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Yıldızda Neler Gördüm 
YAZAN: 

İSMAİL MÜŞTAK MAYAID 
Bu turihl \ e edcbı eser ıntışar etmı!:tır 

Semih Lütiı Kit:ıbevındc bulursımu • 

Her yerde 5 kuruş GONL UK SIVASl HALK GAZETESl Her yerde 5 kuruş 
-

Almanya 
Kara.denizde 

_A,ln>an3 a Karadenire fo- ı 
'-11'.:itir. Ve Sc)\~M. Rus)anın 
karşısnıda nw\ :ıi almıştır. ı 
l\a'l"<ctdPniı. k" ılarında. bir 1 
l\lıııau~a, Ru"~·anıu höğİiim· ı 
l~ş hir lıaııı;t•rtlir. _J 

~: Hüse~in Cah1'1 YALÇIN 

fiı. !manya Karadcnize in
~ ıniştir. 1talyan gatcleri 

•tler ile Mussolini ne zaman 
rnuı· · b ıt. ... at etmişlerse arkasından 

t~ <levietin ortadan kalkmış ol-
Ugunu son Breııncr mülakatı 

\'esttesiyle söylüyorlar<lı. Al
l'rıanıarın Karadcnize inmesi ile 
i~llıdı de Rumanyanın ortadan 
"1kınış olduğu temin edilebilc

t!:<}{ rni? Bu babda alınan tel-

· ·~ 

ingiliz 
·gi. 

• 
nın t' u n 

Churchill harb \a
ziyeti hakkında dün 
avam kamarasında 
mühim bir nutuk 

söyledi 
--<r-

Londı., 8 (a.:ı.) - B. Churehill 
A\ am K:ırıı.ırı ınd:ı. lıu"ıasal.en şu 

·l>cyanatta bulunnıustur: 

- Hıtler kin ve 1ehcvvüninü bu-
yuk ıwhıı lerımızın ve bılhassa Lon-
dranın Sİ\ ıl uh .. lısıne çcvirelidenben 
bir ny g('ÇmiııUr. 7 eyhildc şchirlel"i-
mi7.ı hiık ılı y .. k, .. n cclr:ceğiııi bil
dimııştı \ c o ı.ıınadan beri zalim 
nııık ::ıdını b:ışarmnğa çalı5tı. 

·- -- --- ·-

--<' 
Başvekil 

Halaydan 
dönüyor 

- -o--

hkenclerun, S ı a.a.) - Baş
\'ekil Dı·. hı•fik Saydam be
raberlerinde Vali Sökmensü
er, I\'.omut!ı.n Şii,krü Kanatlı 

ve Parti Miil°t'ttişi Balıkesir 

mebusu Fahreddin Tiritoğln 

okluğu halde ımat 18 de şeh
rimize gelmişler ve Ankaraya 
müteveccihen yollarına de
vam etmif5lcrdir. 

Başvekil giderken istas
yonda bir kıta asker selam 
resmi ifa etmiş ve kalabalık 
halk kütlesi ve mektepliler 
tarafından a'ıkışlanarak u
irıırlanmışlaı:dır. 

--------'---- '-"- -

SaJuu,.·a vapunınun itaJ~ au t.oı1ılt10 ;n t.a.rafıncla.ıı dnrchırnrulnıa<oını temı;,il eden ~ 

lıtr: f h. aberleıı· eksı·k ve mu··b· N,kbin m hıyette ~yler söylemek-
d llrldır. Hatta Bükrcşte neşre· ten d;ıima çekinirim. Zira milletimize 

1 eıı resmi tebliğ biJc vak'anın bt-teri oylcndıgi zaman şeıefin-;: ı 
Vali, komutan vilayet hu- ı 

duduna kadar k"ndılerine re- 1 ;,,.-------·-------------------- s k 
fakat ooecekJ1>rdır. ' ') a ar yan n 

L--- _____ ..J Moskova r l)ı~hiyeti hakkında hiç bir şey h;:ılel gl'lmcz. <Alkışlar) 1'';ıkat hüdl-

~~hncmcktedir. Onun için . • . • •' . elerlc tcı ~·yut etmiyen yatı~tırıcı be-
idısenin şilmul ve mahiyeti lngıh1. Ba?cloli dmrchıfü• (Sou 3 üncü eayfada) 

tıhan politikası üzerinde yap: ======--====================== 
Rumanganın büyük elçimiz Ege de~izin 

işgali düıısabahgitti de merakh ~ı muhtemel olan tesiri hak-1( "\ ~ . "\ 
111da bir mütalea yürütebil - Avrupada harb ) Afrıkada harb 1 

:ek için biraz beklemek ve \'a- \._ - - - _J 
tu~Yiin inkişafıııı göz önünde Hu··r Fransaya ı·t 1 etrol 

tnak icab ed~r. a ya p 
';llt. ~eı· halde daha şimdiden a- · · 
y ~a söyleyebiliriz ki Alman- iltihak eden S) k) 0tJS1 
tı a l<aradenize inmi~tir. Bunun 

\ı~tb de\:esine Amünba:ır, .. mu- Fransız pilotları ç e k i y o r mu ş 
1ti k:ıt bır vakıa oldugu şubhe-b: bıııunmakla beraber harb 1 

l'eketı · · · k. f b 1 k mırı erı?ın ın .1şa ·~· a <.1• Müte abil hava akın-
~l>lı. ılan haız olabıleccgı tesır , 1 
%J hıtyiik olabilir. Meselenin ları şıddt!tle devam 
t k ehemmiyeti de buradadır. ediyor 
~ Q ta harb neticesinde Alman- 1 

da Yalıuz K radeniz ıyılarm· 
.:: d gıl, daha bir çok kıyılar-! 
la geri cekii.erek kendi hudud-
~·içi~e büzülccektir. 

h ıı~ l'lvayete göre H.umanya
" hır kaç Alman fırkası geli-
"(lr lY ~ b" . J> ~ · ıger ır rırnyct "uman-
~ tcı1ıraklannda. henüz Alman 

le ~aı ı bulunmadığını, gelen - ı 
nı~tı 2abit heyetlerinden ibaret 
~ıuu~ı . ı 
~k. a~nı, maamafıh Alman 1 

Londıa, 8 (n.n.) - Huı Fnm 121 r 
cfı general De Gaulk'uıı \Jmumi 

kul'arg .. hı dun şu tebliıı:I m:şı etnıiştir: 
Hur Fl'<ınsız tayyarcclligi f;ı.Jıyeti

nı ınuhlcllf sahalarda. gu termişHr. 
Buyük mu külıllu ragme.ı .. ımnli Af
rıkadan gelm('kte ol:ın bir çok Fran
'"17. pılotlan serbest Fransız ku\ \etle
rine ılt,hak etmek üzere Ccbeluttarı-
ka \·lısll olınusl.ıı·dır. Mı:ııılt.-Scf 'bun

l::ırd:ın ~ekiz fayyaı·e yold::ı di.i iiı ul
mıişlu. 

Jfabeşi tnn so Mısıı da Fr:ınsız is
tıklilll uğrun!>. h:ıyafüırını feda et
mekte olanltıı:ı'1 adedi her gün nrt
maktndır. 

İtalyan filosunun 
hareketsizliği de bu 

. yüzdenmiş 

Berne, 8 (a.a.) - Rcull'ı~ 
Burnyn gelen yolcuların :ııılatlıkla

ı·ına gore, petrol fikd::ını Honı:ıda sık 
Slk göruı;ulen bir ınuhaH!re ınevzuu
dur. noınadaki siy:ısl mi.ışahidler 
So\'yetleı den beklPnilen pelrollıırın 
gelm('diF,ini .zAnncttiginden Brenncr
dc. y. ptıkları millakatta ll. ll itlerle 
){ussoliniıı.n konustuklnn mUhım 
ınesclckrden blı'inı teşkil etligi bir 
çok kiııısı•ler t:ır.ıfından tamim edll
mek1edlr. Ayni kimseler lhılyan ti-

Alman kıtatarı Rumen 
ordusunu tensik 

maksadile geliyorlarmıf 
-0-

Londra. 8 (a.a.) - Reuter 
bildiriyor: 
Dün akşamki Londra gaze

teleri, ''petrol kuyularını sabo
( Sonu 3 üncüde) 

Romanın tekzibi 
Veni bir balkan antantı 
kurmak mevzuubahs 

değilmiş 
Roma, 8 (a.a.) - ::)tefani a

jansı bildiriyor: 
Bazı İngiliz gazeteleri mih

verin Türkiye hariç tutularak 
Bulgaristan, Rumanya, Yugos
lavya \'e Yunanistandan müte
şekkil yeni bir Balkan Antantı 
kurmaya karar verdiklerini 
neşretmişlerdir. 

Roma salahiyettar mahfille
ri bu haberin başdan başa uy
durma ve asılsız olduğunu be
yan etmektedirler. 

nıı crı, .. ııniıı de beklendiğini te-, 
.\] 

11 edıyor. Berlin ile Bükreş, 
)'a, rrı~n kuvvetlerinin Rumanya-1 
~o ~'lf1neleıini pek tabii bulu
)'a r. aatta Berlin bunu Ruman
~ Ya _"erilmiş olan garantinin 
ı-u~tı bir neticesi şeklinde gö
du or. Bükre.cı ise Rumanya or
ıre ~~nu? modern surette talim. 
İııtir er-bıycsi icin Almanyadan 
ı-atı acte ediliyormuş gibi dav-

Alman resmi tehliği 
B~ı-lin, 8 (n.a.) - Alman orduları 

b:ışkumundanlıgınııı tebligi: 

losunun hareketsizliğini de petrol 
tasarruf etmek istenilmesine ntfc -
diyorlar. Soylcndigine nazaran uzun ı 
wmnnd::ınl>eı i Halyan kıtalarının 
ArnavuUukd,ı hnzır bir halde bu ~ 
lunmillarına rağmen ayni ı;ebeble ============== 
İtalya Yunanıshınn hlicun\ etmekten H a r b 

~ trlak istiyor. 
batı Urtıua Berlinin verdiği iza· 
l'or <.:ok dikkate şayan bulu
h.yuı. Bcrlin ve Roma, Ruman
~ a:. harici bir tecavüze uğr:ı.r
llli llıulki tamamiyctini lemin et-

iller<]· 
~ca ı: Rumanyayn yardım 
>:ııtrıık hır tecavüz i.izerine lü-
li u hale gelebilirdi. 

~\ı·~buki ortada ne fili bir te
ltıaıuıl vardır, ne böyle bir ihti
~~ ~giltere de, Rumanyaya 
~ tıtı vermişti. Fakat hiçbir 
v~1 a~ Rumanyaya İngiliz kuv
t(J11~1"i . gönderildiğini, hatta 
tıi 0. erılmeye teşcbbiis edildiği-
~ ıle görmedik • 

\ı(!~ll halde Rumnnya ile Mih
lltıla devletleri arasında yapılan 
t.(:tıı.'?tna bir mülki tamamiyet 
tikı~~atı değil, Rumanynnın is
l'~k Ve hüITiyetinden vazgeçe
kifır;o\.l~anya himayesi altııı:ı 
l('ıı('re~.1 demeknıis. Bir çok dcv
ı~ t 0 ledenberi ecnebi bir de\'· 
ı· en ask • :,hat erı mua11imler ve ıs-
~llıu·Çılar getirmişlerdir. Fal:at 
t.ı.Ji~Ye kadar bu tarzda askeri 
"ıllın ve. tensik mütehassısla
la. ~ tnaıyetlcrinde kolordular
ttilij~ lrıernleketi istila ettikleri 
lltif..,~eınif}ti. Umumi Harbin 
ıL --...ın<le L. 
~~'in 'l'ü· ıman Von San
·qf . rk ordusunu tensik 
)a ~f ~e gebnesl, ba§da Uus· 

r ıgı olmak üzere garb .... 
U8eyin Calıid Y ALÇl.N 1 

(Sonu 1 Uncu Hhifede) 

Muhiın h:ırb tayyaı·e le$cl:kulleı-i
miz.in dun Londra uzerinc yaptık
ları mukabelel b lmisil laaı,·uz.Iarı 
esnasında bır tok agır çapla bomba 
Tayml nehri ka\·sinın garblndeki 
deın!ı-yolu te,,isatın::ı, tic:ırct muesse
seleriııe, West - tndia doklarına is~
bet elmlııtir. Bu münasebetle hafıf 

bombardıman tnyyan·lcr! bllh:ıs:;n 

temayuz etmişledir. 
1ngilterenın cenubunda, siliıh de

(Sonu 3 ~ncU sayfada) 

çekinnıektı."<lir. ----
Romııt'ıın gelt n haberler, blr Mik-

dar Alman zabit \C teknisyenlerinin Va z iye tı• 
\'e pike u\·u~u yapmakta ihlls;ıs sa- ı ~ 
bibi olmuş i\lman tayyarecilerınin 1 
Afrikada mnreşal Grnziııninin orduus 
mı reCıık:ıt et.ıncktc olduklarını fakat 
Almıınl:ırın henÜ" Trablusgarbc ns
keı· ve hnrb malzemesi nakledeme
diklerini bildırmektedirler. Yol< ular 
it..ıly:ıda h.ırh için şevk duyulmadığı-

( Sonu 3 llnc:ü aayfada) 

Denizaltı harbine 
dair Admiraltinin 
bir noktai nazarı 

Y,AZ,AN: 
llikmtt Ilgaz 

Asker ailelerine Ajans deniz harbine dair 
şu haberi verdi: 

"Son haftanın ticaret ge
misi zayiatı hnrbin dığer haf
lalarındaki vasatiye nazaran 
fazladır. Manı; ve Fransa sa· 
hilleri Almanlar tarafından yardım meselesi 

: ele geçirildikten sonra bu ne-

B h k l •• ticeye zaten intizar olunuyor-
U ususta ço esas l ve şu- du. Bu sahillerden gönderi-

mu//u .. bı·r proj·e hazır/anıg'or ıen denizaltı gemiterinin AI-
manyadan gönderilenlerden , 

• daha fazla denizde kaldığı 

t<Jtanbul llelcdıycsi Muhasebe Mıi
durhıgü, asker ailelcrme y. ıdıın 
k:ıramıun"sınin tatbikine gcçılml'si 
için luzumlu bütun l.ıazıı·lıklaı-ı fa
maınlnmı~lır. 

Bugün belediyede, biıtun knz.ı 

kaymak~ımlannın, bPlediyc ınuh:ısehe 
müdiirüııiln iştirakile lıelcdiyl ı-e;s 
imıavıni Lülfı Aksoyuıı riyaseti al
tında bu hususdaki tefcrru:ıtı kar:ır
laştırm:ı.k uzere bir toplantı yapıla-

caktır. 

oı;rendlı;imizc göre ınuhn.ebe mlİ
dürhıE.t\ı knrarn:ımcnin tatbiki için 
mühim cs:ısl:ı.ra istinad c den bir pro
je hazırl.unıştır: Bu projeye naznr:-n 
nsker ailelerine yaıdım butçesi ha
zırlanırken bulun şehir b:r kül acldo
lunacak ve ynpıl:ıcak tahsilat bele
diye bu~esinde huı.;uııi bir hcsnb ha
linde idare olunac •• kiır, 

Şehrimizde hcı- val:ındaşd:ın askeı ı 

rulelerı içın istenecek yadımın mık
d:ırı, yardıma muhtaç :ısker ailcleı i-

nın Uım mikd::ırı tesbit. olunduktan 
ı;onra unla ıl:ıı:aktır. Muhasebe mu-
dü!'li.igıı asker ailelerine yardım ınu

kcllefiyctin.n tatbıki için hususi bir 
şekil dil uıımektedir. Buna n:ızaı·oo 

her vatnhdaşın bina veya kazanç ver
gisine muayyeıı bir nisbette asker 
allelcdne yardım ı ergisi ili'ıvc olu-, 
nar:ık tahsil olun:ıc:ıktıı-. ! 

Her asker nilesinc ytıpılacak yar
dım için de bnzı esnslar hazırL1nmış
tı1·. Buna nı:ızıı!'an 4 l.;~!ik bir asker 

ailesi nnzaıı it.ibarn alınmış ve bu 

aileye ayda 40 füa yardım edUmesi 
~ ... ı kabul o1unm~u-. Bu mikdar 
ailenin çoklugu \'e azlıiı ile aliık:ıdar 
nlmı:yacakw. ... 

malümdur. Son zamanda do-
nanmaya mensup kuvvetleri
miz tarafından yedi deniz 
altı gemisi batırılmıştır. A
miraUık dafresinin diişman 
zayiatını günli gününe bildir
mesi prensip haricindedir. 
Çünkü düşman bu malümat
tan istifade edebilir. ,. 

Denizaltı harbinin hususi· 
yetini tedkik edersek Admi
raıtinin bu noktai nazarın

da haklı oklugunu görürüz. 
Almanlar mevcud denizaltı 

gemilerini ~e ayırarak kul
lanmaktadır. 

(Seııu 2 nci sahifede] 

-0-

Ati Haydar Aktay TUrk
Sovyet dostluğu hak
kında muh;m beyanatla 

· bulundu 
----<>-

Muskov« bU~iık el\·imiz Ali Hay
dar Aktay, dun b:ıh Sovyet ban
dır.ılı s, cnt~i:ı 'apuıile Od~aya 

hareket ctmıştır. Büyük elçimiz \'a
purun hnrekelindt n cvH•l Türkiye -
So\iyet Rusyn munacebetleri hnk
kında şu be;) ::.n .. tı vcrmışUr: 

c- lki ııyd:mbcı i mczuncn bu
lundugum memlckclimclen bugı.in 

Mo..ıko\, ya ı:ıcU~ onım, !'ki kom•u 
mtmleket arasıncl.ıkl mlinn!:icbatın 

norm:ıl \ e d oslcınc okluğunu size 
nı;ık kalblc sö,yliyebilirim. Bugünkü 
vaziyetin komşuluk m\in:ı cbatııun 

biı· kat daha tevsi ve t:ık\ ıyesmi 
müstelzim bulundugun.1 kan:ıatim 

vardır. Eminim ki bu k:ın:ı:ıtin Mos 
kova yuksek mahafilinde de yeri 
vardır. 

cSu\•yetleı•in ~ ~ııi Ankııı:ı Eiefirl 
Vinogradof yoldn"ın uızı!esine b:ış-

Yeni bir 
komutanlık 

13.000.000 mil 

1 oskO\'a Biiyük El<:.iı .iz 
Ali Haydar Aktay 

1. dı ru bitt. bi biliyorrn uz. B r ta
raft."\n ö, bir tnriıftnn da ben, kom
şuluk rııbıUıl:•rının tak\•iyc lııl temi-

ne çalışarak harbdeıı 5zude k:ılmı 
olıın Tıirk \e So;yeı bölgc!iinde 

millctlcrimize 1·efah ve s" det ten ·n 
edce<·k olr.n sulhun beka ve idnme

sine bittabi candan ç:ılışac:ıgız. 

i.Memlcl.dten heyce nla ayrılı
yorum. Vazifemin mu\·:ıffııkıyetlc 

dcvnın edecwnden cmlnıııı. Vntan
d;ıılm·ımn l'ııy6-(ı \e sellim;> 

SABAHTAN 

SABAHA 

lngiliz sahil müdafaa 
tayyarvlerinin uçuşları 

İngiliz salıillerinin uzunluğunu w sahil tay:rarelerinin 11~·11~ 
istikametleri~ le ~ındİJ-ı' kadar )'aııhkları uçu~lann ) ekununu 

~ö ... teıir kroki 

O ç buçuk ay C\ nl h:ırab \ c pr
rişan, .. daJ ... ı ıııa çekilen tn
gıliller, buguıı Alt.ı:ın ordu

lııl'ına \.<' tııyynreluıne meydan oku
yan km·\·etkri ,;,ısıl t.:ıpl;ıdılar, ve 

teşkil ettilt.·r'? Bunun bi.lyuk .ı:ırnnı 
harbrlen sonrn ogı enecegiz. Ynlnız 

Almanlaı ı. karşı .salıllde yNinde mıh

lıyoın tngilizlcrin yepycnı bir te ki-

l{ıtıdır ki, buna s:ıhıl mudafaa ko
mutunlıgı ismini \ crıyol'l:ır. işte 

tııgıltcrcyı ·urhıran hu komutanlık
tır. 

Komutnnlıgın \ aııfcsi ı;ı.ı id:: iııgıl
tcrenin 4000 mıl uımnlu~undaki ı:;a-

hilleriııi gvzetlcmcl~. f:ıknt bu teda
füi vazjfe He ikufu etınlycrck Cebe
lultarıkn kadar buttın ı•trahaki de

nizler üzı>ı;nde tanrruı>.t bir devriye 
vazıfe ! ık:mw etııwı.-. ı1u mnnın bii-

tun hıv.ırlıklarını bozm k. 

Sahıl komutanlıı,'l, Atlas dcnilin<le 
600 mil dcnız içlerine k.ıdar uz .. ıı. -
ı·ak ne\ ~mlı l.l!:iıncrdt• bulunınu .. 

Noı\<'ı.;İn fn şiınalinden F •• msaııın en 
ccnubun:ı kad:ı,. Almmı)'.ı elıııclekı 

t.ıh',iınatı, gizli ııokt.ıl:ırı bombalamı ... 
tıı·. 

Gunun yırmi dort su.ıtindc ~ahil 

ınudaf:ıa komutanlıgı doıııınma ılc 

ve don.ınmnnın h:l\'a ~ubcsıle, boın
bardır.ıun \ c :ıvı:ı tayynrcleııle I" 

hilıgi yapıırrık dürt bın mclrdik ı:,ıhıli 

kont ol altında bulunduruyoı" Denı,
l<'rlıı her ucund. A·.nuın <len zal'ıl.ı 
rın:ı. lımnnl.ıı da!ti A~'Tl. n l Hlcı i:ıc 

ı;alrlırıyor. Bu tc,.~alüt. ı crbut µi
lotl ı· mel ye k 'd;ır 13.00i> 000 mil 
u:ı:unlugl.ı·1d:ı uçu~ y:ıpırışl::ırd:r. (20 

( Son u 2 i nci .. y fada) 

macerası 

Ethem kaptan vapurun 
nasıl tevkif edildiöini 

anlatıyor 
--o---

Sız bana inanın, t olrn2.n 
kalmaz orada)J?., dıyol', Jrn de
fa gittim, gelelim. Hem lJen 
İzmirliyim de, hiç bıhm•z nıi

yim? 
- Ya bu memurlaı, onduk

törler .. her gün bu hnt1n rn kık 
doktı) oı laı. Onlar mı Lı ııwr 

acaba? 
Sözleri clıliınin m·una lrndın 

geliyor.. Fakat su"u~ cıı-ı1m. 

Aklım fikı im hep lzmırdı v 
Sakarya vapurunda... • 

- Acaba kalktı mı, lu~lkıyor 
mu? Canım yarın ~:ıba.h:- lu -
dar da yiik aJıp \erme.ı m· lıı . 
Fakat ya lstanbulda .ırt•lt.,..mı.ı. 

siiylcdikleı i? 
( Sou 2 ine ı;. yf:ıda) 

Sovyet - Arnerika 
görüşmeler~ 

tekrar başladı 
---o---

\'nşıııgton, 8 (.ı.u.) - Su 'c P. , a 
buyuk d ·ı ı B Oun. ı .ı < ı . 11 

Bu ıly:ıret Y. ııgt d.ı St ) t 
Ru!'>y,.ının b lkı de uç t.ır. !lı p u 
t,ı \ :b et.ıncınt•kte olc1U u t,ı ıııi \J) .ııı 

dırmı tır. 

B. Oum, ıı!\kın.ıı • ğ,ı tc. 
fında, Hu. va le l.ıırlc .1. 
:tra.ilncl kı ı asC'bctlc m ı ılı n C'Sı 
1çın B. Wt>lle ile bır ı ... c ro • n " 
y:ıpı ~ oldugu h. tırl.ırtladı J. ı t 
bu ımiz:ı kcı eler in d ye ı .m ı ııı;ı -
durulınu bulunınakı;1 ıd . 

~----------~~-

İnhisarlar Ve
kili Akhisarda 

-0-

Aldıı ar, 8 (a.a.) - Y:tnl;ı ınd. 'M.-ı 

ııı. \ lı 1 F:ıık 'l'öı d olduı:;-u h •• ıoe 
lııh ~rl ı· Ve ;ılj füııf K.lr. dt nız 
dun •et: inm:c ı,.clrı iştır. Raif Kı r.ı
drnıı huk\ımct belediye 'e inhı rl.ır 
idarc<ılııi ve tütüncüler bank.'.isım 

ziyaret ettıktt•n sonra b:ılke' ındc 
ı-cn\.'rİl e \ erılcn ocıle zıy:ıfetlnde vu
lun!l"uıı, öı,:lcden sonra d hnU l \ ındo 

topl n.ın tutün n u h,h ılJ<•r c gv
ı·fü;:ım; tur. tııhı , rl ır Vckilı hı ko
nuşm.ıd..ı zllı r:ıın clılü .. lcrjnı Jrn uk 
ııoklal ırıım kadar clınlurıi;ılcr \'C 1(·E
bit elnı.şler<lir. 

J.~1 .. ı yıll:ıra nuz,ır•JI\ bu ) ıl ,. yul: 
sel .. bır ı .. ~· lıtede doı t hu .. uk mılyon 
kılo tulun ı '1 :ıl e\.'l1İ!l •.ı~n 1ııtun

c ıleriır:ız lnh • rlar Vdulnıin lıu 7.1-

) aı c•indcn \"C c;lirdııklel".i ynkın ala• 
kııdan son dereced•~ mıitch:ıssı.'{fır. 
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l b b d 1 
ın ı ı ı arın su 

1 
ım ve cemıye 

macerası çocuk u bir· a anın üşünce eri tesbit edilecek ihtiyacı ıistemeğe başladı 
(Ba~ tarafı 1 inci sayfada) 

Aklım çileden çıkacak gibi 
oluyor. Fakat bereket ki bin 
bir defa ''yol açık,. raporu için 
bekledikten sonra nihayet 20.10 
da 1zmirc geldık. Derhal ara
baya atladım ve arabaeıya sor
dum: 

- Beni hemen bir berbere 
götür .. Ha, baksana bana.. Sa
karya burada mı? 

- Demin rıhtımdan geçtim. 
Orada idi. Hem d istim üzerin
tl".. İstanbula kalktı, kalJcacak 
gibiydi. Pnlamaı· bile çözüyor
lardı galiba .. 

- Aman ne diyorsun .. Çek 
rıhtıma bakayım. Ben berber -
den vazgeçtim .. 

Ve dört nala nhtıma sürül
dü ar bamız. Nefes nefese du
ran ntlann önünden dar fırla

dım .. Sakaryayı kıçtan karaya 
bağlayan uzun halatlar çekili
yor ve kaptan acı acı düdük ça
larak klavuzunu çağnyordu. 

Gozi:.mün önünden onun da 
• tıpkı Bandırma vapuru gibi -
süzüle süzüle gitmesi artık ta
hammül edilir liksiliklerden de
ğildı. Fakat bun rağmen gidi
yordu işte.. 

Bu sırada rıhtıma bir motör 
yanaf1tı. İçinden çıkanlara bak
tım. Bes erkek, dört kadın .... 
Iı.,akat o da n ? İ§te J.Jthem 
kaptan. Bir genç bayanın elini 
öperek \'edala..~ıyor. Meğer pat
ronunun eşi imiş. Hepsine ayrı 
ayrı veda etti. Dönüp motöre 
atlarken ben d" birlikte atla-
dım ve 
Güldü: 

maks::ıdımı anlattım. 

- Bu ne acele yahu! dedi.. 
İsta.nbula geliyorum işte.. Bu
raya kadar neye gcMiniz? 

- 1ı in ga7.elecilik tarafı. 
C vabını verdim. Biraz sonra 

mk ve zarif kamarasında karşı 
karşıya idik. Ve vak'ayı şöyle

ce anlatıyordu: 
"- G~mimizi Süınerbank 

nam ve hesabma lstanbuldan 
yüklemiştik. Hamulemiz tuz, 
scl<er, un, bir mıktar manifatu
ra eşyası ve 250.000 lira kıyme
tinde olan 300 ton bakttdan iba-
retti. Bütün haınul mıktarı l 
ise bir milyon Türk lirasıydı. 

Hareketimizden iki gün sonra 
idi. Ege derıizimle Kalimnos A
dası fenerinin iki buçuk üç mı1 
açığında hakiki 85 derece isti
kametinric bulunduğumuz bir 
sırada Lince ismind<'ki İtalyan 
torpido muhribi ile karşılastık. 
Bize beynelmilel umumi isa -
retlerle "derhal olduğunuz yer
de durunuz.,, diye bir emir ver
di. Tabii ben kendi karasulan
nuzda olduğumuz için ehemmi
yet vermedim ve yoluma devam 
ettim. Muhrib derhal rotayı de
ğistircli ·ve bizim karasularımız
dan harice çıkarak t.aretlerin _ ı 
den birini bize doğru tertib ve 
tev<'ih ile bir atışında bu
lundu. Bu atış şübhcsiz km-u 
sıkı idı. Ve bir tehdidden iba -
retti. Bı1.ım buna da aldırmadı -

ğf mızı görünce bütün sür'nti
le kıc arkamız istikametinde 
dümen tuttu. Ve arkadan dola
sarak Sakaryanııı yan tarafın
dan basa kıvrıldı. Bu suretle 
Kcırasularımıza tekrar girmiş 
bulunuyoı du. 

Ayni zamanda işaretlerle e- İ 
mirler Yeriyor ve ben de cevab ,. 
Yeni Sabahı. 

il 

.&BONE BEDEU 
Tllrklye knebı 

llNfLIK 1400 K r• liCO K,.._ 

• A YLI K 7o.l • 1460 • 
1 A YLI K 400 • IOO • , A Y L IK 110 • ·~ • 

9 ltkteşrln 1940- ÇARŞAMBA 
7 R:ımaz:an 1359 
26 Rumi Eylül 1356 

Gün 283 Ay 10: 1940 - Hızır 157 

GUnat oeı. U;lnd: 
12.24 6.22 0.33 Eunt 

6.05 12.02 15.12 Vasati 
.Aktaın Vat.aı lmu k 
12.00 1.30 10.47 Er.ıni , 
17.30 19.11 4.27 Vasati 

Bir 'kaç gün cııvel, matbuatta, 
genç ve degcrli M.::ı:ıi! Vckilımizin, 

ders başlarken, tnm zamanında ı;·ocult 
baba ve analarına bir lutabcsini o
kuduk. 

Eski bir hoca, Oç çocuklu l> .. ba bu
lundugumd n bu sözleri can<ıan din
ledim ve çok haklı buldum. 

Çekirdekten yetişmiş l>ir devlet 
adamının bu çok isabetli göruşU ve 
dcrs senesine girerken sö1ley~i btın:ı 
emniyet ve üühar vccdı. Emniyet ver 
d.i. ÇO.nku: Tababette asıl olnn teş

hisd.r. Hizik bir tabib hastalığı an
larsa tedavi kolaylaşıı·, nlh:ıyct bir 
kodeks ı.şi olur. H;ıstanın şİ! ynb ol
ın:ısı da, edviycnin ta7.clifinc, vak
tındc \'enlıncsinc, hasta bakıcının 

dirayetine mahmul olur. 

lftıhar duydum. Çunku: Genç \ c 
meslekten yctişm bir nuııırif veki· 
line malik olduJumuzdan, bir taraf
tan bizl re nıd vazifelere i ret bu
yururken dığer tarafdan idaresine 
ballük edecek l lcri yapm az
metmiş ol ugunu g<,ı:ııyoruı.. 

Pılhakika: Bizde, çok eski bir zih
rüyet olmakla beraber: Çocugu 

mcl-tebe yazdımıakl:ı, ders lcv.ı.-:ımı
m tedarik etmekle vazife -
sinin bittiğine kail olan veliler bu
gun dahi vardır. Halbuki, her veli
nin çocuğunu mektebe gondcrmekl 
vazifesinin dorlte biri eksilmiş olsa 
da uçu yine omuzbnndadır. 

Onu, gidıp gelirken, akşam çalı

şırk ıı; tabii mcycl<i.nını, sıhhi va
ziyetini, içtimai mün b:ıtını ko
ı-um:ık, onu daim göz h:ıpsiııde bu
lundurmak, \akit \ kit mekteple te
mns ederek görgusunun d •ru olup 

da bulunuyordum. Evveli. sür
ati.mi sordu.. Sonra "olduğum 

yerde durınamı,, nihayet "ken
disini tnkib ctmekli~rimi,, bil -
dirdi. 

I.iince muhribinden ayrılan 

bir hücumbotu bu esnada "Sa
karya,, ya yanaşmış ve icinden 
bir silahendaz denizeri gemiye 
çık~ bulunuyordu. 
Karşıma kadar silahı omu

zunda gelen ve elile selıtm. ve
ren bu İtalyan den.izeri: 

- Telsiz kamaranızı gör -
mekliğim için emir veriniz ku
mnndan Orada ben nöbetçi ola
cağını ve sizin için telsiz muha
beresinin kumandanımız tara
fından yasak edildiğini t bliğe 
memurum. Ayni zamanda muh 
ribi takib cdeceksinlı:, dedi. Tel
siz kamarasını· gösterdiler. O
rada nöbet aldı ve ben de muh-

olmadığını anlamak, indclhace mek
teb ile müşterek tedbirler alm:ık mec 
burlyetindcdir. Bunu y pmıy:ın, ya
p nuyan veli • ~ sonunda ~u
sunun ugradıgt ük.ı,bell~n elem duy
mcıkl:ı kalma?., hoca \"e mektebin 
:ıyıp ve kusurunu b rra b. gtra söy
lerken bunwıla Q,ya 11.i.~!'1. şe!kal 

eyler. 
J.'akat ne yaut: ki, bu dedikodu-

1 r çocu{:u kurlar:ıına.z., hatta mektcb 
ve hocayı rcncldc kılar. Şevk ve hc
\'C ini giderir. 

lşln daha fenası: Çocuk, \'Clisinin 
bu h:ıksız :iUıamları karşısında, ka
bahatin uzerindcu kalktığuu zanne
der. ruhunda uynru: n bir heyecanın 
nıckteb muhitine karşt istihCafd n j 
bru lıvarak isyan vıınr ki, böylece 

Zonguldak ile diğer limanlnr 
arasında yapılacak kömür nak
liyatı için kış navlon tarifele
rini hazırlamak üzere sebt'i
mizden Ankaraya bir heyet 
gitmiştir. Halen mepyctte olan 
tarifel r yaz aylarına mahsus 
olup bir te§rinisr\niyc kadar 
muteberdir. Yeni tarifeler kı

§In doğ-urduğu zaruretler dola
yısiylc daha yüksek ücret üze
rinden te.;;bit edilecektir. Giden 
heyet arasında Ticııret Odasın- 1 dan Rıza Sadıkoğlu, Vapurcu
luk Birliğinden de Ali Sohtcrik t 
J:mlwımaktadır. 

atalet ve lfıkaydi devam edip gider ============== 
,.e belki bu he 1 onun istıkbalin.e tesir 
eder ve nihayet meml ketin zararına 
olur. 

Çocuk, çoculdur. Aıle dalın terbiye 
ve tedris yuvasıdır. Veli ile mektep 
clelc 'criı-se ancak ~ düzgün gi
der. 

Yoksa henüz bir mektep çocuğunu 
modern - monden hayattan nasibedar 
kılınağa kalkışan. onun say ve istira
hatini selbe. Ar ve hayasuu gidenne
gc. tereddıye \'aran oçık saçık lev
hıılardan korwnag;ı ıüz:.un gormiycn 
mlekr bunun gun:ıhuu :mektcb ve 
hocnQın düsu mes"uliycline yığamaz. 

Maaheza, d ~ yuıbnmnda va
zift'sırıi yapa.n çocuk velıleriniıı de 
du unduklerini, dileklerini söylemek 
suretile maarir hizmetlerimize de\•am 
edeceğiz. 

1 Münir Aca.r 

"Siz yakalandığınız zaman
dan altı buçuk saat evvel 1-
talyan sularından geçmiş bu -
hınuyordunuz. Bunu kendi ken-, 

dinize ya.ptınız ve gemiye gele

cek her türlü tehlike v zarar-
1 

dan mütevellid uliyeti üze.. 

rinize almL~ bulundunuz. Bunun 
için İtalyan hükumeti hiç bir 

HARB 
VAZİYETİ 
Denizaltı harbine 
dair Admiraltinin 
bir noktai nazarı 

[ Baı; tarafı 1 inci aahlfede 1 

Birinci kısım~ Düşmnn li -
manları ününde ticaret gemi
lerini avlamakla meşguldür. 

İkinci kısım: Bunlan d<!-
ği§tinnek üzere hazır vaziyet
te bekler. 

Üçüncü kısım: Harekattan 
avdet edip tersanede tamir ve 
istirahate çekilir. 

Denizaltı harbinden beklenen 
tesiri elde etmek için harbi fa
sılasız surette yapmak Iii.zım-J 
dır. Joill uzak denizaltı gemisi 
Alman limanla!"ma dört günlük 
mcsafed.J hııltınsa harekatta 
bulunaııları üJiştirecek olan 
ikinci kısl.JJl dört gün evvel 
yola çıkmak me<:buriyetinde -

mesuliyet altına ahnamıya.cak- dir. Binaenaleyh birinci, ikinci 
kısımlar deniz üzeıinde gidiş, tır.,, 

(Sonu 1 anca uhlfedeJ geliş olmak üzere beraber seyir 
ve hareket halinde bulunurlar. 
Ta.mir ve i tkahat ise zaruri -
dir. Bu sebeble mevcud deniz 

BELEDiYEDE 

Odun fiyatlarına 

itiraz olunuyor 
lstanbulds. odun tacirleri mu

rakabe komisyonu tarafından 

otlunun çekisi için kabul edilen 
330 kuruş fiyatı az bularak 

alWarı ikiye ayırarak kullan ·ı 
m k imkansızdır. 

Bir denizaltı gemisinin hal'e
katta bulunacağı müddeC mu
ayyendir. Bu müddet takriben 
bir aydır. Yol ne kadar uzun 
sürerse düııman sahilinde va
zife göreceği milcldct o kadar 

ribi takib etmek için icab eden- itiraz etmektedirler. Vaziyeti kısalır. Faraza on iki günlük 
lerc· emir verdim. mahallinde tcdkik etmek üzere mesafede bulunan bir vazifeye 

Bu suretle (Heryos) adası- belediye şehrimize odun sevke - dcni7.altı gemisi gönderilirse nv· 
nın müstahkem bir mevkii olan den mıntakalara birkaç miıfettiş det ve azimet müddeti olan 
( Alinda) limanına götürüldüm. göndermiştir. yirmi clört gün çıkarıldığı tak-
Orada bir deniz yüzbaşısı ile dirde gemi ancak alb gün bu iş-

1 bir teğmen, bir gedikli başça- • Pelediyede bir toplantı le meşgul olabilir. 

vuş, beş tane er gemiye geldi- Dun Bcl~i.rc reis muavlrü L~tfi Geçen hurbde Almanları 
ler, evrakı tclkik ettiler. Aksoyun rıyasctl altında bclcdıye M h"ll . . J ·rememı·ş 

anş sıı ı erını c c gccı 
- Gemide kaçak bir şey ol- im r mQdurü ve Nafia Vck!ileti bah- olduklanndan cenubi~ lngiltere 

madıv.,ından gece yarısından son çeler mutehassısı M. Le\onuo iştira-ı l ·· d ·ı dcnizalti 
kile bil' t.cıplantı yapılmıştır. Bu top- su a:1ın~ b~~~ eıl-ı enilt . "'a 

ra saat üçte harekete hazır o- gemı en utün ng ereyı o 
dekı parklann taru:Imi meselesi tct- k l -lunuz, dediler ve gittiler. Fakat laşmak mecburiyetinde a ır -
lantıda b:ıhçekrin ve şehir duhilin-

sant 3 oldu, beş oldu, on beş kık olunmu,,<rtur. ]ar ve takatlerinin bır ktsmını 
oldu. Haı·eket müsaadesi gel-

1 
yolda sarf ederlerdi.Şimdi Manş-. 

medi. Ertesi günü (ayın birin- 1 K ISA HABERLER tan ve I<rnnsa sahilinden yapı-
de) gemiyi tekrar arayacakla- ._ ____ ..... _______ lan harekatta bu müskiililt or-* Eıcı-trlk idaresi Müdurü - E-
nnı bildirdiler. Üç gün rnüte - lt>k k. Tramvay ve Tunel idaresi tadan· kalkmıştır·. 
madiyen gemiyi muayene etti- m dUru Bay Hulkinin ıstı!nsıruı dıılr Admıraltinin d:işman zayia• 

-o-- Avrupanın Derebey· 
ı _Fındıklı dere içiııclc Kızı •• r- lt"k devrı·nde 1·ıı·m a •ası ~mesiııe lazım uhın c-llı lt- Türk - Alman Ticaret anlaş-

mış metre b11l'u yuzünden bulun mnsı henüz mcr'iyete girmemiş 
mııhallc hıılkt susuzlultt.ın çok olduğu için ehemmiyetli işler ya 
muztanptir. pılamamaktadır. Bir çok Al· 

2 - Dere iı;in<lcki tersiıı ha\ uz- mau fiımaları memleketimizde 
larında sivrisınclt yu\·.ısı olmuıı -

serbest dövizle mal nlmak istelur. Muhitte mUthış sl\•rı-,inek u-
redi. Sıtma vak'nlal'l çoı;aldı. A- diklel'ini bildirmislerdir. Alman 
dedi dört beş tane olan bu hanız- lar bilhassa pamuk, zeytiny!lğ, 
lura haHada bir ınazot dökiılse bu fındık ve diğer bazı gıda mad-
·ıretın önU alınır. delerimize taliptirler. Alnı n 

3 - l\lollaçelebi camıınin ya- ,firmalarının teklifleri alakadar-
nındakl aptcsthaneler kaldırılmış, 1 lar tarafından tedkik edilmek • 
buııbrın yedne aptesthanell'rin ~ 

mecraları evvelce kuııulizasy<•ııa 

baglaııınış idi. Şirndı aptesth .. ne
forin tası hazırdır. Ulak bir him
met ile oraya Üç tane aptesth:ıne 
y<1pılırsa o ch'arda bulunan odun, 
komur gemilerinin t..'ıyfalarının 

\'e ar:ıbacılaria hamalların apt t
hane ihtiyaçları teınin cılullur. Cı\
miin duvarları muznhr:ıf t ve mü
levvesattan lmrtıılur. 

Fındıklıda 
Tramvay kamyonu 

devirdi 
-<>--

Belediyemiz tedbir al
mazsa o noktada her 

gUn çarpışmalar olabilir , 
I>un sab:ıh Fıııdıklıda Fındıklı 

camii onliııdc bir tnımvayla tir k.ım
yon arasında bir çarpışına olmuş, 

bereket vesin ki hir çok günah iL• 

ı .. nn olunıile neticelcıınıesl pek muh 
temel olan bu kaza hafif allııtılını:?-ı 
tır. 

Filvaki Fındıklı camiinln karşı
sıııd:ı Molla bayıı·ı yokuşunun alt 
kısmını kamyonlar durak ırahallı 

yapını tardır. Oldukça mııil bir \ u
ZJyettc bulunan yokuşda sırol.man 

kamyonlar caddeye çıkabılınck için 
yokuşun hemen ctef1inden eçen 
tramvay hattını :ımucien kat l ı1el:: 
mecburiyetindedirler. O noktada 
triiınv.ıy hattı da bir ka\'İS çı:ı.mcktc 
olduğundan ne vatman 'k. myonu. ne 
de kamyon şoforil Beş ktaş cıhet n-
nen gelen trnmvay nrabaıal'lnı burun 
buruna karşılaşmadan goreınezler. 

IhılLuki o nokatada sok::ık \'P yoku) 
bir haylı i~lektır. Mc-ktebe giden ço
cuklar, gelen geçen yolcular o !,aı-ı 
dı"undan ge<;Prler. 

Nitekıın dun sabah ant sekizi çey-
rek ı:eı,;(\ ynııl t·ım mektepli çocukln
:rm m.ektep!crine glWklcri bir ıtada 

Moll b~yın yoku~ndan inen kam
yona (257) numarnlı &bek ar:ı.bası 

Lütun suı-alile biodım1fş \"e kamyon\\ 
devirmiştir. Bu muSlldenıc csn. ında 
mektep erınc giden )'a\TUI ıdaı\ bu· 
kaçının fed bir :tkıbetle ktırşı.lıışına
mıısinı, yukrında dn soylemi rudugu
il1UZ t;ılıı sırf bir husııu tesadufo bor<; 
lu buhınm~l.-t. yız. 
Vatmanın dıkkatslzligınden zjy41de 

ıneyillı bir yi/kuşu dural· itUh ız e
den kan1yon sotorl ·.nin bclcdıye 

n1r"1rularını hiç sayın ları yuzundcn 
tahaddils ettigindc !;U,phe olın. 'i'1n 
bu kaz:.:ıdan .sonra nrtık belcdiycmı:Lin 
k t'l tedbirlc•:c baş 'uraı-ak :ııouo
bayırı yoku :unda k myoııların dur
ınnlannn ınll aı:ıdl' etıniyccc,ı ini \'C 

mektebe giden çocuklarunırl o ch·ar t 
dan gelıp geçenleri hokiki bir tchlıke 
karşısında bulunduran biı- \'aıiyetc 

ıuhayet \'cnlccC'ğın! u nid etmek 

istcrizTaksi - otobUs 1 

çarpışması 1 
Dun Nuruo ınaniyede ll;ılk Fırk ,c;ı I 

tedir, 
--ıtııa:--

Kok kömürü 
meselesi 

Etibank müdür muavini Re· 
fii dün tekrat• şehrimize gel -
nıiştir. Bay Refii belediye iktı
sad mü<lüdüğiyle kok kömürü 1 
meselesi etrafında vcniden te-
maslar yapmıştır. ~ 1 
Diğer taraftan Etibank, dôrt 

miihim firmaya doğrndan doğ
ruya Zonguldaktan kömür ge
tirtmek saliıhiycti vermiştir. Bu 
firmalar Vehbi Koç, Zonguldak 
Vapurculuk v~ Madencilik Şir

keti, Araboğlu .Hayli ve Bele -
diye kooperatifidir. 1 

Etibank bu firmalara Zon
guldnktan gel irlcceği kömiir -
ler için ton basına 225 kuruş 

nakliye ücreti tcsbit etmiştir. 
Firmalar bu ücretle vapurların 

ki1miir nakliyatı yapmadıklarını 
iddia ederek nakliye masari - ı 

fatının 3 liraya iblağını iste -
nıcl<tedirler. 

Halbuki Etibaıık tarafından 

ileri sürülen hu fıyat Koonli
nasyon hcyelinin evveke kn bul 
ettiği bir karar neticesi oldu
ğundan banka bunu arttırmak 
salahiyetini haiz değildir. Bu 
husus<la Koordinasyon heyeti
ne müracaat edilmek lazımdır. 

-·-•ııc--

Nüfus 
lıkları 

sayımı hazır

' amamlandı 
İstanbul umumi nüfus sa

yımı hazırlıkları tamamlanmış.! 
(u. Şehrimizde kullanılacak 

3500 nüfus memunı ayın 12-
~indc l<ullanacakları fi~lel'i ve 
lüzumlu talimatı alacaklardır. 
Ayni giin öğleden sonra nahiye 
merkezlerinde sayım memurları 
toplan:ıralr .Ankara radyosunda 
istatistik umum mürllirü Celal 
Aybar tarafınd:.m \'erilecek bir 
konferansı dinleyeceklerdir. 

Sayım günü ~hir dahilinde 
çalıı;acak olan sıhhi teşkilat or

tamamlanmıştır. • 

bina ı öni.inde 2442 numaralı lak i 1 
ile 3ll0 s:ıyılı M:ı ka • Suleymaniyc 

otolnı i..ı ıırnsınd:ı bir ç ı pıou"'I\a ohnu • 

tak ının sol on ç. murlu~u t.>Zilını -

tir. ·r. hkikatu d •\oıın cılunıırnkt..-ıdır. 

-0-- , 
Milliddan sonra 400 He toflO sene--

leri arasında, Avrup nın karaııtık d " 
rinde, ilmin hüki.ım sunm.-dıgı g rıb 
göriının<:melidir . .l\fa:ı.mafıh Avı·upa

nın o de\ l'iııe bcnziyen devırler bu
gün bile bau mcmleketlet·de gonılu
yor. Mcselfı, bugilııkü Çıııde eski 
organizasyon veyıı standardlar orta-'. 
d<tn kaldırılmış ve yerlerine ık ırnc 

edilen yeniler de hazmcdılıncmiş. ı 

Organıuısyondan tomamilc ınah- 1 
runı olan biı cenuyet içine duşcn bir; 
ff'rd cnerjlsının hemen hep ıııi de :ıı- 1 
se de ~ngunu canını kurbmak ıçın 

sarfcdcr. Avrup nıu dcrcbcyl•k dev-1 
ı·iııde ferdler bu 'azıyette ıdı. Hun 
inkişaf cdeınedıgl gıbl \•aı hgı, yok· 1 

luğu bcllı degildi. tıim içiı\ ne \•akıt 
\"C ne de fırsat vardı. A\·ı·up d:ı cıyle. 
bir t-ehıılet riızgfırı esiyordu ki, bu yel 
sınıf forkı bile yapamıyordu. 

I<ilıse org"ııiz.asyoııu kuv\•etlcşlık· 

ce. kilise lıderlcrj hıristiyanlığın ce
mıyete bır iyilik ynp; bılme-;i için 
bütuıı enerjinın bir imrına bn •lı ol• 

masırıa luzuın gonı~oı l.ırdı Bu mu
~ahedc dolııyısılc kili e erb bı hıılk 
arasında ılım y.cıine, dıniu nn:ı pı·crı

sipi Qla•ı, ıınaııın kök s.ılm:ısımı ve 
kuvveti n,esine ehemmiyet \ eriyQr
du. Mu t.ıkıl duşunme \e !elscle 
yupmanu1 her !erdin ımanıııı kilise 
im nı yerine ıkame etmek demek ol· 
dugu dusunlıluyordu. Ilınstıyaıılı~uı 

birıcık ilh:ım membaı teHikki cdılcıı 
incll bile h;ılk dıiınde okututuyon:fu. 

İmana hiıkıın olun kili c incılı tcfs.r 
edcb lır, dıgeı lerınin bu hususda fı· 

kır ylirülrnclcrınc mu aade edılmC.7.di. 
Ferdi ter ırın lmımdaki vahdelı h -
zacnsı korku ılc böyle yapanl:ır y t 

kilıse oı anıza yonumı ıılınır vevı• 

ortadan kııldırıhrdı. Fak.ıt bunl ır 
arasında ldıçiık bıı· gı upuıı hakıkİ 
ilim yolunda yiıriıdugu gorulur. 

Amma, ne de olsa kilıseniıı im.ıııt 

yııpmak hususund.ıki cchdı o kudar 
kuvveUı idı kı boylc bir devirde eıı
telektuel :Caalıycl cıkııma \'C yazııııı

dıın ilen .demiyordu. 
o gunlo.:rdc ilinı olıııcmi c de .ıc

rln uykuyn yatmıştı. Bunun dı er 
bir sebebı, tarihin o devrinde, hıo~
tiy·ınlığa aıd bilginin ts<ı'ıun o-:retü· 
i":i şeyi 'rdeıı ıbaret olmayıp bır ~ole 
hıırafclcı ııı de imıı:ılm· {trasvıa tcrı· 

tılma ıdır. Bunların başınd ı kıyanıet 

guııunıııı yııklaştıgına dııır olıın umu
mi kanıı t ı:cJir. O sıı-.ıl. rd;,ı kıyıııne
tin IOOO cncsinde kopaca •ıııa d..ıır 

kU\•vetlı '" uı'nunu biı inııın orUıl~ 
hakim idı. lfottiı bugfüı bılc bıızt yer
lerde böyle imıınl.ır vardır Buııa ınıı
nan in.sanlar son trampetin çaıdu~ı 

g(ın fyt Y'-'r tutabılnıek u,;in kıli ln 
en ınutı lıcnclcsi olın;:ıga çalışıyor ve 
zamanın buyuk bir kısmını ıbu ete 
hasredıyoıdu. Bu voı;dy t kıırşısınd:t 

ilim 'e felsefe e)de etmek ıçın U..-" 
zaman kalır mı? Nıhoyet JOOO senesi 

ciddı bir tehlike cü termeden g~ın e 
cliınyo lıuyuk bu· ~·ukılcn KUı tuldU· 
Geni~ neCcs nl.ırtık tekrar b hasıi\•1 

donda. 
~--

SABAHTAN SABAHA 

lTeni b i r 
komutanlık 

(Baş tnrafı 1 inci sayfada) 

milyon kiloınctı eden f;ızl.ı) 

lcr. Bu esnada imzalı suretleı i hır :ızetede yar.ılaıı yazının aslı tını günü giinüne bildirmemesi 1/f///1111----M .ıl r ı· f 
yanımda saklı bulunan tahriri yoktur. ŞU sebebden doğar. Denizciltı r o 
muhabernbmız devanı ediyor- * Stokholme Gidecek Heyet - gemileri, ticnrct vapurlarının 

du. nk gönderdiğim mcktub Sttıkholmc gıdecek olan tıcaret heye- gcçid ye.Barına yani tabir caizse 

had a cı~, 

Bır s:ıhıl mud.ıf.ı.:ı tayyare böl!.l ·ll 
bir hafta zarfında Alın ı 1 .ıl' • ı

tınd:ık.ı beş ınemleketı, yum NurveC• 
D nimark , H lliınd:ı, Bcl~ık ı 11e 

Fran a ılc • lm.ın topı-Jl.ırını ~ıyJıct 
etme ille!\ ki.ndcdır. Bm'ilar . >n d ~ 
rccc mUtch.ırı ık Cılobr oldu •u i.;1" 

ti b:ı$anı Nııtuk Ziya §ehrimlzdekl • su şekilde idi: ı dörtyol ağzına konur. Mesela 
ali". dJrl rla d.:ı ternas."l ba ı mıştır. cenubi Amerilrndan Avnıpaya, "Bu limana z.orlı. getirilmiş 

ve alıkonulmuş bulunuyorum •. 
Haliharbdc bulunan İtalyanla-

• 
rın bu müstahkem adasına t ... y. 
yare hücumları yapılmakta ol
du!;'Ulldan vaki olacak herhangi 
bir hareket ve taarruz esnasın-

cla, mala, cana, ve tekniğe ge
lecek bütün zararlardan İtal
yan hükümetinin mes'ul olaca
ğı muhakkaktır. Şurasını da 
d!.kkat ,·c chenımiyetl" kayd ve 
ilave eylerim ki bu gemi devlet 
tarafından kiralanmı.5 ve iç.inde-

Heyetin önuınüzdetti hafta içinde 1 İngiltcrcye gelen ve giden tica-
t \ cçc harC'keti mukıırrerdır. ·ı 

ret vapurlar iyle Amerika ile * Perakende Manifatura Fiyat-
ları _ Fıyal murnbakebe komısyonu Akdeniz arnsında işliycn \'apur-

yarı topd:ın manifatur.ı satış fıyatla

rıncl ın sonra perakende satışları da 

tr bıtc ba l:ımıştır. Yeni fiyatl::ırın 

kı hır zamanda ıl!irı ~ilme · muh-
temeldir. * Altın - Bu- müddettenbcri dıiş
ıneKtc Qlan altın fıyutları son gun-

lerdc tckr:ı süralle yüksclmeğc baş
ı mı ;tır. Oç dort gun evvel 21.50 

lnr Azor adalan civarından pek 
yakın geçer. 

Buraya bir denizaltı gemisi 
g<lnderilir. Admiralti bu civar
da bir denizaltı gemisinin babrıl 
dığını ifşa e.tse, Almanlar vazi-j 
fcnin münhal kaldığını anlaya-ı 
rak derhal başkasını gönde • 
rirler. Halbuki muvaffakıyet 1 

ol.:ın Cıyatl.:ır dün 21•75 c kadar yük- ketmoluııursa A lmanlnr bir ayı 
. elıni:;:tır. 

bekler, geminin avdet müddeti 
ki hamule de ona aid bulunm~- r .. , geçince 1..ayi olduğunu anlarlar. 
tur. Binaenaleyh hükumetin KtŞ YAKLAŞtYORt Binnetice Azor Adaları civann-
bu hadise ile 3iddetl alakadar Yardıma muhtaç dognn çocuk- <laki scyrisefain h iç olmazsa bir 
olacağı da muh"akkaktır. Bu ları kışın s~UJtl:ırd:ın koruya- ay tehlikeden salim kalır. 
·h ti d bild' ' f ı bılmek için pvnıl:ırınızın her tnr-

cı c .. ?, .~yııca ırmeyı uy- hı kull.anılnuş eşyalarını Çocuk lngilizlerin düşman :r.ayiatını 
dalı. goruyoruın. ,, Esırgemc Kurumun:ı ~menizi toptan bildirmeleri pek yerinde 
~<Yun cevabda. deniliyordu Kurum saygıyl.:ı diler. bir harb maksadına istinad <!-

ki : 1 der. llilm1et il GAZ 

Küç9k Ş3ban evi badaııa e der
ken 40 l i ra lı k. saati aşırmış! 

r:\'\•etkı gun Ç r ıJ,apıda M:ıide 

isminde bir bayanın <'\ini bndaııayn 
gıden Ahmed uslanııı c:ını• ı Şaban 

daha b.ıska mariCctler yap.mık y~ka 
lan mı .., c duıı 1kincı sulh ccz:ı mıh
keın ınde tc\kif c<hlıni<::tir. 

Heııur. kuçuk hır çocuk olıın Şa
b:ımıı uçu idciıaya \'e ı •ahkcmcde 
\ ıırılan ııeticE'ye gorc sudu .. 

Kuc,;uk b. dnnacı; e\ in ıçlndc bu
yuk b!ı faaliyet ıle çalı ıı ken bi den 
bire masa u:rcrindeki c.ıcılı bı ılı 

saate goru ilh.m: 'c onun eıı:r.ıbc

siııe day. naınıyı-rak alrp cebine ln
dirmi tir. 

O gfm de b. dana isi nelıcekndı
ğlnden n;; :ı:n ü:r.cı i <'ıkıp gıtrn ler
dir. Anıdan çok [!eç.rıcd"n B. yan 
Maide s;ıatin çalmc!ıgını f rk <'<!e
rek polise ı,aş \'Un1ıuş 'e b.,clamıcı
lardan uphe etti •ini .b,>lcm tir. 

iRunuıı uıcriııc coz hap uıc alınan 

Ahmcdlc ı:ır. •ı Ş:ıbaıı h kkında ta
kibat b:ışlaıru~ \C nihayet iki gun 
e\ \ d Şcı~ııın; t•lden du me eşya 

alan Taccdd h · miııdc bir alıcı.> ,ı 

uyrıj aatı GU l;uı uşa sattı6ı gorul
muştur. Halbukı ·a.ıtiıı dc~eri ns
g::ıri 40 lıı adır. Tac~aın bunu an
ltı n::ıkb beıaber çocu..,un bu saati 
i. 'ndı ıne scıturken: 

- AnnC'n ırıclir. Çok dnrd:ı kaldık 
d.ı ond .. n tı.> ruz. Dcdığini ilerı 
s•ıı ıne ı kt'ndlsiııın berat>tinl temin 
etııuşt.r. ).ıbcın da ınııhkemede böy
le . oyledı.,,ını it raf eylemiştir. 

Nıh. :> d ~hıdler dinlcıımis. . u 
abit ulrıt. \C ı .ıhkeıne uçlu ş. -

ba:ı lı.ıkkınçi::ı yaşıııın kur;İ.ıkluı;ıı dık 
l,nte nlımır ık 'c ecza ı tenzil olu

n rak bir ay hapL> karrırı vermııitir. 
Ku<;ut: ~ b.ın deı h.ı 1 te\ kif edilc

ı-ck hnpish:ıney(' yoll.ınınıştır. 

ııı• bir gun cenubi ln:ııteredcn c-rt 
:iskoçyad:ın hareket ed •bılırkı. EJuı1• 
Jar.ı yol o t\;reıı l.cşJ Lıy) ..ır ·le• ıd r. 
Evvelü kc ıf t yym el<-ı i 1ım:ı11l ,rı 
dolaşa- tnlıa sıld ıne\ klledni 1>01tıt 
ve te~ l·~ifleıini bomb:ırd 1 11 

\'C tı\ cı t yyarclcdnc habcı \ cnrl r. 

Bu hbJr u cr"rıC' ıra ötekıl re C
1 

• 

Bo!or Hud on \'e Ble ıh )ıTI 1 •"' 
yarclcri uçar, hedefle i ol:ı.yr,ı.trt1• 
lurlar. 

S::ıhil nıudafaa ta)y relcıiniıı ıııt 
vazı fesi de maYn dol ekt!r. NM\ ~ 

• 1 -
\'e Baltık • ahıllcrıne kad. r ın.) n c 

1

1 
k uorı 

kulnıU~tu. Bu maynlcl' en buyu 
1 • !\ , 

balardıın dah;ı b\lyüktur. E' \ cJ.ı , 
·ı;cı 

m:ııılar t:ırrıfından kullaııılııH · 1 
11 . . ı ıı:ıtıl 

şımdı .Almanlar bu mukcmı e 
iY 

kcn~li aleyhlerıne J,ullanıldıt!ını ıcn 
rlıyoı lnr. Alman &ılullennc dok\J # 

ma)nierin \a::ık l l>u.nlard 1;.,. _, 

mal. surNıle gıdıp gelen Alm:ın {:e

mılermı k51 etmcl:tn. 11, 
iııgıliz s.ıhil mud.ıf:ı ı konı t,:ııı .: 

:-ıh"' ğınııı eserini bir Aml! ıkalt ım•S:: 
ı:üyle anlatıyor: rı-

cBugun büyuk Alman lıımıııl:uı t
dan b • .,..ıları bir harabcdt~ ıb.ırc 
tir.~ Bt·h~~t SAF~ 



' 

~ TÜRKÇEYE ÇEViREN ~ 

~ Hüseyin Cahid YALÇIN ı 
-7-

ıtı~a.ıuıız inkılabının bütün ı 
~·r~ı~ hali rine ve Napoleon 
&.r~ ıtıin fenalıklarına rağmen 
bir . d~ lı..~iyet için devamlı 
kını ıstıfade temin eden bir ta-, 
du n Utriy lcr bırakmı ol
kı ~nu Yirminci asırda p k av. 

~ı lnJcir ed bT 
~~ e ı ır. 

l[ıtaii.SYonal sosynli7.m bir inkı- 1 loeı:ı ıı <l~ha a~ bir şey d ğildir. 
c:ı~ loJ ı bugün içimi7.den bir 
eUna o k' . . 

ıl.ı • n s ızıncı asır sonun-

ri bizim memleketimiz için ya
pabilmekten j>ek iftihar duyar- ! 
lardı. Muaheze edilecek şey 

makine değildir, uğrunda kul
lnn ıldığı gaye ve makineyi ida
re eden ruhtur. 

İsimlerini zikrettigim kim
seleri \•e onlar gibi daha bir 
çoklarını muaheze maksadı 

bend n çok uzaktır. 1'::Cnebi 
memleketlerde pek kolaylıkla 

düşülen 1ıata nazi olan her şe
yi. sırf faeolojisi bizim ideolo
jimize muhalif ve prensiplerin -
<len bazıları ve icraatının pek 
çoğu maz"ret kabul etmiyecek 

rıı~ ~n.~ız inkılabının cedleri
<lar goründüğü gibi, ne ka
ti-. .~fur gelirse gelsin bun
! ı:ı OğreJıilecek hiçbir şey bu
' ar~ığına ve bu dünyadan 
~UI:ıı ndan hiç göz yaşı do
krır eden. hiç hürmet ve itibar 
.:eden, hiç mersiye söylen

llııı en,, bütün ~ekilleriyle ısili
% l;ld~e.ğine ihtimal \'ermek 
birltasız olur. Miıesseselerden 

derecede zalimane ve pek mütlıiş 
olduğundan dolayı fena gör -
mektir. ideolojik kinler beşe
riyetin sulhu için bir diktatö
rün hırı:;ıcahları lrndat' tehlikeli 
olabilirler. Her ikisi de selim 

<'o1r>. •• 1 1 Eıosy. ounun, ezcum e nasyona 
lararali?.nıin "nasyonal', kısmı 
ıı t(' •ndan degıl de "sosyalist., 
11~~ tnıafından inkisaf etti
kı.'V olan "n.,şiı vasıtasile 
fay;l't • hareketinde mevcud 
k~Yı ı-e hayırlı mahiyeti baş
hıy\'l 1 .bı.i~ ük bir otorice ve sala-
~ ıı .. tarıf eltilcı·. 

l'ır11 ·ı- tl~.bu bahse dönmek fik
\·(' 1'.l d gıhm. Fakat Hillere. 
\'iU~ı 1"-Jiminc iltıhak ederek 
ıııea1 l."tnn çoğunun namuslu 
l' ~ ISt.lt:r olduğunu, yegane ga
~~kt -Alınnnyaya hizmet et
ka.cld etı, Alınan kavminin mu-
aıt.ı ratını iyileştirmekten \'C 

ll(.'rj -tı;\ h nı arttırmaktan iba-
ıq k Ulunduğunu takdir etme -
ea la on derecede haksız olur. 
hır tıı;ıctn Hıtler bile bövle 
l'a!cırı liı;t olmuş olabılİl'. &ın
tejillli llıUhakkak ki bu idealizmi 
Q~ ıı \·e liderlerinin devam e· 
'n1:k ~ .rhkıru·mı muhik gösleı·- j 
tıı~lQ. lll .bır ortii gıbı kullan -
~ı · l• akat başkaları vardı 
ı\qı tıı- ıısıplerine sadık idiler. 
ı: ı~c 
113~ n_zırı Dr. Curtncr, m:ı-
i{t0 .nazıı ı Graf Schweı in \'On 

l>r. ~t;k, Rekh şansölyeliği sefi 
s ~ ~rners ve Almanyada si· 
~•bı ayatta daha bir cokları 
h~ fi ~tiar hakkında vüksek 
ıL ijçİt• •· ı. :_ il l • 
-.qh .. e ~ c A manya-

"' tı·~ .\! . . ım. 

~'ll~ trkmın bütün mezi
ıı11 ~' rasıntla teskilat husu

l "· ı kabiliyeti gayet biiyük- ı 
ıı~ .A.lrnanya Mat al Go-ı 

"'ı-1~ ' Dahiliye Nıızı11 Dr. 
L: • ~·r 1! .:"Jllt •. ı ar Ve insaat sefi Dr. 
~ıı....· 1 "el\ iı-ıi idarı.!si şefi Herr "-·1 gıbi 
ı b adamların ve makine 

ııta d 
t ~\J. ~ en. Almanyayı bu 

il 1_llılldhıs mevkiinc çıka -1 ,.. • 1 

~));q. etlerin, bahıiyclilerin ve 
t il"'rin hayret 'erici te.c;-1 

b ~ bo ltabiliyctlerine Almanya 
it ad f'cludur. fcimizden çoğu 
s ıı lıılaıın ve onlara beıızi
~li ı '_tirle.tinin kendi memlcket
~Pnıış olduklnn şeyle-

ıtı~· ~ b- 1 abalı uyandığı za. -j 
~ tıa n Bulgaristan budu -
._ \ ti~5 bulunuyordu. Ge-
-.., .ı } .. k .. 

" ... ocasının vazıyetinı 
u. Fn.tma· 

le, ~a . h.: ~hat t nhrıt uyuyor.· Dok-
""1tlıy0 Y sızı vagon restoranda ı 
v~ tınuş, cevabını getirdi . 

~ ?' töran t nha idi. An
b\lJ eJ·lt s kuhvnltısım y:ıp

~~1 Unuyordu. Bülcnd en 
h~ (!~asalardan birine otur

Yt't"d·ın ar-kasından dı. arı 
ıttı k •Yordu. Mlizeyyeni gö
ıı ı a,.ı 1 alktı .. Genç kadm sür
·'ı"' 4 tnıa l 

··ıcıı k r :ı tnasaya yaklaştı. 
% ~~Sılık.Iı otnuyorlardı . 

r~ .. l\'\·eı. . 
~~l'I.{; ko ~ Slze doktor olmak 
'b.~t ~anızın vaziyetinden 
~~ dik~ ertnenı lazım. Dün 
~ak bi~tle ıuuayenc ettim, 

Y yok. Vıyanada 

muhakemenin ve tenasüh nı-

hunun fıkdanını tazammun 
eder. Bunun neticesi olarak Na-ı 
zi Al manyaya karsı dahilde , 
cok fazla tenkide dü iıldü ve 
yapı"ılık fikri az düşiinülıiii. 

Orta Avrupadu sulh tekarıür 
ettiı:ilmek isteniyorsa. tenkid -
ciiikten chlıa fazla bir şeye ihti
ya vardı. 

Hitlere ve Nazi gangstel'lcri
ne karşı biz ne va.ziyet almış o
lursak olalım, bugiiııkli netice-, 
gen ayni olacaktı diye düşün -
mek büyük b!r ihtimal ile doğ-

rudur. ıra.amafih, 1!)33 den ı 
193 e kadar devam eden sene
lerde, fikrimce bız Almanyoya 
karşı dalına haklı har ket etme
dik. Haksız davranmakla ken
di davamızı zayıflattık ve ııazi 
davasmı kuvvetlendirdik. İngi
lizlerin doğruluk tcnıayüfü ver-
diğıruız hükümlerde büyük ı 
bir rol oynadı ve Nazi melod
ları bazı kere onların mücad" -
leleıinin müdafaası mümkün 1 

safh:ılarmıı. gözlı'rimizi kapat
tı. Realiteleri arzulıırdan, vakıa
ları sözlerden ayınl ctmeğe biz 
pek fazla kabiliy tli idik. A 1-
manyadn. icdcn gelmedikçe knlb 
tebeddülü olamaz. Biz kc.ncti
miz Alnıanyaya ka~ı kat'i bir 
bitaraflık ve cloğıııluk ile hare
ket etmezsek Alman kavmine 
hiç bir zaman hakiki demok
ras~ fikirlerini telkin edemeyiz. 
Yahud onları kuvvetin ve kud
rdin istil~aın ettiği daha yiik
sck mes'uliyetl ri idrak elmeğe 
iknn eylcyemeyiz. 

Harbin baRlaııgıcındanbcri. 

iki Almanya bulunup bulunma
dığına clair bir çolc şCylcı· i~idil
di. Biri. iyi, çalışkan. sulhper
ver Almanya, ciiğeri 7.alim, nıili- , 
turist ,.c mütean·ız Alm:ıny:ı. 

Harb zamanında yalnız bir Al
manya mevcud olabilir. Bu Al
manyaya karşı harbedilmeli ve 
bu Almanya mağifıb edilmeli
dir. 

yapılacak ameliyattan sonra 1 
tamamiylc iyileşeceğini, şuur 
'c hafızasını yeniden k:ızanaca
ğuu temin edebilirim. dedi. 

Müz"yyen tebessüm etmeden 
Bi.ilendin gözlerine baktı: 

- Buna emin misiniz? 

~l{at'iyetlc.. Saniyen sızı 

son gördüğüm iam:ı.ndanberi 

bir hayli 7.ayıflamış buldum. 
Çektiğiniz üzüntüyü bildiğim 
için bunu tabii görüyorum. Fa· 
kat gene bir doktor olmak sı
fatiyle buna müdahaleye mecbu
rum. Onun için bu seyahnt es
nasında sıhhatinizi daimi bir 
kontı·ol altmda buluııdurnıü.ma 

müsaade etmenizi rica edece -
ğim. Yemeğinizi muntazam bir 
surette yeyecck ve hergün bol 
bol uyuyacaksuuz. yrıca si
ze iğne de yapacağım. 

- Siz de zayıfümuşsınız ! . 

Almanya 
Karadenizde ( 5 o f:Jı~ HA;_~ E R·L lE R "J f:1JIN .. 9i\~ 

AVRUPADA in iliz _ 1 AFRIKADA ( Baıınakalcden devam] 

devletlerini biı· ~k şikayelleı·e 

ve teşebbüslere sevketmişli. 

Halbuki Von Sandersin Türki
yeyc geli:jt ile şimdi Alman kuv
vetlerinin Rum:ınyayı ::ıvuç 

içine almn lan arasında <lağlar 

kadnr fark vnrdır. Çarlık Rus
yanın mirns~ısı olan Sovyetlcr 
Bir liğ"i acaba bu işe şimdi ne di
yeceklerdir; 

Çünkü artık ince bir parma
ğuı c\rkasma saklamp hakika
ti göımemezliğe gelmenin im
kanı kalmamıştır. Almanya Ka
raderizc inmlı tir. Ve Sovyet 
Rusy:.ı.nın karşısında mevzi al
mıştır. Karadeniz kıyılaı1nda 

bir Almanya, Rusyanın böğrü
ne :sa 'lıtnrııı:-; bir ham:crdir. 
Almanyaıun, Ruınanyayı res
men değilse de hakikatte hi-1 
mayesi altına alarak istiklaline 
nihayet vereceğini daha evvel 
Rusyaya bilrlirıniş olacağı şüb

hc~zdir. :·ovyetler Birliğinin 
1 

buna kııt'i ve sarih surette ı·ed 
cevabı vermemiş olduğu anlaşı-j 
lıyor. Fakat Almaııyanın Ka- ı 
radcnize iıunesiudcn Moskova -
ııın memnun olduğuna Hıtimal 

veı-mek büyük bir hata teşkil 
eder. 

Bmıd:ın doh:ı evvel Sovyctler 
Birliği Baltık devletleriyle anla -
Ş.'lrak onlar-" karşı bazı taah
hüdleı·e girişmiş ve bu taahhüd
leri icabında ifa edebilecek bir 
vaziyette bulunmak ıçın bazı 

nskcri tedbirl"r almı.ştı. İhtimal 
ki Berlin Rumaııyayı işgal me
selesini Mo.-.;kovaya arzederken 
keyfiyeti Sovyetlcr BirJiğiiıin 

eski Baltık Devletlerine karşı' 
yupmıs olduğu mııamelenin ayni 1 

gıbi gösternıis ve şimali sarki- 1 
deki va.?.iyetc cenubu şarkide bir I 
"tangante., vi.h.:l!da getirmek
le aradaki dostluğun haleldar I 
olamıyaenğını temin etmiştir. ! 

Dugün böyle hadisesiz vu -
kua gelen Rumn.n~~a işgalinin 1 
nihayete kadar bir arıza çıkar
madan devanı edebilmesi pek 
şaşılacak bir şey olur. Çünkü 
Alm:ınyada bir mesele cıkar
mnk kasdi olın~ny<lı, Karade
niz kıyılarına yerleşmesinin n'e 
hikmeti vardı? Almanyanın İs
tanbula ve Boğazlara. sarkubil
mek ve buradan Ktiçuk Asyaya 
geçmek için bir hazırlık adımı 
atırnıs olma::;ı akln gelebilir. Fa-ı 
kat bunun için daha evvel 
Rusyadan kat'i bir açık bono• 

HAR B başvekili.. ' ~ .. ~1~1~ .. h1
,.,,

1 ( Baı tarafı 1 inci sayfada) k 
poları ve muhim askeri hedefler te- n ... n n ut u mı ve çok defa cparti h:ırbh ismi 

\Jerilcn harbe k:ırsı tıalyanl:ırın :ıliı-
sırlı olıırıık bombardunan cdilmış

tir. 
Geceleyin harb tayyareleri taaruz-

1.ınna dalga hplınde dcvom etını~
ler \ c hukıımet merkez.min münakale 

[Baş tar:ıfı 1 Jncl aahıfcdc] 

ynnall :.asvıb ed •nem. Harb nihayet 
DununliJ berubeı , heyeti urıuıniye

SL ıtibaııle h<ılen şu netıccye varnbl- ı 
tesis:ıtın:ı, ıaşe mü scscforine ve dı- lırız ';ı im ınlarm lngıltereyc ar ı 
"el' hedeflere osır ç:ıpta bombalar ll . . .. s.ırlclü.kl.erı gayretler k;ın:ııı crının I 
atmışlardır. rok muhim bır kı mını yutmaktndı.r 

tngilız lımanlarına mayn dokul- Bu kudrctııı vu :ıt:nı bildıgımm soyle 
mC$ine rlevam cdi:mıştir. . . 1 mck ııiyetınde dCl}ilım. Fakat bu lııı-

Gcçen gece tngılız tayyarelen bıl' { su ııı iümadımızın her zam:ınd:ın 
çok n?kt~lardan Alman hm; a s:ıha- d h..ı l>uyuk <ıldugunu hı edıyoı uı;. 
sma. g.u mışlerdır. Runh:ırııı asıl hcde- 1 H b b'd t ' d • """'ıı cumar-. . . ar ın ı <•:re ın cı . ..,.c., . . 
ti Bcrlın ıdı. Mildafaa tedbırlerı sa- t k d s ·oo '·lu \ C l" 0001 csı guııune ·a r .:ı u .,. 

ycsinde nıütearrı:t.ların ekserısi ı U- yaralı kaydedılmi tır. Bu da go teı-i-
lrnmctını değişUrıııeğc mecbur edil- yor ki bfr millet 'H•y:ı bir fcrd teh
ınlştır. Maamafih bır kısmı huklımct lıkelcrc, ta avvur \ ' C h:ıyali bu telı.
ınerkezine kadar gelmıştir. Atılan likclerın mutb!ş oldugun .ı hukınetl.i
bonıbalar yeniden mtiteaddtd hast.ı
haneye, evlere, hangıırlara \C dcmir
yollıırına is:ıbet elmiş ve bir çok 
yelerdc hasa r yapmıştır. Halk ara
sında b r cok ulü ~ e yaralı \":ırdır. 

Bcrlınc \"arm:ıdaıı e\ ve! iki ingılız 
t._1yyarcs i havıı mud faa bataryalıırı
nıız tarafından duşurülmuştJr. 

Dün düşm.ıın cemıın 32. tııyyare 

kaybetmiştır. 13 Alınan tun·arcsı k.ı
ytptır. 

--»ıııı:-

Tatarasko serbest 
bırakıldı 

Bükl'eş, 8 (a.a.) - Yakınlar 
da tevkif edilmiş olan sabık baş
vekil Tataresko dün serbest 
bırakılmıştır. 

elde etmeden bu çok çılgınca 

bir hareket teşkil eder. Çünkü 
Rumanya yoliyle Yakmşarkta 

büyük nisbetle hir taarruz ha
-reketine kalkacak Almanyaya 
Sovyetler arkadan mühlik bir 
darbe indirebilirler. Sovyetlerin 
Rumo.nyayn yerleşecek Alm:ın

lara ses çıkarmaması kabil ol
sa bile böyle bir istilfı.ya mu· 
vafakatlerine hayret edilebilir.

1 Fakat bizi bu çok muhtemel 
münıannattan ziyade mutmain 
ve müsteıih edecek. vekayii 
dikkatle ve siikfınctle bekle -
meye k dir kılacak en kuv -
vetli amil kendi Mehme<lciği
mizdir. Ve icabında bütün vam
talarla vatanı müdafaa için 
beslediğimiz azim ve iman<.lır. 

Maamafih bütün bunlar ancak 
cok uzak bir ihtimalden ibaret
tir. Şimdiki halde ne endi ye, 
ne teliı.şa hiç mahal yoktur. Yal-ı 
ııız sn.dece dikkatli bulunmak 
bir vazifedir. 

Hüseyiıa. Cahid ı·Aı..çur 1 

riyor dıye, k. r ı !,oymakta nsla te-
reddul etmcmcliclır. cAI lar 7 ey
luldc ştdd tli bombardıman başlntlıgı 
zam:ındanberi olu \ e agır var.ılı ade i f 
hcı tara~t ınut"' 1adıycn azalnu;ıtır.~ 

Buııunlıı bernber birinci te nndc 
ha\"U kararsız olur. Nehır mm. nnla
nnııı dar cknizlcn ~bıleccgı gun
lcı· bırıbı.ri arkn ıııdan r.adH"en iki 1 
üç gun dl?Vnın eder. Şu k adar kı bu

gunl"r de" m cdeblkce 'ı gıbi sı de 
h·ı ınr. yıııdıın cdcbılır. Mıkı:ırı, tec
hızJtı, har ket k:ı.bılıyeU \C talım 
, e tcı hiytsı gıttıkcc ::ırtan ardul.ırı

mı~ bütun ış yalnız sahillerde de ıl 

fakut cl.s rlyctlc oldu •u gıbi ihlı -
y.ıttJ d:ı mutcynkku. bulunı:ıeaklurciır. 
Ordulanmız mi.ıste lıle ın bo •:ı ına 
:ıtılın.ık uı:ere k ,pl nl.ır cıbı hazır 

lıulunmuhdır. Du mııun l>ir gece 
i ı;ındc deniz ıi tune \·cya den~ - u
lu. meler - y.ırım mılyon in anı fır -
latınaya kiıfı gemi \"C mnnıa haur-
1.ıdıgı mulı:ıkkoktır. Şinıdı ıne\ cudu 
ı.; 0.000 kı ıyc ı; kan Dn:w:ıbn mu
h:ıfızlıın silahl:ıl'ını ellerıııde bu -
lundunnalı \ c sunguleı inı bileınelı -
dirlcr. 

tngılterenin şmıdıye kad. ,. istilaya 
teşebbüs edılmemesinin b lıca sebebi 
adoo :c r,-ok ust1.1n olan duşman kuv
vetlerine karşı ınuh:ırebe tııyyarck
rimızm k:ız;ıdıklJrı mutcv::ılı ıxırl::.ık 

znferler oldugu uphcsizdır. üç bü-

yilk gün ::ıdalanmız sema ıncl.ı h ı\ rı 
iisttiııluJLiımı1.e sahıb oldugumuzu 
butun c ihann i:>bat etmşlcrı;lır. 15 n-

gustos, 15 cyllı! \'e 27 cylı"ıl guı.lcd

dır. Bu muazzam bir hiıdise olmu tu. 
Bu zaferle şimd[ hızmctc gırmck 

iızcre sliratlt• Aınerıkadan {!elen des-1 
troycrlerdcu ına. da bicyıık ıniky, la 

takvıyc cdılcıı daıı.ınmamıza cmın ve 
tecrübeli kudretıııı teyıd etmek fıı -
satını vcrınekl.cdtr. 

Churchıll h:ırb 'azıyeü hnkkmd ı 
yaptığı bcy.ımıtt..ı Bım1anyn yolunun 
muddcti l7 tcı;;rinic-.: \ eld bıtccek 

obn sımdıkı anı şmnnın inkız ındnn 

Yalnız İstanbul değı1, iıiıtiin Tük;J"CYi biı• koıhkııh:ı 
kasırgası kaplıyacn btitun cih nııı en ~n - en ko
mik ve en gulunç nmi 

ZORLA 
TAYYARECi 

8Vraı~~2~M MELEK 
Orijinal nushası Sinemasmda 

nilshası 

ka ızlıl{ gosterdıklerine işaret et-
mcktedırl.cr. Berlinden gelen yolculıır 
da Berlın ahalısınin ınarıe\•i km-..·c
'tınin Roıı1a halkından daha rnutcessır 
oldugunu tahının ctmektedırlcr. 1tnl
yanlar ımdiyc kadar harbin ti!eS ur-
1C!l"ini lıeniız lu etmi !erdir. Sc ne -
lerdenbcri az gıda almakta lan Ber
linlılcr ise havn hucumlarıle ço ~ 
sarsılmı larriır. 

--ımc--

Ruınanyamn işgali 
[Baş tarafı 1 inci sahifede] 

t.aja karıjı himaye için bir fırka 
kadar Alman askerinin Ruman
ynya gelmiş olduğu,, hakkında 
Amerikan memb:ılanndan ved
lcn sansasyonel h:ıberleı i, bü
yük nuın§€tler altında neşret

misdirler. 
Ancak dün akşam üzeri 

Bükreşten gelen Reuter telgra
fı, hiC'bir Alman kıtasıııın he-
11iiz Rumanyu :ıruzisine gelme
ıniş bulunduğ'Unu, fakat bu Al
m. n kıtalannın pek yakında 

gelmelerine intizar edildiğini, 

fnkat her halde bunların petrol 
kuyulaı mı muhafazaya değil, 

fakat yeniden tanzim edilecek 
Rumen ordusunun talirn Ye 

• 
terbiyesine memur ol cağını 
bildirmiştir. Bülcreste ı esmen 
ta.sı;h eılildiğine göı·e, Ruman 
yaya tallın kıtnları gönderilme
si, Viyana hakem anlaşması es
nasında Almnnyn tarafmclan 
Rumanyaya verilen garantinin 
normn 1 bir neticesidir. Öğı·e

nildiğinc göre. mühim bir Al
man askeri rccülünün son za
mnn!arda Bükrc.~ yaptığı bir 
ziyaret neticesinde, Rumen baş 
kumandanlığı. Rumen orclusu
nuo Alman idaresi nltın'.ia yeni
ocn tanzim olunmasını k bul 
ctmis;t.ir. 

Bu sab:ı11ki lngıfü.ı gazetel~rı, 
n. ni zamanda, Rumen propa
.,.anda ı.ezarctinin tebliğini de 
nc.c;rctmf.!ktedir. 

Londrada tahminler 
Londra, 8 (a.a.) - Alrıan -

ların Rumanyaya nüfuzu. İn
giliz mcmbamdan resmi bir te
yit henüz gelmemiş olmasına 

rngmcıı, Lıgiliz dyn.si malı -
fiUeıinde sürpriz uyandırma

mıst.ır. Mussolini \"'e HiUe.r ta -
rafından Brenneı· konferanzm
da alınan kararlarııı bir netic~
si gibi gözüken bu nüfüz muh
tcli f tef ·il'lere yol açahilcce.K 
mahiyette bulunmakla bern -
bcr, her halde Almanların pet
rol bulmak bahsinde kafŞ11as -
tıkları müstacel ihtiyacı teba
rüz ettirmektedir. 

Şurnslnı hatırlatmak fay
dadan hali değildir ki en mö
him Rumen kuyularının 'Kıb

rıs 1ngiliz iissiine mesaf csi. Vi
yananın Londraya olan m sa -
fesinden d,1ha uzun değildir. 

Bobstil gençler 
Dizlere kadar uzun ceket.. 
Ayak bileklerini meydanda bı· 

rakan dar p:ıntalonlar •• 
Omuzlar dirseklerde •• 
Sırtta sun'i bir kanbur .. , 
Biryantinli saçlar ense kök-

lerinde .. 
Kollan ve omuzları sokak 

kadınını gcdd"' bırakan müba· 
Jıiğalı bir eda il sallayıp kın· 

tarak .. seke seke bir yürüyüş .. 
Bunlara Bobstil gençler di

yorlar .. 
Onlann bir kaç ay evvel pek 

nadir olan sayılarının son gün
lerde bir mıktar artmış oldu -
ğunu görmek insana gayri ihti
yari bir teessüı veriyor. 

Biı bakıma göre kimsenin 
hürriyetine karışamayız.. Her· 
kes dilediği şekilde giyinir, di
lediği şeldlde yürür. Fnlcat bu 
müt~reddi Amerikan modası

nın yalnız mütereddi. cahil, dar 
göriişlü, yahud mc...da delisi bed
bahtlara miinhas.r kalmayıp 

bir talnm genç. di:nağı 1ııenüz 

olgunlaşmamış gençleri de ze
hirlemesi ımkaıı ve ihtimal da
liPdedir. Bir Tiirk cocuğunun 

bu kılığa girmesi. bu şekilde yü
rümesi. merdliğc. tabiilığe aala 
yaraşınıy:ın bu acn)ip hale bü
rünmesi cok acı ve cok hazin 
bir şeydir. 

Elimde .kuvvet olsa yapaca
ğım sey. Türk gençliğinin ne
l'ib vakarına asla yakı mıyan 

bu mü~ereddi n'odayı tamim et
meğe ~alışanları bir gi.izel dö
verek akılla!'lnı ba~ın getir
mek ,.e bu tarz elbiseyi kıya

fet kanununun menettiği çeşıd
ler arasına sokmaktır. 

Gencleri bu "hastahC:ru" yaka
lanan arkada&lannı - zorl da 
olsn - uyand•rm:ı - davet edi
yorum. 

MURAD SERTOGLU 

Japon kıtaatı Hindi
çınının merkezinde 

Tokyo, (:ı.a.) - Domci a-
ju:n~ının bildirdiğine göre, Ja
pon kıtalaı ı bu snbah Fransız 
Hindi Çininin meı keZı ol n 
Hııoiye girmiştir. Japon kıt:ı

ları şehre girerke11 askeri tay
yaı eler de ~chir üzerinde u~u

yorlardı. 

Çemberlitaş ~ 
SİNEMASINDA 

m:ıtinclerdcn itıbııı'Ml 

ıki muazzam fılın biı den 

Montekarlo'nun 
Meçhul Kadını 

DITA PARLO \C ALBER PRE-

Jan tar.ıfınd n y. ı-:ı t 1 ı' Fi. l -

s ca so lu ~ ı eı fıl ı 

Batakhane 
Bu akş; ın için numarnlı biletler erkenden satılmakt;:ıdır. Tel: 

Diplomatik bakımdan, en~
tcresaıı mesele, bugünkü hede
fi pelrol olabilen fakat petrolün 
muhakkak suretle yegane hede
fi teşkil ettiği-söylenmeyen Bal
kanlara doğru bu yeni Alman 
ilerleyişinden Rusyanın haber-

Kızı 

-25-
Miizey,Ycn bu suali o kadar 

füü bfr sekilde sormu.ştu ki Bü
lcnd vcrcC'ek cevab bulamadı : 1 

- Ben mi? Yok c::nım .. Kim
bilir ! diye kekcjedi.. 

Miiz<') yen drwmn etti: 1 
- Evcl, cv<>t: Yüzünüzün 

c;ok solgıın bir· ı cngi var. Göz
leriniz de biraz ~ökm üş. . 

- Hayır.. Hayır.. li'ilvaki 
belki söy!cd;ğiniz gibiyim. Ji'a. 
kat bu benim tabii vc.ziyctim
i!it· .. 

Aradan lmm bir s~küt fasıla., 1 

gc~ti. Neı.!~n sn~rn. Mi.izcyyen 
çay bardağım yerine koyarken 
ynvaş hir fiesle so:-dıı: 

-- Viy~11;:dan soııra nereye 
gidc-·c?cs~niz? 

- f.ult.>madım • 

- Şey Cl!.nım. . f..ı11 liy:ıttnn 

soma ne yapacaksınız, diye so-
ruyorum.. -

Hic; .. Ne yapacağını? 
- hıtanbuln dönecek 

niz? 
misi-

Bul n'd, .Müzeyyenin ne d"
mek ısh diğini anlamağa çah
~ıYordu. 

- Dönmiyeyim mi? 
11 üzcvyen cevn h vermeden 

yerınclı•n ı:alktı: 

-- <iıdeliın .. 

Sarsıla sarsıla ilerleyen tren 
,·agcınlnrının dar koridorların -
dan 'J ürüclüler. Bülend Müzey -
yeni kendi kompartimanına <la
\'ct etti. Kırmızı kadife kaplı 
geni. kanapeye yanyana otur
duinr. 

Seyahatin, insanları yekdiğc
rine b~ayan, yekdiğeriyle kay 
naştıran anlaşılmaz bir sırrı 

vardır. BiHend pencereden dı-

l 

A ,~ hey<-mn ve bin bi r l"t'hı 

entrik:ılı:ı 1. dolu mu. m f m 

dar edilip edilmediğidir. 1 l•••••m•••---
'L EY LA iLE MECNU 1 ş~~·a bakan Müze~y~nin yü -1 N ffW+w 1 

~n~ s<:Yr~derke? ıcıı deki o L&•*'*& ~ 

:~~iiE;~~!7E~!~~~~'PARA BERABER GiTMEZ) 
Ah, ~in bu seyah ti kabul L:. _ 

etmişti? Bir ya.lan uydurarak L A L E Şalı•serler dizisini 
sekikliği Çorludaki inzivasında ,, çözügor 
ne kadar rahattı! lGmbilir bel

ki bu sakin muhit, bu temiz yüzlü 
İnsanlar, bu siyah toprak bir 

türlü tedavi edemediği bu bü
yük kalb yat-asını iyi1eştircbi1c
cekti. O meş'um düğ'iin gt~esin
d n sonra 1\lü7.eyycni bir daJıa 
hic, hiç görmemek için D" ka
dar büyük bir arzu duymuştu . 
Buna ne kadaı bih ük bir 

FRANSANIN 

RAİMU - JACOUEUNE DELUBAG - YVETTE lEBON 
Gibi 3 bügiik yzldızile yaratılan il!' siiper filmi 

HAKİKATi ARAYAN ADAM 
kat'iyehlc karar verrr.isti. Derin hir aşkla lıa..Hıta mı bağlıuıdmı:ı? Öldiiriiı·ü bir 

Fakat mel'un tesadililcr! Ha- kıskançlıkla <:d~1Aa nn döndii'tıüzt Bü) iik hir hi)'alletle 
diselcrin teakubu h~ıuı imkaıı Ümrünilı mii sarsıldı? Bu :-.na.ilerin l'tWahını \"AR11" AKŞAM 

vermemiş, bilikis Müzayyenlc .,._ L A•' L E d B } k 
sıltsık gCirii!3nWstni temin etmiH-- e u aca SJDIZ 
ti. {Arkası var; 1 



YENi SABAH 

No. 171 YATILI - YATISIZ • KIZ - ERKEK 

HA.YRİYE • • 
LiSELERi 

.. .n.<·-::""I~ {KEl ALiÇONUN n_ 1 

· SON GüRE LERi -_ I 
Çnrpışmağa başladık.. Yokla 'ı bastırnn~tı. Lakin bir !:'ey yapa- Eski ve yeni talebenin kayıdfarı hergün 'sa~t 10 - 17 ye k:ıd:ır ynpılı•. 

dım .. Herifri oğlu çok sağlam.. maını!]tı. 1 Yabnncı dıllere ilk sınıflnrdan itıbarcn haşlanır. Son muft:ı. fen şubesi de vnrd:or. 
O, oyun yapsın diye bekle - Kavasoğlu lfi+-ını bitirdikten ili.la•••••• Talebe mek1ebin hususi otobus ve otomobHHe e\·lerine ıı:ıkledilir. 

,}im .. Baktım, yapmıyor, ısi ça- sonra, ihtiyar Ca.ıgıru hitaben: 

buk bitirmek için ~apraza gir - - Abe ihtiyar, görmüyol' rr:u- ı s p o R ı ı TiYATROiAR il lstanbul 
dim.. Fakat, çapraza girmem- sun insan ihtiyarladıktan sonra 1 f 1-----,________ 1 - tııgılizce veya Almanca lısanına 

1 beraber sıyrılıp hasmımd.an güre~ yapamıyor? B k .. b k I l~'I Şehir gayet ıyi \akıf \e daktilo bilen 
uzaklaştığımı gördüm. Bf>kİI', - Doğru usta.. 0 S ffiUSa a a arı ı~ Lise, Kollej veya mmıdili mek-
çaprazımı bii' anda sökmüs, o- İf5te Alic~o ortada... Şehrimizde ilk dcf.ı yrıpılac:ık <•l:ın : · tiyatrosu ı tep mezu-:u bil' bayan memur 
yunumu bozmuştu. Ne kadar açık bir misal! Ank:ıl'rı - l•tanb!.tl rp ıııi boks knr- 1 temsilleri . Jımw;ıktır. Talıblcı in 15. Teş-

ç k d" B' d b . şıl:ışrrıası :ılfıkad:ır federasyon tara- • rınien el 19-lO ela açılacak miisa-
o. gec:me 1• ır en ire beni - Şimdi Alıço, otuz yaşında, fınd:ın h:ızırlanmaktadır. Tepebaıı Dram Kısmında 1 b:ıka ımtihaııın.l gırmek üzere 

ç. praza aldı. l{tırtulayım, de- yırmi beş yaşında, hatta kırk 12/10/940 cumartesi , k amı Bcyog 9/10/1940 c;arşamb:ı gunu nkşanıı e\ rakı müsbltdcı .ıe 12/10/940 
dım .. Kurtulamadım.. yaşıııda olmuş olsaydı .. J."'ilibeJi lu Ilalkcvı salonund:ı ):ıpılaeak bu S<ıat 20.30 da 11 tarıhinc kadar Dordüncu Vôkıf 

Vallah Cazgır, eğer sıyrı!ıp Kara Ahmed bt)ylc manevralar musabakalar bu~uk bu· al:ıka ile o T E L L o h:ınında k:ımbiyo ımidürli.ığüne 
alt.ına clü~memiş olsaydım, bir yapabilir miydı? ' bcklctmcktı'dir. latlklil ceddeainde Komedi kı•ınımla nıur:ıc:ı .. t etmeleri. 
elde yenecektı.. _ Ne gezer!.. A b::ışkım Fcrıdun Vcrimteldnın bu !J/10/1940 çnrşamb:ı sunu ak~amı ·~~~~~~~~~~~~~~~ 

sporu canlaııdırm.tk ınnks:ıdill' gös- saat 20.30 da = 
Anladım ki, bir behi ile kar6ı - Vallah, kırardı, meydanı terdıgi al'ika ılc yenı yapılan ring YALI UŞAGI 

karşıyayım .. Uzntmıyayım sıy- haram ederdi ona!.. gayet m,. mi ve fı, :ıl. le bır şekıl- Her tarafa otobus tt:.1,n cdılmiştir 

ANA 

Saraçhnneba~ında Horhor Cadd(• ·inde Telefon : 

ORTA . .. 
20530 

I L K L IS E 

_ _.. SiRKECi 

Salkımscigi•t Demirkapı 
nlıp altına dlişt:Um.. Canımı - Eh! biz de böyle olmadık d<.'l'liı". 
kurtardım . mı? Hu ınusnb· k.ıl:ırıı A•1l.aı·ad .. ıı 53 

Sen misin alla <lli en? Bekir, - Evet... kıloya Jfrıltd, bt .. ııbulıi.1n Hiısmi. 

- F:>...kat, Alı"ç"'da d~ ı..., ek- Arık. r. dan 53 kılo). Enı n, tstan- 9 B T . b k 

RAŞiD RIZA TJy. lro U 

HALiDE PiŞKiN beraber 

derhal aı dıma kazığı vuı du .. · u u• i.1.Un • eşrın çar :ım a gunu ıı şaını • 
bulclan Abclı, Ank.ır d ın 57 kıloyn 

Halil Sezer i 
mı•k var .. Beyazıdda Marmara sınc.:nrnsınd.ı 

Karyola fnl.ırika• ıııdaki ı 7,,orlandım.. Hırpalandım 

Türlil oyunlarla mukabele et 

tim. Bir türlü Kazıktan kıırth

lamadım. 

- Ali<}o, doi:rı.ırsu pt~hlivan
lar, pchlivanıdır.. Çok ıwhli -
vandl'r bu herif •• 

Şeref, i<t<ınbuld. n Muzatrel', Anknrıı-ı YATAKLI VAGONLAR 
cl.ın 61 kilo;ı..ı r"ııacl, Hıı eyin, Ankn- ·.KONTROLORU · -"'' ' ı sergiyi zıyaret .. -...ınız. 

r:ıd .... 6Ci lcıloyıı, fd>mccl, ıst.ınbuldnn ~ , • 
' ==========V~od~,~-i~l~3~p~e~r~de~======~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Heıifrı oğlu. beni bir yandan 

gırtlaklıyor, y<'nmege t;alıı;ıyor-

t~m..ıll, Ankn'rndnn '72 kiloya Cafer, 1 
İ'ltanbuldan Muza!!cr. Q ı 
Ankar:ı - tstanbul bcks temıısla- Teknik kulu Müdürlüğünden: 

- Bu, herif eğer boyun eğmiş 1 rındnn m.""d", tstaı1"ulu11 se"ı'lmı'ş / I 'h' 

- Muhakkak .• 

.... .. u ~ l 10 940 tn ı ınde yapılan ın•ıhcndis kı mı gıri~ imtıhanları neticelcı i: 
du.. ı olsaydı, ı;ıimdi çok puram olurdu. nok örlcri arasında da ımı~abnkalıır ı - De\ lct hes:ıbın:ı mühendis kısmı nınkiııe şubesine kabul olı_ın:ın-

1iıtiyar Cazgır Jı yecanlnmış

tu .. ~ordu: 

Ahir i)mründc sürünmezdi .1 ~apıt::ıc.ü.tıı·. 

- Usta ne diyC1rsun be:•': 
Fakat, sırasında padisaha bile 11 
kaışı koydu.. _ Askerlik işleri 1 

- Yallah böyle .. Tek hiliifım 

yok .. 
- Soıp·n usta! .. 

Sonra, anlayacağın yanm K .

at kazıktan kurtulamadım .. 
Bir yandan da bu, belalı herifin 

kim olabileceğini düı:;iiııiiyor - 1 
dum .. 

Nihayet, alchma geldi .. Bunu 

da yediğim kazıktan tedai ile 

buldum. Akkoyunlu Kazık~ı. 

Kara Bekir mi acaba diye dii

şündüm .. 
Çiinkü, böyle bir pehlivaw 

hepimiz gıyaben biliyorduk. 

Başımı knhhr<lım. Sonluın : 
- ismin Bekir mi pehlivan': 

- Evet, dedi. 
SorJum: 

- Sivaslı sın değil mi? 

- Ew~t, dedi. 
&ırdum: 

- Bckirin ba~mda 
var mı'? 

CcvRb verdi: 

- E\'et, var .. 

Sordum: 

knzık 

- Ulan karası ela var mı? 
Cc\·a b verdi: 

- Var ... 

1 

Ifavasoğlu, Koca İbrahim, 1 
bir al~y hikayeler anlattığı 

halde daha hala Aliço ile Fili

bcli bir türlü güreşi ayırd ede

memişlerdi. 

İhtiyar Aliço, gene hasmının 

manevralarını defetmek için uğ-

raşıyordu. I 
Alic;rı. yalnız haı;mıııın ınanev ı 

nı.lannı defetmekle kalmıyor -
du. Ayni zamanda olanca kuv -

vetiylc güı eşe giriyordu. 

lki hasım iki saatten fazla -

dır güreşiyorlardı. Asıl güre
şin anahtarı Aliço olduğu için 

bütün meydandaki maglübiyet

- .Sultan Azize kan~ı koy-
mıı!) derler doğı:ıı mu? 1 

DoğTumusu var mı?. 
\,.ak':ı gözümün önünde oldu. 

(Ark4'.SI v.ır) 

Sakaryanın Ege 
denizinde me
raklı macerası 

(Baı tarafı 2 inci sayfada) 

Buna derhal cevab verdim: 

"1'~elce gcçti{;rim .sıılaı·, t. 
talyanlara değil, Yunan hükl.
metiue aiddir. Velıw Jtalvan 
sulanııclan da geçmiş ol~m ! 
ancak kenui rizamfa hu ımln•'Cla 
bulunduğum müddctc:e gemime 

gelecek .kaza \'e· beladan tn\.'SHI j 
olurdum. Mecburen bulundu -

<lurulduğum böyle mü:>tahkem 

biı- limanda cereyan edecdt as
kcı i Jrnrekctlerucn mütcvcllid 

zanır \'e ziyanın ise bana ucği:, 1 

beni mecburen tutanlara aiıliye-1 
ti a.c;ikaroıı•. Şunu da ilave e

deyim ki ~iz buraya '.ltlcktub 1 
yatmak ve muhabcratta. bulun

mak için gelrnc<lik. Her halde 

bir netlce veri1rnesinı b<'kli:,·o- \ 

ruz.,, 

Bu mektubum üzeıine mck- ı 
tup göndermediler. 1laam:ıfih 

gemiye gelerek ~fahi münaka

şalara kalktılar. Bunlaı ı sonra 

anlatııım. Ayrıca vesıkalarda 

gösteririm. Nihuyct muayene

lerini yaptılar. Ayın üçüne ka

dar <levanı etti. Ayın beBine ka
dar Romadan cevab ve emir bek 

lediler. Ayın altısında Romanın 

şu emri bildirildi. 
- Türk gemisi tamamen bo

ı:;altılarak kontrol ve muayme 

edilecek. 

ler \'C galibiyetler dl' ona bağlı Yükü ba~ka gemilere boşal
idi. ' tnrnk yapılan muayene ayın o-

Ali~o. 'b"ilibeliyi üç kere altıııa nıına k:ıdar sürdii. On hirind 
alıp bastırmıfitı .. Fakat Filibeli günü Romadan §U emir alındı. 
bir fırsatım bulup hasmının e- :Bakırlann müsaderesiyle 

ünden kurtulmuştu. Tiirk gemisine hareket müs~a-

Jt'ilibeli de Aliçoyu bir kere 1 desi ıtası. On ikide bakıı-1.ırı , 

Sarıyer Askerlık şubesinden: ı 
Şubemi.ıe mensup a 16/335 dahıl 

clogt; ı lu muhabere, SU\ nri \'e istih-
1:.ıın sınıfl:ırmd:ın hiç :ısk<.'rlik yap-

1 ma"'l11ş ulanl::ırın hemen ubcye mü
racaat etmeleri. 

• • • 1 
Beyoglu Yerlı Asl<erllk şubesin· 

den: 1 
ı - Şubemiz h::ılkıııdan 316 - 335 

(cl.ıhil} doguınlulardan muhtelıf se
beblerle muvazzaflık hizmetını henüz 1 
yapmamış 1upç11 erat.ının derhal şu-, 
heye murl'l4.'11atlcri. 1 

2 - 327, 328 \'e 329 dogumlu islam 
"e gn) ri lsh'ım ıhUyat erattan (jan
dann.ıl .. r harıç) her ne sebeble olur
sa uU:•Jn henüz sevk edılmcmış olan
l:ırın ııuvlyet ciizd:ınları il<.' derhal 
şub<'lni.ıe ıniıraeaatl:ın ıliin olunur. .. 

Fatih Aslo:crlik ıube9inden: 
ŞUBEYE DAVET 

Yedek sınıf 8 muamele memuru 
Ali o• lu Şat: bın 2eele ~ubeye mı.i
raca:ıtı. 

• • • 
Fatih Atkerlik şubea:nden: 

ŞUBEYE DAV ET 
Yedek sınıf 8 He. mc. Muhittin oğ

lu l\lehmcd l!tkc"lderin ( .. 7:1) at·cle 
şubeye müracaati. . . ,. 

Fatıh Askerlik ıubesı,nden: 
ŞUBEYE DAVET 

Yedek sııııf 6 Hesap mcmurn S:ıdık 
oglu Mehmcdin şubeye .. ccle mura
e:ıati. 

almağa başladılar ve on fü:te 
hareket müsaadesi \'erdiler. O 

zaman ben: 

- Ru bakırlaı ı sii~den alac·a-' 

i:'lz. Hem de pek yakında .•. 

dedim. Bu sözlerime guldüler. 

Fakat şimdi bilmem gülüyorlar 
mı gene.. Ancal~ yandığım bir 

cihet var ki o da bakırları be· 
nim gidip almaklıt;ım ,.e lı;tan-1 
bula gelr . l<liğimdir ... 

Çemi siwarisinin bu sözleri, 

Sakaryanın başmdan geçen 

vak'nnın tam bir tarihçesi idi. 

Fakat isin hususiyetleri ve Et

hem Jrnpt:ının verdiği daha bir ı 
çok eğlenceli ve meı·nklı maltı

mat vnr<lı ki bunları da yal'ına 

bırakıyorum. 

(Sonu yarın) 

Bir çalgıcının seyahati 
mrzn · 63 . 

çaldınız'? 

Ko !ıCı in bizı adi biı· im ız, yahut 
ynııkesicı tcl:ıkki etme· i o kadar c.ı
nıını ıktı kı az k:ıldı suratın:ı bir 
tok. t ye lc tır.cek ıdim. Temınııtım
dan bıı netıre h.ı"ıl olmuyordu. E!1 
nlh. ~et· 

- Affcdcı Jııı.r. ınu,,yo komiser. Biz 
ııc hıı :.ızız, ne y:ınkcsıci. ilen mösyö 
Alf ed Mullcr!m, arkada ım da Frid
rıh Şul!crdir, dcdım. Konılscr: 

Ben şımdı sana n.usyoyıl gös
teririm! 

Dedikten sonr:ı polis n emurunıı: 
- H:ı•1s! Buııfarı ki.ıçük odaya 

h et emrini vedi, ben: anladık. Hattfı otur:ıc:ık bir iskemle J 
• F .. kat bizim kabahatimiz yok bil<' yok idi. Arkadaşım: 

dıyorcluın. - Alfrcd bu ne haldir? r\edi. 
.l\rcıkcta ıın ağzını bılc ::ıçmag.ı c-c

ı;nı et edenııyordu. 1sminin Hamı ol
dut;unu oı,;rcndiğim polis mc uru 
bizi dı .ırı çıkardı. Alt katta g.ıy<.'t 

dar 'e karanlık blr odayıı kapadı. 
Bıı sırada. 

- - Sizi serseri çingeneler sızi! Kinı 
bilir o liraları nereden aşırclınız': 

dıyip duruyordu. 
Polis memuru kapıyı uzerım 1.c 

ktlıdlcınış idi. Bulun<iut;umuz od<ıd:ı 
pcnc~rl' namııın bit· acl .. m boyuıı<l,ııı 

fazla bir irtifadn bı..olunnn küçük ı,iı· 

delikten mnadn obi 5ey yok idi. Bu 
dcHkten de pek az ziyıı gelıyor idi. 
Bir ınud-let Fridrih ile ııyııkt:ı clur
dt;k. Gözlerimiz k:ıranlıg:ı alıştıktan 
sonrn ctr, !ımızı tetkik c·ttik; ı;m ıp
lıık, to1Ju bir od:ıda Lıulunduı,'llıuuıu 

- Vollahı bilmem! Bızl g:.ıliba hır-
sız yahud yaııkesıcı zannettiler. 1 

- Pasaportumuz ol ::ı ldı kurtula-
rnk idik. ı 

- fyı amm:ı pasaport ne demek? 1 
- C.ınım ben bira.ı anl.tdım. Ga-

lib" :-ol t<'zkcrcr-i demek? Komiser 1 
p:ıs;ıportsuz ı\lrn:uıyadan A \'Usturya 
toprnğına n:ı~ı1 geı tiı1'.z? cledı O hal-

• 1 
de p;ı.;ap11ı t demek yol tezlceresı ol::ı-

1 
eak. 

H.1ydi öyle !arzcdelım, ammn 
1 

paırnpJrt m•roocn \'e kimden nlınıı

<'alc idi? 
-- Brn de bilmiyorum. 
- Bizi burayn niçin k::ıpadılar? 
- Koo.ırnnclıl:ır hnpsettıler. 

- Sebebi? --
• (Arkaaı var) 

lar: 
101, 182, 229, 233, 270, 41i9, 5'.?4, 561, 61, 120, 129, 162, 203, 271, 273; 

286, 365, 430, 534, 540. 
2 - De\ !et hesabına mühcndıs -Kısmı inşa::ıt ı;ubl~ne kabul olunanlar. 
591, 574, 378, 180, 193, 538. 34, 399, 142, 3:J4, 451, 259. 
3 - Kendi h sabıh:ı mllheııchs k!S'rnı inşaat şub ine k:ıbul oluııanlnr: 

.582. 137, 179, 252, ;!34, 206, 239, 249, 422, 441. 172, 419, 133, 260, 128; 
103, 117, 295, 376. 

Muhendıs kı.,mı inşaat şubesine kendi h abma knbul olunanlardan 
arzu edenler devlet dcmiryı>lları hcsabın:ı, mektep lev:ızııuı ve giyim dcJ 
d:ı.~iJ ol.mak u.ıere, ~ftiheııdis.. kısmı inşaat .şub~sinc parasız yatılı V<'yn 
muhcn<lıs kısmı makıne şubesı k::ıdro~undaki munh:ı11ere devlet hesabın:ı 
ahn:ıbılir. Devlet demiryollnrı hcs:ıbın:ı 14 t.ılcbc aiınncaktır. 

De\ let dcmiyoll:ırı hesııbın:ı Hy:ı maldne şubesine clc\'lct hesabına gir
mek ıstiyenlerin nı"".luları müracaat sırasına ~ore js'af olunacaktu·. 

4 - Fen ınemurlugu kısmı giri~ imtihıını 9/10/l940 çaqıambn gunu 
saat ~ ela y:ıpılacaktır. l\liılıcııdls kısmı ~frış iıntıh:ınl:ırında ınll\ :ıffak ol:ı

mıyanlartl:ın bu lıntth:ına girrnek ı::ıtiyenlt>rin 8/10/940 salı günü ~aot • 
l 7 ye k:ıd:ır bir dılekçe ile okula murae:ıatlııı ı. c9573> 

İstanbul Belediyesi İlanları 1 _____ , 
37 JO sayJlı belediye istıınlfıK kanununa te' fikan istiml!ı.,f.rıin umumi ı 

ınen!ııatlere uygunlUb'U tasdik edilip me2J,lır kanununun l inci madde i 
muciblnco 25000 lira klymı t uıkdiı- t:dılmiş olan Eıninönündc Çelebi oğlu 

•"t.1~~;:::='~~"!' =:._-:;-~ı içekpnzan sokngıpdn 3R4 unei.l ndada 
ı parsel ,.e eı;ki 2 ; 45 yeni l - 35 kapı No. lu altında ın:ıgnzası olan knı;ir 
Hnraççı honınııı tapudan alınan tnsarruf kayıtında 1/12 hissesiııe s:ıhib 
H::ıtice ve 15/~6 h[S'.s<'.stıı ..tahib ıbrahime bu kıymet 1el>lig edilme!~ i~te- , 
nilmi~ ise dı' ıknmetgahı te~bit e<lılemedi~I zauıUıcn ya.ı>ıl::ın tahkiknttıın 
anlaşılmış olmnklu bu kanunun 10 uncu İnndoesiııiıı tatbiki zaruri gö-ı 
nildügiinden ıcab rden teblığ ı::ırak • .f:ırıııın h:ıı·ilasıle bİrlıkte birer ııusltn
sının bu lınnıı diğeı· mislııısının aid oldugu belediye dairesine ve 3 \ineli 
nüshasının da umuma mahsus mr.hnlle :.rn ı.ııin n\i.iddetle t .. lik ecttlrligi ilt.n 
olunur. (9645) 

• • • 
Kadıkoy belediyesi hududu dahılincleki yolların tamiratında kull:ı-

nılmak üzere satın :ılınacnk aoo metre rnik:lbı kuııı açık cksıltmeye konul
muştur. T::ıhmlıı bedeli 1051) lira ve llk tE:Jninntı 78 lir:ı 75 kuru~tur. Şart
name zabıt ve muamelfıt ınüdlirlügü k:ıl<'minde görü1C<'cktir. ıhnle 16/10/940 
çarşamb;ı günu sant 14 de dnlmi t.'llcumencle yapılacaktır. Tnliblerln ılk 

tcmlnnt makbuz 'eyn mektupları ve 940 yılına aid Ticaret Odası vesikn-
laril~ ihale gunü muayyen saatte chılmi encümende bulunm::ılan. (9343) 

. 
' : 

KENDiN BiRiKTiR 
1940 1 K RAM 1 YELER I -

Ti • ış. BANKASI l ndet :.ıooo lirıılık __ 2000.- Ura 
3 > 1000 > = 3000.- > 
6 > 500 > . - 3000.- > 

12 > 250 > = 3000.- > 

1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
iKRAMİYE PLANI 

40 > 100 > = 4000.- > 
75 > 50 > = 3750.- :> 

210 > 25 > 52:i0.- > 

Keııdeler: 1 Şubat, 1 
Aguıtos, 1 lkincite§rin 

rinde yapılacaktır. 

Mayıs, 

t;ır l hle· 

_ 9 ntRINClTE.5R!~ 

ŞİRKETİ HA YRİYEDEN 
Ramazan gece seferlerine mahsus tarife 

10-10-940 perşembe akşammdan itibaren tat
bik olunacaktır. Tarifeler vapur ve iskelelere 
talik olunmuştur. 

AYDA 
3 Lira taksitle 

1Jnynıılnr:ı ınnhı;~ıs 14 :ıyar altın s:ınn~.in yeni ınode!lcıi s,ınıı~ti~ 
Emsali gihi 15 sene tcınin::ıtlıdır. Taşru<lan simıriş etınck ıs1i\·enlere k:ıtalo 

·· d ·1· s - ~ ı wı-gon erı ır. aat dt'posu: tstanbulda Sıı .. ecıde Lim..ın H:ııu .sırasın< a 
kencı h:ıııınd:ı No. 8. 

Devlet Demiry·olları İlanları_ 
Ev,·ekc cksiltm<'Si gazclelerle ıUln cdılmiş olan ve t.ılibı zuhur drı'ıı..'"' 

diğınden mun:ıkasası yapılnmıyan Derince liman tahmıl tahlıyc •"1 bı1 
defa yeniden milnnk, aya ,·azedılnılştir. ııe 

l J mr.elıyedcn ib,ıret olnn ve 36984 lira 98 kul'uş muhaıonH n 1.>etlC 
'e 220404 ton muhammen \Paniplasyon tonajlı t:ıhmıl uıhliyc i,i l ıı· ere 
müddetle ve kap.ılı znrf usulile eksiltmcsı yapılacaktır. Her l mel )cı ~ 
behel' tonu ka~ar kuru~:ı yapılabileceği şartnameye merbut Jı teSJr 
göstcrılmıştir. Munakıısa 15/10/940 t:ırıhinc rastlıvan snlı guııu ,,. • t 1l rll! 
Hııyd;'lrpıt~a g:ır bina~• dahilinde bırlııci işletme. komisyonu tm ,1fındM1 

y:ıpılaı:'nkhr. 'raliblcrin 2773 lira 87 kuruş muvnkkııt temınat ılc • v ı t
1111 

sat.t 10 .ı k:ıd:ır komisyon kalemine tekhf mektuplarını \ermeleri . ı{ııırtl .. 
rlır. Bu ı~<' aid şartn::ımclcr Ankarada II inci işletme ınufülrluğ\ınclen, ~ .. : 
mirde VIII fnci işletme müdUrlüğUnden, Hayd. rpaşada Liman MııfcttıS 
lıginden J>:ır:ısız olarak alınır. •11952> 

• • ıje 

Muh. mn en bedeli (570) lira ol:ın HiOO Kg. toz sabun ( 18/J{l/J9~ 0) 
cumn gtinü saat (10,50) on ellide Hayj:farp:ışndn Gnr b.mısı d.ıhilindc.J\ı !iC" 

misyon t:ırafından açık ckLıltnıe usulılc s~tııı alınacaktır. 

nu işe gimek 1 tiyenlexin ( 42} lırn (75) kul'Uşluk lllU\'.ıkk:ıt h rıııııJ' 
V•' kıınurıuı1 tayin cttigi vesaikle birlikte eksiltme gumı ~mıtine k:ıci:ır j;O' 

mh;ynn:ı muracarıtlnrı 157.ımdır. 
Bu ı~ aid şartn:ımelel' konıisyondan p::ırru;ız ol:ırak d:ıgıtılm:ıl<todır. 

(9635) 

1 DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 
Şeker ilanı 

Ma.rmam l\ .,,\j Bahri K. Satmahna Komisyonumla.n: 
- Kı11nut:ınlık ıhliyncı için 25000 kilo toz (•ker pa~rlıkl:ı •• t n ııW 

nacaktır. 

2 - P:ızarlıgı 11/I. Teşrin/1910 cumu giinü ı-.aı\l 14 ele lıınitt• 'l'f!rs~· 
ne k:ıpısıml:ıki komı yon binnsında ydpılacnklır. ' 

3 - Şekcrın bir kılo una t::ıhmin edilen fiyat 
ihnl"Yi mıltı :ıkıb t:ık:ın .. ı edecek bedel üze ·iı1dcn 
:ılııı:ıı-:ıktır. 

ılı. 
37 ı.unıştur. T<•ıll 1 

1 
~ 15 nisl>etinılc rıerJı 

,., P. z:ırlıg.ı ı~t r. it edecek isteklilerin nıuny) en f.lltı 'ı: s.ı.ı1tt' " 
.,. 

misyon b. kanlıgm.ı muı·aca:ıtlnrı ilı'lr. olunur. i.l/5fı0• 

* * • 
Motorin ilanı 

Manuara. t'-. .. ü Bahri K. S:Jhnalma Konıj.,.~·onundan: 
· ı ..._ Kuınutaıılık ihll,)'tıeı için 2r.o 000 kilo n:uloriıı dökme ol:ıı·, k ı:··~ 

zarlıkla tın :ılııı:>caktıl'. Pazarlığı 10/J. Tesrin/1940 perşembe ı;unıı 
14 de 1zmi\te Tersane kııpısındnki komi yon binasında y::ıpılacaktır. 1' 

2 - Hır kilosuna t. hmin cdileıı fıy t 13 !{uruştur. Temin t p: • , 
gunu t.ık.ıı-rur cdcct•l. ilmle bedeli uzcı inden "{, 15 nısbctıııdc clt rlı.ıl • 1 ıı·• 
caktıl'. . ı•~ 3 - Paznrlı~·ı iştıı ak eden·k finnaların kanuni \'1.!sil.r.l:ırilc bu 
mu an en guıı ve s.·ı.ıtt~ homisyon başk:ııılıı'iınn mliı·aeaatları. • 9556 

* • • 
11 Mannara fs .. ii Bahri K. Stıhııalına Konıi-.~ onunch\11: 

Tahmıni r yatı Tlıt:uı 

Cinsi Kilosu kurt.:'.j S:ı. Lira ~ 

Kalın l>C'nzin 10.000 36 EO 3680 (ltl 
Gm~ 5.000 22 71 113.') 5•1 1 

l - Yuknnda cıı s 'ı mıkdarı yazılı ıki kalem yak< eııl<. n .lt1 ırl ıı.ı.> 
dökme olc1r:ık \ e ll:u .. ı lııda şatın ıılıııaeııktır. Pazarlıgı l O I. Te-.r il 1\ 1 

pCf1,ClllU<! ~iinii S~ı.ıl 14 de 1zınittc ters,ılıe J,apı ıııd::ıki koııliSVt n Ulıl•1~ 1 1 

yapılacak.lır. ----= • 1 

2 - Teminatı, p. zarlık günü takarrlır edeC"ck ıh::ıle bt deh \ı.ı.<'1 ı)llt 
% 15 ni betinde derhal alınacal.tır. 1~ 

3 - isteklilerin bu j~Je alakııdnr olduklarına dair Tic., Tet vc·~ık· ı.ı 1 

birlikh• mu:ıy~ eıı g\ın 'c saatte komisyon başkaıılıgın:ı nıiir:ıe:ıatl.ıı ı. 
(95fı4) 

* "' * 
1 - Tahmin cdılen bedeli 68.880 füa ol.ın •300.000 kılo kuru :ı 

yenin 25/I. Teşrin/1!140 tarihine rıl tlıyan cuma gunu aat ıt; da k f 

,, 

z.1rfln eksiltmesi yapılacaktır. el ~ 
2 - ilk lenıin;;.lı "'11ifl4 ~ liı·:ı olup şartnamesi !ı(!r gün 1 o>ıni.:)' ' 

~345 ı,uruş bı'flel ınuk.ıbilindc nlııuıbılır. 

3 - hteklilerin 2490 "'ayılı kanundu y,ızılı \ e:;ık.ılnı mı muhtn ı t•' 
edcccklcn k •• palı teklıf ınekluplarını en ge<;: belll gün \"C suattı-ıı iJ,r t· 
ev\·eline k:ıdar Knqm1 aşada bulunan komi yon ba kanlıgın.1 11 ·" 

'"":~:~;;·· ;;~;"İ';~~AR ·;;;;N ALMA KOMİSYONU iLANLA;J 
\' 

T:ıhmin edilen h<'deli <l40-. lira ol .. n B. kıı·Kuy barut falırikn~ıılll:ı r .~ S 
rucl clo t t0.,, bı uır. t !>·•'• rlıkl:ı ı;:ıtılncaktır. T::ıliblcrin tG1> liralık tl 1 :ı' 

n r kbm:la•·ilc bcrnb1;r 15/10/9.;0 ılı gunu saat 14 de 'foph.ıııe S.,ıl 1 P ~
rıııcl:ı A kı ı ı 1'.ıbı ık ıh r yoll:ımasınd,lki satın alma komisyünunda bıılı.1 1 ıil 
lan. c9472 

* ••• 
K ırıkkalede ~ aııtırıla<'ak irı~aat 1 r 

Ke iC bedeli 18200 1 ıa olan y1,;l:, rıd.ı y:ızılı Iıı5aat Askc·r! Folır 1" 
Umuı~l Mudlirltigii merkez sntın alıı.a komi yonuw.ı 18/10/1940 cıı :ı 

s.ıat 15 tt• k:ıp:ılı zarfla ihale edıleccktir. Ş:ırtıı ıne <91 kuruş nıul • ı.. 
komi yondan verilir. Taliblcrin n U\'akk.ıt tem ııat olan 13'35 lir.•) 1 

teklif ınC'ktupl:ırını mczk\·11· g\inclc f>Mt 14 ele kt>cl:ıı· komi ~ onn \ erı 
ve kPııdileriııin ele 2490 sayılı lrnnuııun 2 \'C 3. mnddı kr!ııdckl 'c 
ınu:ıyycı\ gun ve ra:ıtli' komisyoıın mür:ıc:ıntları. 0240) 

* * * 
J ·•·.>,, t 1 . ı 1 on ıt'nzıu a maca c " , 

Tnlımiıı ed.len bedeli c5254U llr:ı. olnn 142 ton benzin A~kc ri f ; ı 
l 

lr.r Uı,1uı 1 I\ludiirlugu merkez ı;:ıtınalına komısyonunc:ı 18/10/1940 ıJ 
,::ümı . :ıat 1'4.30 da k:ıpalı zarfl::ı ıh.ıle ediltrl'ktir. Ş:ırtn:ıme 2 lı :ı ı ., , .. 
kuı'Us ınu ... abilinde koınisyı>ndmı v·rll'r. T.ıhblcıin mu\ akk:ıt tc•11 11' ı 
c3877 liınyı h:ı.vi teklif mektuplarını 11ezkü,· giınde ~,ıııt 13.30 •' ' S· 
komi yonn V<.'rmelcri 'e kendilel'inln de 2490 ııumnr. Iı k:ınunu ' ~ ''.ı. < 
ınaddcleıindcki vesaiklc koml~yoııc\l olmııdıklarınıı ,. bu i.:lc 1·

1 ı ııc 
tüct•:ırclmı olduklnı:ın:ı dair Ticaret Odn~ı \·eslkrsile mczkılr gıın ''" • 
koml yı;,ıloı ırUr:ıe:ı •. tlı'ln. <9'.?05 

* * * ıİ 
Tuhl'I in cdilcJı beher tonu 369 liıu ol ın 9ıl il:\ 225 tor: lrılı ol ·; 1 vıt! 

F. brı~:al:ır Umum l\!iicliirh'ıgıi JnPrke;;ı ~mtın::ılma komi•> o ııııv .ı :Z 111\ 11, ı';~ 
p:ıznrtrsi J ürıli sar.t 11 da Jrn~alı z:ıı·ı u.;ulilo ilı:ıle cdileccktir. ı~tc.. re

. ille tcm!nutı olan G227 llrnlıl. mnkbuzlr.ı ını hafr teklif ıııektut)l.:ırını '~ıı ııf 
ıncı.kıir g-.:n s.ı:ıt 10 :ı kad:ır komisyona , crn <'lerl. Şartııu1•1<'ci 1JG 
muknbtliııcle komi yond:ın ,·cr.lır. c947 ı 

:;>ahibi: A. Cemaleddin Saraço!ilu Neşriyat l\lildilıii: Macid 
FJ::ı•ıldıı,ı ;}<·r: (H. Bekir Ctırı:-oylar \'C Cemaleddin Sar;;çoılu 


