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karafı kısmen kaldırıldı 
ı~gilterehar Biliimum binalar.da al nmış olan tertibat muhafaza 
bı tekrar mı 
~şhyor? edilmek şartile normal tenVirata müsaade edildi 
1 Ahn.a.nıann Londrn akmla
l'\ı\da büyük tayyareler kul
~"1-:ı bw]laına.lan fngilte
~ İstila<;IJU tanin edecek bir 
8llaıı addedllemEl'.B. Olsa olsa 
l.ondrn halkı ve İngiliz ım,._ 
1-1.i biraz daha fazla m.ostarib 
01acıat-, shil allefordeki feli
~ dairesi ~leyooaktlr. 

Hitlerin 

nutku 
Nakil vasıtalarında 

eski sistem baki kalacak 
~n: Hüseyin Cahid YALÇIN 

a ngiltere ve bilhassa Lon
. O dra üzerine yapılan 

. tayyare akınları gim-
clise katlar görülı3lllerin en §id
dctıileri derecc;ı;:inc çıktı. Al
lnanıar bunun Ren mıntakasmJ.a 
l)Uas~lldorf Uzerine İngilizler 
lataf ıntlan yapıJan hücumlara 
~~ku.bclc olduğunu söylüyorlar. 
;:__~elldorf'da sanayi merkez
~~· iizerin<le yapılan tahribat 
~kında İngiliz membalann- • 
~ gPlcn malUm:ıt bittabi ct-
1'\fıı tafsilat ve tef errUatı ha
t\ Qeğililir. Y nlruz, çılra.rılan yan
C!ttıarın şiddet ve dch§etinl an
lattnak için seksen kilomet re 
ltıeaafeden alevlerin görülmüş 
~1tluğunu söylüyorlar. Buna ba-
atak bir fikir edinmeğe çalıı;1-

l'o1·t1z. Fakat bu lıususda Al
lnanJarın mul\abclekı i daha. e
~lı lrnn~-ıt telkin ediyor. ÇUn
"U AJmaııların ui;rradıkları b:ı
'ar bu kadar muazzam ve müd
hil} olmasa idi bı t derece hırs ve 
bi.Jdet duymru-.. far ve ı.oudrayı 1 
l'ar:ıtgdc t ahr ibe kalkma.zlıl.raı. 
lier türlü itidal rulilalıazalarını 
'nlutc1cak kadar ilı>r' ,git~~ 'çin 
~endi vUCuatan Uzerindc h is-

-kttiklcr1 acı çok derin olmak 
1ktıza côer. 

Alman devlet reisi 
ilk defa olarak te

dafüi bir nutuk 
irad etti 

• 
Hitler İngiliz hava ta
arruzlarından şikayet 
ve nihai zafere olan 
itimadını tekrar etti 

Berıın, 10 (a..a .) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Alman orduları başkumanda:. 
nı Fülırer, bugi.in öğle üzeri, bti
yük bir montaj atölyesinden bir 
esleha endüstrisi :fabrikasının Al 
man İt')çilerine hitaben bir nutuk 
SÖ'-'!emiştir. 

Bu tezalıilrde, fabrika direk
tör ve mühendisleri, binlerce iş
çi, Alman kuvvetlerinin üç ba~ 
kumandanı Rsylımnreşali Gö -
ring, mareşal Von Brauclıitst'h.ı 
büyüle amiral Raeder , Al -
maıı iş cephesi şefi Dr. Ley , .A.1-

~ (Sonu ~yfa ~ ai.it u n 2 ~e1 
~~~~~~~~~..,-..;......:.-.__;_~~-=------------~~~~~~~~-' 

A lnicn JefJlet reisi Hitler 

-Deniz fenerleri ve tahmil tahliye 
işleri tenviratı normal zamanlarda 
olduğu gibi cereyan edecek 
Ankara, 10 (a.a.) - Başve

ka.Ietten tebliğ edilmiştir : 

15/ 11/ 1940 tarihinde a.lman 
karat' üzerine ışıkları söndürme 
ve karartma nizaınnamesının 

tatbikatı hakkında memleket in 
lıcr tarafından alınan malf.ımat, 
vatandaşların bu vazifeye uy
mak hususunda gösterdikleri 
yüksek hassasiyeti menmuni .. 
yetlo t ebarüz ettirmiştir. Bu 

P.arti Meclis 
Grup unda 
..... . .. 
HARİCİYE VEKit i SON 
HADiflELER HAKKIN~ 
DA 1 Z AHA T V ERDİ 

Ank!U"Q, 10 (a.a.) - C. H. P. 
Meclis grupu umumi heyeti 
10/ 12/ 1940 sah günü saat 15 te 
reis vekili Seyhan mebusu Hil
mi Uranın reisliğinde toplandı. 

Cdseuin açılmasını mütenkıb 
kiirsiiye gelen Hariciye Veldll 
Şükri.i Saracoğlu son 15 günlük 
siyaHi hadiseler arasında bizi a
lakadar edenleri izah etn1il? ve 
bazı hatib!er tarafından sorulan I 
suallere ccva.blar verruişlir. 

Ani tecrübeler ya
pılacağından eski 

karartma tertibatı 
asla bozulmayacak 
arada bir çok noksafilar t:ımnm

lanmış ve birı~ok acemiliklt:r dil-

seltilmiştir . 
Bugün Vekille:r Heyetinin al

d1ğı ikinci biı· kararla, evvelce 
kon1!1an memnuiyc:tlerin bir 
ı.ısmı kaldırılmış bulunmal.tta
dlr. 

Saym. halkımızın, hundan son
ra, zam::ın zaman 'habersiz ola
rak yapılacak tecrübc:leri göz 
önfüıde tut-ırak evlerinde, dük-

So!ıu n1·fa 5 ı;ütun 3 de) 

BULGARLAR 
NE iSTER? 

Komitecilerin Manastır vilayetindeki bü· 
yük isyanları, üç buç.uk ay süren bir 
mücadeleden sonra, nasıl bastırıldı? 
-13-

Makedonya komitesi tarihin -
de kanlı bir saflın. olan " i lya 
günü,, ayaklanması 1902 sonln
rmclu Selaniktc toplanan nır:r

hez heyetleri kongresinde kn.
rarla~tırıldı. On sene hmnrhl.
tan sonra 1903 ~~nc:>;:;inin ilkb:ı.- 1 
harı büyük yangının tuluBtuı ul- l 
nıası tarihi olarak imza altına ı 
alındı. Ayaklanma, ihli-

YAZAN: 

A. N. K. 

ı...F'akut meselenin ehemmiyeti 
uund:ı değildh·. Alınanlar ister 
lıakiknten bir mukabele hücu
~u yapsınlar, ister kendililde
linden hücuma kalksınlar. mu
harebenin iukişafı üıı·rinde bu-
11Uu te::;iri yoktur. Yalnız t ayya
te hücumlarının böyle lzami 
~İd.<Jct kesbetmesi birinci dcfa-
111nda kaybe<lilen İngiltere har
?inc ft:krar başlamak manasını 
ifade efüyorsa bunun dünya iş
leri bakımından bir manası ol

(Sonu sayfa 6 sütun 1 de) j 
~~~--~~~~~~~~' 

1 
ır.ı için en iyi hazırlanmış ' '" ı·n 1 

müsait §Crait gösteren Manas
tır ve Ohri mıntak::ıl::ırmd:> bac;-

k(\tC ~;tiı üklcmc:k iı,in bir beyan· 
name )1azıdanuş~ı. Bu bcyaıınil
mctle Maked011;.·a. l.ümitecilcri -
nin hUrdyt•t \ ' f! in ·aniyet ' için 
uğTuııtı?c!arım. binnen:ılcylı ya
pıl:::cak ~} ~ ki.ıı.mnmn milliyet 
ve LUn müHıh :ız:ı.ln!'ı ü.,tündc bir 
harel.et 01:.u : li yapılacnğını ilin 
cJiyordu. Dt y::tnnaı:r: : "Sultn
nın l,aranlık hilkJmdarlığı altın

da !f.:..n ap tlnya ı ı!;::::ın lıcpziı:i 

ka? dc~imi:~ sayıyı ı tız. Bizim rlü.~ 

• 

frıak icab eder. 
Harbin ccreyanıı.d:l, başlan

g-ıÇdanberi manzum ve roevzun 
bir hareket göze çarp1yor: As
keri faaliyet birinci plana ge<;ti
~i zaman, siyasi faaliyet gevşi- .~ısırda taai'ruz a geçen .ingiliz k uvvetleri bir talim esnasında 
Yor. Siyaset salıası bir kazan - -------- ---

~~:ğ;,~:~~i:,p ~:bı:.:!~ı!~: C hu re h· i il İngilizler Mı- Yunan h lar 1
1 lUieri lıafiflcyor. Yakın günlere bh • J 

~elinciyc kaclar, mihver tlevlet- .n. a a r r u z u szr ce esın e. c en u b dan 1 
leri büyük bir siyasi faaiiyet Q. 
göı;teriyonlu. Dünyayı nagiha- f QQrTUZQ geçtz 1 
ili ziyaretler, mülakatlar, anla§- 1 t t . · ı ı · r 1 a lfll' tnaıur ne ııeyccan ve tnuzar a n a 1 ilk hamlede 4000 1 er B yo ~ 
içinde bırakmayı a.r;;u ediyorlar l ----
1/e bundan bir foyd:ı bekliyorlar Sidi Barranideki ltal· esir alındı talyan Ayasarandanm 25 

kilometr e şim aline \leııilcbilirdi. Kış mevsiminin as- yanlarm vaziyeti mevzileri düştü 
keri hareketlere pek müsaid ol· çok mUşkUI 
ro.aması dolayısiylc muvaffakı· 
Yetin siyasi sahadaki anlar:nıa.
lltla elde edilmesine çalışılıyo-:' 1 

denildi. 

Londra, 10 (u.a.) - ncuter 
bildiriyor: 

Kahire, J0 la.::ı..) - Ortaşark 
İngiliz kuvvetlerinin umumi kn
rargiı.hı tarafında ıı salı günü 
neşredilen tebliğ: 

(Sonu sayfa & sUt u n 7 de) 

vardtlar l 

Fakat, bunn. taJrn.ddü.m eden 
ll.sk"ri teşebbiislcr, yani asıl ma
lı.asiyle İngiltere harbi lıiç bir 
tnuvaffakıyet temin edemedik
ten ve Almanlaı-.,1 pek çok tay-

1 

Yarcyc mn.loklu1ttan sonra bü
Yül< bir mizansen iJc kma.di et
th ilen siya.si t~cb1>iisler<lcn bir 
rıc:ticc çıkLıadı . Yalmz Avru
tıanın değil, bütün diinya.nın gi-

Başvekil Churchill, bugün A
yam Kamarasmıla, Mısırdaki as
kl'ri vaziyet hakkında aşağıdaki r 
beyanatta bulannrnştur: ı Paraşütçünün 

Esrarı 

Loı.dr:ı, 10 (a.a.) - Londr:ı. I 
askeri ınahfillei.'inc gelen haber -
lero göre, İtalyanların daha ::,ı - 1 

kı mukRvemet ettikleri Arncl\Ut- 1 

luk repheı:iniıı şimal kısmınıhı. 
\ Po~nıdetz mıntakasmu.ı giJ - , 

Jetli kar ya.ğ:rnı$lır. M~amaiih 1 

Yunanlılar Skurnbi ile. Dc~·u!i 1 
ı;:ay1aı-ı ~rasında bazı ikrlemdeı· I 
kaydetmişlerdir. 

' Jlüs.-~ in Cahid YAI~(. iN 1 
(Sonu sayfa 5 aiitun 1 de) 

Bundan bir ka~ ay evvel A
-.-am Kamar~sında. bildirmiıı ol
duğum gibi...frans.:ı nın yı lnlma;:;ı 
Akdr nizde Yazi~ etin'lizi ciddi sn 
ıc-ttc tehlikeye koymnı:ı \'e bilha.:.; 1 
sa l.ıiı.z:lt b iz ann yatanda bir is
til:l tebli!;csino ka1·şı koymak 
rnl.'1.:buriyetindc buknurlmn, bir\ 

(6onı.: ôl\'fa 6 sütun 5 t!e) 1 

• 
Bu kısa ve heyecanla 
zabıta romanımıza 

Yarın başhyoruz. I 

~frı·kez nuııtak:ı.c;;~n rla l{dk'.- ı 
rin h<~lyanl :ı.r taro.1 m<lau ta hlı - 1 
yo eıJılJiği ı;öykıımc:;.tedir. B~· , 
haber uoğru r,ıkarı:;a. ~ok miihim-. 
dir. t;ıhıldi bu nıeYki huclıH_l.l::ı.-: 
d ır v~ Bı'rat ile Mefüıpcre m m:m 
daki ' ' •ılların tel:'tki ııokta:•tnda 

~;ınu aavfa 5 ı>ıHıın i: da) 

Vaziyeti 
Mısırda İngiliz 

ınukabil taarruzu 
Yazan ı 

HIKME'f lLGAZ 

"'' 

Trantnı.fa İngilizlerin k:
zandıı1ı tl l'ltlz zaf p•r inin neti
<'elcrine int.iı.a.r cımıın:ı."ı hl
zım geldi~ini e ' w lcc Juıydet
mi'}tik İtalyan filo-.nnun lıir
biri ıw-şindcn marla kaJdı~ı a.
ğır darbcl~r m \ t'L~ Afrik~ 
sahnt'i harhl.ııd;~ tesiı ini gös
t.enni'jtir. ltıılya ile Tr.ıhlı:s 
garb arasındald münakale 
se.k teyc uğramı~ rn Graziya
ui ot·dmmımıı ya.ziyP.ti ~it
tikç-.c mü';okülat kesbetmiştir. 

tn~ilizle.r bu fırsat.tan lsti
fa.Jc edert-k ga:rb r.ii)föıe doğ
ru mul ... n.bil t.aa..rru:1.:.t UJ!jlııdı

hlr. ))!llıa. ~imdidc•n ix'ı; ~üz 

esir aluu.l.ıJuu ve hi.r •:•>k İtal
yan kıfrJarmm <lağıtıl<lıgı ha
M r rnl'iliyor. 

llu ta!ıı-ruz, H~~ ayı şiıua
U Afrilm<laıı t:.ılianna.k ic:h1 
giri':oilcn hii:; ül( hi•· hYcl~etin 
h::ı . .,hngtcı mulır, ~ ·oksa h urlut 
hoyun<l:ı ~iındjyc l.<ıda.r yüz 
J.;ilometro ilerlemiş oJan fü:ı..1 -

J an ordul:ı.n:n ıneb<lc noı..t 'lSl

ua k:ıila.r g"ri sUnnek mi :ır
.ıu ('(liliyo:-·? Bu 1..•ihf't henüz 

1 

\.. 
(S.,;n:.ı ilııyfa 4 a:it;.n 4deJ ı 

• 

lıyacak ve yayıla bil<liii kr.dar 
ctraf a kol salacaktı. l\.oca Ma - il 
nastır halkını umumi bir ı-L::n c- (Sou11 Sa. r. ~ii l d<') 

SABAHTAN SABAHA: 

S o\·yQt . Rusya miil im 
bir kanalı n inşa" m 

bitirmek üzeredir. Bu kanal 
Baltlk denizini Kuradeni.:lo 

- · ~ 
BUU.:n Avrupayı do· 
laşarak giden l~.-: a
r et malları Ballıkla 
Karadeniz arasmda 
artlk do{Jruca sevk 

olunacak 

lcrin i..:iüir. Kaldı ki hu kanal
(S'lnu ta)'fa 5 sütun 6 <la) 





BOŞA _Gt~.EH_ .~AXRETLER 
YAZA~! ;MGİLIZ BUYUK ELÇiSi SIR NEVILE HENDERS~ 

(_ 
TURKÇEl E ÇEVİREN , '\ 

il Hüseyin Cahid YALÇIN =_J 
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Bu cntıikaLnn bizzat Hit!e-1 
rlıı pli>.nlarmdan bir kısım te.5-
kil ctmedi!;ine ihtimal vermek ı 
~dur. Maamafih düı üst olmak 
için §urasmı söylemek icab e
der ld, bir kaç ay sonra, bunun 
böyle olmadığım gösteren bir I 
hikaye işittim. 15 martta Pra
ga vasıl olur olmaz, Hitlerin ilk 
izhar ettigi arzu hastahaneleri 
ziyaret etmek olınu~ur. Etra
fındakiler - ihtimnlki bunlar as-ı 
kcr idiler, binaenaleyh Himmle
rin siyah gömleldileri kadar 
ahvale vfı.l.ıf bulunmuyorlardı -ı 
ne maksadla bu ziyareti arzu et
tiğini soı dular. Hitlcrin verdiği ı 
cevab şu olm~tur: "Çek meza
limine kurban olan yaralı Al-, 
maıılan zıyaret edeceğim.,, Hiç 
bir yarnlı olmadığı için, yanın

dakiler biiyle bir ziyaretin fay
do.sız t•i ;;'1na onu ikna husu
sunda epeyce zahmet çektiler. 
lhtimalki her tarafta. yaralılar 
varsa da Pragdn olınadıgına o
nu kandırdılar. F kat bu hiku
~ t.: do 1ru ise - mcrtıbaım bir Çek, 
hem iyi bir Çek idi - partide 
ba ul:ırmın HitlE'rden daha acfıl 
ve rı bırıız olduUannı, hatta 
Hitlcrin b"r derce )C kadar on
ların elinde bir fil t halinde kal
dığım go tcri:vor, gibidir. Maa
mn.f"h, bu bir prensip meselesi 
ol:::nnkt n ziya.de zaman ve mü
na. ib olmak meselesi idi. 

H'm ye altında bir Bohemyn 
uzun zamanlardanberi hülya e
dilen bır hedefti. Taraftarları 

martta Bitleri zorlamamış ol
saı. rclı bi~e gene son bir hedef 
olar k k 1 ktı. . 

1 llitlerin ııihni kararı bır ke
re v · · ce, icraata hiç olm112Sa 
Ahuanlar nazarında sahte bir 
meşntiyct üsü verilıne.k ıçın 

imkan d iresinde bulunan her 
şey ) ı ılı rdu. 

Al anl r, nn'ane!eri icabı, ka
nuni h ... el ete merbutturlar. 

Hacha, şansölyelik .iairesine gel
meden çok evvel, Alınan kuv
vetleri ÇekoSloval>.y~ya girmiş· 

lc.r ve Maris(11 Ostrau etrafm
dnki havatiyi daha evvel biı

Lch işgaline mani olmak yo · 
lunda ihtimalki pek de baksız 
olm1yan bir bahane ile işgal ct-
mişlerJi. ! 

Bu havali Bohemyndn en z~:ı
gin madenleri ihtiva ediyordu, 1 

bimı.enaleyh hem Ldılilcrin hem 
Almanların hırslarını kabartı-

yordu. 
t~c zavallı Dr. H:ıch::ı, Führc· . 

rin huzuruna girdiği zaman ah- ı 

val bu merkezde idi. Aradnki 
mülakat sabahın saat dördi.i· 
ne k dar süı dü. T alıhürt,;n 

çoğu Berlin ile Prag arasında 
bütiin telefon mıili:ıbercleriuiıı 

k<"Silmesiııden 'İl<''"İ {,'eliyordu . 
Dr. lI cha bazı tahaınmüh;fiz 

Çe".k kuvvetlerinin müste\•li Al
ro::ı.nlara &teş edebilm ·lcri ka!' 
ku unu izh r etti. Böyle yapa
cak olurfarı:>a Pragnı Alm:.ın 

tayyareleri tnraf•nd n derhal• 
bc.mb rdımau ~d lcc i kendisi
ne "'Öylendi. 12 martta Sıuıre
mod m çagrılmış olan Fcld ına
r al Goering or.ıda hazırdı. Bu 
tehdidi o da takviye etti. 

Dı. Hacha'y:ı. Pragd ki nazır
larla tclcfonfo. J·om şarak bu 
ihtarı onlur:ı tchlig etmesi s<:y
lendi. Ancak bir çoi: zoriuklar
d3.n ve gccikmclcrd n sonrndır 
kı bunu yapabildi. Bundan b:ı.. -
ka yapılacak Rey ., d ce Ç!>k 
kavnıinı "sulhu tunin gayesi 
uğrunda., Alınan R ich'ma ve
ren satırların altına imza at
maktan ibaret k· ıyordu. 

Cümlıurrei i Huch 'nın dnha 
haysi) etli bir tavır ve vaziye.t 
alması kabil olabilirdi diye dü
siinillmE.k IJ.zını "Clir ede, her 
halde yapılan bu hareket ta
manıiyle bir kome;1yadnn ib ret 1 

idi. Dr. Hacha hiç &mnzsa imza 
atmaktan imtina e ~cb lir ve bu 
suretle Bitleri Al-:ıan kavmine 
k t'l']l Ik hemyruıın iş"':ıli me. ru 

HER SABAH 
Zamane d evesi hendek 
atlar mı? Atlar , fakat •. 

D00elcriıni.zin~ muhalin lllÜID

k iin kılınruıuya<'.a.ğını aDlatmak 
irin: 

- Deve h en<lrl{ atlalDll&l. 
l>Pmelt>rine. mukalıil zamaae .ı. 
veleriııiıı, insan oğlunun hinoğlu 

h in nıe\'İlıl söz birliği Mip altm 
kaçakçılığı yaptıklarım ve bu 
ka<,~k~ılığın sureti icrasun duy
ınus olsalardı: 

_:._ Amemut.!.. Erbabmın eUD
de cleı·c b~ndek de atlar, a.:I gi
bi altın <la yer .•• iDi)ecelderiladıe 
şüphe etnıeli.ıiiz. 

Bu mukıuldernenıize eehep 
son zama.nlarda Irak - Süriye 
hudutları anısuıda şeyta.mJtki.

ra:ııc bir ı:mrette ya.palan altın b 
cak~bğıdır: Me,;rer ~ık gös bir 
deveci t.ir huduttan diğeriae al- , 
tın ~bilmek için altuı1Bn 

den'Sin · n hamuruna kan,unp 
h:ıyrnna yutturnyor, :,,{'yyar ka
sa haline gcleıı o mübarek hay
rn.n cfa ge\~ get.ire getire ~ 1 
aJ n,!ll't bir ülkL-den ötıeı1dDıe I 
nalded.il ormus. 

l~i 61!:3lmkluğuna getfrlp 
1\ha.nn malini • tanla:m: l 

- ll'itamn parasını tlove yap-
1 

mı~!. Dediklerini bilirdik amma 1 
dP\ e hamuruna altın .ka.nştınp 
dC\ ~ rt> ~:al.çıbk ettirildlğini · 
lıenuz i'jitm işlik. 1 

I~oğlu bu!... J"ırk ~"lllık ata 
sözl rini .bile yalana ~akanr 1111f 
~ıluınr. 

Fakat clcrhaJ ilive edelim kJ 
de eyo altın, günui.ik Jcolculan
r. 1 ül l'Utturan atik göz ka -
<'.a!·r.ı da gcno bir atalar 9iirii 
'°1an: 

- Bir tlarsıo ~ki.rge Dd at
larsın ~kirge... u ındıı. ele ge
~ııc.rsin fch\'asuıca kendinden 
d:ılıa açıkgöz bir Iıonınevine ,-. 
kasım kaııtınnalda gecllıme -
mlş ••• 

Zira ~iQI .de\·eci.nin ~ 
me-ı.likk>:ı geldiği di,;er bir ata 
sözil cln.ha vardır ki hu lnyam&
te 1..-s.clar do mılu;. .nu mu.hafaD 

ooooektir: 
- Hanımın tenı"li olmas... 

13 r sı 'i k tolik pap 1 olan 
Bab 'fi o U martt.a Berline da
vet cdı m · , ve kiıcük m mleke
tinin muk d atnu Hıtlerin 

el erine tevdi etmeğe ikna olun
mu tu. S aks nnın istfklfilini 
ılan tme i ve onun, Almanya 
him y · ltında., ilk Cümhur
r1.::isi olm ı kcnd' 'ne SO)lcn -

micti.. Dr. H cha 14 martta. 
TI oyu t"kiben Berline geldi 

o iu - nu ve l>i at Çekler ta
rafmdnn "rzu dildiğini idd"a et J 
mek zevl nd ı m,J1rum bır kn-

1 
bilirdi. 

A. C. SARAÇOGLU 

HALKrEVLErRI 
Konferaııs ve temsil 
Eınlı ön:. llalke\inden: 

Ma m fıh buraya tamamen 
kendi arzu.siyle geldiğini söyle -
mck doğru olur. Memleketini is
tila deh Ucrinden kurtarmak 
ve tezellülleri ile hiç olmazsa 
bir dereceye kadar alicenabane 
bir muamele koparmak ~din
de idi. 

HiUer bir çok meziyetlere 
malik olabilirse de, muhakkak 
ki rllicemı bhk bunlann arasında. 
dahil de 'Hldir. UUivvil cenabın 
ona fayd lı ola.bileceği ahvalde 
munme:l , •r.inde bu meziyetin 
tam bir sw ette eksikliğini gör
ın kle bir çok defalar şahsan ! 
pek hayrette kalmışımdır. Dr. 
Hachs. ihtiyar ve hasta bir a
damdı. Kızı kendisine bakmak 
için birlikte seyahat ediyordu . 
Hacha bir devlet fjefine - yahud 
idanundmı evvel bir muhkllnıa -
karşı gösterilmesi icab eden ih
tir::ı.mlarla ktl.bul ediliyordu; kı

ıınn istasyonda Ribbentrop ta
rafından bir ciçek Jemcti ve
rilmişti .Adlon ot.eline geldikleri 
zamnn, kıza Hitler tarafından 

bir kutu çikolata takdim edil
di. Fakat bu onun ülüvvü cena
hının en son hududu idi. 

Çek hariciye nazın Chval- 1 
kovsky cümhurreisine refnlmt 
etmişti. Ribbentrob ile araların- 1 

da ziyaretler teati edildikten 
sonra, Dr. Hacha gece saat bir
de şansölyelik dniresinde Bit
lerle mülakata nail oldu. Konu3-
ma esnasında doktor Hacha 'nın 1 

bastalanabilmesi ihtimaline kar 
11 orada bir doktor bekletmeyi 
akıl etmişlerdi. İşidilc•n haberler 
doğru ise, doktorun yardımına 

iki kere değilse de her halde bir 
kere müracaat edihni§ti. Dr. 

1mza etmcse·;J", müstevliye 
mukav,cmet gösterilıresini, ııim
di yaptığı gibi, Çek hlıkümetine, 
kola;:ca gene tnv~iye edebilir
di. 

Yr..şı ve sıhhatinin bozukluğu 
dli~üniilcrek mı.~ r görülebilir. 
F..rtcsi sabah Prnga m ütm·ecci
hen Bcı linden ayrıldı. Fakat, 
Hillcr, tren scı vislerinin ma
hirane idaresi sayesinde Pıııga 
ondan evvel vard!. Bir Alınan 

himayesi içinde, Bolıemynnın 
ve Moravyanın teı.ıekki.ilünü lın
l:ıer veren beyaı.name martın 

15 inci sauahı Hracbhin ~- ı 

yının üst kat pencerelerinden 
Çek kavmine ısd:ır edildi. Bü
tün buhran yalnız beş gün de
vam etmişti. Bitler §imı:ıek dar
belerinden bir tanesini daha file 
çıkarmış, bir kere daha dünyn 
nefessiz liırakılm.ı~tı. 

Bir darbe sıfatı) le bu parlak 
bir muza"feriyctti. Fakat diğer 

noktai nazarlardan tamir ka.hul 
etmez bir hata vücuda getiriyor
du. Godesberg bunn nisbctle 
ehemmiy"'tsi;~ Ye küç.ük bir şey
di. Hitler, Pragın .. "galiyle, ken
disini bir k~c daha ahliik bakı
mından münak a kabul etmez 
surette haksız bir mevkie koy
muştu, Vcrsay muahedenamesi 
aleyhindeki Alman davasının 
bütün kuvvet ve kıymetini mahv 
eylemişti. Pragdan sonra, na
zilli< milli ve ırki 0 1maktan ıÇık
b, l..mamen dinamik ve hilekir 
oldu. Hür ve müstakil bir kav
min bin zahmetle yeni kaza.nıl
mı!'} hürriyetini merhametsizce 
tahrib etmek suretiyle Bitler, 
imzalayalı daha aıtı•ay olmadan 
Münib uzlaşmasını ve Südct .a
razisi Rcich 'a ilhak olundukt&ı:ı 

sonra, Çek kavminin istiklal ve 
tamamiyetine hürmet cdcceirine 

E\imı in Cağ:ıloglundaki aa
lonunda: 

1 - 14 12 1940 cumartesi 
gilnil s.ınt (14.30) da Dr. Bay 
Cemil Şerif Baydur ( oomiyet 
huyntında hckiııı..iıı mevkii) 
mevzuuncla bir konferans vere
cek ve tem6il şubemiz (Bis.aei 
ayin) piyesini temsil edecektir. 

2 - 15 12 1940 pazar ıunu 
saat 14,30 da Dr. Ba.y Fikri 
Servet Tör (Hayvanlarda z.eki.) 
mevzu unda. bir konferans vere
cek ve temsil şubemiz CBisaei 
Şayia) piyesini t msil edecektir. 

Bu toplanWara gelmek i8te
ycnlcrin giri~ kartlarını böro -
muzdan almaları rica olııımr. 

Halkevi toplantılarına çocuk a-
lınmaz. 

DAVE T 
Namık Kemal sergtal 

. için 
İnkılib ~füzesi ,.e J{iitUbbane

si Mihlürlüı';riilıden: 
Şehir ve İnkılap VesikaJan 

Müze ve Kütüblıanesinde ter
tib edilip 21 B!rincikanun 194-0 
da nçılncnk olan Namık Kemal 
sergisinde te~hir ve bilfilıare ia
de edilmek üzere lıalkıll11Zl.n el
lerinde bulunan eser ve vesilca
lan Müze Müdürlü~oiine iare; bu 
güzel teşebbüsü tc:p.o:ike yaraya
cak hayırlı bir hareket olacak -
tır. 

Koni erzms 
Kadıköy Hallrn\ indPn : 
H Birincikanun 940 eumar -

tesi saat 17 de .Bay Eşref tara
fından {Çocuklarda ve yet:ipjn
lerde musikiden tahassüs kabili
veti) hakkında bir kon!eraııs 

~erilecektir. Herkes gelebilir. 

dair Mr. Chamberlain ile y.aptığı 
anlaşmayı taammüden ih1l1 etr 

mi§ti. ( Arkuı 'flOf') J 

AJANS HABERLERİ ŞIMDIL/ı 
BU KADAI ~ 

y U n A n 1 İki taraflı Amerika si
be5ıfaz kitabı hava akın!arı lihlanıyor 
General Metakaaa ile devam eJıyOT 4 milyonluk bir o~du-

it c;i ücretlerini ' 
arttrmahyız 

Üsküdarda Selmani Pa . 
de.i 80 nwxaar.ada F"liruza 
raıı adında bir okuyucuci. 
uzun uzun dilfiiııdilnm ve 
emr eden bir mektub aldı 
i§çi olan okuyucum. umun 
ifçiJerin nz kazanmakta ' 
lanJU, bilha.8Sa iber teYin J 
lqtığı bu r.amanda bu ml 
kaznuçlarile ailelerini ge 
melerilıin fevJtaliıde zorla. 
yazmakta.dır. 

ltalyan elçisj arasmd• -o-- nun tec;h1ZI için yeni 
geçen bir konuşma Londra, 1o (a.a..) _ ~ labalsat aJnhyor 

Atina, 10 (a.:ı..) - Gazeteler 
Yunan beyaz kitabı hakkında 

mütalealar yilrütmeğe devam 
etmektedirler. Bir çok vesika
lar arasında beyaz kitab Baş.
vekil Metaksas tarafından Ro
madaki Yunan sefaretine Ç&

kilen bir telgrafı ihtiva etmek
tedir. Bu telgrafta Mctaksasuı 

10 nisan 1939 da İtalya masla
hatgüzarı ile yaptığı görü.~e 

hakkında malumat mevcuttur . 
Maslahatgüzar, Mussolini tara -
fından kendisine verilen emir 
mucibince, ltalyruıın, Yunanis -
tanın mülki tamamiyetine ria,.. 

yet edeceğine vo Yunanistan ile 
dostane münasebetlerini idame 
ede<:eğine ve bu münasebetleri 
inkişaf ettireceğine dair Me
taksasa teminat vermekte idi 

Fakat bu teminabn sahte ol
duh'11 Tirnndaki Yunan elçisinin 
iki gün sonra çektiği bir telgraf 
ile meydana çıkmıştır. Elçi bu I 
telgrafında şöyle demekte idi: 1 
"İtalyan zabitleri arasında 23 
nisanda KOSVll ve Çamura'ya 
karşı yapılacak bir hareketten 
başka hiçbir şeyden bahsedil -
memektedir. 

Diğer cihetten Belgraddald 
Yunan clçsi t.aıafından gönderi
len bir telgrafta itimada şayan 
Arnavud menba.lıumdan veri
len haberlere göre Arnavutluk 
tahtını İtalya kralına ta'kdbne 
gelen heyete Mussolininin Ar
navutluğun g~letileceği bak
landa vOOJ.erde bulunduğu kay
dedilmekte idi. 

ESasoo. 14 lia.zim 1939 da 
Göricede söylediği bir nutukta 
İtalya maarif nazın Bottai, İtal
yan rejimi altında. Arnavlıuu
ğun P'emonte'ye benzeyeceğiırl 

ve iki iiç seneye kadar genişle
yeceğini söylemişti. 

"Beyaz Kfüı.b,, 21 ağustos 

1939 de Başvekil .Meta :sa.s ile 
İtalya sefıri Gra.Y.zi arasında ya
pılan uzun bir mulikatı dn ihti
va cbncl,tedir. 

Bu mülakat osnasıııda M&
taksas sefire ezcümle §Ulllan 
söylemiştir: 

- Onikiadaya nakledilen as
kerleriniz 'Pireye gideceğiz, 

bütUn Egeyi zaptedeceğiz.. di
ye şarkı .söylerken, mare.,al B:v 
doglio Arnavutlukta alenen Ar
navutluk hududlannın genişle

tilecet:ıinden bahsederken, Göri
ceye gelen Kont Cianoyu istik
bal eden heyetler, üzerlerinde: 
"Kosva, Çam.urya., yazllı levha
lar ta.sırken Yunan milletini 
İtalya tarafından hiçbir tehlike 
olmadığına nasıl inandırabiliriz? 

Gerçi Ko.sva, kendisiyle husu.at 
münasebetleriniz olan Yugos
lııvyaya aiddir. Fakat Çamurya 
Yunanistandadır. ,, 

G ra.zzi bu suallere cevab ve
rirken müşkül vaziyette oldu
ğu görünüyordu. Mülakatın so
nunda Metaksas Yunanistanın 

İtalya aleyhinde her türlü teza
hıirattan içtinab edeceğine d air 
yeniden teminat vermiş, fakat 
bir kere daha fUI1ları ;ilave et -
miştir: 

- Tamamiyet ve istiklalimiz ve 
wa milli menfaatlerimiz tehdid 
edildiği takdirde bunların mü
dafaası için çarpışacağız.,, 

Grazzi cevaben bu ıtakdirde 
Yunanistamn tamamiyle hak
lı olacağını, fakat böyle bir ~
yin mevzuu ba.hsolma<hğını 

söylemiştir. 

- M -

Moskovada benzin 
vesika ile verilecek 

Mollkova, 10 (LL) - Reuter: 
Husus! ve'resmf otnrn..obiller 

için bentlnin vesika ile veril -
rn.csi k rarlrı~bnlmıştır. 

hava nezaretinin tebliği: • 

Dün gece İngiliz b6mban1ı - Waşington, 10 (a.a.) - !yi 
man tayyareleri Bremede bir haber alan mumıer hükfunetiu 
tayyare fabrikasını, Lorient de- ltoqgr.eden, gelecek içtima dev
niz üssünü ve Boulogne limanını resinde, yeniden .00 mil~o~ do-
bo-ıbardıman .......... : ... 1,,...;ıir. larlık munzam k.ahaisat ıstiye -

... -... .... up=... ceğini bildirmektedir. Bu para 
Bu harekat esnasında bom - dört milyonluk bir kara ordusu

ba.rdıman tayyarelerimizden biri nun tank, tayyare ıve bomba ilı
bir düşman avcı tayyaresi dU. tiyaçlarını te:mhı edeoek :rirnü 
şünnüştür. Tayyarelerimiroen kadar silAh ıve mühimmat fabri-
biri Ussüne dönmemiştir. kasının in§amna aarledilecektir. 
Alman ~elerinhı bUcumn Maliimdur ki, yeni silah fabri-

Londra, 10 (a.a.) _ ~giliz kalan kurulmaa için daha önce 
ıde 800 milyon dolarlık tahsisat 

hava ve dahili emniyet nezaret- ~rerilnii§ti. Bugtl.ne kadar alınan 
!erinin tebliği: tedbirler sayeetnde 1.200.000 

Güııdüz münferid ve bazı dUş.- ki!>tilı~ seferi bir kuvvetin bütiln 
man tayyareleri sahillcriı:ni!Je esTiha ve teç1ıimt ihtiyac!arı ta
yakla.şilllt;lar ve bazıları da Ken1 mamesı ve '2.000.000 kişilik bir 
konUugu- üzerinde uçmUtılardır. ordunun teçhizatı da kısmen 

temin edilmiş bulunmaktadır. 
Alınan raporlar iki bomba abl-
dığmı az hasar vukua geldiğini .. 
ve zayiat olınadığuu göster - Hasara 
mektedir. uğrayan 

İngiliz muavin 
kruvazörü 

İngilkreye varan ~·oni 
Kanada.Iı tayyareciler 

Londra, 10 (a.a.) - Kanad. 

---0-

Filhakika dunyayı ıztı 
içinde kı\Tandıran bugünl 
bin memleketimize de t 
yapması tabııdir. Bu yili 
hacimleri nonnal olarak 
mı5, eşya :fiyaUarı yükı 
bazı maddelerin mevcuc 
pek fazla nedret kesbet 
'Bu umwnt hayat pa.halılıi 
en fazla kazançlan mahd 
tandaı:ıla.n müteessir et 
Bunların başında küçtik n 
lar, m'üstahdemlerle işçil< 
mektedir'. 

Nitekim bu vaziyet hii 
tin de nazarı diltkatlıı.i ceI 
ve maaşlarının tutan rı 
memurların bırec dereet 
ettirilmesi gıbı terfih ç 
aramağa başlamıştır. 
müsbet bulunamamış ol 
beraber bu mühim isin ı 
in taç edilcccğı va az maa 
m urların kısmen olsuı 
min edilooclı:ler.i uhakk: 

Iı ta.yyarecilerden <liğer bir hey
et dün bir fn.,,<>iliz limanına gel
miştir. Bu heyet pilot ve tayya
re sanayii işçilerjnden müteşek
kil bulunup, memleketin mub
telif kısımlanndaki R. A. F. m 
teşekküllerinde kullanılacaktır . 
Bu heyeti teşkil edenler cmper -
yal ~lama plilııı çerçevesi 
dahilinde talim görmüşlerdir. 

Fakut wıutmnmak laZll! 
mcmle et d ek a bir ı 
zümn>.si demek d -·1dir. l 
k ti, memkkct evLldlarıru 

Montevideo, 1D (a.a.) - Bu- nürken yalnız memurları 
rada tamir edilmekte bulunan n itibara almak kafi de 
Carna.rron Castle muavin kru- M w· zümıesi. kal'Jr ek 
vazörünün 1.ıımandnnı k ptan ti ~ifU;i olan memleketim 
Bar.dy, cenubi Atlantikde dUş- kının işçilerden de k sor 
man ıkorsrn gmı.bıi ile yaptığı len ufak bir krnmuu teşlri 

Edenin bir oe\-abı 
Londra, 10 (a.a.) - Harbi,. 

nazın Lord Eden Almanyada 
bulurum lngıliz harb esirlerine 
laşlık giyecek temin etmek için 
lfı.zımgelen tedbirlerin alındığını 
bildirmi§tir. 

Eden Avam Kamarasında bir 
mebusa yazı ne verdiği cevnbda 
deıru~ir ki: 

- Almanların taahhütlerini 
yerine geünniyerck ~iliz harb 
esirl"rine giyecek vermeyecek
ierl an'\aşılır anlaşılmaz Almr.n
yaya giyecek gönderilmiştir. 
Şimdiye kn.dar 30 bin kaputla 
bir o ı dar üniforma ve bol 
mıkt:ırda çamaşır sevkedildi. 
Veni sevki yat yapılmak üzere • 
dir. 

--:.o--

çarpışma :ha:kkında Reuter mu- Çiftçiler bıı sene men 
habirine dem.iştir ki: durlar. Dünyanın en çok 

- Hareket, 90 dakika sür - taç olduğu ve para \ erdii 
mti~ilr. Hareket, tam süratlo dayı bu sene çok bol istih 
yapılan bir takible başlamıştır. mişlcr ve her türlü mahr 
DJ.c;mnn, mütcmtıdiyen muha.- ni 12 senedcnberi görül 
rcbedcn kaçınmaya çalısmış, ni- ylUi - fi J:ıria ~ 
hayet bir duman bulutu arka- H lbuki çi ilcre :gülen 
sında kaybolmU§tur. i çi ere b 1 is yüz çevir 

H rb yüzilııd birçok f: 
Canıarv.aıı - Castledcld hasar, ls.r ie hacimlerıru daralt 

çok bar~ olmnltla beraber, <le- bu ytizd !l bir klsım işç 
scriyeti itibarile sathidir vo ko- kalını tır. "(] •r tlcr d" bu 
layca ta.mir olunabilecek mahi- ıd d yı dwn· tür. Diı 
yettedir. Dü.~an korsan g~i, ra(d n gıttikçe pahalıla.cı: 
şüphesiz daha çok hasara ~Ta- yat art!'.an bunlann yaş 
mıştır. rını daha. zıyade zorl "Ur 

Amirallik dairesinin tebliği- zor1 nnalrt:a ~ır. l{endil~ 
nin ne~mden evvel ölü miktı.r.ı· ı A • ar o der erini 
nı bildiremem. Yaralananlar hep eeare arı n b"r mal 
sı hafif yaralıdır ve ka:\--ıp, çar- o tlıgı d n bu azıyet 
pısmanın ~iddetli mahiyeti naza.- ce sürüp gitmE>ktoorr. 
rı dikkate alınırsa .küçüktür. B"r mcml n C'D esm 

Miirettebat, İngiliz bahriy _,i- sur • rmd::uı bınnı tekil e 
nin en yüksek an'.anelerine layık bilhn bizun gıbı mkı :t 
bir surette hareket etmistir. na.yiicsmc programı taki 

U ylılann göstermiş ol- bir memlekette 1~çı ile da 

1 2 A d a d a duğu hararetli ıka.buldcn ve bir ın,,dan m gul olmamız, c 
çok ynr.dını tckliflerind n pek hay t şartlarını iyil ştim 
ziyade mütchassısim. vük.."'>eltnı k nrelerini dur 

ar~mamız ilk vazifelerimi 
Carn:ıron Ca.stledcki gözükür smda olmnlıdır. tş büro 

h atyan makamata yerli 
ha1kı temerküz kamp
lar.1na doldurmuşlar 

hasar, bacanın &Jıcı:ı:k tarafında bir me!: .,.al esi de bu oln 
12 rahne ve bir çok obüs ıpa:rça- Mf"'e pe1,.fıla ku ük me 
sı izini taşıyan kaptan lkuprüsün rın maasmn zam !'Upan 
oo beylik bir rahııcyi ilıtfra ey- met fnbrıka sahıblcrini c 
lcmcktedir. Gemi, kendi 's:u - ı riııin ücrctlerme zamla1 
talan ile limana girmiştir. Yal- .m:ı.sı hususunda tazyik r 
nız iskcle "tarafına hafif c yat- Ve etmelidir' Böyle bir ı-

. Atin~, ~O. (a.:ı-) - "Atiııa .. mıfj bulunuyordu. "'Ok yerinde ve adılane oh 
Jaıısı bılclırıyor . ., ,._ rmdeyim. 
Oniki adadaki Rumia:a. ka.reı .. MURAD SERTO 
ftalyanlar tarafından ıttıhaz e- B • H • d • I " h 
dilen tarzı b~~et hnl~nda ta-ı ır ın iÇ nı şe - . 
mamiyle saliUıiycttar bır mem. Bır Rumen net 
ba~~~~:~a;~~-buçuk rjnebombalar atlldı i • t' 
aydan beri.~u R1:1mlnrm.vaziy&- kuyusunda yaı 
ti tahammul edılmez bır şekil 
almıştır. Tolcyo, 10 (a..a.) - SLefani: 

20 yasından 60 yaşına kadar Hava.i'den blldiriliyor: Thai-
bütün Rum1ar temerküz kamp-! lnııd ile Hindiçini arasındaki ih
larına ~vkcdilmiştir. Bunlar ent tllif büyümektedir. Thailand kı-
rütubetb ve lıa.ımsı en muzır yer M k --1. • de H. 
Jerde kurulan çadırlarda ımh- ' ~~~nın . el ?ug ıw::unn • ın: 1 
rumiyet ve eziyet içinde yaşa- dıçı.-ıı gemilerıne taarruzu Hındı1 
mnktndırlar. çinide büyük bir akis husule ge-

Rodos'da şehrin sbıdyomunda ti~"'tir. 
''Rcgina, ismindeki ltalyan fır- . . 
kasına aM kışla civarında, §eh- Bir T:ba~ ta.)"ıan:sı ~o-
. k" ı-- bo'ı"Wldaki mVı. sun merkezı olan Vıentiane uze-nn es ı sur.uı.u. ~· --c· . b" _ ı-~ p ~ Bun 

kta b · temerküz kampı kurul :rme ır ~ ya mı ur~ u 
na w ırSoğuk ve yağmurlu :ha- dört tayyare tarafından yapılan V ı · d •• k 
-:~:~· ~:e her türlU hastalıklaı-a diğer bir akın ~i~ e~iştir. Bu a 1 un a ş 
maruz bulunan bu sığınaklarda- tayyareler şebnn uzerı~~ ~~ -
kilerin mahrumiyetler \'C ta.z ~ balar atmışlardır. Hindı u~ı hu - A k 

--:ıııı:-

yikler altında nasıl yaşadıkları kfü~e~ namın~ söz sö~fo~ ~P. n ara ya g 
kolayca tahmin edilebilir. 

1 
salahıyettar bır zat demiştir kı: 

--- Fransız Hindiçinisindek; huv-

K Ç k. b ·· vet!er tanlTuza mukabele etmek j ont a 1 u.gun mecburiyetindedirler. Vientiane
1 Beıgrada geliyor bombardımanının mtika nı bir 

- T!ıniland merke7.inin bomb3rdı -
Beigrad, 10 ( a.a.) - Stef a.ni: ınanı ile :ıluıacaktır. Bu h~rc:ket 
Resmen bildirildiğine göre dimo atik mün<lbebetJcrin ljn 

Yugosla1~-n hül;:U:ncti tarafın- kıtaı a 1 e aradaki gerginli -11l 
dan da\•ei em!e..11 Macar hnriciyel muslihane lıir şekilde h;ılU i\;m 
nazın Kont O..:: ky fiti gü.ı k:ı.1 -1 ıınü; "lmreye başlanması huruswı 
mak üzere 11 r..numıev\el ça.r·ı da P..indi.c~ lıWdiınc.ti tarafııı -
~al!!ba gün~ Ue'lgrada muvasalat dıın gösterılcn arzudan vaz ge-
edecektir. çilmesınc sebeb olmıyacaktır. 

• 

Vali ve Belediye Reisi J 
Lutfi l(ırdar dün a1qıamJ 
pceslc Ankaraya gitmişti 
ve Belediye Reisi kendisi 
rerek seyahati hakkında 
mat i.stayen bir muharr 
sepı.hatini muhtelli b 
l\.'e villiyct iı;!cJ'j -hakkınd 
küınete izahat vermek " 
direktifler 3lmak mak 
yaptığını \'e 4 giln i~inde 
edeceğini söylemiatir, 



S:ısfa. 

hlz yn ıı gclJ -i z n mc-d- bir şekildi. 

Mısırda 
m kabil 

lngiliz 
taarruzu 

l ed ele avuca ı maz olmuş- Mumın of mn har('ketine (Ba; tardı 1 tm:I caytad".) 

- $u, .&u küpiine hergün bir tu. va ı ol ı:rınmı ı. O, kcndı işi ıle m; h etmemıştir. Yu.lrıız 
.kvva su koyaral .. ı vay ka ır- Her h u kupune miıla. zoru ile me ·gı ı iii. t 
malıyım .. \ e, 1-.unU elımcle dol ,,. u t c<H) ordu. O.ıha bir kere S fta, medre enin yağ kandi- t.alyamn Yun..ımbtnn.tla nm-
tırmalıyım .. YavafJ, yava ko- _ı ill1 0111 arkad l ıı veya eli- li yannn !mı od sına gcr:isın ge-ı ruz kıldığı acı nınğlubiyctiu 
va. ·1~ su mıktaı mı çogaltarak ger sc "'taLı.r su klıpiı ile idman ri girdıkten sonra bir iki: !ngRtzlere daha &küf hareket 
ıdınan yapma yım? yap rken gormemı dı. - Luhavle... etmek lüzumımn ilham etmiş ol-

Miim n'n b n ın ma dı Tı m iki sene idm nla.nna de- Çekti, ve gözler ni oğu tı.ır - ması da nıümhii ür. Çünkil 
ba ıtti. O, dü .mli:::t· : Pe ıli- vam eden ı.:olnk, artı c km ]ini du. Yanlış görüp göımedigı-·ni " te Jd' o.Ih milyonluk Heloo ını11atin.in 
v .. n d dı in bir su kup··a·ır.. gos rm ın zamanı e ıgıne mülah a etti. Tekrar karıya yit kırk ~ milt.•onhık ı.ı.~•vrı..vn. 
B'nacn ueyh, t küpümi. knldıı- hükmetmişti. rüdü. Ve dıkkatle meydanı göz ., uu.,....,-
rn.ı.k, kucakl yıp ta. nı k ve t r Fakat tercddut ıc ndE> idi. O, den f?.'<' 'rdi: Iınrsı kazandığı milfu\'ali mfcr-
giın bu idmanı yap k faid li- öylt! çoluk çocuk gı.bı desteye - T. k ndisı' t te !. :Meydan- ler İtnl;\ ruııır bütün nı.kiblerini 
dir. ~üc ortaycı. '<1k ıak bo- da b"risi; hem de çok iri ıki g(:>\- teşvik edecek mnhiyettcdir . 

.Mılmın, su küpu "dmanıru ~ p g m. c ve gureşm k niyetin- de ki lel·crup birisi... t 
J d d - Id B'· k rta ı1 Btr L'llçuk ay evvel taly&-

mak için bıı vakıt ve fırsat ara- e g 1
• uyu 0 ya ç m- Sof , karttrını 'ernıic::ti: 

dı. Jı~ğcr, softalar onu gorür - cak ı endındcn hır ac;. ş i.ıstlin - Meure nin bahçesinde druı yükselen ren sesler Af-
lcrse muhakkak men d_c kler- pehlhanlara mt)dan okuyacak hortlak dol yordu. Dışarı cık- rlkndalıi taarnızan na.ınaza.m 
di. Su küplı kazaya t ;n., rdı. ve ma luı ederek herkesin <;:o- k · · b h ·· ·· Şerife hiirmcten durduruldu.· 

o· lak lakabiyle tizM·ın tevcih ey- ma . Kın s ... a namazını gunu!l 
Sonra, 1\ ümın Jdmse görm - 1 aydıgını bckl mck gerekti. ğmın ilan etmlştt. R.ım.'lZ:ID-

sin istıyordu. Ona bagırncak - edıgı manasızlığı b r anda si- Softa, b'r ayetikürsü .. Bir iki: dan sonra bu mazeret ba.5'm 
!artlı. llk so'"yliyeccklen söz şu lip süpiirccekti. nimııı fırsat kolluvordu. Ar- - Luhnvle.. kn.lıba döküldü. Tarih bovnft-
olaca:ktı: j .r~ 

_ Ulan çolak .. Ulan ı ka 110 kadaslarına bıle fıkrini açma - Daha çektikten sonra .. Oku- ca. ML~ra garhden taarruz yn.-
o?. Yine pehlivanlık mı? Ulan nııştı. En yakın arkadaşı bile du üfledi. Bir kö. ye çekilerek pılmaıruş, beş yüz kilometl'elik 

ehl' ı ? B '1ollanın dü.1ilnr·elcrine ve endi-ı sabahı beklemeğe başladı. 
senden p ıvan o ur mu·· 1• ı şeleı ine vakıf değildi. Softa, odasında yalnızdı. lle- ç.ölii geçmeh bttytık hıı.zırlıkla-
rak olindcn küpü budala!. · 1 11 d ı nı. r.ıiiteYakkıf İml$ yollar ~ 

Molla, su küpü idmanının zo.- Yalnız, Molld son zamanlarda ı ıı gc en eski mo nlarclan ı. - .,..,. 
· · S balı ark da~larile gizli olarak 'O'e kim cazet alması na az bir zaman kal mak, su getirıııel; kuyular ag-

nıanını tayin eylemıştı. a ı s nın "'Öımed.ig~i yerlerde soyu- mıRtı. Bu 8ebeple odası hususi! mak lcalı ediyormno Fal'nt b -
namazından evvel kalkacaktı. ~ _. u. 

Küpe bir kova su koyaral~ ta- nu~or.:. Yağlanıp boğuşuyor, ve yalnız başına idi. gün ba.kilmt olan bir ı:;ey varsa 
sarladığı şekilde hareketler ya- yag gureşıııdeki oyunları mü- Sabah oldu. !~zan okundu. lngilizlerim beş y0z kiloınetr&-
pacalrtı. kemmelen tatbik ediyordu. Ortalık ışıma;.a baslamıştı. Sof lik yolu arlmlarma Jarnk ta.ar--

Mümin, kararım tatbike bas- Fakat, her ihtimale karşı Mü- ta odasından ctıı:ıarı korkuk a-
ladı. Softalar sabah namazına min, n.rkndaşlanndan kuvvetinin dımlaı la çıktı, meydana göz at-A ram ba61anuş ohna1andı.r • 
kalkmadan evvel kalkıyordu. derecesini saklıyordu. Onları tı. Ortada kimsecikler yoktu. 

1 
rt.e.Iyanlnnn Afrika.da üçU 

Küpe su koyuyor .. Kucal.layn- !'"Öyle böyle tutuyordu. Hem Zaten olamazdı. Çünkü inler, mororlU olmak 0786 on sekiz 
rak havaya kaldırıyor, medrese kendisinin daha bir pirpiti bile cinler, hortlakiar gece el etek fırka.lan vardı. İngilizlor geçen 
meydanında dola:;tınyordu. yoktu. Sozde alay ediyonnuş çekildikt(n sonra harekete ge- iki ay zarfında Slngapur, So-

Mollanm bu idmanını ],imse gibi idi. lirlerdi. İnsan oğlu meydana 

aletn.o 

-K:;:: D N 

n 

Üs ÜP 

• 
Piri epe 

ı~anastir 

Fı1o ... ina 

kanif:sa 

ya 

bilmiyordu. Küçük arkadaşları Birgün talih :Mürtıine yardım çıkmadan sabah namazile evle- mali, Filistin, ve Cebelütt.o.nk
bile farkında değildi. o, yatsı etti. Mümin sabah idmanını rinc çekilirle ,'Ji. mn l.."Uvvetler getirerok mtmı.
namazını k1lar kılmaz yatıyor, küple yaparken nasılsa büyük Softa, medresenın mescidin - zeooyl temin etmişleınlir. Bu t;a.. 
sabahlcyin erkenden ve sessizce yaı::taki fakat softalardan biri de namazını kıldı. Fakat, çok n.:rnızda İngilizlerin ilk lıe<lcfiııi 

Oonubi ltaıya ile .Bsitb:n yanın a.dası gösteren ha 

yat8ğındaıı fırlıyor .. Medrese . erken kalkarak medresenin av- dalgındı Namazını bile ifsat e- Sitli BarranI teşkil edecektir. f- Kum df'nizi ile su denizi yani 
nin avlu"'una ayagı· nda bir don !usuna çıkmışb. 1 decek der. cced. e h_ort. lak kafasına hakiki deniz arasında mini ıuini 

G ı 1n J ıb t talynnlar bu Jmsn.OO.:p ele ~ b' kal B" d çırçıplak çıkıyor .. Koca su kü _ ece ~aranhktı. san u?.ağı-ı ve rn ınc gırmış ı. ır e. ırkaç sun urma ve 
pünü meydanda bavalandıııp nı scçemıyordu. Softa medrese- Namazdan sonra, müderrisle c;irdikleri znman İngiliz kunotr kaçakçıları yıldıramıyacak dere
dol ştırıyordu. nin odasından meydana adımını karşı karşıya geldi. Müden·is o- lorinc, askeri tesisata, mıılz<'me <'ede kiiçüınencik bembeyaz bir 

Müminin aylarca süren bu id- atar atmaz birdenbire: 1 na sormuştu: ,.e möhimmat depola.nna aid bir gi.ımriik binası. Bu kasabanın bi-
manı kcndi"i için f vknliı.de> fai- - Lahavle... - Ne o. molla! Neyin vnr?.. şey bolamamıslm-dı. J<"'altat ay- ricfü ehemmiyeti İskederiyedcn 
deli olmuştu. l<olları, göğsü, Okuy ırak geri çekildi. Aman Durgunsun? .. Yoksa hasta mı- lardanheri bir taarruz iissü oln- başlayıp ~ahıli takib eden kat-
nyaklan, omuz başları. ensesi Yarab! Gözleri ne görmilştil!. sın?.. ranlı :yolun başlangıç nokta.cmıı 
sırıma dönmüştü. Medresenin meydanında alem -ı Softa, usuletle müderrisin ya- rn.k ha.zırla.ıınn bu knsaha tel<- teşkil etmesidir. 

Mümin, altı ay sonra beş kova caip b·r hortlak dolaşıyordu. nınn soh·uldu. Son derece malı- rnr İngilizlere avdet N1erse 1910 ytlı ey!Ulüm.in birjnci gü-
suyıı kadar çtkmıştı. o, 0 va - Soft· , elinde koca su küpU rem bir şey söyliycc{kıniş gibi ,·azi~t lrlçde böyle olouyacak - nii "~3 Martın siyah gömleklil~ 
kitler ancak on altı yaşını bitir- çırcıphtk dolman Mümini gör- tavur aldı. Eğilerek: ur. Çünkü tt.atymı ortlm.mmın l'i,, Ifı.kabile anılan İtalyan ask e-
miş henüz on yediye girmişti. ınüştli. 1 - Miiderıis ı.:fendi hazı etleri.. gerisi de çölcfür. ri fırkaSl ani biı bwın yaparak 

Mliminin gün geçtikçe keıpiç-1 Onu gece karanlığında bir ı,e- 1 Daha ,hala havfım üzerimde... Ilu !}Öhleki hanıltit nııcaJı Akdenizin Mısır çölünde oydui'll 
leı:ıtiğini, yeğitleştiğini gören kü- -:;;y=e=be==n=z=e=te=n=ıe=m=ış='t=i.=A=le=la=· ca==ip===========(=A=r=k=r.s=ı==v=or=)=;- bu lcm::ı uçmaz, kerı:::ı.n gc"me7. Sidi Barranideki mooıb 'n io;ü- "' 
Jilk arkadaşları hayret ediyor - J ücra çöl kasaba~ında yerlecıtiler. 
lnrdı. nad etmektedir. Ve işte o znmnndanb;ri İtalyan-

Çolak, bu kadar kuvveti ne- • İngiliz filosunun Akdeniuı ların ikınci ordusunu t~kil eden 
reden topluyorou? Demir gıbı hfildm bu!ıınması ve gru b 9ölü- on hınlerc kişi Lı.t (Sidi el Bar-
~lmuştu. önüne g leni yenıyor- ne doğru başla.y:n.n taurruzun ranı) ctra.fında bc:kl sip duru -

du. Edirnede k r 1 Kı koşuları deniz yoın~ıa himayesi marm- yor1ar. 
Müminin bu güreşleri hep t:'l- ikincı' ordunun 

bise ile çoluk çocuk arasuıdn F..dirne {Hususi muhabirimiz- Edn ne (Husu:;i muhabiriınız- zu mnl-affnkıyete göfüreook 
yapılan boğuşmalardan ibaretti. den) - Edirne ve hnvalisine sü- den) Halkevi tarafından ter- milhim hit· fınıil ob.bllir. Arım- manevraları 
Bir kere dahi olsun ya..-ı uıp ki" ttc d' w ı tıp ed'l ı ı ı vuthık harekatının fena inld-kisbet giyerek meydana ıkmıs re - ı sure uı::en yagrnur ar- ı en ur coşu aı ının 80-, Bu ıkıncı İtalya ordusu Mı:>ır.ı 
bir çocuk değildi. dan sonra dun sabah yatakln- ımncuısu yapıldı. şaflar gfu.rerdiği smıda bir ka"Sı İtalyan taarruzunun b::ı.ş-

Fakat, Hümiııin diğer arka _ rından çık~nlar her tarafı bcm- Hav nın ya~'lllurlu olmasına de Mısırda 1ngt1hleıin ta.o.rnı- ıa.nu. oldu ~'11 13 eyltııde haıckc-
daşlan yağlanıp d stf'yc güreşi- bKcyaz Jckarl för~ülü bdulmfuşlardır. rağmen bu lcoşu diğerlerinden :ı:t. başl:ı.'l~ası İtalyanın uskerf te gc mı .• l ududdan ıs kilomC't-

arın csa ctı oku ar azla ol- çok d'.lh" .,..;zel oldu Koşuya .,;.,,. · d ı ı·· 111 -..... f°' e k"..ı"n (S<·lluın) t• yorlardı. Hattil, birer pirpitleri kl b be h 1 .... 6 " · \'e ""J'BSı unımuıın pe; 7jyade , ._ ... "'" • - ~ 
de vardı. mama a era r ava ço ~ so- 26 atlet iştirak etmiştir. müşlrüllcşüm1i tir. dddi bh rnulmvem te maruz kal 

1 d
. ~ k ğumuş ve btitiııı sobalnr, ma.n- Orta. Okuldan Mchmed birin- nıad n t'"k da bırakmıştı. 

Mo lanın neden ıger ar adaş gallar faaliyete geçırildiği gibi, ci, Liı:;eden Halil lkinci. Kfımil 
ları ~ibi pirpiti yoı.tu 7• Sebeb kı~lıklar da giyilmigtir. üçiincii gelmıştir. Neticede lı:o- Yll BA~ 1 •e BAY RAM Ordu kol nızamı mucibince 
basitti. Derhal onu alaya ala - Yufmurlann fazla düşmesi şular p11vnn üzerine tertip edil- ı • harclu:ı.t f'diyor \:C i:<: kol i.\7erir.e 
caklardı. Büyükler, alay ed'p nehirlerde tesirini derhal gös- diğindeıı Halil 4 puyanla birinci HEDı VELERi yürüyordu Ortn kolu Tr..ıbluslu 
bağırasncaklardı. termişse de havanın birdenbire Mehmet 5 puvanla ikinci, İbra-ı Yn.vnılarıruzrn yıJbn.şı ve ycdı fıı kalarla. hava dnfıi kuv-

- tnan çolıığa bak!. Ulan nya~laması bu tehlikeyi berta- him 10 puvanla üçüncii olmuş- bayramlıklarını hazırlarken vetlı hatıı.ry, l.1rla mücehhez mu-
scndeu pehlivan olur mu?. Bu raf ('tmiştir. tıır. 

1 
vazza.f ltalyan kıla!· rı teşkil e-

ne maskaralık?.. Ansızın sof;ııJdn, karla karcı- ı milletin ya.rdun vo f:Cfkatine dıyoı du. Bu ıma ko!nn cenalım-
M.. · b 1 l a· .. k o- ·s Koşuculann hediyeleri bu haf J kl -'- . eli 

Liby n siyah çÖ· 
lünde lngilizierle 
İtaly lar Süveyş 
yolu için boğaz

laşıyorlar 
• 

ve bu sağ cenahdıı. Malctti gru-\ 
pu bulWllljQY'du. 

Ayni ·yettc bulwıan lngi -
liz!cr ele ayni tarzJa ı.aı eket cdi
yorlnrdı.Ccıubda yani sol cenah 
Iurındn temerküz etıni 1 olan tn
gifü: zırhh ciiz'ütarr.l. ı ma ~ f n
lctlı grupu §iddetk saldırdı lfı.-

lrııır 
kilmek mecburiyetinde 1!8 tt# 
tı ve işte bu surctledir kı .. ~oı
yanlar eylfılün 16 ıncı gi.inU (~ 
lumdan 72 kilometre J?esıı git' 
bulunan Sidi el :sarranıYc 
meğe muvaffak oldular· 

• • • clt 
İtnlyanla.nn çölde jstfbdııfı.ifl' 

tikleri a5keri kuvvet ~ıı 0rdı1 
ci oı·dulan değildir ve b5~., e>~ İtalyan sevkulceyşlniıt • ıı tı1g.' 
elde etmek uğurunda. ını}l~1'crf 
ya karar verdiği vüs'atlı 8 1~· 
teşkilatın bir parçasındnll 
ı ettir. dllğtı 

J:ı"'ransa hali harbcle buhıll pırı• 
müddetçe Tunusla Mısır ~rıd& 
da sıkışmış ve deniz cibe ~ ~ 
de İngiliz - Fransız donnll_l' il~ 
nın hi.ıcumlarınn maruz bı~tıı' > 
de lmlmış Trnblus ttaıyan ·dilet'' 
vetleri kötü bir vaziyette J aeJ 

1 in ıngiijJ; n.ik kun E.tlcri ı.aı1lı
sıııda çdtilm.eğe mecbur olarak 
İtaynn Jruv\"etlr>rinin mcrl::ezi 1 
ynl:ınlanna ricat etti. 

r-mfa6~~~ 

Bugllnku pr~~ 
11/ 12/194-0 ÇARŞJUt!fJh- r 

8.00 Program ve nıcn~ 
saat ayan, 8.03 Müzik: 9ı; 
rogram (Pi.), 8.15 Ajans b Je' 
leri, 8.30 Müzik pro~1Il1~:lJI' 

M:ıreşal (Graziani) vaziyeti 
kavrıy:ırak sağ cenah cihetindf> 1 
manc\rra yapmaktan vaz g çti, 
ceplıcdeıı taarruza başladı ve 
Libyalı fırlmln.rını hücuma ge
<•:rdi. Yerli fırlmlur İngilizlerle 
tC' n, sı tanin edince motöı ize ce 
nf l ı 1r da ileri süri.ildü ve bu s t
r tlc nisbi bir muvnffakiyct te
min edilmiş oldu. 

lngıliz r!J'bh cüz'ütanılı..ıı !taı. 
yan sarr cenalı.ınd .. ıı m:akta bu
lunclukla"1ndan harbe miidal1._ ır 
ec1em<'mı ve mf'rkr>z rkat edm
cc ihata edilmemek için gr-ri c: "-

~'" vamı (Pl.), 8.45/ 9.00 /. 
nı - Yemek listesi. 01ıcl' s 

umın, un an c e u·ancme la..c;an birçok kimsc·ler yakacak 1 ınu ıtaç ~~u an ua sevııı ır- dakı kollar ise lrndrctJi bir r mo 
1 · k"t beki" ta Bölge Spor Başkanı Vali Fe-çın va ı ve zamanını ıyor- derdine düşmüşlerdir. N mek i~ Çocuk Esirgeme Ku- töuZP cuz'iitnm ıle ııınuıld~ 23 ün 
du. Meydana çıktığı zaman o- rjt Tomerin ve diğer heyetın CÜ 8'""nh !?'Om!eklilcr fıı k::-sı, ce- ~S:3ii 

l 1 Askerler klşı'ık hôdı"ye 1 huzurunda Halkevindc tevzi 1 nıınuna her yd olduğ11 ı.,-ibi .,, ~ c. nun a. a ay edeceklerin hepsini "" ı ubda da HnlE-ttı grupundan 

12.30 Program ve nıc ~lır" 
saat ayan, 12 33 Müzik: lt !' 
ve semailer, 12.50 Ajans t 
lcri, 13.05 Müzik: Şarkı '~ J) 
kükr, 13.20/14.00 Mlizi~:. t ~(' 
salon orkestrası (ViolonıS 
cib Askın idaresinde). , 

h d 
ed;leccktir. btı yıl -1 - v-~m~- bulı•n ........ _ ayrete il ünnek arzusund:ı Çorlu F:ehir ve köyleri halkı- ua • m~ı •ur. ....... _... mürekkepti. 

ve hevesinde idi. nın askerlerimize hediyelerini lışmnkta ve kaza halkının bedi- mzı Kunun saygıhu"lıı hatır- İtalyar. ordusu sol CP"lnhı deni 
Molınnm küpil çok işe yara - almak uzerc azası kadınlardan · 1 f il leli 1 la.tır. 7.<' ınut<'VC'...,c.ıh bir halde vol al-

mıştı. Kimi kavrasa su küpü yesı o an an a. çorap, e ven I . 
gibi alıp gôtürüyordu. I mürckkE'p müteşekkil bir komite gibi her ç şit eşyayı kabul ve Çocuk Esirgeme !{unımu ı.ıal tn ol<lu~undan nnr.ıık sa"' 

Molla, değişmişti. He!c. on se- müteaddit kollııra oynlarak ça- Kızılaya teslime bn.şlnı.ı.uştır. Genel Merkezi cenahı vani k:-rnya miitev ccilı 
t!!'!'-.,,,.~=.:'."!~~~~~~~~~~~~~'?""~~""""~!l:!la:~~~ ~~~~=~~~~~~~ .... ~;~~=~=~=~~~=~~~~ta;;mr ırıd:m mıı.ı e\Ta t:'debilirdı 

Berü: 
- Şınıdi dışarı çıkınız. 

~m~I3E•E••!Ciiı:;1i::ıi2mmii~a~ı::z~~sı;::lil.~~mtı:i1E~~~arr~~-li&zz~~~ ' lime aldım, Rimen<lüfcrden at
' ladı~pmız zarnan kemanın bir i

ki t.0 !1 kopmuş idi. Onh rı tamir 
Pttikten sonra arkamı kanape
ye ıhyndım. 

vakti gelmedi. Dedi. ı 
Ben t:C'krar: c 
~ Peki mösyö amma dedi- gı 

ğim gibi vakti ge(;mesin, sıcağı 
sıcağına biletimizi vermeniz la- "':(!!2.Ell!!!:ımm•m•m•iCJm:::S5iiii!iEi~&:!:J 
zımgelir. Çünkü vakti geçerse .. 
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üçüncü defa para vermcğe kud- ı 
retimiz yok. 

Cevabile odadan dışarı çık -
tım. İki arkadaş istasyonun sa-1 
lonunda bir kanapc üzerine o
turduk. I<"'redcrih bir köşeye 
yaslanıp uyumağa niyetlendiği 
mrada aklıma ne kadar para -
mız kaldığı geldi. 

Derhal kesemi çıkar -
dım. İçindeki paraları şapkamın 
içersine dökerek birer birer say
mağa başladım. Otuz marktan 
fazla paramız kalmamıştı. Hal
buki ben şimendüferci ile kırk 
marklık yere kadar pazarlığa 
girisccektim ve herife de böyle 
soylemiştlın. Şimdi ne yapmalı. 
idi 7 Hiç, bilet vakti gelir gel
mez gimcndüferciye kesemizde-! 
ki parayı eksik hesap ettiğimizi 
söylerim. Mutlak kırk mark 
verilecek değil ya! Elbet şi -
mendüfer otuz mnrklık yere de 1 
götürebilir. Yine mü:Jterih ol
dum. Düşünceme daldım. Aca
ba .Mikaellayı bulunca neler r.n-

l .. malı ıdiın? Ha! Münihte 
mösyö (Yohan Brummer) ın 
hanesinde başıma gelenler. Bu
nu anlatınca kiınbilir Mikaella 
ne kadar güleC'ektfr Hele lmhka 1 
ha makinesi madam Sarinn 
nııı ağzını kapamak mümkün 
olanuyacak. Vakıa o hale kim 
olsa güler, la.kin en ehemmiyet
siz bir şeye yamn saat kahka
ha koparan mad:ım Sarina gibi 
değil. İstersem madam Sari -
nanın yanında biı· ~ey söyle -
mem. 

Acaba arabacı Mol'ino ne hal
de evvelce herif ile geçineme -
miş idik. Fakat sonralan ara
mız iyileşti. Koca Morino ba
na "Mösyö Alfred Mililer" de
rneğe başlamıştı. Arabada ke
sesinden bir avuç tiitünü ~şu·
dığımdan hulu haberi yok! Ma
mafih Moriııo fena bir adam de
ğil lı. A!ı lhusus Mikncllanın e
niştesi ile halasııun bana kl}t şı 
ettikleri muameleyi gördükçe be 
nim, §atonun erkeği sırasına 1 

geçtiğimi anlamıştı. Alı! Yine o 
zaman aklıma geldi. Şatoda ben 
den baı::ka mösyö yoktu. Hattfı I 
§atonun üst katına kadar çık -
mıııtım. Şato sahipleri birden - J 
bire çıkmamış olsaydılar şimdi
ye kadaı· belki şatonun asıl 
mösyösü ben idim. O zaman ba
bama bir mektup yazacak, oğ- I 
lunu gel de bir defa olsun gör, I 
eski Alfredi tanıyabilirsen bıra
vo sana! Ben koca bir şatonun ı 
mösyösü oldum, diyecektim. Bi
naenaleyh Napolide Mikacllaya i 
mülaki olur olmaz yine şimdiki 1 

scrseriliğiınden eser kalmıyacak. 
Babama mektubu oradan da va 1 
?,abilirim. Babam evveıa sözleri-ı 
me hiç inanmıyacaktır. Bu tak
tirde de ya ben oraya giderim, 
yahut kendisini Napoliye getir-' 
tirim. G<izü ile görür, innnır. 
Vay, vay şimdi bu da aklıma 
gehneJiy mıycli? Şatodll. hir dü
ğün lakırdısı oldu idi. Gelin, gü
veğinin kim oluuğıınu e~ cnnıck 
için eato müstahdeminden mü-

y 
racaat etmediğim adam kalmndı l 
ğı halde hiç birinden muvaffak 
bir cevap nlamamıştım. 

O düğün de şimdiye kadar ol
du ise! Aylarca beni beklıyecek 
değiller ya? 

İşte yine neş'em kaçtı. Şımc1i
yc kadar çekmi~ olduğum mih
net ve meşekkat boşuna gitti i
se pek yazık! 

Bir an evvel Napoliye muva
salat etsem her şeyden haber -
dar olurdum. Evveliemirde Mi
kaellaya "Madma.zel kocaya var 
dınız mı?" derim, alacağım ce
vaba göre hareket ederim. Mi
kaella "evet dedi mi! Bravo ha
hikatsız madmazel. Öyle ise ba
na da adiyo. Bir daha beni ara
mayınız" diyerek kapıdan dışa
rı çıkanın. 

Bu mesele zihnimi pek çok 
meşgul etti. Bir türlü altından 
çıkamadım, adeta müteessir ol
dwn. Teessürümü tahlif nıak -
sadile sevgili arkadaşım, kema
mm hatırıma geldi. Torbayı c-

Y~tyı Ç('kmeğc baE;ladım, ne 
<aldığımı ben de bilmiyordum. 
Pek <lalmı~ım. hk ahenge hitam 
verrliğiın sırada salonun içr>risı 
insan dulmmıtu. Şimendiifcrciler 
bile ı:;?leJ'ıni, gü~letiıu lıırakmış
hır, b•raz evvel budala yerine 
koydukları bir hcrifın bu Jcadar 
gil7.el kc ıan calma.5ına hayı·ct. 
t>tmekten mütevellit bir şaşkın
lıkla bf>ııi süzüyorlardı. Frcderih 
<;oktan uynnımş, lakin ahenge 
faı:ııla vermemek için sesini çı
karmı.ırnıştı. Kemanı yere koy
nıag. davrnnuıın. 

Şimcncl tif ercılerclen biri: 
- Bıravo! Arkadaş bravo! 

Pek güzel keman çalıyorsun, 
dedi. 

Ben <le: 
- Olabilir mösyö, Mıkaella 

da böyle söylerdi. 
Cc'inbını verdim. Şimendüer

cilcnıı rıca.c;ı üzerine bir iki la
tif hava daha çaldım. Evvelce 
benden eczayı nakdi ulnn wtas-
yon memuru: 1 

(Arknsı 'ıu) 
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• 
(Ba§m:ıkalcden devam) 

diBinde en muazzsım ve esaslı 
t'OlU ifa edeceği iliin olunnn üç
ler llisala pek kısa bir zaman 
içinde o kadar ehemmiyetini 
kaybetti ki bugün adeta hatır
lanmaz oldu. Üçler Misakı .ne 
Birleşik Amerikanın !ngiltcre
:Ye yardmııru arttırmasına mani 
oldu, ne Rusyayı korkuttu. Hat
ll barb içindeki İngiltere bile, 
Japonyay.a meydu okur gibi, 
14.Jli Çin hükiimctinc Birmanya 
Yolunu biperva açb. 

HİTLERİFV j 
NUTl<U 

(Dai tarafı 1 inci cayfada) 

man esldıa. \"C mühimmat nazrrı 
Dr. Todt, Alman ordulan umu 
mi kurnrgahı şefi mareşal Kci-

!.) l"lıu t~arar"ıması kar'ln 
l{ısmsn ka!dırıldı 

Üçler misa'lnmJı Avrupa.da 
da o kadnr büyük bir prestiji 
olmadı. Yalnız Ruman~·a bütün 1 

Yarlıi:iyle bu ökseye tutuldu, 1 
ehndi tüyü tüsü dökülmü~ bir j 
halde çırpınıp duruyor. Onun 
lllis·ıli başkalarını celbetmck 
IÖ) le duI'S\U\ı bilikis nzakln§tı
zıyor. Macaristanın Üçler Mi-

tel bulunmu lıırclır. 1 
N utlnın metni 

Führerin nu:..kunun gayri res
mi metııi şudur; 

- Almnn \'at.n.ndaşlo.nm, Al-
man işçilerim, 

Ben §imdi çak nadir ol~rak 
söz söylüyorum. Çünkü evvelJ. 
konusmak için çok az '\9aktim 
vrdır, saniyen bu sıralarda iş 
görmcği la.kırdı Eöylemeğc ter-, 
cih ediyorum. 
Şu anda, mücadelenin tam or

tasında bulunuyoruz. Bu müca-
1
1 

deledc §U \·cya bu menılcltetin 
zaferi bahis mevzuu değildir.1 
Bugün, hakikatte karşı ltaı ,1yn l 
gelen iki cihanın ınÜcn.del_ü 
mevzuu bahistir. Size, vaktim 1 
müsaade ettiği derecede, bu kavı 
ganın en derln sebeblerini hitlıl-

.. (0<?;-tar:ıfı 1 inci sayfada) 1 
kanlımncla hn.zırladıklan terti
b:ıtı iyice muhafaza rtmoleıini 1 

Ye idari r.w.kaml<.:.r tarafından 

verilecek emir ve lebliğata uy
malnrırıı ricn ederiz. 

Karnnıa.me: 

1 - 15 11 '940 tarih Ye 
2 14660 sa.yılı knruna.me ile 
tatbik ı:ncv'·iine 1mnul:ı.n • ha
Ya taanllzlarııı::. l~nrşı ışıkların 

söndürülmesi 'c karartılması -
nizrunnamesinin (Umumi ten
Yirat), (ıç ve dış ışıklar) ve (a-

1 
çıkta inşa.at) ha.hislerine taalluk 
eden macldeleriylc n~kil vasıta-1 
lanna müteallik maddeleri hak
kındaki kararm ~ağıdaki şe

kilde tadıli İcra Yekilleıi Hey
etince 10 1:? 940 tarihinde ka
bul olunmuştur. 

n - Umumi tenvirat: Yukarı
da tarih ve numarası ya.zıh ka
ı~rnamcnin meriyct ınevkiinde 
bul'..lllduğu müddet zarfında be-

lediyelerce alınmış olım bavay.l 
karşı maskoleme tertibatı baki 
kalmak şartiylo normal renkli 
umumi tenv:ira.ta müsaade edil
miştir. 

b - Rcsınl ve hususi binalar
da iç ve dış ~cqklan: Lüzum gö
rü1ocek zamanlarda ani tecrtibe
lcr yapılacağından a:lınrnış ol:uı 

1 tertibat muhafaza edı1mek. şar
tiyle normal tenvirata. milSaade 
olunmu§tur. 

c - A<;ık ~qgat tenvlı'ab: 

Serbest bırakılmıştır. 

d - Nakil vasıtalan: Evvelki 
kararname ile kabtil odilmi§ o
lan maskeleme sistemi baki ka
lacaktır. 

e - Tahmil ve tahliye ve nafıa 
işleri ve deniz fenerleri tcnyjra
tı, normal umanlnrda olduğu 

gibi cereyan edecektir. 

2 - Bu karanıame lleııi tari
hinde muteberdir. 

aaln bcgcmonyasın:ı tabiiyet 
&rzctmesi filiyat sahasında çok
lanberi mevcud vaziyeti hiç dc
fistirmedi. Yugoslavya takdir 
Ye t.<l.s\•ib zevahiri altında öyle 
ihtiraz! kn.yıdlar dermeyan etti 
ki t' ler Misalrından hakikatte 
Uzak knlmııı demektir. lsveç ise 
a.çıktan açığa milletlerin hürri-ı 
Yet prensipini müdafaa için se
sini :,: ükseltti. Cebelüttarık üze-! 
tıne yüri~mek arifesinde gibi 
go t rilcn lspanya Tancaya 
Yerle8llcyi daha ameli bulduk
l1rı b şk:l l n g i 1 t e r e ile 
iktıı adi bir a.nla.şma. bile yaptı. 
lılareşal Pctain eah; siliı.h arka
daı,!arına hiyaneti kabul ede
medi. Balkanlar, İtalyan taarru
tı.ı.na ro.ı;'tllen sakin ve istiklülle
rin ... m~ıbut kaldılar. 

satan bildireceğim. Tetkik ve 
mütalea edeceğim noktalar yal
nız Avnıpamn garbini alak::ı.dnr• 
eden meseleler ok.caktır. Bum-' 
da bnhis mevzuu olan başlıca 1 
memleketler, Almanya, İngillc
re, İtalya ve Fransadır ki hun· 
lar harbde karşı karşıya gelen============================! 
memleketlerin <i7.leriııi tC§kil et-

1 
yaklaştırmanın da.ha iyi olacağı

mektedir. Bu milletlerin es:ı.s isli nı da göz önünde tutuyordum. 
nadgalılarını J..-arfiılaştınraam 1 \'crsay si~l<-.ml 
§U neticeye varırım: Cenabı Hak birinin her şeyden 

1ng1ltcrc ile Almanya mahrum olmasını, <liğeriuden de 
ıc.ra.sında.ltl fark tükenmez Z!'nginliklere malik 

Bu dlinya.nın 40 milyon kilo- bulunmasını ic;temcz. Mesele -

Sulh akdine 
neden imkan 
yokmuş? 

metre murabbalık bir kısmın- nin mn.ntık yolu ile halledilmesi 

~t.~1o; ~~~~Y~~k~a!~; ~~~~ı;t~~)~~~rı1~18~:!1:ı~: Bir Amerlkah gazetecinin 
da 10 ınilyon kilometve murab- hiç bir şe~lcri olııııyanlar ara- 1 şayam dikkat mıak•lesi 
balık büyük bir kısma lnU>mck- &ında c1Hnyanın her şeyine malik • 
mektedir. 40 milyon !talynn ise ol::ı.nlnrla. hiç bir ı::eylcri olmı -
ancak yarım milyon kilometre yanlar arasındn taksim edilmiş 
mw·abbalık kabili i;:ıtifade ara- olan vnziyl•tı muhııfoza edilmek 
ziye s.ıhib bulunuyor. 85 milyon istemişti. İngilizlerle Amerlka
AJmana gelince bunlar 600.000 lılar, Fransızlar \'C daha ba.c;ıka - 1 

kilometre rnur:ı.bbn.hk bir saha lıır:ı birinciler n.rasındn buİun -
üzcrirnle ya.şanınk YC gccinmek makta idi. İkincil ri de ben tem 
imkanlarını bulmak mecburiye- sil ediyorum. Bizde artık altın 
tinde kalıyorlar. kalmadığı için altın ı ara csa -

İştP mih\•er devletlerinin en 
hü··ük ve velveleli sivasi faa
lıy~u rinin zayıf bla~çosu. Bu
~a bir de ltailyanın kır<lıhı pot 
1nzimam etti. Mussolininin yan-ı 
lı bır hesabı ltn:lya için dahil
de r k v hlm ihtimallere gebe 
h.r d.:vre açtığı gıbi, Almanya
tun muvafaka.tı lıilıifında vu
k !.la gelmiş bir hareket olması
na ra~'Ulc.n, Almanyayı da mem
nun c:tmiyecclt neticeler doğur

mak istidadını gösterdi. 

Fakat bu dünya Allah tara - smda.n kolnyca: uzaklaştık. Altın 
fındnn bu'riin•mevcud olduğu sc- farımız çalınmıııtı. Biz bunn mü
kildc t:ıksim edilmiş dc;:"itdir. teessir oamadık. Çilnkü ikbsadi
Bu taksim bızzat insanlar tara - ~ yatımız başka U!mellcre daya -
fından ve bilhassa. son üç asır 

1 
nıyor. Almanyada tak iınat her• 

zarfında yapılmıştır. Yruıi Ö}1"" kesin yiyt>Oeği bulunacak ~kil
bir devrede ) apılmışur ki biziM l de yapılmt tır. Biz bunu diğer 
Alman m'lletimiz o 'esnada, 30 ~1cınlckcllcrdc olduğu gibi m:ı.
sene muharcbclerinin ı;;onunda gazalar bosalmadan vaptık. Bu 

Bugüne kadar gördüğümüz Munster mualıcclesilc dahilen 1 usul ile ihtikara meydan verilme 
fıı.aliyctin hiç ae~rişmiyen nazmı kudretsiz ve pnrçaıımmış bir h:ı- mi.§tirö İhi alem J~ar ı karşıya 

New - Yoı·k, 10 (ı..a..) - Meş
hur \Valtcr Lipmann, New-York 
Hc:_ral~ Tribüne guctesinde yaz 
dıgı bır makalede bugünkü f.art
lar dahilinde bir sulh akdinin 
neden dolayı imklıısız olduiunu 
tedkik etmektedir. 

0 

Lipmann yazısuıda şöyl~ di
yor: 
• İngilizlerin aklı se.lim sahibi 
ve büyük siyasi tecrübeye ma -
lik bir millet olduklannı ve müm 
kün olduğu zaman hemen anlaş
ma yapm!lk hususunda yliksck 
bir maharet gösterdiklerini unut 
mamalıyız. Bundan ma.ada bü
yük Britanya vaziyetinin ica.bla
rını, mücadele sahasından u -
zakta yaşayanlardan clbett.e da
ha iyi takdir etmektedir. 

le gclmı.Q bulu u\•ord Al duruuor: Altına kars.ı ı's, ""'rma 
askeri lıaı·ckatın tekrar ba.şla.- ., n " u. man- " 

0

" 

11 
ya yüzlerce Y.üçük hilkfnnek ny- yeye krşı m.illet hnrb tarzlarında ~"'!'!!"~~~~~~!!!!!!!!!'!'~~-

ıa: mı bize tabıi telakki ettir-
1 

rılmıştı. vr bu sebeulcdir ki bit tchdidler yapılma.-;ını teklif et- benimle beraberdir. Hayat ve 
inek liı.zımdır. Fakat İngiltere kin milletimiz biitün kuv\clini tim. J.,:ıkat bn tekliflerim istih - selametimin ehemmiyeti yoktur. 
haı bındcn vaz geçilmesi ancak 1 münhsıran da.hiide sarfctmek !afla karılandı. Yarım tedbirleri 

b 
. d d w •

1
. Bütiin orclu, onunla birlikt.e mil-

·
bir mu\'affakıyetsizlik neticesi mec ur~~~tind_~ kalmışt.ır. İfil" I seven n J.m \.'gı ım. Bükülmez -ı 
d 1 

b:ıhscttıgım ·1 un'-·a tnk"'"ll. tnro ~i.r irade ile sonuna kodar gı·aecc let beni takib etmektedir. 
1 ı. Şımdi buna ciddJretle t.c.k- ' "- " ~ "" - "' J böyle bir za.m.nnda ,.e son 300 gım, J .. o:ıdr.ı.da tefsirler 
tar b~ lanabilmck kin rouvaf- sene 7.arfında yaki olnıustur. l<'ıı 191 ı <le 
fa.kıyct Umidini verebilecek :re- kat taksim itilifnam,..lcrle tleifü İngilizler, 1214 de bütün dün-
lli ) eni amillerin işe kc.nşm!Ş yalnız kuvYetlc yapılmıştır. E- yayı Almany:t üzerine saldır -l 
01nıusı icab eder. Fakat bu a- sasen İngiltere muazzam imp~- dıkları zamımd:ıki a\·ni haleti I 
tı ıller dünva içın" meclıul bu- rator]uğuııu münliasırnn 1ruvv~- h. . 1 " tc istinaden kurnmctur. B•ı .ru ıycyı ta -ımakta ve ayni a -
Unuvor. Alma.nla.rın Londra a- t k · d ı · b. , · ı damlar tarafın tan idare edil.: ı k • a ·sun en uç r dı~sc n mıvo.n 
1nlannd:ı büyük tayyareler ikinci bh" millet de aynen, ·Al- mektroir. lngilt.t:re her ceşicl 
kuııanmağa. başlamaları lngil- man milletinin ftc.-çirdıği <leviı ı~ri tekliflcr·de buluııdum, fakat bu 1 

tere Ltilasını temin edecek bir 1 y~cımış. olan talyan m.illctidir. J tekliflerim daima beyhude ol-
~ıı· . FıJhakıkn İtalyan mılleti <le 1 ah oddedilemez. Olstı. oı·~a bütün kuvYctini dahilde l:arde"? muştur. ngiltcre muharebe fa-
1..ondra halkı ve lugiliz ko.v- mücadelcleıinde tül:etmiştir. Bu t.iyordu. f sk roulı:ııcbe. 
llıi bıraz daha fazln musta.rib' yüzden Akdeniıde hc.kkı olan J 
'>l~cak, sivil ailelerdeki fdaket mev15ir almal~.şö?'le dursun, haiz 1 
iaıre i genişleyecektir. Mnlfım oldu~ !lle,·kıı bılc muhfaza ede 
ôl<ı.n İngiliz karakteri 005 le ta- meı;ıı~tır. lşt~ b~ suretl<:cJir ı.; 1 
a , .. •. . ' . . bu ıkı kuV\•.cth mıllet hakıki ı,ıy 
tıı..ızı rm butiln mıllcü, b1r çe- metleri ile hic de mütcnasib ol

lık azını ile ve taz lenmiş bir mıyan \'a.,iyetlerde ,nşamağa 
Vh.lJct Ye iman ıle harbe teşvik mecbur ka!ıyorlaruı. 
tl:nclttcn başka bir netice ver- . Milletin i ind"' zenginlerle fn
l'ılc~·!Y'egine hükmettirir. Neti- ~:fıler arasındaki gerginliği h3.-
Ceyc d - bö 

1 
ürün'" kt' etccck tcdb.dcr almak nasıl 

· ogru Y e Y ece - ır. 13.zımsa. ınıllctlerin ha~·atuıd·t c1a 
llüse~in Cahid 'YALÇIN onln.rdnıı. biri ıın her ;.eye abih 

Parti Meclis 
Grupu toplandı 

( Baf tarafı 1 inci sayfada) 

'k n u:u mütcakıb milli korunma 
k anı~ı unun tadiline <l ir Parti 

1 
ıs,·onu t.ar .. üuıdan ho.zırlan -

<111 ,olup bugünkü ıuznamede 
. hu b•ıluna.ıı raporun müzakere 

ftne t't'çılmis ve raoon.ın müzn -
~ ·r c~ l sonunda mılli i orunm:ı 
d a.;ıununun tadil edilerek maa-1 
t ~ crı \ c o lann ne şekilde t::ı.dil 
/lıle(ckleri hakklnda prtnsib ka 
a:-hırı lınrn4tır 

ltl lluzn'Unedc ba§ka madde ol
t adığı için riy:ı.sct~c snat 18.30 
a cclse\·c nih~~;et verilmiştir. 

olmc.yı ıE>tcmerl ve dF\::rlcrine 
hic; bir şey hıı akmnmn~ı mı.im -
kün değildir. Hu takdirde iki f ık 
vnrdır: Ya bu her ~eve maİik 
memlekft : l.lıf,C'lım \~' 

0

lıüw1i•ni
yetlc harcl;-»t {'(kr k do t a an . 
laşmayı l bul cdl r, yahut sefa
let \'e feli:ket i in 1.-. buluu'ln 
bir gün lınkkı ı ıoı la. alır. Gıı. ı 
mcmlcl et içinde bö5 le o:mıf,n 
gibi milletler arasında da be)•. 
ledir. 1 

Da.Iıildc, ı t dııxnları h" lct -
mek büyük işini eJe :ıklım \ e 
zenginlik ile büyü!, t: fakt ara
sındaki muazzam çukw·u doldur 
mak için hcmcsin aklı!>climinc 
ve idraldnc !ıfü b \1ttim. Maama
fih buııu y:ıpr:.· l:rıı bu gil'i inkı
lfı.blann ))r ,-,ün içinde \ ücucfo 
gctirilmiycocğini \'C böyle bir 
hal suretine c bir , .. e -riddetle 
vnrm:ıktan i " biribirinde.1 ~ yrı 
muhtelif .,ım: a.rı, aklıs lim v.; 
iz'nnla yav~ y:ı.\•as hi ... 1'\iriııc 

1 

llMa harb!c.ri 
İngiltere rüı prizlede karşıla

şacaktır. Bt• "iirpriz esasen baş
larmstır. Bız hava muharebesi 
istemiyorduk. Dunu ha.sımlan -
mız istedi. Biz bilha ha shil he
deflere taarru~ ediiınemesini is
tiyord ık' Churchill, hiçbir tah· 
did y.tpm:ı.yan \'C tercihan lıas

hncleıi hed·"f ittihaz eden hava 
muharcbe.,ini icnd etti. Den, bir 
iki, ii<.:, ay hrkledım. I•'akat bu 
intizarını beyhude ol<lu. 

Bunun i<'indir ki hütlin kuYvct 
lcrimizk rnu1rn bel.! ettim. Dar- 1 

be i:ıdirılcr~k zama111 tayin eden ı' 
bmim \'C bu hm usta ihtiyatlı 
h;ı.rcket ettim. B<'klemc;;:, fc
<lakftrlılrt.m &akmrnak daha İ) i- 1 

diı'. Diz d ima ihtiyatlı olmm:;, 
insan kaynal larınıızı israf ct
menıişizd 'r. PrC". tij meseleleri 
için dc~ıl f.1kut sırf nskcri bir 
g:•) (.• için tuaı ı tı'' yapılacaktır. 

\'ukuu ic~IJ c<l ·n . ey tahakkuk 
edecektir. .Askeri ve iktı:>ad1 
hezimet olnuyac:ıktir. Muzaffe
riyet mulıa'ckaktır. f:onıma kn
<lar gidec"'~im. Tes!im ke1imcsi 
bizim için me-.·cud de~ildir. 

Mi.icrdcJ•-. i temivorum, fak:ıt 
ıvıccbur ed.lin c ~onuna hadar 
gideceğim. .\lınruı milleti de 

Londra, lO (a.a.) - Re':.ltc
rin diplomatik muhabiri Bitlerin 
nutkwıu tefsi.ren diyor ki: 

Nutkun umumi üslubu, mu
tad hilafına mUtecavizane de
ğ11, tedafüi bir mahiyet arzct. 
mektedir. Bu defa daha az te
fahur göriilmektedir. Nutkun 
en garib tarafı, daha ziyade hi
tabet bakımından olmak üzere 
iki feci ihtiır.ali derpiş edc:n kı-1 
sımdır: Birinci ihtimal bir mağ
lfıbiyct ihtimali, ikincisi ise ln
gilterenin kıtaya karşı bir isti
la hareketine kalkışmasıdır. 

HıUer rnağlfıbiyetin yalnız na
zi .rejiminin değil, bütün Alman 
milletinin harabisini intaç edece
ğini söylemiştir. Bu suretle nazi 
ekseriyetinin tcreddüd edeceği 1 
bir farkın mevcudiyetini J·abul 
etmiJlir. 

İngiltercnin Avrupa kıtasma 
g''çnıesi ihtimaline gelince, in-1 
sanın bununla, lngiltcrenin isti
ld.sı \·e yok edılmesı ar.o. ındaki 
ınesn.f<'yi görmemesi im.kansız
dır. 

Nutkun. Alm:ınya ile ltalya, 
Jaron~a ,.~. Sovyet Rusya ara-ı 
smdaln munasebetlerdcn hiç 
bahsetmemesi §ayanı hayrettir., 

J\aydc değer bir noMa da 
nutku dinleyen mcşln1 şahsi -
yetlt:r arasında ı Hess'in adının 
bulunmamasıdır. Filhc.kilrn Mü
nih uombardımarunJanberi 

Hcszdm bahsedildiği işidilme -
md;:tcdir. MalUındut· ki o giin 
IIcss, Miinihin me.'.}hur birahane 
sinde Bitler namına bir nutuk 
irad etmişti. 

o 
k 

elik 
or! CHURCl-IİL 

İN NUTKU 
(Oaştıır.ııf 1 inci sayfada) 

İtalyan Ltilasına kır§t Mısm 

mlıdafaa vazifesini fevkali ·eti 
güçlestirm.işti. 

Bütün 
mallan 

Avrupayı dolaşarak giden ticaret 
Saltıkla Karadeniz arasında arbk 
doğruca sevkolanacak 

Fakat Ed ·n t~ıorinicn•cldc 

Orta ş::.rka m~füim seyah:ıtıni 

yaptığı zaman, Nil l.ıs ılıınnda

ki İngiliz \'e iı:npnrntol'luk ordu
su kumandanı ~ir Archibald 
Wavelc, v:ılru.z daha büvük hir . -
emniyet hissi ı; crınck için değ 1, 
fakat taatTuza geçmek ımkiı.ru
m bahsetmek için inS3.nca \'C 

malzcmece l.fıii nulıtarda takvi
ye vermiş bulunuyordu. 

Fakat bu esnndn., ltalvamn 
Yunanist-ana tecavüzü ~ıinc. l 
topraklarımn kahramanca. mil· 1 

xa .. tarafı 1 ine! cııyfada) l 
dan istifade için oraaan bazt 
:apurl:ı.nn geçmesi te."llin cdıle
c •. .:l .. "tir. Binaenaleyh .knn:ılın ge
nişçe ve d.erlnce olması 1 İ.7.ımdır. 
Bnndan dOlayı Sovyet hükümcti 
\"i tül ve DJnyepcr gibi ıki geniş 
~ J uzun nehirden istifade ctmi~, 
bu iki nelılri biribirine bağlı~-a
ro.k, nehirlerdeki dar ve sığ no!<
tala.rı açmıe. bu kanalı tamam -
:amışbr. 1 

Pek yalnnda gemilerin• geçe-
bil,.ceği bu kanal, iki deniz ara
sında denl.I yolile yapılnn mü
na.k.aleyi çok kı8altacaktır. Dü
fiİ.UıilnUz ki bG mil.nak•lc §imcli-

ye ika.dar bütiln A.wnpn kıtruıml 
dolaşarak y~pılıyordu. BaltlJr 
denizinden Şimal denizine, ora
dan ~. Akdenize, Ege.>-e. 
.Ma.rnuı.rnya ve nihayet l{arad&
nizc seçiyor, ontUn bu denizleri 
biribirinc bağlıya.n beş boğazı 
aşmak icab ediyordu. lskaje
ra:k, P.adökn.le, Cebeltittank, ç.. 
nnlckale, Karadenb boğazları..., 

Vakıa Baltik denizi sahilleri 
ile Karadeniz arasındaki m Una.
kale yalnız deniz yoluna bağlı 
değildir. Alma.nyanın şimalin
den, Rusyanın cenubuna, bir ta.
rafın mamul eşyasını, öbür t;a.. 
rafın iptidat maddelerini taşı • 
yacak birçok dCD'.i.ir yollan \ar-. dafa.nsında Yunan ordusuna 

yardım için havn lruYvetlerimiz· ı 
den büyük bir kı.;;:mını Mısırdın 
buraya göndermek liizumu ha
sıl oldu. 

VU nan lılar dır. Fa.kat ticaret ve mübadclo .l 
1 

dalına ucuzu, kolayı tercih et-
miştir- Kara yolunun kısalı6'1 

Cen Ubdan karşısında bütiin .Avn.ırayı dola.-
§an deniz yolu bile daha ucuz v. 

Avam Kıımarasının bildiği l •
1 1

. daha pratik idi. 
vcçhile, Yunan zaferinde lngiliz l er zgorl Qr Ukranyanın n cenubi RU&-
ha\•a kuvvetlerinin oynadığı rol ' yanın gıda maddeleri gibi 
fevkalade miilıim olmuştur. <• .. ıararı 1 inci uyfııda) ham maddeleri de boğazlan· 
K dil · · bulunmaktadlr. Şayet Kelkir Yu mızdan, Akdenb.den, Simal d&-

en cnne y~pmış olduğumm: nnnlılar tarafmdan :zaptcdildiy- nizinden ge~erek .Almanya,) a gi~ 
yardımdan dolayı, Helenler se cephenin bu 1asırunda ltalvnn diyordu. 
kralından ve Yunan hükflın .1 lar yalnız tek bir yoldan isÜfa- !r~sascn mmendi!er ham mad· 
tinden hararetli minnettarlık de edebileeeklıerdir. deyi uzak mesafelere götürmek 
mesajlan aldık 1 . En ~Uyflk ileri hareketi. sn_hil i:;in hem çok pahalı, hem pek 

bölges de ~-'--~-~.1. ... t dar n:ıkil \".:l.sıt.aaıdır. Bun ·an 
Hava kmrı:ctlcrin . . • • ın &.aü&ıı.&w-~ e .... nıs ır. • . . . ıızın mu Burada Yunanlılar Ayasa.randa- dolayıdır ki bizim Ba$ra lcör f 7J 

\akkaten. ~~di. hır surette azal. nln ~5 kilometre kadar §ırnalinde yohle ithalat yapmamız mü. kül· 
ması, pışırilnıış olan taaITU.z bulunan ~ya varmı~lardır. 1 lerle ka:rşılaşnl§b.r ve gene 
plAnın.ın tatbik mevkiine korun _ l.·aaa remli 1ebliğl bunaan dolavıdır ki Alma.: va 
sını az çok geciktirmiştir \'c M.ı- Atina, 10 (LL) - ''Atina a- denizlere h8.kim olmadığı hnlde 
Sll'daki hava kuvvetlerimiz ve- jansı bildiriyor.,: kendi elindeki sahiller arasın a 

1 • y rdulan b k bile bir çok tehlikeleri güze 3.-

niden ancak bu ay ba.sında bir d 1~~-.?.. .. _~- 9 ka~ ·uman - rak deniz nakli.va.tını .v:ı.pmaya 
·ı an ıgı L&l-..uuua tınunuev -
1 erleme har<!ketine lüzumlu yar vel akşamın~ilen 44 numa _ çalışıyor; ikide bir gemileri b!l8 
dım.ı verebilecek bir hale gelmis· ral resmı tebliği: kına 'QI.'nyar:ak batırılıyor. Al -
tir. Muharebe bugUn de muvaffa- manya.nın kömürüne hava '" su 

B 
kiv~tle d-- -tmistt'r. '-~eııı' bı'r kadar muhtaç olan lt.alya cimdi 

unun neticesi ol:ırak 7 kanu- .r ..... -... ~ ~ ı b k- •· ·· ln d · 11 ilı!ri hareket .kaydedilmiştir. u omuru ya ız en.ur J o :ı _ 
nuevvcl gecesi, Nil orduswıdan nndan nakletti.rebilm.ektcdir. Bu 
Sir NaiUand Wilson kumanda- Yumnletauda SC\'inç yol kömüriin maliyetini yükselt· 
sında, İngiliz, imp.:ı.r:ıtorluk kı- Atina, 10 (a..a..) - Halk. Ergi~ mcklc k-almnz: fa.kat yük de ağır 

rının kurtulupı.nu tcside de\ am ve pahada hafif olan kümür ) ü-
t.alan..'11 ve bir hür Fransız kuv-' etmektedir. Dün bUtün kiliseler- zündcn lto.Jya, demir ,;ollannı 
Yetlerl müfreze.sini havi kuv - d<l elini lyinler yapılmıştır. daha mühim nak1iyattan muh-
vctli müfrezeler ltaly:ınların, 1~ ı-1 kbliği rum bırakıyor. Benzinden gıd11. 
bundan• üç ay evvel Mısır hu- ltalya4& bir mahal 10 (:ı.n.}- rnacldclerine kadar daha bir çok 
dudundan tecavüzlerinden beri lt:i !yan ordulan umumi kanır _ maddeler demir yollarında sıra 
talı.~im etmiş oldukları mevzile- gıl ının 186 numaralı tebliği: beklemektedir. 
re doJru ile atılmışlardır. Yunan cephesinde sol cenahı- :Açık denizlerde batan gemilo-

m;za ve Osam mınt.a:kasında vn- ri yüzünden zarara giren tnrnf, 
Ç01de bir hamlede 120 kilo - pıLı.n taamıs tardedilmiş ve dü.c; bu nakliyattan mahrum oln.., ta

metrc ilerlemenin, büyük kuv _ nun t.arafımwlan derhal mu • r~dan daha çok r.arnrda dcgil-
vetler ı~ullamldığı zam:ı.n, hiç kabil taarruza. geçilmesi üzcriı.c dır. BEHÇET s;rı.FA 
bir suretle tesadüflerden \'C ih- ağır zayiat vermiştir. , 1. 

ti rn.uavdan ari bir h~rcket teşkil c:phenın diğ~ mın~kalarııı: ngi l; z l er Mı-
etme<liği nazarı ilib.'.ıre alınmalı- &. kıtalanmız ışga.1 cdılen yenı 
dır. 'rn{'Vr.ilere yerleşmişlerdir. : sır vebhesinde 

Bu uzun ve seri yaklaşmanın Hava harekltı hakkında ba-
muvaffakıyetle başarılmış ol- %1 tafsilit gelmilfi.r. 8 Kfunmucv taarrllZQ geçti 
ınasını lngiliz lıüh'ımcti m "m- velde bombanhman tayyare!• ıi- ~ 
nuniyetlc haber almı.stır. (AJ- mız, Bingazi tayyare me~ danı- (Baş tarafı 1 inci uyfııda) 
kışlar) na hücum yapmış ve hnn0arl~ra Garb çölündeki harekat mu-

Dün 9 kfmunuevvcl aab:ılıı, v~ tayyare tialerine tah.Tibcn '·a.ffa.Joyetle devam etmel.ted r. 
kuv~etleriı 1iz, sahilde Sidi Bar- ~5 ton bomba atnıı.)lo.rdır. ı Şimdiye kadar esir alınanlann 
raniden çöl dahiline ka.dar gen·~ .\yni gece, sabah harekatına adedi 4ono i geçmiştir. Ort:ı. sık
bir ccbhe üzerinde bir c;ok n'lk· bir mukaddime olmak üzere, 1- let tanklar iğtinam edilmiştir. 
tada düşmanla temasa gelmiş- ~ ıl~an ileri tayyare meydan lan Sudanda: Gallabat mmwka· 
lerd.ir. ı ü:.o:erine han. hücumları yapıl- sında topçumuzun müznh"'r••ti-

Sidi Barraninin ccnub~ doğ nıı~ ve dün bütün gün bornbardı :U.~eşif faaliyeti devam etmek 

ru İtalyan merkez bölg1.;.-..inde bı- m:ın tayyarelerimiz, durmadan 
mevzie kaI&ı hücuma J:nJkılnu ,- i ri İtalyan tayyare meyd::ınla
tır. Hücum edi!en ve nşılan bl· rını iza.ç etmi§lcrdir. Av<'ı tay
rinri miid ıfa:ı. mıutakasınd, yarelerlmi.z ise, düşman .kıtala-1 
500 esir ve bir mıl.tar bnrb m ... 1- rın:ı ve motörlU nakliye kolları
ze.mesi elimiz · f''- çmişfr. B!.I n~ alçaktan mitralyözle hiicı m 
mevzie J.wn[L'1.da eden 1talvo.n Merek mahsWı kayıpl~ ver
gcnerali ölmüQ \'C kumand:ın dı.:rmişlc.rdir. (alkışlar) 

acatbntdir,çol dıısd cdrsdrsdr Mı. hakkak pek ya.landa, l ru:ı-
mua;-ini c:oir cdilmiatir. k!l. maliımat alacağız. 

Ayni gün biraz ı:;onra, sahile C..1ıurchill beyana.tını biliı di-
dahn yakın bir m halde dah:ı :i -zam:ı.n hararetle alliı.51anmı~-
mühim ve km·Yctli ıkinci mevzi- tu· 1 
de de yeni bir ileı leme y:ıpılnuş Cln~~ İngiliz kuvvct-
''e burada da esirler ve h:ı.rb ına1 l ci..'l;n sa.hile varmış oklukları-! 
zemesi alınmıştır. 13 şka lhg~- ru -3"yle.mekle Sidi Barraııideld 
liz kuvvetl.:-ri <l.:! Si i Barra..'li i.e l:..ı.iyanlann irtibatı k~ ilmiş 
Bukbuk arasınfüı ~ Jule , arnuş olduğunu mu bildirmek i temi~ 1 
lar Ye bur:ıda e~irlcr ve nakliye ulunduğu aonılmuştur. Chur-, 
mnlzcmelcri elde etmişlerdir. clı !.l şu cevabi vermiştir: 1 

Hnlen y~pılmakta <ilan bü} · k - Kullandlğmı <lıkkatle fart•l 
barckutın f Jmulu ,. neti e · m:ş cümlelere herh:ı.ngi b!r ~Y 
hahkmd3. tnhminfordc b•1lunm•· f <ı. ".:! et men.in doğnı olmayaca-
ya teşı>bbüs i in ,-akit lıcnu: ğını zannediyorum. 1 
çok erkendir. F ,ıL t her h lde 

ltaıyan resmi tr.bli~i 
Roma, 10 (a.a..) ..,.. 1taiyan 

resmi tebliği: 
Şimali Afrlkada 4 c1üı::m.,n 

tayyaresi dil.jürülmüştür. ~aı kt 
Afrikada düşman bir lngHı~ za
bitinin kumandasında küçük bir 
müfrc:.:c ile ve !talsan bavr ·ıııı .1 • o 

ta§lyan kamyonlara binmi ol
duğu halde Tessenei mmtaJ.::.ıc-ı
n:ı. bır akın yapmışsa da buna 
rağmen tanılarak yanın bır bö
lüğün ri müdahalesi saye in· 
de bu teşcbbiiı;~ aklın lca.lınu lır. 

Kuma.c.danı maktul <ltlşt>n İn
giliz müfrczesı alır zayiatla !,~ 
ri çekilmiştir. 

Bizden bir zabiUe bırk ç as-
ker yaralanmı9tır. 

Assap üzerine ve Cibuti si
mendifer hattı boyunda yapılan 
dü.'}Illan bava hücumları mühim 
hasara scbeb olmamı~..ır. 

. , 
ılk caihamn mm aftakıyctlc uc-
ticc·lenditini söylcycbiliri7-

Al:dmiz lngiliz ff o.,u '\'C 

lngiliz hava l.uV\'e'leri, bıttabi 
ord·ı He i hl: liJi ~ apmısla.rdır. 
İngiliz harb gemileri, mu!larcbe 
ınmtaluısmuaki muhtelif sahil 
mevzilerini. ezcümle Maktila ve 
Sidi Bnrraniyi bombarciıman ct
uı.iş lcrJ.i.r. 

...--Yeni l{azanç ve Muamele..-~ 
Vergi kanunlanna göre 

DEFTERLER HAKKINDA TAVSiYELER 
·~ bri!'Jiirünıiiz t;lkımstır. lkr ldtabcıd.a buluom. nü

t'enıuzdan da alabilirsiniz. l'iy:ıb 25 ~-urn5h:r. 

lsmail Hilml Afşar - Hesab v0 terceme bUrosu 
Meydancık - Güz 'lhan - TELEO~: 2MOO 
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t 1~ AN 1 İstanbul Defterdarlığı Muamele ve lstihl~k 
Fati11. Birinci. .'Jı.Uh Hukuk M 1 T 1 kk k Ş fi• • d it!cıhk·emcsi Sat~ Mcmurluğu:ıt_ı erKeZ a la U C ığın en BULGARLAR Çö_! Harbi Vergileri 

NE İSTER? 
Libyamn siyah çölUn<fe 
j lngilizlerle İtalyanlar 
1 SUveyş yolu iç:n 
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fisc, Nuriye, diğ·er Zclmt ve Hayim Kaplan Çorapçı istihl:'ı.k 934 H.38.13 SH3 H92.!i6 3i:l/4/940 t<<tO 

Koınitecilerin Manashr vilayetindeki bü
yük isyanları, üç buçuk ay süren bir 

miicadeleden sonra, nasıl bastırıldı ? 
-~ ..... 

(B;ışbraçı 1 ,,.,.. !'.a_yfad,) 

anmu:.: Türk halkı dt ğll, OsEıan 
!ı lıi1kfmıcthCı ." ui5' • rdu 'e be
y:ınnnmeı in sonu 1\fol{e<lımya 

!comıte<·inc kim kf ı .ı t oyaı .:;a 
·)nuo rlfü.man ..:"'. ılac.ığmı ılil.\C 

·tm : ı de unutm, Y• t-d ı. 
Ha liJuti bu Jx.::·nrııı:m .. ·nin 

rouht ru 1 l' mamcn yniand1. 
M~1 e<lıJnya köııııteE iıı 1n gn~·1.:· i 
rüı ), alwliyi (' ktiği l:,,lıraptan 

kurl• mak c.kf.ıl. fak .t o . .,ıımnlı 
h iik • 1wtini <lEYil'crnk 'c daha 
·lnğrusu ecn iıi mi'dalrnlc:-.ıilc 
O~t .Iı fo :" ,,iııi kapı <l!R;,ıl ı o:t
tiıeı ek 1lal~cc1oı.yayı Bulg:ı:ı.· top ı 
ra~ı ) apmaki.ı. Eg"cı bu yolda 
?I üri'uüı l<cıı Tiiı K !z<::·Ieri IJa.:-ı • 
larnk, 'l'i.iı k çiftliklC" St yu' ... cak 
re Tiiı 1 r;lı • lı YC bı!L ::; '.l Tfu J
:tı>keri telef olacak i.:e 1\fakE-<l ır'
ya kl,mite. i i.::in bu .. nca.l. et' :ııı:: 
\esil i ol. biliı d ·. 2h a. biı· t :-- r~ f
tan mahalli hi.ikum ·tin mt.lca\·v 
nıeti sar ılnc,ak, di,..,t ı· t '1r.ıfta 

i\I ,kı clon) ~ıa Iı ... kiki ek ·c~ iyctl' 
1 

!-'ahip b~lunan 'l'iirk ahali kır· 
l:ıcak demekti. Binaen 't yh be
yan me lıUt ~n takt iği lıilı y 
J:-,~ aı ... ·1 J, ıınıtrniı yüz~u 
bir 1 . 1-ed 'l! iba Piti YC J · .. r
tı Hu bı.:yaruı.ııne ile O manl• 
ı.uı umc·t. ni dt. \'İrffi\."k iı;in onun 

uı Jng;u kı ua!t-n alt •' ) uıi Li 
in m~t lağımı ıfaha ka.zıyoı 1 . -

{;ı ı. lJ ı 1! Bunl.::1 ı mi tc 
l'<"rrik h,. ui~ÜCi' Ye rn .ıih, :ı n 
Sdanik baskınları vJd1) dnıi - f 
ti. Fırt.ıruıım lr0pm::ık Ü6cı·0 o!
lugu d .. ~ 1 adaı .na.:> ~ldığı gb-
• tiııc11 C'ı>t • bt:lutl .. rınd ... n ',. l·t· 

ıılı: uııt 1. 

~\,ı!,. illl 

ır irı mı 

::;mı i::;e 

nra1 

l i 

leri de top!an·ıra.I~ mt: l l r bc
vann'lJrC'.; i kaleme , lc.l:l·wn 
·onra "3 I\Umınn · u· i ::.. at 11, 
bı .yü" senelik '""'• utir. 11111 o-! 
ı.,caktır., d yf' ihfl; l i,aı ,ırm~n 

~'lrih'ni te ·bit ettiler. 
B ı k~i; Ilı n ~onra n siliıh 

\'e :; iye ..-ı. lıaarlıklann~n ikr.:ıali 

çin lıı raretJi bir faaliyete t,c

çildi. ı, öy crl.ekleri tad~lm da 
JCce t."1'f11lerini sıkla5tndılar. 
Riıl,.,. r ~ rıbit 1crile Bul ,.ar p;ıpaz-

ihlfıl" fo1-mülünün akla ge!c.n ve 
gelmiyr-n bUliin şekilleri içinde 
tatb.k ol muyoıdu. 

Dütün Man:ı.st>r lıa.vali~dnde 

birdt.:11 ha. lıyar::ıil her :.~ ... ,t ·ı sa
'iln ibtili'tl hareketi, 10,000 J;il<>

metrc munıbbalıJ: kora bir :.::ılıa 
h~iııde çetelerin bin:ılan y1kıp 

yılrnıalaıı, Bulgar köyle hia 
silalısı~ .Müslüıııaıı lmlka hü
cum ederek nıeı haındsiz;•e ı·at-
1iaınrfa bnltınınaktrı \"C pe~l<'rinc 

dii'İ'~n hükfunet kuvn tlerinin 
de krn.lilerini imha C'j !emesi 
ı,ı:hlhd. ınüdhi .. :-,ııhak \ ~ geçiJ 
lıtn pkı inin ve ı;.ıerilla sahnele- 1 

ı inin km·hrnç numzaraln, ım y:'-1 
ı:ılın;ılıt g«~cikme•li. J 

(~,tel~ 4 tPll0'ri b~ .. Cl' ı.· klgr:ıf ! 
mı ha be elerini, J. öp• iil"ri ata -
ral: ve J• miry( füıı mı tahrip c· 
el rı 1;: t'•y1 üsct"t·ri boulukl:ı~ı gi
bi Tüıklcrc ait ı.:'fdiklcrj, mah· 
ı->Ullt-r', 'fürk iJ..ıi "'t·lenlcrin:n 
,-c :r,en.;inlcrini ı i'\ krini nı1t'"l k 
org'l.ni.ic bir an,..r:-ir.;t 1.alr bal·
ğmın ~·:ı.p:.ı}Jilei'e~i \'ahşctler i
çifü ~ taJıı ib edi:;orhırd•. O ka-

1 dn1 :.Y i lı .. zırlrur 1ı'"l.ır Ye o <leı·c- 1 
re rr t V.lffakıyetlc t • hrib <:diyor-
1.ıı dı ld g~~tiklc>ıi ı.ı •• :t.ı kijylcrdı• I 
ta' wŞ ihıtiinde bır~kmıyod~n·
dJ, Yolluı ı, gt'ÇİLlt::ri, poı:ıta1m·ı 1 

n·t h.ıf,l.7.nyn mcn:UL' r:o tal::ıra, 

rr.l: 'l':r.~lt:rc taarruz Cl!ı rck bü
•iin }.fo' dony Jnt ·~mı:::ın cm
n·~J.. t m •fiınm«nu Rilip yok et-! 
m k iı: en <'İ.irc· k • · hare.·] etler 
elen l:nı)nmayor!, rdı. 1 

Yı. · j • · ayakl ... rı:h. ~. i~lirak t 
t 1 •ıltrin sayı· ı otu, bini bulu- ı 
~·o.ı •;.· un aj < l lnr nala! ı ayr1· 
r a ;i:<.ı..ı·lık, iki yfücılik ı;etdc:r 
t:ı!;v'j·- Mİy;:n'tlU. rıh <>kt a:·ak
J, n< :1 l·: . "balık nr~ .n·lrı. lJh· tn.

ı a"tan mahalli h. kiim 11.;ırinl 
:-Li!J!ı· k ı inı 1 ::ıunrı ı. b:ı taraf
tnn Bul0 • r konıih. "ir:.in ltcutlile
ıi:ıc i~t,U'P f'tl.ildı.:,..ini znnnelti.gi 
nı uınla:n ._fa ~. k değildi. F'a- 1 

1.at Mahdonya c..iyl~ ıa~ithi~ Lir 
1 

a~t i< iıııle idi l.i kumların Y3.-
ı n.J' yaı:jlarm da yann •• ı .ı artık 1 
b bi~ .di. Bu uınumi ay klanına 1 

o . •rı.tr;" kadar tam lı r rcl:n.-
' et h:,inclc uyuyan n' Q '· u. r h Ü - ı 
l 11 tı.~nlen ziyade, h ıınelirle 

Cl ke nm..,ndanbe1 i hir hnlkıu
nıa yv'1:n<1a iGin için yı:,1ı.a,1 b1r· 
c: h. f";rl: zabıtlı·r·n; şi ıct._tlc si
n:tJ, ,, l'ıı .ı..kfo idi. hirueırıl»yh 

m'"l.l nlli 1'tikfın .. ·t1 "ı·in gaHefü'?· I 
rıı d··n rlyade 'Tllik rniifıc.. ~c ku 
m·ı, chnl rmın, tabur mUMziın- l 
l , :c bın1 o;ılarm n hid ti, ııc 

kadar tcskilath olursa oJsun, j 
Bul . • ır ayaklanmasını nihayett 
c/.nıd: nrnkudd\lrdi. N s:l ld, 
isy,.n J.a ·kPti y('r yer at ;le -
n n \'C bnst.ı~·ı1· 1 n sf:n ''Z Yak'· 
::ıı~r içinde tam üçb•ı;,ıt ay siir- 1 

ınc.o;:nc ve Mal t>dony< •la ii.çbu- ı 
~ı.:k ayl:k kısa !..ıjr hn.1p hali vü
cucle getir1ı1cı::ine l'ağmcn niha •

1 
yet 'Türk askcriıfn daiına kah
ran.an ı;iingüsli ve Tiirk zı.::ı bi
tinin oyun • gdmiy<>n ruhu a -1 
ya.klanan kı>mitcdlerin ve onla· l 
nn peşlerine takıl .... n ser.,di \'C 

bul nık kü Uek:rin ccıala rmı 

vermekte gecikmedi. Üçbucuk, 
aylık b"r anarşi devrinden sonra 1 

Bulgarın en büyUk ayaklonına 

harl'l<eti kanlar içinde imha ve 
tenkil edikli. Çünkü, ne <le oı.~a., 
devlet nihayet devlet ,_.e bir çe
te nihayet bir çete idi!. 

( A.rkı.c;ı \·ar) 

! u 1 yh ) r y~r dolaı:ıarak Bul
g-ar h·ılk mı s•ın talimatı ''"·•mc
;c 1. yuldul r. ı\.lıaliyc :ısı cr;n 
ımn d li oldtı<'l.lr ı lan ve ki.i) le: i -
nin ) l ılacağm.:! n b~ıhscd~n.k 

km l.rwuıuı.ları ve: her hangi biı' 

p.lni' e uğramanıalan içın tel - 1 
1dııl,rcle buluıımakt:l iwkr. 

1 
TiY·ATROLA~ 1 

M,ll;e-1onya • •~·o~ıit• sinin Os _ I ı~~~ Şehir 
m·.n 1 hül-..ümctine lnırşı en bi.i- Wı(.'.~"J tiyatrosu 

ül <yaklanr:rn.ı::~. kongrenin ka- ~ı~ll~ temsilleri 
: ·ır VC'r<l gi t~rihtc-, 20 tı:n'm\1:~ 11/12/lQ'O o.;arş:ııııLn gı.inü ak.,amı 

ı:C<' y:ırısı, daı; fopckı in leki S:ı;ıt 20.30 r'la 
·öylt>rtlı·ıı yükı;ır>]t"u dumanlar v~ BPLUNMAZ UŞA I< 

'tL~ ·l~r iı irııle ha!!~wlı. htildfı) l".add ... ~i Kumrdl 
I yan harLkcti 30-60 lri~iiilc kısmmtla 

silalılı müftczdcr· tara.Lı:d.:ın P.\'· 1l ı 12/l!HO ~:ırş:ırr.ll .. gilnU :ıkş:ı.-nı 
S~:!l 14 ne 

velden t.et tip ulile:G ~ niş \"C en ÇOCUK OYUNU 
'tüç\ik tefeı-rüatma l :ıtlar tc,,- l' l2/1D ıo ı;-:ırşamlı:1 gii11ü :ıkş:ıını 
)İt_ c<liln1i l.ıi!" phin:ı güre \.~ ı 8:-at 20.30 da 

cmniv"ti dahiliyesini PA~A HAZRETLERi 

boğazlaşıyorlar 

Mehmedin şayian tasarrufların- Yukarıda adı yazılı olan mükellef namına mntruh istihlak vergisi (3) No. Ju ttiraı.l:m Tetkik Komiryomı
da bulunan Lalelide Kemalpaşa nun ;>·uı~anda gün ve s~yısı ya:zıJı knra:·ile maa zam 1492 lira 56 kuru~ olarak tasdik edilmi,tfr. Yapıfon araştırmada 
mahalesinde Çukurçeşmc soka- mükellef bulunaınamı5 , .e adresini de şubeye bildirmemiş oldugu anlaşılclığından keyfiyet S6&2 ıayılı kamunun 

-- El -- ğında eski 19 yeni 17 kapı No.. 10 urıcıı maddesine istinaden ilanen t~bliil' olw1Ur. (11707) · 

(Baı; ta.rafı ·:l Unditl~) 
L:i.kin lı1·ansız müst"mlcke kı· 
t:ıatının tehdidind~n kurtulmuş 
olan ttalyanlar l<.,ransız mütare
kes.indcn sonra bütün km·vetlc
rini İngilizlere karşı kullanmak 
fırsatını elde ettik r. 

Vahalarda iterliyon 
bir ordu 

t~te bu yiizılenılir ~i ıkind !tal 
yan or<lm:u s:ıhili tal:ib cd\!re1-: 
il~rk.cken merkezi tEingaıd) de 
bnlunan birind odu da ı;ölde 
'ı:ı.ha yollarını takıb ederek yu -
karı Nil idıkametine doğıu yol 

1 
almaya ba::ilrılı. 

Habe.sistaııd--ıki İtalyan lmv
vetk:ı:ine mc-nsub hır fırka da 
(Nıl) c mii\·azi nl:ırak ilerıleme-ı 
ğc taşla:r.ı17 ,.c IDosHolaJ ya' 
muva;;c1lat etmiMi. Bu kuvYeth 
hedefi lııgiiiz - l/[ıı::ır Sudarunın 
merkezi olan t Hart um) §ehri. O· 

1 
labilir. 

Bütiln bu tPJıJi, 1 ,.e tehlikelere 
karı;'l Ingi!iz!erin dinde buluııan 
km ,·etler nelerden ibareltir? Bn 

93 ada 82 parsel No. 16 metre l 
murabbaındaki tapu kaydında §ll!!'Sa:w" SiRKECi w 
Sultan Mustafa vakfından ı:ıarkı Salkımcöğüt Demirkapı 
Fetlıib<!y caddesi şimali 913 adn ı 
81 parsel No. eb. garbı 913 alla 1 
p:uscl No. cami duvarı cenubu 
913 ada 83 parsel N o. dükkan ile 
ınahdtıd arsa izalei şuyu zımnm· 

Halil Sezer 
Karyola fabrikasındaki 

da a~ağıdaki şartlar dairesinde ISılDl&:JiilslleBrliı;•iJIJ·imzilliyma•rme•t •en<l•inız:•'•.••• 
mahkeme başkatibinin odasın • 
d.:ı açık arttırma sureti!e satıla -
caktıı'. İşbu arsanın şarkı tapu 
!rnyJmda Fethibey caddesi ola· 
zak gösterilmekte ise de vaz'ıyed 
csnc.smda arsanın şarkında yeni 
cepheye tes::ı.<lüf eden mahallinde 
belediyeye a.id 3 metre 97 santi
metre murabbaı mahallin bedeli 
muJ.:a.bilindc hissedarlardan Zeh 

İcabı halinde kanunun müsaade
si nisbetinde mehil \'erilir. 
2- Bedeli ihale miaclında ve· 

rilmez ise ihale feshedilir ve gay 
rimenkul yeniden artlırmaya Gl
karılarak en cok arttırsna ihale 
edilir ve aradaki fark ve zarar 
bila hüküm mü~tcriden alınır. 

raya aid bulunduğu lstanbul be- 3 - İbale tarihine kadar ver
lediyesi ile vaki muhabere neti- giler hissedarlara ve 20 senelik 
c,csincle tahakkuk etmiştir. tevzi bedeli ile yüzde 2,5 tella!i-

İşbu 16 metre murabbaı arsa- ye müşteriye aiddfr. 
nın muhammen kıymeti lGO lira- 4 - tşbu gayrimenkulde mü -
dır. seccel ve gayrimüseccel hak sa.-

1 ·ısııscla bi:::ıJ ilk ınalıiınatı ma
ruf ıs,•iç•·eli n.sl~ed münekkid al
bHy (Grosselin) vermi§tir. Bu 
zat::ı. göre ağm:tos :ly1111.!:.ı Mısır
dakı Jngiliz lrn\"""tiııin mecmuu 
t ı t0,000) kişiye var1y·orri11. 1n- 1 
g:liz, Hintli, .ı. 'v Zc., 1dal>, A- 1 
nıstrnlva?ı ve Ro<.1ezvalılarch1n 
mürekkeb bn lrnvvet• Ln başk:ı 
J<'ilidindo bulunrr.nkta olan 80 
b ·ıı kişilik bir kuvvet de Mısıra j 
g('< irilmiGtir HımJa.n maada ge· 
rek İııgilt..,.ndqı gerekse HindiJ:· I 

l4/2. Ka.n/941 tarihine müsa- hiblerlnin tarihi ilandan itiba
dif salı günü saat 14 den 16 ya ren 20 gün içinde Ycsaikile mil
kadar yapılan birinci arttırmada racaatları lazımdu·. Aksi takdir
muha mmen kıymetinin yüz<lo de gayrimüseccel lrnk sahibleri 
yetmiş beşini bulduğu takdirde ·ı' paylaşmadan hariç kalırlar. 
ilıale~i icra kılınacak aksi tak • 5 - Arttırmaya girecekler 
dirile en çok arttıranın taahhii- yüzde 7,5 nisbelinde pey verecek 

tlü baki kalmak üzere 24/2. kan./ !erdir. 
911 tarihine miisadif cuma güııii 6 _Şartname herkesin göre
avni saatte ve ayni mahalde art· bileceği surette bugünden itiba.
t;•""''lVa devam olunarak en ~ok ren açıktır. Fazla ma!ümat al· 
arttırrı .. ırıa ihale edilecektir. ı mak istiyenler 172 satış No. sile 

1 - Artlırma bedeli peşindir. müracaat edebilirler. 

l~hisarlar U. Müdürlüğünden :I 
tandan <30.0\ılJ) kişi daha ba 1 r Kroki ~GrtnJ?>1e Ye niiınuııe.-.ı mucibince 600 adcd ah.-ab b!don seh-
1-t vw·tlerc iliixc eclilmi~tiı'. Ar.-

1 

()('sı p:ıı.arlık usu\iJe yen'dcn eksiltmeye konmu~tur. 
C" \: 5ur:ısım da unutmamak la- II- Paz.:ırlık 17/12/940 rnlı gün'i ı;ata 14 de Kabataşda kvaz.ım ve mü-
z;m gelir ki bıı mikdarlar ilkteş-ı rin rırtn larm:ı ;:uddirler. bay;ı<ıt şubt'Sindeki alım kon.lsyonwıda yapılacaktır. 

III - Şarln:ımc sözü geçen şube:lcn panısı.z alınabile-=eği gibi nümune o tatihuC'ııbC'ri bıı mik - de göı·ülebilir. 
t11;~( -100.00{"J. ~i.ş~:e l~at~ <la- ıv - istcklil<'rln tayin o1unan giln ve Gaatte teklil edecekleri fiy:ıt füe-
ıu. :l nsıııa ı )Jag e ıill!B o ası~ . d •" 7 3 g;h'c n· P l ·ı b" liktc mezkOr komisyona müracaatları. 

c· >k n'uhtcmclail'. · ruı en •0 
" 

11 .c ara <ırı e ır . 1 •11704> 
İtalyan 1ar.n e 1Ierinde bulun- ===-==================::============================ 

dm.luklan l<JOP..000) ki~iye mu- Deniz hastanesi baştabibliğinden: 
ı - H;ıı;t.,ııancmizc h~mçire \'e hasta bakıcı alınacaktır. 

l:a bil tııgifüJcrin ahiren ı.aarru-
7n gt>çmiş OJnıal· rı da isbat eder 
ı i lngilizler l)ı>lki ele kuvvetler 
müvaz~!csini temin ctmi~lerair. 

2 - Hemşirdcr:n diplomalı ofanl;:ırı ve h:ı..,ta bakıcılarm tecrübeli \:C 

ebliycbuı~ıeli o1mılurı tercih e<l:lcceJı:tir. 
Çö 1 ~mm ro j 3 -- Talib ol;ıııların yedkrinde nıe\·cud \"esaiklc Deniz hashıh:ır.~'~i B:ış 

1 Tab bliği~ ınürarn;'ltları. • (11672) · 

Zat..,n bö~ le ulma • .,a ela çolde- =::;=:==::=====~====:.==============================J 
snyı tiswnrnga hır m~ııa iracı~ Gümrük Muhafaza Genel K. İstanbul 
etmez. Zira Aft İ~{ ... daki İngiltc· ,.. 
re - ıtnya ıı~rhindc çok mühim L~vazım Amirliği satınalma Komisyo-
bir ;!mili dal!:'ı. hesab:.ı: katmak 1 d 
icnb t>der: Çcılu .. nun an: 

Gt>l_glK1.e 10 lı.~ ra ret derecesi. 27ı1' K i\ııun/Hl40 cum~ gj.in~"t sa:ıt 11 d<? p:.tzarl!i,la 50 kalem a•ölye 
l.r '.ıJnıa aJabiJuiği kada.r her yer alet Ve tn:.ıl·'.CffiC"Si alınacaktır. l\tuh:ım:ncn f!y;;.tı 1159 lira 81 kUl"UŞ \"C ılk 
!rnm. Giınf'.; batıp gece basıııca tcmiıı:ıt• OG lira 99 t~muştur. Lı,,te< .. i hırgi.in koıı1lsyonda görülebilir. 1slclc-

tl t d b
. d b" l 1 lılcr"n pazarlık gün ve ta<ıt~nde teminat makbuzlari!c Galata Mumhane 

f' u::e er ... ·\'e~ı ır en ırc yı • · . . . , .9~ ı 'b' 
1 
.. ·· 

1 
• l .:ı.ııd:l !.ı tbr;>hım lUfat hnaındal:ı kouisyona clınclcrl. ,116 ı) 

< ırım gı t ı u-,'l.!yor ve ça.uır ar -========::::::;=:::::::=::::::=::::===.::======================== 
ı •iııdckileri ı~ı.r, hınıcu so~uktan - f" /1 k b 1( · · d 
mul.~fn.za. ed n~iy rl .. r. Sonra dal i ıyat l\ııura a e Omtsyonun an: 
f)nyed lngili~ ta:-. ~'reler İ 1'ahat 4~ Numaralı ill\n: Giir;:ıen odununun yaş cılanlorıııa topbn 280 iki' yiız. 
bırukırlarım t;.. rlc suya bir çor-1 sqkscn, pcr:ıkende 380 üı; yuz .. c~cn l;ıu·u ol:ıııl:inna toptan 315 üı: yuz on 
L ı.chn füarcl akra;n yemeği bile beş \"C pcnıkemlc 415 dört. yüz 011 brş kuruş ~ırn:ni s:..tış r•y.ıtı t~bıt t...c!il-
["ii : yutuluyor. Et. selıze \'e rnn.- di ,in.k'l bıı fiyatlnr h:~· bir rn.:ctle t~t ••\fil edilrnıiye<·clttiı". fl17 l h 
J:.arna ;ınc:ık ı üyncla görUlebilen 
rıinı~tlerdir. Hhtrn bir rjvnycte 
in:ı.nmak Hb:am gelirse yalıuz hn.-ı 
li3 !talyan askerlerine bir mik
dar knhve \.Cl'ilebiliyoı·muş: yer 
lilcr olllian da malırum imişler. 

1L~4N ·T ASHİHl 

1 

Gı:ııı lenıi.zin 10/12/l 940 trınhli n ı.,ha• ınıla inlili::ır eden E:11N'< F.yt:ım 
Bankasının ~:ıyrırı.cnkul satı« ıFınınııı ilk cs<ıs num:ır:.ısı •808:> olac:ık iken 
ı:chven •lı03> ;:ılar:ık neşrcdildigi gifrulmtiştür. K.-.y fiyct t:ıshilıen ilan olunur. 

Günde bir mra su 1 lstanbul Tramvay işletmesi 
Çrı. lırda İı>lir:Jl at h.Lliııdtı bu 

ıztırub (lckiln Kt' 1 yüriiyiişlenlı• 1 

de. ba~ka arnblar çckikccktir. 
MP&'lfı marcş. 1 Grazyaninin bas 

1940 Vılmm 12 Birinc:kanunundan itibaren pa
Zôrddil başka günlerde gidJş-geliş luş eerviti 

Jıe;·:ı. sozti: I 
. - Çölde oburluk edenler uy- No. 
kudan ba.cık a bir şe~ e y::ı.ram~1z. 
lar ! .. vecizenioir. S· 1!1€seles1ne ıo 
gelince her i ı ::ı.lyan a ;.iter inin su 
crzakı olar:ık gün le :ıncak bir ıı 
litıe suyu vaıı.llı-. Ilir litı•e su ... 
Bilhas..~ esen kı zgın ve yakıc. ı 12 
riizgar albnda deri kuruyormu~ 
gibi bir his uyandırırl,en bir lit- 12/A 
re suyun ne eh€nımiycti vardır? 
Öyle bir sıcak ki in::;anı:ı af~zın- 14 
d:ıki tükürüğ·ü bile kurutmak
tadır. 16 

1~te mareşal Grazyaninin as
kerlel'i bu müthiş \'e korkunç 
tabiat şartlarından başka İn
gilizlerin huuutl~mz ve nihayet
siz \·esait ve malzemelcrile kar
şılaşmak Ye Mısırı istila ı•dc • 
bil111ek için gcH! bu şartlar 
içinde 210 kilometrelik bir çöfü 
gcçm('i.c mecburiyetindedirler. 

Sidi el Barrani Tralılusgarb 
hu~uduııdan anl'ak 90 kilometre 
mcs:ıfe<l.e ve hu lıavalidc tlaha 
tıimdiJen İngiliz mukabil t:ıanu
T.ınun başlamış olduğunu gelen 
son aj:ı.ns h:ı..berlerinde:ı öğren
mi!} bulunuyoruz. 

Ağl,..bl. ihtim;tl çöllerin ezc:i 
ser::ı.bı l~lyan kıt"larını .11ütc -
muiliyen oyalayıp durnca~üır. 

Çöl ~lay kolay yenilmez ve 
~1lmaz bir maııi<.dır. 

17 

17/A 

13 

19 

22 

23 

34 

32 

33 

37 

Y o ı ı a r 

Şi;liden - Tiinele 
Tuneldcn - Şişliye 

Şiıjl;den - B(>yazıta 

Bcym:ıtl;ın - Ş'-;:liyc 

f'a~i'ıtcn - H:ırb•ycy~ 

Barb.yeden • Fatihe 
Ak-·ar:>yfü n - Harbiy('~'e 

ı T<>rbiycclen - Akrnrnya 
?Jrc~1 .. adr,n - ~rünelc 

'fünelden - Ma~lrnya 

M:ıçl rı.lr'! - Bt':]:tzıta 

Bcyazıtt;ın - r.I::ıç!t:ıya 

~işliden - ~irl.cciyo 

Sirk<'cir:ll'n - Şi"L)e 
M<'t'irli,ı:clt1iyı1ndı 1 - Eminnnüne 
.Eıııiıı'ıııünden - I.lecirlıyekö)üno 

Tak im •.1 - I\ıtihc 

Fafiht~n - Tahs:m.:? 
l~urtul.ı~ton - Bc,>azıta 
B~J'azılt;,:ı - ) .l{uı-tuluşa 
B11~ktcn - Eminöıııine 

Enıiniinundcn Dcbcğa 

Hchet trn B!' .. iklaş:ı 
Orhıkr.i~ den - Alrnaray;ı 

Abnray<l;,11 - OrtnkC\ye 
He;ıikt:ı«tlor - utilı~ 

r'auhtı'n - uc.,ıkt;ı a 
'fopkııpıdr.n - Sirkcdye 
Sirkecıdrn - T•ıpkap:~ a 
Yed kuleden - Sirkct·iye 
Sirkecidc•1 - Yedikulı?Y" 

Edirnd apıdorı - Sirkeı:ıye 

:iiılı>e\den - E..dl • .ııck. p .;ro 

.ilk 
Hareket 

Saat 

6.15 
6.37 
C.43 
';',27 

6.30 
7.11 
6.4J 
7.:::3 

20.12 
20.37 
6.30 
7.15 
7.00 
7.3'? 
6.2() 
C.58 
7 .:ıo 

B.OS 
6.2J 

7.05 
6.45 
7.05 

6.45 
7,2'l 
6.40 
7.22 
6.4~ 

7.12 
6.35 
7 Oi 
6.1:> 
(,B 

• 

Son 
Harektt 

Saat 

23,15 
23.40 
22.Hl 
23.06 
22.13 
23.15 
22 30 
23.25 
22 . .35 
23.00 
23.00 
23.02 
18.54 
10.34 
J0.02 
19.42 
l~.18 

20.04 
22.0ı) 

22.53 
2:!.0lJ 
23.00 
2350 
i'J.35 
~0.30 

19.26 
20.20 
21.!'7 
!!2.35 
21.52 
:::2 20. 
2~.03 

::ı2.~o 

,11G6!l} 

ı lstnnbul Terziler Cemiyetinden : 

Umum terziler, gömlekçiler, kürkçü
ler ve şapkacıların nazarı dikkatin 
c~miyctimiz biner yardalık makaraların önömüıdekl cam:ı gilnünden 
ilibarf'n tevziine b<.ışlıyacak.lır. O güne kadar müracaatla ihtıyaı;umnı 

bildirerek bu istifadeden mahrum kalmamaları illn olunur. 

İnhisarlar umum Müdürlüğünden 
Tutıin eksperliği elıliyetnamPSi ah1ak için idaremiı.e evHlcc mürr.c;ı&f• 

ta bulunanların imtihanları bJdııcikünun !}~0 ayının 30 ve 31 inci günlet1 
icra kılınacağmdan alılkaıfarların bu tüıılerdcn önce umum müdiiı-lük 14.,. 
r<ıat şubesine ınilracallan ilıln olunur. ( UElO) 

Açık eksiltme usulile inşrıat ilanı 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vakaletinden: 

1 - Ankarada Hanı.ımöııündl' Fı~1nıakfo. cıl<ın Tıb F<>kiilt""İ m;i~tcmf• 
l:itıutl.ı «959,094,95> dol,ut yü:ı el!i <k·kuz bin dokı;an dört lira dı,k~:ır. bf'1 
kuruş ke~if bedelli doğüm ve niı:;ıiyc kıliııiği inşaatının ikmali için 
5/12/940 tarih.inde yapılan aç:k ,~ks itmede talih çıkn•:ıdığındruı 2490 
sayılı kanununun 43 üncı.i. nnı<ldeoı;i nwdhhıcc muddet on gun u.-.. 1ı1n1ı~
tır. 

2 - Ekı!iltnıe 16 biıindl«lnur! l!HO p:;ı..:utNi günü saat C)lı bf'ş<k An• 
karada Sıhhat ve h;t'nıni MuaH~nc~Yt'ldıle!indc tE:<şldl olun<ıc< ı.,, hıısusl 
ko:ni ;yonç;ı yapılacal~tır. 

3 -- hliyeıılC't' cksilln111 şartn;ıı.ıe~L gen('] v~ fonn1 ~:ırtn::ınıe1cF., mı.ı

ka\ el<' projc--i, fiyut 1.ılılıli, keş' r 'c hı:rnu ;:artfar reh"<'li \ e ı 9 ı·:wça ;:ıvan 
proje yJan:nı 47 lira 95 kuruş bc<l.Pl m~'KiliJôJinne Sıhh~t \':~:aleti içti
mai l\lwl\ enet dalres ı.~C•l al:ıbı ı~.:. ki eri gibi inr;aalu ınuk1,ııi n bit } ı,ç
mı h:>zıdtınmı;ı ol:ın tatbik~t pr~·iclcril i de: tıtlt l: ı:ueb.lirler. 

.ı - M11r<ıkkat temi ut n il:d:.ın ~42,113,80> k.ırk ıki bin y1.ı.t on, ıı·; llfa 
seksen J.uru·tllr. 

:l - Talıblc~ aş:.ı~ıd:ıki vesıkai. rı tcmır.. t ı • hbuzl::ır;ıe bff E't k.o
ıui.,yoı~a tc\ rli etme~c r.ıe•_burdurlrr. 

A - •C:ıri scuı:-yc ait r:c;.r.ot Oıl:ısı w~:· : • ~ t:ılıl: lc·r iı k<'t olur-n 2490 
s:.ıyııı ı aıaıı.ım lic;i.incı.l maddesinin :\. H~ B fl'u:ı: ınnd;ı :l' ·ızılı \C•ikal;.11•, 

A - '.J50.u0ı) lirafum aşağı ı,ln :.ı .ı,1k u1c ·c y:ı~tıgı b:n:ı işlcrinı Jyi 
b~.i<.ırdıgırıa d:ıiı· i~ sahib!c;:irıdl'!l ılı ıı'.ll' \:Cs~l • ı. ı·, 

6 - '!'em'ıı:ıt olar<:ık n.ıhit \ •' nakit nı; lı'w ti ıdcki c·ı ı :ık komi~yon~ 

ca k<tl.n:l tJ lemiyeccgi için bu l.ai)l ld·~in~t 'crm<'k lstiycnlcrln d .. ba 
tl'.'t·eı Vekiılctc rniiracaatla hmılan , J~~ ulı m:ıl ı-:.ıııdü.T:ınnn y<ıtınııal:ırı V6 

lcomi.\}'l1n,ı ıııa.klıuzfarını tc\'di etn ı·kıi lfzın d r. cl167l> 

l_is_t_an_b_u_l_B_c_le_dlml'!"i_yc_s_i _II_an_I_ar_ı_I 
Unk:ıp:ım mecari ts.sfi) fhant> i E'c• ,,hir C'clik zindri, siizgcç makinı lc

ri, sıiznw b<ıkır levha kafesleri Ye tel'euii?tınm tecdidi YP. yıkan'a t<'rhbııtı 
Y<l}Hlma~l i~i açık e:k~iltmeye konulı,1,15•ı.ır. F:ı 'i ! bt>ddi 4U22 lira 70 !rn uş 
ve ilk teminatı 301 lira 70 l.ttnıştur. Kr~iı: "'" ı;:aı tn;pı:c Z<ıl>ıt ve Mııamc
lfıt l\Iiidüılii~ü kalem.inde göıiıkbılir. Ilı. le 26/ 12/ l!HO p<!!.'~eınbe gün ·ı saat 
H de Dui ui Encümende y::ıp;l,.ı·~ı.tw. 'l';ıUulcria ilk 1.~m.nat m .. lo.bı,;1. veya 
mektupları •e 940 yılıı~a ait tic:ırct Od:ı~ı \'f;!:ik:ıl .. rile ih:ıle gilnu m uay-
yen saatte Duiınl EncümenJe bultııır1.ı .. rı. (11110) 

J.iıalık Lira 

1 ?000 -

s 1000 
2 7;;0 

4 tlOO -
8 250 
~5 100 8500.-
80 50 - 4000.-

300 :w - 6000.-

Ke:;ıidelcr: 4 Şubat, 2 M::ı- ııı Kumbaralı \"c humrar::ısız 
yı~, 1 J'.ı:ıusto~, 3 !!dndtcş- , hesapl:ırında en :ız elli ll-

rin turihlerinde ynpılır ı ası bulunanl ... r :.uruya 
dahil e.lifülcr. 

~~- ~. 
• 

Sı.ı.hibi: A. Cemaleddin S•rotçooıu - Neşriyat Müdürü: Macid Çetin 

Basıldın yer: (H. Bekir Cüraoylar ve Cer:ıalcddln Sar~ço§lu ınatba:ısıl 


