanamudı •. 

Kah:;asım yolladı. Aldığımız ce

vab şu: 
(Sonu var) 

8 - Fen \ e hende c iılfıt \'e le\ nzımı, has ;ıı; kiığıtlar ve bozulnn esyn 

1 1 
için toptnncıya ~ 60 

-
___ r_ı_· v_A_T_R_o_L_A_R____ 9 - Satl!H mahdud hu usi bir mıırka altında s.1tılan c ya için top-

tancıya C' 75 

cdılccektır. ~ 
Şehir 5, 6 7, 8, 9 ucu m. dclde ilin perakendecinin k{ır hndl~ri ileride il·in 

tiyatrosu ı 21 No. lu ilan: Yc.'rli pamuı .. ıplıklcı i içın lktısnd Vekalc.tıncc n.ırh tes
temsillerİ bit ve ıliin olundu una n. rnn bu lıyatıarn Ticaret Vekiılctlrıee U:in edilen 

Teı)elJasnuhı Dram Kı mmda 
5/ıo/g40 c. m. ı t<!fı g•ınu akşamı 

bn t 20.30 da 

OT t}L L O 

istiklal caddesinde Komedi kısmında 
5/10/940 Cuınartesı ak :ınu 

snat 20.30 da 

YALI UŞAGI 

il • 
RAŞiD RIZA Tiyatrosu 

HALi DE P iŞ!<iN beraber 

'i/10/940 prııtırtcsi, 8/10/940 snlı 
gecelen Beyoğlu Halk sıncmn ında 

YATA KLI VAGONLAR 

KONT ROLÖRÜ 

Vod\ ıl 3 perde 

t L A :S 
!J40/842 
Bıga icra mcrnurlu!jundan: 
Blgl d.ı terz.ı Ahmed Sokullu \C

kilı Bidayet öncr·e 69 lira .65 kuı uş 
bon;lıı Bıganın Dlmctoka mıhiyesın-

kür yüzd~ i ilôve edılerek s tı ynpılacaktıı·. Bu me\ zuda malıyet nazarı 

j ıtif:mrn alınınıyacaktır._===c=9::4=9=~================= 

Ankara dil ve Tarih - Coğrafya fakültesine 
Bursiye talebe alınıyor 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakiıltesine ımlih::ınl::ı tam veya 
yartm burs 'eritmek uzcre talebe ulınaeaktır. Tam burs nydn kırk ve 
yanın burs ayda yirmi lırndır. Lise mezunu olup d::ı olgunluk imtih ... nı 
\iermış olanlard.ın \"eynhud e\ \eke fnkültcde kaydedilmiş bulunanlardan 
burs talebesi olmnk istiyenlcrin birinci teşrinin 10 una k:ıdar Fakülte di
rektörluğune istida ile müracmıt etmeleri ltızımdır. Burs alan talebenin I 
t!llıi olneagı şartlur f.ıkulteye muraeaatın öğrt>nillr. c9034 c59ii 

İstanbul telefon müdürlüğünden: 
İstanbul ve Anknrn Telefon Mudürlliğu santral \'e at<.ilyclerind srtiş

Unldıkten sonra diger merkezlere hıyin \'e izam edilmek uzeı c ını.isabaka 
ile (31) ade<l makinist, (3) acled cle!ttr:kçl ve ( 10) adcd montor alına
caktır. 

Müsabaka imtıhanı istanbul \e Ankara Telefon Mudlirlüklerinde 
25/10/1940 tarihine musadif l:Uma gunü snat 10 dn yapılncak \c muvıır-J 
fnk olnnlnra staj müddetince ellişer ve tayininden sonra aıtmı~r lirn ucret 
verilecektir. T:ılıblerin kanuni evsafı haiz san'at mektebleri elektrik şube
si mezunlarındiJn o1ınnsı ve ıniısabaknyn girebilmek için 21/10/1940 pa-
7.artesi gilnu saat 17 ye kadaı· mcı.kfır telefon Müdtirluklerine e\ rnkı 
müsbite ile murneaat edilmesı şarttır. (!)338) 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

2 - ilk tenıinnh 38i~ lircı 35 kuru, olup ~artnamesi her gÜn 263 *"' 
ruş bedel mukabilinde :ılııınbilıı·. 

3 - İsteklilerin ~490 sayılı kanund:ı. yazılı vesikalarile birlikte belli 
gtırı 'e saatte Kasımpa~::ıda bulunankomisyonda hazır bulunmaları. c911'11 . . . ~ 

170 ton sadeyağı 
1 - Tahr.1in <·dilen bcdcli c212.245 lira ıılnn c170.000 kilo sadcyajlD" 

26/Eylfıl/1940 tnrıhirıdeki kapalı zarfla eksiltmesine talib çıkmadıı,rın.-a 
9/1. Teşrin/940 t:mhine rastlıyan çarşamba gunu saat 15.30 da p:ızarb~» 
eksiltmesi ynpıl.ıcaktır. 

2 - 1lk temın.:ıtı cll.862> lirn<.25> kurus olup şartnamesi her ıfila 
komısyonclnn cJ062 kuruş bedel mukabilinde ;ılınabilır. 

3 - 1stcklılcı in 2490 snyılı kamıııdn yazılı vcsikalarile birlikte ııelll 
gün ve saatte Kasıınpaşada bulunan komisyona mtlracanilnrı. c9t94> 

• • • 
l - Tahmm cclilcn bedeli «11236~ lira cGO• kuruş ol::ın c3000 meıı' 

erat kaputluk kumasın 9/1. Teşrin/1940 tarihine rastlıyan çar§aınba g..-. 
nii saat 16.30 d<ı pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Jlk teminatı <852> lir::ı c75> kuruş olup şartamesi her gun K~ 
sıınp::ışada bulunnn komisyondan bedelsiz olarak alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 s..ıyılı kanunun istediği vesıkrılnrln b.rlı1'1f 
belli gün \ c saatte komisyonda hnzıı· bulunmıılnrı. c9426> 

• • • 
1 - Tahmin cdılen bedeli 1724 lira ol::ın 2000 yatnklık yt nim 9/1. 

Tcşrin/1940 çar,amb..ı günü sa::ıt 15.30 da pazarlıkla eksiltır.C!;ı y .. p lJcaJ&-t 
tır. 

2 - Kat'i tem nntı 258 lira 60 kuruş olup şartname ı her gun be"' 
dclsız ol.ırak komı yondan al•nab.lh". 

3 - h.teklılcı in 2490 snyılı ~.~ınundn ynZJlı ve ıl,alaı ile bırlıl· tı.; belli 
gıin \"e :ıatte Ka ımpa <ıdn bulunan komisyona murne atl..ırı. tloi.!9) 

* * • 
l - T hm in c:dilen be-deli 8620 lıra olan J 0.000 b lo ) .ıUı 1 k 

9/f. Te rı/1040 t:..r'hine ıastlıyan çnrı:amba gunu ant 16 d. 1 ız J 
sıltmec;i yupılacakUr. 

2 Kııt i tcmlı atı 1 W3 hr olup şartnamesi her giın kom· yondnn ~ 
del ız ol. ı. k nlııı l.Jil • ~ 

3 - t tcldilerin 2490 a:t ılı k ıJuntl::ı ya71lı "" lr ' rllc 
ı;un 'e atte K ımpaşada "bulunnn konıisyo 1 n ı ı ... c, uUnrı. . . "' birlikl<' beli 

(9428) 

200 Top B.ınt izola cm.ıııune gihi 
3000 Met. Makaron O. 50-1-1. 5-2-2. 5-3-3. 5-4-<. 5-5 m/m d~ 

500 :ı> 

500 > 
500 > 
100 Ad. 
100 > 

15 Met. 
200 Ad. 

kut.runda beherindcn :::oo metre 
Dizyemlı !zola kablo 1.5 m/m 
Dızyemli lıola k,ıblo 4 > 
Dızyemli izohı knblo 6 > 
J>ırınç kapalı anahtar 
Sıingulil filcysin lambası 1 Hl \'Olt 10 vat minyom sün~ 
siporta güre 
1pekli muşamba 0.10 
Yeni gemıler iı;ln anahtar bnglı iki nümune gibi lı<'herir 
den 100 aded 

100 Met. Cayro kablosu baglı crıumunc gıbb 7 kollu 
1000 > Keten mcıl<a:t>n 0.50 cbnglı niiınune gibi> 

l Ad. Pen cınenin dkturülınesı ere ın gibh 
Yuk:ırıda ynzılı 12 kalem malzemenin 'i /]l)/1940 tnrihiııe ra tlıy:ın ,_

zartcsi gilnü snat 11 de Kasımpaşad:ı bulunan Dehiz Le' azım Satınal.., 
komisyonunda adi pazarlıkla ek ıltme 1 yapıluc ıktır. c9466 

ASKERİ FABRİKALAR SATIN ALMA KOMiSYONU İLANLARI 
İstanbul Belediyesinden ! j 

üeıı Ahnıed i1ğlu terzi Ali Calışkn
nııı bu borcund .... n dolayı aı;ık arttır
ın.ı ıle par.ıya ÇC\Tılmesinc ),arar vc-ı 
rilcn: 

1 - Kurumumuz kız \'C erkek talebesi iç.in mikdar \'t' muhammen be
del ıle muvnkknt temın,ıtı a~ ıda yazılı döı t kafoın muhtelif cins kuma-ı 
şın 12-'10/1940 cı.ımnrtc i gi.mı sant 11 de Rektorliık binnsındnki müte
şekkıl komisyon tarafından ihnlesi knpalı znrf usulile yapılncaktır. 

60 metre mıkfıbı 4.5 - 5.00 M. boy 0.30 - 0.40 M. da dış bud:ı) 
tomrugu t t nbnlu.ı 1,uı tulu yıldonuınunu kutlulaına mcrasimi~ıc iştir k edccr'k 

tla t t 'c bu tikler bırınci tqri•ıin altıncı gunü sant 9,30 da Sult. ııah
Ylt:, nıcyd nınd:ı torılcııtacak, r,. t 10 d::ı hu eket edt:rek T. k un m• :;da-

nde bulunm k uzt' <' Cu ıhuı İ) et Jfalk J>m-tisi Rci i \ c ishın
\ C u t 

ımtı' 1ı ıı etler, Ticaret odu ı ht yetlcı i \ c c naf ceın yelleri 
rak ı ıie t, .. ı. nmış ol .. "l tr•bunu t. rıfieri ııcn olunuı. 

ENDiN 
1940 

T. iş. BAN KASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
B İKRAMİYE PLA.NI 

BiRiKTiR 
iKRAMiYELER i 
1 adet 2000 liralık = 2000.- lira 
3 > 1000 > = 3000.- > 
(j > 500 > = 3000.- > 

12 > 250 > 3000.- > 
40 > 100 > = 4000.- > 
75 > 

210 > 
50 
25 

> 
> 

= 3i50.- > 
- 5250.- > 

Kı:~ideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 

Aı;uıtos, 1 lkinclteşrirı t arih le· 

rlrıde vapılacaktı r. 

Bif.!'<ı top;ısunuıı teşriıue\'\ el 928 
ta rıh 'c 3 ııuınar<ısınd::ı ku) ıtlı Dıme
tok,ı nahl)C inde Dınıctolrn ıne\ kıın
d rkı Fıc;ıcı U, a ı, {!nrııı \ c ımali 
mc rlık 'e cenubu yol ıle mahdut 
800 irn ar anın t. ınnını. 

Muhammen kıymetı: 125 lira 
I~vcafı: Bu , rsn halen tarla olarak 

kullanıım.ıkta \'e koy lr;indc duz bir 
mc k de \ c içinde bir ce\ iz ve bır 
arınud • g. cı me,·cuddur. 

s.ıtı' ,..(' k rttırmu suretile y:ıpı
lacn •ınrfan ve arttırma be<leli de pe
şin olciuguncla arttırm.ıya ıştiı ak e
deClklcriıı muh.m men kıymetinin 

yuzde yedi buı;ugu ni bctınde pey 
akr i \ierıncleı i \iey.1 milli bır ban- ı 

k ıd.ı"I tem nnt mektubu grtirmcleri 
icab eder. 

Birmci arttırmn 26/10/940 tarıhine 1 
ra Uıy:ın cumartesı gunH nat 10 dan j 
11 e kad ı· Biga ıcı-a daıre ınde icra . 
cdılecck ve muhamıneı\. kıymetinin 
yi.ızd yetmi i>c inı bulmadı •ı surctt 
son arttır. n1'1 tanhhlıdil bak kalmak 
şaı·tılc :wttırına ıo giln temdit edi
lecektir. 

lı<inci arttırma: 5/ 11/940 tarıhıne 

rastlıynn salı gunu sant 10 d:ın 11 e 
kadar aynı dairede yapı\J'lcnk arttır
mı:ı onunda g .. yrimenkul en fazla .ırt 
tınının ustunde bınıl•ılac .. ktır. 2004 
No. lu icra \ c lfüıs kanununun 3890 
No. lu knırnnla degıştırılen 126 ıneı 

maddesine tevfıkan haklaı ı tapu si
cilldc sabit olmıyan alacaklıların di
ğer alfıkad:ırlarııı \'e irtifak hakkı sa
hiplerinin lıu haklarını faiz \'e mas
rafa d .. ir olan iddialarım Han· tari
hinden itibaren 15 giln ic;lııdc e\ rnkı 
musbitclqılc birlikte dairemize ınu
racaaUarı lfızımdır. Aksı halde hak
ları tapu sıcillde sabit olmıynn ala
caklıların satış bedelınln paylı:ışma ın 

dan hariç kalacakları ve daha fazla 
izahat almak istiyt•ıılt'rin H!g,ı icra 
d::ıireslne muracaaUa 940/S42 snyılı 
dosyada mevcud tnkdirl kıymet z:ı-
bıt vnraknsile 30/9/1940 tarihinden 
iUbaren asılı bulundurulacak açık 

arttınnn şartnamesini görup anl:;ra
bilecekleri ıı;ın olunur. 

2 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin mu\ akkat teminat ve teklif mek- 1 
tuplar)le kanunun tayin ,cttii:i vesaiklc ihaleden bir sant e\·veliııe kadnr 
komisyon re! liğine 'ermeleri. 

• 3 Kum,ış numunelerini gormek \'<' dahn fazln i:ı::ıhat ve şartname i-
ni nlmak jı;tıyenlcrin enstitü d:ıire mudiıı luı,uf1c muracantları. 

c6139> c9230, 

Cinsi 

Erkek elbiselik 
kumaş 

PHltoluk kumaı 
Tnyyör > 

?.fanto • 

İzmir iskan 

Mikdarı 

1200 m. 
345 m. • 

80 m. 
25 m. 

F iyatı 

fi!'iO 
750 
725 
650 

l\lüdürlüğünden 

Tutarı 

7800 
2:187.!iO 
580 
162.l:O 

1 l.13f100 

Urla kaza!>. merK.czlnd~ &oçm.:nler için 100 e\.in inş<ı ı 26/9/1940 ta
rihinden 10/10/l!l40 t::ırıhine kaöat 15 gün muddetle \'e lrnpah zarf usulü 
ile eksiltmeye çıknrılmı~tır. 

Muhammen keşıf bedelı beher evin 599 lıra 48 kuruştan eem'm~ 599461 
lirn 10 kuı uştur. ihale J0/10/1940 günu saat ı ı de tzmir i~kiin mildürlü

300 metre mikabı 3.5 - 5.00 M. boy U.:..>.5 - 0.45X0.08 - 0.1 t 1'
ebadında dış budak kal .. sı. 

9.4i7 metre mikabı 65 adecl 4.50 XO. 18X0.18 1\1. ebadıııda dı buda" 
nga<;ı. 

Tahmin cdlkn bedeli «21268 Ji:"tı 62 kuruş olan yukarıd::ı cıns ~ 
ınıkdaı ı y.ızılı tomı uk ve kertstc ı skeri fnbı lk::ılar umum mudilrlugu Jllet' .. 
kez s;..tın rılma l.oıni yonunca 15/10/940 salı "linil snnt 15 de kapalı z:-rfll 
ihale edılccektir. Şartname parasız oı .. rak koınisyondnn \cnlir. Talıb1e~ 
muvakkat temınat olcııı cJ595 lıl'a «15 kuruşu ha\j teklif mekh.ıbl::t~ 
mezk(ır guııdc s:ıat 14 de k.ıdar komisyona \'l'rmclcri ve kcndilerınin 61 
2490 numar:ılı kanunun 2 \'e 3. ım:ıddelcrin<lel.i \'e alkle komi yonucu ol
madıklarına ve bu işle alfıknd::tr tücC"ard:ın olduklarına dair tıcı:ıret oc1Jd' 
vesikasile mezl,fır gun 'e saatte kcımis;> ->na ınürncantıarı. ~9230t 

• • • 
'Tahmin edilen lıeher tonu 369 lira olun 90 ilfı 225 ton toleol A l.~ 

Fabrıkalar Umum Miıdurlilgu merkez s .. tın'll a komi yonuncu 21/10/l!}tl 
p.ızarlesi gi.imı s.ınt 11 de kapalı zarf uculıle ihale <.'<.lılecektlr. İ te .tıJerlll 
ilk teminrıtı 6227 liralık ınakbuzlnrını hm i teklıf mektupl. rını en geç rncı .. 
kür giin r;nat 10 a kadar komi yona \'ermeleri. Şartnnmesı 41G kuru n ukT 
bilinde komisyondan veı ılır. c9471> 

• • • 
Tahmin edılen bedeli <:40~ lıra olan Dakırköy bm·ut fabr kasındn me~· 

ğünde yapılncaklır. Pl;in ve şartnameler iskfüı mfidürliigiınde her gün gö- "" 
rı.ilebilir. 1steklılerin ıhale gunu muhammen bedelinin yiızde yedi buçusu cud dort ton bisıılfat pauırlıkln sutıl.ıc~ıktır. Talihlerin c6 liralık ter ı 

makbuzlnrıle ber.ıbcr 15/10/940 salı gllnti ı.. at 14 de Tophane s. tıp:.ıt#" 
Olc·ı ıı 4497 ıı·ı·alık teını·nat mektubu veya malı'yc m~kblızu •·e Tı'caı·et \'e --

u • rında Asl<eı i Fabrıkalar yollaımısıııdakı satın nlma komisyonunda bulunıT•' 
Snnayi Odası ve ehliyet vesikalarile birlikte 2490 sayılı kanuna göre ya-
pneaklnrı teklif mektuplarını lhnleden bir srı.ıt e\ vel iskiın dairesindeki ları. c94n:. .=:;:::::; 
komi vana tevdi etmeleri iliin olunur. (9208) 1 = === ============:.=:================== - -ı İstanbul elektrik, tramvay ve tünel işlel-

Yüksek mühendis mektebi - meleri umum MüdürlüR"ünden 
direktörlüğünden: 1 ı _ 100 ton trunsfonnatör yağı m r>ktupln teklif iı.f.,mek suı,,t'lc ttııt 

Şıındlye kndar mektebe kaydedılmiş olun talebe .ıde<l • lın:ıenk ıniktn- alınacaktır. 

1'l tecavüz etmiş olduğu cihetle: Aşağıdaki günlerde bir Jıırı;i ımi abnka: 2 - Mu\·aı-k,1t temııı.ı• ı• klu.ın 1000 liradır. ~ 
imtihanı yapılacaktıı·. 3 - Teklillcrin Jevazımdnıı parnuz tedarık edilecek şaı;tnamc iıl 

7/ B lri nciteşrl n/1940 Pazartesi: tnrıf, la uygun OliJı':ık JR/10/1940 cuma günu sant 17 ye kadar Metro tıaı;; 
Saat 9 dan 12 ye kadar Cebir Trikoııoıı ıetrl nııı 4 lincıı katıııd ıki levazım müchirlügunc lınza mu:ıbilide \'erilmiş olıJI 
S::ıat 14 den 17 ye knclar Geometri lazımdır. (9404) 
8/Blt'lncitetrln/1940 Sal ı: 

Saat 9 elan 11 c k::ıdnr Fizik 
Saat 13.30 dnn 15.30 a kadar klınyn. 
Saat 15.45 den 17 ye kadar ynb::ıncı dil cFı.;.n~w':ı, insıı.zc<', Almnnc, > 
Mektebe yazılı santlerden geç gelenler, knyıt karnesini yıınıııcla bulu•1-

durmayanlarla kopye knlcmsiz veya mavi ııı.ıı t•kl,('h iz gelenler imtihanla-
ra ı~l!rak edemezler. ıı9303o 

Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden 

25 cylul 1940 da bnşlıynn talebe kayıt \'e kabulune 
rin 1940 da mhnyet Hrilcccği alaka rlarlura bildirilir. 

15 biı ineltes-
940 h 

Yüksek Öğretmen Okuluna Talebe 
Kabul Şartlafl 

. d~etJ 
Lise öğretmeni yeUştlı·en ul:ul, )'atılı \'e parasızdır. T ahsll mu bd 

4 senedil·. Okulu girebilmek için lise olgunluk diplomasını elde etınıŞ 
ıuı~mak ve kabul imtihanında muv:ıtr .. k olmak l azımdır. 

Namzet kaydı 11 Eylfılden 12 birincileşrine kadar salı \'e c.umn gıı~ 
Jed yapılır. Knbul imtıhanı 14 birineıtcşrin gunü başlar. Daha f;ı l<ı rrı iJI 
lümı t i 1iyenler okula müracaat C'deb'lirler. Yazı ile müracaat cdenıer 
6 kuruşluk pul gdndcrmclcri liızımdır. ~ 
==================================::.:::::.~ 

YATILI - VATISIZ - KIZ - ERKEK 
_____ , tohumlar 

• • • 
HAYRiYE LiSELERi 

Hububat, Bakliyat· ve yağlı 
ihracatcıları birliğinden et 

Birli imiz umul i heyeti 21/10/19.40 pazartesi giinü saat on beşdc öfll 
Abicl hanında toplanncaktır. . ricl 

Saraçha.oebaşJDda Horhor Caddesinde Telefon: 

ANA I L K ORTA LI SE 
Eski ve y<:ni talebenin kı:ı;>'ldları hergün saat 10 - 17 ye kadar yapılır. 

Ynbancı dillere ilk $nı!lardan itibaren başla•ıır. Son sımrta fen ı;,'llbesi dtı vardır. 

T-.cl be mektebirı hlısusl cılobüs VP otomohilıle cvlerinP nakledilir. 

Birlı •c dahil nıalarm mezkiıı· gün ve saatte içlımaa gelıneterı 
olunuı·. 

RUZNAME : Bt tc;min tanzimi. (9416) 

Sahıbi: A. C emalcıldin Saraçoğlu Ne ı'iJat Mudurü: Macid çetı rı ~ 
n ı ıldı~ı ver: (H. Bekir Ctirsoy lar \C Cemaledd i rı Saraçoğ l ıı m tba 


