
İÇ!.ISIZ SAZ 
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Nezih bir aile salonu olan kıraatha
c.emizde her PAZAR saat 2 - d yaka
dar merrJeketimiz.in tanınmış Bay ve 
B<ıynn 5an'atk:Arlanndan müteşekkil 

mükemmel SAZ heyetini dinlemek 

• 

"''· v. 
D.:vtet klUıpları r.to, 

Teknik O~ı-etmen 

mecmu-.ıı Sa)'ı: 1 

Fiyatı 15 kurut 

~"""~ıı!"!!!rsa!"!!!lını~k!"!!!aç~ırm~ay!!!!!ıru~z. ~~!'!"'!!!!~ı"!!'H~er~y~erd;;.;.e.;..5 ~ku~ru~ştur~! ~OÇ!;;;ÜN~C~Ü Y~ll~N~0,~9~43~1!!!!!!G~O~N!!!!.!LO~K~S!!!!!I Y~A!!!!ST!!!!!!H!!!A!!!!LK!i!!!!!!Gii'!!!A!!!!!Z!!!E!!i!TE!!!!S!!'!I!!!!! !!!"!"!!!!!J5i!!'!l!!!!!LKK.....;...cANUN 1940 PAZA q 

T~lmik okullarımızdaki OCretmenlerle yetiş'kin 
t:ılebe:>ı yurd ıc;indc ve dı.şınd:J mWıtelif endüstri 
\:e teknik sahalarındaki ıarı.liycı ve yenılik.ler
den haberdar etnlek maks~dlarilc Maarif Vc
lı:llli.tJ tarafından neşredilınek'edir. Yayıı. evle~ 
rJmizden. kitapçılardan ve gazete bayilttindeo 

isteyiniz. ( 11818) 

Hctrb 
gayelerinin 

i ı anı .....__ ___ _ 
1 

Harb gayelerinin illlm hn 
hı.kundan ehemmiyetli ve fay
dalı olab:Jirse de bazı çok 
hüyii.1< nm.hzurlar arzettiı;i de 
lııuiıııkk rtır. Hatta biz bu 
t:ı:ılızurlan o k.ı.d.v kuvvetli 

' huıuyorıız ki lu.rb gayelerinin 
Şİmdiki lınlı!e sarih ve miifre
datıı bir surette ih\n edilmesi 
lınklnsız oldu,::Una iııanıyo-
1-.ız. __ _ı 

~ıızan· Hüseyin Cahid YALÇTh - --·-~ -----

Yunanlılar 

Avlonya 
kapılarında 
Fena havalara rağ· 
men Yun an ileri ha
rekatı devam ediyor 

--o---
Londra, 14 (a.;.1.) - LnndJ a ga

zeteleri Yunan ordusunun bo~ dur. 
n.adığıın ,,.e parlak bir şekildt: baş
ladıgı St>ri ilt>ri hareketine devam 
ettiğini tebarüz ett:rınektediı·. 

YunaııJılar şimdi ttalyanlıı.r ta -
raı:ınd;.ın t::ı:hliye edilnıekt.c olan Av
lonyn kapılarında bulunn1aktadırlar. 
Diğer cihetten Arnavutluk ı.; <ıhit.:nde ngılterede harb gayeleri

Ü nin illin edilme,; tarafta- ve Aya.<•randa'ya 15 mlU.k mesafe-
de bulunan Pnlenno linuını diışmüş

tı olan kimselere Avam Kama- tür. Milşklllll~' ve havamn fenahğı
tasınd.ı bile t('.sa.c..liif ediJdJ. Dün· n:ı r3gnıen Prenl('ti mın~ka~ıuda 
l'a.nın ötesinde berisinde bazı Jı~rckAt normal sekıJde d<'v<lm et ... 

• 

1 

1 

tnütefekkirlerin ve siyase• adam ınektedir. 
ların 1n da mü.Btnkbfs} dünya nj. (Sonu sayfa 3 ıUtun 4 de) Glride çıkarılan bir lnglllz hava dafll topu lnglliz ve Yunan aakerlnl tarafından mu,te ... ken kuUaıaıhrken 
taınırdan bahsettikleri ve bu _______ _:_ _____ :__ _____________________________ ....,. ____ .:._ _______ _ 

barbin gayed hakkında müta - r..·ıL·ız LER LA VAL ı·TAL YADA lea yüriittüklcri görüliiyor. Bu- '11 
na mukabil mc•ul İngiliz ma -
karnıannw harlı gayeİeri bahsi- ? 
<.c temas e.lcdH'll daıma umurr.i L .• B y A az 1 e dı· ı dl neler: tJ'/ugor 
ha'lar clahılin<l" kalmalan ve 
P"cnsiplcnlen ba~ka b.r o;cy söy
l~rn~nıel~ri dikkate şayandır. 
lngi!iz nazırlarmrlan biri de mii.~ hu d u dun da 
t~kbel dünya n·,"Jletleri •rasın-
dal:i sulh ve sükünu ır"·hafaz ===~=======~=~ 
!,;in yüksek hir tayyare ıruvvc
tın~ lüzum gösterdi ve bunun 
!tlııı!ı'af>:u zene-inlerin vermesi 
leab edecc'ğiıti anbtb. 
Rütüıı hu Lahi•!Erin şu sıra

da her gl\nJ;U yclmıısak veya 
ltıütP•.ayviJ muharebe h:ı.berle 
tin-leıı ~iyade iıısanlar için e -
~"'nın•iyeti haiz oldukları şüb -
he.sizdir. Şiırcli·kn bu noktaları 
~Zcriıı..!c ne lmcıaı- düşiiotilse ve 
he kadaı fikir teati edilse mev
stıııs<z "' fazla b:r şey addr!di
lcrniye<, f'i aşikılrdıı. Çiinkü ne 1 
\.: .. ılar <_.ok ~:tırerse sursün, hnr· I 
l'ıı biı· giln nıh,ı}e• bıılnıası za
tııı !dir. !~tikbç lde bizi beklıycn 
su:hüıı mahiyeti hakkında açık 1 bır fikrimi?. olursa ve teessüs 
<!dce<>k sullı bizim idealicrirnizi 
tatmin eder bir ~ekil aı-;edersc 
harbi bir an ev-,·d bitinnPk i<;in 
ll.1rfedi!»•ck g:<)Tetler o kadar 
llat'i ve milessir olabilir. 

Ifa lı gayelPrinin il:inı bu b:
q1ın 1 'l ehemmiyetli ve fayd•lı 
~lalıiH·~r· de bazı <;ok büyük 
tııalız · ·lar a1"1ettiği dıı muhak
kaktır. Haltiı biz bu mahı:urla
ıı o k•dar kuvvetli buluyoruz 
ki harb gayelednin ı,imdiki hal
de s'.lrih ve ıni!fredatlı bir su -
rPtte i'rrn edilmesi imkansız ol
duğun.'l inc.nıyoruz~ 

Esir edilen İtalyanla
rın sayısı 30 bini buldu 

- - ----
Kahire: 14 (a. a.} - Garbi 

ÇöJckn gelen haberler, bu m.ın-
taka•la~i harekatın derpiş edi- B. La\/&l 
len ı,rograır mucibince çok mem ı -;;;;;;;;;;=====;;;=;;;;;;;;;: 
numyct verici bir tarzda inki-ıc- J 
şaf elrnekte olduğunu göster- A d H b 
mekteılir. Bütün gece İngiliz Vrupa a ar 
kU\"Vetl~rınin taarruzları gevı,e ,_, ______________ _. 
miy ıı bir ~iddetle devam ede- • 
rek İtalyanları Libya'ya doğru lng·11• ler hava-
tanl tııuştir. Şimdiye kadar çev 1 Z 
nlmi.'d n kaçabilmiş olan !tal • d K• J k 
yan fırkaları mü.~kül vaziyete an ıe ana
dilijnıii~lerdir. Bunların İtalyan-
ların sou zamanlarda asfaltla- J h •• tt• 
ını,; 0IJukları yol boyunca ri - illa UCUm e J 
catleri arazinin darlaşması yü -
ziinden gecikmektedir. 
İki lt.ıı.I~·au Generali Daha Esir 

Dilştü 

Londra: H, (a. a.} - Müs
takil Fransız ajansı bildiriyor: 

Londrıı gazeteleri, İtalyan 
mağlubiyetini tebarüz ettirerek 
bunun şimdi bir hezimete dön
düğünü yazarak diyorlar ki: 

Müttefik ordular düşmamn 
dümdarlarile daimi temas halin
de bulunuyorlar ve bu kuvvetle
ri fasılasız hırpalıyorlar. Yeni
den binlerce esir alınmıştır. E
sirlerin arasında iki de general 
vardır. 

İngiliz hava kuvvetleri yollan, 
dU~man tayyare meydanlarını 
ve nakliye vasıtalannı bombala 
maktadır. Birçok düşman tay
yaı etli dü.şilrillmilştür. 

Londra, H (a.a.) - Hava ...,...,.,_ 
ıının teb llği : 

Dün gece müşkill hava prtları i
çinde barekltta bulunan tayyareleri
mi% Xiel denJz infaat tezg&hlarile 
Bremendeki !abrıkalara ve dlter he
cldlere taarruzlarda bulwımullar -
dır. 

Holandadaki tayyare me:Jdan.ları 

da bombardıman edilmiştir. 

Sahil müdafaa ta.YYUelerimiz Bor
dodak! denizaltı gemilert tıssüne ta-
anuz etmişlerdir. 

Bütün bu lıarekltta hiçbir ta:nare 
kaJ'betmedik. 

A1maıı Resmi Tebllği 
l!erlln, 14 (a.a.) - Resmi t.eblil: 

Mareşal Petain ka
rarını halka radyo 

ile bildirdi 

Flandin Fransız Ha
riciye nazın oldu 

Cenewe, 14 (•.a.) - FransJ.z nd 
yoeunıın verdlti bir habere tôre B. 
Lavol Jı.abineden Çek!lmiflir. Başve
kAlet muavlnJili la&vedllmiştlr. B. 
Flandin hariciye nazırlıtına ta:1in 
edilmiştl.r. 

Manıpl Petain'iıı Nutku 
Londra, 14 (a.a.) ·- B. Lavalın hü 

. kOmetten çekilişi Fransız halkına 

rıct,oda Marc~al Petain'in IU be ~ 

yannamesile bildirilmlıtır: 
Maretalin okunan beyannamesi 

fUdur: 
J"rensızlar, 

Memleketin menfaatlerine UYl\Ul 
olaeağına hukmettigtm bir karar 
verdim. B. Pierre Lavaı arbk hükıl
mete dahil de&ıldir. B. Pierre Etienne 
Fland.in hariciye nezaretini deruhte 
etmi~tir. Kanunu eseinin halefimi 
tayin eden dördüncü maddesi iptal 

(Sonu ıayfı a ıUtun & de) 

Koordinasyon he· 
yeti toplandı 

Ankara: 14 (a. &.) - Ko
ordinasyon heyeti bu sabah sa
at 9.30 da Başevkil Doktor Re
filc Saydam'm riyaseti altında 
toplanmış ve ruzna.ınesine dahil 
meseleleri müzakere etmiştir. 

Almanyanın ltalyayı 
itgale hazırlandıQı 

iddia ediliyor 

Atina, ı• (a.a.) - Allna ıu
bildiriyor: 

Giomale daıaıia, Tribwı.a v• Maasa 
ıero ıa.eteıerinde bu aym 13 Uıxle 

çıkan makaleler halihazırda ttalya -
da lıtıkıun IÜl'eD ııalkmllk Y• bed
blnlitı ıtııde etmeleri bakımmdaD 
pek mlnidar addedllnıek1edir. 

Gionıale d'İtalla'run daha nalıof 

tıaberlero intl2ar edilmeıJ lhımJel
dlği ni aôylEJUesi, Tribuna'nın har -
bin kolay btr ~ olmadıiını büyük 
fedakurlıkl1:1ra ve eayretıere Juz.wn 
dioterdiiilli kaydetmesl, n!lıayet 

Messagero"nun mücadelentu yakında 
ı1a1,ya için daha müdbiş bir iekil a
lacabru k~fetmeai İtal,yan mllli!tınl 
yeni hezimetlere ve bütün tqist ü
mitlerinin yık.Jlmuma baz.ırlamak -
tan b~ka bir şey değildir. 

Diler cihetten R@gime :raaclstanın 
1talyanlann Duçenin etrafında top -
]anmaları Jhımgeldiiinı IÖylemee! 
ve i,arin.acci'nin Badoglio'ya. Did -
detti bücwnlarda bulunmaıı ve bu. 
na mümasil heyecanlı neşrİ.1'a t t -
tal,yada nifak hüküm ııürdüjllnü ti» 
\ermektedir. Muhtelif İtalyan ceb
helerinde biribir ini takib eden hl
diseler ltal,yayı daha derin uçurum
lara ıürükliyece)cür. 

Bir IDtler - MussollnJ 
Bfö!&Jratı ım T 

Vaşington, H (a.a.) - Vaeınıton 
da zannedildiğine göre, Bitlerle 
Ribbentropun Berlinden hareketle -
rlne dair olan haber teeyyüd ettijl 
takdirde bu ııeyalıat İtal,ya vaziyeti 
ile allkadar olacakbr. Awupadan 
huıust kaynaklardan &elen haber
ler İtalyanın yakın bir dahili buh-

Büyük alarm 
tec rü bel eri 

yapılacak 
Bir defa gece. bir defa da 
gündüz yapılacak olan tec· 

rübelerde bütün gardım 
ekipleri vazife görecek 

Şehrinli7df', ha\ a taarruzıarına 

kariı pa!lf ve ctklı( rrıudafaa ter· 
tibaUrun hep birlikte i~tirak edece· 
li bUyiik bit· ~lJl.rm tt'i:rübesi yapıl -
muı kararlaştırılmıştı. Bu hususta 
Anlı::aradan iehrimi:te lAzımgelen di
rekttt.ler VeJ:ılmiştir. T~1..-rübcnin kat'i 
tanhi henüz malfun olmamakla be. 
raber alirm tecrubesınin çok ya
kında yapıla~agı zannolunmak.tadır. 

Pasif \'f' aktif bütun müdafaa te-

.ıaaunın bnrt•kete gc-l~i al;irm -
nasında ıtehrin uz.erinden tayyOU'e -
ler U\'Oicak ve ıstanbul akli! korun. 
mn lert..b>rhru teşkil eden hava dA1l 
topları manevra mermiJerile tayya -
relere ateş açacaklardlT, Di~er taraJ 
tan jehir dahHine dü~man tayyare9-

~ri. tarafından birçok yangın, tahrilt 
ve 7.elllrll ıaı: bombaları abldığı fanı 
ohıoarak urun müddettenberi büyük 

(Sonu sayfa a ıUtun 1 de) 

BULGARLAR 
E İSTER? 

lhtilllin arkasından feryadlar, devletler tarafın· 
dan resmi müracaatlar derken, ayyuka 
çıkan tezahürat, nihlyet en mükemmel 

neticeyi vermekte gecikmedi 1 
16---

YAZAN: 

A. N. K. 

.Bu1gv komitecllerinl 1903 is
yanına, bu isyanın en geniş mik 
yasta gerçekleştirilen müthiş 
tahribatına sevkeden slyaııt a
mil, hareket Osmanlı hükfuneti 
tarafından basılsa bile, Makedon 
yanın emniyet ve asayişten kül
liyen mahrum bir m.ıntaka ola
rak cihanca tanınması ve böy .. 
le bir bilgiden doğacak neticele
rin Bulgarlık hesabına istiııma
riydi. Makedonyada a.sayış ol
madığı bir takım kanlı hareket
ler içinde meydana çıkınca, esa
sen Osmanlı devletinin her işi
ne burw:ılarını sokmak itiyadın
da olan devletler Bahı8liye ge
lecekler ve "Makedonyada asa
yiş. yoktur. Tab'amızın hukuku 
tehlikeye marudzur. Binanae -
leyh müdahale ediyoruz!" diye
ceklerdi. Bu müracaat ve müda 
baleler neticesinde ise Osmanlı 
hüktlıııeti Makedonyadan kapı 
dışarı edilecek, onun yerine de 
yavaş yavaş Bulgar hükfuneti 
yerleşecekti. Filvaki bu gayeye 
varmak için daha geçilecek mer 
haleler vardı ve bunlan atlat-

Bir çet.e voyvodası 
mak kolay değildi. Fakat Bulgar 
komitecisi hileki.rlığı ve bom· 

(&onu sayfa 4 eUtun 2 do) 

Ufak bir misal: Ilug\lnkli har 
bin h;:;i!tereye ne ~ adcr pahalı
Y:ı m. ı olduğunu h~p Liliyonız. 
llunun ,-u.~1tini ölçebilmek için 
bütün mahvolon hayatları, bun
ların ek. ilmesi yüzünden fild•, 
ınesa i, ic.1d v~ terakki sahalann
rla hiss<:'dilecek yokdıızluklan 
lıile hesaba katm:L< 18.n:ındır. 
F'ak.ı L hf'men h~mf·n imkinsız 
ı.dcledilcbilecek t ı kadar ince 
bir he"abı bir tan.fa bırakarak 
;alruz her giıııkü harb masraf
ları, yıkılan binalar, batan ge
miler vesaire gibi gözöı:.ilndeki 
belli başlı zararların bir yekft
r.ııııu yaparsak İngilterenin göze 
aldığı f<'<lak5rlığııı dehşeti hak

Esirlerin yeru sayısı hakkında 
beyanat yapılmamış ise de bil
dirilmiş olan 30 binden daha 
fazla olduğunu ve mütemadiyen 
arttığını zannetmek için bir çok 

Evvelce de bildirildiği gibi muha
rebe tayyarelttinden mürekk:eb kuv 
vetl.i lllolar 12/13 klnunuevvel ce
ceaı SheU!eldde bulunan ağır A -

nayl m0-1erine büyük bir mu
vatfaldyeUe hücum etmişlerdir. Hü
cum güz.el bir bava ve yukardan a
Piı 1,yi rüyet ıarUarı altında :rn -
pılmıfbr. Bu suretle tayin edilen he 
defler katlyetle ıe.bla ve ablan bom 
b&laruı hedefe isabet ettiği mlifabe-

r-Harb-, 
Vaziyeti 

ran tehlikesine maruz bulunduğunu ------------------------- ---

sebepler VIU'dır. 
İngiliz taarruzunun diğer mü 

(Sonu a.yfa ~ aUt.un 9da ) ( Sonu aayfa S ıOtun fi dı) 

kında! ı,.:ı,j bir fıltir edinmiş-------------------------
olunı., 

lııgııkn' t ı harbi yalnız ken
di v.ıtanı için 'eruhte etnıiş ol
saydı burada söyl<•necek bir şey 
olaınazJı. Fak"t İngiltere ben 
kUdik ılevlt:tlo!I'in hayat \ e is -
tikliıl h .. kl•n için harb ediyo -
ıı.ını, cliy .r. Bu idili'\ mutlak su
rette doğru olmasa bıle lngilte- • 
reııin göze aldığı harbden mu
z"ffrr cıkması birçok küçük 
nıil!etlcı:i yeniden dirilteceği mu 
hakkaktll'. İngiltere mağlub o - ı 
!ursa Lehistan, Çekoslovakya, 
Daıı;rr:arka, Norveç, Holanda, 
Belçika, hatta, Fransa bir daha 
ıtıü.,t-ıkil devlet sıfatile dirilıni
Yeceklerdir. Ya tamamen orta
dan kalkacakbrdır, ya malfll ve 
nıefh1ç bir halde sürüklenip gi
deceklerdir. lngiltereoin galebe
sidir ki bunları istiklal ve hürri
YPtlerinc kavuşturacakbr. lngil
terenin galebesinden bu kadar 
esaslı surette fayda görecek bu 
memleketler neden lngilterenin 
fedakarlığına iştir:ı.k etmesin?. 
1'i'eden İngilterenin fabrikaları 
yıkılsın, gemileri batsın, servet 
kaynakları kurusun da faraza 
Daııimarlm rahat rahat otı.ırsun 
\'e İııgiltercnin galebesi sayesin-

Jlüseyil' C:ı.lı.id YALÇIN 
ı Sonu ı.ayfa 1 sutun S de) 

Askerlerimize 
kış hediy • 

esı 

Yurdun her tarafınde almak-ı 
ta "lduğumuz mektup ve teı-

gr ,, J'\ır kı.h raırnı.ıı erler;rn ize ı 
kışlık bed•Yi! teberrlilerintı ha-

raretle devam e• l' ldiğinı göııter
ıı:ıektedir. Bilha · ' Niğ-le, Si
vas. Sinop, Bursa, U~ak, Ada
na ve Mersınde tebr>rrüat dOD 

derece hararetli olmaktadır. 

Afrika harbi 
Y azan 

HIK M.ET ILGAZ 

9 BirincikAnunda başlı,yan İn
giliz taarruzu bır hafta zarfında 

mühim inkişaflar gösterdi. Esir 
generallerın sayısına bakılırsa as. 
gar! bır ltalyan kolordusunun bo
zulduğu ve iki brkanın esir edil

iigj anlaşılıyor. 

Sidi Barranın zaptından sonr;_\ 
zaten bu neticeye intazar olunabi
lirdi. Çünkü taarruz bidoyetindc 
yazdığunız gibi bu mevki İtalyan 
ordusuna bir üs olmak üzere hazır
lanmı, ve fazla miktarda ınalze

me, mahrukat ve mühimmat d"ı>O 

edilmişti. lngillzlerin bir hamlede 1 j 
Sidi Barraniyi ele geçirmcıe.·i bu
radan çekilen kıt'aları ikmal bakı
mından pek fena vaziyete düşür
müştür. 

Çölde rical eden latalara yüzler
ce kilometreden ıu, yiyecek ve 
cephane göndermek müşklildür. 

Mısır ile Libya arasında başlıca 

ikı yol vardır. Biri sah.il yoludur. 
İngiliz filosunun tesirine maruz
dur. Cenubu garbiye doğru kıvrı 

laD ikinci yol ricat eden kltala.rı 

lıareklt sahnesinden uzaklaştırdı

lı için barb maksadına uygun de
l:lldlr. Binaenaleyh ttal,.anların 

Jııtitade edecekleri ancak sabi! yo-
( So•u aayla 2 ıOtun 1 dı) 

bildirmektedir. 

Mihverin iyi malUmat alan bir 
kaynağından bir Amerikalıya diln 
IÔY le denilmlşür: 

cGaliba büüin İtalya11 Qıal et -
mekliğimJz icabedecek. Bütıın ınem 

(Sonu uyfa 3 ıUtun 7 da) 

Windsor dükü 
Rooseve ltl e 

görüştü 
Miami, H (a.a.) - Dük dd Wind-1 

mülAkat hakkında ~azetecilera de - ı 
mişLr ki: 

- Bütün Antille·ıere sa.mil olırıak 

üzere deniz üsleri meselesini tcdkik 
ettik. Keza Antille adalarının iktı- 1 

sadi istikbalinden ve bu adaların ik- 1 
t.tEadi inkişafında Amerikanın hı -1 
gilt.ere ile nasıl ı;; birliı:i yapabil~• -1 
ğinden de tı..hsettik. ı 

Reisicümbur bu . adal:ıra büyük 

1 
bir al<ika a:Ostermekte •e adaların 

i§leri hakkında derın bir vukufa/ 
malik buluwn~1ktadır, 1 

Reisicümburl.ı enternasyonal va -
zlyet hakkındaki mü!Akabm umu -
mt mahiyette olmuştur. 

Dük dö Wind-,or. ı:eisicün1hurdan 

&hanl-a 01dal~r1nı ı.iyarct elwği ~ı

ralaı·d-ı kencti~ilc SCC:ir~--n1ek istt..odl -
ğini ve s.i1ndi de !\-fiami'de bl.Alun • 
duğu itin Lu sey-1'ati Taptıjıru aöy- ı' 
temic.tir. 

SABAHTAN SABAHA: 

italyanlar Havalarda 
Beş ayda aldıklannı Adalannı müdafaa, 
beş günde fazlasile Alman topraklarına 

geri verdiler akın eden ve Yunan-
~=::'r":!t.t-_,.-....., hlara gen~ yardımda 

bulunan İngilizlerin 
Afrika havalarına 

hakim alabilmeleri 
hayrete ıayandır 

logilt.flreıı.in Gırid ada.•mdal:i iL~rindeıı bir taraftan Yunar 
nistıııııa yıı.rJım ed~r!<en, diğf-r taııLftAn Afrikaya İtalyan mü
nıı.Jınleslne mani olmak i~in takib ettiı";1 yolu vo Afrik:ıdald 
~u. saJL-.r nu güstL•rjr harita... 

a ngilterc bh· tar:ıfda:ı .:t<'nrlı da· ı O 1annı gf'ni'5 Alrn.'.n tı:ıv.1 ltıı• nı., 
l:Jrına karşı rr.üd;ıf~ra eder ve j 

A..1nı:ın h.ıprakların.l sık sık. b('I' bol 

•en .... \Jk uh::uııluttlnı n uk.-belede 
btJlrınu kcn ı.ger tar.Jd. ıı Yun..ınis
t~nuı gn <'hı. ~ •i ITıl edeu tayy.ac 

(Sor:J Nyfa2 ıuh.ın 2 dt) 



Gandhi'nin evine z ya
retlerimde ona en çok 
yakm olan Uç sima 
merakımı uyandırdı •• 

l!I 

Kalabalık fısıldaşıyor, çocuk
lar konu§uyor, analar susturmı
ya çalışıyor, bu iptidai ve sade 
toplaıııştan çok sevinmişler gibl 
Bir çıngırak çalındı, Malıatma 
Gandhi, arkasında beyaz lıir ör
tü geldi, hallan arasına oturdu. 
Bir pandit (Brahmmı.,yahut a
lim Hindu) sazını akort etti. 
Dua başladı Bu duada hiç resmi 
bir hususiyet yok. Cemaat her 
dine mensup. 

Pandit "Raghuwar 'J.\unko 
Merilaj" diye başladı. 

r~alabalığın kaynaşması dur
du, ses kesildi. Bu ilahinin mu
sikisini daima hatırlayacağım. 
Musiki umumiyetle heyecan ve
rir, bu heyecanı dindiriyor, sü -
kün veriyor. Bu musiki kalbe, 
iı.saba değil, fikre hitap ediyor. 
Her halde bu havayı yazan n -
dam Bach ve Bethovcn gibi sa-
natları fikri olan bır dahi. · 

Güfte, on beşinci asır mystic 1 
6airlcrden (Tulsidas) ın meşhur 
biı ilahisidir. Bana, Mahadev, 
bunu tercüme cttigi zaman hiç 
ynb n ı gclmedı. Yunus Erıre 
tarzında necat diliyen bir halk 
rairi. 

• R ghuwara, benim ayıbım 
s nin ayıbın! Senin zayıfları ko
mduğunu söylediler.. Şefaatine 
sığınmaya geldim. Günahkarla
n kurtardığını söylediler ... Ben 
eski bir günahkarım... Gemimi 
sen selamete erdir." 

Bu kelimeleri bu havaya hiç 
) akı tıramadım. Bunlarda bir 
dilek. bir emel var. Bir günah 
hi si, bir necat arzusu var. Hal
buki bu musikinin fikri bütün 
cmeld n ve geçmi§ §eylerden ha
las eden, dinlendiren bir tesiri 
var. Bu insana en eski Hindu 
mukaddes kitabının bahsettiği 
fikır sulhunu veriyor: 

" (Ben) ve (benim) kaygula
ıından kurtulup hür yaşıyan in
san ancak sulha vasıl olur. " 
.Malıatmanm ak§tlm dualarına 

serbest olduğum zamanlar mun
tazamruı gittim. Musiki ve top
lanan :halkın sadeliği beni çok 
dinlendirdi. Bu toplantılarda ba
zan da kuran okuyorlar. Dua 
biterken herkes bir ağızdan 
"j:ıiram, jairam, jai jairam" di
yor. Sanskrit lisanının kendine 
ınahsus bir güzelliği var. Sonra 
çocuk seslerinin bılli.ır inceliği, 
erkel seslerinin kalın 9.hengi, 
cemaatin neşesi.. bunların hep
si ayrı ayn güzel. 

Dua bitince çocuklar ve ka
dınlaı Mahatma Gandhinin etra 
fmı alıyor. Ben daima kalabalı
ğı tetkik ediyorum. Dua zamaw 
kimsenin hususiyeti goze çarp -
ınıyor. Hatta zayıf omuzlarının 
ucu beyaz örtüsü altında keskin 
zaviyeler yapan, vücudüne hen
desi bir şekil verdiği ıçin Buda 
heykelini hatırlatan Mahatma 
Gandhi bile cemaatin bir fer -
dinden ba§ka bir şey değil. Fa
kat dua biter bitmez hususiyet
ler meydana çıkıyor. Ve beni en 
çok Hindularla müslümanlar iş 
gal ediyor. Müslümanlar sıkı ve 
düğmelı setreler giyiyorlar. Baş
larındaki Gandhi bereleri ile hat 
!arı muayyen ve kati bir hüvi
yetleri var. Hinduların eskı Ro
malılar gibi sarılı beyaz örtille
rile hatları muayyen olmıyan, 
müphem bir kıyafetleri var. Ve 
bu kıyafetlerin ayni zamanda 
ne kadar iki tarafın zihniyet far 
kını gösterdiğini de hisscdiyo -
rum. Hindu zihniyeti geniş, de
rin, fakat nerede başlar, nerede 
biter, unlamak kabil değil, mlis 
lüınanın zihniyeti adeta hendesi 
denilecek derecede kati hudut
lar içinde. 

Gandhinin evine ziyaretlerim
de ona en çok yakın olan üç si-

' Yeni Sabah 
ABONE BEDELİ 

Tilrklyo Ecnebi 
SENELiK 1400 Krı. 2700 Krı. 
8 AYLIK 750 > 14&0 • 
8 AYLIK 400 • 800 • 

AYLIK 150 • 800 • 
15 Blrlnclklnun 1940 PAZAR 

15 Zilk.ado 1169 
2 Blrinclklnun 1856 

G!in 350 Ay 12 Vıl: 940 - Kaaım 88 -QUft11 öile ikindi 
2.37 7.28 9.48 Ezani 
8.18 13.09 14.29 Vasati 

AkeıaM Yotaı lnıuk 

12.00 1.39 12.50 Ezani 
17.41 19.20 6.31 Vasati 

DiKKAT 
&Yont Sabah• • alSndıırllen yuılar 

ve .vrak ntff'odlleln odllmealn lodo 
•lunmaz: ve bunların kaybolmoların. 
ün dolayı hlt bir aıHullyot kabul 

eıUtmu. 

IH~LirDE EDiB-
i~ o. ıs-
ına mcrnlumı uyandırdı. Birinci 
si Mahadev Desay ismini ta. ı
ynn kfltibidir. Bu kırk yaşların
da Hındu bir ülimdir. Uzun, in
ce, yüzüne bakar bakmaz mystıc 
bir ruh taşıdığını derhal hisse
deceğiniz bir adamdır. Hayatıni 
tamamen Gandhinin hizmetine 
sarf etmiş, bütün mruıfısilc Caııd · 
hiyc başını bağlamıştır. Fakat 
muharıir ve insan olarak eser
lerinde ve çalışmak tarzındaki 
metot ve mantık tamamen bir 
Garplınınki gıöidir. Gandhinin 
(Harijan) ismindeki haftalık ga 
zctcsini bu adanı çıkarır, Gand 
hinin muhaberatını bu idare c -
der, ve başlıba.şına bu çok mü
hint bir iştir. Evde işlere yur
dun eder, hatta bulaşık bile yı
kar. 

İkincisi, hemşire Kaşturbay, 
yani bayan Gandhidir. Tama -
men bir Hindu kadını örne&ri
dir. Yandan bakarsanız her Hin 
du kadını gibi hemen uçup ka
çacak zannodersiniz, o kadar in
ce, o kadar zarif, o kadar seri 
tavırlıdır. Hemşire Kaştw·bay' -
ın yüzü buru§uk içinde olması
na rağmen hfila güzeldir. Belki 
bu güzellik sırf mfınasmda oldu
ğu için daha caziptir. Ağzı bur
nu minyatür gibidir. O da diş
sizdir. l 'akat kısık dudakları bi
raz hırçın, biraz mütehakkim bir 
çocuk ağzının ifadesini muhaia
za etmiştir. 

(Arkası nr) 

SABAHTAN 

SABAHA 

ltalyanlar 
( Baı tarafı 1 inci ısayfada) 

,r.ırdıınlarında bulundu. Bu suretle 
şimdiden malzeme zcngin.liğ1 h::ıyret 

uy:ındınyordu. Fakat, insanı geniş ı 
kaynakları, ve serveti, a:m:ıj ıle hay
retten hayrete d~ İngiltere bu 
sırada JWyaya gene havacılığının 

en buyük yardımı ile k:ıhlr bir dar
be ind rınege muvaffak oldu. Şımdl 

İngiliz t:ıyyarelcri, adalarında Alman 
taaruzl:ırına mukabele ediyor, Al
many:ıya ve işgal altındaki toprakla
ra mulcnıadıyen akınlar yapıyor, Yu
nanisUında ttalyan orduswıuıı rıt:nt 

yollarına, ıbraç iskclclcrıne hucum e
diyor ve Mısırda, Libyada ltalyan 
tay)'arclcrınin havalardan büsbutun 
çeJPlmesuı.ı tenıiu ediyor. Parlak bır 
7.a!er kuzaıuyor. 

8 ıllddinunda başlıyan 1ııgil4 taar
ruzu, ltalyanlann beş ayda temin et
tikleri ve uç aydanberi yeni bır ha
reket ıçın tuızırlııdıklan bütün yolla
rı, stoklan, topraklan be§ ııundc alt 
üst etmiş, Mw.r topraklannda ylnni 
binı gcçtiğı haber verilen e&rlerdcn 
b8$ka İtalyan bırakmamıştır. 

Daha birkaç hafta evvel ltalyan 
kumandam ııskcrlerine: 

- Yakında Nil ıs:ıhill~de bulu
nac:ıksıruz. 

Demişti. Bu kehanet doğru çık -
m~. Şrmd.i 20 bfn ltalyan Nıl sa
h llerinded.ir. 

1ngılteren.in bu :zaferi, evvclfı ta
arruzu son derece iyi giill?mcsinc ve 
çok iyı tcrUb etmesine medyundur. 
Gcten harta bugün 1ngilızlerin, sağ
da solda, hatt! Ywı:ınistıında bile o 
derece m~gul iken :Mısırda bır tu
aruza, hem de bu k:ıdar geniş bir t::ı
arruza gın:;ebilcccği.ni kımse um -
nınmalttn ıdı. ltaıya da böyle bek
lenmedik bir darbe ıle ~a&nıı<:, 

ycru bır taaruz için mühim us ola
rak ayırdığı S1di Barranide bwıdan 
dolayı beş generali ve cebhede, ccb
he gerı inde binlerce askeri bundan 
dolayı e ·r duşmüştür. 

Harb şimdi ltaıywı topraklıınna l 
intikal etmektedir. Libya - Mısır 

hududunda Sidı Barraniye kadar 
yollar yapan li.alynnlar, Trablus s:ı

hillerlnde milkemmel peye s;ılılb
dirler. Eğer lngilizlcrin t:mrrw:u ço ~ 
dikkaUe hazırlanmış ve bu tn:ımız
da kullanılan motörlu va.sıtal::ır pek 
bol ise Libya sahlller.lnin lngllizlerin 
eline get"mesi geç kalmı,yacaktır. Bu 
da Habeşistanın ve lıiuaen:ıleyh İ
talyan imparatorluğunun ve bilhas
sa Akdcnizln tmnamae lnglltcrenin 
cline geçın~I demektir. 

Beh~t SAFA 

Fiyat murakabesi 
arttırıhyor 

Fı t milrakabe komisyonunun ça
lışmalarını tetkik için şehrimize ge. 
len ticaret vckfılctl tcflis heyctı rei
si Uıtif Aral dün müddclumuml ile 
guru:::muştur. lhtikfir suçlıınnın ça -
buk karam baıfanmas.ı ir;in almacnk 
tedbirler kar:ırI:ıstınlmışt.ır. Yarın 
komisyon fcvkalAdc bir topl ntı y 
pacak ve yeni faaliyet esasları karar 
laatlnlacaktır. 

rahat yek 
---0- a 

zarlarn 

1rOKUYUOU ~ 
DİYOR Ki: 

Hopa - Artivin 
Postası 

iyan:adan gelen Wr aj:ı.ns 
lı:ıbcrlnde Napol) on Bo

r.apartın oı:>iu (Dük de lıeclıs
tııdt)ın kemiklerinin \ İ.Jruıa· 
da:ı Pariso oaklodilec~i bildiri-

liyor. ('.1emleket 
Birinci Nıı.polyonun biricik 

oğlu \'e vclialıdi iken babasının ff 
mağlübiycti üze.rina Viyruın3 :ı. ye e 
getirilen \"C llı.ı.bsbolll1tlann sa-

sahş 

mamulahnın 63 vila
pazarları bulunacak · 

Çorumdan yazılıyor: 
Haftada iki def aya mahsus 

olmak üzere lstanbuldan tahrik 
edilmekte bu1unan deniz yolu 
postaları cumartesi, pazartesi 
günleri Hopaya muvasalat e
diyor. Bu postalar hava tesi
ratma maruz kalmasına rağ
men muvasalat günleıinde hiç 
bir aksaklık yapmıyor fakat 

nıymda hazin IJir nıenfii. ha) a.tı Devlet m:ımülltı ol n malların tek 
geçirdikten sonra. (21) YU.5lllda. elden satı çıkru-ılm ı hakk.md:ıld 
ölen taliJı.siz (kıırtal )"a\rusu)- karnrın tat::>ık tına l>cışlanmış ve ilk 
na mezannda. da rahat mukad- olnrak parr:uklu kum l4ır memleke
dcr dej;rilmiı ki (108) yıl oonra. Un muhtelli ı untakalanruı gundcrıl
lremikleri ana yurdunun 1>3. - miş bulunmaktadır. Pek yakmdıı 
yitalıtından baba ülkesinin ida- yilnıtı kwn~'ar do ayru servisler ma
rc merkezine ta.51nacak. ri!cUle satış, arzedi.lmi, olacaklar-

llu kemil' u.a.kli işi Wç şüp - dır. 
he yok ki siyasi bir maksaıl uğ- Bu s:ı.tış t şklllıi.t 63 vdayctc t.ak
nında yapıbna.ktadı.r. Ölülere sim cdilmı.ş olup '!nbrikalarn bnğl 
bile kabirlerinde rnh.atı çolc gö- bulunan m ı.:aı: lru- ile yerli mallıır 
ren siya.si gayelerin mahiyeti pazarları hnlindc tnksim olunm~lar

Şimdiye kndnı· açılan satıli şubcle

nnden sonra bu ayın sonunda d:ı 

Dıyanbakır 'ile Samsunda yeılı mal
lar pazarları "l:e şubeleri aı;ılııcakt-

tır. Bunlardan ba.,lGı, Kn)serl, Na
z..llı ve Eı·e:li fabrikalarının toptan 
satış buroları da bir takım mn a- , 
zalarn tahvil edıleecklcrdir. 

lstanbuldaki merkezi muduriyet bu 
salış merkez ve şub forinln bulun 
umur ve hususatile yakından alakıı
dar olarak hep ini takip 'lı"C kontrol 

maalesef Hopa - Artvin ara
sı otomobil post.a.sıııdan halk 
iki scnedenbeıi müştekidir. 
Çok muntazam olan bu yolu 
posla otomobili hazan 12 ha
zan 14 saatte birçok güçlük
lerle kat ve gece yansından 

hlzi alakadar etmez. Yalnız za.- dır. Kendilerıne la7.llll olan malları edecek, n~ ni zamandn bu hu u taki 
ma.nc harb!erinin ölülere memr- her v.J!ıyet ancak bu s:;.tış yerlerin- biltun dılek \C şikfıyeti r de daıına 

1 sonra Artvine muvasalat edi
yor. Diğer otomobil ve oto
büslerle üç ve nihayet 4 saat-
te kat olunan Hopa - Artvin 
yolunun posta otomobili tara
fından 12, H saatta kat edil
mesı sebebini garip buluyoruz. 
Bu meseleye faal münakalat 
vckilimizce alaka gösterildiği 
takdirde Çoruh halkını sevin
dıı miş olacaktır. 

la.rında bile son uykulannı ha - den tedar~ cdebilcccklcrdır. bu makama bıldırllecckt.r, 1 
mm edecek kadar gittikçe t.ah- ID--------
rihkflr bir şekil alması iırsıwlık 

~~~~rçekten ıı:wn hir iktısad haftası mu- Münakalat Vekili 
·~A:~ ~·;.~J:.::::_::: 1 vaffaki1tetle devam şehrimize geliyor 
sumam felaket ya~'lnunı h&lm- l 
de y •• -., ı hombalar altında can edı"yor 
\ ereu 'cı ir. lıseriyctlıı.i mulın.rib-
ler de.;ü kn.dı çoc•ık ve it ".Jyar 
teşkil efrnf'',toJir. 

il"'' - •rj a.srmuza medeniyet 
' "' ı · asrı ismi verilmişti 
ve her millet böyle bir devreyi 
idrak etmŞ olmakla övünü -
yordu. 

Mehrer tefahürde ne kadar 

1 ha.ksızm1Ş1Z!-

A. C. SARAÇOGLU 

HARB 
VAZİYETİ 

-..ı-

ıktısad hufüısı dohı>ısıle ilkokul -
larda ve halkevlerınde yapılan me
rasimlere de\am oluıunaktadır. 

Uruversitc ıktısad !:ıkilltcs.i ıktısad 
haftası dol.:ı,yısile pazartesi gunU 
ögleden sonra s:ıat lG da bır dktı
sad gunü> lıazırlıımılitır. Merasim 
Univcrsıtc merkez l>inusında 1/ 16 

aralı &<:ıloncla yapılacaktır. Mc-
;n programım aşağıda verıyo -

ı - lstiklfıl marşı, 2 - Aç~. 3-
Hıt:ıbc: Prof. Yusuf Kemal Tengir -
şenk (Sinob Saylııvı), 4 - Hitabe: 
tclct Oruz (Doktora talebesinden), 
5 - Tasaruf terbiyesinin içtimai 

.. 
MunakoU'ıt \'ekili Ce\•det Keı·im 1 

1 nccdayıııın y:ırııı şehrimize gelme
si beklenmektedir. Vekil 1stanbulda 
birkaç gün kaldıktan sonra Sılivri

deki mendirek ve rıhtım in5aatını 

gözden geçirmek için Slllvrlye gı
dccckUr. 

-ıtO«--

Denizcilerimizin asker
lerimize hediyeleri 

Devlet llımınlnrı işletmesi umum 
müdürlüğü mcmurlan aralarında 

topladıkları paralarl::ı askerlerimize 
1200 tane yün yelek, çorap ve cldı
vcn nlm1şlardır. L "n an nmelclerı de I 
80 parça hediye alacaklardır, 

Sahillerimizde yeni 
fener tesisatı 

yapılıyor 
Limanlar .işletmesı umum mudur

lu[;ü sahıllerımizdekı fenerlerın ta
miı len sırasında ynkılmak i.ızere 

yedek fener tesisatı ynpmakladır. 

Bunlar bozulan ve tamiri icap eden 
fenerlerin yerlerinde yaktlııcaktır. 

DUnkU ihracat 
Dün cumaılesi olİna!:ına ragmen 

muhtclıf ın<.'mlekcllcre 5G bin liralık 
ihracat yapılmıştır. lsvıçrcye t.irtik, 
Romanyaya portakal ı.estane, Fin -
l.ındıyayn tutun, Bul arı tana pn -
muk, Am<.'rlkn.)a mavı h şh:ış goJn-
denim.ıştır. 

Afrika harbi 
(Bq tarafı 1 inci sayfada) 

ludur. Bır yol üzerinde kıtalar 

butun malzeme ve ngırlıklıırllc geri 
çekilirken aY11.1 :yoldan aksi istika -
mette bir oııkli7at ile duşmaııla te
mas halinde bulunan kıtalan ıkma
lc çalısmıının imkansızlığı malüm
dw·. Ric:ıt muharebelerinin en müş
kul tarafı da budur. Yol vauycti 
müsaid oldulu takdırde Jümdar kı
talıınnın lkmalı içın ayr. yollar t:ıh 
sis edildiği vakidir. Halbuki Mısırda 
bu kabil deiildlr. 1kmaldclci müşku
lAt yuzünden İngilizlerle temas ha
linde bulunan ıtalyan kıtaları yanln
rında bulurum blr iki günlük malze
me ve cephaneyi 6arletUkten sonra 
ateş kesmek mecburiyetinde kalı -
yarlar. 

fiyatı 
yüksel& or 

~artlnrı, 6 - H.tabe: Akil Serdar- M k 
oğlu (S. 1 tnkbeslnden), i - Hıta- a a r n ~ 
be: lbrah.im Özhlraz (S. 4 t:ılcbesin-1 Q 
den), 8 - Son 6oz: Prof. Ömer Ccltı.1 

8= ';,~~;;,~; ... ,· ı i ıede 

1tayanlann ikinci üssü Libya hu
dudundadır. Grazynııi ordusu anCDk 
burada tutunabilir. Fakat bu hatta 
çekilinceye kadar müsademe kuwet
lcrinden mühim bir kısmını za)i et
mesi ve her An alınan esir :ıdedınZn 
ar..ması mümkündur. ltalya ordusu -
nun rical csruısında pek 7.iyadc zzı

yıflDmnsı Libyanm t:ımamen 1ngıliz. 

kUV\ etleri tarııfından işgalini ınta~ 

edebilir. Şimdi bunu ltruyanlar da 

Hususi liselerin 
teftiş ve kontrolü 
Uç sene kadaı· evvel Maarif 

Vekfileti Türk hususi ve ecnebi 
ekalliyet mekteplerinin vaziyet
lerini daimi ve sıkı bir kontrol 
altında bulundurmak ıçın bir 
te~kilat vücudc getirmişti. Bu 
teşkilatın 3 senede verdiği rand
man Maarif Vekaleti tarafından 
tetkik olunmaktadır. Vekalet 
teşkilatın daha mükemmel lıir 
şekilde çalışmasını temin için 
yeniden bazı tadilat yapacak ve 
teşkilatı yeni elemanlarla tak
vi~e edecektir. 

Vena bir lise 
Maarif Vek!lcti Maçkadaki 

eski İtalyan sefareti binasını mo 
dern bir lise halme ifrağ etme
ği kararlaştııw.ıştır. Binan•n 
maarife devri için lüzumlu te
§Cbbüslere başlanmı~tır. 

itirafa bıışlamıiiardır. ----::=========:::----
tngillz ordusunun taaruz.u o kadar ==='= S p Q R ='=== 

!'ini olmuştur ki ttalyanl:ır malzeme) L l 
ve mahrukat stoklarını tahribe vakit ıo Ü k O b k 1 
bulamamışlardır. Sidi B:ırnınid"'·i ~ug n O S maç arı 
tt:ılyruı h::ızıdıgı takib mulı rcbP.- Bugun Çocuk F..s.rgeme Kurumu 
sınde tngillzleno 1 ine yaramakta menfaatine Maks m salonlarında zen-
dır. gin bir progranu ihtf\•cı eden boks 

musabakalan yapılacaktır. Bu nı..;-
Ta:ırruz aynj tempoyu muhnfm::ı subakıılara 1stanl.ıuluıı .ı!.llIDış bok. 

ederse pek yakında hıırekAtın L bya sörleri iştirak edecek bilh.ıss:ı eski 
topraklarına intikal ettiğini ve ltal - Rumnnya şampiyonu Galatasarayın 
yanların hiç pırinç yctişmiycn mısır ş mdiki boks antrenörü Yorgolcsko 
dimyatına giderken hakikaten C\ d<?- ile yine Galatasar:ıyın l\lclıhten son 
ki bulgurdan oldul:'Unu l:ilebillrlz. ra yetiştirdigı en tcknık bo?>sbrii 

MÜTEFIERRIK 
Basm Birliğine bir 

cemilekarhk 
Ali Türkgddi isminde bir vnt.m

daşunız kıymeUi bir eser ol:ın ve 
1875 senesinde Ebuzziya Tevfik t:ı 

rafından çıkarılan (Muharrir) mec
muası kollcksiyonile 1878 senesinde 
çıknrıhın (Mecmuaı UlCim) nushn -
larmdan murckkeb bir cildı Bıısm 

birliği küt.Ubhancsine hcdıye et -
mi5tir. Bu çok kıymeUi eserin hcdı
ycsi dolayıs le B:ısm blrliu.ı Dav Alı 
Turkgcldiye mmtaka ~dın:ı k -
kür etmcktcclli. 

Buz için bir müracaat 
Balık ihracatçıları belediye -

ye müracaat ederek kendilerine 
ucuz ve bol buz temin oluruna.
sını istemişlerdir. Buz istihsali 
çok miktarda mayi amonyağa 
lüzum gösterdiğinden belediye 
amonyak temini için t biıs
lere başlamıştır. 

Muzafferin karşıla:;mnsı çetin ola
caktır. 

Mu.::abakal.ıra Alcmdcır klubluıuıı 

yetişt.rdiği beş yaşınd.ıki iki ufak 
kızın çok enteresan olacağını tah
min ettigimiz knrşıla~asilc başla -
nacaktır. 

Yeni Fudbol Ajanı 
Rivayetlere nnznran istifa eden 

fudbol ajanı Hasan KAmılin yer:ne 
Eşrd Şefik "eya Nuıı Bosud ge -
tirilcccktir. 

Ajanların intıhabı \ alılcrin sa -
ı:ıh yeti dahıl de bulundugundan 
bu rivayetlerin tahakkuk edebılmc
i iç.m ""nlinin Ankııradan nvdetıııi 

beklemek lawndır. 

Bugün lig maç1arı 
yapılamıyacak 

Buğday fiatları ve dolayısıle ek
mek n::ırhının yukseltilmcsındcn is
tifade ederek bazı maknma satıcı
ların da fiat yükseltmekte ı e pey
derpey arttırmakta oldukları bele
dıyc iktisat mudurlüğtı ile iiat mu
rakabe komisyonunun dikkaUni ~ek 
milj \'C bu hususta tetkik ve tahki
kata başl::mo1ıştır. 

Komisyon tarafındnn bu işe me
mu.r edılen müteh:ıssısın aldıgı ne
ticeye gôre bulun makarna fabrı -
kahırmda ve bDkkallarda, makarna 
satışı yapan bilumum ticareüıaııeler 

de bol miktarda stok n akama \'e 

un bulunmaktadır. Bunlar un fiyatı
nın artına ın:ı tckaddunı eden .zanuın 
Inrda tok edilmi ur. Bınaenaleyh 

Bu fiat arttırmanın yers z oldugu ka

naatı hasıl olduJundan bugun piyn
sad:ıkı stok makama mikt:ınnın t:ı

yiııı hususu ic;in iktisat nıtidurlugun 

ce tcdKıkleı·e de\·am olunmakta -
dır. Aynı uıınanda fint milrakııbe 
komısyonu tarafından makar.naya 

dn bir narh konulmruu kuvveUe 
mulıteıne.l bulunmaktadır. 

,_AVUKAT MERAKI!_........ 
Bir suçlu; eğer bıraksalarmış 

3 avukatını 12 ye çıkaracakmış? 

r:eykozda Fevzi paşa cnddcs.ndc gelmekten vaıcste tutulmasını ta
kı dukkfınımn kır:ısuu arttırmak lep ediyoruz. 
m ık adıle kıracının cırolu kuntura- Muhakeme bu talebı muddcıumu
lıru kabul etmediğinden dolayı mi nn:m ıııın de mU\ ataktı ile ka
ınahkeıneye "erilen Beykozlu Ha~ıın bul L>dcrck 'arcstc korarı vcrdı ve 
S kizincı Asliye muhnkcmcsınec du celseye devam olundu. Ayni ~"Uçlu 
ru~ınnya alınmış ve dnvucı Fazlı :ıvukntı sozlcrini şöyle tnmaınl::ıdı: 
Yavuz iddiasını ~yle reddelmiştir - Mu\ckkılimi.ıiıı bıılı malum 
\'e şahitler de hemen boylc ifade \"e \esesi de o nisbcUe fazla oldu
verınislcrdir: ğu içın gôruluyoı kı bu bnsit dava-

c- Hıışım ile Fnilı konuştular. da uç &\ ukat arkadaş yanyamı bu
dukkfının bir kah"e dukkfuıı ola- lun~ orul:. Eger biz mani olmasay
rnk açılma ı için nralarındu bır dık belkı bu uç m·ukat dôrt, beş, 
anlaşma oldu. Evvelce 20 llro üze- altı .. On iki ve hatttı ilah . olabi

llrdı. Bundun şu netice çıkıyor ki 
bugun iddia olunan \ c davacı taro
fındnn ileri urillcn biltun müddc
iynt b r csa a istinat cttirllcmisc
cck demektir. Sonra şu var ki biz 
dukkfu ımızı kah\ ehanc olarak ver

rinden kıra ıstcndi ise de onradan 

1 

16.5 lira) a mut:ıbık kaldılar. Bu a
rada Fazl.ı Ya\UZ mal sahıbi Ha
lillna: 

- "Ben bu kadnr masraf edece
ğim. Dükkfuıı açac<ı.gım amma uzun 
muddet kalım k ister:.ın. En aşağı 
beş ene kiraCllll% olacağım." 

Demiştir. Sonur dan kont\,lrato ya
pıp yapmadıklarını bilrnlyoruz.,, 

Suçlu Haşımın ise uç Uıne a•uka
b \ardı. Kcndıı;ı aa ta bey·n zoru 
gibi bir halde idı Hakimin sualle
rıne CC\ ap \er ıyor, C\ t \ eya ha
yır ıle iktüa edilecek ceuplıln b le 
bccerıp \erm k ı n hemen da· ka
larcn duşunuy rdu. N ~ t u lu 
ııvukatl:ırındun bırf tnhammul .cdc-
miy ıck: 

d iliz. Sonra bu da\ acıya kl
ralamı d bulunmnyol'uz. Bizim 
l cımız ely 'm askerde bulunan 
'e mu e ş:ıhıdi sı!atile celbi isten
ci i lıalde bugünkü durulimayn gc

iycn \ e bu davacının kard j o
Mu ta!a Ynvuzdur ki bunun şn. 

!h detine lüzum görmüyoruz ve ne
ü e \ arılınasını istiyoruz." 

ı a ı akomı ise asker olduğu 

l; d m amme şah di Mu tafa Yoı
vuzun mıntıkası askeri 1 a iml ğin. 
cc mıbe yolile ifndcs nın alınma-
sı luzuınunu iddia ve tnlep etmiş 
m h e e de bu tnlcbC' uy k muha
kcmeyı b kn bir g{inc hır kırııyn 

n'ı" . t111ıyn<'nk mı? .• 

k r r '.:-rmlştir. Bakalım öteki ccl
.,eyc k dar a\'ukat rni~rı nrta::a;· 

,,.,... ................................ ~ ......................................... .... 

11 im Köşesi 1 
Yazan: 

Prof. Salıh 'urad Uzdllek -
Keşifler, ihtiralar 
Patlayıcı maddeler 

-11-

Azot kloruru (yani bir azot ve uç 
klor atomundan müteşekkil ol::ıo) 
bu murekkcb eisım yaı;lı b..ı nı yıdell 
ibaret olup pek kararsızdır. Bunun 
ınurekkiplerinın mayı ve gaz hallcrı • 
rnsında buyuk fark bulunınası kıırar
sız.lı ına scbeb olur. Bu knranazlık 
yuzunden mııyı gaz haline anı olarak 
geçer ve bmaeruıleyh p:ıUamn !itli 
vukua gelır. Bu mayı halliçe ısıuı.ırsa 
veya kuvvetlı ışığa tutulurs:ı derhal 
murekkipleri olan klor ve nzo. gıız
ıam:ıa taha\·uı eder. Bunl:ınn h cınt· 

lerj iBe rnny.i halindeki l'ISının hac
minin yuzlcrce mislidir. PaUaın:ı te
siri bir cısmın ynnabilme kabılıyetın
den ılerı gelmez. Yanabilen b rçok 
cısımler patlamazlar; çunku bunların 
ihtırakları baU olup etrafınd::ıkı ok
si.ıenı sunıtie çekmezler; me ela odutı 
veya komurün yunması gıbı . Bu gıbı 
cıs"mlerin ctrafmıı karbon dı ok ıd 
pUskurtınckle yangın sonduı ulur. 
Çilnku hır gaz yunan cısının h \ada
ki okı;ıJenle temasını ke er. Yaıu:ın 
söndurıne cihazlarında bu h ad:ın 

istifade edıl r. Bu cıhazlarda bır dug
.me)l c basmakla ih cısını bırıb rıııc 
karıştırır ve suratle karbon dl o d 
(yahud karbon a ıdi) goı:mı lı 1 e
der.iz. 

Kuvvetli patlayıcı ınadd ler oJ,sı
jcnı haHıdan beklemeyıp kc..'ldıl rt 
tedarık edebılmel dir k.i, suraU g ız: 
ve hnı aret hasıl edebilsınlcr. 

Patla)! ıcı rnaddelerın en M ısı top 
barutudur. Mıliiddan sonra o ı dur • 
düncu nsrın baslarında kullnnıldı ına 
şüphe yoktw·. Havai fişek clbı Y• ı an 
tozlardan yapılmış maddclerm Mı-
11.ddan sonra yedmci asırda \ c l>elkı 

daha eski :ı:aınanlarda kullaoıldıı;ı 

gôruluyor. 
Mermılerle gullelerin toplar vası

Çunku bu gaz yanan cısının ha\ ada· 
sinde Freıbuıglu Schwarz wnıııdı.:kı 
btr papazın bulduğu soyleru) oısn dil 
bu ısnıın u;ı.durma olması ilıunuıl 
dahilindedır. Heıhalde on do.rduncu 
asırda topun ve barutun kullaruldıgı 
muhakkatır. Nitekim istanbul ıııuha· 
sar sı:ıda ve hattA ondım evvel tala
rımı.z da bu sılahı kullanmıştır. 

Top barutu 7!i kısım kuhcrçılc, 16 
kısım mangal kômuru ve 10 kısım 
kukurtten ibarett.r. Küherçilcdc fazlıı 
mikUırda oksıjen vardu·. Barut atcs
lendiğ1 zaman bu oksijen kilherçılc
dcn n)Tılır, knrboıı ile birleşerek 
(karbon di oksıd) ve ki.ıkurtle bır· 
lc,,crck ( uUur dl 01'.sıd) hasıl olur. 
Kubcrçılcdckj ar.ot gaz.ı erbe t ka
hı. Sulb barut birdcnbırc l.ıı.ıyük 

hacimde s cak gazlar bal.ne jul.Ü b 
edı:r. Barut kt!lldı oksijene ınalık ol
mDS!lldan dolayı paUamo fili ha\a
dan mahrum olan kapalı yerlerde 
vukua gclır. Bu b::ıruUa eskiden gül~ 
leler atılırdı. Gullc ıle meı mı arasın
daki fark gullenjn (barut h.-ıkkJ) de· 
nılen b.ırutu haı tuç dedigimiz me -
:;inden yapılınış bir toroa içınde ve 
gUlledeıı ayrı bulunur. Men l de ıse 
mr·l'mi b:ınıtu hm i olan hartuç dedi~ 
ğıınız kovruun n zum sokulur birlikte 
bulunurlar. Mermılc.r,. gullelerdcn 
daha çok sonra on nltıncı asırdn keş
fedılıniştir. Bunu yarma bırnkıyorur.. 

HALKEVLERI 
Okuma yazma l"ursu 
Bakırköy Halkcvinden: 

Şimdiye kad r hıç okumaz ı ol:ın 

l:ır ıçin E\ ıruzdc bır okuyup y z n 
kursu açılmıştır. D rslcr ıı ~ ız ol
du,.u gıbı kwı; sonwıd:ı mu"' • o
lanlara diploma da vcrilccch"tır. 

1steklllerin c• L>ni.z id::.rc ıncı uı -
!uğuna muı acaat edere· 1. yı ti ı ıı 

yaptırınıılorı r a olı.;ıu.. 

Galatasaray 1isesi 
müsameresi 

Tasarruf ve mı.Hi eko omı h. !ta
sının başlaması münı:ısrb,tı ile dWl 
Galatasaray lı t.'!.•ı n Ort..., yJ · , u 
besı taı afındruı kode • l?r.1 ı ın 

da bir müsamere teı l p d lını 'ır. 

Güzıde bıı· clıt' etli l. t ı o u de 
verilen tcınsıl çok t)C.3rn lı i t.'

konomı haftası lınkkındıı ı ud cdi • 
len konferans buyiık bır .ılu u He 
dinlenıniljtir. Mck'. ep uplarını 

ve temsil lrudrc!.knni bu \ ıle ıle 

lı:.r kere daha isb t eden tal beyi 
muv:ılinkiyetl• rındcn doln>ı tc.b • 
rik ederiz. 

----•oc--
Tohumluk buadayları
mız ıslah ed.liyor 

tohumlar ' rrsıflaı ma ı;o 
ve iyi bugday tipini eld 
ne çalı ılııcaktır. 

ı 
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~SKER GOZ.LE 

Harb mıntaka
larında deniz 
ticareti nasıl 

cereyan eder? 

Yunın Mitolojisinde bir ilılh 
O.an bahsedilir. Bu ilah ayağını 
Yere bastıkça kuvvet aJrrı:nııı. 
lı:ergül bunu yenmek için ku -
caklayıp havaya kaldırmaktan I 
ba~ka çare bulamamış. lngilete
re bu efsaneve benzetilebillr. 
lı:er ticaret gemisi Britanya a
dalarına taze bir kuvvet geti
rir. Deniz münakalesi imparator
luğun dimağile uzuvlarını birbi
rine rapteden sinirler gibidir. Al 
lllanlar iki harptir bu sinirleri 1 
keserek İngilterenin bünyesinde 1 
bir takatsızlık tevlidine uğra,'11 -
:Yorlar. 

Geçen harpte batırılan tiearet 
feınileri miktarı yirmi bir buçuk 
ınilyon tondur. Bu zayiatın beşte 
Uçü İngiliz ticareti bahriyesine 
aittir. Bu harpte batırılan tüc
car gemileri de üç milyon tona 
l'aklaşmaktadır. Uç milyon ton 
ticaret gemisinin tekne fiyatı J 
Uçyüz milyon Türk lirasıdır. Ge 
lllilerden bir kısmının hamulesile 
birlikte battığını kabul edersek j 
tayiat yarım milyarı geçer. 

Harbın altmıs altıncı hafta
•ında bulunuyoruz. İngiltere haf 
tada rnsati olarak elli bin ton 
gemi kaybediyor. Fakat bu mik
tar bır hafta zarfında İngiltere 
limanlarına girip çıkan gemile
rin yüzde onundan daha azdır. 
benizler otomatik ve nuknatıs
lı mavnlerle doludur Deniz allı 
gemileri bütün ge~it noktalarını 
tutmuştur. Alman tayyareleri 
lrianda garbından geçen gemi
leri dahi bomba yağmuruna 
tutuyorlar. Bu ateş tufanında 
lngiliz ticareti bahriyesinin fe
laketi bu kadar ucuza mal et
lllesi hayret edilecek bir mese
ledir. İngiltercnin azmini, mesai 
hayatındaki ciddiyetini velhasıl 
İtnparatorluğun yeryüzündeki 
tı:ıuhteşem mevcudiyetini layıki
le anlamak için yalnız bu mese- ı 
leyi düşünmek kafidir. 1 

Malüm olduğu üzere bizim bi
rinci Kosva muharebesi üç saat 
devam etmiştir. Her muharebe 
böyle estantane bir müddet zar.

1 

fında nihayetlenge her türlü 
fedakarlığa katlanmak müm -
kündür. Fakat asri harpler or
dudan millet muharebesi haline 
inkılap etmiştir. !htilaflar uzun 
sürüyor. Harp tehlikelerinin 
trıuhtemel zayiatına karşı bir 
trımtakadaki seyrüseferi takyit 
etmek pasif bir tedbirdir. Uzun 1 
harp senelerinde memleketin bir 1 

kısmındaki iktisadi faaliyeti 
felce uğmtmak demektir. Bina- 1 
enaleyh deniz seyrüseferini her 
tüı'lü tehlikeye, zayiata rağmen! 
Yine idame etmek zaruridir. 

Arasıra Manşta, Norveç sa-ı 
hillerinde, İskajerakta seyrüse
fer halinde bulunan Alman tica
ret gemilerine İngiliz kuvvetle-

1 
tinin taarruz ettiğini işitiyoruz. 
Bu haberler gösteriyor ki Al -
lnanya hasmının denizdeki kahir 
tefevvukuna rağmen büyük teh
likeleri göze alıp yine denizler
deki iktisadi faaliyeti idameye 
Çalışmaktadır. Bittabi her iki 
taraf gemilerini gözleri kapalı 
olarak tehlikenin ağzına atını -
~or. Birçok tedbirlere, konyıcı 
Usullere müracaat ediyor. Bu -
güne kadar muhtelif menbalar- . 
dan aldığımız haberlere göre 1 
lngi!iz ticareti bahriyesinin aldı
ğı tedbirler şöyle hiilii.sa oluna
bilir: 

1 - Harp mıntakalarında 
8ürati onbeş milden aşağı olan 
gemiler kullanılmayor. Bunun 
iki sebebi vardır. 

Evvela sür'ati a.z olan gemiler 
denizaltı gemilerinden kaçamı
l'or!ar. Sonra tahtelbahirlerin 
llişan alıp torpido atmasına ma
lti olmak için tüccar gemileri 
daima bir sağa bir sola dümen 
ltırarak zikzak gidiyorlar. Yel
kenli gemilerin Orsa seyrini 
hatırlatan bu usul ile on millik ı 
lllesafeyi otuz mil katetmek su
retile varılabiliyor. Gemilerin 
Qür'ati fazla olmalıdır ki mesa-1 
feden edilen ziyan yüksek sür'-, 
atıe tela.fi edilebilsin. 

2 - Cesameti her ne ol ursa 
Olsun telsizi olmıyan gemilerin 
lıeyriseferine kat'iyen müsaade 
edilmemektedir. İngiliz ticaret 
~ahriyesi için her ay değiştirilen 
ııir "Kot" kabul edilmiştir. Bu 
ltıuhtasar şifre ite bir ticaret ge-
1.lisinin harb mıntakasında ma
tUz kalacağı her türlü ahval 
birkaç harfle üade olunmakta
dır. Çünkü bir tücear gemisine 
tesadüf eden düşman gemisi 

la
derhal iki işaret çekiyor. Bun

rdan biri "durunuz!" diğeri 

YAZAN: 

Hikmet Ilgaz 

de "telsizinizi kullanmayınız!" 
dır. 

Düşman harp gemisi ufukta 

1 
görüldüğil zaman birkaç harfle 
vaziyeti bildlıilmişse ne ala yok- . 
sa bir daha buna vakit buluna- ı 
maz. Denizyollan, arınadurluk
lar, limanlar, sigorta şirketleri 

1 

emrinde çalışan devamlı dinle
me postalan ihdas edilmiştir. 
Bu istasyonlar haberi al1r al - ı 
maz lüzumlu tedbirlere tevessül 
ederler. 

Gemilerde telsiz bulundurul -
masını icap ettiren diğer bir 
mecburiyet de Admiraltiden 
her dakika deniz seyrüseferine 1 

verilen ikaz haberlerini almak
tır. 

Bu emirler yeniden mayn zu
hur eden, denizaltı gemisi görü
len, korsan gemilerinin faaliyet
te bulunduğu sahaları bildiren 
malfunattan ibarettir. Ufak yel
ken gemilerinde dahi bir alıcı) 
telsiz cihazının veya radyonun 
bulundurulması şarttır. ( 

3 - İşletme servisleri deniz 
seyriseferini mümkün olduğu 
kadar bitaraf kara sularındın 
istifa.de etmek üzere tanzim et
mektedir. Bu meselede masraf, 
mesafe ve vakit ziyaına ehem
miyet verilnıiyerek siyasi vazi
yetin icabı nazarı dikkate alın
maktadır. Mesela Brezilya ce- 1 

nup sahillerinden İngiltereye ha 
reket eden bir gemi şarki A
merika sahillerini takıben Nev
yorka kadar yükseltmekte ve 
buradan himaye altına alınıp 1n 
giltereye getirilmektedir. 

.4 - M~.yn tarayıcı postalar 
mühim limanların önünde daima 
tehlikesiz bir gecit bulundurına
ğa çalışıyorlar. Günde laakal 
üç beş mayn tarayıcı gemi ba
tıyor. Fakat bu hizmete bir an 
fasıla verilmeden devam edil
mektedir. 

5 - Denizaletı gemilerinin 
taarruzlarına karşı tüccar va -
purları harp gemileri tarafından 
emniyete alınmaktadır. Kervan 
sistemi ticaret bahriye kaptan
larının seyrisefer maharetine 
dayanan en mühim bir hizmet
tir. Mesela bir geminin sür'ati 
onbeş mildir diyoruz. Onbeş mil 
bir saatteki siir'atin vasati mik· 
tarıdır .. Geminin sür'ati bu bir 
saat zarfında makinesinin husu
siyetine, personalinin mahare
tine göre 14 buçuk mil ile 1~ 
buçuk mil arasında devamlı bir 
ihtizaz halindedir. Halbuki ker
vanda birçok gemi birbirinden 
münasip aralık ve mesafe ile ha
reket etmek mecburiyetindedir. 
Gece gemiler tamamen karartıl
mıştır. Mesafe azalınca sür'ati 
kesmek, çoğaldıkça arttırmak 
lazımdır. Bu iş günlerce devam 
eden seyir esnasında güverte 
ve makine personalini fena hal
de yıpratır. Tüccar kaptanları 
ha.zar zamanında bunu talim et
memiş olursa bir Konvoy da· 
bilinde hareket edemezler. Ya 
önlerindeki geminin üzerine bin 
clirirler veyahut geriye sarkarak 
kaybolurlar. 

6 - Gemi kervanları sahile 
yaklaşırken av tayyareleri hi -
maye vazifesine iştirak etmek
tedirler. Muayyen bir huduttan 
itibaren bunlar daima gemilerin 
üzerinde uçarak bombardıman 
tayyarelerinin hücumuna mani 
olmağa çalışıyor !ar. 

7 - Kervanları emniyete &• 

lan harp gemileri deniz ve ha
vayı dinliyen filetlerlc müceh • 
bezdir. Bazan kervandaki müna
sip gemilerin direklerine beş yüz 
metrelik Savlolar ile sabit ba • 
!onlar bağlanıyor. Yükseğe çı
karılan rası tlar kervanın geçti
ği deniz sahasını kontrol ediyor
lar. Suyun altında bulunan d&
nizaltı gemileri, mayn maniaları 
ekseriyetle havadan görülmekte 
ve evvelinden tedbir almak ka
bil olmaktadır. 

~ ar 
gayele · 

i ı anı 

.. 
~n 

(Başmakal~dcn devam) 

de tekrar istiklfil bulsun? 
İngiltere ne kadar zengin bir 

memleket olursa olsun bu harb 
masrafı onun belini bükecek 
kadar müdhiştir. Amerikalılar 
borç para vermek için İngiltere
den bazı toprakları ipotek ola
rak istemeyi düşünüyorlar. Bu, 
işin ciddiyet ve ehemmiyetini 
isbata kafidir. İngiliz mükellef

o 
Yunanlılar Avlon 
ya kapılarında 

(Başta rafı 1 inci sayfada) 

Yeni YW1an ılcri hareketi netice -
sinde sevkülcey~ü ebenımiyctleri bü
yük olan iki sırt zaptedilmiş ve dü;i
n-ıanın mukabil taarruza geçmek te
şebbüsleri kend~sine birçok esire 
mal olan yeni bir bOZt:,'7llna scbeb ol
maktan başka bir netice verme -

leri harb sonunda hesab pusula- miıtir. 
sile karşılaştıkları zaman, acaba Havaların daha bozuk olduğu p 0 g 
bizim yukarıda yürüttüğümüz radetz mıntakosında Yunanlılar ye
muhakemeyi akıllarından geçir- ı ni muvaffakiyetler elde ettiklerini 
miyecek!er midir? İngiliz mille- bildirmP-ktedirler. 
ti bugün medeniyete karşı ade- Yunan Resmi Trbliği 
ta bir hayat sigortası muamele- At na, H (a.a.) _ Başkuman _ 
sine girişmiş bulunuyor. Vakıa danhif;ın dün akşam neşredilen 48 
kendisinden kimse böyle bir si- numaralı resmi tebliği: 
gorta istememiştir. Fakat gale- Cebhenin rr.uhtelif noktalarında 
be neticesinde birçok milletlere kı\aatımız büyük faaliyet göster _ 
hayat hakkını iade ettirip ettir- mi$ ve •nüsaid neticeler almı$lır. 
memek İngiliz devletinin elinde YunanWar 7000 Bin Esir 
bulunacaktır. İngiliz hükümeti 
bugünden ben herkesi bedava o- Aldılar 

Atina, 14 {a.a.) - Cebheden ge-
larak kurtaracağım diye bir ta- len son haberler Yunan kıtaatının 
ahhüde girişebilir mi ve giriş . yeni ılerleıneler kaydetmekte ol -
meyi muvafık görür mü? Kendi- duklarını bild rmektedir. Mısırdaki 
sine karşı eflatuni bir dostluk e- İngiliz muvaJ!al;.iyetlerini haber a
seri göstermiyecek kadar kor - !arak yeniden te>vik bulan Yunan 
kak ve hodbin görünen memle-
ketlere İngiliz milletinin bu de- kıtaları, ccnub bölgesinde büyük 

gayretler göstererek ıtalyanları de-

~~ğe ~~a:e~u~;c~~~~·~r - nize dökmeğe çalışmaktadır. ıV!ub _ 
Bugün İngiltere isterse kendı telif nuntakalardaki vaziyet şöyle 

hulfisa edilebilir: 
topraklarından hiçbir fedakarlık 
yapmadan, hatta üste bazı müs- Cenub mıntakasında ttalyanlar Hi
temlekcler de alarak bir sulh mara liın:ınının fıkibctinden endişe 
yapabilir. Bu sulhde zarar eden elmeğe baılamış dörünmektcdirler. 
!er başka memleketler olacak - Alınan bazı haberlere göre de ttal
lardır. İngilterenin böyle bir yanlar bu şehirdeki malzemelerini 
sulha razı olınay•p yıkıcı feda- nakle başlamışlardır. Ayni zamanda 
karlıklara kendi yaşama kay - kuvvetli bir mukavemet göstermek 
naklarını kurutmak tehlikesini ınaksadile şehrin ön kısımlarında bir 
göze alma bahasına devam et - hat vücude getirmektedirler. 
mesi bu memleketleri İngiltere- Gazetelerin verdiği haberlere gö
ye karşı borçlu bırakmıyaca.k re bu mıntakada dün çok şiddetli 
mıdır? muharebeler cereyan etmiştir. Son 

Sulh akdolunacağı zaman or • gelen haberler Yunanlılarıb Hirn•
taya çıkabilecek türlü türlü rarun sekiz kilometre yakınına var
meselelere bu ancak küçük bir dıklanm bildirmektedir. Himaranın 
nümunedir. İşin siyasi ve sosyal cenubunda bu!Llllan Panormon lJma
safhasına girersek çok daha ka nınm işgali, Yunanlılara Himarayı 
nşık meselelere tesadüf edece- görebilecek vaziyet temin etmiş ola
ğimizi kolayca tahmin ede _ caktıı·. 
biliriz. Hepimiz düşününce zi • Merkez mıntakasındaki Yunan la
hinleriınizde bu yolda zorluklar taatı Premeti'nin batı şimalinde a -
keşfcyleriz. Mesul devlet adam- razi kazanarak bu bölgeye hakim 
!arı bütün bu karışık işlerde şim olan mühim bir dağ silsilesinin iş
diden nasıl bir taahhüd alabilir- gali ile elde ettikleri vaziyetten 
!er ve harb gayelerini samimi ve istifade etmektedirler. Kıtaat müte -
tam surette nasıl illin edebilir- mad.iycn batı - şimal istikametinde 
ler? ilerlemektedir. Çok arazi kazan _ 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

Alarm tecrübeleri 

makta olan Yunanlılar civar tepe -
lere kuvvetli bir surette ycrleşnıek
tedirler. Şimal mıntakasmda kar frr
tınalarına rağmen, Pogradeç'in şi -

~ ~ 

~ ·a a 

lngilizler havadan 
K.iel kanalına 
hücum ettiler 

1 lngilizler Libya 
hududunda 

neler 
oluyor? 

( Baştarafı 1 ıncl sayfaM) 

lekette killi mikdarda gestapo aju 
!arımız mevcuddur.> 

(Baş tarafı 1 inelde) 
de edilmiştir. Şehrin ş.mali şarki ve 
merkL>Zinde bulunan çelik fabrika -
larile, sair csliha imaline mahsus 
tes.satta ve askeri bakımdan ehcm
rrı i yeLi haiz hedeflerde mütcaddid 
yangınlar çılctığı ve infil.8klar vu
kubulduğu görülmüştür. 

Sheffield'in sanayi mahall.~inde 

yapılan bu tahribatla İngiliz harb 
imalatı sanayiine bilhassa ağır dar
be indirilınck müyesser olmuştur. 

Bir Alınan İaşe Gemisi 
Batırıldı 

Londr<ı, 14 (a.a.) - Bahriye ne

zaretinin tebrği: 

Norveç sahilleri yakınlarında ha
rek5tt..ı bulunan !ngiliz Surıiis deniz
altı gemisi takriben 4000 tonluk bir 
Alman iaşe gemisini torpilliyerek 
ba tırmı.ş:tır. 
Düşınan vapuru fevkalAde yüklü 

idi ve Almaııyaya büyük bir demir J 

hamulesi götürmekte olınası muh
temeldir. Sunfish denizaltısı tara -
fından atılan iki torpilin vapura i
sabet ettiği, vapurun ikiye ayrtla -
rak derhal battı.ğı görülmüştür. 

Sunfish denizaltı gemisi takriben 
4000 tonluk bir Alman petrol va -
puruna da taarruz etmiştir. Bu va
pura da keza isabet olınuş ve hasa
ra uğramıştır. 

Laval azledildi 
( Baı tarafı 1 fnel sayfada) 

edilmiştir. Bugünün dış siyaset se
bcbleı:i dolayıslle bu tedbiri almağa 
karar verdim. Bu karar Almanya 
ile olo.n münasebetlerimiz üzerinde 
hiçbir akis yapmıyacaktır. Devletin 
dümenindeyim. Milll inkı13.b devam 
edecektir. 

Bu beyanattan sonra Mareeyyez 
çalınnuştır. 

Kanunu esasinin dördüncü mad -
desile mareşal Peiain'e tayin edilen 
hale! B. Laval'di. 

malinde ve batı - şimalinde muah
rebeler bUyük bir şiddeUe devam et
mektedir. ltalyanlara takviye k1taa
tı gelmesine rağmen bu bölgede te
şebbüs dalına YunanWarırı ell<'"rin -
dedir. İtalyanlar mühinunatlarını tay 
yare ile naklctmektedirler. 

Yunan matbuat nezaretinin söz 
sölcmcğe mezun bir memurunun i
fadesine göre, tebliğlerde z.ikredi -
len muharebeler esnasında alınmış 

olan İtalyan esirlerinin mikdarı 200 
subay \"e 7000 ere bal:ğ olmaktadır. 
Son günlerde alınan esirler bu mik
dara dahil değildir. 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

him bir ciheti de alınan muaz
zam miktardaki harp levazımı
dır. 

İngiliz Zayiatı Pek ıı.z 
Kahire:: 14, (a. a.) - Reu

ter: 
Emin kaynaklardan öğrenil -

diğine göre, İngiliz kuvvetleri 
gsrp çölünde Trablusgarp hudu
duna doğru yaptıkları hareket
te çok az zayiat vermişlerdir. 
Seyyar İngiliz kuvvetleri o ka -
dar süratle ilerlemektedir ki ha
rekat hakkında sarih malümat 
almak müşll:üldür. Bunlarla be
rıtber plan mucibince taarruzun 
memnuniyet verici bir tarzda 
devam ettiği malumdur. Umumi 
ileri hareketine iştirak eden İn
giliz kıtaatı beraberlerinde iaşe 
maddeleri ve mühimmat götür
mekte ve ileri unsurlar tarafın
dan zaptedilen mevzileri takviye 
etmektedirler. 

Alınan İtalyan esirlerinin mik 
tarı saat başında artmaktadır. 
Halledilmesi icap eden mesele -
!erden biri de bu esirlerin nakli 
ve iaşesidir. Esirlerin büyük bir 
kısmı civar limanlara nakledil
mek suretile donanma bu me
selenin halline yardım etmekte
dir. 

Cepheden gelen yaralılar İtal
yanların arzu ile harbetmcdikle

1yi malfunat alan ka.ynaklmd 

Almanyanın, ttalyamn ArnavutJuar,. 
ta ve Airikada çöknıesinin halm. 
Mısınia bulunan ln.."11iz lı:ıtaıaı._ 

Almanyaya kor:;ı kullıınılm3Sl iınkt.
ntnı vereccği.nden korktuğu bildirll.. 
mektedir. 

Almaııya Asker Ta.lışlıı1 
Ediyormuş 

Nevyork: 14 a.a.) - Reuter: 
Daily N e·.,çs gazetesinin ôğreDılflll

ne göre, Almanlar tarafından A vus
turyada ve Almanyanı.n cenubi ıar ... 
bisinde asker ~d edılmektedlr. 

Bundan maksad, icabında, şimali t
taıyanın endüstri mınta.kalarını ı.. 

gaı etmektir. 

Silivri kazazedeleri 
yerleştiriliyor 

Silivri önlerinde vuku bulaa 
feci deniz • kazasından şİmdiyw 
kadar berhayat kaldıklar1 ta • 
ha.kkuk eden 120 feliUı:etze<M 
yahudinin şehrimize sevkine bq 
lanmıştır. 

Felaketzedelerin derhal bir 
yere yerleştirilmesi için villyet 
faaliyete geçmiştir. Bunlar şiıa 
dilik Beyoğlu Fukaraperver ce
miyetine yerleştirileceklerdir. 
iaşeleri ve elbiseleri Kızılay ta
rafından temin olunacaktır. 

ri ve bir an evvel harbi bitir - dunda ke.~if topçu faaliyeti ol· 
mek istedikleri hakkında Kahire muştur. Tayyarelerimiz bir zırlı. 
de hakim olan hissiyatı teyit e- lı otomobili ve menzil nakliy• 
diyorlar. k ı bo bardım d k 

İngiliz Resmi Tebliği o unu m an e ere <>-
Kahire: 14 (a. a.) _Yakın- tomobili hareketsiz bırakmış • 

Üarg_i k.· İngiliz karargahının teb- ~ Ha.kkmdıı. Mütemmim 
Tıı.fsili.t Garp çölünde ileri kuvvetleri-

miz, kendi hezimetinin seri sey- Londra, 14 (a.a) Garbi çöldeki Nil 
rini bafifletmeğe çalışan düşma- ordusu nezdinde bulunan reuter ajan 
ru geriye itmekte devam ediyor. sının hususi muhabiri, Mısırdalti mu. 
Çok geniş olan harp sahasının ztıffer İngiliz harekatı hakkında mül.l 
temizlenmesi ameliyatı devam lealar yürüterek bu hareki.tın çok itı 
etmekte ve esirlerin adedi git- na ile hazırlanmış ve her ~eyin arıza 
tikçe aratmaktadır. Top, tank ve sızca yürümüş olduğunu kaydettik
her nevi pek mühim harp mal- ten sonra yazısına şöyle devam e
zemesinden başka şimdiye ka- diyor: 
dar elimize geçen esirlerin adedi 1talyan zayiatının ve alınan malze
yirmi altı bini tecavüz etmekte me miktarının tam sayı_ :nı bir kaç 
dir. günden evvel öğrenmei:e imk3n ola-

ltalyan Resmi Tebliği maz. Bir haftadan az brr mü.ddel zar. 
Roma: 14: (a. a.) _ 190 mı- fında, 1skoçya ve Hint askerleri de 

maralı tebliğ: dahil olmak Üzere lngiliz kıtaatı. ka· 

Trablusgarp hududu mıntaka- ra gömlekliler de dalll1 oldugu halde 
sında dün bütün gün muharebe beş italyan fırkasını ıcu-;vetle tah
devam etmiştir. Kıtaatımız ta- kim edilmiş mevzilerinden püsktı.rl -
rafından öğleden sonra yapılan mllşlerdir. Bu muvaffakıyet ce;a!'<'I 
mukabil taarruzlar düşman taz- ve mahirane taktigin mezcedılmiş ol-

( Baş tarafı 1 inci sayfada) ,--- yikini hafifletıniştir. Cayyare ması sayesinde elde edilmiştir 
bir itina ile hazırlanan pasif müda- SÜMER TAKS~ M 1 filolanmız fasılasız muharebe Bu harel•iltın en büyük medbinl 
:faa tertibatı harekete geçirilecek - ve 1 r meydanı üzerinde uçmuşlardır. Nibeh:va'da nıaktul düşen general 
tir. Malü.m olduğu üzere şe:hriıniz Avcı tayyarelerimiz, cereyan Malctti erkanı harbiyesirln rei~i al-
pasif müdafaa tertibatında 11 bin SİNEMALAR! eden bir hava muharebesinde ba G;usfreda'nın beyanatı teşkil eder. 
vatandaş vazife almtştır. Bunlar e- 1 dloster tipinde 6 düşman tay- Albay, kendisini esir eden lngilız su-

kiplcr halinde derhal harekete ge- Yunanı"sfanın harbe nz"rı"şı"nı" 1 yaresi düşürmüşlerdir. Bunla- boylarına ŞU sözleri söylemiştir: 
çecek ve bombaların düştüğü farzo- ~ rın içinde mürettebatın bazıları "- Horek5.t parlak bir surette tc:--
lunan mahallerde lil2um.Ju bütün teı·- "- ı nın ölü veya yaralı olduğu an- tip olunmuş ve daha parlak bir su-
tıbatı alocaklardir. gösteren Sinema Gazetesi gösterilmektedir. !aşılmıştır. rette icro edilmiştir. Bizi tamamen 

Şehir dlJ.bilinde bulunan bütün ,·a- Harbin ilanı - General Metaksas'ın Elen Milletine nutku ı Şarki Afrikada Sudan budu- gafil avladınız." 
tandaşlar alılrm düdüklerile berabe1 Kralın huzurunda resmi geçit ve Yunan Milletinin 'İİİİİİİİÜİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiİİİIİİİİİİ' 
1ıığınaklara gizlenecekler ve ortadan :=::::::b:ir:li:.ğın:':i :g:o:· s:te:re:n:e:n:s:o:n:F:i:lm=i ::::::::: 1, tamamen kaybolacaklardır. Tran1 -
vaylar vcsair vesaiti nakliye olduğu ... 
yerde durarak derhal yolcularını bo 
şaltacaklardır. Halk derhal en ya -
kın sığınağa iltica edecektir. 

AH1rm düdüklerile mücehhez ıno
tosıklet ve bisikletli polisler, düdük
le beraber derhal harekete geçerek 
alii.rm işi.lretini en ücra semtlere ka. 
dar yayacaklardır. 

Bu şekilde komple alArm tecrübe
lerinin gece ve gündüz olarak iki 
defa yapılınası mukarrerdir. 

Fransanın işgalinden evvel en son gelen 
ilk Fransız süper filmi 

Bir Kış gecesi 
Pierre BLANCHARD - RENEE St. GYR - GlLBERT GlL 

Önümüzdeki S A L I ~a.mı 

. 

Sf:iMER Sinemasında 
,.::::::::.:::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::: I 

Bu ı;:arta: Her Seansta Salonu dolduran Halk 
sinemasının en giizel dehakar iki artisti : 

JOAN CRA WFORD - CLARK GABLE'yi 
ı (Meş'um kadın ve AşIK) rollerini yarattıkları 

Mahkumlar .gemisi 
Mükemmel aşk ve İhtiras filmini takdir nazarlarile 

seyretmek alkışlamak için 

SARAY Sinemasına 
Koşuyor. lıaveten: FOX JURNAL son Harp ve dünya ha

berleri. Bugiin saat 11 de tenzilatlı matine••n••mi 
- -

Gece yapılacak alarm tecrübesin
de şehrin ışıkları da tamamen sön
dlirülecek ve ınaskelenme nizamna
n1esi alarm devam ettiği müddetçe 
tatbik ollmacaktır. 

Aşkla vazifenin .. Harble saadetin .. Hayatla ölümün ... Zevkle 
iztırabın çarpışmasından yarıı.Wan büyük film. "Fra.nııızca,, ı~---------------------, BUGON Mes'ud bir evlenme 

General Dr. Suphi Yakar'ın 
kerimeleri bayan Mücella Ya -
karla Dr. Enver Gürsel'in ev-! 
lenme törenleri dün Park otelde 1 

güzide bir davetli kütlesi buzu-
1 

rıında icra edilmiştir. Gazete
mizin yazı ailesinden olan bayan 
Mücella Yakar'ın kurduğu yuva 
ya en samimi saadetler ve bah
tiyarlıklar dileriz. 

TEŞEKKÜR 

CASUS AŞIKLAR 
HERBERT l\IARSHAL - GERTRUD MlCHAEL, LİYO· 

NEL ARTVİL'in kudretiyle süslenen.. Hakiki vakalardan 
heyecan alan senenin, diiılyıırun en güzel casus filmi 

Bugün L A L E sinemasında 
DİKKAT: Dünya harbinin son vak'a.l:ı.n Türkçe "Pıı.ramnnt 

Jurna.lda.. 

Saat 11 de tenzilith halk matinesi. -

MELEK 
SiNEMASINDA 

Sinema dünyasının en parlak 2 yıldm 

CLAUOETTE COLBERT 
JAMES 8TEWART 

tarafınd= temai.l edilen 

Hayat Güzeldir 
Fransızca aözlU nefis bir •ık ve güzellik fllnıl 

Seanslar: 11 (tenziliiUı), 1 - 2.30 - 4.30 - 6.30, suare 9 da 
D1KKA T: Geceler için numaralı bileUerin evvelden aldır1lm.aq 

rica olunur. Telefon: 40868 _ 

8 - Denizaltı gemilerini avla 
mak için binlerce müsellah tek-ı 
ne harp mıntakalarında kara -
kol yapıyor. Bunların bazısı de-, 
niz dibinde sürtm.ı ağlar çeke
rek denizaltı gemilerini kılıç 
balığı gibi avlamağa çalışır. Bir 
kısmı şübhelencliği noktalara su 
bombası yağdırır. Limanlarını 
ağzına, geçitlere bombalı sabit 
ağlar döker, hücuma uğrayan Numara ve adıru yanlış bildirerek~ BUGON- LADAM OKAMELYA' dan-. , 
gemilerin de imdadına giderek ambara gönderciii:im tenekeıerin biri •ı ROMEO ve JÜLYET' den ı· 

Bu hafta: Bütün şehir halkı 

S Ü M E R Sinemasına suyunu tahliye eder. kısmını teslim etmiyen Musevi ara- P E K 
Y d kt l. eı· - - bacıyı 24 saatte bulan 6 ncı ~•be mü dalıa güzel, daha. müessir ve """"& e e e ımana g ırmege ug- •- j ~ 

raşır. Denize dökülen, sallar dürlüğtine, komiser Muzaffere, me . S NEMASINDA edebiyatının ş:ı.heserlerinden ı' 
ve şişirme tulumlar üzerinde mur Selfımiye teşekkürler ederim. ~ 
kalan mürettebatı tahliye eder. Samatyada bakkal ~· 
Velhasıl bu cehennemde batır- Hasan Ziya Çetlntaı M ~ ~ IR\ ~ n IB\ te: "A"_ IR\ i 
mak ve batmamak iradesi bir J llll.S"-i91iıı:fllWl-.ııılllilılllWlıı.ııııı-.ı-. ~ U U ~ U U lb '9' ;;;;;ıJ U"~ ~ 
an fasıla vermeden müthiş bir j T 1 z A R 
mücadele halinde bulunur. İşte 
İngilterenin muvaffakıyeti hU- Yazımızın çokluğundan (Boşa Bugüne kadar lPEKFlLM Stüdyosunda yapılan Türkçe sözlü 

1 
!il.saten arzettiğimiz bu tedbir- gitmiş gayretler) Tefrikamızı Filmlerin en mükemmeli ve en çok muvaffak olanıdır. 
!erin takibinde gösterilen maha· koyamadık. Okuyucularımızdın Seanslar 11 - 1 _ 2.30 • 4.40 ve 9 da 

Koşuyor. Ve MİREİLLE BALİN ile arkada.şiarı 
A!ME CLARİOND ve GİNETTE LECLERK 

TARAFINDAN fevkalade bir tarzda yaraWan • 

AS iN ZAFERi • 
Fransızca sözlü müstesna ve muhteşem filmini alkışlıyor. Mevzuu! Bir 
kadının bir erkekten nt'ler beklediğini. .. İntikamın ne olduı;.'UD.ll ... Ay
rıi kadını seven iki erkeğin ölüıni.i ... 
lliveten: YUNAN - ITALYAN HARBi m•nzaralarını bııt.ün Uf.UltJI 

gösteren flllm 
Bugün saat 11 de tenziliı.tlı matine Buoün sa~t: 11 de ten:z:ilith matine. 

retin mahsulüdür. özür dileriz. 1 
HilmıcilLGAZ ....... ıaıı:ıı ... .-.-..... .__..._,;.....;;o.ı:;m:=mNlll!:ı:l~mc ... maııu::ımııı .. ISl ....... 1ıımı ............. r1 
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7 
Fakat, yanaşmalar durur 

mı." .. Çarşıda pazarda sözde 
mahrem olarak arkadaşlarına 
koylülerine söyler dururlardı. 

.Müminin küp knldırması ma
lbareti bütün civarda söylenir 
olmu§tu. 

Dr-.ı.malı, Serezli, Gü.millcineli, 
Kavalalı ıriyarı pehlivan yapılı 
adamlar, bir tilrlü küpü kaldıra
m32Jaı dı. 

Halbu ki, Mümin, küpü ağzına 
kadar EU doldurur, kucakladığı 
gibi orada, burada hamam boh
çası gibı kolaylıkla taşır durur
du. 

Hülfu a, küp hikayesi, Mümi
nin pehlivan olan büyük ağabe
ğısinin kulağ'ına kadar gitti. O
na birgün kahvede söylemişler
di: 

- İsmail, senin çolak çok ya-
nıan şey?. 1 

İsmail. hiçbir şt.>yden haber -
dar olmadığı için çolak kardeşi j 
nin ba!;lka bir yamanlığından 
bahscdi~orlaı zannetti. Ve, ce
vab \·erdi: 

- Tal>ii, şaka değil, molla 
bu ... 

Kahvedek'ler: 
- Yoo .. Senin anl~dığın gi-

bi değil?. 
- Ya nasıl?. 
- l<uvvet ilihıde .. 
Dediler .. O va.'l(it İsmail gül

dü. Ye: 
- Siz delisiniz .. Onun ne kU\ -

vcti olac ık?. 
Dedi. 
Bunun üzerine çolak Mümi

n!n küp kaldırmaktaki ınahnrc
tini an1attıl .. r. Hatta daha ileı·i I 
vararal:: de ·ıer ki: 

- Onun kaldırdığı küpü kim
ı;c kaldu amı.} oı.. Sen dahi değil 
knldırmnk ) c ıind<.'n oynatamaz
sın?. 

İsmail, d. hah ılfı. inanamıyor
du. Ona it•mat -vı ı·dilcr .. K ıll\"e· 
den kalkır çiftl•ğin yolunu tut
tular •. 
Müminın pekm ~z küpü. Sn -

mnnlığııı bir t raf•nda saldı idi. 
Mümin <'ütlikte yoktu, dışarı

ya çıkın ~tı. İc;m ıl yanasmalara 
sordu: 

- Biı küp varmış nerede o? .. 
Yana~ nıalar, İ mailden "Sak -

lıyamaz! rdı. Küpiin yerini gös
terdiler. 

lc:;maılin ) anında beş köylü 
vardı. 1ç1erind<' pehlivruı1nr da 

1 

vardı. 
Yana ı 'lh:r küpU çık~rttı

lar .. 1sma;ı ~ rdu: 
- Bunu Milinin mi kalclırı -

R--D·Y~ 
J.>. 12. 910 t•AZAR j --------· 

9.00 18 00 Pro"r.ını 

9.03 18 03 Cnz 
9.18 '8 ;;0 Ş:lrk llı· 

9.45 10.30 Hubc;rkr 
1'14'; 1''ası ı ht'yelt 

* 20.1'5 MUzi (Pi.) 
12.30 20 JO Kon· ma 
12.33 '" 4• Şarkıl;ı 

12.50 l2ı 30 Muzık 

13.05 22 00 C:ız 

13.25 OrkC'str 2..: 30 Haberler 

* 2't50 :Muzik 
>.3.30 

Gayrımeiıkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdiirlüğünden 

MM•FES Ü M ER BANK----
Deri ve kundura sanayii mUessesesindon : 

L 
Fr.brikamızdn 1/6/940 tarılıindcn ıtıb.1rcn bir sene zarfında çıkmlŞ 

c cıKacak olan kösele parçalnıı satılıktır. Talibler malı Beykozda 
Nö\ berin 8730 hesab No. sile Snndığunızdan ııldığı mcbla. l~arşı birir.- Falırikoda gördükten sonra teklincrinl 26/12/940 tarihine kadar AŞ.r-

ci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermedığinrlen hakkında yapılan 1 efendi caddesi Bakcr Han Silmer Bank Deri ve Kundura Sanayii mü-
tnkib üzerine 3202 No. lu kaıuımın 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddcsi-

1 esscscsi Ticaret servisine bildirilmesi 
ne göre satılması icabcdcn Ortakoydc Palanka sokağında cı;ki 13 yeni 23 No.lı illllliıııııııiıiıııiılİııılılııııliiııliiıııiıllııiiiiiıiıllllıiıliııliıiiiıiiıliıı•••••••••••• 
baht"Cli kôrgJr np:ırtm:ının t:ım:ıını bir buçuk ay milddeUc açık arttımrnyn 

konmuştur. Satış tapu sidl kaydına göre yapılm:ıktadır. Artlım1aya g,r -, ==============================-== 
mck istiycn (1250) lira pry ak n: \erecektir. Milli bankalarımızdan biı,:i - Yen·ı Kazanç ve Muamele 
nin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmi:; bfitun vergılcrle beledi- ,111111,.••• ·---~ 

yor?. 
- Evet cf cndim .. 
- .Nasıl kaldırıyor?. 
- İçine su dolduruyor .. Ku-

- Ne vakitleri kaldırıyor?. 
- Her sabah .. 
- Ne vakitdenbcri kaldırdığı-

nı biliyor musun uz? 
cağına alıyor, dola.~ıyor .• 

- Başka .. 
- Uç dört senedir kaldırıyor

muş .. 

ye resimleri ve vakıf kare i ve taviz bedeli ve delli'ıliye rusuınu borçluy,ı 1 
aiddir. Arttırma şartıuııncsı 16/12/940 tarihındeıı itibaren tedkik etmek is- 1 Vergi kanunlanna göre 
tıyeıılere sandık hukuk işleri servi ındc açık bulundurulncaktır. Tapu sicil DEFTERLER HAKKINQA TAVSiYELER - Kaldırıyor .. Yere koyuyor, 

kaldırıyor ..• 
- Bu kadar mı?. 
- E\•et efendim ... 
- Ne kadar yapıyor?. 

- Medresede küp ne arar ki ... 
- Efendim, /orada küp var-

mış .. 

kaydı vcsaiı· lüzumlu nıalümat da şartn..ımed<' \ie takıb <losyasınrln vardıı·. 

İsimli broşürümüz çıkmıştır. Her ldtabcıda bulunur. BU· 
romuzdan da alabilirsiıı.iz. Myatı 25 kuruştur. 

lamail Hilmi Afşar - Hesab ve tercüme bürosu 
- Yanın saat, bir s:ıat ya-

pıyor .. 

Deyince, lsmailin arkadaşla -
rından biri medresedeki küp hi
kayesini işitmişti. 

Gülerek: 

Arttırmay,ı gim1iş ol:ııılar, bunları tctkil~ ederek satılıga çıkarılan gayriınen 
kul hnkkmda her şcyı O!,'l'cnmiş ad \ie telakkı olunur. Birind arttırma 
10/3/941 tarihine ıntisadif Pnzurtcsi Cağaloğltmda kain snndıgımızda saat 
ıo dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilıncsi için teklif 1 
cdilccel: bedelin tereıhan alıııımı,,ı ic:ılıcdcn gayrimenkul mükcllefiyetıle Meydancık • Güzelhan • TELEON: 23406 
sandık al:ıcagıru t.ımamtn gq;mi~ olması şarttır. Aksi takdirde son arttıra ••••••ıııiııı•••••••••••••••••••• 
nın taahlıudu bakı kalu1.ık şart.ile 25 /3/941 tarihine musadif salı gilnü ay 1 =====================================-:=: Dediler ... İsmail yanaşmalnrn 

emretti: 
- Su doldurun bakalım?. 
J{Upü doldurdlilar ... İsmail, ya 

na.stı, küpü kucakladı. Heyamo
la yisa! .. Yerınden kıpırdata -
madı. 

1samilin diğer arkaduşlan ya-
1 

naştı. !{tipli yerinden bir par -
mak bile kaldıramadılar .. 

Bunun üzerine İsmail yanaş -
malara döneı-ek: 

- Ulan, Müminin kaldı. dığı 
bu kiip mi:? 

- Evet efendim .. 
_, Olamaz, yalan söylüyor

sunuz? 
- Vallahi bu ... 

- Orada kUp yok be!. S:ı.t
tılar onu .. 

Dedi. 
Ve, hortlak masnlmı :ınlalma

ğa başladı. İsmail ve arkadaşla
n Çolak Müminin küp kaldırma 
pehlivanlığına bir türlii akıl er
diremcmişlerdi. Neden bu küpü 
ltaldınyordu ?. 
Akşam üstü molla, eve gelince 

ağnbeğisi çağırdı ve sonlu: 
- Mümin, ne o, sen küp kal

dınyormuşsun? 
Dedi. 
Münin, bozulmuştu, ne söyli

yeceğini şaşırmıştı. Ağabeyisi 
bunu nereden haber almıştı? 

(Arkası \"ar) 

ULGARLAR 
NE iSTER? 

(Gnıtarafı 1 inci sayfada) iizerinde baykuş gibi bağır -
balanlc bit- kere temel mak rolü Makedonya cemiyeti-
tnslarını sarstıktan sonra ne kalmıştı. Binaenaleyh komi-

Di mahalde ve O:>'ni saatte son artLrması yapılacaktır. Bu r.rttınnad:ı gayri 
menkul en çok aı ttır:ınııı ustundc bırakılacakır. Haklnrı tapu sicillerlle sa
bit olnııynıı niakadarl. r ve irtifak hakkı snhibleriniıı bu haklarını ve husu
sile faiz ve masarif<' dair iddialarını ilan tarihinden itıbnren yirmi gün ic:in 
de evr.ıkı mu bitelcrılc tx-rabcr d.ııremıze bıldirmeleri Ulzımdır. Ru sureti" 
haklarım bıldirıneıniş olarılnrln hakları tapu sh-ıllerlle snbıt olnııyanlar sa
tış bedelinin payla~a ıııdan hnrfç kcılırlar. Daha fazla malOmat almak isti· 
yenlerin 40/1347 dosyo No. sile sandıgımız hukuk işleri scı visine miiracaat 
etmeleri llizwnu ildn olunur. 

• • • 
DİKKAT 

Emniyet sandığı, sandıktan alınan gayrinıenlrnlü ipotek göstermek 
lstiyenlere muhammin1erimi7Jn koymuş olduğu kıymetin % 40 ını tccaviız 
etmemek iizerc ihale ~elinin yarısına kadar borç vermek surelile kolay-
lık gü:;termektedir. (11824) 

, ____ r_iv_A_T_R_o_LA_R ____ ı ~l_B_E~L_E_D_l_Y_E~D_J:---1 

il Şehir tiyatrosu 
temsilleri 

Tepebaıı Dram Kısmında 

15/12/1940 pazar günü ak§o.mı 
Saat 20.30 d:ı 

PAŞA HAZRETLERi 

İstiklal caddesi Komedi 
kısmında 

15/12/1940 pazar gimU akşamı 
Saat 20.30 da 

PAŞA HAZRETLERi 

Vali bu sabah geliyor 
Bir müddettenberi Ankarada 

bulunarak hükOmetle temaslar 
yapan vali ve belediye. reisi Dok
tor Lütfi Kırdar bu sabah şeh
rimize dönecektir. Vali ile bir -
tikte belediye muhasebe müdü
rü Mümtaz Acar da gelmekte
dir. 

Belediye reis muavinliOi 

Makcdonyadaki Osmanlı du te ortadan çekilince cemiyet 
varmı..'l birkaç darbe ile ortaya geldi ve Sofyadan hare
yıkı hp çök<'~ğini hesap et -j ket eden vagonlarla matbu ga
mektc idi. Şimdilik ve zahiren zetcler, risaleler, kitaplar ve ha 
ıd:ı.redcn, ~olsuzkktan şikayet 'ı zır makaleler Makedonyadan 
edı,} ,. lltrdı. Fakat asıl istedik - başlıyarak bütün diinyaya ncş
lcn proğromlannın başına yaz- ı rcdildi. Ecnebi muhabirler ve ~~'"""""'-~~~""'!!!"~~""'!!!"!"'!!'"
dıkll'lr.ı idari muhtariyet, kendi batta büyük Avrupa payitaht- birtakım asiler devletin kökleri
k"n<.lil "rini idare idi. 1htilalhı, lanndaki gazeteler satın alı - ni sökmt'ğc çalışmı§lardı. Hak
ılk gave.qi mürlahaleyi, son ga- nıyor ve her tarafta "Makedon- kını kullanarak kendi evinin i-
yesi de bu iclaıi muhtariyeti yada Osmanlı zulmüne nihayet <;inde her şeyi tahribe kalkan 

Belediye reis muavinliğini ve 
kiilctcn idare eden vali mua -ı 
vini Hudal Karabatanın Kars va 
liliğine tayini üzerine İstanbul 
belediyesi reis muavinliğini be
lediye mektupçusu bay Necati 
Çiller'in vekaleten üa.sı karar
laştırılmıştır. teınin etmekti. verilmeli!" sesleri yükseliyordu. h~erab birkaç darbede tcmizle-

li'ilvaki ihtilal derhal idari Bir kere zulilm olduğu bağıra miş, ortalığı ilk defa olarak e- Hudai Karataban gidiyor nıulıntriyeti temin etmedi, fakat bağıra dünyaya yayıldıktan son sa.alı bir surette tahta kuruln
y.ıngma koşan muhtelif itfaiye ra, Avrupa hükumetleri Babı- nndan nyıklamağn çalışmıştı. Kars valiliğine tayin olunan 
gnıpları gibi, devletler, ellerm- aliye gelecekler ve: Böyle bir vaziyete karışmak i- vali muavini Suat Karataban 
de hircr proje ile Osmanlı kapı· -Gürültüyü işitiyor t>unuz... çiıı ecnebilerin ne hakkı vardı? salı günü Ankaraya giderek 
sm:ı ko~arak Makedonya komi- Tahammül imkanı kalmadı. "Os- Her hangi bir Osmanlı şehrinde hükfımetle temas edecek ve o
tncılaıının ve ır.Jlyonlarca Türk, manlı zulmüne nihavet veı meli!" toplu halde hareket eden hcrhan radan Karsa hareket edecek • 
Yunanlı, Sırp, Anıavut ve Bul- diye bağınyorlar. r Binaenaleyh gi bir miktarda bir kalabalık asa tir. 
goı·ın ve her şeyin fevkinde kcn- geldik. "Osmanlı zulmüne niha- yişi bozarlarsa mütecasiri hakla 
di nziz tab'alarmın yaşadıkları yet vereceğiz!" diyeceklcrui. mak ve as~yışı e~ki yerine k~r- • YURDDA SABAH ı 
mmtak..ı.dan Osmanlı hakimiye- &asen daha ihtilfıl bastırıl - mak devlctın sarılı hakkı dcgıl,, 1 
tinin söki.ilmcsine dllğru ifü ha- madan, Fransada, Alncrikada, hatta vazifesi icabı idi. Binae- - ... 
rel etle~ gözükmede gecikmedi. ltalyada siyasi mitingleı· baş - nnlcyh Osmanlı devletinin dahili Ed • d t• 

Ameıiknlı okuyucuları eğlen- lamı1'tı. bir işine her hangi bir devletin lrne 8 par 1 
diıın<'k için glırültülü ve heye- İ Emperyalist devletlerin par· mü.dahalesi tec~iz o.1una!llaz?ı: kong rest" 

F..d.irnc (Hususi) Cumhuriyet Halk 
Partisi Kaz.'\ kongresi parti mufettişi 
Ragıp Akçanın huzuru ile parti bina 
mıda topl:ındı. 

Kaza h:ıllunın dilekleri ilzerinde 
uzun göru~mcleı· yapıldı. Ve bir yıl
lık bütçenin kabulünden sonra yeni 
idare heyeti teşkil edilmiş ve vila
yet kongresine eideeek murahhaslar 
seçilrnişUr. 

Vi.ınyete bağlı bütün kazalann 
kongreleri ikmal edildiği cihetle E. 
<ilrne \iliiyet kongresi bu ayın 28 in
de ka7.a murahhaslarının Jııt!rakil.• 
toplanacak ve vilAyet idare h<'yeti 1 
seçimi yapılacalfür. 

1 Devlet Demiryolları İlcinları] 
Muhamm~n bedeli (5172) Ura (50) kuruş olan muhtelif cins ve eb'ad• 

da <il50 Kg. elektrod 25/12/1940 çar~amba ıünü saat (15) on beşte Hay· 
darpa~da Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarı usulll• 
satın alınacaktır. 

Bu ® &iı·mek .iat..iyenlerin (387) Ura (9-f) kuruşluk muvakkat teminat. 
kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni g\lJI 
saat (14) on dörde kadar komisyon reisliiine vermeleri lfızımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dalıtılrnakladır. 
(11602) 

1 

Liralık Lira 

1 2000 -
8 1000 -
2 750 -

' 500 -
8 250 - 2000.-

83 100 - 8.500.-

80 50 - 4000.-
soo 20 - 6000.-

Keşideler: 4 Şubat, 2 Ma-ı Kumbaralı ve kumbarnsız 
yu;, l Ağustos, 3 tkincııeş- hesaplarında en az ellı li· 

rin tarihlerinde yapılır rası bulunanbr kurnya 
dahıl ediJirler. 

Kııp.:ını~. 

canlı havaJlli arayan gazete 1 lamentolarmda satılmış hatip - Osmanlı vezırlerı, dıllerının 
muhbirlerilc katolik ve ortodoks Jer ''bu böyle devam edemez!" döndüğii ve güçlerinin yettiği 
yazıcl):ır, komitenin tahririeıini diye bağırıyorlardı. kadar ecnebi sefirlere bu nok -
usluplarının gilzel süngerile si- Her yerde "Makedonya maz- tayı anlatmağa çalıştılar, fakat 
krck ve anarşik bir hareketi en lumlanna yardım cemiyetleri" muvaffak olamadılar. Çünkü ec
yükscl. kahraınanhk hizasına tesis ediliyor ve A vrupanın ka- nebi sefirler dinlememeğe ve asla 
yiiltscltcrek Bulgar komitecileri- tolik ve protestan cemiyetlerin- kani olmamağa karar vermi~ ve 
ni masum kuzu!ar siirüsü o1a- ,de insaniyetperver hatunlar göz 1 ona göre talimat almış idiler. 
ralc tanıtmağa ve bu biçarele- lüklerini takıp başlarını önlerine Binaenaleyh yangının arkasın -
ri zalim Osmanlı hükCıınetinin 1 eğerek Makedonya mazlumları- dan bağırıp çağırmalar, her ta
elmd1,;n l:urta.rmak için işsizlik- na çorap örüyorlardı. Bir taraf- raftan yükselen feryatlar, dev· 
ten esneyen iruaniyeti ayaklan- tan onlar Makedonya mazlum- Jetler tarafından resmi müraca
dırmağa ve Aprupayı çağırma- lanna bir taraftan da Bulgar ko atlar derken, ayuka çıkan ,bu 
ya baı:ıladı. Şimdi, iş, propagan- mitesi a.qıl Osmanlı mazlumuna 1 tezahlirat nihayet beklenen en 
da ve n('Şriyat sahasına girmiş- müştereken çorap örüyorlardı! 1 mükemmel neticeyi verdi, İngil
ti Makedonya. komitesi eseri • Osmanlı hükumeti ne yapaca- tere imparatoru 7 nci Eduard 
ni yarat.mLj, şimdi o başarılan ğını tamamen §a§ırmış vaziyet- ı tam bu sırada seyahate çıkarak 
eserin istismarı, yani harabenin te idi. Kendi vilayetleri içinde Viyanaya geldi. (Arkası ,·ar) 

·~·~~==~5:~~~====~======~~~~~~~~ Geriye elli bir buçuk saat kal-ı - Ben yazı bilmem. 1 lf O '. Tabii bir kat da kendime. yelidenbeıi iyice büyümüş, se-
dı. Şu adam lınkikaten pek in- - Ha s.ılıi dur ama. o da bir B ı -Parasını kim verecek? mizlemişsiniz. 
saniycth imi~. Yoksa otuz dört şey değil. Arabadaki ~ya ?..aten • h t• -Mikaella. - Ey! Sonra? 
markla yaıı J-Ola had T bile gi- açıktn, ya ot yahut başka uiı· ır ça gıcının seya a ı -Alfred! Mikaelcla gayet iyi - El?et o da sana ya mersi 

~~iy~~~r!k. bende ya, keman :~~~!~" ~;1!\fn~f alı~~~~rını ~~f=~·. bir başkası için para ~~~~ öyle Frederih cevabmı 
çalımımm olsa idim beni acemi - Yani yüz kuruşluk nıaida 108 - Ba.5kası dediğin kim olu- - Sonra? 
bır çingen"' çalvcı addedecekler, kırk para mı alacağım? - Bahçivanlık. Bizim bir şeyden haberimız yok.

1 

metçi kız var. Mikaellaya söyle- yor? Madmazelin zevci olaca -
1 

- Sonra diğerlerinin do birer 
kimse bcı; ımra vcrmiyecek idi. - Evet. - Elimden gelmez. Kimbilir .Mikaelela beni kaybet- rim, Bertayı sana alır. 1 ğım, sen de lıcnim arkadaşım birer hatınnı sorars:n. 
Şim ·lllll~ .... r de gelemez oldl1• - Az değil mı? - Ahçı yamaklığı. tiği zamnnc.lanberi ne kadar mü- - Alfred ! Sahi mi söylüyor-, değil misin? Tabii sana da nak- ı - Şato kalnba.lık mı? 

MamafJlı ne zaman gcliıso gel- - Ne olacak. Ben Mikaelela- - Hiç anlamam. kc<lderdir? Her tarafı araştır- 1 sun? ten muıı.vcnct edecektir. I - Uşak, ahçı ve arabacıııu: 
Gin elli iki f;aatte Napoliye mu- nın R:ltosundn. beş on gün güm- - Arabacılık. ~tır. Lakin beni kim bilecek? ı - Hayhay! lıfemııun oldun j - Demek senin sözün bu ka- ile beraber on üç on dört kişı 
vasaJat edecen değil miyiz? Va- rukçillük yaptım. Hasılat alt- - Giiç hizmet. Mjkaella zengin olduğu için o- mu? 

1 
dar geçiyor? var. 

kit ha burada geçmiş ha şimen- mış rarayı geçmedi. ı - Arkadaş senin elinden de nu kime sorsam bilivor. - Demek sen de ilk defa ev- _ FıeJerıh! Sana dalakırdı ı - Bunlar hep bir odada ını 
<lüfer araba.smd 11 hepsi bir! - :mciıı? hiçbir hizmet gelmiyor. - Mikae1la senin nişanlın mı? leniyorsun? anlatmak ne ınüşkiil şeymiş? ornruyoılar? 
Predcrih diitı~iııccyc dalnm;tı, - Araba az geçiyor. - Nasıl gelmiyor? Fakat be- - Onun gibi bir şey. - Ona ;.iiphe mi var. Ben şatonun asıl mösyösü olaca-' - ·Ne münasebet! Herkesin 
naza.n dıkkatimi cclbetti. - O para bcnifn mi olac.ak '? nim y. pabileccğim hizmet bun - - Söz verildi ıni idi? - (Berta) dediğin kız biz • ğım diyorum, sen hala s&zümün kendine mahsus bir dairesi, <> 

- .F'rcdcrih linc ne düşünü- -- Orasını ben de anlıyama· lar dcı;iı. - O kadındır, birdenbire ba- metçı mi? ıreııme~ind ... n bahsediyorsun. dası var. 
yorsun? dıın. - Ey ne yapabilirsin? na mösyö Alfre<l Müllcr1 sizin - Evet. II~nı artık bu r,1bi kabalıklardan - Çok iyi! Hatır sorulduktan 
~elim. - Ben hiç senin yüzünü g .. r- - ÇJb~mlık. ile izdivaç etmek istiyorum di-,1 - Mikaelln? vazgeı:;, sonra madam Saıina sa- sonra dışarı ı 11 çıka,.ağım? 
- H• . miyeeck miyim? - Gt>ç Frederih geç. Şatoyu yemez ya? -- O ınaclm zcl. Şatonun sa- na da gülmeğc başlar. Çünkü - İcabı half': g3re. Madmazel, 
- Yinu mı hı 1 İşte Napolıye -- 1'abü her saat birbirimizi öküz ağdı mı zannedıyorımn? - Ama istiyor mu? J hibesi. hen Mikaelıa ıle evlenrl:kten 1 Bil'az istirahat ediniz derse clı· 

gidiyoruz. gorem1.yiz. - Çiftlik uşaklığı. - gıbct. - Ya! (Bcrtu) siyalı saclı sonra mnd:ım Sarina benimle as- şarı çıkrnah. Hiçbir şey ~öyle• 
- Senin için iyi amma. -- Niçin? - Onıda öyle f}ey yok. Baş- - NtJeıı anl..ı.dın? mı? ~ 1 la alay ede niyecektir. Onun için mezse bir sandalye iizerine otu· 
- İyi ama.cıı var mı? Senin -- O zamn.n ben iist katta ya- ka. I - Mikael1anın bana kar~ı - Bilakıı:ı. Sarı saçlı, orta ljato muamelesini yavaş yavaş nırsun. 

için de iyi. tıp knlkacağı:n. ' 1 - lşte o kadar. muamelesinden. boylu, biraz sı>mizce. 1 öğrenmelisin. - Şatodakilerin kıyafetleri 
- Balmlım Mikaella beni ha- - Ben oı aya çıkamaz mı - - Ammft yaptJn ha? Bunlar 1 - Şat<'ua başka kadın yok -Ac,ıba }ı.'ilrnı>JJa Bertayı ba - mmden ffrreııeyim? bizim gibi mi? 

nesine kabul eder mi? yım? t da iş mi, o hal<lP benim dedi- mu? mı vedr mi'? - B<'ıı sann. öğretiı im. Şimt\i - Onların kıyafetleri de Vi• 
- Hiç şüphe etmem. Benim - Çıkarom amma sık, sık de- j;-im hizınet senin için p ·k mü- Madam Sarine. var. Sana öyle şeylere karışma 1 şatodan içcıi girer girınez evve- yanahlara benziyor. 

sevdiğim adamı .Mikaclla da se ğiJ. nasip .. •:ımafH Napoliye muva- 1 
- Bufjka? diyoıum. İşi yapacak ben değil la şapkanı başından çıkarma • DemC'k biz kıyafetinıiZI 

ver. - Yalnız başıma ben kor - salat ettiğimiz zıunan se1ıi Mi- 1 Bir iki hizmetçi kız da miyim? Bı""lki ikimizin de düğii· !ısın. ı değiştiıeccğiz? 
- Ben orada ne İ.j görece- kanııı. kaellay'l takdim v,.. münasip b!r var. nii bir g-ünde olur. - Niçin? - Nı> yaparsın? 

ğim? - O cihetten merak etme. hizmet bulmasını el., aynca - Bunların nişanlıları var - Arııan AJfred o kadar ace· - Canım sonna. Adet böyle. Frederih bır§ey da'ba söyle • 
- Orasını şimdilik ben de A ·abacı Morina her ı:.aat yanına teklif ederim. mı·? le etme! Çuııkü ı::ato salıipleı·i muteber mek üzere ağzını açmıştı. 1stas· 

bilme lakin Alnıanyadnki şa.- gclh·, herifin gayet iyi tütunü - Muvafakat eder ya? - Iı"'rcıleıih fikrini anladım. -· Niçin? adrunlnr olduklarından makamı yon nıf•muru kapıdan b:\şını u· 
to gibi Mikaellanın Napolidc de var, içersin. - Şiiphesiz! Bir sözüm iki Sen <le evlenmek filaindcsin ga- -· Haksaııa. Daha cebimizde ihtiramda şarlcn ı:ıkanırnk mıul zalaıak: 
bir şatosu var i e günırUk mc- - 'l'ütünü ne yapayını? Sen olmaz. liba. Öyle değil mi? bc.s paramız yok, kıyafet dersen dendir. (Arkası , .... r) 
muru yaparım. bana şatonun dahilinde biı biz- - Deır.ek MikaE>lla ile aranız - Ey ne yapalım. Sen evlen- berbat. Biı-az knzanaluu. _ Sonra? _,,_..,.=-------~"!!!l!!t 

_ Gilç bir hizmet mi? met bulamaz mısm? o kadar iyi? dileten sonra ben yalnız mı ka- -- Sus be budala! Şatoya mu- -- Mikaellaya vakitler bayır 
_ Köylerden gelip geçen ot - lhtiınal .. Amıno. o hh:ımet- - Voy daha anlıyam:ıdın mı? lacağım? vasala.t ettikten sonra paraya oL<:un mııdmazel naEılsın baka-

n Mire arabalanndaki eşyayı Ieri bilmem yap-ıbilir :misin? Yoksa onu bulmak için bu kadar - Dur, öyle ise aklıma geldi. ihtiyacımız kalacak mı! Sana yım? Mösyö Alfred ile sık stk 
kaydedip gümrüğünU alacaksın. - Mesel& ne iibi? zahmetlere katlanır ıı.ı idim! Şatoda (Bert.al iınh!nde bir hiz- bir kat elbise tedarik ederim. sizden bahsf!<JP.r11ik, sizi görmi-
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