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• SIYASl HALK BAZETESI Her yerde 5 kuruş 

Üçüzlü 
ittifak 

.Japoa, ama mih,·er .ıeww
lert -.,;, mda, me\'ld alılllul 
~ ... felftl'ıfe ,.e ahlak bUJ
._._ i$te bu kadar genif bir 
.._yı hab olduğu halde lııu
IÜDkü ameli siyaset ve llut> 
iıüunuRdan muazzam bir 
lılör, değel"8iz bir sa.bun köpü
h O)maktaa ileri g~ 

t -._: Hüseyin Oahld YALÇIN 

! 

• 

7 1 ___ :z:s 

Dağ gebe kaldı ve,, bir 
fare doğurdu! Meğer 

birJıaç gündenberi İtalyan ga
lletelerinin dünyayı alt üst ede
eek bUvtik bir harika vuku bu
~ış gibi yüksek.ten abp 
lutınaıannın, öğünmelerinin , 
''bakınız yakında neler görecek· 
llİlliı?,, diye kehanet sa.tmalan· Uzun hir sefenlea dönen deııizMu gemisi . 
i:ı hikmeti bu imiş: Almanya, ~ı . ı ctl' ______ ? ___ znr..M:'l-... 

~~!E~:Fr:;! ~vrup~a har~ Kont .Cıano .s- _!frika!! har~ 
!:,;"~=:;i !':"'.i!: Londraya yapılan pany~I .. 08.~ınle Çölde te 
~aıı:n.::ı:1y:y;ıi..ı:.,-;! 1 akınlar tesirsiz goruştu sokonet okum 
4a :Japonyanm h&kinı olmasına ı t • Berlin, 28 (a.a.) - Stefanl ajan - Ü O 

! Paktın 

Amerika da ki 
akisleri 

Amerikada 
gergin bir 

hava esme
ğe başladı ' 
ilkbahardan evvel 
Amerikanın harbe 
girmesi muhtemel 

Oçler pakhna 
mukabil yeni bir 

lngiliz-Ameri
kan anlaşması 

Nevyork, 28 (a.a.) - Re\lter: 
Vaşingtondan alınan ve mıhverın 

Japonya ile akdettigi pakt hakkında 
endije izhar eden ilk telgrafında 

Nevyork Daily NeYns gazetesinin 
muhabiri diyor ki: 

R008EVl'..LT 

Molotof 
Amerika 
elçisi le 

görüştü 
--0---

Londra,· 28 (a.a.) - 8'Jvyet 
Rusya hariciye komiseri Moio -
tof, Birleşik Amerikanın Mosko 
va büyUk elç.isi Steinhort'ı ka • 
bul etmiştir. 

Paktın 

akisleri 

Moskovada 
hiçbir 

mUtalea yü
rütülmiyor 
Pakt Çin ve Kanada

da hiçbir hayret 
uyandırmad1 

Japon haricjye 
nazırının Berlini 
ziyaret edeceği 

bildiriliyor 

.\Jınaı;ya ile ltalya razı oluyor, g e ç 1 sından: s r y o r it Kont Ciano, dün Belvedere sara-
'8d şimdiye kadar harbe ka· • ı 

llıııııııı..-~- bir devlet bu :~~.ıü yında spanyol naı,ın B. Serrnno 
-~ ~""'" lngillz Krab bir hava Suner'.i kabul etmiştır. iki devlet 
~iklerden biri aleyhinde adamı, bir buçuk saat görüşmüşler-

Malta yeniden bom• 
bardnnan edHdl 

Diln akpm Va§ingtonda hikım o
,., lan '.fikirler, Amerlkarpn bir kızak 

(8onu 3 üncü uyfada) 

Hitler Kont Ciano 
ile görüştü 

Berlin, 28 (a.a.) - Resmi 
tebliğ: 

Moskova, 28 (a.a.) - ReU\ 
Mihverle Japonya arasında 

yapılan üç taraflı pakt hakkın
da burada henüz hiçbir mütalea 
neşredilmemiştir. 

Yabancı müşahidler, ı>akt .n, 
Amerikanın harbe girmernesini 
temin maksadını istihdaf etu;;i
ni tahmin etmektedirler. ....., açarsa dlğer müttefikler harbi seyretti dir. Muteakıben Kont Ciano, ttaıya 

'8erinden gelen bütün yardımı St>firi tarafından B. Dino Altieri şe-
~ tmektedir retine verilen kabul resıninde hıızır 
._; yı taahhild e • Londra, 28 (a.a.) - Daily bulunmak üzere ttalyan sefarethane-

Telegra.ph şu satırları yazıyor: sine gitmiştir. 
~Ü müttefikleri tebrik e- Dtinkü gündüz muharebeleri- Dün akpm Alman hariciye nazırı, 
tı..:'" Biribirlerini harikaten iyi nin bariz vasfı İngiliz ha,·a da- Kont Ciano &erefine bır ziyafet ver
.~lar. Çünlrii Japonya da Bit fi bataryalarının muvaffakiyeti ı mişUr. 
~ 'hak kuvvetten ibarettir!,.· idi. Bu bataryalar düşman fılo- 1 -.----====----
~runu uzak şarkta tatbik larını dağıtıyor ve bunları ge- ispanya mih
ebnekt.e ve dünyada hıç kimseyı ri dönmiye mecbur etmek1e ln-
~aıt rtya'kAra.ne bahane· giliz a'•cı tayyarelerinin mm·af vercilerle harbe 
~le Çin milletinin bayat ve is- fakiyetli harekatta bulunmala -

• 
gırmezse 

Almanya lspanyol top· 
raklarını l9gal 

edecek mit 
-0-

tikıaıiııi mahvetmek için sene- nna imkan veriyordu. İşte bu e
lerdenberi kan dökmektedir, Ay- zici akamet üzerinedir ki Al • 
IU yolun yolcularım şimdi aleni man tay~ areleıi dün gece mu • 
bir ittifak içinde birle.')miş gör- tad gece baskınlarına clönmÜ.'? -
inekle beşeriyetin bugün şahid lerdir. Dün geceki hava toplaı ı 
Olduğu mücadelenin ne kadar baraj ateşi Londrada şimdiye 
leııiş, derin ve cihanşümul bir kadar duyulan en şiddetli ba -
lnahiyeti haiz olduğu yolundaki raj olmuştur, Londra civannda 
~timiz bir kat daha teeyyüd 1 yerleştirilmiş olan bataryalar Londra, 28 (a.a.) - İngiliz mat
~Yor. Eski İran dini dünyayı semaya hakiki bir obüs yağ - buatı, saıi ve tarşamba günleri Ber
qYrile şerrin mücadelesi şek- muru göndermİIJ ve yolu Alman line yapılan hava hficumlarlle hıırbe lfnd :<. 1 girmesi için İspanyaya yapılan ta~ 

e tnsavur eder, Bugün in- filolarına kapamışıardır. Sadece yıkten alaka He bahsetmektedirler. 
9'ıılar hakikaten böyle bir münf erid birkaç tayyare o da 
ı.t'• l spanyanm ,·aziyeti 

11ca.delenin en azgın ve çok yüksekten uçarak nefsi 'oaıly Telegraph, İspanyanın vazi~ 
'°9kun safhası içinde ya- Londra üzerine gelebilmi!llcrdir. hl 1 trn kted' '.i yetini ta ı e e ır: 

Londra, 28 (a.a.) - Reuter 
ajansının lıılısırda lngüiz ordu· 
lan lle2dindeki hususi muhabiri: 
yazıyor: 

Çölün ne olq~u bilmiye~ 
Jer İngilizlerin ve İtalyanlann 
nasıl tahrib edicı şartını içinde 
yaşadıklannı tasavvur edemez
ler. Çöl iki tarafın da merba -
metsiz bir dül)Dlanıdır, Ve taar
ruz vazifesini üzerine alan ta
raf bittabi daha ziyade ıztırab 
çekendir. Düşman kendisine 
meçhfil bir kum çölünde ileri kol 
lanmızın izacı altında önünü ve 
etraf mı yoklıya yoklıya ilerle· 
mektedir. Graziani ordusu şinı
di harekatına fasıla vermiş ol -
makla benher İngilizler kendi
sine istirahat imkanı verme -
mekte, zira İtalyan sol cenahı 
İngiliz donanmasının ateşine ge 
niş bir surette maruz bulun -
maktadır, 

Gözü ile gören bir müşahidin 
llYoriar. Yalnız barb eden 1 H Alınan hfik·"ıneti ile tspan'yol Flan .,ı __ . ngiltere Kralı Bir a\'a u ı [SoRu ı Uncu uhlfede) 
~letletin deg-il, dünyanın en "ist partisinin şefi arasında cereyan 1 ==== = ========= Muharebesi Se~Tetti • 
"ahşi ormanları, en hücra buz eden Berlin müzakerelerinin mu -
L Londra, 28 (a.a.) - Bombar 
~ÜUelcri arasında yaşayan en hakkak olan tarafı, Almanların t -
kij .. dımana maruz kalmıa olan. mın- panyolları harbe girmeğe teşvik et-

Çük insan sosyetelerinin bile takalarda bir tefti~ yapmakta mek-istemesidir. Almanya, nazı pliın
lbUka<Jderatı bugün cereyan et- olan kral ve kraliçe, Londraıun ıarının Afrlkada muvaffak olması 
inekte olan harbin neticesine Uzerinde şiddetli bir hava mu • Jçin tspanyanın harbe girmesini esas-ı 
Mre tamamen değişecektir, Ya harebesine şahid olmuşlardır. h telakki etmektedir. Şayet bu ol-
~ dtinyada binlerce senedenbe· ınazsa Almanya prnnlarını tahakkuk 

Bombaların açmış olduguy geniş ı ıst· ~ ' li in3anıyetin binbir zahmet ve ettirmek için spanyayı ıl .. etmek 
rn...._. bir çukurun kenarına giden mecburiyetinde kalacaktır. Fakııt B. 
~kat ile tesis cbneğe çalış- kral ve kraliçe, bava müdafaa Hiller, B. Ribbentrop ve Kont Ciano 

"- Yilksek ahlal: mefhumları [Sonu 8 Uncu sahifede) [Sonu 8 UncD sahifede] 

~-:manevi kıymetler binası yı- ========================= 
~k ve insanlar ahlak, mede- H • h d •• 1 
llİJetvemaneviyatmefbumları- apıs ane e tuy er 
~~eu::ıi~: a:~~ ~:~ 
"irerek tamamen vahşi hay. u··rpertı·cı· bı·r cı·nayet 
"~r gibi tabiat kanunlarına. 
tibi bir halde yaşama.ğa döne
<'.ekıer, yahud insanlarla hay -
"aıııar arasında bir fark bırak· 
lbaınağa çalışan zalim ve müta
~m zihniyet ezilecektir, 
~nyanın mihver devletleri 
ı ında mevki alması fikir, 
eleefe ve ahlik bakımından işte 

bu kadar geniş bir minayı haiz 

Hüseyin ClUıid YALÇIN 
(8onu 3 üncU uyfada) 

""" Salih Murad 
UZDILEK 

-
bar 6nüınuwekı. ay başındıın iü
ııı-~ ~runınıs :fizik ve riyauye 
l.J-•uınız Pl'Ofesör Salih Murad 

Bir mahkum iki kişinin sopa ile 
beyinlerini parçalıyarak öldürdü 

• Uzunkôprü (Husu .. i) - Uzunköprü hapishanesinde korkunç bir cina-
yet .işlenmiştir, Hapishanede yatan ve katilden 12 seneye mahkfun bljlunan 
Sapancalı Uz Tevfik hapishanetıin kadınlar kısmı gardiyanı Huriyeyi 
ve bir mahkumu elinde bulunan kocaman ve ağır bir soPD ile öldürmüştür. 
öğrendiilme göre hldise &u &ekılde ce-reyan etml§tir, 

Sapancalı Liz Tevfik eskidenberi kumar oynamaktadır, Uz Tevfik 
para ve imklın buldukça hapi~anede bu mü7.min iptilisına devam etmekte 
ve diler mahkümlarlıı kumar oynamaktadır, 

-Harb--.... 
Vaziyeti 

Donanma ile hava 
kuvveti arasındaki 

mücadelenin neticesi 

[ ıu!..~ 1 

Bazı muharebeler harb sa
nab ilzerinde yanlış fikirler 
basıl etmeğe sebeb olur. Lisa 
deniz muharebesi top kuvve
tini denu.cilerin gözünden 
düşürmüş ve esas tesirin mü-

' sademede olduğu kanaatini 
hasıl etmişti. Bu .muharebe
den sonra yapılan harb gemi
lerinin burnuna hasmı şişle

mek maksacJJle çelik mahmuz
lar ilive olundu. 
Çoşima muharebesi yanlış

lığı meydana çıkardı. Gemi
lerdeki bu biçimsiz "ur,, lar a
meliyat edildi. Top kuvvetine 
tekrar ehemmiyet verildi. 

Bu harbe takaddüm eden 
İspanya dahili mücadelesi ha-
va kuvvctin 'ı · i hakkında 
birçok şül:!h . urmuştur. 

O tarihlerde h iki tarafm 
da btiyü_k hava kuvveUeri 
kullamnasma rağmen vaziye-

B. Hitıer, İtalya hariciye na
zırı kont Ciano'yu kabul etmiş
tir. Millakatta Alınan hariciye . 
nazın von Ribbent.rop da hazır 
buJunmu§tur. 

1inza Menshniwk So\'Jet 
Münıett8illf.ri Bulunmadı 

Bale, 28 (a.a.) - Basler 
(Sonu 3 üncüde) 

Milli~·

Şefimizin 

teşekkürleri 

Ankara 28 (a.a.) - :R·:; nser
cumhur Umm."'ll Ka blıgı.ncıcn. 

Reisicümhur tsmet tnQrıO se

kizinci Dil bayramı mümısebetile 
aldıkları telgraflardan miireassı 

olmuşlar ve teşekkürlerinin ıbl!i
ğına Anadolu ajansını memur et
mişlerdir. 

Demir birliğinden bir 
heyet A vrupaya gitti 

Reisicumhur dil kuru
munu tebrik etli 

Heyet merkezi Avrupa ve Bal
kanlarda temaslar yapacak 

Ankara, 28 (a.a.) - Reııııcum
lıur İsmet tnönü, Burdur s .. yJm J 

ve Türk Dil Kurumu GenE'l Sek
reteri İbrahim Necmi Dilmen e
nşagıdaki telgrafı gijndermivlPı·dır: 

Dil kurumunun yeni senesi mu
nasebetile kurumun çalı mahırı 

[Sonu 3 

Merkezi A\'nıpa ile &!kanlarda 
ticari maks:ıdla temaslarda bulunmak 
uzere m, dcnt e$Ya birliğinden bir 
heyet dun akşam şehrim.iz.den hareket 
etmiştır. Heyet madeni cşyıı birligı 

umumi katibi Nad, fıçı :fabrikatoı u 
Hamdi ve dc:mir tacirlerinden To -
marsand:ın mürekkebdir. Heyet ilk 
olarak Sof) :ı) a oradan Belgrada, Peş
teyc ve bir ıbtımalc göre Çekoslo -

V'V'V'V'V'V'V'V'V'V'V,f'V'o..AA.AA.AA.AA.AA.AA,,.._AAJ'V'\J'V'\J'V'~~JVO>A.."~~~V'V 

SABAHTAN SABAHA: 

Kadın memurlar için 
Siyah ve uzun kollu göm-
1 ek hakkındaki tamim 

B lJGt)N YA RI ~ 

\ ;ıkyaya gidecektir. Bu hu u ... d~ :ı

lumutına müı·acaat cttigımiz ıth lı\t 

ve ihracat birlikleri umumi ktitıbi 
Salih bızc §U ızah:ıttn bulunmu tur· 

c- Ht'yet piyasanın madenı c ya 
ve demir ıhtıyacıııı temin etmek ıçın 
ugradığı mcmleketlerdekı dem r en
du tri men ubl rile tem s <'decek 
demir satın almak hü,susund ,, :ı.r!.· 
lar etrafında gorusmeler yap, caktır 
Heyet icab ederse Alm .. nya;) a da 
gıdecektir. • 

Havacılarımız 
Malatyada 

Malatya, 28 (a.a.) - Turk H~\·a 

Kurumu tayy::.re ve para utcu~cri 
dun buraya gelmiş \'em ydanda vali 
Fahri ö zen, komutan, mebu lurıın z 
belediye parti ve h .. lke\ ı ba k nl. ri~ 
le askeri ve mulki erk!ln te ekk uller 
m(iınessillcri ve 20 binden t.ı:ı.Ja h alk 
ile eh ar koylerden gelen 1 o~ lulcr 
tar,ıfından biıyuk tezahuratl:ı k ı

lanmışlardır. 

Tayyarecilerimizin y:ıptıkl rı p -
rasüt gôsterileri alaka ile taklb cdıl· 
miştir. Uç paraşu~ü ı200 metreden 
muvaffakiyetle atlamışlardır. Bun
ların içinde bilhassa Edibe Sayın hal
kın devamlı alkışlarını tophlmı5tır. 

Bulgar ziraat nazırı 
Almanyaya gidiyor 
Sofya, 28 (a.a.) - D. N. B. bildi

ıiyor: 

Alman z.iraat ve iaşe nazırı B. 
DarrenJn daveti iı:ı.erme Bulgar zi
raat nazırı B. BagrianoU, Almanya
da 7 teşrinievvc!lden 12 teşrinie\"\ ele 
kadar sürecek olan bir seyahat ya
pacaktır. 

RAMAZAN 
3 Blrincitetrln 940 

tarihine mUaadif Per
tambe gUnU Rama
zana t•rifln ibtidaa. 
olduGu Hin olunur. 

1.clilek her gün gazetemizin 
'1liın ko&eai> nde karilerimizin 

1 
~alı bir diUe gtlnün ilmi 
-reket~nnı yazacaktır, 

Bir gün ayni ı;ekilde kumar oynarken hapishanenin kadınlar kısmı 

gardiyanı Huriye onları cürmü meşhud halinde görmüı ve derhal hapishane 
direktörlüğüne haber vere-ceğ'ini bildirmiftir. Bu vaziyete möthi3 surette 
içerliyen katil Uz Tevfik orada bulunan bir sopayı derhal Hurlyenin ba
şına ~irmiıı ve alır yaralanarak bayılan Huriyeyi yakalıyarak havaya 
kaldırmış ~e taşların üzeri~ büiüri kuvvetile tarpmıştır. Bu tarpma esna
sında 'zavallı Huriyenin beyni paUamış ve derhal ölmü,tür. Bu kanlı Yaka
ların cereyan ettiii esnada Huıjyeyi kanlı ve u.ılı katilin elinden kurtar
mak jsilyen Çopkoylu Hüsnüye de müthiş kızan LAz Tevfik tekrar yaka
ladıjı 5 op&:>"l -Hİ.İIDiinün beJnine indirmfl ve onu da öldürmüştür, 

Vak'aya derhal diğer gardiyanlar Yetismll ve katili 7akalıyarak diğer 
ınabkümlardaa teerid ebnliilerdir, TahkikaU. devam olunmaktadır. 

[tonu a OnoU uhlfede!J} 

H Uklımet, devlet dairele
rinde ticretle veya ma

qla ~§an kadın memurlar için 
bir tamim yapıyor: Kadınlar iş 

bqmda uzun kollu ve ~yaz 

yakalı bir siyah önlük giyecek
ler ve fazla tuvalet yapmıya-

caklar. [8onu 2 nci sahifede) 

lstanbul mUftisi 
F. Ülgener 



Bu kadar elem ve ısflrabla dolu dünya icinde, 
Allahm, bir küçük Rum kızmuı· 

aşkı ile uoraşacağma inanmak ne halin şey! .. 
B Uyük inkıtablar geçirdik- •1

- -----------• Bu kadar dağdağalı, bu kadar 
ten sonra ancak başı da- y a z • n : elem ve ıztırabta dolu dünya i-

ra geldiği zaman Allahı düşün- çinde, Allahm, bu küçük Rum 
meğe a.lı.-m1ş oıa.n yirminci asır Esad Mahmud · kızının aşkı ile uğraşacağına 
insamıım, şu son gilnlerde yine inanmak, ne hazin şey!.. 
<ıllenni. büyiik bir cesaretle se- KARA K LJ RD Fakat bütün bu hikayeler, 
maya doğru kaldırdığını görü- •'-;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;:;;:;;;;;~;;;;;;;;;;;;--• bütün bu vakalar bize, dünya 
yortız... kurulduğu gündenberi kudretin-

Alman milletinin, on Avrupa den zerre kadar kaybetmediğini Evvelki gün ha.va kararır -
milletini boyundtu"'ıı'Yu albnda anladığımız bir hakikat gösteri-- '"" ken, Büyük.adaya yanapn ak-
:Uı lan kmlretine erişilmez ebedi yor: İnsan, her şeye rağmen 

şanı vapurlarının çıkardığı bü-
şansölıyesi. her nutkunu, Alla- yük Rum kalabalığı arasında, ,

1 
dalına insandır! .. Ne kültür, ne 

hın Almanla.tla bernber olduğu- teknik, ne de zeka ve medeni-genç ve sansın bir kımı. lcara-
nu siiyhyerek bitiriyor ... Brita.n- ya ayak be.sar basmaz hemen il yet onu, ebedi aczin hududla -
Y:ı tacidarı, Hindistan impara- ı;,.k rmdan bir santim bile dı~arı çıiskarpinlerini fırJatarak ~Pı.ı:& 

1 
toru, ve diinyada yaşıyan beş ayaklarla Nizam cadde&ioe doğ karmıyor! .•. 
yüz milyon insanın büyük ha- nı u7.anıp gittiğini gördüm. Bir pazar sabahı radyonuzun 
misi İı gilizlerin kralı da, her sö,. Küçük, muntazam ayacıkları gelişi güzel düğmesini çeviriniz; 
ze, mer'i· gayri mer'i bütün kai- ile kaldırımlar li7A!rine titrek göreceksiniz ki kulaklarınız, 
natın sahibi olan kadiri mutıa- gölgeler bıi-akarak, derin bir dünyanın meçhiıl bir kö -
kın. lngıliz milletinin yanında heyecan ve saadet içinde ileri şesinde , başını buhurdan -
oldugıınu besmele gibi tek171r- doğru koşan bu genç Rum kiz.ı- ların dumanlan arasında ha-
Jıyaralr başlıyor!... nın arkasından hayretle baktım. \•aya kaldımı.lş haykıran, bed -

Ne menfaatperest, ne egoist Arkadaşlar izah ettiler; baht bir papazın sesile çınlıya -
.şu iıısaıılar yarabbi! .. Gemi yan- _ Bugün adanın Aya Yorgi caktır! ... 
mağa bafllamadan, sellerin şe- günüdür, dediler. Bu gece Tan- Kiliselerden. siperlerden, par
lıideri ı-ıfırüklediğini, topra - rısından mcded uman ortodoks lamentolardan tutun da, ta bar 
ğın sa.rs;larak, şerha şerha yer- dinine mensub insanlar, burada ve tiyatro salOnlarına kadar 
lcri ar tığını görmeden Allahın toplanır, ayakları çıplak olarak her yerden, Alla.İıın sci;i geliyor 
mevcudıyE>tini bir türlü hatırla- ta kiliseye kadar gider, orada şimdi!.. . Her ~y, herkes, her 
yınııva~ ~ımarık yirminci asır geceyi, üstü açık bir ağacın al- ümid ona dönmüş!.. Aşıkım 
insanı. ancak Berlin soka.klan tında geçirir ve sa.ba:h olunca kaybeden gaıç kız, bombasını 
havaya uçtuğu. L<?ndra semalan uykusuz gözler, yürümekten al- atmağa haaırla.n.a.ıı talihsiz de~ 
yangın alevleri ile dolduğu za- tı fiişmiş yaralı ayaklarla Alla- kanlı, semasında kopan cehen -
man oım aklına getirebiliyor... hm huzuruna çıkar, ve beşer nemin sığınaklarda SfSini iş~ -
Asırhnn yıkamıyacağıru, sağ kudreti ile yerine getiremedik-! terek gözieriui mütevekkil ka~ 

laın bağlarla bağlı güçlü cemi- leri arzularını, Tannlannın aza- ranlığa ka.ldiraıı bedbaht va -
yetin göc:emiyeceğini yirmi se- met ve rahmetine iltica ederek tanda.ş, kendini şimdi Allaha 
ne ev·vel bize mektebde coğraf- bekler ve ta.leh ederler!_. 

1 

vermiş! ... 
ya hoı.:almıllUZln öğrettiği, bü- Bu izahı dinledikten sonra, u- Her yerden, her köşeden, her 
~ ve kudretli kit.:ı.h Fransası- tancmdan, Nizam caddeftindeki ağızdan yalnız o kudsi iamin se
nın h 0 11iiz, dibi delinmiş bit· ha- büyük ağaçların gölgesine sak- si geliyor! ..• 
lon gıoi on bes gün içinde sö- lanarak yürüyen ge~ Rum kı- Bugüne kadar, icad ettiği 
ni.:p kaybolmadığı bir tarihte, zuıın arkasından, bir defa daha tankın tonunu, tezgahtan indir
Liyonda büyük bir kiliseyi ziya- içim sızlıyarak baktım: Kim bi- diği dritnotun ha.emim ölçerek, 
ret ediyordum. lir gönlünü, hangi zalim deli - her şeyi yapmağa: kadir olduğu-

Bi.itün sıralar dolu idi. Baş- kanlının yalancı bir vi.dine kap- na inanan yirminci asrın mağ -
lar. korku veren bir lıuşu i~inde I "d bedL..'l:.t lt 1 ....... , mu··te1-~bl...:- fft ı·at 0 ... ;.,,bet-tırmış gı en şu uau ızın . ....... ft.ÇUUIC <U\. ....... 

hürmetle öne doğru eğihniş, gü- içi şimdi ne heyecanlar, ne ü- te zavallı, bön insanı, sana şim-
mü~ samdanlardan loş mermer- 'dl 1 dolud ı di o kadar zcıyorum ki! .. mı ere ur ... 
lere aksc·deıı titrek ziyalar altın- •~-ı ... _ı.. _ _ ..11 ..,.._ ...... ~ • • - , 

Zavallı çocuk !_ ~ .u.-uDU.Uo .n.-..-ı 
da ilahfaruıın kudretine inanan ---- --------------------.....;.. __ _ 
nıutekid Fra.ru.-ızlar dua ediyor- ( s p o R ) 
lardı. Yanımdaki arkadaşa hay- ==::::;::'\...=_ =/:::;:z==::::::::= 
retle baktım. 

- Papazlarının cübbelerini 
çıkanp sakallanııı traş ettikten 
sonra hududlannın haricine a -
tan hür ve asri Fran.c;anın, bu 
kadar dindar olacağım asla tah 
min edemezdim, dedim. 
Arkadaşım güldü: 
- Yine ta.hınin etme, dindar 

ola.n hiir ,.e asri Fransa değil, 
hür ve a:;rl Fransanın işinden 
çıkarılmL:i ameleleri ile, ~ıklan 
tarafından terk olunmuş genç 
kızlan dır, dedi. 
Arkadaşın söylediği hakika • 

len doğru idi, bütün bu top
raklarda kaldığun müddetçe, 
hangi pazar bir Fransız kilise
sinin kapısından içeri girsem, 
sıraları hep ağlıyan genç kızla
rın doldurmuş olduğunu gör -
düın. 

Gözlerinin ışığı, saçlarının ren 
gi ile se\ eliği delikanlıyı peşin -
den .sürükliyemiyen bedbaht 
Fransız kızı, ba§ı dara geldiği 

zaman, aşkı hile Allahın kapısın
da. arıyordu. 

\ 
Yeni Sabah 

ABONE BEDEIJ 
Tllrklye •ene1tı 

IENELI K 1400 Krt- UOO K .... 

• • 
t 

AYLIK 7IO • HM 
AYLll( 400 • IOO 

AYLIK 150 • IOO 

29 Eylul 19'40 PAZAR 

26 Şaban 1359 
15 EylUICıl 1356 

• • 
• 

Gün 273 Ay: 9 1940 - Hızır 147 

GUn•ı oOI• lkln411 
l 1.57 6.08 9.U Ezani 

5.55 12.4 15.24 Vasati 

~ .. "' Yetaı lm• k 
12.00 1.31 10.19 Ezani 
17 56 19:28 U6 Vantf 

Bugün Galatasaray 
Fenerbahçe karşılaşıyor 

Bugün Kadıköy stadında Galata
saray - Fenerbahçe karşılıışıyor. Ru 
iki rııkib ekibin kar,şılaşması dolyısi
le Kııdıköy st:tdı bugün mühim bir 
kalabalık toplıyacaldır. 

Ge<;en harta Fencrbalıçemn ~ik• 
taşa yenilmesi bu maÇ"a ikinci.. bir 
hususiyet vermektedir. 

Fener bugun de mağbib ol~ l • 
tanbul şampiyonlugundan unılda.,a

cak Galatasaray istaııblll şanıpiy-0n

lugu yolunda Beşiktaşa y€'_gane raklb 
kalacaktır. 

Geçeıı hafta Galatasaray htanbul
sporln yapbgı m::ıtda heor hatuı ın 
ku vvelli oldurunu ıı:östermistir.. 1 

istanbulspor gibi bir takıma 9 g 1 
çıkarması :forvetinin gol iırsatlarm
dıın ıyl istifade edebildiğine bir de· 
lildir. 

Bilhassa Gündüz takımın içıııcıc 

gol atıcı bir eleman haline gelmiş
tir. 

Fenerbahçtlilerin geçen hafüı. An
karadaki Turkiye şatr.ICYona:s1 \ e 
1stanbu1da ~ktaş ınatJ1U .kaybet
mesi itibarile morallerin!n ' bozuldıı
ğtı ne kadar düşiınülebillrsc bu ders
lerde.'1 mütenebbih olarak bugün G.ı
latasaraya iyi bir oyun çıkarabile

cekleri de tahmin edilir. 

Fenerbahçenin bu uğradı- akı-

betten sonra tstanbulun en 1..-u' ve!li 
takımı ve eski raldbile b:ı.,.<TUnKÜ .ar
şıl::ı~mnsı enteresandır. 

Şunu da söylemek Uı.zınıdır ki: 

Bu iki Takibden biri ne bdar za
yıflasa da bu maçın neticesını ev
velden tahmin etmek güçtur. 

Çi.ınkü her iki takınııo <la sene -
lerdenberi ellerinde tuttukları ayn 
ayrı avantaJlan vardu·. 

Galatasaraylılarm ·kendilerine hüs 

ve Fenere karıp içlerinde yanan a - , 
teşler.i, Feoerb:ıhçenin de tekniği !az
la ve ötedenberi halkın çOlc sevdiği • 

bir takım olması kendileri için birer 
avantajdır. ~'1' 

Bugünkü vaziyete göre Galatasara
yın kuvvetli görünmesine rağmen 

Fencrbahçenin oyunu tutarsaı kuv
vetli rakibini yenmek ihtimali de 
mevcuddur. 

Haber ;ılddığımız.a göre y;:rın Ga
la t.asaray - Fenerbahçe mulitclıtinin 

ıVlısır seyahatinden dönü~te Boduri 
Yunanistana g~-erek tstanbula ka
fileden bir ay geç avdet ettigi için 
genel dırcktörlukten cezasına aid 
krır<•!' gelinceye kadar bölge tara -
fınrlan ınüsabakalardaıı meııedllmiş

tir. 
Eger bu haber doğru ise Galata -

saray bugün Fenere karşı en kuvvet
li clt'ııı::ınınd:ın m:ıhı·um olarak çı

kacaktır. 

Fenerbahçe de t.ıhmin edıldigi gibi 
kor hııttını .llılelih ve Niyazi ile tak
viye eclerse bugünkü ınaçda üstün
luk temin etmek ihtimali mevcud
dur. 

Her iki takımımıza da iyi oyunlar 
ve mu\•::ıffakiyetler temenni ederiz. 

İstanbul güreş birinci
likleri başladı 

Dun akşam l!:ülcymaniye tcrbiyei 
bedeniye kulübü salonunda 1stan
bul güreş birincilikledJi,e başlandı. 

Güreşlere muhtelif sikletlcrde :l{) 
güreşçi iştirak etmiştir, 56 kiloda 
iki devre diğel" sikletlerde de bir 
dc:vrc güreş yapılmıı,ıtır. Güreşlere 
bugiin saat 10 da devam edecektir. 
En ku\ vetli ekiplerin karşılaşması 

bugune kalmıştır. Bu meyanda ağır 
siklett.c Çoban Mehmedle Samsunlu 
Ahmcdle gilresi de vardır. 

DAVET 
C. M Uddeicımwnillöin den: 

tstanbula gelen Cide hakimi All 
Rıza Azalan berocn mcınuriyetimize 
mür::ıcaati. 

Vali bu hususta aıa-
kadarlara emirler verdi 

V'll ve Beled: RcW Doklo< JAI-! 
fi Kırdar Istanbul Elektrık, Tramvay 
ve Tünel idtıreleri tarafından <ıs!ıılt 
olarak inşası kararlaştırılan Tak
sim - Harbiye caddesinin inşaatı ile 
bin.at meşgul olmaktadır. Caddenin 1 

asfaltL ya;:nlmadan eı; vel toprak altı 
mecr:ı. ve kablolarının degişti.rilme:i 
için faaliyete geçilmişti. Bu faaliye
tin çok ya\ aş yürümesi yüzünden 
Vali ve Be1'.:diye Reisi inş:ı:ı.tın su -
ratiendirilmesi için alakadarlara şid
detli emirler verınbtir. Valinin ka
rarı caddenın asfalt inşaatını 29 ilk
teşrin Cümhuriyet Bayramına kad r 
ikmal etmektir. Ba: hususda lüzumlu 
bütun tedbirler alımıcaklır. \ 

Dün Belediye Reis Mum·ini Uıt!i 
Aksoy tramvay idaresine giderek a
lınacak. tedbirleri tram'lray idare5ıi 

müdürü Hulki ile birlikte karada~
tırmıştır. 

Belediye buraya dalı..a fazla amele 
vermek ve ameleyi gece günd.üz iki 
ekip halinde çalıştırmak tasavvuruıı
dadır. Ancak bu suretle cadde Cii -
ııuriyet bayramına kadar tamarııl.a-

nab•lir. j 
Diğer tarafdan belediye tarafın· 

danı yapılan çocuk b::ıh~·elednin ve 
Taksim meydanının resmi küşadı dıı 
ayni gün yapılacaktır. ı 

--•ıı<--

• 
Küçük Parın:ıkkapı soktık 23 

numarada oturıın ıniitck;.ıitllcrden 
Kerim Nafiz Ok ismindP.ki btr k:.•
riımizden ~şagıdakj mektubu al
dık. AynPn nP .. şredıyoruz: 

Ben namuslu b!r aile yu~asıuııı 
babasıytm. M1>..nıleketime namu:.
lu evlad yetiştirmekle büyiik mah
rumiyet ve !eragatıer içmde cır
pınan bir vatandaşınızım; tnlih 
icab.ı iki ay evvel Beyot!ltında 

Tııksinı Küçükpannakkapı S•>k::ı.~.ı 

denilen Yıldız sineması sr,k:ığt 

içinde bir pazar günü gP.zip t!.1ttu
ğum bit- ap:ırtmanım."\ nakli!Him, 
ertesi günü ~ktım ki, kapalı yer
ler açıldı, sokak içinde koca bil' 
ıneyh::ınc, y::ınyana ik. muazzam 
k<:ıhvehrme; geı:e çocu.ldaı·ı.m sine
maya götürmek icab etse, ~·ıktıih· 
mıı: zanıcm, sarhoş taan uzuııfüm 
na.sıl eve kadar belasız gidt'bikce
ğııniz bir işkence gibi diın~ımı 

yornp duruyor. Hele sab.ıh nafa
kası için kadın ve kız çocuklaı-ı
mız bakkala, kasaba giderken o 
kahvedekiler tarat'uıdan val-i ta
sallütlar, memlekette hiç bir ka
nun kuvveti yok denecek !:adar 
aleni bir itiyat halini almı~. lıa

kan yok, dinliyeu yok. 
3 metre egnişlikte bir sokak 

içinde evlerin penceı·esine karşı 

kahvelerde bin bfr eClepsizlJk ,.e 
kü(ıfr ve şütum işide işidc ve me-y
hanelerdeıı savrulan sarho:ı avii
:o:elerirıi dinliye dinliye c\"lad ve 
ayalimizde, al' ve namus perdesi 
kalmıyor. 

t Şehrimizdeki kakao mik-
1 darı tasbit edildi 

• 
Bagdaddan b-.zı firmalar şehri

mizdeki rılikadar makamlara müra
caat ederek 600 kilo miktarında çi
kolata islemişl~rdir. Şebrimi.ı.deki fab 
rilı;:.atörler bu partıyi vermeği kabul 
etmişlerdir. Siparişlerin ileride ziya
deleşeceği t:ıhmin edilmektedir. Mın
taka Ticaret Müdürü dı.i.n şehrimiz

deki çikolata fabrikatörlerini davet 
ederek şehirdeki knkao mikdarı hak
kında malümal almıştır. 

BELEDiYEDE 

M11tbaalar tesbit 
olunuyor 

Dahiliye \'ekfilcti ist.ıinbul vilAyc· 
tine bir tamim göndererek şehrinıh:
de bulunan bütün matbaaların sa
yılari!e l.ıunlurm nızıyetlerinin bil -
dırilmesini istemi~tiı. Bu tamim bi.i
tün vili:ıyctlere teblig olunmustur. 

--»il«--

Altın fiyatları 

yükseliyor 
Altın fiyutları i.izerinde iki gün -

clenberi yiııe bir yüks('lıne başlamış
tır. Fiyatlar 21.3{) kuruş:ı. çıkmıştır. 

Bundan biı· kaç gi"ın evvel bir al
tın 21 lirrıya muamele görmekte idi. 

-»1141'.--

Kadın çorapları Taksimde bir genç 
kızı yaraladılar. 

Sokak içinde, :ıile muhitinde 
meyhaneler açmaya izin \"eren bir 

İpek çora plar yerli floş- , l<anun var mıdır? Bunu çok mc -

larla yapdac ak fi r:ık ettii,<im için, bu meyhaneye Dün Taksimde bir ağır ya -
kim izin ,·ermiş ,.e·ne gibi fayda ralama hadisesi olmuş ve Roben 

--o- umarak, içtimai ne gibi niımunc son kızı 18 yaşındaki Nermin 
Yerli kadın çorap1arırun yerli düşiiniileı·ek burada bir meyhane bıçakla karnından ağır sur.ette 

. açtlmasına hangi zabıta fııniri 
flo§la.nn<ian imal edilmesi için yaralanmıı>tır. Yaralı derhal mahzur götınemişse, bunun ına- ~ 

bir müddettenberi yapılan ted - kamı tıidi tarafından hırnik ve Beyoğlu hastahanesine kaldı -
kiklerin müsaid neticeler verdi- tahkiki için içtimaı ahlak namına ı rılmış ise. de hayatı tehlikede -

delület etmenizi dilerim. d. S ı h~a· · .. 4~ftk"b ğini yazmıştık. Dün bu husus • ıımı ___________ _. ır. uç u a ıscyı muı..aı. ı 

1 firar elmek teşebbüsünde bulun 
ta tedkiklerde bulunmak üzere 1 KISA HABERLER il muş ancak süratle yetişen polis 
rıuntaka iktısad müdürlüğünde tarafından yakalanarak hak _ 
bir toplantı yapılmıştır. Çorap * Rumanya l le Ticaret - Ru- . kında adli tahkikata başlan -

manya ile iş yapan tacirleı· dun rlış ı t fabrikatörlerine yakında tevzi- ı· t .. s t 0 _ k. . . nmı ır. 
ıcaı:e ı·eısı ene ~r ının rıyasetı ~ 

ata başlanacaktır. altmda hıkas limited şirketinde bir ... - - ---1-----,--- --. 
--»tıc-- toplantı yııpnıışlııı·dtr. Bu toplıınlıdn 1 YEN NEŞR. VAT 

Japonya bizden 
almak 

. 
cıva 

Ruoıanya ile yeni yapılan tica.-et an
laşmasl etrafında tacirlerimize izahat 
verilmiştir. 1 

Ahlak M.ah1'ümları 
Talat Si.imcı·in «Ahlük Mahkum-

• • 
ı ç ı n 

[Bav tarafı 1 inci sahifede] 

Devlet dairelerinde kadın me· 
muı·, hele son aylarda çoğaldı. 
İstanbulda bazı devlet uıüess..:
selerinde yüzden fazla kadın 
memur vardır. Bütün memle • 
kette kadın memur adedi bin
leri geçmekteqir. Böyle bir ta· 
mimin i<:tiinru lüzumunu bir ta· 
rafa bırakarak aklımıza gelen 
iktısadi avakıbı hakkında. naza
rı dikkati celbetmek istedik: 

Bi2xle şapka kanunu daha 
çıkmadan, c;ıkacağı hakkındaki 
nutukları okuyan bezirgan va· 
tandaşlar piyasadaki şapkaları 
toplarruşla.r ve Uç beş liralık 
~pkalan seki~. ou liraya sat· 
m.ışlardı. Y ~ lnız Bursada bir 
Musevinin bu suretle ihlikiı.r ya
parak kırk elli bin lira yap~· 
nı bi7..e haber vcmlişlerdi. 1st:n
bulda en kötü bezden şapkaları 
beşer liraya sattıkları hatırı -
mızdadır. 

Halbuki İran kom§umuz, ay
ni tedbire baş vurmadan evvel 
oranın iktısad işleri amiri he
men yerli ve ecnebi şapkaları 

kontrol altına alm~. bir tip şap-
·' ka imal ettirmi§. üç beş kişinin 

ceblerini doldurması mukabilin 
de halkın yüz binlerce, hatta 
milyoularca lira kaybetmesini 
önl~mL"?tir. 

"Milyonlarca .. derken bir te
reddüd geçirdik. Fakat baı:ıit 
bir hesab hu ziyanın millete bir· 
kaç milyon kaybettirdiğini ve 
bezirganla.ı-a kazandırdığını göe 
terir: O zaman 16 milyon halk 
şapka giyrli. Her şapkada yarım 
lira kar bile - ki bu iki üç lirayı 
da bulmuştur - 8 milyon lira 
temin eder. 

Bugün binlerce Türk ·memur 
kadının siyah önlük ve beyaz 
yaka giymesi karar altına alı

ıurken binlerce metre siyah ku· 
maşın ihtikarını düşünen be .. 
zirganların eksik olmadığına e
miniz. Çivi.den tele ve her tür.lü 
manifatura eşy~"Ina uzanan o 
kırılası ellerin böyle bir fırsatı 
kaçırmıya.ca klanna şübhe edil· 
mesin. Fakat acaba bu ihtika
rın önüne geçmeyi düşünen var 
mıdır? 

Jkhçet Sa.fa * Yag Fiyatları - :'.\!ıntaka Tica- l:ırll> rıdlı kitabının dördüncü sayısı 

istiyor ret Mlıdürlügti dün yağ tüccarbrıııı «Enternasyonal Dolandrrıcılar> çık- 1 -::=============::; 
davet edeı·ek fiyatııu· hakkında I:- mıŞtır. Sı.zi gamlı gunkıdnizde kalı- ı YURDDA SABAH 1 

Bazı Japon firmaları memle- kü·lerirıi sorınuştuı·. Pazartesi günü kabalada _rıuldürecck bu serserılcrhı , 
ketimizdeki alakadarlara mii _ :,ine ayni ıne,·zu efrafmda görüşmek ı çok enteresan hakiki hikayelerini o- -:•••••••••••" 

racaat ederek Türkiyeden cıva . uzere lıfr toplantı yapılac::ıktu·. 1 kuyacak:;ınız. Tavsiyc olunur. Dahı·ıı·ye Vekı·ı.· 
sabn almak istediklerini bildir-=======:,:====,:::=================== 

mişlerdir. Japonya ile aramız - ,,---·BiR CiNAYET DAVASI--.... Edirnede daki ticari münasebetleri art - r \ 
tırınak istiyen ihracat tacirleri- Edime ~8 (Iiusı.: 1) - Dahiliye 

Vekil: Faik ö-.:tr.ık bugi.ın sehrimı~c 
miz bu teklifi tedkik etmekte - M f d d 1 d gclınıştir. VcJ,il, Tr;ıkya Uıııum Mu
dirler. Bu hususta muhaberata~ e resinin iğer ostunu Ö Üren fettişi Ka:am Dirik, B~mi.işavir 
geçilmiştir. Bu civaların kim - Sabri. Ed rne mebu.;;lan, Vali ve Be-

ycvi madde mukabilinde Japon- Arab Sabri itirafta bulunuyor. 1cdiye reisi Fcr"l Ve dıgcr bir çol-'" 
yaya gönderilmesi düşünülmek- ze\•al tıırafındım k.tl":;alanmıştır. 

tedir. Bazı Japon manifatura Edirnede yangm 
fabrikalarından da müsaid tek- I Ev\ elkı gtiıı T::ırJ:ıb:ı~ı cinayeti- Diye y ygarıı;.:ı bastı. nen 0 zarmırı Edime 28 (Hu;;ı.ısi) - YıMmmdn, 
Iüler gelmektedir. nin nmhııkeme so.fnhc.lı ikınci agu· odama ,.:aklandım. üst tarafını bil- Keriıııin c' inden ukan :yı:ıngın ilfa-

-->mı--

Beşiktaş pazarından 

şikayet 

Be:;>iktaşda Köyiçinae kurulan cu
martesi paz<ırından şlkfıyet olunmıık
tadır. Pazarın kurulcıuğu yerin kal
d ırıınlan çok bozuktur. Buraya ge
tirilc:n bir çok :.·iyecek maddeleri bu 
bozük kaldırımlar üzel"iııe gayri mun 
ta1.aın bir şekilde ve su·alanmııkta
dn. Bcledıye Beı:ıktaş cumartesi prı
zar.ını sıkı bir lrnntrole t;\bi tutmayı 
karnrl:ıştırmıştır. 

1 MÜTEFERRiK j 
Hikmet Bayurun ikinci 

konferansı 
Snbık Maarif Vekillel'iııden mebu:; 

Hikııwt Bııyur dün saat 15 de Te
pebaşı tıyatro~undn evvelki gün ü
niversite konıcrans salonunda ver
dı"'I cah,:ali hazıra ,.e rlünya buh -
r.ılll dol .. yısılc Türle \"al.anrla..5laruun 
içtimai 'az·yeti mC\•zulu konferansı 
tekrar etmiş ·. Konferans tiyatroyu 
do foran kalabalık btr lıaHi: kütlesi 

oluııınu5 
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Bakıma \avroları 

korumak , < ~ oL~tabilmek 

i~iıı Yılda Bir Lira vere:rek 
üye olmanızı Çocuk Esirge
me Kurumu saygıyla. diler. 

ccza mahkemesinde sahic.IJeı ııı din- ıniyoı·uın. iyenin biıyLık ~ayı ı·tile söndürülmü, -
lcnme. i ile sona erdirildı ve du- Mu,.:cq bayanın arılııttıgı ev arı- tür. 
ruşma muddeiıımwninin ınüt.alea- yan adamın d:ı. şehadeti dinlendi. Ynngmın sorın.ırlılı-rıesi esna:;!nd:ı 
sma kaldı. o d:ı. şüyle ı;oylııyordu: gösterdıkleri g:ıyrct \ e fanliyetteıı 

l\lııhkeınecle dinlenen ~ahidlcdn -- Ben bo~ r><ia \'lırdır diye kııpı- dolayı itf,ıiye kumandanı Cemal ve 
bnşıuda katil Arab Sabrinin met- yı t·atdım. Ilir kadııı kapıyı açtı. itfaiyc..-cilcr t:lkdi.!"lc. karşılıınını!;itır. 

re~i l\cbalıet ve J;;ız kardeşi Duhter Şimdi <ılıl:.ım yok lJir aat sonr:ı gel T e kirdaO panayırı 
Y::ırdı. Buıtl.1.r h.ıldkati oldugu gibi dcclL Bu sıruda şişnıtınca uzun boy- Teki,.d:ı . 28 (a.a.) _ Burada 
SÖylemi~·or biı·l·ıık nokt.:ıl:ıı ı tahriC in biı· cı kek k::ıpı~·ı itıp içeriye gir
ederck \ e .e;Pclı1criqiıı sebebiyet dı Ye laıt>''tlt. 

,.·enl kk ·i .heU i aklıy:>ı·al;: ifade Ben Taksime yı.ırüdıim. Biraz 
vcı-i~ orl. rdı. sonra Tnr'lnb:ı ınd:ı cm ayet oldu -

M~ldt!eiumuınL ınua\ ini ih mı bu -GUnu cluy~um. Geldim baktım. Di
t: r!cU 1 et etl oı. mahk~w riya- ı· := c..,·, el benim u d ·ıın- evin ka
;;eUnden soıhıd enn do.,ru.} u söyle- .ııısı cmınde bu C.\ e gırdığini gör
mclcı i \'e :: la~ ıp sızlaın:ımaları du ıum o y~kışıklı el"kegi cansız o
husu::. ınun tenbih ini ıstedi. O zaman l,ıraıc yerele yatarken buldum. Bil
Nebahcf blr;n tupbnclı. Arab Sab- clıgim bundan ibaı·, !tiı'. 
ri hakkında atıp tutnıalaıınu ııiha- Nıhayct Ar~b Salııiyc söz: Yeı·il-

1 
yet venTı. di, O da: 
Muhakeıne Ncb. hetin e\inde- ki- Dav h.:"ıki l diyordu. Asıl sudu 

ra~ı ol;ın bir ınu•c\·i. bny;ıııın da hen degilim. Ilcni ele Hnlili de yn- ı 
şehadetme mur.ıe::ı. t ctmışU. Bu knn \e c. ı.ı ııza kı,yan bu Neba -
s<1hid hiiıcl"seyi oyle mılatıyo~du. heUir. A •l nu c-~l,ndırm:'lı. 1 

- Nt:bahet yık da dustu S<.ıbd E\li blh'klı oldu"uın haldı• beni teh-
ile yntıyordu. B relen sok:ık kapısı did edert'k • yaı:tb. D ~er tarnfdan 1 
<;alındı Ye Duhte>ı· knpıyı ac:tı. Gelen Halıle de metreslik t>cli;>ormuş. iki- ı 
bir .W. m bo od, • rıyordu. Duhter: ıniz.i de kandırıyoın ıı~. Asıl suçlu 1 

- Şimdi e\ .,. h bi olan • blam odur. • 
yok. Bir saat ~onrn geliniz! dedi. .Muhakeme tahkikat safahatı sorıa 
Bu sırada içedye otobtiscii Halil ermekle miıddciumuminin mi.it:ı!C'a
girdi. Dııhter , s rclı. Bir şçy siJyli- .ı ı :·apmak .için ba ka bir güne 
yemedı. Halil yukanya ~ktı. Duh- bı • kıldı. Ve şcıhidlcrle suçlular 
ter de k. pıyı k. p. yıp a ·!" ~ınd::ın salondan çıktılar. Bu sıradfı Neba
iırladı. Çok geçmeÇen yukarıdan lıct koriaorda gitıncldt• ofan Aı. b 
bir tabanca sesi duydum. Arab Sab- S:ıbrinin arl.asınd n J,o,, .... ır:ık halfı: 

ri ko ko-a a ıya indi \ bod- - B - ını :üe:ılerc yaktın. beliı'-ı 
rumda akl. 1dı. Bu , r::ılık Nebahat fora soktun! ~enin yi\zunrlen gör-
de aşagıya iıup kııpıyı :wtı Ye: medigim şe. lerl gördüm, B-Oyuıı 

- Halili vurdul:ır. Sabıi H.ılili bo.sun deuilslıı e mi?. 

öldürdU. Diye bir sürti sötlc.r söylüyorduJI 

5 
nı ... tcŞ?in cumarh..-si günu açılacak v~ 
beş gıin de\nm eyliy•'cck olan Te
kirdag C'ın;in ve hay\·:ı;ı panayırı ınli 
ı1ascbetilr Tcldrdilg halkt.."'V'i ve sos
yal y.ırdım şubesi m~nfantine ser
best ve yağlı büyiık pehlivan gü .. 
resleri yapılacaktır. 

Ecnebi pclılh·::ı•ılarm ela iştirak c
debilE><:cklerı bu gı.ırcslı.::r G ilkte~dn 
pazar t;Linü yavılaca dır. 

İktısad Vekili Bafrada 
Bafra, '.!8 (a.:ı.) - lktısad Vekili 

Hüsnü Çakır tllln burayn ınm·as,ılat 
etmiş ve kay:n kam. C. H P. \ e be
lediye reisi \ c eli 'er teşekküllere 

mc:n ub bir çok zevat tarafından k ır
~11.:ının ışla.rd ır. 1kU<: t Vekıli J,aı::ı

mızda halk ve tı.it'(·,.rlarln tenıasrn 

bulu.mr .. k tetkikler ~ apmıco \ e nlt • 
:ıam tekrm Samsuna dönmu~lcı dir. 

Dil Kurumunun 
teşekkürleri 

Ankara, 28 (n.a.) - Türk DH Ku~ 
rumu sel,rcte liğındeı.: 

Sekizıııci n 1 lnyr(;ıııı dolııyısile 

yuıxlun IH~ı· la: f ncluki pırtı ve ıuı 11( 
f' •lcri ku ulu l;.ırıud:ın \ e bir çok 
kurum uyeleıi \'e dil.se\erlcı· t rafın

dan teJgraf 'e yazı ile yapılıın c. n
dım kutıaıunlııı"d.ın dolayı Türk Dil 
kurumu içte g len tı:-.)ekklil"lerinin 
herkese bildıdlmcs.irıi Anadolu Aj:ın
sından rica e::l,,.r . 



~rb Vaziyeti 
~ilanına ile hava 
uvveti arasındaki .. 
cadelenin neticesi 

---0--

tiıı· [Baı tarafı 1 inci eahlfede] 
1 Islah edemediği ve bina
~h hava kuvvetinin ikin
~~:~ brr silih olduğu 
lar 1s nnııı;ıti. Halbuki Alman
ışt Panya iç muharebelerine 

8i~tak etmekle bu silahın te
sıı· ~'tecrübe etmişler ve hava 
.... a ına layık oldug·u ehem
"11Yet· 
110 

1 \'ermiı:;Jerdir. Yalnız n h' . , tes adıseler hava silahının 
~ıttııı tahminde Almanların 
tinl ın~ndan fazla ileri gitti-

1 gosterdı' 
Al • 

ğı llıanya bu harbe başladı-
llan~aınan elinde, 1ngili7. do
~ ~asına karı:-ı kullanılabi
,1~h ~:egfme kuvvet hava 
Salı 1 ıdı. Ha va hakimiyetine 
d ·0 olduktan sonra. İngiliz 
~anmasının hareket ikti
du nı kaybedeceği ve harb 
~~~Una müessir ol.mağa te
dQç Us ederse ağır zayiata 
llıiı ar olacağı tahmin cdil-
t'i : · .1'orveç harekatı bu fik
~a .Yıd etmiş ve mihver pro
ct gandası hava kuvvetinin 
ııı~?!ttıaya üstün bir tesire 
?.un olduğuna dair uzun u-
.ı\teşriyat yapmışu. 

l1d ınanıara bu fikri telkin 
.... en 1ki hadise vardır. Çin 
"'llha 
~ .. tebeı::inde Japon tayya-
taın~_Yanlışlıkla bir Amerika 
ı..,~ ~tuna hiicum ederek bu 
""•lllj" 
tetj ı . kullanamıyacak hale 
be ':n1~ii. lspanya muhare
.\ı~ınde de iki k11.ıl tayyare 
lıirın n C:ı>p kı uvazörlcrinden 
rı:ı .... e flıkc- bombardıman ya-... ıt!> -
\>ıı...._ • ağır hasara sebebiyet 
~·zı:ı~ 

lsan 
~tıla harbi bar.Jayınca Al-
Uracı l' bu iki te~·ıiibeden is
~ ;~i düşündüler. Skapaf
~b' hUyük lu.va hücumları 
8!ıu t ecfip lngiliz donanma
b~ h .ahlibe uğraştılar. Fakat 
tıcey u Urnlar ümid olunan ne
kııı 1 \'eı medi. Toı pidolar, 
~U~\1nzt.ırler değilse bile bü
baıa harb gemileri ağır bom
illet la tnükemmelen mukave-

1 Paktın Ameri
kadaki akisleri 

[Baı tarafı 1 inci sahifede] 

üslund" bulunduğu, bu kızağın da 
Amerikayı h ırbC göturmeğC' hazır ol- ı 
duğu ve barlı veyn sulh hnkkında ı 
bir karar ven\n)c,:;ini lcab ellireeelc 1 
bulırıuıııı rci~ı<·ıımhur intıhabından ,, 
evvel lntllıyııcngı ıncrkezındcclir. 

Japony nın Almanya ve ttalyn He 
ask<'ri bır pakt imza cltiğı haberi 
nlınır nlının:ız Vaşington hlikOmet ı 
daıresinde gcı·gın bir hava teessüs 
ctmi th. 1 

Hull'in Beyanatı 
V ışingtmı, 28 {a.n.) - Alman -

italy;ın - .Japon :paktının imwsı !huk 
kındn matbuat konfcı·ansına bcya -
natta bulunan harıciyc nazırı B. Hull 
ezcuınle şunl ı soy1emiştir: ı 
tmzaL:ımın p::ıkt uztm zamandan 

beri mevcuıliyetı malüm olan mü - 1 

•• 
Uçüzlü 
ittifak 

{ Baımakaleden devam] 

olduğu· halde bugünkü ameli si
ya.c:et "Ve harb bakımından mu
azzam biı blöf, değer~i7. bir sa
bun köpüğil olmaktan ileri ge
çemez. Avruı)aya verilecek yeni 
nizamı Almanya ile İtalyanın 
idare etmelerini .Japonya tanı -
yaca.kmıı:: ! Bugün Almanya il~ 

İtalya sanki gnlib ge1miş1er, 

sanki .A vru paya her iste<l ikleri 
idare ~klini vermek imkanını 

elde etmişler gibi bu hayalata 
bir de Japonyanın nzasını temin 
ediyorlar. Bğer hakıkaten gnlib
seler .Japonyanın muhalefeti ne 
kıymeti hafa olabilir? Tiirkçe -
mizde ''çayı g<>rmeden paçaları 

ı nasebetleri el ha ,·azıh bir s~ırettc sıvamak" , "kendi kendine ge· 
meydan:ı çık:ıı makt:m başkn bır şey . .. 

yapmamıştır. Bu ınunasebet hakkında lın guvey olmak,, fransızcada 
birleşik Amenka hukümel.i bir çok · "ayıyı vurmadan postunu sat • 
defalar na:ı: ıı ı dıkkati celbetmiş bu-

1 mak,. gibi birtakım ata sözleri 
lunuyordu. Boyle blr pııktın hnzır - bu tarzda esassız ve mevsimsiz 
lanm:ıkta oldugu bıı muddeUen beri tescbbüslerin kıyınetsizli<Yini 
malum bulunm.ıkla ldi. Birleşik A- 1 k • k ' b ' · t"h ·ı d h ı ~. 
merıka hukumeli d"' Jet siyasetinın e~ ·ııı ır ıs ı ~ 1 e er a go.~ 

1 istikametini t.ıyiıı ettigi zam:ın key-1 çarptırırlar.' Dıg-er taraf~n uç 
fıyetı tımı. men nnz:ırı itibarn almış ~cncdenberı kahraman Çın va
bulunuyılrdu. tıınperverlerine karşı galebeden 

B. Hull, bey..ınııtın:ı bir isticvnb 1 aciz kalarak ne. yapacağını şa
şcklı vermek ıst;medigini söyl~ye~"k şırmış, tak1\tı tükenmiş bir Ja- ı 
borı~a. bır Ş<'Y ılin e .e.tmekten ımti~~ 

1 

ponyanın sanki uzak şarkta her 
ctmıştıı-. ö •Jerlen ene! inglliz sefı . t d... . bT . .b. h 
rile goruştugunu tasdik ederek, bı ı 15 ~ ıgmı yapa 1 ırmıı:ı. gı ı a- 1 
goruşıııeıun sıı c Atlantikleki yeııi yalı azamet ve kudretıne Avru- ı 
,.ı\merikan it leri meselesi etrafında pada basları sıkışmış iki mü • ı 
cC'rc ji 111 etıni olduğunu dn Büve ey- min kafadar tedarik etmesi 
leını..,.tır. ve bununla büyük bir şey kazan · 

lfoosevclt Faali~·ete Ge~t.i mış gibi görünmek istemesi ha- ! 
v ışiıı gt ın, 28 (a.D. )- D. N. B . kiki bir komedyadır. 

bilaınyor: Evet, il]in bütün sırrı bu nok· 
ögıenıldıgıııe göre, knblne dünkü! tadadır: Bir şey yapıyormuş gi-

İçtiınaınd ımınlıasıran beynelmilel bi görünmek ve siyasi bir mu -
Ya?.Iyctlc meşgul olmuı;Luı·. ı 

K.ıbine içtiııı ıı ından evvel rci!ıcliın vaffakiyet kazanmış ze\·ahirini 
hur E . Rooscvelt h:ırbiye, bahriyi', vermek. Bu her üç dC\'let için 
m.ılıyc nııııl'I l'llc, c liha im:ıllıt mu- de hayati bir zarurettir. Ne yap
diı ile VC' ordu ve donanma genel sınlar? ''Harbi çarçabuk bitirc-
kurm •Y ba kuıılarıle goruşmü5Wr. ceğiz d<*lik, beceremedik. lngil-

İugilwc \'e Çine :\'ardım tereyi istila edeceğiz dec1ik, ya-
rttmh~·or pamadık. Akdcnizden İngiltere- ! 

Ncv _ Yoı k 28 (o.a.) - New - yi kovacağız dedik, bundan da 
York Her ıld Tı ıbunun Vn;;,ıngton mu fı.ciz kaldık. Bu gidişle malıvo
h abm yazıyor: lacağımızı anlıyoruz.,, diyemez· 

v ..ızıy tııı h.ılı lı3.ıırd:ıki inkışaf- ler ya. Fakat onlar kendilerinin 
Iarı, ıyi malumat almakta olan mı- d 
ha filde Amenkcl ınn dalla e\\ t>l ol- pek tabii olarak söyliyeme ik -
m zsa d:ı onurnuzdeki ilkbahnrda leri bu fikri kendi halklarının , 
harbe gırecegı kon:ı:ıtiııl uyandır - endişeler içinde düşündüklerini, 
mıştu·. gizli gizli söylediklerini pekaliı. · 

IQ etti. Harb gemilerinin 
k~~t·n aletlerle mücehhez 
~~·etli hava müdafaasının \ 
~ l:ı oldu~·u zayiat da alı
kiı~· netice ile müteyazin de-

t. 

Şiındıki hald~ tngiltcre ,.c Çim• da- ı hissediyorlar ve dünyanın her 
ha buyuk mıky ısta yardım ynpılınn- tarafından müstehzi çehrelerin 
sının \ ' C Sovyellerlc ıniina~eb:ılın ıs- kendiledne doğru döndüğünü 

lah edılrııcsının yeni ittifaka karşı hayallerinde görüyorlar. Haki -
Vaşingtoııuıı ta ın mukabelc.:ı i olaccıgı kati milletten saklıyan ve mem
s<>ylenmekledır. 

Yeni Hir Anlaşma 
W ıshtngton, 28 (a.a.) - Hm as 

bildinyor: 

lekette vicdan ve tefekkür hür-
riyctindcn korkan idareler yal
nız kuvv~t sayesinde ayakta du 
rabildiltleri için ahalilerine dai
ma yeni yeni muvaffakiyetler 
arzetmek ve reklam yapmak 
mecburiyetindedirler. Hakiki bir 
muvaffakiyet elde edemeyince 
bunun knlpını hakikat diye sür
mt'kten bnşka çare var mıdır?. 

llir 
ar111 ay devam ec1en bu ta-

Ya hUzlardan sonra donanma
a~.d llldaıı vazgeçildi. Dört 
ı. .. ır t ·ı· IJ{ıYI . ngı ız donanmasına 

~it~i bıı· hücum yapıldığını 
<la \ı Yoruz. Alman radyosu 
"'ahi~;•n. ~üddetteııberi deniz 
etı..· Ctının batınldıgı· nı iddia .. ııy , 
lletıb· or. Sanki bu hadise bir-

'3uır: Unutulmuş gibidir. 
laıı tun Alman hava hücum
hıner·tondraya ve cenub sa
~ ıne teksif olunuyor. ts
''4-a~ tahakkuku ve hrırbi 
~ e neticelendirmek ııok
~h <~ karadaki hedefler, 
~ ~e İngiliz donanmruıın-

l) aha kıymettar değildir. 
onan 1~iııc1 ına serbest bırakılıp 

~gu derecec1e lıedetlerle 
lıa\'a 1 olunması, d~niz ve 
lllİlc!a kuvvetleri arasındaki 
lill.i .ı\~ede dritnotlnrın zafe
~ Olanların da k bul clti-
te{!hh ··d~et eder. İstilanın 
~lir. Urtuıdeki sebeb de bu-

llilanet D.M AZ 

e BUGCN 

sfTM .. E""ii 
!{ S!ı cın sına gıdınlz. 

~ ~ l~a BACH'ın 
ANIA FEDOR ve 1 

PIERRE BRASSEUR 
t.._ d n oyn. nmış 

ANIMIN iÇİ! 
tlııt 

en, ne elı 'c kWıka-
'l' )'}>a d ıluıı gorünu.ı. tı:.vcten. 
ela e Pot ı ıle ~eni Mı ır
~ı ){..,.en Turk c izahatlı ŞAR· 
ha! ARia HADiSELERi ve 

hazır .t\ktu:ılltelcrı. 
BUgun saat 11 de 

~tll nıatiu.e 

Japonya, l ımnya , İtalya ve Al _ I 
m:ınya :ır:ısırd...ı ns•,eri bir işbirU i 
tehdidi karşı ınd Amerık. müh!.m 
kararlnr alm:lk zam<111ının y.ıkln~tı~ı-f 
nı hi ctnıC'ktedır. 

Doıninyonl ır ve pasi fıkd••k i ı nglliz 

üsleriniıt Anıcrik<ın kUV\'l'tl<!ı !le i~
bırlıgı yapması daha buyuk bır e
hemmıyC't alını t.ıı·. Bir ço - askeri 
muteha sı laı· Yeni 2".elandadnn Sin· 
gapur \ c 11.ıv ıiyc kadar kun ctlerın 
birleştırılı esme ınusaid bulunacn t;: 

b'r anla,maıun çok jmkmda yapılaca
~ını tnhmin etmektedirler. l~ik~rı 
umumiye Aıncrllrn tarnfmdan tııgil
tcrcyc y,ıpılnn yardımın tıı·tn·ılınasını 
isteınektedır. Amerikan hukümeti, 
miıtcı-cddıt 'c bllzcn h.;ıricl siyasetine 

tar.ıfün· olmıyan cfldkıumumbeniıı I 
yukundcn lmrtuldugunu gıttikçe 

gormckledlr. 

Çiinkü soknğın iki tarafında 
da Müzeyyen görüıuniyordu. 

Ne olmuşhı? Herhalde bir oto
mobile atlamış olacaktı. Kay -
bedilccek vakit yoktu. Hemen 
o da oradan geçen bir otomo· 
bili durdurdu ''e süratle kara
kolu boyladı. Cinayet• tahkika -
tının ilk kısmını yapmış olan 
komiser hadiseyi öğrenince da
ha ziyade telüş gösterdi: 

- Tahminim çıktı! diye hay 
kırdı. Esasen tabancanın kab
zası üzerindeki izler kadın par -

1 

mağıııa da benziyornıu§. De -
mek hakikatin meydana çıkaca- ı 
:!mı öğrenince hemen kagtı. Fa
kat affedersiniz, doğrusu siz de 
cok ihtiyatsızmışsınız. Nasıl o
iur da evden çıkıp gitmesine 
müsaade edersiniz? Şimdi onu 

lRte Berlinde imzalanan bu ü
çüzlü ittifak muahedenamesi bir 
takım safdillerin, muhakemesi 
kıt kimselcı:in gözleıine kül serp 
mekten başka bir şey değildir. 

Jaılonyaya bir millet hücum e
derse İtalya kendisine yar<lun 
edecekmir;. Faraza Amcıika 

cümhuriyeti Japonya ile harbe 
tutu~cak da İtalyan donanması 
Jııponyanın yardımına ko~ • 
ca.k öyle mi? Ne ile? İtalyan do-

Komişer ikinci şube müdür -
lüğüne vaziyeti lınlattıktan ve 
:Müzı::yyenin eşkalini verdikten 
sonra ahizeyi kapattı. I<cmal 
Eadri bey hala büyük bir telaş 
kinde idi: 

- Acaba yakahyabil.irler mi? 
- Herhalde yakalanır. Ne de 

olsa kadın. Emin bir yere giz -
lcnmesini kolay kolay becere
mez. 

- Doğrusu benim iimidim si
zin kadar kuvvetli değil Bir 
defa kaçtıktan sonra .. 

- Paralarını, mücevherlerini 
<le yanına almışbr herhalde de
~ril mi? 

Kemal Kadri şaşırdu 
- Vallahi pek bilmiyorum. 

Amma herhalde öyle olmnsı i
cab eder. 

nerede bulmalı? Hemen müdü- Bu esnada büyük bir hususi 
ri~etc telefon edeyim, İ hastahanenin örülnde bir tak-

YENi SABAH 

r SON 
AVRUPA DA 

HARB 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

bataryalarının semalarda path
yan obüslerini seyir ve bir Al
man bombardıman teşekkülünü 
şiddetle takib etmekte olan 1n
giliz avcılannın harekatını mü
şahede etmişlerdir. 

İngiltere Enıniyet Nezareti 
Tf'bliği 

Londra, 28 (a.a.) - Hava \•e 
dahili emniyet nezaretlerinin 
tebliği: 

Dün gece zarfındaki düşman 

hücumları, yeniden bilhassa 
Londraya karşı icra edilmiştir. 

Londı anın muhtelif mıntakala
rına karşı, banliyö üzerine ve 
civarlara bombalar ablmıştır. 

Meskenler, ticari ve sınai mües
seseler vesair binalarda hasarat 
olmuştur. Yangın bombalarının 

çıkardıkları yangınların hepsi
nin önü alınını~ ve bir çoğu sü
ratle söndürülmüştür. insanca 
bazı zayiat kaydedilmektedir. ı 

Mcrsey'in sahillerinde bazı 

evler ha.c;ara uğramıştır, 1 
Lanca~hire'ın cenubunda sair 1 

me\•.kilcre düş n bombalar az 
hasarat husule getirmiştir. Or
ta lngilterenin bazı şehirlerin -
de ikametgahlar vesair binalar 
da bazı hasarat vuku bulmu~ ise 
de insanca zayiat azdır. 

Londra ve ccnub sahili ara -
sında, cenubu garbinin bazı böl 
gelerinde vcsair mahallerde de 
bombalar atılmıştır. Bu bölgele
rin birçoğunda bombalar hasa
rat yapmamıştır. Bazı yerlerde 
ikametgahlarda hasarat kayde
dilmemiştir. Bütün bu mıntaka
larda insanca zayiat azdır. 

Dün akşam üzeri İskoçyanın 
üzerine bombalar abhnış ise de 
ha.sarat ve insa11ca zayiat ol -
mamıstır. 

Diin imha edilen düşman tay
yarelerinin adedi 133 ii bulmuş
tur. Kaybolduğu bildirilmiş o . 1 
lan pilotlardan birisi daha avdet 
etmiştir. 

İngiliz hava kuvvetlerinin düş 
ma11 istila limanlarına karşı bü
yük mikyasta hücumlar yapmış I 
olduğÜ resmen bildirilmektedir. 
Diğer kuvvetler Alrnaııyanın 1 
garbında, münakale yollarını 

bombardıman etmişlerdir. Yapı

lan hasarat hakkında tafsilat 
beklenilmektedir. 

nanması bugün Akdenizde İn
giliz kuvvetlerinin kar~ısında 

ınğınacak bir delik aramaktan 
başka bir ~ey düşünemezken 
Japonyaya hangi yoldan gide -
cek? Yoksa İtalyan tayyareleri 
mi bu süslü oyuncakları uzak 
.§arka taşıyacak?. 

Almanlar da Japonyaya yar
dıın bakımından ayni vaziyette
dirler. Onların fazla bir kuvvet 
leri olsaydı, lngilız adalarını 
zaptederlerdi. Üçüzlü müttefik
ler kendi derdlcrine çare bul -
maktan aciz doktorlardan şifa 
uman hastalara benziyorlar. 

Hnse,in Cahid YALÇIN . . 

-16-

Milli Şefimizin 
teşekkürleri 

'\I 

(Baı tarafı 1 inci sayfada) 
hakkında memlekete \'erilen ına
lümatı \'atnndaşlnr yakın bir ilgi 
ile dınlcctiler. Dll inkılllbı yeni 
Türkiyenin biıyiik reform lşlerln -
de b::ışlı başına buyuk bir me\'· 
zudur. Türk dilinde istcdigimiz 
gayeleri tahakkuk ettirmek için 
geniş mikyasta \"e çok seb::ıtlı o- ı 
lnrak çalışmayo mecburuz. Ku
rumun idealist çalışma nı kolay
loştırımık ir;in herkes ona yardım 

1 
edecektir. Vfıdettisiniz ychi \•c 

güzel eseı leri itim adla bekliyoruz. 
Hepinizi tebrik edcrilfl. 

ismet lnönü 

İtalyanlar Suriyedeki 
Fransız tayyarelerini 

isteyorlar 
Kahire, 28 (a.a.) - Reuter: 
Suriye ile sıkı münasebetleri 

olan kimselerin haber aldığına 
nazaran İtalya, Smiyede bulu- 1 
nan ve mikdarı birkaç yiizü bu- ı 

lan Fransız harb tayyarelerinin 
harbin sonuna kadar yine Fran
sız askerlerinin muhafazası a!
tında kalmak üzere 12 adaya 
gönderilmesini isteın:iştir. 

--ltlfl(-

Martinikteki tayyareler 

] 
AFRiKA DA 

HARB 
[Bat tarafı 1 inci sahifede] 

söylediğine göre, çarşamba ak
şamı Sidi Barraninin denizden 
bombardımanından iki Raat son 
rn alevler yıldızlı semayı hatiı 
aydınlatmakta idi. Nefsi Sidi 
Barrani sadece harabe halinde 
tuğla evlerden bir yığın olduğu.
na göre, donanma böyle bir a
teş çıkarabilmek için mühim bir 
hedefe isabet ettirmiş olmalı -
dır. 

Pakb..~ı dünya
daki akisleri 

(Bat tarafı 1 lnct ~4ıı) 

Nachrichten gazetesinin Bede 
muhabirine göre, Almanya İ~· 
ya ve Japonya arasındaki ~ .. 
tın imzası esnasında Rus :mil ... 
messillerinin ha.ar bulunmama· 
sı Berlinde bilhassa dikkati çek 
miıtir. 

Muharrir Alman matbuahnua 
paktın Sovyetler Birliği aley • 
hine müteveccih olmadığını i .. 
zah için pek ziyade gayret sar· 
!etmekte olduğunu ilave ediyor, 

Ç t N D E 
Çung-King, 28 (a.a.) - D. 

N. B. bildiriyor: 
Alman - İtalyan - Japon pak· 

Maltaya Hücum tına karşı henüz vaziyet aluı • 
Malta, 28 (a.a) - Cuma günü mamıştır. 

resmi teblig-i: s l~ı..· tta hf' a cuııyc r ma ıllerde, Çi~ 
Bugiin öğleden sonra düşman nin üç t.'l.l'aflı pakta hayret his 

bombardıman ve avcı tayyare- etmediği bildirilmektedir. Ayni 
lerl Malta üzerinde uçarak bom mahfiller bu paktın 1ngiltereye 
balar atuuşlardır. Şimdiye ka • karşı olduğu kadar Amerikaya 
dar öğrenildiğine göre bir düş • karşı da müteveccih bulundu • 
maıı bombardıman tayyaresile ğu fikrindedirler. 
bir avcı tayyaresinin düşürül • K A N A D A D A 
müş olması muhtemeldir. Ottava, 28 (a.a.) - Reuler: 

Mısırda 7 Bin 1tal~·aıı Her ne kadar Almanya, ltal-
1'evkif Edilmi~ ya ve Japonya arasında aktedi-

Roma, 28 (a.a.) - Stefani len yeni muahedenin tahmil et-
ajansı bildiriyor: tiği mükellefi~etlrr henüz ma -

Kahirede 7000 İtalyanın tev- lfı.m değilse de Kanadalılar, oo 
kifi hakkında ve Mısırda yapı - mmıhedcnin Amerikayı U7.ak 
lan diğer tevkiflere dair tefsi - şarkt" i. ga1 ve bu suretle mtlt
rat ta bulunan Tevere ~azctcsi tcfiklere Amerika tarafından 

Nevyork, 28 (a.a.) - Ncvyork Ti- bu tedbirlerin Mısır tarafından yapılabilecek ya.rdımlan azalt -
mcs gazcteslnın Yıchy muhnbinnin bilhassa son kabine buhranile mayı istihdaf ettiğini mnnet. .. 
haber 'erdigine göre, Vıclıy hilkiımc- t 1 k · mektedirler. 
ti ~tırtiniquedc bulunan Belim Fra•l-ı izhar edilen dost u ve gayrı- 1 
sız tayyare gcmismdcki 130 tayyare- muhariblik hissiyat.ile tezad 1 Orta halli bir insan için ise 
.niıı Hmdiçin!yc gimdcrllmcsi lıak-ı ·teşkil ettiğini ve ltalyanın bu I bu muahede sinir harbinde Al
kındn Amerikanın yaptıgı teklifi .sa- tedbirleri !ngiliz tazvikine at - manyanın gürültülü yeni bir dar 
rih bir surette TeddC'tmiştir • .Bu tek 

1 
1.!tmekte olduğunu \'~ fakat :.11- besidir. 

lif Jnponlnrın Hındiçıni hakkında 1 ı., ;'k" ak 1 t 1 ,... d" kad A be ·---~ 
serdettikleri ilk Uılepler YnpıldıJı sır ... ı umet m am arının n - 9ım ıyc ar resnu YA.l.LIM. 
zaman \'Uku bulmuştur. vıdıy hu- gilterenin harb menfaatlerine ta bulunulmamıssa da' bazı ali
kl'.ımeU teklifi Wiesbnden komisyo - hizmet etmekle pek fena hare- metlere bakılırsa resmi mahfil
nundnn sormuq Almnnlaı· d:ı reddet- ket etmekte olduklarını bildir • ler böyle bir muahedenin alrdiııi 
mii;ilcrdir. ~nektedir. ı. beklemekte idiler. 

İspanya mihvercilerle .Japon Hariciye Num 

h b 
• \'er de\lcUcrinin biı' tc>cnrnzimc mıı-1 Uerline Gidecek 

ar e gırmezse ka\emct etmcğc karar verdi 'I tok- T ky 28 ( ) Domei 
[ Baı tarafı 1 inci sahifede] dırdc bu tc kiliıt ispnnya için bu- O o. a.a. - a-

bu i!ratlarn duşmedcn iince musmt vuk bir zafer sebebidir. MıhH• de - jansına göre, üç tarafll paktın 
teklıfler ynparnk, belki de Cebe - İctıen, mihverin Fas' ta y:ıpnc bir imzasını mütcakib Japon, Al .. 
luttarıkın i gali ve F a 'n dogru bir ımıdahaleye İngiliz km;\ elleri m u- man ve İtalyan hariciye ~
genişleme -..: Mlcrile B. Suner'i ikna ka\emd edecek olursa bu ı;urctıc Iarı tel~iz te]efonla mütekabi • 
1eşebbilsünde bulunuyurlnr. Gcstnpo ıtaly:ınların Mısırda ynptıklnrı ha- len biribirlerini tebrik et.mi§ler 
mensubini buyuk 1sı::anyol şchırlc- 1 rekcllerin kolayloşacı;ığını tahmin 1 ve bu tebrik merasimi lO daki-
rinde toplanmışlardır. hpanyn mih- ctml olmaları muhtemeldir. 1 

Tekmil İstanbul AŞK MAUEDİNI<~ kO!ju~·or ... 
Ü~ l.:iiyiık Yıldız'ııı ~·arattığı rnu<."be.. 

1<'1.<..-,~N A~D GRA VEY - .JOA ~ BLOND'tJI..I~ - KELLİ 
BAKER'in yarattıkları ~~iz San'ı~t incisi 

KRAL AŞKI 
l'.RANSIWA 

Bugün L A L E Sinemasında 
Hususi ili,·e: JUTJ,AND DESlZ MUJIAREBESi 

BugUn saat 11 de tenzilatla matine 

Bugün SARAY Sinemasında 
Büyük Caz Filminin ALiCE FAYE :Cazib Mümessllesl 

Hollywood'un en güzel yıldızları ile CONSTANCE 
turafındnıı ynrntılaıı FRANSIZCA SÖZLÜ 

BENNET 

KANATLI KADINLAR 
Attk ve ha)·at iı:in miica<lele)·i tasYir eden hir film. lli.vet~n: 

FOX .:1 ·nNAL halihazır haberleri. 
Bn~iin saat 11 de fonzilath mat.ine. 

anlaşılmaz garib bak191a•·Ja 
baktılar. Ne Müzeyyen, ne de 

siif ifadesi vardı. 
- Çok mu tehlikeli? 

ka sürmü.<:tür. 
B. Matsuol:a, \'on Ribbcntrop 

la kont Ci .. noya yaltında Berli
ni ziyaret etmek ümidinde ol
duğunu bildirmi~tir. 

j Anla.5ffia münascbctile .Tap<'n 
J Başvekfü Prens Konoye ve Hıt

ler arasında telgraflar teati e
ı .dilmiştir. 

l..ondra Gazet.eleriain 
)lütalealan 

Londrn, 28 (a.n.) - Bcrlin paktı 
hakkında mut;ılea yürüten Timcs 
gazetesinin diplomntık muharriri di
yor ki: 
Pakt beklenmiyor değildi. Bir 
kaç zamandır Japonya mihvere doğ
ru mcylcdi) ordu. Hiııdi - Çinideki 
üslere ve t. yyare meydanlarına tev
cih edilen son Japon darbesine Al
m::myn \C tt.alyanın Uım mnlümat 
ve mu\•nfakatilc tevessül cdildigı Ot' 

ı'şikiırdır. 

TEŞEKKÜR 
B.Memduh Ongcr'ın anı vefatı h • 

sebile, bizleri t csclüye koşan, ccn;ıze 
mcrasimındc bulunan, kabre kadar 
ihtı~an z.; h et buyuran ve tclgr.ıf, 

1 
telefon, mektupla buyük acımıza isti
rnkedcn o' Uarımıza ve merhUll)un 

1 

d aire arkad. J. rına yn nyn 1cick-
• kı.re ımkiın bulamadıgırnı1.dan, mın· 

ncttarlı ' zın gazeteniz vasıta .. le 
ibl~ğını dile iz. 

Onger ve Sırmalı aileleri 

BUGÜN Bülend karşısındakinin elini sık 
si durmuş ve polisin biiyiik bir 1 • . . •. 
telaşla araınağa koyuldu~'11 Mü- . mak ı?ın hır harek~t': teşebb~s 

1 
zeyyen sakin bir tavırla inerek etmec1ı. ~u sıkıcı sukutu <'n nı
kapının ziline basmıştı. Kapıyı hayet ~ule~~ ~zd~~: 

- Çok! 
- Yoksu?! Melek 

açan bir hastabakıcı genç ka- - Siz 'fnısınız Muzeyycn ha-
dını dofrruca baş asistanın oda- nım ! Buyurun, şöyle oturun! ! 
sına çıkarmıştı. diye yer gösterdi. 

Müzevyen birçok koridorlar- Müzeyyen Büleudin gösterdi -

d •. cı' b" ··k b" d ği yere otunnıyarak odanın da-an geçıp e uyu ır o aya .. 
girince Bülentli sırtında be _ ha .karanlık \'e daha loş hır ko- ı 
yaz "Ömlefri olduğu halde pen- şesıni tercih etti. Bülend karşı- , 

0 
b smda ayakta duruyordu. 

cerenin öniinde kollarını kavuş Müzeyyen kısık bir sesle sor-
turmu~ camdan dı._an bakar bir du: 
vaziyette '; •I tı ~u. Müzeyyen _ Nar:;ıl!. 

onu ora h l · .: . ını biliyurdu. Bülend başını salladı: 
Fakat BU:cv : ' m<lan tam ı:nile 1 _ HenUz hayatta? 
bihaberdi. Onun için kaı13ısın •

1 

Sesinin tuhaf bir fı.hengi v'lr
da Müzeyyenı gürünce garib bir dı. Bu cümleyi öyle bir edıı ile 
heyecana düştü. Ona d~rt;. i- söylemişti ki bunda tccsr:.ir:tl·~ 

}erledi. Yekdiğerlerine maıa.sı ziyade belki korku VC)ll WC!: - ı 

Bülend elile kat'i bir işaret 
yaptı: 

- Hay1r, hayır.. emin olun 
düşündiiğünüz şey henüz vaki 
olmadı. Fakat çok tehlikeli bir 
vaziyette olduğunu da saklamı
ya lüzum görmüyorum. 

Ufak bir sükut geçti. Milzey
yeıı gözleıini Bülendin gözlerin 
den ayırıp pencereye çevirmişti. 
Endişeli bakışlarla bakıyordu. 
Biilencl ağır ağır devam etti: 

-- Biit ün tehlike bu gecede .. 
EğPr bir ihtilii.t yapmaz, bu ge
ceyi atlatabilirse tehlike çok 
azalmış olacaktır. 

Müzeyyen çok hafif bir sesle 

'.l'E 
• • cfis bir Filın 

BİR BALO 
GECESi 

A~ - :Kiskaaçbk • Liib Ye 

ihtisanllı sahneler F'ihni 

Baş Rollerde: 

WD .. LlAM PO\l F.L - 1.Ul

SE RAINER, Mady CllKIS
TIAN \'IRGL~A RRUCE 
Aynca: Fox Diinya hava

~ &gün saat ll de. 
'.rcnzılith ma.tine 

.(Arkası var) .. _________ .. 
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ADLiYEDE 

K~EL ALIÇONUN . 
SON GURE LERi 

Arkadatımn yUzUnU ı•
letle kesen mevkuf 
muhakeme ediliyor 
Evvelki gün tevkifhanede ku

mar yüzünden çıkan bir kavga 
olınuş ve mevkuflardan Şerif 

diğer mevkuf Bek;ri yüziinoım 

jiletle yaralamıştır. Bu rnkaıun 
muhakemesine dün birind sulh 
cezada başlanmıştır. Suçlu Şe
rif suçunu reddederek inkarda 
bulunduğundan muhaken.e şa -
hidlerin celb ve istimaları i('.in 
başka güne bırakılmıştır. 

1 İstanb·uı Belediyesi İlanları 1 

Kava.soğlu Koca İbrahim, ih
tiyar cazgıra hikayelerini anla
brken meydanda güreş devam 
ediyordu. 

Kavasoğlu İbrahim, hem anla
tıyoı ve hem de meydandaki gü
reşi aeyı ediyordu. 

Meydandaki güreşlerin hemeI? 
hepsi ele enteresandı. Fakat en 
heyecanlısı muhakkak Aliço ile 
i'.iJibeJi Karaahmed'in rnüsaraası 
idi. 

Filibeli, Aliçoya ayaktan gi.i
reşi uydurmuş gidiyordu. Has
mının altına dü.< .. m"k i~ne gelmi
yordu. 

Filıbeli Kara Ahmed, altçı bir 
gi.ireşC"i idi. Lakin Aliço, altta a
ğır basıyordu. 

Bu scbeble ~"'ilibeli, glireşi &..

)Nlkta yapıyoı du. Hasmını bir 
punduna getirerek ayaktan mağ 
liib etmek istiyoı du. 

Her iki pchlh'an biribirlerfac 
dm·madan ~aJduıyor.. muhtelif 
oyunlar alıyordu. 

ihtiyar cazgır, Kavasoglunun 
meraklı hikayeleıini dinlemek. 
için meydandaki güreşi unut
muştu. 

1kide birde, cazgır soruyordu: 
- Usta, demek bu, keçeli bu 

kadar kavi idi ha! 
- Sen keçeliği gormediıımi? 
- Gort:medim usta .. 
- Nasıl oldu bu iş?. 
- Keçeli fstanbulda iken ben 

Varnarla i<lim .. 
- Ev('t, Kect>li huzurdan t:ı.~ 

ka bır yerde güreşmedi ... 
- Kec~linin asıl ismi Malı -

mud mudur?. 
Hayır. asıl ismi Ka ımclır. 

Fakat biz onu Keçeli diye ça -
ğırırdık. Herkes de öyle eağ1 -
nrdı .. 

- Öyle ise neden 
diy~ so~ lcdiıı .. 

Mahmud 

- Hn ! .. Dede inin ismi Mah 
mudmus . Aınl ismini soy -
mezleı. Mahmud derlerdi. O da 
bu hıt:: ba m"mn m olurdu. 

- Yaman bir adamını~ .. 
- Ne söyliiyorsun ? .. Biz bu 

adamı yağ güre"indc dizliyemc
dik be! .. 

- Kuru gLirc:::.te .. 

- Kuru giireş (kara kucak) 
onunla kimse yapamazdı. Man • ı 
da ohm ) ere vururdu. Fcvkalbc-

1 şer biı kuv\•et vardı. Sultan A
ziz, Ke~·e ba) ılırdı. Ona yag 
gürcsı ö~tmck için çok çalıç 
tı. Fakat Kcı:;eli yağ güreşine 
kati) en itibar etmezdi. 

- Neden? 
Bak ne derdi: lnsan yağ

lı olarnk dünyaya gelmedi .. ve, 
daima vücudü kunıdur. faksa.;J 
hasmı yenmek, aman diletmek 
değilmiclir? Ne lüzUm var yağ
Janmağa .. çıkarız karşı karı:ııya. 
lster elbiseli, ister elbisesiz. Ka
pı~ırız kim kimi mağlüb eder 
pes d~irtiı se pehlivan odur. 
Fakat onunla hiç kuru güresi -

lir micli? İnsanı bir çocuk gibi 
kavrayıp omuzuna aldı mı yü
riir<lü .. 

Bak, sana bildiğim bir şeyj 
anlata~,m: 

- Keçeliyi sair Ziya Pasa 1s
tanbula göndermiş. 7Aya Pa~ 
Amasyada mutasarrıf bulunu -
yordu. Amasyada yapılan gü -
reşlcrdc bütün Anadolunun ka· 
rakııcak pehlivanları toplanmış

lar .. Keçeli hepsini mağlub et
miş.. Pa...~, Keçelinin fevkalade 
bir pch livan olduğunu anlayın -
ca Sultan Azize yollamış .. 

- Usta, Keçeli ile karaku -
cak güreşini anlat artık .. 

- Dur sabırlı ol... Onun yal
nız benimle güreşi yok.. Kara 
1bo ile. Yörük Ali ile de güreş
leri var. Bu güreşler Kağıdhane 
kastı hümayununda Sultan Azi
zin huzurunda olmuştur. 

Anlat bakalım ... 

- Sen işitmedin mi bunları? 

- lşitüm amma, senin anlat 
man başka! .. 

- Bak dinle: Keçeli gibi bir 
kaç Anadolu pehlivan daha var 
dır. Bunlan da ortadan kimse 
çıkaramadı. 

Hırsız banka odacısı 
dört aya mahkOm oldu 

Ticaret Bankası odacıların -
dan olup vezneden yiiz liralık 
bir deste banknot çalmaktan 
su<.:lu Faik'in muhakemesine 
dün Sultanahmed birinci sulh 
cezada devam olunarak niha -
yetlendirildi. Faik'in mlidafaa 
ve iddialan varid göriilmedi. 
Dinlenen şahidlerin ifadelerile 
suç sabit görüldü. Suçlu hak -
kında dört ay hapis cezasına ve 
dört ay da emniyet pezaretinde 
bulunmasına karar verildi. 

Bir muhtekir afiır para 
cezasma mahkOm oldu 

Üç kuruşa satılması icab e -
den limonlan dört kuruşa satb-

Karaağaç b111 fabrikan '\ e soğukhava mahzenleri teııisatı i9ln alı
nacak 1500 kilo amonyak kapalı :znr! usullle eksiltmeye konulmu§tur. Tah
m'n bedeli 6750 lira \e ılk t.eımnatı soe lira 25 kuru~tur. Şartname za
bıt ve muamelfıt müdurlügü kaleminde görülecektir. Uıale H/10/940 pa
zartesi günil saat 15 de daıml encümende yapılacaktır. Talihlerin ilk te
minat makbuz \ eyn mt!J..-tubları ve 940 yılına ald ticaret odası vesika
larile 3490 numar~lı k<·ııunun tarıf,ıtı çevresinde hazırlıyncakları tek1ı! 

uırflarıııı ihale günü ~n. t H de kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. 
(9254) 

• • • 
Ha:scki, Ccrrahpa~:-. Ec.}·oglu :z.ulırl.Vİ hastalıklar hıuıtahanclcrile Zey

neb Kamil dogume\i ve :zuhrc\i hastalıklar dispanserine alınacak 239,875 
kılo kesılmiş meşe odunu ile 287,625 kilo kesılmiş ve 112,000 kilo kesıl

mcmiş gürgen odunu ve 12.200 kılo mangnl kömürii, 2490 numaralı kanu
nun 40 ıncı maddesinin son fıkrasına göre pazarlıkln satın alınacaktır. 

Mecmuunun tahmin bedeli 10842 lira ve ılk teminatı 813 lira 15 kuruştur. 
Şartname zabıt \ e muamcl.ti miıclürJuğü kaleminde görülecektir. ihnle 
4/10/940 cum.ı gumi aat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Talihlerin 
ilk teminnt makbuz \ ı;ya mel.tubları ve 940 yılına aid ticaret odası vesi
kalnrilc ihale günu muayyen caattc daimi encümende bulunmaları. (9255) 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fakültesine Talebe Kayıd Şartları 

Ankara Dil "\ c Tarıh - Cografya J<'akült.esinc talebe kaydına eylUlün 
25 ind günll b:ışlnnacak \e birind tP~rin sonunda ıtihayet \f.'rilect'ktir. 

Fnküitcdc tedris olunan zı.imı elC'r şunlardır: 
Türk Dıl ve :Edebiyatı )o'elsefe 
Fransız Dll "\c Edebjyab Arkeoloji 
tngili7. Dil \ e Edebiyatı Siiıııeıoloji 

Alman Dil ve Edebiyatı Sinoloji 
Arab Dil \'e Edebiyatı Hindolojı 
Fars Dil ve E<lebiyah HungaroJojl 
Ru~ Dıl ve Edebiyntı Antropoloji ve Etnoloji 
Klasik Filoloji Coğrafva 

Tarih Hititoloii 
Talib olanlar bir istidaya lise \'e olgunluk diplomalarım, a,sı sıhha( 

raporlarını bağlıyarak salı ve cuma giinleri saat 9.30 dan 17 ye kadar Fa-
külte Direktörlugüııe. müracaat etmeleri lAz.ımdır. «5978, d033• 

- J{im bunlar?.. ğı ve milli korunma kanuna mu-

Ankara Devlet Konservatuvarı 
Müdürlüğünden: 

- Ha.. yirmi batman ağır- halif haN!ket ettiği iddiasile mu Ankara Devlet koru;ervatuvarına girmek için yeniden imtihan açıla
caktır. Fazla tafsili\t için konservatu~ar müdürli.ığüne, lise mildürlüklerine 

lığında Yozgaddan Hasbekli hakemesi yapılmakta olan fs -
Mahmud Pehlivan .. Sivastan Si- tiklal caddesinde bakkal Koço -
cirnoğlu Halil.. Elbasanh kara . nun duruşması dün sekizinci 
Manda .. bunlar korkunç adam
lardı .. 

ve Halkevlerine baş vurulması. c6029> c9100> 

1 Devlet Demiryolları llcinları 1 
- Kara Manda mı? Hiç işit

m<."<lim .. okkası ne kadar?. 

- Tam yirmi iki batman .. 

- Neden Anadolular batman 
. kullanı) orlar .. 

- Onlar pehlivanlarının ok
kasını batman ile ölçerler. 

- Sonra bir de Keşlikli Mah 
mud pch,livan vardı. 

- Usta, desene Anadoludan 
cok pehlivan çıkıyor. 

- Ne söylüyorsun? Bizim 
Delioı mnı1 iki para etmez. Ana
doluda < ıkan pehlivan hiç bir 
yerde cıkmaz. 

- Nerelerinde?. 
- Başlıca yerleri şunlardır: 

Elbasan, Maraş, Yozgad, Sivas, 
Amasya, Tokad, Boyabad, Taıı
köprü, Kastamonu, Bolu. Bura-
larcla çıkan pehlivanların 1 
elini tutmak mümkün değil -
clir. Eğer bu pehlivanlar yağ gü
reşi bilmiş olsalardı. Yüzde yüz 
hepimizi yenerlerdi. Bizler yağ 
ile ancak onlara knrşı koyabilir
dik ... 

- Neden öğrenmezlerdi?. 

- Sevmezlerdi yağ güreşini.. 
onlar güre.,ıi kuru biliyorlardı. 

Hatta, üstündeki elbiselerle, ol
duğu gibi bir sokak kavgası gi-

asliye cezada sona ermiş ve bu 
suç sabit görülmekle K~o hak-
kında 25 lira ağır para cezasına 
karar verilmiştir. 

I POLI SDE 
J 

İtçisinln gözUnU çıka-
ran postabat ı tevkif 

olundu 
Tophane dikimevi işçilerinden 

Mustafanın bıçakla sol gözünü 
çıkannaUan suçlu ayni dikim -
evinde postabaşılık eden Tcv -
fik; dün sorgusu yapılmıştır. 

Tevfik sorgusunda vakayı ol -
duğu gibi ikrar ve suçunu itiraf 
etmekle beraber Mustafamn 
kendisinden fazla iş jstediğini 

ve verilmeyince aksilenerek ken 
dini döğmeğe kalktığını id~iia 

etmiştir. Suçlunun suçu sabit 
görfümekle tevkifine ve muha -
kemesinin icrasına karar veri
lerek derhal tevkif edilmiştir. 

Evvelce eldltmcsi gazetelerle ilAn edilmiş olan ve talibi :zuhur etme
diğinden münakasası yapılamıyan Derince liman tahmil tahliye işi bu 
de!a yeniden munakasaya \azedilmiştir. 

11 ameliyeden ibaret olan ve 36984 lira 98 kuruş muhammen bedelle 
ve 226404 ton muhammen manipliisyon tonajlı tahmil tahliye i~ bir sene 
müddetle ve kapalı :z.arf usullle eksiltmesi yapıhıcaktır. Her ameliyenin 
beher tonu kaçar kuruşa yrıpılabHeceği şartnameye merbut llstesinde 
gösterilmiştir. Münnkasa 15/10/940 tarihine rastlıyan salı gilnu saat 11 de 
Hnydnrpnşa gar binası dahilinde birinci işletme komisyonu tarafından 

yapılacaktır. Tnlibl<'rin 2773 lira 87 kuruş muvakkat temlmıt ile ayni giin 
saat 10 a kadar komls;on kalemine teklif mektuplarını vermc.leri lAzım
dır. Bu işe aid şartnnmcler Ankarada lI inci işletme miıdttrlüğünden, 1:z
mirde Vlll inci i,lelme mtidurlüğunden, Haydarpaşada Liman Müfettlş-
Jı~inden paı·nsız olarak alınır. c8952• 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : 
Yeşilkôy telsiz i tnsyoııu su tesisatı \'esrı.ir tamirat işi açık eksiltmeye 

konulmuştur. Eksiltme 16/10/1940 çarşamba saat 14.15 de B. Poshıhnne 
binası karşısmda Vıılde hanı ~inci katta idaremiz U. Depo muhasipligi 
odasında toplanııcak Mudilrluk alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

Keşif bedeli 2501 lira 51 kuruş, muvakkat teminat 188 liradır. Ta
lıblerin olbaptaki k if ve şartnamelerini görmek ve muvakk:ıt teminatla
rını yatırmak ü:zere çalışma günlerinde Biıyillt Postahancdc mezkür mü
durlük idaıi knlem levazım kı::;mına,, eksiltme gıın ve saolindc de en az 
bir taahhütte 2000 liralık bu işe beı\zer iş yaptığına dair idarelerinden alınış' 
olduğu vesikalara ıstinaden İstanbul vilayetine muracaaUa eksiltme tari- : 
hinden 8 giın eV\el nlmmı§ ehbyet ve 940 yılına aid Ticaret Odası vesiknsı 
ve mu\rakknt teminat makbuz.ile komisyona muracaaUaı ı. c9091> , _____ _ 

Y ATiLi - YATISIZ • KIZ - ERKEK -----1, • • • HAYRiY E Li S EL E Ri 
Sara.çhaneba.5ında Horhor Caddesinde Telefon: 20530 

A N A I L K • O R TA L I SE 
Eski \·e yeni talebenin kayıdları hergiln saat 10 - 17 ye kndar yapılır. 

Yabancı dıllcre ilk sınıflardan itibnrcn b~lanır. Son smı!ta fen şubesi de vardır. bi kapışırlardı. ı 
- Usta, anlat artık şu kara .. • • ••• • T::ılebe mektebin hususi otobüs ve otoınobililc evlerine naklcöillr. 

kucağı ... 
Peki, dinle öyle ise .. 

(Sonu var) 

~---..---------------------------------------------
Nişantaşmda Karakol karŞısmda 

ilan tashihi 
Eski 

Feyziye IŞ I K LiSESİ YATILI 
YATISIZ 

G. zd n '1Jn 18, 22 \e 27 E~lül 940 t rlhli nu halarında gumıuk mu
h. f.ız.ı koı utanlı"ı ı tembul s.ıtın alma l,omı )Onunun fotin ve çizme ınu
bn.}n:ı ı hakkındaki ıllınının ih. le tarihi 3/10/940 olac:ık iken bir chlv 
nttice ı im ak 3 /1/940 el l•ndc nCil"edilıniş olduğundcın k<.>yfiycl ı .. lulı 
-0lunur. 

od. n dışarı çıktıgım \ kıt sa-

ANA - İLK - ORTA - LİSE (Kız • Erkek) 
Türk.iycnln en eski husu i füc ıdir. Kayd ve tecdidi kayıd içın her gün muracaat olunabilir. Tarifname 

i tcylniz. Tı:le!on.: 80879 

bah ol ''2 ba~n~tı. Ga-anocu 1 a-

pmıı;ı dı arısından: J B • 1 h t • 
- t tc mosy6 şu soknk. Yuz :ıdım 1 ır ça gıcının seya a 1 

~:~~ecli~~~g~o~~~~~=Y::~:~~~ ;~~~ 1 

- Mwu li mi iniz? 
- E\et. 

hald 
ey! l\1u ıhli oldugunu3' 

(Y1.ıl rn Brlımm••r) fa 
e\:ıru ı ' '· : : 

- H, kk,1"':1. ı;r amma. Ben evi 
bılıyor idım, hattiı dun ak am orada 
idim. FaJrnt, mo yo (Yuhan Bıum
mer) in e"Wine ılk dcla -.ıe all'lhusus 
gece gıttıgıın ıçı!1 şimdi yolu 
pşırdım. Mnamafh l>ırahanenlze ya
Jnn br mali..ılde olduğunu blldığlm 
için siıi rah~tsız ettim. 

Gazinocu beni yukarıdan aş gıya 
bir defa daha süzdukten sonra: 

- Şu kaptaki oknğa sapınız, y,Q+ 
adım daha ;:ı; urudukten onra sağ 
kold bir cadde gelir, M6 yo 
(Yuh n) in evi o cadde-
nin ı cdı ·, dedi. 

rnr ıı:crı girdi. I •••• ••••••••••••• 5 7 
A:-t 1• rtalık ::ı:;dınlanmı c de 

b:ı;n\) • ka bir kıyakttc oldugumd:ın 
kım eler tarafından tanınm<ık tchli
kesı yok idi. G:ızinocunun t:ırıf etl'ğı 
sokag:ı ıxıptım, sas ta~fdakj c:-ıddcyi 
bu 1dıı n. Sokı>kla1 da geztıwı lt r go
rül>i.) or. 1şçıle'l", t>smıflar i l r:ııın 
başla ıı'a yetişmek için otP e beı iy~ 1 

gidip geliyorlar idi. Gece pek çok y.:>1 
yüı umuş olmalıyım ki; Mosyo \ Yu
han Brummer) in evi öniıne \asıl 

olmak için on beş dakikadan ziyade 
yol yurudUm. En nihayet bir gün 
ev..:el zengin fabdkacının evme uşa
ğın dcUılcüle, girmiş olduğı4m bah
çe ka~ı ını buldum. K •• rsısıı da pal'lı 

topladığım:z. bllyuk bina da y~ılnde 
ıdf. Şüphem kalmadı. -(Yuhan Brum
mcr) in e\ i bu idf. Şimdı kapıyı çal
maga cesaret edemiyordum. Ak am 
hır" ız :zanıule arkamdan ko up yo
rulan .usaklar ile bahçıvanların sa
ba " bu C\atinde uykuda bulun • 

dukları ınalılm oldugu gıbi kapıyı l 
ille açcın odamın da, Dtiamki yor -
gunluğun acısın' çıkarmak için, su
ratımn bir iki tokat yerleşqrcceği 

muhakknk idi. Akı;am dayaktan kur
tulmak için bu kadar münasebet • 
sizliğe meydan verdiğim halde şimdi 
bahçıvan idi, nasıl'lı elleri ıle tokat 1 
yemeğ hiç arzu etmiyordum. Daha 
iyisi bir saat yani güneş doğuncaya 
kadar beklemekti. Ev sahiplerinin bu 
kadar erken yataktan kalkabilmeleri 

ihUmal haricinde idi. Çünku gece 
yarısına kadar raks yorgunlu~undnn 
sonra 

0

da hırsı:z kovalamakla meşgul 
bulunduklarından güneş doğmadan 

evvrl yataktan knlkamıyacakları nşi
kftr idi. Bahçe kapısının eşığıne o -
turdum. Sabahın ayazı kemıklc.ı;ime 

kadar lşlemişti. Bir defa gurreş doğsa 
bu kadar ayaz. kalmazdı. Derken 
kar~m1d~ki bilyuk evin llcıır.cu ka• 

tından bir pencere açıldı. Pencereyi 
nçan ol: • b~km. ga lı.izum görme
den elinde!,ı gayet iri bir ko\ anın 
muhtc\ iyat.ını do ,u\ erdi. Vnkıa so
ka! .. (;Lf'.i, ı• e de bu hatnyı yapan ka
dın '><.:y.1lı ıd o kel kendi kapılarının 
ön unu t hı etm('ınCJ{ için, kolunun 
kU\ \' li S·cttı d re ede, ~ovayı sal· ı 
layıp ı ı .. d ı• bnnim bulunduğum 
mah.,llc ıı 1 tt• ındnn yukarıdan aşa
ğıya 1 !um. Hiddetim -
den: 

a .ı başını pen
i) • lıakmnk 

dedim. Bu 
sözlcı ımın 1 ır , p ıc ı eden ba5ını 

uzatan bir knd ndan: 
- Sen de hayvan gıbi orada ne o

tliruyorsun' 'I:ekdirmi ışitccek dere
cede görülebildi. Kadın söylene söy
lene pencereyi lfapadı. Ben de aya-

ğa knlktım. Başımdan asağı giydigim 1 
suyun temi:z olnıtıma ı biıtiln biıtün 

canımı sıkb. Kendı kendime: 
- Ah! dedim. Şimdiye kadar uğ

ramış oldugum köylerde bu kadar 
beliyeye giriftar olmamış idim. İki 

hırr:ızın yaptıklnrı muamele hiç 
kabıliııdcn. Hele madmazel (Mnr
got) u bana verme •e kalkışan köy
luleri şimd. ne kad:ır arıyorum. Doğ
rusu (Munıh) 5chrlndcn hlç haz ct
medıın. Bugün al'kudnşımı alıp bu 

şehirden çıkacağım. Bir ayak e\ \'el 
Viyamıya muva .ıl.ıt edip tc Mik.ı
ellacığırru bulsam bfr daha yanın

dan hiç ayrılmıyncagım. Hem bu 
kadar beliyelere giriftar olduğumu 
duyduktan sonra Mikaella beni yal
nız bırakır niı, yanından ayırır mı? 

Acabn bizim baba ne halde? Adı:ım 
sen de o beni kovdu. Şimdi onu mu 
düŞıincceıdİn? 

1 - Müfredat fütesi mudbincıe 72 M 3 muhtelif cins kereete itil ' 
sittmc usulile satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3786 füa muvakkat teminatı 283.95 )ir8dlr• ~ 
3 - Eksiltme 1/10/1940 salı günü saat 14 de Kabata~ ~ 

Mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Müfredat listesi sözü ı~en pıbeden paraau almabilir· it'. 
5 - isteklilerin eksıltme için tayin olunan gün ve saatte ~ '"' 

\'enme paralariyle birlikte mezkur komisyona mUracaatıarı. ;ıfJ95t 

DENİZ LEYAZIM SATll ALMA IOMf SYmU ilJUll 
3 Aded Manyatolu masa telelonu 

48 > Battanıye 

10 Çift Basketbol ayakkal:lısı 
12 > Gürt-~ ayakJtabw 
l Adf'<l Pulanya 
1 > Rende 
1 > Macun kn§terisi 
2 > Keser 
2 > Testere 
1 > Bıçkı 

ı > iskarpela 
ı > El makkabı ve iJıllan 
1 > Tutkal ta~sı 

1 > Tutkal fırçası 

1 > Çekiç 
l > Kerpeten 
1 > Gönye 
1 > Tesviye ruhu 
1 > Şakul 

l > Tahta mezura 
1 > Tonıevida 

ı > Tahta tôrpiisu 
ı > Bireyi Uı§ı 
l > Testere biJ,,me eiesi 
3 > Balta 
3 > Kazma 
5 > Kürek -"" 
Yukarıda cins 'e miktarı ya:ulı malzemenin her Mr kalıelhi -a111 _;..! 

2. 1. T~rin 1940 çarşonıba gtinü saat 16 dan ıtıbattn pa:z.arhlda a~ 
tır. fstekliJcı'in b<lli gün \'e .saatte Kasımpapda b'.lkman komi~ 
racnatları. (9171) ' 

• • • 
Mannara '088Ü Büri S&tlDaba K~: 

Tahmini ffyat Tı.ıta" 
ClMI Klloau Kuruı Sn. ~ 

Motorin 200.000 13 00 26.000 .. 
K;ılın ben~n 25.000 36 80 12.880 
Ga7. 15.000 22 71 3.406 !!. 

1 - 20/9/1940 gününde ~pı.lacak pav.arlıgında talibi çıkmıyan ~ 
rıda cins ve mikdarı yazılı üç kalem yakacak maddeleri ~ ~. 
hkla satın alınacaktır. -~ 

2 - Paiarlığı 30 eylül 1940 pazariesi günü saat 14 dıe bmitie 'J'9""" 
ne kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. -~ 

3 - fşbu maddeler bir veya ayrı ayrı taliblere ihale edileb~d 
den teminatları ihaleyi miıteakıb tak~rrür edecek bedeli üzerinden * 
ııisbetlnde derhal nlınacaktır. __ .fi 

4 - isteklilerin bu i~lc nlakadar olduklarına dair ticaret veeıJcıtJll'':. 
birlikte muayyen gün ve saatle komisyon bnskanlıgına miiraca.ıtlarJ . .ıfl 

• • • 
10.000 kılo toz ı;ek~r 

8 aded akwuulator 
14 Ton Sömikok 
40 :ıded Si bemol klaraet kamı~ 

6 > Mi > > 
6 > Alto saksıfon > 
6 > 
6 > 

Tenor 
Ob<ı 

, > 
> 

6 > Fabot > 
80 ,. G<.idcnı m ıhi .. lif cins 
80 tabaka nota kflğıdı 

300 gram Oexde yagı tiki şişe> 
Yukarıda cins ve mıkdal'I yn?.ıb m::ıl:zPJııcnln her bir: knlemi ny'I" 

2 birinci teşrin 940 ı;orş.1mba gumi s .. at 16 d,ın ılibaren pa7..arlıkl:ı :ıtı 
caktır. 

tsteklılerin KasımpaE.ıda bulunan k<>mi yon:ı murac>aaUan. (92!il 

• • • 
8000 metre kaputluk kumaş 

1 - Tahmin edilen bedeli el 1236 lira c60> kuruş olan 30(J0 
erat kaputluk kumaşın 4/I. Teşrin/1940 cuma giınli saat l5 de ıki c 
zarlık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - tlk teminatı C852> lira <i5• kUrll;i olup sartnamP!i} 
mbyoııdan alınabilir • 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunda y:ız.lı vesikalurıle 

sımpaşad'l bl'lunan komisyona müracantıarı. c9Ji2 

T. C. Ziraat Bankası Silifke 
Bankamıza bağlı G83 sayılı tekil'çiftliğl tnnm kıredi koop<ıratı 

aid Silifkcnin Ta5ucu 1 kclcslndcki aınbnrda mevcud Silifke O\ :ısı 

sulü c430> ton arpa ambar teslimi ve açık arttırma suretile satııac 
Nümune ve şartnnmeyi gormek istiye ı alıcıların Mersin, isu nbul, 1 

ve Silifke bankalarımıza ıniırncnatları ve sürulen pey ve teklifler mu'
5 
il 

gôruldugu takdirde 9/10/1940 tarıhine rnüsadlf çarşamba giınu saat 1 
Silifke Zirant Bankasında ihalenin yapılacagı ilan olunur. ~ 

Sahibi: A. Cemaleddln Saraçoğlu - Neşriyat Müdürü: M•cid çet111 • .ıl 
Ba ıldığı yer: (H. Bekir Cüraoylu ve Cemaleddln Suaçojlu rnıı~ 

- :ez&?_. 
Ben bu hasbihalde iken bahçe ka- ı 

p ı nçıldı. Refikim Fııdrik Şüller 

dı arı çıkrmı.z mı? O kadar sevindım 
ki hemen arkada:ımın boynuna sa
rıldım. Çocuk boyocı kıyafetıl bir 
herifin birdenbire gırtl:ığına snl'ılma
sınd:ın şaşırdı, iki adım geri fırlıy:ı
rak: 

- Sen kimsin, ne isti~orsun? diye 1 
b<ıgırdı. Refikim, pis, ıslak, biçimslz 
elbise ile peni derhal tanıyamamış-
tı. Ben: ! 

- O! Arkadaş. Beni ne çabuk u
nuttun? eledim, şapkayı başımdan 

çıkardım. Fridrih: 
- \'ay sen misin Alfred, ne iyi 

tesadür? Ayol akşamki hal ne idi? 
Gece nf'rede idin? Ev sahibi de seni 
arayıp buldurmak için beni polis 
merkezine gönderiyordu. Çabuk içeli 
gir dedi. 

Fridı ıh - llk ~nskııılıgı zail ol -
duktaıı sonra - iızcrinıc bir gö:z gez
dirdi. F.lfın paı:ahırıındnn :ıknn su
J<trın ne oldugunu anlaınamış i e ric 

1 

burnunu tırfnalıyacak derecede in
tişar eden pis bir kokunun benden 
çıktı~111a dfrhal lıukmt"tmlş idi. Re
fikim boynuma sarıldıgı sırada onun 
J>:ollnrı ı fa•ımıs, dbi~esinin öte inde 

beı-isiııde lekewr hoısıl olmUŞ id1 

işi anladım: 

- Du~nme Frldrih! BenilJI Of 
kokuyor, deöim. ~ 

- Crınıın, L.r çukurda mı ya ıt"." 
- Huyır! Şu karşıki evdell ~ 

kovasını başımdan aşağı dölc1l'' 
ler. 

- Vnh vaJ.J 
- E\ eti Zannedersem, gL111d1 

dıklcri paraların aCJsını ç1kıırd1 
- Ne ise? Ol:ın oldu, ha:>Jı 1 

girelim. . . J< 
- Bu kıyafet ile ev sahıbırı111 

şısına nasıl çıkayım? '{ 
- Zararı yok! Onlar uykudil 

nız beni dediğim gibi mE>r11:eıe 1)1 

derdiler. Ev sahibi nrkadaı;ıı11 

bulmaz :ıl getir, oda ında birııı 
etsin, dedi. 

- Bana kız.mad.ılor mı? ı4 
- Hayu! Hepsini anlatırı~1·dt 

di içeri giı elim. Arkadaşını orı pıı 
dugu lwldc içeri gırdım. 50 e 
kovalıyan bahçıvanı ve oııdal'I ~ 
bacağımı kapan refikini ıne~ 
görmedlgime sevindim. Jljç ';,u 
heri! enseomb bir tokat indi _-ı,. 

(~rk- ~ 


