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Büyük Millet Meclisi Toplandı 
Ankara, 13 (A.A.) - B. M. Meclisi bugün Şemsettin 

Günaltaym ~da toplanmı\ ise de ruznamede mu
za.kere edlleeek mevad bulunmaması dolayıslle cuma gUnU 
tophı.nma.k üzere içtimama nihayet vermiştir. 

1ıısr Fiyatı: 5 Kuruş SiYASi SABAB IAZITISt Yıl: 1-Savı: 86 

Milli Sel Dil -Tarih -Coğrafya 
Fakültelerini Sereflendirdiler 

Cümhurreisimiz Milli Tarihimizin 
Aydınlatılması Hususunda Fakülteye 
Düşen Vazifelere işaret Buyurdular 

Milli Şef, Çalışma Halinde Bulunan Fakültelerde 
Profesör ve Doçentlerin Derslerini Dinlediler, 

Enstitüye Değerli Çalışma Direktifleri Verdiler 
Şe ~n~ara, 13 (A.A.) - Milli 
ll(j f ıınu: Reisicümhur ismet İnö
l' bu-gün saat 16,30 da Dil ve 
il •rih-Coğrafya Fakültesini yeni 
1 Çılan binasında şereflendirmiş
r~:dir. Milli Şef, Fakültede Maa
~ltVekili Hasan Ali Yücel, Fa
Er· ~ ~ekan vekili profesör E.nıin 

lfırgıl ve Fakülte müdürü ta
tllfıııdan karşılanmışlardır. 
btı llebicümhur çalışma halinde 
l .~llnan Fakültenin muhte1if ens· 
'l.~ 'Ve dershanelerini ayrı ayrı 
.i''ret etmişler, alakadar profe· 
1 r ve doçentlerin derslerini din· 
lıtrnl işler ve seminerlerde meşgul 

11 Unan talebenin çalışrnalarile 
~ndan ala.kadar olarak Fakül
~llırı kütüphanelerini tetikik bu· 

rınu,lardır. 
~illi Şef, bu yeni ilim müesse

'etrıızin mesaisine karşı pek yük
~k Ve yakın bir alaka göstermek 
lltfunda bulunmuşlar, muhtelif 
"hlllardaki ilmi çalı§malar hak· 

Milli Şefin Dil Kurumuna yapt aklan ziyaretten bir İnb"ba 
kında etraflı izahat istemifler ve celeri hakkında verilen izahatı 
irşatlarda bulunmuşlardır. dinlemişler ve milli tarihimizin 

Fakültenin arkeoloji enstitü- aydınlatılması hususunda Fakül
sünde Reisicümhur, Ankara civa. teye düşen vazifelerin ehemmiye. 
rında yapılan son kazıların neti· (Devamı: Sa. 4, Su. l de) 

Berlin Mülakatındanıv ardım Seven 1 er Cemiyeti 
Cıkabilecek • • 

AnıBn Neticeler Askerlenmıze Eşya Haznllyor 
~e yem teklif etmek, ne de 
Yıldırma hareketleri netice
ıitıde Sovyet Rusyanın bi
ıataftığını ve hareket ser-

Bayan lnönü, Himayeleri Altında Bulunan 

Cemiyeti Mesaisinde Teşvik Buyurdular. 
estisini kırmak mümkün 

Olanııyacağına ihtimal ver
mek caizdir. 

'f'-rı: Ahmet Emin ~ALMAN 

Ankara, 13 (Telefonla) - ı yeti himayeleri altında bulundu· 
Yardım sevenler cemiyet~ hu· ran sayın Bayan İnönü de teşrif 
dutlarımızdaki aekerlerimize ha- ve cemiyetin bu yoldaki mesaisi· 
zırlanacak hediyeler için bir ye· ni teşvik buyurmuşlardır. 
mek tertip etmİ§ ve bundan elde Cemiyetin Evkaf apartımanın
edilecek kazancı tamamile bu ite daki dairesinde her gün gönüllü 
hasretmeyi kararlaşttrmıştır. bayanlar çalı,makta ve hkerle· ~ 1.915 senesinde idi. Harp mu

b ~iri sıfatile Şark cephesinde 
~ ırltaç ay dolaştıktan sonra Hin· 
~~~~un karargahına kabul 

Yemek dün akoam Ankara Pa- dm ize hediyeler hazırlamakta
laata verilmiştir. Yemeğe, cemi· dırlar. 

1oınııtnn. 
ı,· liindenburg temiz, haıbacan 
~-.iterdi. Türk haLkı kendisini 

~it •~viyordu. Karargahına mcm
llt etaınizin her tarafından mek
Q Plar, hediyeler yağıyordu. Hin
ltıe~hurg da bu sevgiye candan 

12ıt~bele ediyMdu. 
~Sofrada Türkiyeyi, Türkleri 
ltt kadar sevdiği'!_i bana anlatır• 

n dedim ki: 
b .- Bizi ziyarete gelmelisiniz. 
Qltt .. 

Şlln halkımız buna çok sevinir. 
11 Cevabı verdi: 

İngiliz Tayyareleri 1 

Avlonyayı 
Bombaladılar 

Rur Havzasına, 
loryant Denizaltı 

Üssüne Hücum Edildi 
1'tt.":- Sulh olup da Almanya ha-

11\de seyahat edebilirsem ilk Kahire, ı 3 (A.A.) - İngiliz 
~~atimin Türkiyeye olacağına hava kuvetlerinin dün neıredilen 
r•~ Veririm. Fakat ıimdiltk bu- tebliği: 
~·~ kımıldanamam, çünkü Rus- lngiliz hava kuvvetlerine men· 
""'"~ evliyim. sup uzun mcaafe bombardıman 
~ 24 ağustos 1939 tarihinde taD"areleri. dün, Arnavutlukta 
~O.kovada Almanya ile Sovyet Avlonya limanına bir hücum yap. 

11~'Ya arasında hır nevi evlenme mıştır. Doklar mı~aaına bom
~ tı .. imza edilince Hindenbur· balar dÜfllllÜ§ ve büyük bir gemi 

llOzlerini hatırladım: üzerine tam bir ieahet kaydedil-
!,~ Bu da başka bir türlü ev· miştir. Hasarın vüaatini tayine 

r-..~· .. diye düşündüm. imkan hasıl o'lmuruş, fakat hü-
'tj uiin~anın her tarafında bir ~· c~m. .hava .dafj 'bataryalannın 
tQ~c~Iı koruyan bir kuvvet dıye ştdde.tlı ateşıne r~~.~n, .. e~. son 
tı lerıni Moakovaya diken ya· baddıne kadar goturulmuştur. 
~1 !~nlar vardı. Evlenme ha- v İonien den~i, T•rant~. ve. di
~ ~rine bunlardan çoğunun l ger ltalyan hmanları uzerınde 
Nt ilk hamlede sarsıldı. Fakat keşifler yapılmış ve ayni zaman· 
~- zarnan geçmeden anlaşıldı 1 da Yunanistanın bazı ~ısımları 
~ Sovyet Rusya, Moskova an· üzerinde . ~ve~ _tayarelerı, kara
~••ile istiklalini aatmam~t· kol gezdırılmıştır. 
~ ll•ına t•bi bir hale gelınemış, Almanyaya yapılan akınlar 
~ rı.c olarak geniş bir hareket Londra, 13 (A.A.) - İngiliz hava 
~eetiıi kazanmıttu. Sovyet nezaretinin teblıği: 
et~ • bu aerbestiden, mevkiini DUn gece bombardıman tayyare -
1-r elbınek ve bir takım yaytlma- leri Gelsenkirchen, Cologne ve Ruhr 
~t' ~u)h vasıtalarile engel oknak da Dulsburg nehir limanında petrol 

::._iic. çok istifade etmiıtir. tesisatını, Ruhr havzasında ve Co· 
ll''lll<ti Almanya diyor ki: logne civarında demlryolu merkezle-
~l Araımızıdaki nikahı hele rlni bombardıman etmiştir. 
d, c hır tauliyelim, f aka.t biraz Lorient denizaltı gemileri ilssU 
bq bunun keyfine ve lezzetine Flessingue ve DUnkerk havuzları şid 

Varalım. detle bombardıman edilmiştir. Birçok 
Seıtiade konuıuian meıele bu- düşman tayyare meydanlarına da 

<'""'•mı: lia. '·Sil. 5 &e) hücumlar yapılmıflu". 

Geniş Tevkif at 
Yapıldığı Sayialan 

Asılsızdır 
Yakalanan 1 Kişidir 

ve Akrabas1 
Haber Vermiştir 
Şehrimizde birçok kimselerin 

caaushrk ıuçile tevkif edildikleri 
hak4'ında rivayetler dolafmakta 
idi. Daıhiliye Vekili Faik Öztrak: 

c- Kadıköyünde Ekrem Öz. 
demir adında bir şahsın bir ya
bancı ile müşterek askeri istthba
rat için çalıştıkları tesbit oluna
rak askeri mahkemeye tevdi edil. 
miıılerdir. -

Bu münasebetle çıkan miiba. 
liğah rivayetler hakikate uygun 
deiildiu demiştir. 

Öğrendiğimize göre, casusluk 
suçile yakalanan Kadıköyünde 
Filipe acentası f.ıkremi teyzeza
desi alakadarlara ihbar etmiştir. 

Memleket işlerinde akrabaları
na karıı bile müsamaha edemiyen 
vatand~ların -haaeasiyeti her ta
rafta takdirle karşılanmakta, bu 
son münferid hareket de memle
ketimizde beıinci kola bizzat hal. 
kın amansız bir mücadele açmış 
olduğunu bir kere daha göster· 
mit bulunmaktadır. 

.. Uçan Kaleler,. 
Vaşington, 13 (A.A.) - Dün Va

•lngtonda iyi haber alan mahfillerde 
bildirildiğine göre, lsllh cdllmlş cu
çan kale> tipinden 13 Amerikan bom
bardrman tayyaresi, normal olarak, 
daha bu ay içinde lngilte'"t!ye veril
miş olacaktır. 

Hitler-Molotof · 
Mülakatı Dört 
Saat Sürdü 

1 Berlinde Ziya/ etler 

l Ve Resmi Kabuller 
Tertip Edildi 

1 

1 n g iliz Gazeteleri 
Deleğelerin Tazyik 
Edildiğini Yazıyor 

Berlin, 1 3 (A.A.) - Bugün 
B. Molotofun B. Hitlere yaptığı 
ziyaret dört saatten fazla sürdü
ğü ve bu müddetin üç ıaatinden 
fazlasının evvelce bildirilen mü· 
zakerelere hasredildiği öğrenil· 
mittir. 

Molotof terefine ziyafet 
Berlin, 1 3 (A.A.) - B. Hit· 

!er bugün 14 de Sovyetler Birli
ği ha~k komiserleri heyeti reiıi ve 

l Hariciye komiseri Motolof şere· 
fine hususi bir ziyafet vermiıtir. 
Bu ziyafette Molotofun maiyeti 
erkanından bazı zevatla Alman 
hariciye nazırı, Alman başku· 

1 mandam, propaganda nazırı Dr. 
Gö-bbels ve B. Hitlerin hususi 
kurmayı hazır bulunmuılardır . 

Molotof Hea'i ziyaret etti 
Berlin 13, (A.A.) - D. N. 

B. ajansı bildiriyor: 
B. Hitlerin muavini B. Rudolf 

Hess bu sabah, Sovyetler Birliği 
halk komiserler heyeti reısi ve 
hariciye komiseri reisi B. Molo
tofu kaıbul ctmittir. 

Ribbentropun ziyafeti 
Berlin, 1 3 (A.A.) - Dün ha· 

riciye nazırı Von Ribbentrop ta
rafından Kaiserhof otelinde Sov· 
yet Rusya komiserler heyeti reisi 
ve hariciye komiseri B. Molotof 
şerefine - veri.len kabul resminde 
kısa nutuklar teati olunmu~ ve 
Alman - Sovyet münasebetleri· 
nin samimi doetluk mahiyetıle· 
barüz ettirilmiıtir. 

O. N. B. ajanamın öğrendiğine 
göre, bugün B. Molotof öğle ye· 
meğini husuai olarak B. Hitlerle 
beraber yiyecektir. 

Maretal Görİng Molotofla 
görü,tü 

Berlin, 13 (A.A.) - Stefani: 
Mok>tof, bu sabah Göring ile 

uzun bir mülakatta bulunduktan 
ııonra Führerin mümessili nazır 
Hess· i ziyaret etmiş ve Hitlerin 
misafiri ııfatile şereflrıe verilen 
bir öğle yemeğinde hazır bulun
muflur. 
Molotofun Berlin. ziyaretinden 

Bulprlar memnun 
Sofya, 13 (A.A.) - Havas 

ajansı bildiriyor: 
Bulgar efkarı umumiyesi B. 

MoJ.otofun Almanyaya yaptığı 
seyahate çok büyük bir ehemmi
yet vermektedir. 

Tarantoda lngıliz tayyareleri tarafından batınlan ltalyanm CavolD" Hffı harp kruvazörü 

Y ·11 p· d-I i TAL y AN ı-S.l"hl e· T' t un an ı ar ı n us 0 ı a ı ı r ı ca re 
d onanması .. 

. Mıntak~sın a F e 1 c e Gemıs~. ~iman Cep 
Bırcok Esu Aldılar u ..., t 1 d Krüvazonle Carpıştı • gr a ı ı , 

Top, Makineli Tüf ek Kafiledeki 38 
ve Alay Sancağı 3 Zırhlı, 2 Kruvazör, Gemiden 29u 

/gi'nam Edildi 2 Muavin Kruvazör K ld 
Tahrip Edildi urlu u 

Bir Arnavut 161111 it I redakArbk Tazlmla 
Teslim Oldu a yan Don_aamaıı A b 

Alina. 13 (A.A.) - Yunan ordula- Yarıya indi Londra, ~ c!.~~ - Lon• 
rı başkumandanlığının 12 tcşrinlsa- Londra, 13 (A.A.) - İngiliz Bah- dra gazeteleri. Alman cep kru-
ni tarihlı teblığı: riye nezaretinin Taranto hücumu hak vazörü ile muharebe ederek re-

Plndus mm takasında alınan !tal • kındaJd reamt tebliği aynen "1ldur: fakat ettiği kafReden 130 bin 
yan eB r etDUn mtktlln gittikçe art· ı ln«lli& donan111Uı - cözütamla- tonluk §ılepi kurtaran sılalllı ti
maktadır. Elımıze geçen harp malze n, mliııterlb bir surette llUU rnilda- caret vapuru J ervis Bayın parlak 
mesl arasında 7•5 luk toplar, havan faalarının arkasında ,,.e baııılH"a hah· muvaffakıyetini tesit etmektedir
topları, makinclı ~U!cnkler vesaire rl üsleri Taranto'da bulunm~kta olan ler. Bu parlak muharebe verilme. 
vardır. Askcrlcrlmız ıkı alay sanca- it 1 d k dl . . fel ayan onanmasına. ·en sını ce scydi 130 bin ton tahrip edilmeye 
ğı almışlardır. Muhlclü noktalarda a- uğratan bir darbe lndinnv tir. ll 1!? mahkumdu. 
lınan dUşmaıı yaralılarının miktarı lklnclteşrin gecesi balırly: ta)'Y:re- Evening Nevs diyor ki: 
l~O yl g~~~ektedır. Bu y~ralılara, lerlmlz Tarantoya bir taarruz yap - Cep kruvazörü kafileyi tcşkft 
llizumlu butUn lhtınıamlu ~apılmak· mışlardır ki, neticesi bu sabah yap- eden 38 vapurun hepsine birden 
tadır. tığımız keflOerle ve fototrafiarla ate~ açar açmaz, J ervis Bay kru· 

Ordumuııo.un geıi aldığı klSylcr, ta-
mıı.ınlle tahrip cdılnıiş bulunmakla • 

feflhit olun111wıtur. Bu keşiflerle sabit vazorunun üzerine saldırarak 
olduğuna göre (Llttorlo) ııınıfından muharebeye girımi;J ve sonuna ka-

dır. bir zırhlı, ön gü\·crtesi ı.u içine sap- dar mücadele etmiştir. Bu kahra-
Bir Arnavut bö!UğO, subayları ile 

birlikte, kendiliğinden teslim olmuş-
tur. 
DUşman hava kuvvetleri, birkaç 

köyü bombardıman eüntş ve birkaç 
kişinin yaralanmasına sebebiyet ver-

lanmı' olarak iskele tarafına yat~ manltk sayesinde lbiıtün kafile 
maktadır. (f'.avour) sınıfından bir yıolunu bulmu~ ve dokuz vapur 
zırhlı karaya oturmuş ,,.e arka tara- müstesna olma küzere hepsi mev· 
fı büyük top tareti dallll olduğu hal- rtdlerine varmışlardır. 
de suya gömWm~tür. Bu zırhlı da Bütün lngiltere Jervis Bay mü 
ehemmiyetli smette iskele tarafına rettdbatının cesaretini tazimi' 

ml~tir. yatmıştır. Kat'i bir surette teeblti anacak ve yüksek fedakarlıkla 
ltalyanlar timal bölıeıinden 1 kabil olamamakla beraber yine (Cla· rını daima hatırlıyacaktır. 
büyük bir taarruza airiftiler ,,·our) cinsinden diğer bir zırhlı da 

Atina, 13 (A.A.) - İtalyanların dddl surette huara uğratdmı,tır. Bir Deniz Muvaffakiyeti 
Yunan cephesinin şimal bölgesinde , tçerl limanda iki kru,,·azör, etraftan 
topçu ve tayyare himayesinde olarak i dalla muhat olduğu halde yana yat- ı 'I' 1 Ot t 
yeniden büyük bir taarruza giriştik- mı~ bir ,, aziyettedlrler. İki mua'\1n n o 1 1 z er' ra n o 
leri bildiribnektedir. kru·azor arka taraftar111dan saya 

Bulgarietan, eskiden Alman
ya ile Rwıya arasındaki rekabet
ten zarar görmüş olduğu için 
Berlin ımüzakerekrinin bilhassa 
Balkan meaelelerine tahsis edile· 
ceğini zanneylemektedir. 

Yunanwar bu bölgede ıtaıyanıann batmış ,·azıyettedir. Kanalı Oahı'lı'DdB 
mühim U.SsU olan Görlce cıvarında ttalyan donanmasının bütün kuv-

bazı sevkulceyş noktalarını zaptet - vett ikisi yeni hizmete glrlnlJ olan 3 Gemı· Batırdılar 
(Denmı: Sa. 4, Sii. S te) (De~amı: Sa. 4, Sü. 2 de) 

===================================ıı:::: 

(De\'alDI: 8L •• 8ü. 1 de) 

Almanyadan 12 Lokomotif 
ve 100 Vagon Getirtilecek 

Münakatat Vekaletiyıe Alman Ticari Ma
kamları Araatnda Bir Mukavele imzalandı 

Ankara, 1 3 (Telefonla) -
Almanya ile akdettiğimiz ticaret 
muahedesinin tatbiki cihetUıe gi
dilmesi dolay111ile Münakalat Ve
kaleti ile Alman ticari makamları 
araeında bir mukavelename im
zalanmlftır. Bu mukavele muci
bince Almanyadan çok yakın bir 
zamanda 1 2 lokomotif ve 100 
kadar da vagon getirtilecektir. 

Almanya ile imzalanan ticari 
mübadelelerle mütedair hususi 
anla~manın A 1 listesinde Müna
kalaı Vekaletine 3,428, I 00 lira • 
kıymetinde 39 lokomotif ve 
2,084, 169 lira kı:>~metinde 1 18 
yük ve yolcu vagonu verileceği 
mezkur bulunmakta idi. Y@i 
imzalanan mukave1e ile bunların 
getirtihııesi temin edileceği gibi, 
ayni li.atede yazılı demir köprü
ler ve Devlet Demiryolları için 
yedek aksam ve makinelerin de 
i_thsli mümkün ohwbilccektir. 

rAskeriV aziyef-\ Kaçan 2 Destriyordan 
Biri Hasara 

Yazan: Emekli Albay 

MECIT SAKMAR 
ltalyaıı orduswnuı 15 gün 2.&I'· 

tıad& Yunanlstaoda uframıt old•· 
ıu muvaffakıyetslzllklerden sonra 
Ualyaaın Yunanistan& taarrazu 
stratejik büyük blr bata olarak 
teceW etmek istidadım gö&temıl
ye baı}lant1'tır. Ayni :r.amanda bu 
taarruz İtalyanın harp makaatla
naı ihlal etmlye ve kun·etlerinl 
ve enerjisini ltalyaa llalülleriuden 
Habeşistan& kadar clalıtnuya ,,.e 
Avn1pa - Afrika harbinin büyük 
slkletilll .kendi üzerine ceıllletmlye 
saik olacak gibi prlinüyor. Ban· 
dan bafka lngWz don-muıaa 
ve bava kun·eüerlne Yuııan sa· 
hlllerlılde ve adalamıda üsler te -
mln etmek fınatmı vermlf olma
snıdan dolayı ltalya, mallarebenln 
dotradaa doğruya teür1eri altına 
sokulmuş \'fi blllıas8a doumna81-
nm banndığ'I Hmanlar ile ltalya 
donanmaaını da tebllkeye düştir
mUt balunuyor. 

Büyük Brltaayanm ise zafere 
gtdeu yolun Bomadao geçtltlnl 
vaktinde kavr&mllJ ,.e mUblm 
kuvvetlertnl ve blllıaasa deniz kuv
vetlerini ttalyaya karşı toplamıt 
ve ttalya üzerine ağır b&8mak ıa.
aavvurunda bulunmut oldutunu 
göeterlr emareler birbirini müte
akip bellrmiye başJa.mı,tır. Bu -
nan en ycnl misali pazartesi ırece
•1 mllstalı.keın Taraato llmaıuada 
yatan İtalyan donanmatnna k.arfı 

(De\-amı: Sa. 4, Stl. 4 te) 

Ugratıldı 
L'Ondra, 1 3 (A.A.) - Ami· 

nlık dairesinden tebliğ edilmit· 
tir: Hafif kuvyetlerimize mensup 
bir deniz filosu 11 / 12 teşriniea· 
ni gecesi Otranta kanalı dahilin· 
de iki deetroyerin refakatinde 
bulunan dört İtalyan iaşe vapu· 
runu yakalam~ır. Vapurlardan 
biri derhal diğer iki vapur da 
müteakııben batırılmı,tır. Dör
düncü vapur hasara uğramıpa 
da kurtulmaya muvaffak olmut
tur. Kafileye refakat eden iki 
torpito m..ıhribi duman perdesi· 
ne sığınarak bütün süratile kac;
mı,larsa da birine i9abet kayde· 
dilrni§ ve hasara uğratılinııştır. 
Gemilerimizde hi~ir hasar ve 
insanca bir zayiat yoktur. 

Zelzele Tahribab 
Bükre§, 13 (A.A.) - cSte· 

fani ajansından>: Pazar sabahı 
vukuagelmiş olan zelzele esna
sında telefat ve hasaratın bilan
çosu, ~ançui şehrinin adeta yerle 
yeksan olmuı olduğunu göster

' mektedir. Yüzlerce ölü ve bin-

i lercc yaralı vardır. Focaani tdı
ri, aşağı yukan ayni akıbete ui-

.,.. ___________ _, ramıştır. 



• 

--- z -----------VATAN--------------------

Benim Görüşümle: 
Chamberlain l&mentoya da, Lloyd Ceorgeun 

bir kapriııi aayeoinde J..bine;ı,:e de 

lngiltcrenin sabık Başvekili geçebilen bu zat, maliye nazırı 
Nevil!e Chamberlainin yetmi~ bir 11fatile göıterdiği faaliyet ve ci<l
ya,ır.da o larak vefat ettiğini tel· d1yet nihayet tanınabildi ve 1 

graflordan öğrendik. Servetini 19 3 7 de, düzgün seciyesi ve 
ticarete borçlu bir aileye mt!naup gayret ve ciddiyeti kafi bir 
bulunan bu zat; siyaai hayata gi· teminat sayılıp. daha parlak ze· 
rerek büyük mevkilere ve ıöh- kalara tercih olunarak Ba,vtkil 
rele varmakla beraber Başveka· yapıldı. Dürüst bir faaliyet için· 
leli Uıraz: edememiı olmanın ke· de bu vazifeyi hüınü ifa edcceii 

... Şehirve Memleket Haberleri 
Askere Verilecek 
Hediyeleri Kızılay 

Toplıyacak 
deri içinde ölen bir bu.banın oü- muhakkaktı. • Halkevlerinin askerlerimiıe 
lu, yine büyük mevkiler ve ıöh- Ne çare ki harp hazırlanıyor- topladığı hediyeler artmaktadır. 
ret kazanmakla beraber Ba,ve- du. Üçüncü Chamberlain, hak· Bu hediyelerin bır merkezden 
kalete ııeçcmeyişin hüznü İçinde 1 kında y z 1 h f'f e 'dd• ıevkedilmeıı' ı' çı' n hazırlıklar bı' t· ") u b' .k d · d k" ,,. .. · ~ · a ı mıt a ı v ya cı ı 
0 m O ır ar eıın e uçugu ıoı. h nd ... h miş,tir. Dünden itibaren her Hal· 
Babuı, ıözündeki ıtek göz:lü~ü er yazının a ıgı me~ ur ,em-

• · · J b ' d ·ı kevinin lopl&dığı hediyeler Kızıl· 
ve göıı• .tindeki ibeyaz çiçeg· i ile 11yeıııni a ıp ın iği tayyare ı e ay merkezine makbuz mukabili 
methur Joaeph Clıamberlain, ay- Hitlerin ayağına giderek Çekoı-' tealirn edilmiıtir. Kızılay, ıopla-
ni eilllerle maruf ve ilk ıe>ıogili lovakyayı feda elti ve Cihan •ul· nanları ambalaj yaparak kendi 
ka.rwınc:ian mütevelli.d Austeni hunu k.urtardıiına emin, vicdanı· vasıtalarile icap eden mıntaka\a .. 
yUk.,ck makamlar için yetiıtir· nın memnuniyeti içinde ve al· ra gönderecektir. Ktzılayın kendi 
mit. yimıi dokuz Yatında parla· kıtlar araoında Londraya döne- ıe,kilatı da hediye toplamıya bat
menooya gi•meoini temin etmiıti. rek ııünlük işlerle meıııul olmak- la.mııtır. Halkımızın teberrü ede· 
F~kat •i.Y•h ıemaiyeaiJe töhrct ta devam etli. Bir yıl aonra ıulh cekleri c,yayı Kızılayın semt ıu· 
bulacak olan bu diiicr oğlunu, mabudesine Polonyanın da kur· belerine ııöndermeleri ıevkiya
l\ntly <tenizinde olup timdi Wind- ban verilmeei icap ediyor ve bu tın daha ç•buk olma.ına yardım 
9or dükaıının umumi vali bulun- ıcfer lngiltere harbe giriyordu. edecektir. 
duğu Baha.mu adalarının birin- Bundan sonra Chamberlainin ta· ----o·---
de, bilmem ne ziraatl yapılmak bil faaliyet şartları içinde hare· 
üzere vlicude getirmek iotediği ket edip etmediğini ıay;n etmek 
çiftliie kaJı.ya l'.olladı. Neville iıc bu sütunun hududlarına ve 
ancak ıekiz J'ÜZ Zencinin yaşa· ealihiyetine yakıtm•z. Biz, ıade
dığı bir adacıkta tam ıekiı; yıl ce, ııeçen harpte Clemenccau' nun 
kaldı ve tam bir fiya ko ile neti- gösterdiği demir azlm ve dev ira
celenen bu çiftçilik faaliyetini bı· de.ile mücehhez bulunan halef!
rakıp otuz yaıında lnııiltereye dö- ne bu muazzam tarilı rolünde 
nüşünde, kendiılne 9irketlerde muvaffakıyet diliyelim. 
bir vazife aranması icap etti. Par- NAHiD SIRRI 

Makara Fiyatları Arttı, 
Mal Saklayanlar Var 

Yerli İplikleri Boyayarak, Markalıyarak 
Ecnebi Malı Gibi Satanlar Çoğaldı. 

Tüfekli, zincirli ve emsali mar- J!ııikar kastile ihdas edildiği 
kalı dikiş makaralarının başta muhakkak bulunan bu yokluk. 
•iyah olmak üz e biitün koyu piya1anm bu ııibi vaziyetlerini 
renklileri, son günlerde piyasa~ gözden kaçırmıyan ve her tcşcb~ 
dan çekilmiştir. Diğer renk çeşit- bliılerihdo yilkıek k6rlar temini
lcri de duıilmittir. Terzilerle di- ne alışan bazt açık gözleri hare
kişçilerc, normal zamanlarda beş kete gotirmiıtir. 
kuruşa ıatılan bu tirelere, küçük O 1 k "' B 1 1 H k "' 
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Sakarya Vapurunda 
Yangın Çıktı 

l~mir, 1 3 (A.A.) - Kordon
da uhile bağlı Sakarya vapurun
da ııece •aal 20,20 de yar.ııın 
çıkmııtır. ltfoiye derhal yetitmiı
•e de vapurun bat tarafınt!aki 
tayfa kamarasında.k• mevzii yan· 
gını bizzat Sakaryanın mürette
batı ve yanındaki gemilerin yar· 
dıma gelen tayfaları tarafından 
ıöndürüldüiü görülmüştür. Ya
pılan tahkikatta yangının bir ka
za eseri olduğu ve hiç.bir hasar 
husule gelmediği anlaşılmıftır. 

" 
Fıstık Ticareti 
Millileştirilecek 

Antep, 13 (A.A.) - Fıstık 
tarım satış birliği kooperatifi va

sıtasile fıstık mübayaasına baş~ 

lanml.f ve kınnızı kabuklu fııtı

ğın fiyatı k•tk kuruştan açılmış· 

lır. Müstahsil fiyatlardan mem
nundur. Ötedenb~ri yabancı un· 

ıurlar elinde bulunan fıotık tica
reti tama.mile milli.letecdc, ifçilik 
ve ihracattan elde edilecek kar 
memleketimize kalacaktır. 

-o 

Muayenesiz Çalıştırılau 
Vapur Büfecileri 
Cezalandırıldı 

Emniyet altıncı vu'be memur

ları dün Şirketi Hayriye ve De
rıizyolları vapurlarındaki büfele

ri teftiJ ebmişlerdir. 
Teftiş neticesinde Şirketi Hay-

Halkta flakikati 
Arama Hissi 

Evvelce Bir Cinayete Kurban Giden Hır 
Ölünün Morga Verilmesinde Tereddüt 
Ediliyordu. Şimdi Halk f etkikat İstiyor 

ihtikar Yapan 
2 Manifaturacı 
Süroun Edilecek 

Asliye dördüncü ceza hAkimi, 
ihtikar yaptıkları iddia edilen 
manifaturac.ı Rifatle te~aihtan· 
nı muhtelif para ve sürgün ceza· 
larına mahkum etmi~tir Mahke
mede ıahit olar .. k dinlenen ka· 

Adli Tıp İtleri MildUrlüfilniln memurlarının fikren ve ilmen ~akçıt.k bürosu komi.er muavini 
işleri son senelerde çok artmıştır. terakkisinde ve ayni ı:amanda da irfanın anlattıklarına göre. hildi
On b~ş se:nedenberi bu artma halkın menfaatini daha çok ara· se şöyle olmuftur: 
d evam etmtk.tedir. J 341 yılında masında bulmak en yerinde bir Anadolulu tüccarlardan Alı-
Tıbbı Adli meclisi ve bütiln şu- tah.min olur.> met, manifaturacı Rifate müra· 
belerı dahil olduğu halde ancak Filhakika .. kiden herhanııi bir caat ederek pazen almak istemiı. 
470 ı1 intac ctmiıtir. 939 ıene· cinayete kurban giden bir adamın kcndisıne şöyle bir teklif yapıl
ıinde bu müesseseye 9857 iş eilesi onun cesedini Morga aön· mıştır: 
gelmiştır. Bu işlerden 3 362 si dermekte tereddüd ederdi. Hat- - Sana 70 ıantiırtlik pazeni 
nıec l is kararı. 323 Ü Morg rapo- ld cesedi vermemek içLn hakkının 75 ve seksen ıantimliğini de 85 
ru. 1 ~62 ıi müşahedehane ve kaybolmasını bile göze alırdı. kuru.!!'a veririz. Fakat bunların 
1475 i de klmyahane tetkikidir. Şimdi halk en ufak bir şüphe faturalarını 42 ve 50 kuruş gös
Bu nıilts8ele isminden anlaıılaca. Ü.zerin e Ad liyeye nı Üracaat ede- teririz. 
ğı aibı Adli ifleri tetkik ettiği için rek tetkikatı bizzat istemekt~dir. Bu sar ıh ihtikar karşısında 
nıcıguliyct sahasına yalnız suç Bu da cümhuriyel devrinin halk~ Ah\:net polise müracaat etmiye 
eıerleri giriyor. İlk bakı§ota insan- ta yarattığı uyanıklıktır . ı· -ıbbı lüıum görmüş ve kaçakçılık bü
da memlekette suçun artmakla Adli müe.sesesı ııeçeh sene ken· rosunda 3 15 liralık k3.ğıt parala· 
olduğu kanaatini tevlid eden hu disine gelen işlerin hemen hep.sini rı~ numaralar.ı te9bit ~dilerek k.o· 
meseleyi dün bir ımuharririmiz neticelendirmiı. yeni ıeneye yal· mıser ve ~olı~ İrfan da bu ışe 
tetkik etmitlir. Ali.kadarlar bu nız 1 38 doıya devretmiştir 1 memur edılmışler. Al>metle lr
artrtıada Adliyede ve l>alkta ha- T>bbı Adil mÜeNtteeini~ hü· fan mağazaya girmiıler. 9 lop 
kikati arama hisoinin ziyadeleı- viyetleri anlaıılmıyarı veyahut kumat alm~ılar, aonr~ da bedeli 1 

me•ini ıebep buluyorlar. zabıtaca bir mUddot Nklanmaaı olan 3 1 S !ırayı vermıılerdır. Bu 
Adli Tıp mli ... eseai umum lazımıı:elen ceeetlori muhafaza aırada komieer irfan ıatıcıları 1 

müdürü Halit Tekin dün bir mu- etmek için bir de ooiuk hava ter. cür,rnü mefhud halinde yakala· 
harririmize bu arlhıanın amille- .,_ d G b d mı~tır. Suçlu Rifat faturayı tez· 

tı:oatı var ır. eçen ıene ura a ,.,\._ 1 • ·· lü d 
rini ,öyle izah etmiştir: . . gantarının yap ıgını ıoy yor u. 

c- Suç ve ıuçluların çoiial- 8 celC<l muhafaza edılmıı ve Hakim müdafaalarını kabul et• 
maaı belki b>r amildir. Bence bu- bunların hüviyetleri anloıılrrıa· medi. Rifatin 500 lira ceza ve 
nu Adli tetkikatın en ince nok- dan ııömUlmilttllr. 8 ölüyü ara- 2 aen• Kayıerlye ıürııün edilme· 
talara yayılmaıın~a ve adalet yan olm&mııtır. sine ve tezg&hların da 300 lira 

para cezasına ve bir tene Kayae

lngiltereden 
900 Sandık 

Teneke Geldi 
Son günlerde plya.saye. Cok mik

tarda. teneke a-elmi.ştlr. Bunların ara
sında yalnız 1ng11tereden gelml• 900 
l!andık teneke vardrr. 

Tenekelerin ekserisi bUyUk petrol 
ve gaz şiİ'ketlerine ait bulunmakta
dır. 

Zabit ve Askeri 
Memurlar Terfih 

Edilecekler 
Ankara, 13 (Teleronla) -

Müdafaa VekAleti sa.bit ve 
Mllll 

askeri 
memurların maaşlarına mütedair o· 
lan kanuna ek kanunun bazı madde
lerini değiştirmek mak113.dlle yeni bir 
Idyiha hazırlamryl. baflamıştır. 

Bu kanunun atıa hatlarında sabit 

Memleketin muhtel if vilayetlerin- Ve askert memurlarımızın terfıh ve 
de şubeleri bulunan bu firketlerin ikdarı gözetilmektedir'. 

M()Slne thtıyaçları ntıbetinde tevziat 
yapılacak v6 bir vtJAyette ancak blr 

,ırkcte mal verll~bllecektır. 
Tevziat işini halletmek Uzet'e şt!h· 

rimizin tanınmış petrol ve benzin 

. 

Kauçuk İdhal 
Edilecek 

AnM:&ra, 13 (TelefOr\la) - Ticaret 
Vek4.letl memleket kauçuk ihtiyacı· 

firmaları bugün aaat 11 de mtntaka nI temin maksadlle tüccara a.krtditlf 

riye aürgün edilmeıine katar ver• 
mi.Jtir. Ayrıca 9 t.op kuma9ın mU
.adero edilmeıi de karulaıtırıl· 
mııtır. . 

lktısat Vekaleti 3000 
Dokuma Tezgahı 

Dağıtacak 
Ankara. 13 (Telefonla) - tktı· 

sat V~kA1eU ~ı sanayllntn bUtUn 
yurtta taammüm etrneıı t~lh fallll
yetini arttrrmıştır. Bundan bir müd
det evvel 21 vl!rı.yete 4200 tczgı\h da
fıtan vek&let, şimdi diğer vll!yıtle· 
rin de ihtiyacını kar~ılıyabilmek t~in 
yenJden 3000 el tezg.i hı yaptırılması

nı kararıa.ştırnu~tır_ 

ücretli Memurların 
Vaziyeti 

bu ıoylenilenlerin akıini iddia ile, 
toptancıların clleriRde, n1emle~ 
ketin daha bir senelik, hattô. da
ha ziyade bir müddet ihtiyacım 
kartılıyacak mal bulunduiunu, 
fakat, bu mallardan harcıMem 
olan ve en çok kullanılan koyu 
renklilerin, ihıttkir kaıtile orta-
dan kaldırıldıjiını ileri sürmekte· 
<lirler. 

YeQenını Bıçak· 
ııyan Adam 
Yakalandı 

ri.ıyenin 63 numaralı vapurunun ticaret mUdUrlUfUnde toplanao•l<lar- açıhnası lmk&nlarını tetkik ettneıtte· 

Ankara, 13 (Telefonla) - Ocret
U memurların va.zlyetlrı.i kat'ı olartlk 
tesbit ede<ek olan komisyon Maliye 
VekAletl mUsteşarının riyaseti altın
da çal19malarına devam etmektedir. 

Pıyaıada yaptırdıianız araştır
malar, perakendeci eenafın haklı 
ve iddialarının doğru olduğunu 
göıtermekledir. Çünkü, normal 
toptarı fiyatlarla piyaıada siyah 
ve diiier koyu renklerde tire bul
mak imkanının kalmadıjiı ııörül
mektcdir. Zincirli ve tüfekli mar
kalardan olmamak tartile diiier 
marka tireler on beı kuruftur. 
Yapılacak siparişe her siyah ma· 
kara için birer de açık renk ilave 
edilmek şartile mal verilmekte
dir. 
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PEJl.ŞEMBE 
YIL: 1940 - AY: 11 - GUN: 810 
Rt;MI: 1Sll6 - 2 ln<lteşrın: 1 
utCRI: 11139 - ŞEVVAL ı U 
VAKt'r VASATI EZANI ---
otl'NEş: 8,46 l,M 
OOLE 11,58 7,06 
tKlND!: 14,38 9,44 
AKŞAM: 18,52 12,00 
YATSI : 18,26 1,34 
iMSAK ı 5,0t 12,12 

BORSA 1 
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Kaııaoıt 

Sterin 
Dolar 
tavlçre Fro. 
Drt.bnıi 

IK:& 
Peçe ta 
Pencö 
Ley 
Dinar 
Yen 
tıveç Kr. 

ESHAM 

Erg ant 

5.21 
132.20 

29.6875 _, 
0.9975 
1.8225 

13,90 
26.6325 

0.825 
3.175 

31.1375 
31.005 

•e TAHV1L!.:r 

19.45 

büfe mÜ•teciri Nuri büfede 11hhi dır. 

muayenesiz Mişon isminde biri· 

ni çalı~ırdığından, '1 numaralı 
vapurdaki büfe mlioteciri Osman 
sı'hhi muayene yaptırmadığından, 

Dcni:ı;yollarının Kalamıt vapuru 

bUfeci.i Nail büfede Belediyec.e 
musaddak tarife bulundumıadıiiı 
ve s~hhi muayenesiz garsonları 
çalıştırdıjjından ce.talandırılrnış· 
!ardır. 

Adliyede: 

dlr. Bu husuata Maliye Veklletlnln 

mUtaleasına mUracaat eaıımı,ıır. 
Bu arada üniversite rektör ve de· 

kanlarının da yenl Be.rem kanunu 
hUkUmlerlne tAbl olup olmıyacakla
rı mtıtlesl de tetkik edilmektedir. Zf!httll tırdek yemif - Ahıtk&pıda 

61 numaralı bostanda oturan Hacer, 
kôcıun KA.zımı !~htrliyerek OldUr .. 
düğü iddiasile mahkemeye verilmişti. 
Hacer kendtsinl rrıUdafali ea~rken: 

Memlekette mevcut kauçuk stoku -
nun da arttırılması hnka..nıarı aran· 

maktadır. 

-
Poliste: 

. 

Piyasada: 
Ahırkapı.da oturan seyyar satı

cı Gündüz bir kavsa neticetindo 
yeğeni Kadriyi ağırca yara.lamıt

tır. Gündüz ve Kadri aile ara•ın• 

daki dedikodudan lurslanmı§lar 
ve birbirlerine kin bai-lamışlar
dır. ilk kavgada araya girehler 
olmu§ ise de sonra her ikisinin 
arası yeniden açılmı~ır. Kadri 
dayııının aleyhinde ötede beride 
bazı çirkin sözler ıöylemiş, kula
ğına kadar ulaşan bu .özlerden 
hiddetlenen Gündüz yeiienini bu. 
larak bıçaklamış ve kaçmıştır. 
Kadri hastahaneye, Cündüz de 
yakalanarak hapiShaneye gönde
rilmiştir. 

Üııküdarda Bedeılen içinde 
le"bhirıiz müstamel ewa satan 
Şovık.et, Sala'haddin. L(ııfi, Bür
han, Niyazi ve Fazlı İsminde altı 
..ıkici ile 7 toför ve lstanbulda 
olu.rdukları halde husuıi otomo· 
billerinde taıra plakası kullanan 
2 otomobil sahibi ve tramvaydan 
atlıyan 14 kişi cezalandırılmış
lardır. 

- Kocam ava gltml9tl. Zehirli Ot· 
dek yemiş, ondan OldU. Oiyortlu. Mah 
ketne Hacer hakkında beraet kararı 
vermıştir. 

Saldırma Ue yaraladı - Neslişah 
mahallesinde oturan Bekli' kafayı 
çekmiş, ka.hveae Hasan adında biri .. 
ne kUfrHmlştır. HftSM bU kU!UrU 
11aldırmayta kar~ıınmış ve ~ekırı y~ .. 
re sermiştir. Bekir hastaneye k&l· 
drrılmış, Ha.an da mUddelumtımlllğe 
verilmiştir. Sultanahmet sulh birinci 
ceta h!klml Haeanı t~Vkll etml9tır. 

Bir gazete müvezzii denize dil' -

tü - K~prUde Kadıköy llıkelelinde 

gazete mUvezzlt Yaset' gazete ıat • 

mak için Vap1.1r• rırerkeft. denı.e 

dUfmllt 111 de kurtarum,.tır. Yaaef 
denize düşerken başı rıhtıma çarp

nuş, yaraıannııftır. 

Bir oda yandı - Taksimde Feri
dlye caddesinde 43 numaralı lrtan 
lsminae birinin evinden yanrın çık· 

mış, bir odanın tavanı yandığı hal· 
de söndUrUlmU,tUr. 

Bursa.da lla.vlu Koöpera.tlfl - !!ur
sadakl havlu sana.tkArJarı araıarındn. 
bir kooperatif kurmuşlardır. Bu su• 
ratle Burıanın rtıeşhur fakat tlrndtye 
kadar ihmal edllrnt~ olan havıucUluk 
sanatlnin lllkll)af etmeıine yol açıl

mış olacaktır. 

Beledijjede: 
Okwna salonu yapılacak: - İnkı

lAp müzesinin avlusunda büyük bir 
okuma ıalbnu yaptırılacakttr. lıu in· 
ş;aatm yapılması için yeni sene büt
çesine taheisat konulacaktır. 

Prensetı MUteyye.n Hanrmefendl kalınca ve kanlı blle
ğlndekl pırıantalarl• ea.rrlr uate bakmış ve hem~n aya.la 
kalkmqı blllunll.)'ordb. Entı& hanını da ayağa kalkarak 
sordu. - Biraz daha kalmak lQtfunda bulunmanız acaba 
ka~ll defli ml ! Çayı beraber içerdik. 

- Çok ııterdln> amma moe çaya tclecek bir aürU ıııoan 
var. O kadar da sevimılz ma.hJOklar kJ, beraber gt.tmemlzl 
rla. etmtye ceaaretlm yok. 

Ve yarın bulu!Jmak {'lhettnl emniyete aldıktan ıonra, 
PtenYes MUteyyen lla.nımet~dl l\oladaın Blanş'a bir kere 
daha ya%a çok bUyUk insanlara gti!ıt.erllmeel lbmı hllr· 
ınetl &öttercrek veda etti ve Enl&e Ue odasından rağırılan 
!luzanr yll7Jerlndea iSptU. 

l\lüzeyycn llanımetendltıln busesJııe ...ae !ln'-e Banııu 
mukabele etti u ederken içinde ıarlp bir lltlkrall dnyau. 
Yltml glln içinde ıUratll adımlarla bllyllk bir oamlmlyet.e 
varmı, bulunan bu dostıutu.n bugU.a Suzana. verUen bUezlk 
ilk maddi te~UrU oluyordu. Kuyumcu Babayandan, Enlıe 
Hanımın yaıunda ve mu.ba.Lefetlerl dlıılenmlyerek, dört yUz 
sek.len Ura.ya alınmıştı. 

Enlııe Hanım ııalona a•·det otnıı,, blr koltul• ohırmu.,, 
eline resimli bir mecmua a1mı.,tı. Madom Blan, Hayreddin 
Pqa pencerenln önünde idi. Mııırb Prenıem 1\-lU:ı:eyyen Ha· 
nımefendlnln haklk&ttn muhtefenı otomoblltne binerek NI· 
.,anialjınd& re,vlklye t"amll cll'&rınd&kt konatına &l'detlnt 
tW perdeyi hafltçe çekerek aeyredlyordu. Rum Ut"k kaoketl 
elinde kapıyı açmış, koca vUcudüne ve Madam Blantın 
y .. ınrlan elbette ekılk olmıyan y .. ına ratmen Prense• •· 
rab&ya ııçrat &lbl btr eda llc "·• yardımaız blntnlttl. Bu 
hakikaten muht.,em •·e lstanbulda .,.ı. otomobile bonll• 
hl~ blndlrllnıemlş oldutunu IAhzeden k111& blr zaman içinde 
dü,Undükten 10nra, Madam Blant tW perdeyi bıraktı ve 
kızının bulunnuıu tarafa b&t•ru çevirerek mUlılm bir k .. -
flnl habt.r •eren bir lnun emnlyettler 

- BUJyor mu~un, bu kad10 Ali Mubıln Beyin kat'Jyyeo 
yab&ncıaı aetU, dedi. 

Yazan: Nahid Sırrı 
ız 

- Buna neden bUkmettta. anne!' 
- Ettim. Evet, bu kadın Ali Muhsin Beyi mlikemmelen 

tanıyor. ve ııöyledlflm ııeYden tamaıttlle emin olarak Ullve 
edeceğim: Bizlmle derhal bu kadar u.mimi bir ahbaplık 
teıııı edişinin hikmeti de bu! 

Enl1e bu kanaate herhalde 19tlrak etmiyordu. Fakat e.n
neatnl tudlk etmemekle bctab6r, bu kanaate "e hUk.me ı, .. 
tırak etmeyl,lndekl oebeplerı ..nı&fmıya rla lllıum ııırme· 
dl. GU&cl yür.Unün hatlarına hi~btr mloa ı•ttrh1emlye ıa.r· 
ret ederek sakit kaldı. 

- Geçlrdlltlnlz karı k0<11lık hayatı lıakkında ı8ratlı su• 
aner ıaorarak setti konuştururken onun yüzttnU tetklk ~ı .. 
yordum. K~ahın sa.na. on iki Aene &ad.ık kaldıfını töyledl
tln, zaman çehr.,.lnde garip blr yeis A"tirdUm. Sanki ıenı 
kıık&nıyordu. «Ben onu böyle bu kadar 1.ama.n muhafata 
edemedlm> diye hayıflanarak bir klskatıı' ı Sôhra Ali l\luh
•ln Beyltı blr('ôk 11\&("eraları olduğunu, kadıoJa.rın hll& 
lıo9lanna glttlAlnl 1!6yled1Aln uman yUzlln~n tekrar nıah· 
zun blr lfade aldıtıru ıen yine farktıtmedın. Fakat ben 
(Ok lyl etttın. Ancak, hUznUnde bu sefer tana. aUşman bit' 
mana yoktu. Seni bir dert arkadaşı buluyor, eni de ta.mi· 
mfyetlnln ve hilznünUn itine alarak bu mUtterek rakib8-
lerden nıefretlne ortak yaınyordu. Hem nirln «Za.t-en akra· 
bantz mı idlıt '1lye M>ruyor 'l' Her l_!leYI eaasından blllyor da 
ondan! 

Enl1e omuüarını ıUktl \'6 ufak bir kahkaıha kopardı: 
- Aman anne, bu ne ı-.kın muha.nUe, ne derırı nUfuı, 

tahlil kablllyetı: Oeıı91<en dbtUndllfUn ııeyl yapmadığına, 

rotnanlat yazınadığuıa bir kere daha .. eı ettim. 
- Sen ııtedJıfln kadar lıtlhz.& et, sözletllne hiç bir kry 

met vermel Bu kadının htanbuJ hanltnlarıhın dedikleri gi· 

bl bir çam sakw teklinde bize yapL,masUe ve hatta bufUn 
g"Jen fU•el hedtte Ue bu ketflmlo aruında derlı'I bir mll
n~Wt v•r! lıu kadın All Muh in Beyin mazialnde mutla· 
ka bllyUk blr rol oyn.aınıttır, blz.e k&NJı da. behemehal bir 
plln dahilinde hareket edJyor. 

EnlM Hannnın demin belki kendi nelılne kaqı da itiraf 
etmekten çekinerek yaptıiı mWıakemeler herhalde biraz 
sarsılmıt olacaktı. Yeşil bebekli ve çekl.k gözleri dU9ü.nce
lorle dolmu-ttu• 

- Yaal Ali Mulıoln Beyin bir met....ı oldutwıu iddia 
edlyonun defll mı anneT 

- E•ett .. • 
- Öyle ıoe blle lltrhalde pek eokfdea metreaı olmuştur. 
- Niçin? 

- YOJjından dolayı. Elll betlik bir kadın. Eıasen bu tip 
kadınlar daha kırkında ıeckln bir kadın haU alırlar. Ali 
Muhsin Bey bu kadına paruı l~in JicoJoJuk etmedi ya! 

- EtnUyeceiine kanaatin nerden ? 

- Yok, birçok zaafla.rına ratnıen Muhsin Bey bu dere-

keyeı inemez. Bu itibarla, aralarında bir mUdasebet varaa 

d& bunun pek eski bir maziye ait buJunmaaı icap fıder. 

Madam Blan' lldeta hlddetl.,ınııştı. Kızı bu herifi böyle 

hararetle müdafaa ettlflne &"öre demek b&li\. sewlyordu. Ze· 

bir i'lbl acı bir •Mle dedi ki: 

- Sel\ln kocan olan herif Jlıoıo roıunu ber zaman oy· 
namıya hazır bir adamdır. Ancak Bum utatıncla.n dolayı 
JUlkmedebUitlt ki, bu muhterem Pren8e9 körpe erkekler .. 
den hotlantyor. Bu lflbeple 11enln Jı.lh\ sel'dM:Ue )'&ndıfın 

eJUUk kocana dönUp bakmaz bile? 
Enl11e Hawm da ~imdi 8abırıızlanıyordu: 

(Arkaaı var) 
... 
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SüVA5ô 
üCMAL 

Fransızlar 

Uyanıyorlar mı? 
Yazan: M. H. ZAL 

ıı::::.& ütün bir millet uykuY1 

= dalabilir mi? Diyecek!!• 
niz. Dalar. Vichy Fransası bu· 
na bir misaldir. Kütle psikolo· 
jisi hakkında tetkikler yapanlar. 
bugünün F ransasında sonsuz 
araştırma mevzulart bulacaklar· 
dır. 

Radyo ve tayyare davrind• 
Fransa dünya ile alakaların• 
kesmiş bir memleket halinde· 
dir. Harici alemle teması yok· 
tor. Kendi kederi içine gömül· 
müştür. Yalnız idarenin ba~ıı~ 
da bulunan bir avuç adam de• 
ğil, Vichy F ransasına tabi mıl· 
yonlarca Fransız da dünkü p0· 
litlkacılara ve lngiltereye kiri' 
duydukları kinden ;baret dar 
bir ufuk içinde yaşıyorlar . .Al· 
manların naeıl olsa kazanacak· 
larına inanmışlardır. Üzerlerine 
yelı çökımüştür. Suni sureli~ 
kurdukları bir düşünce ı;Jeın1 

içinde oalah adımları atmıYa. 
yiyecek derdine çare buJrnıY' 
çalıtıyorlar, hattô. mühim nafı• 
projelerile kendilerini avutuyor
lar. 

Bu mezar eükilneli içind•;j 
birdenbire bir haber: V eygan 
Alrikada kalmıf, memlek•1

' 
avdet için verilen emirleri dirı' 
lomiyomıuı. . 

Hatıra derhal geliyor: Bır 
i•tikliil hareketi mi? Fran•• 
Uyanmıya batladı mı? Fran••" 
da intihardan vazgeçme yolunk 
da bir cereyan baıg:österece 
mi? 

Yeni ve keıif bir yıldırma h•· 
Vaıt yara~ıya ait gayretlerıl1 
aon hadde vardırıldıiı bir ıır•• 
da akseden bu ha.bere bütiın 
c!Unya kulak kabartmııtır. 

General Dö Gol' ün harek•
11 

mahdud bir teoir yaprnışıır· 
ÇünkU bir taraftan ıahsi oiiflı' 
zu azdır, diıier taraftan bugütı• 
kadar Franıızların eözleri k•· 
palı, ruhları uyuşuktu. . 

Veyııand gibi bir adam üıtl'' 
de düşüp gözilnU açarsa ark'" 
sından gözü açılacak milyonlar· 
ca F ranıız bulunacak ve bu har• 
bin kati muharebesi için sahrıt 
diye laoarlanan Şimali Afril<•' 
ya ait bUtiln hesaplar kökUrıd•P 
deiııecektir. 

BARt MEBTUPLARI ] 

8. Resit $adinin 
' 

Bir Hikayesi 
tılAmiyettekl geniş içtimai ve sıı· 

la.kt ruhun bir takım hocaların, şatı· 
el nutut ve menfaat kaygusuna d:t. • 
yanan riyalı taaaaupları yüzUrıdtl' 
naaıl yanlıf telA.kkilere utradığı }lal'· 
kında doktor Selim A. Eller iınz•sll• 
gazetenizde çıkan mektubu a11k• ıl 
okudum. 

Ben dı hemen bUtUn ömriinU A '' 
rup&d& ıeçlrmlf bir adamım. oınıt· 
rın ruhu hakkında mUkayeıeU t.et· 
klkler yaptım. lal~lyettekl ha~ıı<' 
ruh hakkında Doktor Selimin 11dJlı· 
rine şunları UA.ve etmek isterim: 

0 
MUaıumanlıAın hakikl ruhund• 

kadar genLf duygular vşrdır ki, tıer 
iyi adamı resmen mUslUman olduıı;: 
nu itiraf etmese, hatta. ba.,ka bir d •• ne mensup bile olsa kendinden s 
yar. Müslüman olmıyan bir ad•~ 
öJdllğU zaman tekfir edilemez. ~); 
1yl adamsa Alla.hın makbul kuıudııf• 
bu bakımdan müslUmanla musavidir· 
Hıristlyanlık engizisyonunun dııYflrı· 
dıtı fena zan yerine, hakikt nıusııı· 

1 h hu,,,n 
man ık ru Unun dayandığl 

zannı kar~ılaştırın. Aradaki rarıc: 111 

ne demek olduğunu anlarsınız. 1 
Vaktlle Roma sefaretinde ıwırt< 

kltlpllk eden B. Re~lt Sadiden f" 
hlklyeyı dinledim: rt 

- tsvlçrenln Roma ıdirl bit g1I 
~ı· 

beni kenara çekti ve dedi kt: c.fl'.I 
kt mUslUmanhğın iyi adam oıınaJC1111 
ba9ka bir ııeY demek oımadı'1J!J t•:: 
klk ettlm ve vtcaanen mu.ıuınaıı 0 

dum. Ka.rım ve kızını mUteas11ıP ıı.1• 
rlı!tıyandır. MUslUman oldufuınU ,et 
lerwem mUteeuır olacaklardır. :eunıJtl 

(}' 
lçtn imanımı gizil tutmıya mecbur~!· 
luyorum. Stzd.en rlca ederim, ötdill"' 
mu duyarsanız arkaml.1an rahmet o
kUyunuz.> 

Abone ücreti 
TUrkiye dahilinde: 

Senelik 6 aylık S ay~ 
_H_00 ___ 7_&0 ___ 400 !50 H~ 

Hariç memleketler: 
ıJll. Senelik 6 aylık S aylık "::'.,....-

-27_0_0 ___ 1_4_10 ___ 8_00_Kr __ -. -y-o"tııl 

,,,,, .. 
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Tarihin En Büyük Aşk Romanı 
HİLLA KUK Yazan: 

Mihrünnisa, Anber Racasının 
l<ızı Man Bai İle Buluşuyor 

-34 -
lı.,.Ş~h Babanın aenelerdenberi 
ld retle ar&dığı Peri kızı birkaç 

M~.uz~kta bul~n~y~rdı:- Faka~ 
"--unnısanın yuzunu goremedı 
~ltcndieini tanıyamadı. Talih 
d iki acvdalırı bir çadır için· 
d t t>ir araya yakla§hrmı§, hem 
4.e l.rdiliyi tam o saniyede ağ· 
b ~aicla Mihrünnisanın Şeyh Ba-
0~a arkasını çevirmesine sebep 

Uftu. 
b ~~ B&ba, ancak yavrusunun 
k~ıtin.e eğilmiı ve kendisin.~ a~
AJ·Çevırnıiş genç bir anne ııordu. 

1 Kutuya dedi ki: 
- Ne kadar mesud bir insan· 

~n. Sevdiğin kadın senin arkan• 
·~ harp meydanlarına kadar 

t~lı:ror. Bir de ~hlm halimi dü
ıı.ı~, •• Karım buralara kadar gel
~~ ,cBa'bana itaat et. Yaptığın 
d -~un diye beni rahatmx edip 
h 1.ıruyor. Her ne iae ••• Allah ra• 
'tlık versin. Unutma: Sen bu

~I\ kaplana nıuıl hançer saplıı.
~,..n ibütün düFllanlarımıza, 
~ltnın bütün idaresine kar§ı 
°l'lcc:c hançer ıaphyacaiız. 

kl
MlhrUnnisa kendi kendine mı• 

rı andı: 
- Hiç değişmemiş. Hep ayni 

~nlı ve coşkun adam ... 
Şe:vh Babaya d8nilp /bakma· 
~ için bütün iradesini bir ara-
~ to~laznıştı. Sevgilisi çadırdan 

dç arken tahammülü elden aitti, 
U·r· v u, bayıldı. 

111 
E:r.tcai gün Ali Kulu, cıinin ağır 

A rette hasta olduğunu sördü. 
... l ... 1 .. 1 .. 1 ~er içinde yanıyor, ıuze goz-
ıı'rırıden bir düziye yaılar hoıa
/f0rdu, Arada ıbi.r de kendi ken· 
ille dualar ediyordu. 

d Ali Kulu telaı İçinde kuman· 
•nına ko§tu. Şeyh Balba, dostu

tııın kederine der'hal ortak oldu: 
....... Senin arkandan harplere ko· 

:: o. Yaman kadın, o iffet ve İs· 
h l ıncisi bu kadar hasta olsun 
lıa~ Bütün hekimleri çağırın, hep. 

hli Kulunun çadırına ko§llun. 
r rıckimler, üç gün, Üç gece uğ
dtıtılar. Mıhrünniıamn halinde 
~iİfiklik olmadı. Bunun üzerine 
r rlı Baba, ilk karısı olan Anber 
ıı't••ının kızı Ma~ Baiyi ha~t~-
ııı Yanına gönderıp kadın gozı
c ~erdi anlamasını söyledi. 
" •vıan Bai sırf İsyana nihayet 
k crllı-ek maksadile Allababada 
b 0ırnuDtu. B.aba ile oğlun arasını 
~lfllak için gece ıündüz uğra§ı· 
ıı td~. Şeyh Baba yalvarmaları· 
da ,hıç baş çevirmediği için ke-
erırıden gece gündüz atlıyordu. 

a Çadıra gelip Mihrünniaayı bir 
:.-cnç zabitin tek karısı aıfatile 
~~~t~lnız bulunca Man Bainin 

cgı oynadı: 

1 ':.Ne mesud kadın, diye dü
tr~"· ortağı yok. Etrafında en· 
f,k a Yok, :ı:iya yok. Sarayı yok, 
y •t Ohdan kıymetli bir tcYi var: 
lıva gibi bir çadırı ... 

iı M,n Bili, MllirUnnisanın yata
.Yanında diz çök.tü: 

·~ - Sana gıpta ediyorum, dedi, 
}'\'ti.iğin e~kekle tek batına yaıı· 
Otıu tLk' , 'j' ~ . tı, "4 ıpaız sevı ıyonun, 

d Vi.Yoraun. Böyle ımesud bir ka· 
ının gön!U ne diye hatta olur? 
Mihrünnisa hayretle sordu: 

d1ı::- Hastalığımın gönlümde ol· 
li:unu nereden biliyorsun? 

~ .. ..._ Cözlerinde okuyorum. Bu 
c;0ller benimkilerin aynasıdır. 
tıb~kii benim kalbim de seninki 
0~ hastadır. Fakat senin hatta 
k lYa hakkın yok. Seni seven 
,[an var. Hem de ne kahraman 
d .'rn ... Kaplanı bir vuruıta öl-
lıtrn" 
~Uf, 

dik ıhrünnisa misafirinin yüzüne 
l'~ ~atlc baktı. işte bu kadının 
Ilı ~lındcn kendisini Şeyh Baba
i~~ hayatından dııarı fırlatmış· 

1, 

~n Bai Mlhrünnisanın gözle-

rinin yaşla dolduğunu görünce 
sözüne devam etti: 

- Göz yaıı a'kıtmıya hakkı 
olan kadınlar, hayatlarını sevgi· 
siz aürükleyenlerdir. Senin buna 
hakkın yok. 

- Fakat sizin de kocanız sizi 
ıeviyormu§. Haremindeki bütün 
kadınlardan üstün tutuyormu§. 

- Evet, beni seviyor, fakat 
bir 'hemşiresi gibi.. kız kard~i 
Şükrünnisııyı da tıpkı benilm gibi 
ıeviyor. Ruhlarımız blı4>irine uzak 
oeğildir, fakat oğlumuz Huarev 
gibi kaJplerimizi birleştıreınedi. 
Ben genç bir kız iken, aık dü· 
şündüğüm zaman Ali Kulunun 
eeni ıevdiği yolda bir aşkın rÜ· 
yuını görürdüm. Çılgın gibi orta. 
lıkta dolaşıyor, hekimlere diyor 
ki: c.Onu iyi etmezseniz sizi öl
dürürüm.> Seni bu kadar seven 
adam i9in iyi olmıya çalıı, benim 
genç kızlık rüyalarımın hatırı için 
çalı§. Sen bu rüyaları onun kol
ları arasında 1buldun ••• 

Mihrünnisa kendi kendine dü· 
oündü: 

- Onun kolları, onun kolla
rı ... Bu kadın da ne kadar garip 
şeyler söylüyor. Benim ııenç kız
lık rüyalarım da onun kocasının 
ıkolları arasında olmaktı. 

.Man Bai saatlerce dil döktü, 
Mihrünnisayı ıevdi, okşadı. Ne· 
ticede hiçlbir hekimin yapamadı
ğını yaparak ıhastayı yeisten kur• 
tardı ve ya~ak heve.ini yeni· 
den uy-;ndırdı. Mihrünniaa, An
ber racasının kızının tesiri altın· 
da kararını verdi: Kendillini bu 
k.dar aeven Ali Kulu için, kızı 
Lardili için yaııı.mıya devam ede. 
oekti. 

(Arkası var) 

SPOR 

Hakem Ücretleri 
Futbôl ajanlığı bUtçesl bU sene 

yaptlırken, lkl bin lira gibi pek az 
dene<ıek blr tahslü.t.ın içine hakem 
ücretleri bile sokulamadı. Ve genel 
direktörlUk lig, maçlarında ha~em 
Ucret\erinin kltlpler tnrafından öde
neei!,l'?lnl bll(llrdl. Hu ıencye kadar bu 
Ucretıer te.Şklllt tarafından verll -
mekte idi. 

Te.tkilıit devletleşerek bu kadar 
~enişledikten sonra. ~ahSISat bolluğu 
i<~inde senevi iki Uç hın liralık ~akem 
muraflannı klilplerin verınesı ye -
rinde bir karar a.lld~dllem~. 

KlUpler 11taUard11. yapılan maçlar· 
da, umu~I h!sılatından yilzde j1rml 
hUkOl'l'let hısseaı &ynldıktıı.n ıonra 
mUtebakl kalan paranın ancak yUz· 
de kırkını alıyorlar. Ve bu da ~ki 
dcvrell lig maçlarında Azamt dört 
bin lira tutar. Ve k\Uplerin bir sene
llk c;alı,maları neticesinde alablle • 
cekletı miktar dört bet yU:& ııra için· 
dedir. Bu dört bin liralık hAsılatın 
)arısından fazlasını da hakem Ucret· 
ıerıne kapatmalc klUplerl, masranarı 
na kar.ılık olarak aıac.akları ctiz'l 
bır paradan mahrtım etmekten baş• 
ka bir şey değildir. 

Genel dıreklOl'IUk, bir milyon li· 
rayı a,an bUtçeal içine iki Uç bin il· 
ralık hakem masrafını sığdırabilece
ğini tahmin ediyoruz. 

kemal Onan 

Macar Maçları 
Tesbit Edildi 

Fenerbahçe, Galatasaray, Seşlk -
taş klUpleri murahhasları dUn ak~m 
fUtböt ajanı Hasan KAmll sporeıın 
b&fkanlığı altında toplanarak Uy -
pel}t. maçları Uzerlnde konuşmu9ıar
dır, 

Verilen karara göre, 21 blrlnclkfl
nun cumartesi gUnU Galatuaray, 
22 pua.r Bqlkb41, 27 cum&rteııl Genç 
İstanbul muhtelit!, 28 pazar ~nU Fe· 
nerbahoe, l lklncikAnunda İstanbul 
rnuhtelltı oynıyacaktır. 

Galataııaray, Be.,ıktal}, Genç muh• 
teııt maçları Şeref stadında, Fener
bahçe, letanbul nıuhtellll maçları da 
Fenerbahçc sahasında yapılacaktır. 

ŞEHiR TIY ATROSU TEMSİU.ERI 
~A.,I T1YATRO!UNO.A l<'RANSIZ TlYATROSUNDA 

DRAM KISMI 11· KOMEDi KISMI 
BtJ AK$AM ~ BU AK'AM 

Baat 20,80 da Saat 20,ao da 
~ak Takımı Arasında il D A O 

,., YARIN Matinelerden itibaren •••••••il~ 

l' A K S İ M Sinemasında 
~•vauu Türk donanmasının Akc2enıze hlklm olduğu devırae Vonedik 
le te cereyan ~en mua.uam hldlıat.,. 

ncı asırda Vt1nedik'ln iç ynıu ... thtlllller, Entrikalar, Fuhu,, HC&· 

hat ... ve nesih blr Atk Maceruı ... 

BARBAROS Devrinde VENEDIK 
~l~ Zevako'nun ECEL KÖP&"V!tl' isimli romanından tllme alın· 

lftn-. 
~ul'OK TÜRKÇJi1 SÖZLÜ ve ŞARK MUS1K!Ll Tarihi film 

Tiyatroya Dair 11 AS ı:K·~~ il~~~' ~CiNIDIS~ 
Bir Not 1:~:::'.A4iirt-~IBAHISLEA.I J&UNE • • 

Maksim Gorkinin 1 TAL YAN Gazeteye Sanlı 
Çocuk Piyesi 

Münasebetiyle 
Tanzimatta yeni metotları memle

ketimize sokmak istedik. Fakat çok 
ağır kUltlirUmUziln tesiri altında o 
metotları hakkilo takip edemedik. 
Bu ancak CUmhuriyct inkılttbından 

sonra olabildi. Ve c<leblyatımız Uze
rinde de te~ırinl gösterdi. Salt Faik, 
Sabahaddin Ali, Bedri Rahmi gibi 
gençlerimiz, yeni blr hava içinde ya
zıımrş hikAye ve romanların ilk kuv
vetli örneklerini vermiş oluyorlar. 

Ruslar ise BUyük Pctto zamanında 
yeni yeni yollar tuttular. Eski bir 
kUıtUr baskısı altında o1mıyan Rus
lar için bu kolay oldu. Neticede garp 
teki kadar yUksek bir edebiyat yarat 
tılar. Gorki bu edebiyatın lli;tatların
dan biridir. Bizde Gorkiyi roman -
tlzın ıle realizmi karışt.ırınış olan 
bir muhan-ir diye tanıtırlar. Bu, ek
serıyetıe onun ilk yazdığı eserlerini 
dilimize çevirdiğlmlzden ileri gcllr. 
Sonraki eserletlndtı Gorkl, realiZmdc, 
san'atln en ytlksek aereceslnl bul
muştur. Ş~hir tiyatrosunun dram 
kısmında bu a.kŞam oynıyacak olan 
cAyak takımı arasmda> ki piyes bun 
!ardan biridir. 

Gorkl demokrat ve ltı.lk bir adam· 
dır. Bu piy~ste Satın ismindeki .l}llh· 
sı: dtıaıı.n, i~ter inanır, ister lnaıı

mAz .. Onun bileceği !~tir. tnııan hliı'• 

dUr. Ne Nnpol~n. ne Muhammed ne 
ı;en, ne ben vardır. İnsan vardır. 
lnsan bUtUn yaptığını lnııanllk n! • 
mtnıı. yapar. lyl, kötU ne yapattıa 

keoolnedir.> diye konu,turur. 
Ayni zamandıı., insanın kendisinden 

sônı'a gelecek ınaan için yaşadığını, 

piyeainin ~hıslarından blrlnı aöyle
tıyor ve Mylece idea118t bir adam 
oldUğUnu da göeterlyor. 

Yusuf AHISKALI 

Donanması 

6 Saffıharp Zırhlı
sından 2 si Kat'i 

Olarak imha 
Edılmiştir 

Dün; lnglliz Bahriye nezareti Bundıı.n evvelki deniz harbinde Eıe denizin~• İqılizl~ tarafından 
tarafından neırolunan bir teblii· bahrılan Bartolomeo Colleomı deatroyen 

de, Tararrto limanında bulunan d d B f 1 h ze indirilmcsı' merasimi, hava 
l 1 d k • b' d rın an ır. u sırıt tan o an zır • 
ta yan onanmaeına atı ır ar- ) d ik' · · · b' h l f t" d d ı 1939 on b · d' ' ld''"l b'ld' T lı ıı.r an ı tanesının m§ftah ıt· mu a e e ın en o ayı s -
eTın ırıt ıg .1h, ırı bıy1ord. . Ü miştir. Littorio zırhlısı, Cenova- teşrinin.de icra edilmiştir. Bu sı-

aran o, mu ı.nı r enız s· d h" 'k l d'I k nıf zırhlıların mürettebatı 1,600 "d" it l h rh . diıkt a teeı ızatı ı ma e ı ere ge· 
ıu ur. I .a. ya 1 a e sır1 I en çen mayıs ayında, ayni sınıftan dür. 
.onra ngılız donanıma11, ta yan I V"t• · V t ırhlı"ın o an ı .ono - ene o z " - Giullio Cesare.. Caio Duilla, An. donanmasını arayLp duruyordu. b' h f B h · 1 l T 1 · Akd . d dan ır a ta sonra a rıye ne- drae Diria zırhlı arı ayni sınıf.-
' n~ı ız erın en.~ onan.~uı 1 zaretinin emrine verilmiştir. tandır. Bunlardan ilk ikisi 1911 
ıkıye aynlmı~lı. Bın Cebel utta- B fı d'- "k" hl d" ·ı · 19 33 d"'" . lı k d . l' u smı an ıger ı ı zır ı, ya- de denize in ırı mı~ ve -
rıkta, ıgerı s en erıye '.~anın· ı ni, İmpero ve Roma o tarihte 37 seneleri arasında tamir ve tec-
?~ bulunuyor ve Akdenı.zın dbu henüz tezgahta idiler. inşaatın did olunmuştur. Diğer ikisi 191 3 
ıkı. ka_P1.

1s11h
1
• muha~a~a edıy~r .u. biran evvel ikmal olunacağı hal- de demze indirilmiş ve 19 3 7 - 39 

lngı ız erın bu lımanları us ıt· 1 t f nda "dd' ı ak · . I . . . F yan ar ara ı n ı ıa o unm - senelerinde yenileştirilmiştır. tıhaz etme ermın st'!behı, ransa· 'd' 
h t k ·ı 'd' F ta ı ı. Bunlar, 23,629 tonilatoluk rıın arp en çe ı mesı ır. ransa M ı· · · .ı._ ·ı._ "ft'h 

k. 'l"h lk Af ik usso ınının, ıoı nassa ı ll ar zırlllılardır. Mürettebatı 1198, ter ı sı a ett ten sonra rı a· ... • f ·ı )ih · · 
d k • 0· Ü ahk l' eUıgı bu sını gemı erın te~ atı süratlcr'ı saatte 2 7 mıldır Bu sı· a ı ızert m st em ımanın· d . · L 
dan istifadeleri kab}l değildi. Ta· ı §U ur: . 

2 
• 1 nıftan olan be,inci gemı, ~ eo· 

bii bu dar sularda dolaşmaları 1 5 pusluk, yanı ~ 8 sant~et- narda da Vinici~ 1916 sen~~~· 
tehlikeli idi. I relik 9 rop_: 6 pusluk, yanı 15 yanı Taranbo limanında bır ınfı· 

B 1 b b h 'k" d santimetrelık 12 top; 3,S pusluk lak neticesinde berhava olmuş-
unun a era er, er ı ı o- ı 1 2 tayyare dafi topu ve 40 tay- tur. 

nanma ayn ayrı dola§ıyor, d f' "t lyo""z'u" 6 6 
ı 1 d CI yare a ı mı ra · Bu ~ırhlıların ilk ikisi, 1 , la }'an onanmasını arayıp u· ı .1 . k" 1 • I O 1 
ruyordu. Her iki donanmanın Bu gomı erın .. ma ıne erı en ptı&luk 1 2, 4, 7 put uk 1 top a, 
b" 1 · .: t" B w ıon sistem •motorlerle hareket 3,6 pusluk 8 tayyare dafi topu 

1 ır eşmesı guç u. una raıı:men ı d S" atl · ~aalte 36 milden ve 3" tayyare dafı" m"ıtralyözü '1e talyan donanması taarruz cesa· e er. ur erı " u _ ı.ı 
retini gösteremedi, sahil müda· ı fazladır. mücehhezdirler. Diğer ikisi de 
faalarının arkasında ve başlıca 

1 

Her gemide 3 tayyare vardır. 16,6 puıluk 1 O, 5,3 pusluk 12 
bahri üsleri olan Taranto liına- Bu ımıf ~ırhlıların ikisi 19 34 ıe· topla; 3,S puılu~ 1 ~ tay~:are d~~i 
nında kalmayı tercih etti. hesinde, diğer ikisi 1936 aene· topu ve. 39 dafı mıtralyozle mu· 

1 ·1· d · ı · T 

1 

ainde tezgaha konulmuştur. 1 cc'hhezdırler. 
ngı ız enız tayyare erı, a. l . d B N 

d k. it ı f'l " mperoya gehnce: onun enı· • ... ranto a ı a yan ı osuna mues-
ıir bir hücum yapmıya muvaffak 

Yazan: OÇ YILDIZ 
l[J) ünkü gazetelerden birin

de iki satırlık bir polis 
haberi nasılsa gözüme lli~ti: Fa· 
tihte 1stiklal lisesi taraflarında 
bir duvar dibinde gazete kağı
dına sarılı on beş günlük bir er· 
kek çocuk cesedi bulunmU§. 
Ölümün ıbu kadar ucuzladıiı 
!_e bizim eski takvimdeki cC411· 

reler gibi her gün havaya, ıuya, 
toprağa sağanak halinde düştü
ğü bir hengamede kağıda sanlı 
on beş gÜnlük bir çocuk ölüsi
le meşgul olmak belki hafiflik
tir. Fakat nedense zihnimde 
tıdeta kendiliğinden ibir silrii 
karışık sual uyanıyor: 

- Bir kere niçin gazete kfl
ğıdına sarılı' On beş gün hep 
böyle gazete için.de mi yaşadı, 
yoksa sonradan ken<:lisini pa
ket halinde sarmak iMiyacı ha
sıl olunca mı ib6yle yaptılar~ 
Acaba kendi kendine mi. yani 
hastalık.tan yahut, gazeteye sa· 
rılarak duvar k.ovuğuna sokul
ması keyfiyetinin işaret ettiği 
fazla refahtan mı öldü. Yoksa 
bir cinayete mi kut.ban gitti} 
Kendi kendine öleydi heriıalde 
kağıda sarılara.k duvar kovuğu
na sokulmazdı (gerçi bizde do· 
ğur doğur da duvar k'ôvu~una 
sok diye bir atalar sözü vardır. 
Fakat ~unda cöldürdüktcn 
sonra> kaydı yoktur.) Kendi 
kendine ölseydi sahibi onu gö
mecek para bulamazsa Beledi
yeye, o da olmazsa Belediyenin 
süprüntü arabasına teslim eder· 
di. Şu ha1de ikinci faraziye yani 
biçarenin bir cinayete kuıiban 
gitmiş olması alda dalfıa yakın 
görUnüyor. olmu§t.ur, 11 / 12 gecesi yapılan 

bu hücumda halyan donanması· ,, ı na kati bir danbc vurmu~lıırdır. 
Bu baskının crte3İ günü alınan 

ı foto~raflardan (Liltorio) ıınıfın-

- O halde öldüren kim? On 
be~ günlük bir 90cuk, ge~n 
giln eski ıhapi&hanc civarında 
öklürU!en seksenlik dilenci karı 
gibi parasına tama edilerek bo· 
ğuhnuıı olamaz? Sonra yalnız 
on beş gün ya~amış ibir mahlu
kun kimseyi gücendirip kızdır
unı)'a vakit ibulmu;ı oJması da 
ıüpheli. Hasılı gazeteye sarılı 
ceset için hariçten bir uıüdaha
le pek az mümkün görülüyor. 

Baglakl Program dan bir, (Comte di Lavur) 11nı· 
fından da bir ~ıthlının ciddi ha
sara uğradığı anlaşılmıştır. lç YAG URLARI 8 Program, 8,03 Hafi! progrnm 

!Pi.), 8,15 Ajans haberleri, 8.30 ~tu
zik programının devamı (Pi.), 8,50 
Ev kadını • Konu,ma. 

12.30 Program, 12,33 Fasıl heyeti, 
12,50 Ajans haberleri, 13,05 Fasıl he 
yeti programının devamr, 18,20 Ka• 
:nfık program CPI.). 

:ıs Program, 18,03 Radyo o&B or4 
kestrası, 18,40 lnecı9U 19,115 Keman 
RO!oları, 19,30 Ajana haberli!ri, 19.45 
s.ıc;tlıTıtş muhtelit l}Arkılar, 20,lli rad
yo gazete!ll, 20,45 eevnmı, parçalar, 
21 Dinleyici latekle.rl, 21,30 Konuşma 
(Sıhhat saati), 21,41S Radyo orkes
tra!lı, 22,30 Ajanlı haberleri, 

limanda bulunan iki kruvazörle Bazı inıı.anların alnında, yUzüode, Hclo bu hal kadınlarda olursa Cl&-
iki mu;vin kruvazör yana yatmış ha.'ın ~lı kııımılarında, boyun "e kıı 
olduğu ve etrafları mazotlıı mu· ı laklar cirnrında. hatta \licudün elhl
hat olduğu tesbat edilmiştir. ile ilf' örtiilü yerlerinde bir takım 

ltalyanın 6 sa.Hı harp zırhl111 ),1varlak ,.e ywnuşak urlar görürsli
vardır. Bunun 3 de biri kati ola- nıl&. nunıar, battan ufak iken, za. 
rak, yanın muhtemel olarak im· nıan g~tlkçe bilytirlcr. l\fusallat ol· 
ha edilmittir. 1 dııkları yere giı~. ,ahsa sıkıntı \f!r-

İtalyanların, Littorio ıınıfın- dikleri gibi, yuzcle \C başta olurlarsa 
dan olan 35 bin tonluk zırhlıları, lruıanın, estetik bakımından, güzelll
donanmanın en yeni cü:ıütamla- l ıtıne ,.e tenaı;übiine de halel ,·erirler. 

ha ehMmılyetliclir. 
Bu urları elle yokladığınu:r. 1.aman 

deri altında, yum~ ve öldllklıırı 

yete ınkı bir aurette yapı,mamı, nl
Ctuklarınt, pa.rmaklarımı:ıın altında, 

hl!lııetmek mUmkUndiir. 
- Acaba yakınlarından biri, 

mesela anuı mı dersiniz} Bir 
Bunlar, nert aıunda toplanan ,., ananm çocuğuna kı> ması kabil 

yat btrtkıntuerınctcn ll>aret olan tch· mn Olmaz vcy değil ... Kadın
ilke 17. urlarcbr. Adlarına ltekfmllk cağızın ıekHsiz bir et parçasına 
dlllnd~ (Lipom) derler. gönül bağlnmıya vakit bulama· 

Tehllkesb: olmaları, {kan er) '\C mı§ olmaeı pek mümkündür. 

(~ _______ o __ L_M~u __ ş ___ H_l_K __ A_v_E __ L_E_R _______ ) 
(Sarkom) dedikleri fena urlar glhl Yumurcak biraz gülmiye, söyle-
hayatr tehdit edkl bir azgınlık glls- miye, örümcekli parmaklarile 
tf'rmemelerinden ileri &"'llr. Tclıll· kadının burnunu, saçlarını çe· 
keleri yoktur amma, bazı defa, \'il· ki tirmiyc vakit bulsaydı iş de
<'utta hlrdf'n fazla olurlar ,.e çok ğiıgirdi. O zaman ana kendini 
bUytlk bir fekli alablHrler. ona öldürtürdü. 

Bir portakaldan daha bli~ ük yağ _ Kağıda sarılı çocuğu ana· 
urlarına her zaman tesadüf ebnek sı öldürd~e bunu niçin yapmıı 

Gaziantep Yolunda Gördüğüm Münzevi 
[Yaıı Nlılblbln arr.11&u \ll:erlno 
lnlzuı ve aGre&I saklıdır.) 

Allah sl~den raıı olsun. Olmut hl· 
klye müsabakasını açmakla bcnlm 
eekl btr derdime çare buldunuz. Ben 
yaıbcı dfğlllnı. trakat on eene kadar 
oluyor, ıssız bir yol Uzerinde karşı· 
nta. canlı bir romUl kahramanı çık
tı. Ondan işittiklerimi yazmak ihti
yactıe senelerce kıvn.ndım. 'Il'akat 
nereye yazacaktnn, ne CSlye yazacak• 
tım? Vaka defil, maaaı değil... Ba
na öyle geldi ki, herkee •öyle diye
cek: 

_ Yolunun U..tUnt btr roman. kah-
ramanı çıkmışsa bize ne? 

(Olmuş hikAye> mUsabakası içi
mi kemiren macerayı anlatmak İçin 
gUzel bir vesile hazırladı. Üç S{lndUr 
uykum kaçtı. ""razıyorum, çiziyorum. 
Fakat yasdıklarnn hep t"Mml bir ra• 
por 9eıtllne kaçıyor. 

Sıruı gelmll}ken ıöyllyeylm ki, ben 
senelerce mUfettış sıfatlle Anadoluyu 
~tanbaşa dolaşmış ve çoğu hMtı' 
altlarında küflenen ıayıııız raporlar 
yazmış bir adamım. Derdimi karıma 
anlattım. tçimi kemiren hAdlseden 
onun malQmatı vardı. Bana dedi ki: 

- Yazı tarafını unut. Gilya bana 
dilinle anlatıyormuş gibl konUfma 11· 
ıanile yaz. 

Tekrar yuıya oturdum. Bu defa 
yazı kolay kolay akmıya başladı. 

İnsanlar konutur J11>i yumanın 
ııırrmı öğrenseler dağ, tat yazıcı lle 
dolacak. Belki de sizin mUıabakanız 
eayesinde böyle alaylı yazıcılar ye
Ufir. 

Kısa hlklyeye çok uzun başlangıç 
oldu, amma kuıura bakmayın. 

Efendim, on ıene kadar oluyor, 
(Keller} istasyonunda trenden indim. 
Gaziantebe &itmek U:aere bir otomo
blle bindim. Karanlık bumadan Ga
zlantebe yetişmek için şoför, otomobi 
U alabildiğine koşturuyordu. Klmbl· 
llr ne dalaveresi vardı. Benim acelem 
yoktu. Daııın dalgın etrafa bakıyor
dum. Ara sıra : cCanım, biraz ya
vq> diyordum. 

Bir aralık yoldan yUz rnetre kadar 
usakta. garip bir araba göZUmt m,. 
U. Tekerleldtt Ulerlne yapılmıf, J*l· 
oereli kl\,Uk bir kulUbe clbi bir ,ey-

di. Bu yolda bir arabayı ancak film- kurtulmak ve A.ııade blt hayal ge• rnümklinıfür. Bu biı,,iildükte bir ur, _,_ l 
olabilir'? Acaha çok f-ir o -!erde, blr de daha bUyUğUnU seneler- çlrmek aklıma geldi. Muhitten, za • vik·udün göze göriinlir bir y~rınııe ki ,_ 
duğu, bakamıyacağına a ı ıı.es· 

cc ewel at canbazlarında &ör - mandan, mek!ndan tamam ile Azade oluna, ~k \'Ü'klil bir maııuta verir. tlği için mi) Caiz fakat bunun 
müştUm. Anadoluya olan hUlUn 8e· olmak ha.sretile Utredlm. OOaUmün Azadan bual&ruun l!eJ'hM«:e v&U\lfe -ha§ka bir çarcai de vardı. Meııela 
yahatıerimde buna ben&er bir şey gtttiti yere gidecektim. Yıldızların ıörmllllllae mAaJ c>lm.,..ndan ın11uaıe Darülacez.eye götürilp bırakır
ı;örmemiştim. Merakım uyandı. A- altında ruhumu dinlendirecektim. Ah gel~ ıılkın&t da büıta ınalmam ~ dı. Gerçi ora 

1 
Jstiklal lisesi ci-

deta canlı bir romanın l:tlerlni sez· baplarmu yörüklerden, köy!Ulerden, c'llM<e bu belıl~ yal; uru ne müz'lç bir ak 
varından daha uz tır amma ... 

dim. Şoföre: 1 basit insanlardan seçecektim. ll'IM Mu- &ua\'\'ur edla... Sakın kadıncağız c.kadro dolu. 
- Dur, bir dakika tnecetım. De· , Yemiş tarafında babadan kalma Yağ urlanaua biricik tedavi tanı yer vi>k. Alamayıu demelerin· 

dim 1 t v•rdır: Uru 88Mlıllyat Ue etkarhp "' · bir, iki dUkkllnım vardı. On arı l!ll • den korkınut olmasın. Mamafih 
Ben ses çıkarmcıya kadar araba- tım. Adanada bu arabayı yaptırdım. kurtulmak. A.-ıı&dan \'erUecek vefa 

akı tık B. d "rtlJ k ı .... ed k 1ııı bana öyle geliyor ki o daha zi· dan epeyce uz a9mış · ıra.z ge- Gôrdüğtinüz çoban yetim bir çocuk... d~rı an llu ere ay... fl('f! ç 
riye basmaımı şotöro söyledim. Hi· Çok uyıı.ntk bir zek.lsı var. RayattnıR bit llıtç yoktur. Urlara ulak iken yade 'ha§ka bir ~eyden korkmut-
zaya gelince çıkarak arabaya doğru katıldı. Benden ders alıyor ve çnk iyi yapıllM'ak amollyat, hem çabUk, llem tur: Kimsin) Çocuğun babası 
ytirlldUm. Yerde sakallı bir adam öğreniyor. de kolay olur. Bu o kadar bMtttlr ki, kimdir~ Nikahın var mı? Yok 
bağdaş kurmuştu. Bu "zadcl'""ın' tadını bılıeniz... Sa· yatakta yatmayı bUe kap ettlrmM. · d k "' T nd üzerinde kaba bir ııpor Mvabr var- .. "6 ıse ne en yo tur r arzı a ce-

bah olunca tra" olmak yok, başka- l'alnra t•l'Mlnı unutmamalı ki, Ye- 1 ·ı t - .J·l ve dı. Kırk yaşlarına yakın bir adamdı. Y vap arı yazı ı e z.ap euı en 
!arının kurdu.ı..· usullere göre yaşa- ik •-- a -n•·a. (Soıomk Zeki gözleri, aevlmli tavrı dikkatimi ""u rem m rop-ını .,_ ... l!I. • "u ucu nereye ıgidcccği bilinmiyen 
mak yok. Umumt sele katılıp gitml'k ben 

ci!lbettl. Biraz uzakta bir at, birkaç abeeler) 7&A' urlanna çok aerler. Lı'r takım suallerden. Ne çıkar 
yrık. Karnım acıktığı saatte vUcudfl- 'D 

koyun ve keçi, bir de çoban kıya• B•alaı'a bir kere blpak varuluna ka· demeyin? Belki kadıncağız saf 
tetıl çocuk vardı. Çocuk hazın hazln mUn gıdasını tazeliyorum. BUtiln 
kaval çalıyordu. rast geldiğim insanlar ahbaplamn - peımlMI llOI' olar. °"110 lçl•dlr ki, bir aşığa kemlini bakir bir genç 

Teklifsiz bir tavır takınarak: dır. Bir, iki kitabım var. Bazan co- ameliyattan en·cı ura bir iğne ıt0ka· kız olarak satmayı kunnuştur. 
- tns ml8inia, cin misiniz? Diye 'uyorum, duyduğum hisleri karalıya- rak 191He 110iuk abee1e deillet ede· Belki birkaç sencden'beri uzak· 
d B .. 1 b" thk !ekli k !Ub rum. Belki de bir gUn bastırınm. ~.-. ..... ceırellat olup oımaaaıı..nı ,._.._ 

sor t1m. oy e ır ~ er u e .. - ._ 8 ' -'-7 ta bir kocuı vardır. Yahut bel· 
ile bur 1 d i'l.niz ne? Mesudum. Bu se.ndetten uzak &eçen .. ___ ._ .............. ntn ilk ·.·~ tı .. •r. 

a ar a .......... ~·· ,,._ uı kı' de babasından, karde§inden - Hoş geldiniz, buyurun. Diye be- senelerime acıyorum.> Dr. NURi l:RGENE 
nl oturttu. Gıpta etmedim delil, fakat 9oför :ki>rkuyor, ellerin 1kcndisini ayıp-

«Buııanıış olacaksınız> diyerek ıabırsızlanıyor. <AkimUiı\törUn flU'• -------------- laımasından utanıyor. Bunların 
RAŞlT RIZA TİYATROSU kendi elilc bir ayran ikram etti ki, jı yok. LAmbalar yannııyor.ıı diyip b_....i haritada yazar. Bu vazi-

. rd ç · HALİDE P1ŞK1N BİRLl.KTE "'Y'" 0 gtın bugUn ıettl!tlnı unutamam. duruyo u. aresız ayrıldım, yette rocukları h'ıç merasİ.m8İZ, 
Kendimi tanıttım. Zeki Adam, ilk O zamandanbcri ne zaman bir şe- Kadıköy SüREYYA Sinemasında ~ 

Suallmd"n ve bu tanıtmadan rnaksa· ö Bu ~ hatta analarına kim olduklarını " ye stkrlsam Gaziantep yolunda g r• B E N t ö p tr N (j z 
dımı ve merakımı ıınladı. dUğtlm mUnzevlyl hatırlar ve onun sormadan kabul edecek bir mü· 

- Kısaca anlatayım, dedi. Ben de bade hayatının hasretini, Adeta aç- S • ,., T kk •• essescmiz bulunmaması ne ya-
sizin ~ibl bir memurdum. Titizdim, lığını duyarım . Acaba ne oldu? Hl- amımı eşe ur zıklır. Böyle olsaydı lstikl!l 
ııerı ııtmıye çok hevesim vardı. Kı· IA artıbaalle Anadoluyu dolaşıyor Oğlumuz M ı: u M z T y ı: Z- lisesi civarındaki duvar kovu-
yafetlme dUşkUnd!lm. Hayata alt en mu! lnl'lva Almlnde yazcbfı yazılar D A N B :.; a K 'in benUz 16 yaşın- ğunda bulunan çocuk belki beş 
kUçUk teferrUat beni canlı canlı mef neden basılmadı? da utuıu dolayıBiyle biPJ te9el11 \'o on sene sonra okur ve faydalı 
gul edebilirdi. Dairemden staj lçin Bana 8yle geliyor ki, çok zevkli ve kederlertmlH l.IJUrak edealere ale- bir inaan olurdu. Gazeteye sa· 
Avrupa.ya bir memur fldecekU, Ben meraklı bir rorr.an okudum. Fakat nen teşekkür ederiz. rılı çocukla ne kaybettiğimizi 
gidilecek memleketin dilini biliyor • ton aayfaluı kayb01dufu için netice- Dr. Melullet IWınil Berk ıimdi<len kcstirmiye muktedir 
dum. Daire heeabına benim gönde • elnl öfrenemedlm. w efl. Meliha Berk miyiz jl 

rilmem herhalde faydalı olacaktı. ------------------------------------------
Sıra ve hak bende idi. Dil bllmlyen, 
işten anlanııyan biri nASılsa kolayr
nr buhlp fitti. Buna ÇC>k llkılCSını. 

tşttndı!n istifa ettim. O zamana ka
dar beni muayyen bir hayat ,ekllnc 
bağhyan biltun bağlar bunun arka
sından gevşedi, eonra ÇÖEUldU. HIC 
bir şeyden zevk alamıyordum. 

Bilmem nMıl oldu! BUtt1n bu son
sua kaygulardan, bu yerai& U.UntU • 

• , 
İstanbulda bi~ filme llMIİp olnuyan bir muvaffakıyet 

LEYLA ne MECNUN 
l PEK Sinemasında Bugün, 4 ncü ve 

SONUNCU HAFTA başladı 
!erden, bu mlnasız dJclinmelerden ............................................................ l!llli .. !iliiiiiiiim!IB!l .... 11 .. 11111 
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1İstanbulun Çöpleri Hür Fransız BerlinMülakatından 
Hava Kurbanlannın D . D .. k .. I d. Kuvvetleri Umumi Cıkabilecek 

Bilancosu enıze o u eme 1 Karargahının Tebliği Anien Neticeler 
' Londra, 13 (A.A.) - Dahili emni- Mavnacılar, Müteahhide Bir Protesto -

yet nezaretinden blldirilıniştir: 
Teşrinievvel ayı zarfında İngiltere Gö ıdererek Çalışmıyacaklarını Bildirdiler 

üzerine yapılan hava akınları esna
sında 6334 sivil ölmliş \'C 8695 sMl 
varalanarak hastanelere kaldırılmış-

İstanbul çöplerini denize dökme i- tahmil ve tahliye işlerinin artmış ol
şlnl lizcrlerlne alan mavnacılar diln ı' mnsıdır. 

t.ır. müteahhide bir protesto göndererek Limanda daha fazla Ucrctle ış tc-
EylQlda 6954 kişi i:ılmüş ve 10615 ışlcrlne devam ctmiycccklerınl bil- min eden mavnacılar eski tıı.ahlılitle-

kişi ağır surette yaralanmıştır. 
EylUlde 6954 klşl olmüş ve 1061G 

kişi ağır surette yaralanmıştır. 
Ağustosta 1075 kişi ölmüş, 1~61 

kışi ağır surette yaralanmıştı. 

Temmuzda 258 kişi ölmüş, 321 ki
ti ağır surette yaralanmıştı. 

Jirmişlerdır. rlni ifadan vaz geçmişlerdir. Bıl!ı.hara 
Müteahhit belediye ile yaptığı 16 mavnadan 8 inin sahipleri bugiln 

kontratta çöplerın her gün denıze tekrar çalışmıya başlıyacaklarmı bil 
dökUlcceğını taahhüt ettiği için bu dirmışlerdlr. 

llnl vazıyet karşısında ınuskill \•aziyr. Dün bu hususta l<endlslle konuşan 
te dUşmUş ve elinde men-ut ve:;altle bir arkadaşımıza müteahhit Mehmet 
çöpleri nakle çalışmıştır. F k:ıt bu Oğuz Han, yaptığı taahhüde ı:ıadık 

\'CSalt klifi gclmedı~indcn çbplcrin kalmak için elınden gelen her şeyi 
18 hazirandan haziran sonuna ka- mUhim bir kısmı denize dôkilleme -

dar 336 kişi ölmüş ve 476 kişi ağır miştir. yapacağını ve işlerin bugUndcn iliba-
urettc yaralıınmıştı. Mavnacıların bu şekilde hareket- ren tekrar normal seyrıne gireceğini 
Bu suretle 18 hazirandan teşrini- !erine sebep son günlerde 1 imanda soylemişlit'. 

evvel sonuna kadar ölenlerin adedi 
14957 ye ve ağır yaralananların ade
di de 21368 kişiye bali~ olmaktadır. 

İngiliz Kral ve Kraliçesi yardım 

listesine kaydedildiler 

İngiltereden 
İ dhalat Eşyası 

Birçok 
Geldi 

General Dö Coll 

Loncira, 13 (A.A.) - Htir Fransız 
kuvvetlerinin umuml karargahından 
tebliğ edilmiştir: 

(Başı 1.ılrlnclde) 

dur. Acaba Sovyetler ya uzatılan 
yemlere kapılma veya yılma su
retile tabi vaziyetine inmeyi ve 
hareketlerinin serbestisinden vaz
geç.meyi kabul edecekler mi? 

Buna ıhtimal vermek güçtür. 
Sovyet Rusyanın mukadderatını 

idare eden B. Stalın, bu devrin ı 
en anlayışlı, en zeki, en ihtiyatlı, 
en temkinli insanlarından bıri ol
duğunu ve pek müşkiıl ve çetın 
vaziyetlerin hakkından gelebıldi
ğini isbat etmiştir. Yarın dünya· 
ya bakım bir Almanyanın niza· 
mını ister istemez kabul etmek 
tehlikesi karşısında bugün şu ve
ya bu yemle elde edilemiyecek 
bir memleket varsa o da Sovyet 
Rusyadır. 

YENİ 
,~#~$Z?'$MıW~1W~IY$$##~ 
~ On uzip rnlı . h•pa de ~ 
m 1 Pa•İ•İıı toıı "'oduı Kııtu· 

ıı•ın ortuır•dalU delılııeo ~ 
~rebilir.iaiı ·~ 

Evvelce mümlıii" oldup 

2 laHVY\lr edile.,ıyen dat.a 

1:.afil da ita iace bir putlra! 
(baval .. dırılmıt) ; dır . 

Yeni va ... rı. l<olnı ad.t• 

3 FranMDID Midi bavalHİD· 
delıi çiçelı.leri kolıJımıt 
hinioi bulaealıııo11ı . 

il 

4 
Bütün ı\in aalljt duı1a1· 

çünlci " Krema k6pip '" 
ile k.,ııtırılmıtlır. 

Güıei .. Fiai.,,at" 

5 riiııir P ~e Y•p•r
dan veya terle,.e· 
d,.n lı:attiyen ınGtı-

1.Sr olmn. 

6 Bü1•1ı "'odelde 
yeoi ve en.İp lıuto . 

Satın olmozdan~ e~1 
HAKiKi RENGiNİ iZ 

GOREBILIR5iN 

Londra, 13 (A.A.) - Kral ve krali

çe Yunanistanda harpten mUteessir 

olan sivil alıaliye yardım listesine 

kaydedllm~lerdlr. 

Gelen Eşya 500 Bin İngiliz Liralıktır ve 
Mühim Mikdarda Otomobil Lastiği Vardır 

General de Gaulle, Vichyde neşre
dılen tahriklımiz haberlere cevap o
larak, Lıbervılle şehri hür Fransız 
ku\'vetlcrl tarnfından zaptedillrken 

Yılmak meselesine gelince; şu. 
rasına şüphe yok ki Almanyanın 
milyonlarca serbest askeri var
dır. Bunların hepsi Sovyet Rusya 
üzerine saldırılırsa belki de epey
ce arazi işgal ede'bilirler. Fakat 
Sovyetlerin hududsuz arazisinde 
şu kadar kilometre ilerilemek, Ci· 
han harbinin neticesi bakımından 
Almanyaya birşey kazandırmaz. ! 
Aksine olarak lngilterede terü ••••UA'-Wil~a+.l~llJM~ 

Kwiu1111"' ort11ınlıkl dıllkt.. bılı,.... 

Son iki gün içinde memleketi- 1 ya, mensucat makine aksamı, de· bu şehırdeki sivil ahallnln zayıata 
mize İngiltereden çok miktarda nıir eşya, bakır levha. kağıt, tel· ı' maruz kaldığını kat'l olarak tekzip 
ithalat eşyası gelmiştir. siz cihazı, filim, kuru pil ve aküm- eder. Gabon ınUsteııılekesinın mcrke-Hifler -Molotof 

Mülakatı 
Oö rt Saat SU rdü 

(B&.1l birincide) 

Molotofun ziyareti İngiliz 
gazetelerini mqgul ediyor 

Londra, 13 (Af\.) - Fran• 
sız istihbarat ajansı bildiriyor: 

Gelen eşyanın kıymeti 500 latör, röntgen levazımı, beton zınde bundan böyle hUyük bir hir
bin lngiliz lirasıdır. Bunların ara- malzemesi, teneke, çelık çubuk, lık h!ikOın sUnııcl<tedlr. Bu suretle -
sın da mühim nüktarda otom o- · · b' •'ıklet ve nlolosik- 1 dir ki, 11 teşrinisani, bütün Li!>crvllle 

pırınç esya, ı... . . . _ 
bil lastiği vardır. Lastikler piya- . • 1• "ki . l'k l halkı tarafından sıvll. asken \•e dııu let ıç ve dış astı erı, çe ı ev· ı . , 
sanın bugünkü ihtiyacını tama- . 1 makamların lştırakıle tes it cdılmış-
men karvılıyabilecek mahiyette- ha, muhtelıf kaza~lar v.e çok ı tir. Son haftalar zarfında tevkıf cdıl
dir. miktarda eczayı kımyevıye ve miş olan hür Fransız taraftarları ser 

taze duran ve yarın A'merikadan, 
Kanadadan, Hindistandan, Avus. 1 tralyadan, Yeni Zelaoodan gel· 
mesi beklenebilen milyonlarca 
taze askeri aıkasında bırakmış 1 

:~,t~~;~~~:::~~:.~~~:~~=~ ır: S A N T A 
gi bir tehdidini yerine getirmesi . 
için evvela İngiltere ile anlaşma· ı Herkes, bılhassa ı;ocuklar tarafından alınması gayet 

Bun<Jan Q&§ka çivi, kauçuk eş- tıbbiye vardır. best bırakılmışlardır. 
sı lazımdır ki böyle bir imkanın 1 kolay ,.,, müessir bir müstahzardır. 
bütün yolları sımsıkı kapalıdır. 

Demek ki Alınanyanın Sovyet J BARSAK SOLUCANLARINA 
B. Molotofun Berlin ziyareti, 

son günlerde olduğu gibi, gaze
telerin en mühim l"._erini işgal et· 
mekteclir. 

İtalyan Donanması 
Felce Uğratıldı 

CBa~ı blrincide} 

jYunanlllar Pindusta 
Bircok Esir Aldılar 

' ( Baf l blriJac:ide) 
(Llttorlo) ıınıfından ye dördü yakın mişlerdir. 

Rusyaya yıldırma mak5adile ya· 
pacağı bir tehdidi yerine getir· 
mek ihtimali yoktur. Sovyetler 

Askeri Vaziyet 
de bunu pek iyi bilirler. 

Kar~ı ıta)et tesirlidir. Bar ak solucanlarının bUyüklerdo \O 

kii1:liklerde elıt'p olac:a~ı tehlilteler göz iinüne alınarak MllU· 
r.aıı hastahklnrında bunu kullanmaları faydalıdır. 

Ueklmlcrimize ,.e halkıın11.a tın iye edilen bu rnilstahLar her 
eczahanedr, bulunur. Timesin siyasi muhabiri dün· 

kü mülakat esnasında Rus mu
rahhasları üzerinde kuvvetli bir 
tazyik yapılmış olduğu kanaatin· 
dcdır. Muhabir sÖLÜne ~u suret· 

zam.anda yenlıhm inşa edllm~ olan İtalyan dağ fırkasının son hezime
(Ca, our) bınıhndan olmak hı.ere al- tine sahne olan Pindus bölgesinde 
tı zırhlıdan mürekkep leli. Tam bir Yunanlılar mevzılerini muhafaza et
aıim ile yapılan ve tam bir mu,arra mekte ve İtalyan nıUfrczclerlni te -
kıl etle netlcelcnl"n hu taarru7.dan mlzlemekle meşgul bulunmaktadır -
ııonra ltalyanlarm müe şir 'IUrette lar. Yunanlılar dlişmandan alınan top 
kuJlanabllecek yıtlnır. üç zırhlıları \'e mitralyözleri kullanmıya başla -

(Başı birincide) 
İngiliz ha\·a kuV\ctlerinln yaıltık
ları hüeum neticesinde halynııla
rın 3 saffıhnrp gemlslnln \ 'C lkl 
kruvazoriinun ağır haı.ara uğra· 
mış olmalarıclır. İtalyan radyosu 
bir saffıharp gemisinin ağır ha· 
sara u~radığını C\'\Clkl gece bll
dirml~tl. 

Bu takdirde Sovyet Rusynnın 
bitaraflığını ve hareketlerindeki 1 
serbestiyi Bedin mülakatından • 
sonra da muhafaza edeceğine ve ' 1 

arada yeni paktlar imza edilse 
bile butıların vaziyet üı;erİnc olan ~ 
ameli tesirinin 24 ağustos 19 39 ll•ammm:m•m•••••••••••••!lll!!!l••••__.....I': 

Kutusu 25 Kuruştur. 

le devam ediyor: 

Ruslara ne yolda bir işbirliği 
teklif olunmu tur? Bu bapta hiç· 
bir malumat yoktur. Ruslar ken· 
di heyetlerinin yalnız iktısadi ve 
sınai cthetlerin<Jen bahsetmekte
dirler. Molotofla birlikte hiçbir 
zıracıt veya iaşe mütehassısı gel· 
mcdiğine baktlırsa Almanyanın 
en büyük arzusu iptidai madde
lerle sınai mamulat koparmaktır 

kalmı~ addolunabilir. mışlardır. 

Hatırlardadır ki, ıtalyanlar tara -
fından neşrolunan 12/11/1940 resmi 
tehll~l bir harp gemlııinln ciddi su
rette hasara uğradı~mı itiraf etmiş

tir. Ayni teblif' tayyareteriml:ıcten 

altı adedinin muhakkak rn üç adedi· 
nln muhtemel olarak diişüriıldü*ıi ld 

denilebilir. Alman tayyare fab- dl da dd bulu m"' tur.Haddi -ıatın 
k 1 fth k'k i T a ın ~ 11 

... -: 
rı a arı ~ .a ·ı .~ ngı ız tayyare da bu taarru.ıa iştirak eden tayyare-
kuvvctlerının hucumları altında- , lı-riınlzden ~alnıı.. iki ı dönmemi, ve 
dır. Bu sebeple son aylar zarfın- ehi man tebllğlerinclcn anlasıldığına 
da Moskova Almanların birçok

1 I g. e hunların mürettebatı e'sır clli'l-
tazyiklerine maruz kalmış olsa :~ tur. • 
gerektir. Stalin ise bütün hututu I ş 
.. h · · d ' k d t _,ı_ 't tn;-lliL donanmac;ı Ualyanlarm 
şup esız şım ıye a ar eı>oı 

edılmiş olan muahedeyi imzaya Trahlu garptekl orduıarUe olan mu-
hazırdır. Çünkü onun için bu pa· 1 \asalalarını cla mühim tturette lz'~ 
zarlığın en büyük faydası Hitleri etml!}tir. 

İtalyan tebliği 
Roma, 1~9 numaralı İtalyan tebli

ği: 

Korşa mıntakasında deniye ve 
topçu faaliyeti ohnuştur. Eplr hu
dudunun ötesinde düşmanın ileri mev 
zllerlmize yaklaşmak hususundaki 
teşebbilsleri tardooılmlştir. 

Hava teşekktillerimlz Pindus üze

rinde Mltzui yol iltisak noktasında 

düşman mevzilerini bombardıman et

mişlerdir. 

Bel'at mıntaka&ında Blcnheim ti

pinde bir tayyare avcılarımız tara -
fından dUşürUlmUştUr. 

Düşman tayyareleri Draç üzerine 
bir hllcum yapmışlardır. Birkaç ölU 
ve yaralı vardır. Bir düşman tayya
resinin dUşUrUlmüş olması muhte -
meldir. 

Dlişman tayyarelerinin Brindizi, 
Taranto ve Bari üzerine bir taarruzu 

İngiliz ha\& kuvvetlerinin dur
madım Brendl.ıl, Tararıto , .e Uari 
Umanları üzerinde kCf!lf u1:uşlını 
yapmakta oldukları 'e bu arada 
Bariyi bombaladıkları M>n haher
lerden anlaşılmıştır. 

l'UXAN • 1TALYA~· CEPHE· 
SiNDE: italyan ha\a kuvvl'tleri
nln bütün gayretlerılc dalga dal
ga Görlce 'e Eplr mıntakusmda 
l"unan meullerlne yüklenmeleri, 
sahil mıntakasındaki İtalyan kuv
wıflerlnl Eplr eepheslnin merkez 
kı mına yakla.,tırmnk gihl ltal
yan umumi ceph~lnln yeni baş
tan tanzimi haı.ıı·lıklarının Yunan 
ordusu tarafından ihlal rdilmcme
si maksadlle haYa kun·rtıerinln 
kara ordusuna yaptığı yardımlar
dandır. 

AFRİKA CJEPHESl:'IJDE: ~Ü· 
,.4';\"j kanalına ve garblndekl iki 
tayyare meydanına İtalyan ha' a 
kunetıerinln bücumlarl Kasa\·a 
f'trafındakl ınmıademeler \e llabe
~ıstandakl mulıt~llf hedeflere kar
şı İngiliz hlkumları kaydedilmiş· 
tir. 
Ha~ - Sudan hududundaki mıi

~ademelerln mahiyeti biraz gev
~eınry gibi görilliiyor. ---o 

Arap A!em inde 
Mihvercilere Karşı 

Husumet Artıyor 

paktının tesirini geçmiycceğine 
hükmetmek caiı.dir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Askerlik İşleri 
Şabere Dawet 

Kısa hizmetliler çağrılıyor 
Kadıkoy A!'kcrllk Şubesinden: As· 

kerliklerlno karar verilmiş olan ehli· 
yetnaınesizler ile orta ve tam ehl~
yetnamelilcrln ehliyetname ve nü
fus clizdanlarlle bırlikte 24 saat zar
fında şubeye müracao.tları aksi hal
de askerlik mükellefiyeti kanununun 
89 cu maddesi mucibince haklannda 
muamele yapılacağı ilan olunur. 

* Yabanrl Kadıköy Askerlik Şube· 
sinden: Yüksek askeri ehliyetnameli 
lise mezunu ve tam aakerl ehllyetna· 
meli, orta As. ehlıyetnameli ve aske· 
rı ehliyetnamesi olmıyan 336 doğum· 
lu ve bu doğumlularla kısa hlzmetll 
askerliğine karar verilipte sevk~U
mlyen Kadıköy, Üsküdar ve Beykoz 
kazalarındaki yabancı kısa hizmet
lilerin ikamet senetleri, askeri ehll
yetnameleri ve nllfus cUzdanlarile 
bırlikte acele şubemize başvurmala
rı. 

başka yerlerde işgal etımek ola- 9/10 lkinciteşrln gecesi donanma 
caktır. Stalin bu gibi vasıtalarla Sldi-BArtınlyl muvaffakıyetli surette 
hiç olmazsa bir ve belki de iki, bombardıman etmiştir. Kara batarya 
ÜÇ. senelik bir zaman kazanmak !arı mukabele etmişlerse de gemile
fırsatını elde edeceği ümidinde- rimiz ne maddeten ve ne de insanca 
dir. Almanya ve Rusyadan hiç- zarar görememiştir. Dtj!'er taraftan 
:>İrisi bugün ipleri koparmak ni- denizaltı gemilerimizden birisi bir 
;etinde değildir. Fakat her iki destroyer hlmayesinde seyreden lkı 
tarafı sev.külceyşinde esasa taal- gemiden mUrekkep iaşeci kafileye ta 
\ık eden mühim 'bir fark nazarı arruz etmiştir. Bu taarruz neticesin
dikkate çarpar. Rusya Almanya de ağır surette yUklenmlş 3.000 ton
ilc hiÇbir vakit harp etmeyi arzu Juk gemilerden biri batmış ve diğeri 
etmez. Almanya ise şimdilik muhakkak surette hasarzede olmuş 
Rusya ile harpten içtinap etmek- ve muhtemel surette de batmıştır. 

blldirihnektedlr. Yalnız bu son şehire 
de bombalar atılmış ve ehemmiyetsiz Kahire, 13 (A.A.) - Reuter mu-

ZAYİ - Tıp fakültesinden 3.11 .939 
da aldığrm 3004 numaralı hliviyetimi 
kaybettim. Yenisini alaeağımd:ı.n es
kisinin hUkmU yoktur. 

hasarlar olmuştur. üç yarah vardır. habiri bildiriyor: "Mustafa Akın 

Cirid kadınlan asker olmak 
Harbin başlangıcındanbcri Arap 

aleminde mihver devletlerine karşı Sahibi ve Ne_,riyat MüdUrU: Atune' 

istiyorlar husumet bllrlz bir surette artmak- Emio YALl\lAN - Basıldığı yer: 
tadır VATAN MATBAASI 

Hanya, 13 (A.A.) - Reuter Ajan- · 

ıedir. 

Milll Şef Dil, Tarih 
Fakültesinde 

(Başı birincide) 

tine işaret buyurmuşlardır. 
Coğrafya enstitüsünde milli 

kisvesile Türkiye cografyasının 
vücude getirmenin kaıti lüzumu 
iızerinde duran Milli Şef, ensti
tüye değerli çalışma direktifleri 

İngiliz parlimentosu haberi aJkıı 
tufanile kartıladı 

Londra, ıs (A.A.) - Bugiln B 

Churchnt A vıı.m Kamarasına girdiği 

?;aman mesut olduğu halinden anlaşı

lıyordu: 

Az sonra Avam Kamarasında söz 
alan B. Churchlll, «Meclise iyi bir 
haberim var> demiş ve Bahriye Ne
zaretinin tebliğini okuyarak İtalyan 
donanmasına indirilen ve bu donan
mayı mcnnı;: bırakan darbeyi bildir
miştir. 

Tebll~ okunurken B. Churchill'ln 

sının husust muhabiri bildiriyor: 

Yunan Kralına Girit kadınları bir 
telgrat göndererek ltalyanlara karşı 
harp etmek için kadınlardan mürek 
kep bir bölük teşkil etmek üzere 
müsaade talep eylemişlerdir. Girit 
dalı'larmm ortasında LABiti ismini ta
şıyan meşhur bir ova vardır. Bu ova 
etsanelerde Zevs'ln doğduğu yer ola 
rak gösterilir. Şlmdi ltalyanlara kar· 
şı harp etmekte olan en cessur Girit
li askerlerin çoğu bu ovanın evlll.dı

dır. İtalyanlara karşı harp etmek is
tiyen kadınlar bu mıntakada bulu -
nan köylerde yaşryan kadınlardır. 

Kendilerini ziyaret ettiğim esnada vermiştir. 
Yaşıyan diller, klasik diller ve sözleri alkış tufanile sık sık kesil- bana şu cevabı verdiler: 

felsefe enstitülerinde, Milli Şefi- mlştır. «Biz dağ kadınları hUrriyetimlzi 
miz kütü~hanelerin tertibinden Lordlar Kamarasında da Lord müdafaa etmek için pek gtlzel tüfek 
memnun olmuşlar, talebenin ki- Sncll tarafından B. Churchill'Jnklne kullanabillrlz. Birçok kadınlar çiz -
tap ve not ihtiyaçları üzerinde bcnZcr beyanatta bulunulmu\ltur. rne ve geniş paçalı pantalon giymek 
durarak ilmi neşriyatın çoğaltıl- tedir. Kuvvetli adalelerine rağmen 
masını emir buyurmuşlardır. Rei· yUzlerl Minos mabetlerindeki resim-

1 

- KEMAN, KANUN, KLARNET, UD 

270394 No. SEVİYORUM GEÇE.'IEM 
BAHAR OLUR 

NEVİN 
KEMAN,KANUN,KLARNET,UD 

270393 N GtlL YVZLU GtlZEL Neva rast gazcı 
0. GöGSVNDE BİR AKŞA:.~ Neva uşak gazel 

HAMİYET DUYGULU 
KEMAN,KANUN,KLARNET,UD 

270395 N BEX SANA EZELDE!ll VURGUNU~ 
0. EM!NEll1S YEŞ1L GÖZLERİ sicümhur. Türk dil ve edebiyatı Antonesco !erde görtllen kadmlann k14sik gü-

enstitüsünün billia~ Türk gr~ z~e~ı:ıi:k~k:r:in:ı~m~u~h~a~f~az~a~e~~~e~k~t~~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
meri üzerindeki çalışmalarile R -
alakadar olmuıılar. okullarda omaya 
okutulacak gramer k~taplarının· 
en kısa bir zamanda hazırlanma· Hareket Etti 
sı arzusunu izhar cy1emişlerdir. 

Reistcümhurumuzun bu ziya· Bükreş, 13 (A.A.) - Rador 

retleri dört saat kadar devam et· ajansı bildiriyor: 

miş, Fakülte tedrisatı ve idaresi General Antoneseo, refakatin

hakkında memnuniyetlerini izhar de hariciye nazın B. Sturdza ve 

buyuran Milli Şefimiz saat 20,30 daha birçok zevat olduğu halde, 

da Fakülte talebe ve profesörle- Mussolininin daveti üzerine, dün 

rinin candan tezahürlerile teşyi akşam hususi trenle Romaya ha-

edihnişlerdir. rckct etmiştir. 

MAZOH MEYVA TUZU 
MÜFERRiH ve MIDEVIDIR 

İnkıbaz, Hazımsızlık, Mide Bulantı ve Bozukluğunda, Barsak 
Tembelliğinde, Mide Ekşilik ve Y anmalarında Emniyetle 
Kullanılabilir. Mide ve Barsakları Temizler, Alıştırmaz ve 
Yormaz. il A Z ON İsinİne ve R O R O S Markasına Dikkat. 

Maliye Vekaletinden : 
- Gümüş Yüz Kuruşlukların 

Tedavülden Kaldırılması Hakkında İlan 
Glimüş yüz kuruşlukların yerine sümüş bir liralıklar darp ve pi)'S' 

saya kAfi miktarda çıkarılmış olduğundan gUmüş yüz kuruşlukların 
31/İkincikAnun/1941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması kararı~· 
tınımıştır. 

GUmü.ı; yüz kuruşluklar 1/Şubat/19H tnrlhlnden ıtibaren artık te
davill ctmiyecek ve ancak yalnız malsandıklarlle Cümhuriyet merlte' 
bankası şubelerince kabul edilebilecektir. 

Elinde gümüş yUz kuruşluk bulunanların bunları malsandıkla.ril• 
Cümhuriyet Merkez Bankası şubelerine tebdil ettirmeleri Ua.n olunur 

(70025) (10216) --
Hakiki bir tiryaki için, alıftığı ıigara ne ise ••• aizının tadııı• 

bilenler için de: 

HACI BEK/R ŞEKER/ ODUR. 

ALI MUHiDDiN HACI BDKIR 
Merkezi: Bahçekapı. Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, KadıkôY 

Toptan sipari~ için tenzilat yapılır. 
Bahçekapı, lstanb~l Hacı Bekir Tıcarethanesinin Merkezine 

müracaat edilmesi rica olunur. 

Ticaret Odasında İntihabat 
İntihap Heyetinden: 

1940 senesi nihayetinde müddeti bitecek olan İstanbul ticaret ve _.. 
nayi odası meclisi Azasını yeniden seçmek için ayrılması Jllzım geleD 
kırk ikinci seçicinin intihabı 18 ve 19 BlrinclkAnun çarşamba ve per
şembe gUnleri saat 14 ten 17 ye kadar yapılacaktır. 

A - TUrk olan ve en aşağı bir senedenberi lstanbulda tıcaretharıt 
sahibi buJunan ve yine en aşağı dördüncü sınıfta kayıtlı olanların, 

B - Aynı evsafı haiz kolektif ve komandit ve limited şlrkcuerll1 
mukavelenameleri ile sallıhiyettar bir şerikinin ve kooperatif anoniJ!l 
şirketleri ile resmt müesseselerin meclisi idarelerince tayin edileıı 
murahhas Aza ve mtldtlrlerin, 

c - Azasının adedl elliden aşağı olmıyan cemiyet ve birllklerdeıı 
odaya kayıtlı olanların salahiyettar murahhaslarının 

Odaya gelerek 1940 senesine mahsus oda hüviyet varakasını inuııııP 
heyetine gösteıip reylerini kullanmaları lUzumu ilan olunur. {10836) 

Bursa Maarif Müdürlüğünden: 
ı - Eksil~eye konulan iş: Bursa Çelebi Mehmet türbesinin ~ 

ıı tamlri olup keşi! bedelt 16659 lira 7( kuruştur. 
2 - Eksiltme 26 T~rinlsanl 1940 salı s-ünü saat 16 da sıırs

Maari! MtldUrlUğü eksiltme komlsyoııu odasında kapalı zarf usulil' 
yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait keşlf hUIQ.sası bayındırlık genel ve maarif ve!dl· 
!iği husust şartnameleri, mukavele projesi maarif mUdürlüğQnde fÖ' 
rillebilir. 

4 - Eksil~eye gireceklerin yüksek mühendis veya mimar oırna· 
tarı ayni zamanda tarihi eski bir eseri tamir etmiş bulunmaları v• 
1250 lira muvakkat teminat vermeleri, 3 üncü maddede yazılı cvralt' 
kabul ve ibzar etmeleri, bu inşaatı yapablleceklerine daır nafia rnO· 
dUr!UğUnden ehliyet vesikası ile Maarif Vekilliği veya Evkaf uınutı'. 
mUdürlilğünden husust Şartların istediği vesikayı haiz bulunmıdarı· 
cBu vesika ihale gllnUndcn evvel Bursa vllflyetinc müracaat eduer~ 
Nafia MUdUrlUğilnden ve Maarif Vekilliği müzeler dairesile Ev" 
Umum MU;iürlUğünden alınacaktır.> 

Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair 1940 yılı varakası ue bit' 
likte teklif mektuplo.nnı 2490 sayılı kanun hUkümleri dahilinde bfo' 
zırlayıp 26/Teşrinisanl/1940 salı gUnU saat 16 da komisyon rclfllll!~= 
makbuz mukabilinde vermeleri ilb olunur. •Postada vukubul.---
geclkme kabul edilmez.> (1037'4) 


