
iÇKiSiZ SAZ 
BO~SA KJaAATHANESINOE 

Mf. V. Teknik öııretmen l 
Otıvlet kltcı.pları Mtl. mecmu;ı:sı Sayı: 1 

Fiyatı 15 kurut 

.., 
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Teknik okullarımızdaki llgr•lrnrnlerlc yetişkin 
talebeyı yurd ıı;inde ve d şmda muhı.elif end\.ıstri.J 
Ye teknik s..ıh.'11.'.l.rındaki faaliyet ve yen.Hikler
clen haberdar etmek maksadJ~rile MaaTif Ve
kflliti tarafından neşredilmektedir. Yayın ev le. 
dmizdt>n, kitap,,ılardan ve a-azet.e ~Jy°lerinden 
isteyıııız. (11818) 

§1 

Faşizmin 
mukadder 
akıbeti 

ıy i ı ı ı. s e ı , Tasarruf haf tasının-
ı smet lnönü L •• •• •• •• ee 

r ı 

~~:~ı 
seyahate uçuncu gunu----
çıktılar 

ııahld olaca.k mıyu.? ıı.1nıa.._ 

Yıuun Tiryesteye bımnııi -
llıp da bulımaıDQ'U bal QllZ&
lel"İlldfo birini ı.pn etmfye
cıek midir! Eğer llılııl cırı
lıir uzlaşma Alhıı b v vur 
edilebil.'!e idi bu zemin llJıerin
~ mııhayyileler btiyttlı: bir fa
aliyet ile işleyt"triiirkrdl. 

O ünya birbirine girecek 
gibi görünüyordu. Çün-
kü Afrikadaki garb ' , 

ÇÖ!linde Mareşal Graziyani ilk 
hamlede Sollum ıle Sidi Barnı.ni
:Yi aldıktan ve orada aylarca 
tahkimat yaptıktan, hazırlıkla-, 
l"lnı bitirdikten sonra, müsaid 
ll:ıeVBimi görünce, KAhlnı tizeri
lle muzaffer İtalyan bayrağmı 
~kmeğe teşebbü" edecekti. Di
ı:er taraftan, Mih,·« Devletle. 
ti 8uriye ve Filistınden geçerek 
>.rısırdaki İngiliz kuvvetlerini 
~leş ve deminkn bir çember 
ıçindc kıskıvrak bağlayacaklar 
Ve Yakınşark lnı;iliz hAkimiy&-
1.inc ebedi bir hatiıne çekecek
lerdi: Ak denizde lngillıı lıAki
ll:ıiyetinin son izleri de ortadan 

Atrid edeepe 

kalkacaktı. 

~isicümhur İsmet hıönü, 
bu a.k.'jam Ankara civannda 
bir seyalıata çıkmışlanlır. 1 
Cümhurreisinin 

teşekkürleri 
Ankara, 13 (a.a.) - Riyateli

cilmbur Umumi KAtibutıncı=: 

Beidctimbur lmnet :bıönü, 11 in 
c:ı ulllsa1 ekouom; ve artınna haf
tası müna:;ebetile yurdun her ta
rafından aldılı.lan yüJuek ve 1&

mlml hısleri ifade eden lelgaflar
dan pek mütehassis o1aralt teşelı:. 

Jdlrlerile iyi dilekleri.ni bildirme.ya 
Anadolu Ajanaı.nı mernıır tılmi.

lordlr. 

~==:::::::::=====-_,j 

4ıa bütün dünva lngi!Werin 
baRına gelecek ıiu yakın felA
ketten bahsediyordu. Ihtimalki 
bu muhakkak zafer terefine 
§İmdiden şenlik yapanlar bile 
oluyordu. Mihver Devletleri ha
kikaten böyle bir fiklrde mi idi
ler? Burası malüm dE'ğildi:r. Fa
kat vekayi ilıi.n ve tahmin edilen 
~klin tamam.iyi aksi zuhur et
ıneğe başladı. İngilizleri Mısır
ılan çıkaracak olan İtalyanların 
ktntlll Ş nıah Abikadan çık
mak tehlikesine maruz görünU
:Yorlar. Diğer taraftan, ,ııene 
ltalyanlar Yunanuıtanı çigne
:Yip Boğazlara dayanmalı: l'Uleli
le ileri atıldıkları halde §iı.'1dl 
A.rnavudluğun hır kbşesinde tu, 
tunabilirlerse bunu en bilyük 
lliıı:ıet bileceklerdir. Talihin bu 
kadar büyilk bir sür"atle bu 
kadar şiddetli olaralı ters dön- llldl Bamudıılıı 1111(1<.ia lıll;Jtıır ıoller OJDllPA Jnglll:ıı Dttöıtli kıtalar\ 

~e:~:.adir gö~ür vak'&lar- ltalgan ric' ati Graziani or-
ltaıyan gueteiennm ve rad-

:Yolarımn lisanına bakılırsa, on- d d • d • h 
lıır da ne yapacaklarmı, ne söy- evam e ıyor usu ım a 
leyebileceklerini bilmez blr hal-
dedirler. Hele resmi İtalyan J •ı • 
tebliğleri dili tutulmuş lrimseleri T d I K I e ı ıyor 
hatırlatıyor. İtalyanın mağlubi- epe 8 en Ye 8 • 
:Yetlerini mazur go•tennek için 

..ıtı cebheae girişilmiş harb ha.- sı'renı·n dUşmesı· l'l>ketlerinden bah.ı;ediyorlar. 
lier halde bu aJtı cebhenin hiç 

birinde İtalya harbi kabul et- beklen'ıyor 
'1ek mevkiinde kalma.mışbr. AJtı 
Cebhede de İtalya harbi kendi
a; istemiş ve kendisi ileri atıl
mıştır. Eğer bu bır ~iıl esen ise ltalyan kıtaları 
bunu ararken ve göze alırken 

Beş general, 20 
inden ziyade İtal
yan askeri esir 

dtiı;ünmek ıiizım değil miydi! başkumandanhkla 
Her ne ise, niçir. böyle hesab- İtalyanlann İaşe ve 

sız hareket etti diye ttalyayı irtibatı kaybetmiş ki 
ıııuahcze edecek biz değiliz. Bu petro) StO an 
hak ftaıy:ın milletinindlr. Yal- İ 'J' l · li ' 
ruz, İtalyanın vaziyeti ortaya Atma, 18 (a.a.) - Atına rad;,-ootı ngı iZ erın e ne geçti 
;veni yeni zorluklar çıkarmak tarafından c!t1n altp,m verilen ma -
l:ılidaclııu gost<'rm<-si dikkati ıtlmala ıöı"e, Tepedelertln flııı•llnd.e 
Celbctmcl:ten gerı kalamaz. ltaıyanlar taratından yapılan ik.ı mu 

Bugüııe kadar, Almanya, !tal- kabil hucum Yunonlılar bınbndan 
:Yan - Yunan 1-.arbini bütün pöalrurlillmüşlerdir. :ltalyaıı]ar a-
~;hveri aliıkndar etmeyen bir l:ır uyiat vermWenllr. 
l~şcbbüs şt·klmde telAkki eder 1'tıpedelm ve Kel'lireoln clüŞllJA!lll 
giirünmckte "e müd&haJeden bekleniyor 
tnüctenib davrarunalı:tadır. Bu Londra, 13 (a.a.) _ Londra 
'Vaziyet Dl' derecı-ye kadar de- 118.lih!yettar mahfillerinde bildi-

xaım., ıa (•.a-> - Reuterin ııart. 
plllilndeld muhabiti bildiriyor: 

ıtalyan1arm Mımrın lstilisı için iddl 
har etm;e oldukları b!itUn iaae lıwa-

mm ne petrol olıoklan ııttnam edil
..ı.ttr ve bunlar, lledemel<te olan 

!ııg!llz lı:uYvetlerine çok yaramalı:
tııdrr 

Tancadaki italyan 
denizaltıları 

denize açıldı 
Tanca, 13 (a.a.) - Tancada 

tamir edilmekte olan iki İtalyan 
denis altı gemisi bu sabah ııaat 
3 de Tancayı terketmiştlr. Bu 
iki denizaltı, İngiliz moııu tara
fından kovalanarak tamir için 
Tancaya iltica eylemi!I bulunıı
yorlardı. 

,,,,,_ H a r b---. 
Vaziyeti 

İtalya Arnavudluk· 
dan çıkarılırsa 

ne olur? 
Yazan 

HiKMET ILGAZ 
'Vanı edcbılır' Övle anlaşılıyor rikliğine göre, Arnavudluırta ha- Bir battadan n bir zamanda, kuv-lti İngiltere müttefiki Yunanis- ltalyanın Balkanlardan çılı:anlıp 
tana sadece biı \"ardım ile ilrti- ( .. ,.. eeyfa 3 ıUtun lda) (ka• oayfa ı ıiltUn & do) Çtlı:arılamıyacajp meseleııi buıün 
fa ederek lt.al~:anlann Ama- -·-------------------------11 mllnalraoa edilecek bir mevzu ol

\'\ıtluktan tardedilmelerinden s · ı · e f e mllflur. Çünkü Arnavutluktaki 
lıa.~ka bir gaye talrıb etmedikçe 1 1 v r 1 a c 1 a s 1 Yunan ilerı hareket; IJimalde Mo1ı: 
.Almanlar kavgaya seyirci kal- n dağlarına cenubda Tepedel.eo 
tnnkla iktifa edecckleniir. Fa- ııırtlanna intikal etmiştir. Malisa 
lı:at İngilizler BaJkanlar üzerin- dallan ArnavuUuğu Balkanlara 
de nüfm icra etmek ve burada kar~ı müdafaa eden bir ta.biat ına-

Alınanyaya karı;ı düşman bir K k b g •Je h jlnosu idi. Silsilenin vasati irt.ıiaı 
Cebhe hazırlamak için Yunanis- azaya Ur an l ll m U a- ilrj bin iki yüzü buluyordu. Yu-

tandan IBtifade etmeğe kalkar- • • 200 •• • nanlılar bu dağları tamamen ZAP-

~~ o~=~~a:~a~~~i~~~: cırlerın sayısı u geçıyor ~:;~ .. :ğ~~~y:aham:a:ıır.ol; 
~- · maldel<i Litya tepeol 2050 yi ..., geçmek istiyceeklerdir. 

İİİgilizlerde ooyle bir emel 69 . b ~ ld ~ d Kozniçe 1900 Ü bulur. 
bulunmasına hiç ihtimal verile- kişinin OQU UgU Ve 169 UOUO 8 Uçiiııcü seddi te~kil eden Çer _ 

minka 1500 ınetre irtifaındadrr. 

Ulusal Ekonomi Kurumu Baş
kanı radyoda bir nutuk söyledi 

-- ·---
Bütün mektebler

do Yemiş GünU 
kutlu 1 anacak 

Milll lırtısad ve Tasarruf 
Haftasının ikinci günil dün 
Halkevlerinde ve mekt.eblerde 
parlak tezahüratla kutlanmış
tır. Halkevlerinde ve mekteb -
lerde bir çok müsamereler ter
tib olunmıış, konferanslar veril
miştir. 

Bugün de haftanın üçüneii 
günü olmak üzere gene bir c;ok 
eğlenceler, müsamereler ve kan· 
feranslar tertib olunacalrtır. 

Bütün ilk. okullarda da bu
Jiin Y ı-ıniş günü olarak kutla
nacak ve ilk mekteplerde yalnız 
:yerli yemişlerimiz yenecektir. 

General JU.mn öaaıpıa satku 
Ankara, lll (a.a.) - 11 inci ı-r

ruf ve yerli mallar loafbıııı münue
betile, ulusal ekonomi ve arttırma 
kurumu ~ hajkanı Balıkoeir me
bwru General KAzım fualp, dün rad. 
70d• "'8lı<IU! nutlru oOyle:niştir: 

StıveilJ yurtdaşl3.rım, 

cOnbirinCi ıasanuf ve yerli mab 
lıa1U> ,. nın ilk ı: nwıde Ankarn rad 

(Sonu uyfa 1 •Ütun 4 de) 

D. N. B. Ajansının 
yeni bir buluşu 
Alman ajansı Saraçoı)
lunun bir Türk gaze
tesine atfen muhayyel 
bir beyanatını neşretti 

BULGARLAR 
NE iSTER? 

Bulgar komltec.islnin tahrib faaliyetleridir ki 
Balk•nlar• son elll sene zarfında bir feaad 

ocaı)ı ve kendisine de mUdhiş bir 
kundakçı şöhretini kaz•ndırmıştır. 

-1'5~ 
Bertin, 13 (•.•) - I>. ııı. JI. btan.- YAZAN: 

1 

"buldan blldiri:roı:: 1903 iııyaıu, toplu ft müte-

A. N. K. Cümh~ Halk Partioi gnıbuıwn ferrik çete hareketleri, tahrib 
entlk.i cün Ankanda 7apblı. bir 19- ve baıılwı ııekilleri g&ıteren ko
tımad•, Hariciye Vekili, ıecen hat- mite faaliyetleriyle üç buçuk ay 
tanın enlernaayonal TH:iyetı ba1ı:ltm- ııürdti. Bu üç buçuk ay ıı:arfmda lto korka geçtiği yerleri, ınüdlıi3 
ela ~anatta bulunm~. azılı Bulgar çetelerinin, feda.ile- bir zelzele felii.ketine uğramış, 

cehennemi bir mıntakaya beıı
Cümburi;,et razeleolne eöre, V elcil, riniıı '°" onlaria "' bir'"'' eden .., ...,. zetmemesi imkan.sızdı. 

e:ıcüınle, Balkan mtmlel<etieri için Bulgar hellrımn gayretleriyle Bu felAketin blan~o•unn 
harb dılında kalmalı: tml<Anınm si._ b!Jhe•a. Yanasttr viliyetinde yapmak için Makedonya cemi
trırçc daha zqade fazlalait>Cıru tl'r/- koca bir ısaha tarrıameıı bir tae yetinin evime göndcrdig' i bro-
lemiştir. - klll -.n<nn1 ohn•-+.•. Çiftlik-•g ~....-- ...,.w ıürleri karıştırınca, yazılan ra• 

Vekil, ll&veten demiftlr lı:I: Jıerin çoğu yalnlnu!I, demiryollan kanılar karfjlSında. dona kaldım. 
Almanya, Balkanlann o!Uditumı .. •---~•- _._, __ ._ •·•enemez 

.......... ııuwc ~= ..,. Bizzat Bulgarın verdi<>i rakam 
bozmakla kendisini menfaattar ı<ir- hale _.,,,.,_._, •·· "'"'-'"er yı- .,, . .,~......., ......, ""'l" ~ vücuda getirdiği korkunç eserin 
memiı;tlr. Filhakika, Almanyanm Jn1ara1ı: blittln geçitler kapan- dehşeti karşısında in.san olanın 
Balkan menıleketleri ile mü.nasebet- zıııetı. Uzalı:ııa gelen bir seyyah, tüylerini ürpertmeğe kafi bir 
!eri normaldir. Bu mıntalı:alarda va- lılakedonyaya vardığı gaman, beliğatta idi. O rakamlara ba• 
ziyetin karışmasının önüne reçmelı: a;yağıııı kana baaa bua ve kor- (Sonu aayfa 4 ıütun 2 de) 

!~in h.,. ııe,y yapıl:ıcap bemlyor. Ge ------------------------
ne her seY" aöstcriyor k1 Sovyetler, 
Balkanlara gittikçe daha ~ sa
rih surette dönmekte olaıı ııü1ı:Cııdan 
memnun bulunmaktadır. 

Anadolu Ajanaının notu.: 
Yaptieımız tetkikat, Cümb~t 

gazetesi taralından Hariciye Vekili 
Şükrü Saracolilunun beyanatı olaralı: 
hiç bir 1.;r ne:;re-dilmedllini göoter
mi.ııtir. -------

Asker ailelerine 
yardım şekli 

Ankara, 13 (Hususi muhabi
rimizden) - Dahiliye Vekili 
Faik öztrak meclisin pazartesi 
günü yapacağı toplantıda asker 
ailelerine yardım şekli hakkın
da Refik İncenin sorduğu su
allere cevab verecektir. --···--

SABAHTAN SABAHA: 

TÜRK PETROLÜ 
" Türk kömürü ve demiri gibi TOrk pelrolUnUn 
de işletmelerimiz arasına glrdlOI gUn iktisadi 

bünyemiz yeni bir kuvvet bulacaktır ., 

( Baeelr:il Dolctor Refik Sogdern ~ 

DEMiR 

Tr.abzon. 

frzvtum. 

Başvekil Ankaraya 
giden gazetecileri 

1 kabul etti 

Oivr~I< ı 

lnez. Onlar garanti verdikleri kaybold UQ~ U 
'Yunanistana imdada koşmuşlar 
Ve müteamzı def ıçin mUttefik-1 
!erine ellerinden gelen yardımı 
tenıine ba.şlamışlardır. Yunanlı
lar ltalyanlan Arnavudluktau 
Çllı.anp vatanlanrun emniyetini 

tesbit edildi 
Draç körlezindeıı yirmi be$ kilo- . .\.nkara, 13 (HU!'!U&i) - Başvekil 

Türk toprağının ÖQ biiyük k 
vet memlıal: Demir, kömür, 

ve petrol ..• 

PETROL 
Siirl:. • 

""3. El~;n 
Hüseyin Clalıid YALÇIN 

ıa.nu sayfa a .Otun ı de) 

Silivri önlerinde vukua gelen I 
deniz faciası hal:kında mahallin
de tedkiklerdc bulunmak üze
re dün sabah Silivriye gitmiş <>
lan vali muavini Ahmet Kınık 
dün akııam şehrimize dönmüş-

tlir. Aldığımız son malfunata 
göre kaza esruısında boğulan ve 
kaybolanlanıı mıktannı yazıyo
ruz; 

Gem.ide 352 itişi bulunuyordu. 
_(&onu sayfa 2 alitun 4 do) 

metre içeride bulunan Tirnn an- DoktQr Relik S:-ıyd~m bugün Anka-
cak yüz yirmi m~tre ;rükseklik - raya gelnuş olcı., Knzc:tecil~ri kabul 
tedir, Şarka dokru arazı gittikçe ederek keudilflri!e hasblhaldc bulun-
alçalmakta ve n1fıdafaaya gayri muştur. Toplantıda Dahiliye Vekil!, 
mllaid bir vaziyet almaktadır. Partı Umumt Kf,tibi, İstanbul Valisi 

(Sonu aayfa 2 aütun 7 de) ve Matbuat llrr.uın Müdürü de hazır , _________ J , bulunmu~lıı.rdır. 

fC3) eş sene evvelki Türkiye, 
ı.g yirmi sene evvelki Tür-

kiyedcn büsbütün ayrı 
idi. Bugünkü Türkiye de beş se
ne evvelkine hiç benzemiyor. , 
İktısad, sanayi ve ziraat saha-

aında eskisinden tamaıniylc baş. 
(Sonu aayfa 2 5fJtu• 3 de}. 



Sayfa 2 
r 

zly 

De~ 
~ gidflt;par. ms P!ı a m. 
akeam yakındı ~ iE' 
.tarafı Acem ~ 
aI1Jn yaldızla aıtm9, öOaı- -"'"'1 
n::ıısma.vi, yanıtal:t aPÇhlı:ta,. 

11 çıplak her; OD adam. mrmzla
nnda kefene sanlı bir lSlfl g6m
rtıyorlnr. Fakir btr Htntıtabl. oe
ııaze ala.yı. 
Arabamız bot bir tarlaya 

b ve durdu. Ortasmd3. t:niJadm 
~ılmış bir 
hnyrağı S8.llıım:yar. 
tarlanın öbür tarafmda, 
bir boşluğa. bakıyor. Öbek 
beyazlı ins&nJar ateu )'ala.yor -
la.r. .Aralarından dıunau ~ 
lan kıvnla kJvnla y1Hme!iyor. 

Ev, teııl8lı ,. bir b.tıı, 
itin odalar on.ya açıbyor. 

Mahat.ma. Gandbintn çi-
mento d · Ortada btr hu:zr, 
köşede bir yer ı:nindmi. tıstü:DCle 
tistü kitab do!:u bir rah!e var. 
Minderde tma Gand.hi o
turuyor. 

llk baklşta ytizüııli herhangi 
bir Hindudan f'arketmek mtım
kfuı değil. Geni§ almh, ince, siv
ri çenelı, ağmıda. bir tek dişi 
var. Dudaklar sımmkı b1rbirine 

YAZAN: 

HALiDE EDiB 
------------ Ho. 17 

YENi RABAII 

-t leh 
ınınin h rek ti ri 

ontrol dilec 
• 

OKUYUOU--

DIYORJ</: 

Valimizin dil, kat 
nazarına 

Dthı matbaamız:ı Fındıklıda Dere 
içinde, Hardal soka~da 5-1 sayılı 

lsta.nbul ilk okullan baş öğ- evde oturduğunu söyliyen ya h bir 
retme:nlcri diln Eminönü Halk- ba;ran mfirncnat etti. Elinde b r to
evinde bir toplantı yaparak ilk mnr C'\'nlk vardı, S28 dofumlu iki 
okul talebelerinin mekteb ha- oğlunun da askerde bulwıdu 
ric ve dahilindeki vaziyetlerini soyli.Yeu bu müb:ırck Türk n 
tedkik etmişlerdir. Bu toplantı l derdini §()yle nnlnttı: 

da talebenin gerek mekteb da- ı - A!usotsun ~ iki oğlum 
tn:ı~tk eClelı®ııııeik1te - hilbde ve gerekse haricinde da-' yun! "l"Ui!elertnı ;yapm:ık için aske

ha mazbut bir halde bulundu - re r;ı.ttıer. Be.n yav.rulanmın cmek
nılması için ban tedbirler nlııı- 1erl1e ~ bir kadınım. Bır oğ
mqtır. lumwı ik1 bucuk )'n§llldaki nnne-

Her sınıf öğretmeni ve baş ı m tmonumu da baf:nma b:ciıın, 
öğretmeni, talebe velileri ile da- milletin JlU'(1ıma muhtaç asker ai
ha aıkı bir surette temas ederek lelerine tahsis ettif1 maddi yardımı 
talebenin ev hayatı ve yaşama alabilmek için bir R7dır ui:J"aşıyo-
p.rtlan hakkında malfunat ala- rum Şu g5rdflğilnüz ~-ralt clim-
calt ve ailesine talebenin mck - de ~flu knymakambb mubasc-
tepdeki vaziyeti hakkınds. izahat besinde: 
vererek talebenin evdeki ve 
nıektebdeki hayatı arasında blr - Bu cumartesi dt. eelecclc cu
mtL~et teminine çalışacak- martesi eeı... Din b!r ~ didini
lardır. Diğer taraftnn talebenin yorum. Son müracaatımda muhase-
sokaktaki vaziyeti de çok sıla bede bulunan beyan bir memurdan 
blr kontrole t.Abi tutulacnktır. azar da işit1im. lşimJn b1rnz evvel 

1 Her baş öğretmen kendi mektebi 

1 

eörtıımm için kendisine müracaa-
mt!IDbımlrmım. ' öğretmenleri arasında her gün tm:ıda bu bayım: 

ımısttlır n6betJe ikisini talebenin sokak- - Gkltıı blru da çalışın! Herşeyl 
1 ta.ki hayatını kontrol ve tefti§e devlet kapwndan beklemeyin! Bu

~tıtıJ!m;ıs giN. memur edeooktir. Sok kta uy- ywdu ... Düşünmedi ki ben yaşta bir 
la'i::ll'lmf de gwmıs hareketleri görülen ta- kııdın nasıl çalışır? Evllidım bÜ der-

rt~·~- lebe mekteb inzibat meclisi ta- elimi bQyfiltlerimlu duyurun. 1hU -
rafından derhal tecziye oluna- 7acmı olmasa bu yaşta devleıt knpı
cak ve bu vaziyeti ailesine de 112rıdaD yardım dlle:r miyim? Hem 
ha.her verilerek kendisinin ro- madem kf yüce miDetimU muhtaç 
Iraktaki hareketlerine dikkat et- aske allMerlne yardıma karar ver-

eçmiş, uzun burnu dodnkhum ------------- meleri istenecektir. mlş, bu yardımuı kallı lanlmadan, -H--
Ustüne knnlm.ı§. Çok zayıf b& F 
ihtiyar. Fakat ihtiyarlarda]ıi ==-=::::;:= s p o R -=ı")c:==== 
aksi manada yüzünde eser yok. 1 
O gün çok yorgun görihımestne 

rağmen dikkat edince ~a11 Lı·g çların n 
çok seven bir adam ifadesiııf 
derhal seziyorsunuz. Gö.deıi kü- • • • • 
çük ve parlak. Büyük bağa gös- ıncı 8 resı 
fük takıyor. Şakaklarına doğnı 

fı 1 lnct uyfact.) 

Jmruuımdayıs. 
Buna bıı- iki rakam kadar 
sarih bir olmas! 

1915 Törk sanayii 
ancak 26' yo sahibdi. 
Günde 14 bin .kŞ-
den ibanıtö. Bugiin mü
esseselerimb:bı yısı ]..400 dır. 
lşçileriıı.tıı da yÜI bini 
geçmiştir. kuvvetlcrl 

çekilen gozlerinde Mongol vari 
bir ifade var. Bu, ve tepesindeki 
bir tutam raç, bana Cengiz Ba.
nın resimlerinden birini hatır -
lılttı. ne DnJ"oruz. 1915 de yirmi · beygirdoı :iba-

Fmer stGduıda ,. ret iken ild yüz altı:mD 
J'Olhı 3PO?"la Topknp aru:ımbdız. binden fazJadır4 

vve1ki hatta l1k ~ Evvelki tasarruf haftası 
~ 6-l ~ münasebed)ıte bir nubJk mytc-
bir yen başvekilimiz, Türk sanayii-

Uhim mikdarda tiftik 
ratışları yapıldı 

Scıu zammı1arda tiftik salışlan 
ın8hlm mJkdarda artmıştır. Bu harta 
r:ıırtmda muhtellf memleketlere 2 b:n 
~tiftik satışı ,.apılmıştır. Mallıı

rm kısmı .CıT.nmmı 1sviçre ve tsveç 
Qdrmektedir. 'l'Utilt mahsuln memle
kete mühim mikyasta döviz temin ct
rcıet:tedir. 

Bir terff 
Be:ledl7e Ne;ri7at ve 1stııtlstilc DC-

11 Bay Kemal MuUua:r tar:finn Taldb 
BQrosu iüdilrlutune tıı7f,ıı cdi~ " 
ör. Bay Kemal MuUuaya Yeni vui
fsl:nde mın.-attakiyet temenni 
edmiz.. 

i:6nUl indtmedeın yapılması için mc
murlıınmız da biru. gayret etseler 
o1mu mı ... 

YEm SABAH - !ki oğlunun iki
si de )'llrd bekçllii?l eden bu Türk a-
nasının bu $ikAyethıi evvclA Beyoğ 

hı ~ sonra da bu gıbı 
işlerde ~yet ve ~i bizce 
do malılm bulunan Valimiz Do:ktor 
LOU1 Kırdarın ehemmiyetle dikkat 
nazaruıa vo.z ederiz. Unutmamak ın
zım&dir ki, muhtaç asker ailelerine 

1 
y.ıpüan yardım bu işle-le me.,gul 

devnlrde çalışan memurların şahsi 
E3daka1ıırı değtl TQrk millet nin 

kcnd! huzur ve sel!mcUnl beltli-
7enlerin yardıma muhtaç aileleri
ne ,.aptıiı bİr ib!etld.ir. 

Mahatma Gandhiyi ziyaret. 
gitmeden birçok dostlar, bilh~ 
sa İngilizler bana: "Bu adamm 
çok kuvvetli bir şahsiyeti var - 1 
dır. Ona temas eden en eerin I 
l:afalar bile ekseri muhnkcmele
rini kaybede<:ek kadar tesiri al
tına girerler." dediler. 

ıarkla J"t'1*d ft ~ nin daha ....... ıa bir inki0<!4' 
bfta d Oab~ b.- 6~ ~ -------------------------safhası g&teniiğltıi anlattı: 

Bana hiç öyle gelmedi. Ecne
bi matbuatı onu bazan insanlar
da dini heyecanlar uyandırarak 
kendisine bağlayan hır nevi tek
ke şeyhi gibi gösterir. Maha.tma 
dindardır. Fakat hiç (mystlc) 
dci:ıildir. Kafası nadir te.sndüf 
edilecek kadar nydınlık, muha
kemesi berrak bir adamdır. Biz 
ı onuşurken katibi Mahadev 
mütemadiyen not aklı. 

:ıarü. ilkte.ki ~ praıı1Ileyeıı Dirn~ ..:a-...: b;..+n-. "'-~1..--
BCJ'O lu sponın z.ıt711 rakllııi Topk.a- • ·-o- _., u."uu LıillClAll 

,.. plip telmee bekkmir. larımım yeUştiğinl, bulunan 
A:rni mdda Bcykcıd.a Altmta! petrol damanrm inoelcnerek, 

a:n=ında ;yapılacak -.ç her ta- yeni damarlar arandığını ir.ııh 

kmı.ın bugünk:Q kuvwıt1erin1n hemen ederek: k b •J h 1 Türk demiri Türk kö-bemcı:ı müsavt o],mQa1 çetin mürü gibi. ~1ünün de azaya ur an gı en mu a-
olacak.tır. Yaı! ııiıd1 talimat - !"' ... .,,. 

naı:1?eıı:
0

ınde12 istttade işletmelerimis arasına girdiği • • 
son gun·· ilrtısad.i wı... • .__;. """"; bir cırlerın say l s l 200 Ü geçiyor :r.am;ınlerda takJmmı ~ "N ıe-- .........,,~ J-

CCD hafta da Ve:t.ayı eden kuvvet bnJac.aJrtır. 
Beyk~ Altuntul Dedi. Ba IÖZle.rden htıkfime. 
bir rak:ib SQ71)Jr. tin petrole kadar ehemmiyet 
~ stadmda verdiği anlaıplıyor. Genig bir sa-

ile ~. nayi memlelretl olmak ibıere ilk 
Bhind deonoe Ttıp- adımlaruıı atznıa olan Türkiye 

tapı ile ,.. d1tı:r' için petrol, haya.tt bir elıemmi-
yaptıtı b1ltün mcıtimda ola- yeti hai7.dir. Vikıa petrol huau-, 
rak ~o pun:nla ~ sunda 'l'fu:k toprağı, başkalan-
eonaoda buhmaıı ~ nın pe~ :istifade nokta-! 

civarında araştırmalar yapıl
maktadu-. Ccsedler peyderpey 
sahile sürüklenmektedir. 

(BAJ1T1akalcden devam} 

Bunlardan 100 il Silivri, 14 ü de 
Çorlu köylerinin sahillerinde ol
mak üzere 114: U kurtanlmışbr. 
Sahile çıkan ve çıkarılan cesed· 
Jıerin yektinu 69 dur. 169 kişi-ı ~-
nln cesedi de buluna.nuunışt:ır •. r 
Bu itibarla boğulanlann yckiınu 
238 olarak t.esbit edilmiştir. 

Yuna ist 
arpa se kin 
ınd baş ac tlayıcı 

Qmhmı a!ınıak 

tthl:all pdlpma !ilhıi 

1910 

ddeler 

Yunanistana. 2000 ton arps .or.ııe tnb pz1moo d~ 
ihracı ıçin hükfunettmiz lls3n9 cbdmleN ""7A lmn7a tazyik So
vcnneği kararlo.ştumışt:Jr. mı.. ra ede&> • .Parça1amn dsimlrrln tıa-
bubat ve nakliyat ihracat ~· Te artmıı olan tıS 
dün hububat ihracn.tçıbızma. ta2;1lk dıılpmım hnadıtrı ı:eçmestnl 
t.a.mim yaparak ne mıktar arpa Rbeb ahırlar. Bu tıu:,1k dalpıı ... 
ihraç etmcğe hazır oldukJanm ra.kW:11ertn kulatma ~ ı ba-
sormuştur. Arpalarm Yunants. Sil edar. Bir tnıt!k ~ top nıunb-
tana sevkine yakında - ıandn:ı harttıç lc:fnddıı:t bcırut 
caktır. pafbeymca hasll ol.an pı:hır mernD-

BELEDiYEDE 

Asker a "lelerine 
yapılan yardım 

Ynrdmıa muhtaç asker 
lerine yapılacak yardım mUkeS
lefleri, kaza idare heyetleri ta
rafından birer birer tesbtt o!D
nnrak bunlarm taahtld mıktar -
lan kararlaşt:ınlmaldadI. Bu 
mükelleflerin hazırlanan oed -
velleri belediye muhasebe mU
dürlüğüne tevdi olunınskta 
muhasebe müdürlUğil yardım 
tahsisatmm tahsili için deriıa1 
faaliyete geçmektedir. Şiınd)Jıe 
kadar tahakkuk ettirilen t:ab&
sat 44.570 lirayı bulmuştur. 

Senede 500 lira vermekle mtı
kellef olıı.cnk vatandaşlann mık
tan 385 j bulmuştur. 

1 MÜTEFERRiK 1 
Hava Kurumuna hediy 

edil n yUzUklar 
TDrk Hava Kurumundan: 
Korpc kalblerinde bile bü:rö.kJeri

nc örnek olacak bir şcltllde yurd 

ı.si taşıyan Ant.ıly:ı ambarı snhible
rinden altı yaşlarında Bayan GQ1er 

Sipahlo~lu ile, Bogazitl lisesi talebe
sinden on iki yaşlannda Neriman S1-
pahioğlu ve Unlversitc Fen Fakfil -
te.si P. S. N. talebesinden B~ 
Mcs'ude Scrtoğlu b:ıb lnrmın kmdi
lcrlne birer nrm gan olarak evvelce 
aldıkbrı taşlı altın yuı:üklcrini Türle 
Ha\•n :Kurumuna ,.ermek suretile yur 
dumuzun ki.ittik bırer ynrdımcıla:n 
olduklıınnı gostermi.şlcrdir. 

Glikoz fiyatları arttı 
Mlsır fiy tlan son gi1nlcrde 7 .6 lal 

ruşa kadar yuk lmiş olduğund.alı 

glikoz f yatları da artmıştır. Bu se -
1 ' • " 1 ·-.rı \"e gllkozlu 
mnınulAU:ınna bir mikdnr zam yap
mak istemektedirler. Bu sebeble t.atıı 
fıy tl rıııın aıtması muhtemeldir. 

Dericiler heyeti An· 
karaya gitti 

Dericilerden mı.irekkeb bir heyet 
dun akş:ım Anlı:ar ya gitm~lerdlr. 

Dericiler son olaı ak tadil edilen mu
amele \'ergisiıun b!ızı hüki.lmlerl 

7i tıariDcdaıı çıkarır. Bu gazlar~ 
De kendI1crhıi namlıdan 

fn'tatırl:ır. Mermi havada uçn.rkd 
h=ftda btr d&1ra b:ml ~. bu iti 

olarak ku1ab wr. 
hAlde uzaktakilerin laılaf:mıı i.kt 8111 
~ ~. Biri tap a:zından ÇlkM 
p:zhrm basıl ettiği s dalgası ,,. 
dl!eri :mttmlnln bava !Qnden ~dc:P" 
brı basıl ~i ikind dalgasıdır. 
roı>&m çıbn gazları namluun npıı-

ı~llen inblsat dairelcrındClll 
n::ıra. otomobil ckzost borularında 
o1du!u gibi, silonserlerden geı;lrm 
IJliretiHı top sesi ghlcnebllir . Nıtckid 
~le toplarda vardır. 

0.bdjen ve hidrojen obi veya b4r 
pz ı:naak~de petrol veyahud beı>
zln ile hava mahlütunun veyahu4 
bir kömür maden ~ında çılcd 
ııuzlarla hııva mahlQtunun ıııbısıll 
kuvvetleri h:ırnretten tevellud eder. 
Bu maddelerin murekkiplerı bır b_ri
ııe gayet sıkı baı:lanmak uzere ka-
~l:ıbillrlcr. . 

Biribirine yakın gelen h droıcn • 
tomıarile oksijen atomlan bırıbırını' 
kolay tesir ederler ve bu bırleşın~ 
hararet hasıl olur. Mahlüt ıçınde bit 
anda intişar eden hararet ga?ların bir 
patlayıcı sür:ıUe inbis;ıtııuı. 5ee>elı <>
lar. 

:Maddeler sulb ve.ra ma]'ı h.:ıhnd~ 
~a:ı h.:ıllnc gcçtiklen zaman hac ı,.rn • 
leıinin yüzlerce dc!a büyüm sın'lew 
dol:ı.rı dııha iİddeUi pailıımıılru" w
kua gelir. Gazın blrclenbire scrL~ 
kalması, bir anda husule gelen ıura
rct yardım.ile tak\·ıye ed lir v~ bU 
yüzden daha çok gaz intışar edel"· 
Otomobil l'sliklcrindekl patıam-ıla:f 
yn'lnız tal".yik nltında.lı.i havan.n bıı
denbirc inbisııt et.."llesile hasıl olur nu 
esnada sühunet de bir mikd:ır dusCI"• 
Bu halde en miıthiş p:ıU.ım:ıl .. r ılb 
ve.ra mayilerlc elde edilir. Bu l d· 
deler yandıklıırı :ımo.ı.n fazla kd -
~ hararet ve buyuk hacimde , ' h:.
sıl ederler. Mc "loi. 100 santiı;r. d de
recesinde b "r gram su bu uhunc-tta 
bir gr:ım haline gcçcrı;e h m. <r 
~timctre mikabından }lj"O 1nti
metre rniklıbımı çıkar. Buh r nu· 
kinelerindc buharın bu ha d:ın 

istlf:ıdc edilir, p:ıtlayıcı m.ıd1 1 ·re 
ald taısilfıtı yann ""ereceğiz. 

HARB VAZiYETi 
hakkında VckalcUe temaslarda bulu- -------------
nacaklardır. İtalya Arnavudluk-

dan çıkarılırsa 

ID 
ne olur? 
(B:ıı tarafı 1 inci sııyfada) 

Kapı bir dUziye açılıyor, bir
çok adam içeriye giriyor. Yüz -
lerini adeta hasıra sürerek -
lam veriyorlnr. Arala.nnda kong 
re liderlerinin bir haylisi var. 
Müslümanlara bu hoş gelmiyor, ı 
çünkü bu vaziyette secdeye ben
zer bir şey görüyorlar. Garph
lara da hoş gelmiyor. Fakat bun 1 
da Mnhntmanın hiçbir tesiri 
yok. Bu yere kapanışı. Hindu 
ruhunun ,mpanma.k fhtiyacmm 
köklerinde nramah. Bunun dal
kavukluk ile de hiç mtinMebeti 
yoktur. 

Vct.a.7a :renılmd: tubıdır. sından bile .Almanya ve 1-
Ayni sı.addaki ı. _ talyadan daha mihıo.id durum-

dadır. Rumen petrolleri seıede 
yüzde 66 ıwktarmı Köstencedcu 
ve bizim EUlanmır.daıı ihrac e-

Vilfıyet jandarma komutanı Bir muhtekir dün vkif edildi·, muht kir 
da dün sabah vak'a mnJuı.lline , 
gitmiştir. Böyle bir fırtınalı ha- f brika ö'rün mu akemesins başiandı 

Yun.anlılar bu dağlık nu:-ıtak da 
harekatın gi.ıçlükl rini hesaplıy ıra'k 

cenuba ehcmm yet vcrm ;ier " 
Prlmetiden sonr:ı Ergcrlyi zııp ı mu
vaffak olmuşlardı. Fakat şiın:ıl hare
kitı da durdurulmnınışlır. Her güll 
tfıbiye sahasında clıeınmiyeti 01J•1 ye
ni tepelerin uıptcdıldiiini i tıyo-

lik göze çarpan bu Asya! G&
liıma rağmen bu muhit zihniyet 
itibarile çok Garphdır. Her şey 
saatinde yapılır. 

Diyebilırim ki, bil.A.istbı.na bu 
Hindu muhiti (met.od) '1C) hattı 
hareket itibarile en çok Garpb
laşmış bir şark dllnynmdır. 

Herkesin Mahatmn. Gandi ile 
konuşmak istemesi, bu koırutmıa 
nın yalnız siyaset değil, içtimaı 

ABONE BEDELi 

SENELiK 
e AYLIK 
8 AYLIK 
1 AYLIK 

TOrklye 
1400 Krt-
760 • 
400 • 
160 • 

Eca J 
l700 Krf. 
1450 • 

IOC » 
~ . 

14 Bll'lnclklnun 1940 Cu~rt.cat 
14 Zilkade 1359 

1 Bll'lnclklnun 1l51 

GOn 8~9 Ay 12 Yıl:~ - Ka.ım !7 

cıan.. Öğle lkln41 
2.37 7.27 IU7 Euınt 

a.ıs 13.oıı 15.39 V:ıaatl 

Alcp... Yebıı ll'l'lnk 
12.00 1.39 12.4!1 Ezani 
17.41 18.20 6.!0 VautJ 

OiKKAT 
cYenl Sabah> • cı5n4erllen y~lar 

ve evrak n.,redllaln edllm ln iade 
ehınm.az ve bunların k•ybolm•l•rıa-

an dolayı hlı ~it b'at 
&41 .. 

Q_.J ..h.A.-.a.. __ b.ıtıımm ı' der. Bunun haricinde Tuna yo-
~~ ·~ -- ...... eıı lundan gOOderileıı ı200.-000 ton-

mO.hfm maçı ar- dnn ibarettir. Senede Z1 milyon 
~asıdır. ton petrol çıkaran SoYyetlerin 

Bu eıerıe takmıım Jed!. ~ ele- ı h-uyulıın hududumuza. pet ya-
mama ~ bir hal- kındır ve bu Jruyu.la.nn borolan 

lstanbul llkfne dahfl BeGlk-
1 

Kara.deııir.e, yam baannıv.a uzan-
w fimd17e kadar .;J11Ptıtı 11 m.açuı nuşt:ır. Senede 8 milyon toıı 
bcprdni ı:alfp hitadi. Oç mııed~ 1 petrol veren Irak, Ccnub hudu
rı mub.alıwl eUW htanbW. pm - ı dumuzdadır. Biraz daha atede 
~uğwıun bu de 2'l puvan- 1ran var_ [lranda da senede 8 

bqmda bulımu)oar. hatbnııı • milyon ton petrol çıkmaktadır] 
kuvvetli rakibi Feoerbahı;c bir J.4.,akat neye yarar? Her ~

temin etti!! taktirde 9'0 -u fımız petrol kayna.klıuiyla dolu 
lDc 1UDPiyonlu!wm da~ olduğu halde fevka.lfıde ahwl 

k ve Besiktı:şııı ban.dan ao:mı- karşısında buıılıı.rdan petrol al
ki ~eki mevküni llDCak. süıprizler manın ne kadar giı.ç, hattı im
RZSabilecektir. künsız olduğonu gördük. Sov
elih hakkmd ki k rara yet Rusya petrollerinin kend.i-

vada esasen çüriik oldu~'1l bili
nen bir tekneye hareket milsaa
desi verildiğinden dolayı nlfı.ka
darbr hakkında müddeiumumi
lik tahkikat açacaktır. 

Kurtarılan kazazdelcrin isti
rahatleri t.eınin edilmi.~ ve teda
vileri yapılmıştır. Vilfıyet, bun
lnnn Filistine gidebilmeleri için, 
İngiliz konsolos.hanesinden vize 
isteyecek, vize verilmediği tsk
dircie hudud hnrici edilecekler -
dir. 

Gemiye kumanda eden kaptan 
dfin sabah tevkif edilmistir. 
Kazanın vuku bulduğu sahil 

as ak faciası 
itl r sine bilo yetmediğini, dışarıdan 

d 5 mil to •-1 ·thaı Vodi seneden beri de-Fencrbahçc Vefa~ hum.ına sene e yon n peı.n.M ı 
kasten tekme ve hak.em tarabnd:ın ettiğini söylüyor; Irak ve lran va m eden mu hak a m o 
o;rundaıı çıkartııırno de spor cen _ ı petrolleri lngiltereye liızımdır 
Wıntınl.ğine aykırı banıket ettiiinden ve petrolün karadan naklolun
bölge ceu. heyeti tamından 8 n:r ması müşküldür. Rumen petrol
boykotla cezalandmlan Mclilılıı ceza leri ise kontrol altındadır ve 

ancak pamuklarımız mukabilin
ddetin.i çok bulan Fenerbabçe de bize ihraç ohmma.ktadır. 

kulübü genel direktörlüle itirazda Memleket.imiyjn harbden ev-
bulunmuştur. vel petrole ihtiyacı sen.ede 200 

Mektebler rasmda bin ton kadar bir şeydi. Bu ihti
Maıcpıe.r U?"Umda tertip edilen yarın çok litrl:tığını tahmin edo

meyboy mnçlanna bugün Em.inonu l biliriz. Bmıunla. beraber ~ 
ve cyo!lu Halkcvleriı:ıde devum edl- vcinlimiziıı tekrar tebşir ettiği 
lecekUr. yeni petrol kaynaklannuı ilk el-

EM INONO HALKEVI de bize senede 200 bin ton venr 
Srı.at 14,30 da Tab1m 1iusl Yü- C'eğİ ümid edilmişti. Eğer bu 

ce Olgu. doğru ise, (Jiibhe yok ki tesisaıo 
Saat 15 d::ı Hayriye - Vefa tın geııif;letilmesi, hele yeni btr 

BEYÖGLU HALKEVI j iki damann bulunması mcml~ 
Sant 14,30 da Galabsaray llı;e- kctimizi kömtir gibi, petrol hu-

- btanbuı Erkek ~ susunda da başkalannın malııı-
Saat lti de~. Jtabat.q dan m • kıla.caktJr_ 

--0-

Bundan yedi sene evvel bir 
gece Niyaziye aid bir otobüsün 
şoförü Hakkı taraf mdan idare 
edildiği Ma.Slak yolunda feci bi.r 
kua olmuş ve bu otobüsün bi
raz evvel Karagatoya aid ve 
kendi tarafından Jmllanılmakta 
olan hususi otosiyle sürünerek 
geçmiş olması kazaya funil gö
rillerek birinci ağır cezada mu
hakemesine başlanmıştı. Seneler 1 
de.nberl karara bağlanıp tekrar 
tekrar nakzedilen bu dava du
:nşnası dün devam etmiş ve 
suçhı avukatları müdafaalarını 
yaparak Karagatonun ve Niyn
ziııhı bern.etlerlııi istemişlerdir. 
MJdınkeme karar için başka bir 
glbı8 Jralml§br. 

Dfiıı adliyeye intikal eden üç ih
tikAr ~vnsının muhakemelerine 
ba,ıandı. Bunlıırdruı en yeni olanı 
altıncı nsllye ceza mahkemcslnde 
ııörülen ilk kahve J.htikArı davosı ol
muştur. 

lddiaya göre &lnrköyünde bir 
bakkaliye mağaz.;ısı sahibi olan 
Yordan.ıı Kadir isminde bir rnuş
teri giderek y:ınm kılo kahve iste
miş Yordan ise: 

- .Knhvcm yoktur. Olanını da 
d vamlı mü~cri1.crlme s:ıklıyorum 

demistir. 
Kadir b:.ınun iızerlne polise ba:J 

vurmuş, dükkünd:ı yapılan ar •• ,,tır
mada 22 kilo tutan ynrım çu-.al 
kndar kahve görlilmüş ve müsadere 
edilmiştir. 

Dun mah ... cm •de \ak'«yl oldu.;u 
gibi itiraf eden Yord::ın: 

- Evet do~dur. Ben bu l.nb
veyi esaslı mü:;tcrilcrim için "' k
lıyordum. Bu bir suç dc..;ildır. Şek
Unde müdafaada bulunmu~ i c de 
hakkında tevkif kararı 'er.ım.;ı ve 
derhal tevkif olunmuştur. 

l\luht:ekir fabrikatör 
Bu milli korunma c \" ından 

. ba,,k:ı; ewclki ı::Un tc\ kif cdildı ıni 
:ynzmı.s oldugumuz Atl:ıs sun'i bek 
:fabrlkarı sahibi Rcfael Koh hn 
ikinci aslıye cczıı m.;ıh' cı "-ıdc 

muhakemesine b~lanmı~tır. 

Dlln Refaeı kendisini ,.oyle mü
dafaa etmlstır: 

- :Muhb r 'nziyctinde '- n ~ r 
Gürciyana bun an evvel ı ı \ C' 120 
kunışdan jorjE'l vcrmcd :n de ıl. 

Fakat tam 15 oy cv\'el \C.di:n \e 

iyi cins mal deı:ıldi. Bu de!& 140 
kw-uşt.ın • attı un mal ise hem l7i 
bir cins jorjetUr, hem de on beo ay 
evvol bu kumıışın tt.alyadnn getirt
tiğimiz sun'l ipek ipllğini 17 JJrei.. 
ten alırken 939 eylulü oıan harb 
b:ıvlangıcındanberl 28 liret üu:rin
dcn alm:ıkt:ıyız. Bu nisbette malb'aıl 
te yu ~tr tabU. 

Re!:ıel bu müdaC;:ıasınd:ın sonra 
t:ıhliyeslnı 1 tcdi. 1ddıa makamı bı.ı 
mevku!iyctin de\ amını ve ileri sür
dıiğu fiynt artış s bcblcrinin vcsi
};aya miıstcn d i e bu Iıırm mahke
meye ibrazını takb €' ti. Mahkeme 
bu tal bi mu afı · ı;ördu ve mev
kufiyctin dc-...ımıle muhakemenin 
ba ka b:r güne k:ılmıısına kanır 

\"erdi. 
l\luht<>kir l'V sahibi 

G 1 t d l,j apnrt , nının üst kat 
kira bedelıni 14 lir Wın 18 lir37a 
çıkarmnklrı ~ lu Pandeli Mısırlıol
lu da dun ıılt· cı a liye ceznda mu
hr '.cm<' c 'rr t.ır. 

Suçlu bu ıddinyı reddederek: 
- nen bu k~tı önce mesken o

lar. k 14 liraya \"ermiştim. Fakat 
scnr ıdnrı ikl!ncı bir konturnto ile 
bur.ının foto _;r. fh rıc olarak ça~ -
tınlmn ı \ c b.r oda ıl.;ı\ l'sile su vo.. 

ny ı ınn kn-
nii 1. 

na. 
Mokra dağlarının i:ıenli :;in' !il tr 
atır bir tempo ile iledlyen şın J.l ta
arruzunu birdenbire süratlend rcb ı
llr. HıırekAt Tiran - Elbasan • Be
rat hattına intiknl ettiği tal 1ır~ 
İtalyan ordusunun gcmılcre bimP 
İtalyaya avdetinden b:ışka yap:ıı:atı 
1ı kalmaz. 

Harbin dönüm nokt.a'.;lllı t şkıl ede
cek olnıı bu hatt şunalde.--:1 Y nan 
ordusu ancak yirmi ~ kilomett-. 
mesafededir. Bu mesafe piyade yu
rilyüşiyle bir gimlüktür. DJ aıı 

mukavemetinin ş"ddet.i zaman olç!l
sOnO deği~ire!>ilır. Yunanlılnr gün
de Qç ilA beş kilomt"tre il rhy b lse
lCT beş gün sonru Anınvutlukta bü• 
:rük bir panik b ~ıyabilir. Bın:ıena
leyh bu harb ı;ahnt>Sinden her ıin he
yecanlı haberlere intızar edcbilırız. 

İtalya Arna\'UUuktaı, çı):arılu-sa 

ne olur? Evvela m t'nlranc bır taar
ruzun bu acı n"ilcesi ttalyad:ı bUyük 
sarsıntılar hasıl eder. Belki de harbe 
devamı lmkllnsız bırakan hrtdisclerlJ.ı 

:ı::uburun:ı meydıın VC!"cbllır. 

Sonra Balkanl:ır rahat ne! a.lını1 

ve Arnavutluğun komşulan cm.nJ • 
yetlerini ıırttınnış olarlar. 

UçllncCl olnrak 1ngilider Arna
vutluk sahiline yerl~ek suretile 
Adrlyatige girmiş ve ltalyaya pek 
ziyade yal.la ış bulunUTl:ır. Adri
yntlk .-:ıh!l rinın tehlikeye girmesi 
ttalyanın ltndb:n hançer snplamak 
demek-tir. 

Harb Baltık denizinde bnşlrunışb. 
Adriyatikde bitebilir. 
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Goering, Stanley - Hudson zi- temsil ediyordum. Bu politika' 
Yareti.nin vukua gelıniye-cegıni 15 martta Hitlcrin yaptığı §8-1 
~ğrendiği zaman, böyle bir e- kavet hareketiyle yıkılmıştı.. 
hemmiyetsiz bahane ıle bun- Mutad ahval ve şerait içinde be
dan vaz geçilmesmden dolayı nim yerime başka bir sefir tayin 
son derece münfail olmuş görün etmek daha normal gördlebilir-
dü di. 

Alınanlar garib bir kavimdir- Fakat vekayi sür'atle tahav-
ler: Onlar bir meselede yalnız vül ediyordu .. Mujestenin hül~fı
kendilerine taalluk eden safhayı m€ti çayın ort~ında beygir d&
görürler. ~ka safhaları · r- ği. tirmcmeyi mürnccah buldu. 
tnekten, medeni usul ve adabın i Loııdrada ikametim bir en
Ve ıtidnlin manasını anlamak - ı di c ve talik devresi vücuda ge
tan son derecede aciz gibidirler. tirdi. Bu esnada, büytlk ehem
C<>klerden bıle bir çoğu Silezya miyeti haiz veka.yi cereyan et
fJe Avusturya arasında. Alman mekte ıcli .. Dünyada, ve her şey
kurdunun çeneleri arnsında den evvel lngiltercde efkan u
kilin bir Çekoslovakyanın mü- mumiye Prrıgın i galinden ve ı 
d:ıf, ası imkansız bir mevki teş- Munih uzlaşmasının bütün ru
kil ettiklerini hısscdiyorlardı. hunun ihlalinden dolayı derin 

Çehoslovo.kyanın iktısadi ha- surette müteessir olmuştu. 
Yatının sulh ve stikünu Almanya ı Münihden sonra, İngiliz kav
ile iyi münasebetler tesisine va- mi 1920 den beri görülmemiş 
bcatc idi. Almanya ile münase- bir derecede, tek bir politika 
bctıenni böyle rnüt ka.bilen takibine müzahir bir halde müt
lnemnuniyet verici bır şekle koy- tehid idi. Hitler bu şerait içinde, 
?nak üzere bir uzlaşma metni Memel ve Danzing meselelerini 
\Vilhelmstrasse'de hariciye ne- de çarçabuk halleclecC'k olursa 
taretinde elycvm mevcuttur .. Çeklere karşı yaptığı taarruzun 
.A.lmany nın kendi menfaati na- Mr. Chaınberlain'e karşı gös
llıına, hududiarı üzerınde ve terdiği hüsminıyct noksanının 
kendi ikt :ıcli sahcları içinde tevlid etmiş olduğu cihnnşU
ln"mnun ve çok çalı kan Çek - mul nefıeti pek fazla {lrttırma
lcr<] n mürekkeb bir mill"tin ml! olacağını di.ışündi.ı. Bina
lneTcudıyeti kin ve intikam }us- enale) h, Lltvanynlılar ile Lchli
leri bC' 1 y n yedi tiz mil~ on leri bu iki meselenin halli için 
"~1 l ı çok daha kıvmetli o- Alman teklıflerini kabule sevk
labil Ji. • etmek üzere Ribbctnropa emir
~ Eski Arnsturya imparatorlu-! ler verildi. Litvauyalılarla mu
tu muhtel.f millet1 ru n vticu- vaffak oldu, Memel oldukça 
da gelm.İfJ moznyıki ve bunları makul şartlarla Almanyaya 
id.ı.re hus, undaki an'nnevi ma- teslim edildi. 
~areti ·ıe Çekleri her zrunan di- Ji'akat Lchliler başka fıtrat
~er lurumlcıin lıep inden ziyade tıı insanlar idiler. Bundan baş
ı iaresı .wr ve hazmı imkansız ka, Slovakya meselesinde Hit
bulm u. tu. ler onlann emellerine muhnle-

Çc>kJ r inadcı ve metin bir !ette bulunmuştu. Lehliler sıo
lrktır. J( \ etlen d imn muha- vakyayı kendi menfaatleri sa
lefet h usunda gizli kab"li) et hası dahilindo telakki etmekte 1 

l~rind n kendisinı göstermi - idıler. Bu yüzden, aradaki iti-ı 
tır. Lon radakı Çek elçı i Jan mudsızlıga bir de infial inzimam 
lıfo. aryl. 'c atfolun n bir söze etmişti. Binaenaleyh, Ribben
gore "Çekler her h, lde A man- trop Berlindeki J.,eh sefirine 
lara bir mide sancısı \"erecekler- Hi' ler:n Leh hükumetine IUtfen ı 
dır. . tahmil etmek istediği şartlan 

Alm nyn bugün Çekleri ce- mütaazzimaııc emrettiği zaman, 
bır ve kuvvet ile ezilmi bır hal- M. Lipsl:i. Danzing ve Kori
de tut "lir Faknt bu mılü) et d.'.>r h kkmda bfr kaç a~ danberi 
d vrinde nu d lı:ni r te y - d vam e len münı.kcrclcı i kcs
l>:ıma?. Martın on be · de Pı - m k ıç"n emır aldı. Aynı za
gtn i~'{ lı pek b k b r ~·iyasi m nda, bu müzakere! re hür ve 
hata ı lı. O zam n kad r. h 1- mi.ısavi müzakc re tc ın li üze -
di zatind b"r , olan ulhu nnJe tekrar başı ımayı teklif e-
tnuhafa t.m yi pek · ry n di~ ordu. Ha-v el ı~tr"kli idi, 
\·e mw el harb ı d h et ri- ortah'· bir ürii 'ıalarla dol-

i 
(Başmakaleden devam) 

istihsal ettikten sonra artık İn
giliz yardımına ha.cet hi cdil
miyccektir. Balkanlıb.r da, Bal
kanhrdn yalnız başlarına kala
caklar ve harbdcn evvelki sulh
perv ranc münasebetlerine de
,.am edeceklcrdır. Binaenaleyh, 
Arnavutluk harbi Balknn ve 
dün~·a sulhu için bir ihtilıit tev
lid l"tmij e<'ek qibi görünüyor. 

Fak lt Şımali Afnka mc clesi 
bu k dar kolay bir manzara ar
zetmiyor. Bütün İtalyan impa
ratorlu-tunun yıkılması, ltal-
yaıun dar ve eski çizmesi için
de bunalıp kalması lta.lya da
hilmdf' behemehal btr mesele 
çıkanr. Bunun tabii neticesi t
talyanın, Fransa gibi, harb ha
rici kalması olur. Müttefikinin 
bu h:ı.le gelmesine Almanyanın 
liıkayd davranması imkansız gi- 1 

bidır, Almanya, İtalyanın elin-\ 
den tutmak ve onu sonuna ka- / 
dar kendisiyle beraber yürüt- ı 
mek istiyccektir ve bu iradeqini 
İtalyaya gönül rizasiyle kabul ı 
ettireme?.se zorla yaptırmağa 
kalkacaktır. İtalyayı kaybet
mek, hatta belki de ltalyayı düş
man olarak kar ısında görmek 
Almanyayı mağlubiyete daha 
çabuk gotürebilir. 

Acaba İtalyanın bir Alman 
işgali altınrla kaldığına da şa
hıd olncak mıyız? Almnnyanın 
Tirye tcye inmesi aranıp da. bu
lunamıyan hal çarelerinden 
birini teşkil etmiyccek midir ? 1 
E w e>r ikisi ortası bir uzlaşma 
sulhu tasavvur edılebilse idi bu 
zemin iizerinde mulıayyilcler 
büyük bir fa liyet ile işleyebilir-ı 
lerdi. Fakat İngiltere, Faşizm 
ve Nasyonal Sosyalizm zihni
yetlerının temsil ettikleri harici 
pol.tikayı imha etmeden silfıh
larmı bırnkanuyacağı için Al
mnnyanın Tirycsteyc inmesi, 
dünyayı harbın sonuna yaklaştı
racak bir meı1ıale olamaz. 

Bütün bunlar bugün iç"n he
nüz ufukta vilzuhtlrn mahrum 
bir h-ıld~ teressüm etmhı çizgi
lerden ... b· ka bir şey de;ildır. 
Muhakkak ola.n yalnız bir cıhet 
var. İtalya Şimali Afriknda. 
kendi ıni çabuk topln)amnzsa 
RU \ e>ya bu tiirlü çok yakın bir 
fel"k •ıc yü .. l~ ektir. Fa izm 
~imali Afıika çöllerinde defne
dileccktır. 

YALÇIN 

YENİ SABAII 

( Dıı tarafı 1 inci sayfada) ı 
yo.-.-und:ı.n her sene olduğu "ıbı yurd 
daşl unla ha Lıhalimc bnslarken 
buyuk \"e sayın :Milli Şe!ımizc J.ur9ı 
duydu um sonsuz ve sarsılmaz bal!
lılıg1mın b r kere duhn iC d "ne \ e
sile buldu1.tum için baht yarım. 

Yurtdaslarım, ı 
Buyuk in nlı ın talihi ilzcrınde 

~dd Ue mO r olacak bı.r cıhnn h r 
bının lfuncı yılı ıçlnd ba lıy n bu 
ctasnrruf ve yerli m:ılı haftası> nın 
en b :>uk luym ti bize ıktı di \iar
lıgunız ve iktıc di vazi!cle~ııniz üze
rinde mılletçe durmak ve du unmek 
!ırs:ıtını verme , ır. 

z.r t işlerim de geniş bır inkişaf 
muşahcde ediyoruz.. 

Sanayi işlerimize gelince: Bugun
kü sanaYi "aziyctiıniz ırf Cumhu
riyet dcvriıun eseridir. Bunun fayda 1 
ve kıymetilli bir koç m llc :ırndaki 
farkı canlandıralım. M e!.1, şeker: 

Turkıyc Cumhuriyetinde kurul::ın 

dort bl.iyuk ekC'r fabnkrunız normtıl 
ihtiyacımızı k r lı:> abılccck \ nzıy t
tcdır. Geçen cihan harbinde bir kilo 
şcker"n dort lirny::ı k. dar fırladıgıru 
ve çok kere dort liruya bile bulun -ı 
mndıgını hatırlıyonlar bu dört şeker 
fnbnkasının klymC'tini daha ıyı an
larlar. 

En buyuk halk ibtıyaçlarımızd n 
biri olnn bez., b ~na, patı ku g.bl 
pamuklu mensucat smı .. yii eçcn 
harbdc ı;ok ipt dal ve vcriıns ı. blr 
halde idi. Hnlbuki bugün yffii kuru
lan pamukl..ı f~ bnkal:ı.rımız \ c tez
gahları mı m llc tin ve ord_ınun bütun 
pamuklu ihtiy ·l.ırını kar ılıyabil -
rnektcdir. 

Yunlu mensucat sanayllmiz de 
böyled..r. O an nlı impar torluğunda 
hiç nıcvcud olmıyan drmir, kfığıd, 

cam, de..'"1, trikotaj, sun'! ıpek, çimen
to ve a.r nay imiz.in iktısa,dl kuv
" etiın" "nclCT ilave ettıklerini kolay

ın deb l riz. 
Ki ur nayiimızdc de bilyuk ln

ltiŞ< f \ rd r. Geçen barbdc komiır -
silzlu ytizunden trenlerimiz odtmla 
i~lctil ı , rl ktr :., hava gazı ! bri
kalıın t t.il cdılmi:ıtl. Şimdı komür 
ihUy c uz l t kat artmıs buluıunn
sına ra men k "m r sıkıntısı ç kml -

ınnlı Fak t hıçbır \.akit ço ltma
m Iı. 

2 - Yerli m ılların i hlakinde 
m imkun ohın t.ıs:ı.r u!u y pmak yol 
!arını ar.ı:ıtırrıı Iı. K t'ı.ycn israfa 
meydan \ermemcl \"e h.ızumsuz sar
fiyatın önfomek bir m lli vazife ol
du unu dai na hatıı l.ım lı H' hatır -
latmnlı. 

3 - Ilnrb C>kono i içinde he: 
:f.ıbrika her tczafıh bır ınıllı mudaf.ıa 
va ıt.w.ıdır. Fnıln i tıluıal, fuzl;:ı temiz 
ve d kkaUi işlC' M kundur. tc;çn r, 
i ini1.ı sevıruz bt..yuk uır ınilll dava- 1 

Y et cdc.n ınsaıılnr oldugunuzu 
hntırluyınız ve bunun heyccaıule ı:a
J.ışınız. 

Turk parasına giı cncbllirs!niz. 
Sı lere gelecek sene bU"Ün hitabı 
cd rken cihanın fi.dıl."ıııC' bır sulha ka 
vuşmuş bulunmasını ve Türk mille-

G raziani or
dusu imha 

ediliyor 
( Baı tar:ıfı 1 inci ı:ıyfada) 

veUcrim1z, beş lt:ılyıın fır • ını, mU 
kenımcı tahkim olum u mc\ zılcrın
den ko\mu:rtur. 

Tuarruzun ılk üç gunu ~asında ı 
İtalyan hatlarının ark 1 rına 67 hu - · 
c m yapmı olan Hu r .. ne by)ar - ı 

l rin nn pilot'arı, Sollwndn büyük 
yan ın' r tı 1>.t..m ürdu n ve uzu 
bir otomobıl },olunun butun sJrntl
le Tobruk a doğru gıtmektc oldu:U
nu blld rmekt d.r. 

1tnlyan esırkrinin C'k crisi, bitkin 
ve s !:km go Wt t . B.ı rın 

ck"C?ri ırun Yun .. nıstandakı h di:>ele -
rin eyrınden hJç h<:ıb rı yo tur. 

İngiliz zaferinin kı) meti ve 
neticeleri 

lli tamam n i rak d ıı ~uny mu tu. Al tı· n ordu u yarı harb 
İiıUtrin muvnff .ı) etten mu- \ a, iyednde bclunuyurdu. Ilir 
\~fal»y te yiı dm ini büyük muddettenberi Leh ht nudu 
hır dıkh t t k"b ettı \"C üzerinde enmk ,.e harb malze-
onun hi de-i rm d ıı t- mcsi toplannu;>tı. Sinema ında 

Londrn., 13 (a..a.) - Reuter a
en jansının diplomatik muhabirin -

den: 
bik dt i kınd rane u ul Hitl "r, Lehi rın cevabına K 1 Zil RAKKASE V(' teknı i affeder y hud b - frna halde kızdı. Bir an için mu
n 1 ald nır göründü. Fakat hasPma.tııı nerede i e başlayabi
Prag ·ti.ık on lı ud i. Av- leccr:;ini dü ündü. Leh hül u- "S A L O M E" 
t'up::ı.d h"ç biı tur ftn cnıniy t meti, Alman hükumeti tarafın-
hi .. \~ı k lmıyordu. Her ye de dan ittihaz edılcn tehdidkar ta- Türkcc so?.lü ve Türkçe mU-
llıtıcrin h"" niı ııiy tı yalıud i - vır ve hareketten telaşa düşe- ziklı fılm. Göz kama tıncı 
1İkbalde verebilec ği heı hangi te rek kuvvetlerinin bir kısmını dekorl r. Be t kıır \ Müzik 
llıinatı muhafazay hazır bu- seferber bir hale koydu. Maı·- rrj" öru ARTAR! CAN. 
lunması hakkında t m biı ıti· un 31 inde Mr. Ch ımbcrlain, A- Ol uyucular: 
tnad ı l k hüküm surüyordu. Er- vam K::ı..naı a~ının ve lnoföz ef- l'! f-.,,· .... Lo d H l r k t ı h 1,! ZEYYEN s·ENAU, 
~.;ı gunu ı a e - karı umumıyesinin m "ttehid n "' ı grufl d "b • B ı EDRı.ı1E, SAI\t YE, SU-n yaz ı ınıı gı ı o ı tasvıbi ıle, mujestcnın hUkfıme- ZA. ', SlTAU GÜN. 
nın \ c Mora\•yanın ilhakı d tinin Leh stnnın i tiklfilini tehli-
tanur istiyecek bir fenalık - kcye tlü9 urcbilccek herhangi bir Çabnlar: til eder. Bitler ile Ribbcııtrop tuaıTUz t kdirinde, Lehıstan ıle ffomani Nuhar - Kanun 
una kolayca muvaffa · o ıl- mütekabıl bır yardım taahhti- Ahmed, Dar( ıkn H. Talı ·n. 

bı.işlerse de nihayet çok pahalı düne gı"ri ıniı:: oldu •unu ilaı" ı et- t · 1 b" h · tiw• · b" 1 ., lav ten: Yunan - tnlyaıı ır ata teşkıl et ının sa t o - ti. Bu "Ok mühim bir karar ı"dı". ll1 f ..., harbıne nıd sın ma av•lcsi. ıyacağını zannetmek es e şa- I•,akat Prabd n • onra Avrup"- B 
l• dı · h -1 • · .. ugun s~at ı de tenzilatlı .,an r ... Ma.Jesteııin iı mmeti da hi" bir millet N:ızi ırk us-·· 
tı""bh " m tıne ııu e~iz ki üz rind n henüz altı ttinlü;ünün ve c nf"ill l. nunu- cc~::c~~s:ı:::~J:::~m!i:!:::J1 

r, ı,·ı i • vatı: nd şeker 1 

sarf y tını azalt deme e mecburuz.' 
CünkU i Uh nlimf~den faz.la ek<'r 
sarfodcrsc k dı ndan ~er ı;:eUrmck 

muz 
n ol :nadı 11 için, şeker stoku
lır 

Q~ bile g çmemiş b"r anlaşmııyn nun yeni bir ınllbakındnn ken- 1 

l"iayelten aciz g· imen bir hti- disini musun h ed miyordu . 'Jl'r'ZDE:mzEiJ'll~~:ii~CZ::::iim••~m:!Zrlm••m•l!l:I~ 
A kl.:ı vazifenin .. Harble saadetin.. Hayatla ölümün... Zevkle 
iztıı nb.n çarpışmasından yaratılan bUyük film. "Fransızca,, 

Tııhmin edi'diğıne nazaran 
Mussolinınin Af rikadaki ordu -
lanna vurulan yıkıcı da.rbder, 
harbin seyri üzerinde hemen he
men kat'i bir tesir gösterecek
tir. ltalynn donanması harbi 
kabul ctmeğe mecburdur. Aksi 
takd rde Duccııin Şimali Af
rikadaki ordularına mahvolmuş 
nazarıyle bakılabilir. Bu ordula
rın müdafaa kabıliyetlcri indiri
len mua.zz8.m darbe ile imha e
dılmhıtır. Nil vndisinin tehdit 
edilmesı meselesi ise ortnd n 
kalkmıştır. j 

lta.lyan mağlubiyetinin tesir
leri, siya.si bakımdan yalnız Av
rupa.da değil bütun Şarkta ken
dini gostcrccektir. Vaziyet Bal
kanlara çok ce.<ınret 'erecektir. 
Yugoslavya daha çok kuvvetli 
bir yazıyette bulunacaktır . 

Tür dyenin takib ettiği poli
tik nın ne kndnr kiya etli oldu
ğu s bit olacak ve .. fihverin Bul
garistanda t.akib ettiği siyaset 
ciddi bir muvaffakıyetd:iliğc 
maruz kalacaktır. Büyük Brı

i ısad haftas ın 1 

üçüncü gü 
Milli lkt.ıs;ıd ve T ru! 

haftasının ikinci giınü, dün 
Halke~ !erinde 'e m kteblerde 
parlak tezahüratla kutlanmış -
tır .. Halkcvlerinde ve mekteb -
lerde bir çok müsamc. !er ter
tib olunmuş, h:onferan lar veril- ı 
mı tir. 

Bugtin de haftanın ilçüncU 
günü olmak üzcr1: grn b"r çok ı 
er:;.ence müsameı e ve konf runs
lar tertib olunacaktır. 

Bütün ilk okullarda da bu
gün, yemiş güniı olar k kutla
naca.lt ve ilk mckteb rde bol 
mıktarcla yerli )Cm 1 ı ınıiz ye
necektir. 

Konf&rans ve temsil 
Oıık dar Hılkcvlnden: 
On ncı tasarr f \ e ver malı 

haftası milnascbctil 15/XII/ ı !HO pa. 
r gun t :.a:ıt 15 tc H 

da b r konferans ver .cc 

tnrnfı lan hır piye m ol 
hafta ın yüksek gay ın c nl:ı 

b1ı tablo go terllec k e 
2ik ko ri verilecekt r. 
b r tablo gosterilecek 
murluğuna müracaat ol 

• 
l talyan ric' a-

ti devanı 
ediyor 
( Baı tarafı 1 irıcl ııayfadı) 

vanın çok fena ohna n ra0 men 
bugün, her ta.rafla kiıçük hır 
Yunan ilerleyişi ı .. nyd dilmı ;tir. 
Kelsire ve Tepedclen:n Yun n
lılann eline düHtüğüne daiı he
nüz Londraya mallım t gelme
miş ıse de bu iki m. hail au,..
m ·, burada bir zam .... r. me. el i 
telakkı olunmaktadır. 

Ş/ 

işsiz 

o .. 

IK 

şa 

Şu l.ıhlc "kayette bt.ıltınD
lara çok t dilf edersiniz. 

''Kazan ım a}lda otuz llradrr. 
Bu para il karıma, nmıeme ft 
uç çocu0 uma bakma.ğa mecbu
rum Bununla P\ kırası mı ve 
reyim, W:t ba..~ mı y p~yım, yolr 
sa ekmek parasını mı karuıl&
ynyun ?,, 

Adam ağızın vaziyetini mo. 
lersiniz. Bakili ten daha f 
para k:ızanmag muktedir oı
madl ruıı gdrürsımw:. Ya taJt. 
silinin eks diğı, ya elınin bece
riksizliği, daha fazla para ~ 
za.nmnsına imkan v rmediğial 
müşahede cdersıniz. Ve bu va
ziyet karşunndu s:ı.de e tecssM 
etmekten ba§ka çare bulama
sınız. 

Bu durumda olan vatandaşı.. 
nn sayılan oldukça j- .iksektir. 
Ve kcndil rine yalnız hirleıı.t. 
tesa.dlif edilir. Bu sınıfın lrlr 
derece daha fenası d3. i iz va
tandru !ardır. Bugün otuz ile 
kırk lira nrasınd vnr· dat geti
ren bir işe talib olan az ço't oıru
muş binlerce vatandaş vardır_ 

Ben bu yazımda bu d{'rdin so
beblerlni araştıracak d gıLm. Ne 
olursa olsun, ne gibı tnlihsizlik
lere uğramış olurlarsa olsunlar, 
bu varidatları çok az, yah 
hiç olmıyan işsiz vatanda.<?lann 
munla.7.am bir teşkU-Ua çok u 
zaman la ıefaha crm 1 ri, l e:.ıdi
leri · n bır ızt:ırab olan bugün
kü hnyat .şartlnnnı bir saadete 
kalb tıneleri mümkim ur. 

Nasıl mı? 

Yurdumuz d fril 18 milyon, 
50 mil) on insanı bile rnha.t ra
hat g\ çindirebile ek d r zen
gindir. Ana.dolunun bll" çok )el'
lerinde in ;ansızlık yüzünden ~ 
lenmem"ş toprak! rın vüsati 
pek geni tir. İşte şehiı !erde · 
bu\amıyan, yahud nz kazanH 
vat ndaşlar bir te kil· t l<!.r:ıfm
dan b raln.ra pek giı l i fuı o
dilebilır. Kurulacak~ n koyler. 
i!';lene ek :>1 eni topra L r hem 
bunlarJ. hayatlarını m..ıreffeh 
bir sckilde kazandın , h m ~• 
mem ek t bund n çok · tif 
eder. Bu suretle bu ' truld:ış
lar cemiyete maddi ve mane\'f 
yük olmaktan kurt 1 mcsud 
bir hayata kavu~bllir er. 

A URAD SERTOGLU 
Arnavudlukta hl :..ı Yunan----------------

lılara karşı 14 fırk bulundu
ğu sanılmaktadır. Fakat bu fır
ka! rdun bir karı son haft l r 
zarfında çdk hırpl nm tır. 
ttnı~nnb.r roşlmm ndanlıkla 

tooıası kııJ bctült•r 
Atina, 13 (a.n.) - Reuter: 
ltulyan cebhesi ark ı ıda Ş

kınlık olduğuna daiı elen ha
berler esir edilen lta.ly a 1 r
leri tarafından teyid edı m(' te
dir. Bu esirler İtalyan Clİ"'Ut'lm
larırun b:ı~ kuınand ıılıkl..ı te
ması kaybettiklerıni .,oylemi !er
dir. 

lt.'\Jyan kumanclanlan 
a.r::ısında ihtilaf ç.ılctı 

Atina, 13 (a.ıı.) - t 1 n 
rının rkosında s;ışkınlı 

d.., unc d "r gelen h 
rna t dır. Fakat bu h 

c r- Yug ; v 
dos luk nlaşması 

imzalan ..1 
• 

--»<--

Yeni bir Hitler 
f\t~ ussolini görüş

mesi mi? 
Bertin, 13 (a.a.) - Yan re.o 

mi bir membadan bildinliyor: 
Yakındn Führer ile Duce a-

kumete karşı ne gıbi bir un ır On iki ny içinde, Almanya, A
Ve vaziyet takının t icab ed - vusturyayı. Südet arazi ini ve 
C"'ğinı dü,ünecektir., MaJ tc- Çekoslo\akyayı yutmu tu. Şi
llin hüktlmeti o !rada kendi- fahi prote tolar ı · ğıd ziyruım
Eıi için miımkün olan ,egü.nc yo- dan ba kn bır şey de~ildi. 
~~ takib ederek gayri muayyen Her halde metin bir tavır AŞIKLAR t.aııy ıı:ı muzaffer· ~ti,ıe 11'ran- ·~=':E::l-=----'=-l!!Zll-.-113m!~ 

sadaki pek çok İne;iliz dostları 
yeni bir ümid ve cesaret bula -

rasınd r buluşmn vul:uıı gele-

ır müddet ile beni Londrrıya takınmak -ve kmvetE' kaışı kuv-
~ağırdı. vet ile mukabele (tmek l.8.zun-

Berlindeki vazifem artık bir dı. Yok !l, Hitler mmaff kı
aknmete uğramış sayıla.hı rdı . yetin verdiği g.ırur ve < rh uk 
O andan itibaren bir ruurh c ol- ile, diğer bir on iki ay içinde, 
b:ıaısa sulhun mubaf z::ı edebil- Lchistana, Macar tana \e Ru
lnesi hakkında cıddi bir ümıd manyaya karşı ayni muamele
ht-slemiyordum. Gemi yanmak- ye devam edecekti. Naziler da
ta olm kla beraber, bu zayıf ü- ha -..imdiden hnrbden evvelki 
bıide azablı ve endi eli bir mütl- A vustnrya - Macaristanı tek
~et te"kil eden b . buçuk ay da- rar tesis etmckt('n ve bütün 

a baglanıp knlJım. 1 Orta Avrupayı Berlıııuen idare 
ONUNCU BAB eylemekten bahsediyorlardı. 

l>örcltiııcü Eab: Lehistan. (Arlmsı \W") 
lliri.ırel sahne~ lngiliz - Leh 

ı~~dray;"~~;r~~ğrıimamın Vekaletlerde kır-
tahırı sebebı, vn.z t ı,ukhnda 
tnn.ıunmt vernıckt n i etti. t . t k . d f 
li'akat Berlini bır daha h ç bir B Siye a YJ a 1 
tanıan bura,a nvd t etm m1;:k 
~<ıbil olduğu his i ıle terkcttim. 

llERBJmT :MARSHAL - GJi:;UTRUD MİCHAEL, LiYO-
~r~J. AT\'İL'in kudrctleri~Je sülenen .. lla.kiki vakal:ırdan 
heyce n alan en nin, di"n~anın e.n güzel <'.asus filmi 

Bugün E sinen1as111da 
DİKKAT: Dünya harbinin son vak'a.lan Türkçe ''Para.mont 

.. Jumalda. 

S::ıat 1 de tenzilatlı halk matir.esi. 

BUGÜN 
n 

K 
S}NEMASINDA 

LADAM OKAMELYA' dan 
ROMEO ve JÜL YET' 
daha güzel, dn.lıa müessir 'e dün) n 
edebiyatının şaiıeser:lerinden 

~ tamamen Berlinden çek
~t'k tabii, belk.ı de siyaset ba
le llnıııdan daha u, gun bir hare
ke eılnbwrdı. Ben Hıtl r n u
i~~-~ı ile bir moda:; Yhendij 
'""'1llilllle çaJ..ışa.n bir siyaseti 

Ankara, 13 (Husu i muhabi
rimizden) - Vekaletler büt
çelerinde kırta. "ye ve evrakı Bugüne kadar lPF.KFil ... M Stüdyosunda yapılan Türkçe sözlü 
matbua takyid::ıtmdnn Mılli Mü- Fılmlerin en mükemmeli ve en çok muva.ffalc olanıdır. 
dafaa Vckıll tinm i tisna ı Hey- Seanslar: ı - 2.30 _ 4.30 - 6.30 ve 9 da. 
eti Vekilecek kararla~tırılmış.. Bugün saat ı de tcıı.ziliı.tıı matine. 
tır l.1!m:!nm ... _..B'1i ... D1il~DamcJm1iııDıı ..... Rm~ 

caklard r. Almanl rın nazarın
da Fransanın kıym ti ) üksele -
cek, Lav lin siya eti umumiyet
le halk \ e bilhassa ordu arasın
da dah iğrenç göı-lilecektir .. 

Kahire. 13 (a.n.) - R utcr: 
İngiliz keşif tayj-a.t eleri t r -

f ından getirilen ı bcrlcrc gö
re. 1 taly nların g rb çölünd ki 1 
ricali, f: di Barraninin i galin
dcrf sonrn gittikçe inkişaf etm k 
tcdir. 

Ba.doglio alcylıintle neşri) at 
başladı 

z· h, 13 ( .) - Rcuter: 
z richer zcı -

• t , ce edeki ordunun 

1 :ırknsınd:ı mlllctin mült!sanid bulun-

ce0ıne yabancı basında ne;r 
redilen tahmın1cr haki ında., Al
man ha Cl) ı bu h da hiç 
bir şe bılınmedigını beyan et.-

İt.'llynnlann itirafı mekteuır. 
Roma, 13 (a.n .. ) - Maruf 1- , 

ta.lyan gazetecisi Aıısıldo, diln T, YATR 1 
radyoda İtalyan km'\retleı "•ıe ------------• 
lıit:ıb ederek §Unu hab<>r \ erm ş-
tir: 

H rb uzun ve çetin olacaktır. 
Zaferin kolay 'e çabuk olaca

ğını tasavvur edenler .. jj i
ze sö) !ediğim bakik tı anlam a 

1 
baf lamakta ve ha) rete dı" nı k
tedirler. 

İngiliz tayyareleri, sahıl bo
yunca çekilen İtalyan kıtalarıru, 
dunnadnn bombalamaku. 'e 
nııtralyöz ateşine tutmaktaclır
hır. 

Çölde hareket halinde bulu
nan İngiliz hava km'\ etleri, hiç 
zayiat ız deneb lecck bir . el ıl
c.: 1 va hfıkim.iyı tini cll ı c.le 
tutmaktadırlar. lngilız ı 1 1 rı 
s attcn saate Graziani or ı ;u
nun imhasına devam etme te
dir. 

Şehir 
tiyatrosu 

temsilleri 
Tcpcbaıı Dram Kısnıınd• 

14/12/1940 cum::.rt gundou 
sa:ıt Hl a 

BULUNMAZ UŞAK 

14/12/1940 Cwnru1csi gunü ak{ama 
Saat 20 "0 d 

Bt.;LUNMAZ UŞAK 

tstiklfl.l caddesi Konıodl 
lc.ısmında 

14 12 1940 cumartcsı gUnd!lı 
Saat 14 dc-

ÇOCUK OYU~U 

H/12/1940 Cumartesı u akpım 

Saat 2C.30 da 
PAŞA HAZR~TLERI 



6 -- Nıhayet Mümin son bir gay-ı 
retle: 

Y b ı - Eğer, küpten bu kadar 
- Aman ara . . k k s· · od k _ Lahavle velB.h~vvete. or uyorsanız, ızım aya o-
Diyerek hınldayordu. MUmin, yalım ... Gelecek horUak bana 

'-'- farkına varmıştı. Klipli ol- gelsin .. 
-vua Dedi. 
dnğu yere bırakı:u11.k ortadan Ilumın Uzerine Müminin arka-
b.ybolmuştu. daşJan bağrıştılar: 1 

Meydanda kalan softa zaten _ Aman. aman!.. Ne yapı _ 
bkusundan dona kalmıştı, 1 
kendinden geçmişti. Onun gör- yorsun?. 

L 
Yalnız, Milinin idmanlarını 

sabahleyin ortalık aydınlandık
tan sonra yapıyordu. Çiftlikte -

I - Kroki ş:ırtname ve numunesi muC'Jbınc ~ COO :ıded abşab bidon sch
peııı pazarlık usulile yeı .• J~n' ek .. ıltmeye konmuştur. 

II- Pauırlık 17/J2/9~0 salı günj snnt 14 de Knbataşdn levazım ve mü
bllyaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Şartname sözü gec:en şubeden p .. rasız alınabileceği gibi nümune 
de gorülcbilir. 

ıv - tsteklilerin tayin olurum giln ve Fııotte teklif edecekleri fiyat üze
rinden % 7,5 güvenme parnlarilc birlikte meı.kür komisyona müracaatları. 

cll704> ki uşaklar görüyordu. 

1ri yan çutlik yanaşnıalan ================================================== birgün Müminin su doldurup 
kaldırdığı küpü denemek iste -
diler.. La.kin, yerinden keseme
diler. Dehşetli ağırdı. 
Yanaşmalar, çolak mollanın 

bunu nasıl kaldırdığına hayret 
etmişlerdi. Mümin, onlara tenbi
hat vermişti: 

- Sakın kimseye söyleme -
yin ?. (Arkası var) 

İstanbul defterdarlığından 
Beyoğll!nda Kaıncrhatun rnah:ıllesinin Arslan sokağında k.Ain 23 No. lu 

hane (6300) lira muhammen bedelle ve kapalı zarf u:;u.l.iyle bilmüzayede 
aatılacakt..r Muzayede 30/ı2/940 pazartesi günü saat on beşte Milll Emlflk 
Müdürliı0Jııde toplanacak olan komisyonda a~ılacakbr. Muvakkat teminat 
(453) lir:ıdır. Tıılıblerin mıizayede gilnü s:ıııt on dörde kadar teklif mek
tuplarını muvakkat tcminaUo birlikte ve mtihürlil zarf içinde komisyon 
:rclsllğinc makbuz mukabilinde vermeleri mulct:nzldir. (11800) 

clDğil birşey yoktu. Yalnız evvel-, En nihayet, netameli küpü 
ti softanın gördüğü gibi bir he- ortadan kaklırmağa karar ver
JOli idi. lri karınlı yunus bah- rıldi. Ve, Miiminin sevgili ve bi
lı gibi soluyan bir şeydi. rlcık küpü bağıra bağıra gözü-

)fümin, derhal giyinerek ya.- ~~~~~:-dı~lmdı, pazara gö- -----------------------------------------

tağına girdi. Meydandaki softa Mümin, küpsüz kalmıştı. Bu, Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden: 
olduğu yerde büzülüp kalmıştı. onun için dehşetli bir noksandı. 

Sabah oldu, ortalık aydınlan-
dı. Herkes namaza gı"diyordu. Her halde Müminin bir küp 

alınası liizımdı. Sabah idmnnln-
Bir de ne gorsünler, softanın nnı kaybedecekti. 
biri meydanda dili tutulmuş ya- Müınin, birkaç gün sonra mü-
tıyordu. 1 derıisinden izin alarak Gümül-

Softa yalnız elleıile~ işaretler 1 cint•ye geldi . 
Yeriyordu. Nihayet ogalıyarak, Babası Gümülcinenin ileri ge
BU dökerek, oku) arak üfliyerek 1 lenJeıinden zengin bir adamdı. 
8Qftayı kendmc gt tirebildiler... j M ü m i n i, medreseden mem-

Softa anlatıyoı du: lcketine getiren h"'Uvvet küp der
- Aman Alla bun! .. Sonna.yı-1 di ıdı. Molla, küpsüz yapamı -

mz .•. Hortlağı gördfön.. yordu. Babasının çiftliğine gcJip 
- Nasıldı?.. be. on gün kalarak hasretini 
- Tıpkı benden evvelki zatın çcktığı küp idmanlarına başlı -

ıördUğiı gıbi ıdi. yacaJ{u. 
- Amma. yaptın ha! Medresede hortlak derdi de-
- Vallnhı! . . v&m edıyordu. Herkes hortlağı 
- Karnı çok bi.ıyük mU ?. göı mek için çalışıyordu. 
- Ne diyorşunuz?. ı 1',akat, küp satıldıktan sonra 
- Nerede gördiin "I. ortada ne hortlak kalmıştı ne de 
- Tam karşı karşıya geldik.. z1 . . . onun go eyıClBl ... 

Beni bulduğunuz yerde... Miimin, babasının çiftliğine 
- Ne '-'apıyordu ?. irdi-· b k"" 1 .J gelince eline geç· ·gı ir up e 

Cinai 

Çorap 
P ıliska don 

Mcndıl 

Pamuk ailet !aniltı 
Spor pantnlonu 

Siyah krnvnt 
Havl.ı 

Han>:un havlusu 

Beyaz poplin gömlek 
iki yaka ile 
Fildekos fnniltı 

Llcivcrd y\in fnnillı 

&ıdc Ur!rı yağı 

Ekmek 

Mlkdarı 

780 çlft 
GSO adeı 
780 > 
160 > 
160 > 
260 > 
160 > 
100 > 

650 adet 

650 > 
80 > 

Mlkdarı 

Çoğu 

2000 

20,000 

Muhammen fiyatı 
Kr. s. 
45 o 
40 o 
16 o 
60 o 
85 o 
50 o 
55 o 
ı10 o 

2.25 o 

150 o 
650 o 

Azı 

1.400 162 50 
Kilo 

15.000 11 50 
Kilo 

Çoğu bedeli Muvakkat t.cınl•m htale gDnD v. 
Lira Kr. Lira Kr. antl 

351 00 
260 00 lt/l:l/IHO saat 
124 80 a 

96 00 104 68 
136 00 
130 00 
88 00 

210 00 

1395 80 

1462 f>O 

975 00 :121 82 16/U/IHO saat 
520 00 14.SO 

2957 so 

8250 00 w '10 lt/12/IHO saat 
15 

2300 O<l l'lll 60 Ml~O saat 
15.30 - Dehşetli soluyordu ... Ya- idmana başladı. 

ft§, yav~ meydanı dolaşıyor - Çıftlikteki küp medresedekin- ı - Mektebtnunn ihtıynC'lnrı olan cins ve mlkdnr ve tiyatıan yuknrıda yui1ı on Qc bJeı '1IJlt dört sartna-
cbı. den daha büyill."1 iı. Koca kıslık me ık ayn cıyrı atık clmltmcyc konulmuştur. 

- E, yüzü nru:ııldı ?. pekmez küpü idi. ı 2 - Eksilbne yukarıki gun ve saaUcrde Yüksek Deniz Ticaret m<'ktebi l\4ildürlüğünde toplenııaılr satın alma 
- Kim gördiı yüzilnü .. Ben, Mümın, çiftlikte de küp id . komi yonunc.'1 yapılacaktır. B.ınlara alt şartnameleri görmeli arzu edenler mektep muhuebestne arllracaat •-

c:mu karanlıkta koc ... kamile so- munmı gizli yapıyordu. Çünkü, melıd • lcr. 
hır görünce ba) ılmıc.ıın .. Ötesini onu gl. recek olnn ağnbeğileri ı 3 - Eksiltmeye i<:Urrık edeceklerin 2490 sayılı knnunuu 2 ve 3 üncü mnddclcrlndeld VM1fJarı haiz olmalan 
bflmiyonım · mu} akl ak alay edeceklerdi. Ba- ve muvakkat kminatfarııu lst. YQksck mektepkr muhasebeciliğine :ratırd.ıklanna daJr Olan makbuzlarıru V&-

Dedi. basma eöyliyeceklerdi. ı mclüuplarııu ve Ticaret Odıısmın 1940 belgelcrlni komlcyona lbrıu: eylemeleri llzımdır. (11311) 
Bütün bunlar bir tarafa .. Fa- -----------------------·--------------------------------

kat meydanın ortasında, ağzına I 
kadar su dolu ki.iı duruyorcıu. 

Bir ker<', Viıpiın yeri orası 
değildi. Sonra küpün ıçinde cY
wlce su yoktu. 

Daha soma mc) l nın her ta
rafı sularımı· gıb !aktı. Buna I 
De mana wdlebiliı dı-: 

Mollalnr. konf eraııs kurdular .. ! 
Nlhavet 1 n arlarıuı \'erdıler: 

HÔrtlal kiıpr •u dolduruyor .. 
Yıkanı:to . 

Herke$ bu kar .. raa ve fikirde 
mttttefik hf 1 h. İçkrinden birisi 
:ıtıSylendi . 

- Bu kupıi kaldırnlım! .. 
Bir diğerı: 
- Sonra ıcme suyunu nere-

tlen alaccı.ğ1z? . 
Başkn bıriSJ. 
- Herke~ kendine bir testi 

'1edarik ets n . 
lıfümin de orada idi. Sevgili 

ttıpünün ehnden gideceğini işi
tince daynnnmadı, ortaya atıl -
eh; 

- Yahu:. Kupten ne istiyor
mnuz '! .. Hortlağın küple ne a
Jlkası olabilir .. Bırakın küpü .. 

Dedi .. 
Fakat, herkes küpün ortadan 

kalkmasına ısrar etti. 

u A 
T ? 

lil 

Ali MUHiDDiN HACI BEK iR 
Ticarethanaainln 

KIRK KATLI SARAY BAKLAVASI 
( Bıııtar~fı 1 ıncJ s:ıyfııdıı) 1 

Johrsa Manasbr vılayeti ne ka
dar büyük olursa olsun bir Bul
gm .htilwino değil, bir h~ı:be 
maruz kalmış manzaralar ıçm· 
de u: 'ır edilmekte idi. Düşün
melı ki Osmanlı devleti vilayet
lPı ıniıı yalnız birinde, ot uz bin 
BııJg:ı.rın müsellfilı hareketinden 
b~ hsedılmekte idi. Yani bir Bul- 1 
gaı kolordusu, sayısız yatak ve 
ihanetleri seferber ederek, efen
dıın <ıln.n hillrlımetin itibar ve 
kudr"tinı ve o itibar ve kudreti 
temsil eden askerlerıni arkadan 

rezemiz tarafından muhasara ••••• 
edilerek teslim olmaktan başka ========================= 

Hakikt bir lezzet Abidesidir. 

çaresi kalmadığını gören "Hris-
to Uzunof,, un çetesi işte bu şe
rait altında ölüb giden kafileler
den yalruz bizi idi ve bunun ya
nında bir çok diğerleri de ayni 
akibete uğrayıp gitmişlerdi! 

1903 isyanının en karakteris
tik tarafı şu idi ki Bulgar komi
tecileri, ne kadar iyi hazırlnnmıe 
olurlarsa oJsunlar, nihayet dev
let askerlerinin kendilerini eı.ib 
yok edebileceklerine ihtimal ve~ 
miyor değillerdi. Fakat komite
ciler, bu harekete, denebiJir ki 
Makedonyanın en güzel toprak 
par çalarım harabeye çevirecek
lerini ve bu arada kendilerinin 
de belki tamamen ezileceğini bi
le bile giriştiler. Onların bütün 
emelleri, hareket basılsa bile, 
Makedonyanın bir cehennem 
haline geldiği fikrini neşretmek-

- Mösyöler! Kıyafetinden 

ti. Bu fikrin geniş m.ıkyasta in
tişarı ve kökleşmesi için ihtilru
dcn iyi çare tasavvur olunabilir 
mi idi? BuJgar komitecileri bu 
hesa.blannda. yanılmış değiller
di. Zira, 1903 isyanından sonra-
dır ki bütün dünya.da 1 1ıfake
donya,, kelimesiyle "cehennem,, 
kelimesi birbirinin müradifi, 
hemen hemen ayni mAnayı ifade 
eden iki ikiz kelime haline geldi. 
uBalkanlar!,, diye hali bir çok 
Avrupa devlet adamlanııın nu
tuklarında korku ile anılan mın 
takanın korkunç şöhreti, 1903 
iayanına tekaddüm eden ve 1903 
isyanından aonra da bitmiyen 
ölüm ve tahrib hnreketlerinin 
senelerce bu mmtak:ayı kendi
sine sahne ittihaz et.mesindetı 
ve dehşet verici hatıraların, ara-

dan bu kadar 8e!le geçmiş olma.
sma rağmen. blla zihinlerden 
silinmemesinden ileri gelm~tir. 
Bulgann komiteci ruhudur ki 
Balkanları son elli sene mrfın
da bütün dünyanın nuarlan 
ka.reısınd& her aıı indttaa hazır 
ve yahud ne aman patlayıp, 
livlarının nerelere akacağı bi
linmiyeıı esrar dolu bir yanar
dağ haline getirmiştir, ve bu iti
barla 1903 isyanı meni! bakım
dan BuJgann bq dileği olan 
propaganda ftZi:fesini de ifa et
miş sayılabilir. Bulgar 1romite
cisl, bu harebttyle ~e bir il) 
yapmıştır ki, artık ondan aoıı
ra., ne Balkanlardan f.esad oca
ğı, ne de kendlıejnden Jnmdakçı 
~ artık lilememietir! 

(Arlm&l .,... ) 
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1 Devlet Demiryolları İlcinları] 
Muhammen becMi 6200 llrn ->lAn 2 kalem An~ aalpuu. 

10/l/ı94l cuma g{lnil saat 15 de lıa palı zarf usulD ile Aıakarada JPre 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek IJ;Uyenlerln ( 465) llrallık muvuut wmmt .. ... ... 
nun tayin ettili vesikaları n tekliflerini ayni ıGa IMlt 14ı de bGr' ~ 
misyon reiallğ1ne vermeleri lA:ı:ınıdır. 

Şartnameler parU1% olarak Aııkar&d& Jı4ahem. ~ ~d_.. 

paşada Teııellü.m ve Sevk Şefi.ilinden da!ıtılacaktır. (11569) t 

• • • 
Muhammen bedcll •377 (Dört bin Oç ,..üa ~ 7ed.l) ltn olan 1'1 _. 

lem ölçil AleUeıi 30/12/1940 pazartesi .cQntt saat ıuo da aetk eladltidl 
usulü ile Ank.arada İdare btna.sında ır:ıtm alınacaktır. 

Bn ite girmek lsti,.enlerin 128,28 (Qç ytta 7irmi lekh: lira yb:m1 ıwıkh k9" 
nq) Urahk muYakkııt teminat ile kanunun tQin eWli wslkalan Ye teklt'I 
lerlnl BYDi gün saat ıuo ıa kadar ~ reb>llltne vamdıeri ıtzımdlllı 

Şartnameler parasız olarak Ankarada -=~ dal.realnde, Hayda~ 
da Tesellüm ve Sevk ŞeO..tttne aörillebmr. (tfTtl) 

inhisarlar umum Müdürlüğünden 
Tütün eksperliği eblf7etıwn.,,. aım.k iğa idarem~~ müraca_.,. 

ta bulunanların imtıbm:llan btltndlinuıı NO QlDlll ıo 'ff ıı inci günlcd 
kTa kılınacağından a.l!bdadann ba ~ aace ummn mOdOrlük z.. 
raat subcsine mdracatlan Din ollmar. (lMlO) 

Maliye Vekaletinden 
1 - Bir sene mQddetle hesab milteha.ulan refakatinde staj yap~ 

tan aonra btanbul, Anlı:ara, h:mh-, Buraa, Adana, Mersin, Samsun gOıl 
YD&yet merkezlerine tayin edilmek tw!re ~ De besab müt.ehl\Sllll 
muavini alınacaktır. 

2 - Milteho.ııas muaviıılerlDhı 117bJıı: 6ı::Nüai ıo. - 12G lira olup imU
Mnda muva!fak olanlara 366G ayıh kanun btDdhnleri daire.ınde öcretıed 
Yedlecektir. _ ~ 

1 - Müaabaka imtihanma Orebllmek için :ınemuriıı kanununun beş!l'l""' 
maddesinde yaılı sartıardan maada hukuk veya lktaad fak:ülteürlııden .., .. 
,.. ııfynsal hl.laller okulundan Tqabud tkattt mektebinin ;rtıksek ınsınıD"" 
dan v-.ya bunlara mu.9dil ecnebi mekteplerden mezu.n bulunmak ve till 
ukıerUk hlzrıwtini ~ olmak 1&rttır. 

4 - MOsabalı:a lmtlliant 15/lS/ltHO tarihinde ı.tanbul Deftcrd rlı .. 
lmda ınütetıeil:il imtihan bqeti tarafından yapılacaktır. 

6 - İmtihana ıtnneıc lsti1ftıler yukarıki şartları hab olduklarJJU' 
dair olan vesikalarını ve 4,BX6 eb'adında !otoğrafl;ınnı ve ıhndiye kadaı 
buhmduklan vaıilelerle aynhı sebeblerlni ı&tertr kendi el yazılarile ya-
almJI ten:ümei hallerini raptetmek ıruretile bir istida ile btanbul Defter• 
darhlına .20/12/940 günü mea.ı .. ttnin hitamına kadar müracaat etme-t 
leri tcab eder. 

ı - tmtfhan ~ mevzulnrdan ;raptlacaktır. 
ı - H~: Kesri adt ,.. ltarl, fal% tenuü'b, lakonttı, taksini, ınfıtc-

neaib, 
1-Hendese: Sat.dl ve Ucim ıııesabalarn 
ı - Ven;i hakkında umumi mal(bnat. 
4 - n:.rl usul ddteri. (11781) 

Deniz Gedikli Erbaş Orta olCulu 
Müdürlüğünden 

Ok.ulumun oatttli btr ri,yazi;Je n btr cemkilik ~tmeni alınacaktır. 
tartlar: ... 
ı - ~87.İJ"e öğretmentltl için üniversite mez.-ı e2mak YQa tiJ1,\tır4 

d1ıeden &Çetmeollk vesikam ~ bulunmak 
2 - GemlcUlk öğretmenllli kin meslek okullanndan IDe'ZUD ve bll 

'ft%ifeyi yapnb(lecellno dair elinde bonservı. bulunmak, 
A - Askerlikle Wslii bulunmamak. 
B _ ttcret mlkdan baren kanununa ıör• Miltt Mödafaa Vckflletin~ 

tayin edilecektir. Bu vazifelere talihlerin acele Kuımpaşadaki Deniz Ge--
&l1 okulu Mildürlülfin• müracutlan. dl759> 

Ba" Dif, 1'I' eale, . 'Grip, 'Bomati•ma. 
ıNevrllji, Kınklık ve Bütiiıı Ağrılımsızı Derhal K~tı: 

kütnda rtkıdfı S .... ıbHl:ıtllr. TAKL\TLF.RINOEN SAKIMINlZ. 
HF.R VF.RO~: ~lTLLll KUTtlfVIRI ISRARLA ISTf:Yl'lll/. 

leri yırtacaktım. 

R AD YO 
ugUnkU program 
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vurmak ıçin tam bir seferberlik
le haı ek ete geçmiş ve harbet
mişti. Broşlirlerde Bulgar çete
lerinın himmetiyle 12.440 evin 
yakıldığı bir nevi iftiharla ilan 
olunuvordu. 4..694 komitecinin 
ve Bulgar halkından da bir o 
kadar kimsenin mlihvolduğu 
kahramnnlann ölümü gibi ta
ziz olunuyordu. Gene Bulgar 
istatistikleri 5122 müsltimruı 1 
kadınının ve kızının tecavüze 
uğr. dığını kaydediyordu. 70.835 
kişi yersiz ve yurdsuz kaJmıştı. I 
lşt 19(13 isyanında Makedonya 

1 cemiyetinin unutulmasın diye 
kitablara yazdığı, ders kitnbla-; 
rına soktuğu ve bizlere dağıt
tığı ve anlattığı mefahir bun
lardı. Bu korkunç eseri yarat
mak için komiteciler tam on se-

~;b~c:~c~:~şı~~:nr~ıım:ı: Bı·r çalgıcın. ın seyahatı· du~ru meydanda. Hiç olmaz.~a 
biraz muavenet edelim. 

Deyince herkes kesesini çı -
kardı, Frcdribin şapkasına iri- • •••••••• ••••••- 107 

- Hiç öyle şey olur mu 1 
Hangi istasyona çıkarsanız .e!• 
veli biletiııizi sorarlar. BiletinJA 
olmayınca dışarı çıkarmazlar. 

- Biz şimendliferde mi kalı• 
ns? 

1.00 Progı, 't mC'ır.lt•kct s;:ıat nya 
n, 1.03 Muz k. hı:ıfıf program (Pl.) 
1.15 AJar. h~.oerlerı, 8.30 Mw.ik 
Jl'Otrammın de\ amı (Pl.), 8.45-9.00 

Prcıcr.ım H m<-ın C'\o et uı t ayarı,13.35 
Proğran ve m<n ı et a~t ayarı, 13.351 
'Müzik: l'ı;>a • ~ar ıl rı (Pl.), 13.50 
Ajans hat-er:ır 14.05 .Muzık Turk-, 
oe ttllm şarkıl:ın (Pl.), 14.20 Mu:dk· 
Jl.iynseti Cumbuı L. noosu (Şef: lh
an Künçc~) 1. P.ıul Linrkl': Festı- 1 Yal (Marş) 2. Rımsky - Korsnkov: 
~rnzad St fomK ı;wı - Dört kt
mn), 15.00 Arı uru sonb. har at ya
neJan tn~rr Jr ı:: ı, 1510 Müzık. Me
lodiler (P •• l, ı5 30 Ank;..ıra de,,let ı 
ltoruıet"vatuY. rından naklen neşriyat: 

~~tı Cu'T:hur r'ılarmonık orkest
rası kon r>r 18 00 Program ve mem
leket sn t a;ya,.ı 18.03 Milzık: Radyo 
caz or'k tr (tb. Mm özgiır idare
ııfnde). 18 40 1 ı Halk türküleri 
Ye oyun ha\. ı. rı ornckleri, 19.00 
Jtonuşma lGunün Meseleleri), 19.15 
)ıffiı:ik s . e;CTk •• 19.30 Me:nlckcl 1 

saat ayarı, ve ı haberleri, 19.45 
Mtıı.ık ta'""' b "et 20.ı~ Rııdyo ga
ll'tesi, 20 4ı; M nk: Muhtı:-lıf şarkı-• 

!ar, 21 1 • :r m. (Ulu~ 1 Ekonomi 
ve Jl.rtt•:-• . le ~u u ndına), 2UIO 
Radyo· km ork tra • <Vılonist Ne
cip Aşkın id~e ındc). 22.30 Memle
k.et saat ayan ajan~ hab<>rlcri, ziraat 
l'!sh:ın1 _ Tahvıl t Kambıyo - nukut 
borsası (Fıyat) 22 50 Konuşma (ln
lllizce - Yalnız lwa dalga post.as.ile), 
22.60 MuzıK: Cnzband (Pl.) {11aat 

23.10 a kador ynln.ız uzun dalga pos
tasile) 23.25-23,30 Y nnki proğram 
.,. Jtap:uus. 

ne çalışmışlardı! 
Fakat broşürler bana 1903 is

yar.ının yalıı12 ölüm ve tnhrib 
blimço unu öğretmekle kalma-1 
dı. bu hareketi hazırlayanların 1 
ne derece şiddetle ve ne caniya
ne bir ruh ile faaliyet göster
diklerini de biltiln hayret ve 
dehşet 'erici tafbilatiyle anlattı. 

Bunlardan çoğu bir köyü tu
tuşturup yaktiktan, bir köprüyü 
dınanıitle uçurduktan, bir ka
rakolu ha: bktan veya bir Tilrk 
malıallesine her suretle taarruz 
ettikten sonra, yetişen askerin 1 
kendilerini yakalayacaklarını 
anlar anlamaz, ya beyinlerine 
tabanca sıkarak, yahucJ. - çeteci 
Daskalof gibi! - kendilerini di
namitledıkleri köprülerin bir 
tarafından kaldırıp uçurumln· 
ra ataı ak, yahud Striknin İQe
rek, hazan da hançerle knnn-ı 
lanm deşerek, ele geçtikten 
sonra s1r vermeğe mecbur kal
mnk korkusiyle, kendilerini if
na ediyorlardı. Baza.n beş on ki
şi bir arada yaka.lndıklarını gö
rünce reisleri olan voyvodanın 
bir işaretiyle birbirlerini öldü
rtiyor ve en sonraya kalan da 
arkadaşla:nnın leşleri ortasında 
bir kurşunla beynini ve knlbini 
parçalayarak ~lilm kafilesine il
tihak etmekte gecikmiyordu. 

".Kiçevo,, köyUndc bir müf-

li ufaklı para atmağa başladılar. 
İstasyon memuru yirmi marklık 
bir atın sikke fırlattı. Az za
man içcrsinde şapkanın içinde 
pekçok para birikmişti. Hiç me
mul etmediğim halde üç parça 
hava için bu kadar para topJan
masına hayret ediyordum. 

Çoktanberi elime almadığım 
kemanımı bugün torbadan niçin 
çıkarmıştım? Mikaeleclayı. ha -
tırladığımdan dolayı deği lmi? 
Pek uzun süren seyynhatlerim
den maksat Mikaellaya mülaki 
olmak idi. ~ikaella Napolide ora 
ya gitmek için pek çok paraya 
lüzum vardı. İhtimal şimdi şap
kanın içersinde biriken para Fre 
derih ile beni Napoliye kadar i
dare ederdi. Hemen ayağa kalk
tım. Ne olur ne olmnz mülfıha
zasile kesemdeki otuz dört mar
kı da şapkanın içersinc döktUk
ten sonra istasyon memuruna: 
-Teşekkür ederiz mösyö, ev

velce bizden ceza aldığını;: için 
ne kadar hiddetlenmhıtim. Fa -
kat ıyi bir adam olduğu~uz~ 
f;limdi öğrendim. Artık o yırmı 
markı unuttum. Yalnı~ bize bir 
iylik daha. ederseniz pek mem
nun olacağız. Ne kadar zahmet 
ise şu şapkanın içindeki paralan 
hesap ettikten sonra ikimizi şi
mendüfer arabalarile Napoliye 
kadar götürüp götürrniyeceğini 
söyler misiniz? 

Dedim. 1atasyoıı memuru gül
dil: 

- Peki ! !çeri gel de hesap e
delim. 

Dedi. Şımendüf ercilerin oda -
sına girmek üzere nyağa kalk
tık. Bu sırada da Frederih ya
vaşca yanıma yaklaşarak kula
ğıma: 

- Alfred olanca parayı heri
fin eline teslim ettin. Sayarken ı 
dikkat et, belki içersinden beş 
on kuruş aşırır. 

Demez mi? Yok mu, başka 
bir yerde bulunmuş olsaydık 
Frederihin suratına gayet şid· 
detli bir tokat indirecektim. 
Evvelcmirde kendi kc.c;esinden 
bize parn veren bir adamın bi
lihare paramızı aşırmasına biç 
ihtimal verilir mi? 

Hiddetimden dudaklannu ısır
dım. Münasebetsiz refikime: 

- Hallediyorsun Frederih, 
bir daha böyle düşüncesiz söz 
söyleme. Şimendüferciler bizim 
paramızı aşınrlar mı? Olsa ol
sa bir bahane ile ceza alırlar. 

Dedim. Şimendüfercilerin oda 
sına girdik. 
İstasyon memuru şapka için

deki parayı masanın üzerine 
döktü bir, iki diye altın, gümiiş 
sikkeleri saymağa başladı Para
nın sayılması hitam buld•Jklan 
sonra memur: 

- lsiniz oldu delikanlılar. Bu 
para ikin.izi NapoUye göti.irdiik-, 
ten ba.ska yirmi be.-, mark da e
linizde kalıyor. Hiç merak etme-

yınız. İşte yirmi beş markı da 
ayırdım. Kusur paraya mukabil 
size birer bilet keseceğim. 

Dedi. Ben: 
- Lakin mösyö bu arta.n yir

mi beş mark başka. yerlerdeki 
gimendüfercilerin alacakları ce
zayı naktiye kifayet eder mi? 

Dedim. 
Memur arkadaşla.rile birlikte ı 

kahkaba.yı salıverdi. Yanındaki
lere: 

- Ne kadar da safdil adam. 
Bu halde bir adamın mükem -
mel surette keman çalması doğ
rusu şayanı hayret bir şey! 

Dedi. Bir şimendüferci ilave 
etti: 

- OJabilir. Musikiye istidat 
olduktan sonra: 

İstasyon memuru: 
- Durun ben size anlatayım. 

Cezayı nakti ne zaman verilir 
bilir misiniz? 

Dedi. 
- Evet. 
- Ey ne zaman? 
- Şimenddüfercilere fazla 

para lazun olduğu zaman. 
- lşte oJmadı gördünüz mü? 1 

Adamdan boşu boşuna para a
lınır ını? EVvelemirde hareket 
ilzcrc bulunan bir trene binmek 
yahut trenden atlamak mem -
nudur. Aksi taktirde ceza alı
nır. Bilet.siz yahut vakti geçmi!'J 
bilet ile de trene binilmez. Bu
na da dikkat edecek olursanız 

- Öyle ya! Huılı dikkat &· 
bir daha ceza vermemmız. An- diniz. Haydi bakalım şimdi d• 
ladmız mı? dışarı. ' 1 

- Evet mösyö! O halde biz lki arkadaş salona avdet et--
şime.ndil.fer arabasından bir da- tik. Salon yolcu ile dolmuştu. 
ha atJamayız. 1ırterseniz tren Biraz evvel keman çaldığunl 
durduğu vakit bile dışarı çıkını- işitip görenler beni hayret ile 
yalım. süzüyorlar, diğerlerine: 

- Yok canını. Şimdi Wnrdıyı _ Şu delikanlı ne kadar g~ 
uztama, Biletinizi alınız. Tren zeı keman çalıyor diyip duru .. 
geldiği vakit biner, gidersiniz. yorlardı. Ben bunların lakırdı• 

- Aktarma yok değil mi mös lanna kulak bile verdiğ'im yolcl 
yö? Artık işim olmu.stu. öyle ya Na.· 

- Hayır doğru. poliye kadar şimendüfer araba• 
- Mösyö bileti fimdi mi ve- sile gideceğiz. Hem yirmi bet 

reoeksiniz? mark da fazla paramız var. 
- Evet. İstasyon memuru şimendüfet 
- Nasıl olur ya? Şimendüfer arabası ile Napoliye elli iki sa• 

arabası gelinceye kadar vakti att.e muvasalat edeceğimizi söY, 
ge~erse. lemişti. Elli iki sa.at sonra Mika• 

- Merak etme. Ben biletin ar cilayı görecek idim. Halbuki 
kasına işaret ederim! istasyon memuru bu 18.kırdıyl 

- Teşekkür ederim mösyö • söliyeli yarını saat oldu. 
1 

İstasyon memuru bir dolap (Arka.~ı var) 
açtı. Dolabın havi olduğu mütc- ============== 
addit delikJerin birinden iki mu- - S A T 1 L 1 K 
kavva çıkardı. Viya.nadaki bi-
letçinin yaptığı gibi bir demirin ı 
arasına sokup çıkardı. 

- İşte biletinizi alınız, sakın 
kaybetnıeyiniz. • 

Dedi. 
- Lakin mösyö kaybolursa 

zaran yok. Çünkii para.r-ıını ver
dik. 

Gayet şık ve lüks bir tarzda 
imal edilmiş yemek ve yatak o
daları mefru,,atı ve blr radyo s:ı
tılıktır. Beyoğlu Knranfıl soknk 
No. 5 Küçük Tünel Hıınının • 
No. suna ıaat ı - 10 arasında 

iil••• Mürocaat. 
-=-~!"'-'~'!"!!!~llill!!:!!!!!~ 

- Hayır öyle değile, işte o Salıibi. A. Cemalcıddin SaraçoölU 
va.kit te ceza verirsiniz. Ne:il·iyat Müdürü: Macid Çetin 

- İyi söylediniz mösyö. Yok-ı Basıldığı yer: (H. Bekir GDrsoytar. 
sa ben ihtimal şimdiden bilet - ve Ccmııleddln Saraço§lu matbaası) 

g 


