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Teknik okullanmızdaki öğrc.-trn nlerle yetiş
kin talebeyi yurd içinde ve dısında rrıuhtelıt en
dusari Y'f! ıekn.iJı. sahalardaki faaliyet ve yeılı
alılrdlın babenlar etıDek: ~ile Mnrit 
Vetmııı tandlrıdaıı nqı41dllmekted1r, 
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Yayıu e.Ylm-lmbden, kitapçılıuttan w IUete 
bct:rfitırinden iııteyiıUr. • 

'5tik baldeki 
Avrupa 

-ı 
Arzu OOiJecek hal tarzı j 

diinyadan artık harbi kaldır
lhak, kara, deniz ve bava Bi
lihıarma nihayet vermek, barb 
hazırhlda.nmn m1llctlcre taJı
ttıi! et1iği ağır masra.flardan 
kurtulmak suretiyle ferdlcrin 
yükiinü ha.flfletmek ve 808yal 
11>l:ı.hat imkanım bulmaktır. 

,!_azan! lluseyin Oahld Y!lf!N 

rc::5)ı u harbdcn sonra na.<nl 
~ bir Avrupa ve nasıl bir 

dünya ile karşılaşaca· 
ğız? Bugiine kadar devam et
miş olan beynelmilel düzen 
hnrbden onra da esas \'e mn
hiyeti nı değiştirmeden devam 
Cdet ek mi? Y nni gizli diploma
~iler, orc1ulnr ve donanmalar, 
•ttifaklrır, kuvvet muvazenesi ve 
saire baki kalacal· mı? Yoksa, 
devJrtJr>r ve milletler arasında 
Unmmi bfr tasfiye muamclesı 
Yapılarak herkes !ıakkına razı 
ve mukadderatından memnun ı 
bir vaziyet aldıktan oonnı., mil
letler arası münasebetlerde hak
kın, kanun ve taahtidUn hiiküm 
.aUrırcsi kabul edilecek, haı b ı 
ortadan kalkacak, binaenaleylı 
kirnsc açık ve gizli tıilihlnnmı- 1 Yacak milletler a.rnsı yüksek 
bir zabıta ve adalet teessüs ede
cek mi? 

Bu son ~ıkkı tn.sri4_ ederken 
kısaca i. nret ettiğimız ,eartlar 
birdenbiı c insanın kula.ğıru+ o 
kadar garib bir hayal gibi çarpı
Yor ki n;ıznri bir imklln kabilin
den bu~ardaıı bahsedilmesi bi
le bir shl'dcrunluk eseri görünU
Yor. Fakat ne olursa olsun, he
§criyct artık vaziyetini cesaret 
ve kat'iyet ile görmek ve dü
§ÜnınE>k mecburiyetindedir. 

1914 - 1918 harbinin üzerin
den 22 sene geçtiği halde dün
Ya. işl ı i düzelmemiş, yani CJıan 
f.tarbiudcn cvvC'U\i gıdişbıi .bula
rnarnı~tı. Şimdi bunun üzerine 
bugUnkü harbin felii.ketıeri, fe
~:ı.kfırlıkları ve mnhrumiyetlcri 
tnzlmaın edince, dünyadaki bil
Uin hayat ~artlnrının ne kadar 
karmakanrık olacağı kolayca 
lnhmin edil bilir. Buglinün acı
sını yarın suJh adı verilen va.zi
Yet tekr·ar tcessUs ettiği :r.aman 
hakkiyle hissedeceğiz.. Bngiin 
rnuvakk:ıt oldukları için taham
rnuı edilir gibi gtirünen zorluk
lar, yarın <laha dehşetli bir nis
bette ve gittil<çc acılannı arttı
rarak karşımıza dikildiği zaman 
içine yuvarlandığımız f eli.ketin 
fJiddetini dahn iyi anlayacağız. 
l!arbe g·rsin, girmesin, her 
tnillet bu umumi dünya zorluk
larından ıztırab ve mahrumiyet 
hissesini nlacaktır. Onun için, 
bundan sonra , teessüs edecek 
dünyanın kurulmasına bütün 
devletlerin alakadar olmasın
uan ve iyi bir netice çıknınsı 
için elbirliği ile ~.alışmasından 
tabü bir şey olam:ız. 

Arzu edilecek hal tarzı dUn
Yadan artık harbi kaldırmak, 
kara, deniz ve hava silahlarına 

--== 

.. 

Muaeolini to 1 rkıı~ $'C11-e evv~ı rra•ıue,_,..,~ )'"fı'!-91 •~yahatte Trablusgarb aolaıldanndan tı5yle 999Mlfti 

Yeni Yunan lL AVA L italyan mü-
------------ ı~- .. •. =· 

i ı eri M -vKuF dafaa hattı 
hare katı 

Yeniden mühim mik
darda esir ve harb 
malzemesi alındı 

Manastır, 16 (a.a.) - Reuter ajan
aınm Yugoslavya - Arnavutluk hu
dudundaki muhabiri blldlriyQr': 
Şimal böl:;esmdcki muhart·be dün 

ezcfıml.-. yüksek bıfilAk kudretli ot.o
büsler kullanan Uı:Wl men.ıijli toplar 
ar.ısında düelloya mUnhnsır kalını~
tır. Pogradeçin bab - simalinde Yu
nan kıtalan mQbim bir köy ilminde 
iki buçuk kilometre kadar ilerlemiı
lerdlr. Halen bütün cephede çok kar 
yatmaktadır. Dün 5 Arnavut ve iki 
ttalyen asken Yor.an 'kıtaıanna ilti
ca e~lerdlr. Gelen ttnlyaıılar, kı
talan araaında bUyilk bir y!yecek 

(8onu sayfa 8 eütun 6da) 

m ne• 

Eski Fra ısız hariciye 
nazırı başa geçmek 
için darbei hükumet · 

hazırhyormuş 

Londra, 16 (a.a.) - Daily 

yarıldı 

Muharebe tamamile 
T rablusgarb toprak· 
larına intikal etti 

Sketch gazetesinin bildirdiğine Kahire, 16 (a.a.) - lnb'iliz 
göre, l..aval, Petainin yerine umumi kararg8hı tarafından 
geçmek ve onu müstemlekelere n~en bir tebliğde bir lngi
umumi vali olarak gön<lermek liz ileri kuvvetlerinin Libya hu
içiıı bir plan hazırlrunış bulu- dudunu geçti1dcıi ve muhare -
nuyordu. Fakat polis Prefesi beniu şimdi orada devam ettiği 
I.;angeron bu plıinı ifşa etmiş- kaydedilmektedir. 
tir. Hükumet darbesinin Noel'de Tebliğde Sollum civarında düo 
yapılması takarrur etmişti. La- (6onu sayfa 3 autun 5 de) 
val kabinesine albay Dela Roc- --------·---....._ __ 
que ile Doriot'nun girmeleri de H a r b _......, 
mukaıTer bulunuyordu. Lon- ,,.._s_ "\ 
geronun dosyasında La.vali ------
darağacına gönderebilecek v~ ı Va z 1• ye tı· 
sikalan mcvcud bulunduğu 
zannedilmektedir. 

(Sonu sayfa ı eütvn lda) .. 
nihayet vermek, harb hazırlık-----------------=========-------------
l:ırının milletlere tahmil etti~ 
ağır masraflardan kurtulmak 
suretiyle ferdlerin yükUnU ha
fifletmek ve sosyal ıslahat im
klinını bulmaktır. 1939 nisanı 
içinde, Amerika Cümhurre.isi 
Rooscvclt bUtiln milletleri bir 
konf crans m9.SJ\Sl başında top
lanarak şikayet ve taleblerini 
ortaya kaymağa ve dostaııe mü
takereler yoluyla. ihtilifları hru
letmcğc d:ı.vet etmiş ve bu tek
lifi yüzünden Bitlerin hakareti-ı 
ne uğramıştı. Dünya en mUd
hiçbir h:ırb s.teŞi c;inden g~ 
rek·dönüp dol~ Amerika Cün1-
hurrc:11inin bu teklifine mi ge

Afrikadaki harb 
İtalyan topraklarına 

intikal etti 

lecek? 

Münakalat Vekilinin 
dün yaptığı tedkikler! 

~JJJ 1 

,, Yazaa ı 
_ ff fKME'I ILGAZ 

Şimali Afrika muharebesi Ar
navuUuk haı·ekatına benıedl, 
lıal1a evv«>lA Mısırı ~gel j~jı bir 
taarruza teşebbüs clU. şımdi ken
di topraklarını mudafaaya ~ra
şıyoı·. Henüz bu mağlubiyetin se
bebini öferenenıcdik? Y slnız taar
ruzun birdenblre baslnması ve da
ha muharebenin birinci gününde 
lbılyan cephes.nin bo;LuLnası güs
terlyoı· ki Grazyani ordu .. unun 
keşif kuvvetleri vazi!esin.i l~yıkile 
yapnmam!.$tır. 

Bır ordunun çol gibi tabıi gıı.
lem" Va!>ltnlarından mahrum dilz 
arazide taarruz::ı ha7.lrlannıası, her 
haıı.gı b!r mıntnkada siklet mt:r
kezi yapması, motörhi kuvvetkrın, 
ağır illihlann cepheye ynl~laştı

rılnuısı İtalyan hava ku\ vctlerinın 
.gözünden nasıl katmıştır? Buna 
akıl ercfmıck knbıl degıldır. Bıt.. 

tabi göziJ kııp.:lı bir duşmunn 

()eydet Kerim laUb-!n.yı yolcu salonunda. limaa karşı miıkemıncl bir hazırlııda anı 
memurlariyte görtiaürk• •· dnrbcler halinde başlıyaıı İngiliz 

• barruru ttaly:ınları ııaşırtnus ve 

tur. Vcltil bugün Devlet De- çekilml.itlr. 

B. M. Meclisinde 
Muhtac asker ailelerine ne • 
şekilde yardım yapılıyor? 

Dahiliye Vekili sorulan bir sual üze
rine mufassal beyanatta bulundu 
Aııkııra, 16 (ı.ı .a.) - ~ük lılil

lct MeclJs..i bUi\ln Şem.eddİn Günal. 
tay'ın baıkıınlığında 1.oplamnıştır. 

Celsenin açıhna:ouıı miltıealob aa
ker ailelerine yardım fekli hakkmda 
Refik tnce (l\lnnisa) tarabııdruı ,,,._ 
rilm.18 olan sual takririnıe Dahili~ 

Vekili Fnik öztrsk cevab vermiştir. 
Mnnısa mebusunuu suali ou iki nok 

tayı ihUva eylem~ idi: 
l - A ka-e alı11Lnlıırdnn fakir o

lanL-ıra ynrdlm nıenıbıılan ""• bu 

membalardan kt11ade yol*ı ~

d.lr? 
2 - Yardımdan hasıl olnn 119ra ve 

ecJYa•ıın fakir ailelere te\zlınde tu. 
tulaıı uruı nedir? Ve bu yolun Adı 
lAıı• ve memnun ed•Ci olduguna Ve
kllet kanı midir? Yok:s:ı ikmalınt

doğru gidilmesi dü finfıl~kkı mı

dir? 
Dahiliye Vekili Faik Or.irı\k. bu 

sualleN' cevab olarak deınıitir ki: 
- Arkndaşımın ııualleıınc ~·Hıh 

~nnezden evvel mUSRd<!nule ı.. 

1ardım kcyfiyetın~ mı teıılhk omn 
kanun hük11mlenmui buı adoı, huzu.. 
nmuzda okumak l! li_vorun . 

Bu mtıkellefıyet a Kerhk müke])ıl.ı 
:ttyetı knnununuıı 71, 72 '(' 78 üncl 
madôeleriıı<k!, koy ~ .. n\ınunun fla 
13 tıncu lll!lddesının 19 ımru fıkra

llitlnda meı.cuddur. 

Askerhk mukelldiyeti 'kanun .ınua 

'71 lnei maddesi ıudur: 

(Sonu aayfa 3 ınıtun -4 de) 

ihtikiırla Üniversitede 
mücade/eiçin tasarruf gün .. 
geni tedbirler 

Dün Ticaret mektebinde de tasar-
Fiyat murnkabe komi•- i .. .. . . b" 1 ld 
yonu Ticaret Vekile· rUT QUnU IÇln lf fop an_h yapı I 

tine bağlandı 1 
-----<>---

İhtikira kareı alınacak t.ed· 
birler hakkında Veklletin ver
diği kat'i direktifler üzerine ga
yet sıla bir miicadeleye giriell
mişt:ir. Veki.letin bu i3le meşgul 
olmak 1if.ere ueJ;ırimize gönder
diği müfettişler dün sabah mil- 1 
fettiş Utfiniıı riyaseti altında r 
t.opla.ıi&tak eelrlrdeki fiyat mu
rakabesi ve sab§Jan hnkktnda ~ 
göriişmilşler ve bul kararlar ı 
almışlardıı·. 

Bu ka.ral'lara göre piyasada f 
kontroller yeni esaslara göre 
yapılaca.kbr. Vekiletin tayin et- \ 
tiği 20 lfontrolör de bugünlerde 
tehrimize gelecek, derhal vazi
feye başlayacaklardır. Diğer ta
raftan mürakabe komisyonu 
da dUn öğleden sonra Mıntaka 
Ticaret Müdürlüğünde fevkall 
de l:Mr toplantı yapm.ışbr. 

(&onu sayfa 2 aütun 7 d•} 

Maarif Veka-
/etinin bir 

tebliği 

Ankara, 16 (a.:ı.) - Maarif 'ff
killıb'lndcn tcbllj', edllmlştlr: 

Son gtlnleı-dc bazı gazeteler, Maa
rif Vcki111[:i!ıcc b.Rzırlatılıp orta o
k.ullarl:ı liselerde olrntulan yabancı 
dil kitapl:ırınm, sını1 seviyelerine 
uygun diışnıcdiği \'e bwıların oku
tulm.1smdan i)i netice alınmad.ılı 
için değ.lliUriJ(!Cek lcrl bak'kımla ya
zılar n~srctnıektedirler. Vekillik f!V

velcc muhtelif ya\Jam.'l dil kitapla -
rındıır.. yaptlan ı.cdrisabn datınJkb.. 
~mı gorerck hem bir sın.ılın müfre
datına uygun dilşeeek, hem de yaban 
cı dll trdris:ıtmı gerek metod, ge -
reksc metin bakıınmdan tevhid ede
cek kitaplar yazdırmıştır. 

Ynbancı dile bu kitaplardan baş. 
lıynn talebe seriyi takib ederken 
güçluk çekmiycccği ı.ibi, başkR ld
t:.plardan bnsılmış olan :talebeler de 
bulundukları sınıflarda serinin ki
tabını, der.> yıl sonuna kadar bitir
me eler bile, lakib edilcbile1.'ek se
v yededirlt!I". 

Bu itlborla yabancı dil kitapları 
hakkında yanlış m:ılümntn istin:ıd 

ctt ~i anlnı;ılan n°şrlyatın y~'l"inde 
olmndııtı ve hakikate uymadığı tav
z.lh 0lun• ır. 

1 --
BULGARLAR 

NE İSTER? 
• 

A. N. K. 'm bu y2zuu 
4 Uncu sahifemizdedir 

ncaret ·~ yapdaa t.opJ&abdu bir iaüb& 

İkbsad Haf:taaı münasebetiyle tebinde merasime saat 14,80 da 
dün üniversitede ve }iiksek ik- mekteb direktörü Nihad Say• 
tısad ve Ticaret Mektebinde nn bir konferan.siyle ba.şla.nınıo
bir toplantı t.ertib olunmuştur . tır. Mekteb direktörü mektebin 
Yüksek İktısad ve Ticaret Mele- (Sonu sayfa 2 ailtun -4 de) 

--~----------------------------------------~-----
SABAHTAN SABAHA: 

Milli Tasarruf 
• ruhunun emrı 

Kış Avrupada hazin geçiyor; vaziyetimiz 
ıağlamdır. Nüf uswnuzun artbnlması, işsiz. 

lere iş bulunması, çalıpn kollann 
hızlandırılması lazım 

qu da bir tasarruf mese1osl olacak 1 
- Bir iki günde SO bin esir verilir mi yahu? 
- Verilir ya... SO bin ki§inln boğazından t.sarruf etmei 

~n en keBtiıme yol. ... 

Bu sual bugün için mevsims.iz 
addedilmemelidir. Harb eidde
tini gittikçe arttırarak btltün 
dehşetiyle devam ederken, ne
ticenin ne zaman alınacağı hc
ııUz tahmin bile edilqrıt>.zken, 
ırıüstakbel Avnıpadan l• .hset
ınek ve ebedi bir sulh hülyasına 
dUşmak birdenbire garib görüne 
bilir. Fakat iş dönüp dola.şıp 
cihandan harbi kaldırmak, bü
yUk devletlerin tahakkümüne 1 
ırıeydan vermemek, her millete 
hnyat hakkı tanımak ve bazı 
milletlerin hür ve mesud ya
Şayabilmelerlne gerçekten mlni 
olan kay1dlar varsa bunlan kal
dırmak gibi adalet ve hak 
Presiplerine dayanacak ise bu
gllnkü harhc devam etmenin 

Hüseyin Oahid YALÇIN 
(a.nu eayfa 1 eMun 8 de) 

Şehrimizde bulunan Münaka
lit Vekili Cevdet ~ 1nce
dayı dün Devlet LU.1a.nları iş. 
letmesi umum nıüdfu~iq,"'ilııde 
meşgul olmuştur. Vekil idarenin 
umumi faaliyeti hakkında lı-I 
manlar umum mUdürU Raufi 

Jıfan~ izsC:ıat &lmıt ve li- Bukbukda ufak bir mukavemct
mand&ki tahmil ve tahliye işlc-- I ten 90nra bütün ordu silMı ve 
riyle yakından alakadar olmuş-, malz~esini kısmen terkederek 

nlzyolları i9)etmesin.dc tedkik-ı ( .... ..,,,.. l eütun ı de) =;;;;;;;;;;;i;;;f;;;~-.r.~~~~-
lerine devam edecektir. ... ~ il l7"'1D# 

Bu harb scne3inin klşı A vru- iaşe maddesi ydlamak husu· 
pada çok sıl::ntılı geçiyor. A- sundn.ki teklifuıi lııglll<.re . bu 
mcrikanın. bitnr.ıf menılt"keUere {Sonu sayfa.? sütun 2 del 



ana dmad 
vel h t. a G 
tüy orde bir vena ziya
reti y ar; bu ardan 
bi i. e beni de davet et
mek crcezaketini göster i 

Gruı ıi nin fnali~t"f'crino dair 
'Vt 

.1 atma Gaııdhi'nin faalıvet. 
1soı.: cepheye ._y.rılır. • a
psımn köku Hint cemıye-

• ~tan ışağı ıslah ve kısmen 
. den bma etmeye varır. 

aaliyeti başlıca üç mü
ma ayırıyorum: 

H ı.ıan smı:ını kaldırmak, 
Hmt \ cıtruıının b:ıRlıc:ı bir Cl.1%Ü 
ve esası telikki ettiği koyleri 
L'>l. ı etm "'k; dm bakımından 
hiı ııınden ayn ve ekseri biri
biriı c muarız olan cemaatler &
rac; ı>da vahdet temin etmek. 

y le-ri ıslah azim ve güç bir 
u.:.tür, cünkü esası ıktisa

ı zaruridir. Bizde '"aç 
n:ıma.ı.,, derleı:. Ben inanı

;yo. ın ki :ı.ç koylü için ıslah kc
Im • mo hiç hır miııas.ı yoktur. 
Buuu fahatma pekfila gonnüş
tüı . \ · bwıdan dola.yı en evvel 
k.o) wı.nayıni ihyaya ~bi.ıs 
etr t r. ı 

m Gandhicilcrin m:ı.kine 
ıne ve hariçten gc n eş
tirazJarı bu noktadandır. 
eleye daha esaslı bir su
çwıcü kı::;ımda 1.emas e-

1 rz için şımdi Dellıi civa
f ha m ... ile beraber zi-
fr~ıınız birkaç köyden 

ce0 1m. 
.d n ayrılmadan evvel 

tına. köylere bır veda :ziya
retı _ r. Hunlardan lıırine be
ni dr davet etmek ne1.aketini 

. Bu ziyaret es:: cıen bü
le ve birhaylı misafirle 
~apıldı. KöyJere bir mıl 
kalıncaya kadnr araba.· 

• ttık. Sonra indik yUrü
diık B n Mahatmanın a.rabasın
d ·dım. Katibı Mahadev onu 
bir h aniyeye sardı, arkasın& 
yast l [,oydu. Köşesinde ilri bük-
1 u an bu ihtiyarın vlıcu-
d 1 zaf1 ile climağının kudre-
ti ar mdalti büyük ve garib 
f kı l giın en çok anladım. 
<' u u uzunca araba seyaha
tind ı .:.tif oe ederek ondan bir 

c- 1 r ordum. Ve suallerim 
o ı:ı en çok Harıjanlık mese
lesin t mas ediyodu. İçtimai 
'e ) i bakımdan, hatta bina
da. hı eli ba.kımdaıı (Harijaıı) 
lık n clesı Hindistan i~in çok 
mü rn olduğu için en evvel bu
nu • nlrunıya çalıştım. Esasen 
Ha 11,ınlığı kaldırmak için Hin
du müesses bir cemiyeti 
var ı. Bu cemiyetin kitibi u-1 
munıı ı Dr. Malkani bu husus
ta ta rıhi ve istatistilô malfımatı 
ban, \.Crmışti. Bunun esasını 
kıs "' Dl'\ttıktan sonra Mahn-t
nın ıl miılikatımıza geçeceğim. 

Hr:ı &stanın ilk halkı ırkruı 
Aı d '.J}dır. Lısanlan, harsleri, 
nıc<l Vt..tleri bambaşkadır. 
Bun a umumiyetle (Dravidi- 1 
anJ ı mi veriliyor. Ekseriyeti 
bugün Cenubi Hhıdistandadır. 
Cenubu ben gezmedim. Bu me
deniyete ve halka d•r uzun i~
hat, ırmıyeceğim. Yakı.ıE reıik
lerının <;ok esmer, hatta siyaha 
yakın lclu~unu, ve tipleri Mon
gollara çok yaklaşbğını söyJıe..' 
nıekl iktita edeceğim. 

Hindıstanı Arilcr istila. ettiği 
vakıt bu yerli halkın ne mcde
m~ m, ne de surattanm be • 
genm :.mişlcr. Ari1er. Hindu 
nıcUe etini kurduğu zammı 
hu ~.ı.lkı mümkün olduğu kadar 
harı t~ bırakmak istemişler. 
Ve asıl Harijanlığın eaa.sı re.ok 
fnı:.kından dolayı doğmuştur. 
Aı ı rrkl beyaz renkli imiş, bu 
ren ı munaf a?.a etmek istemiş, 
koyu renk adamlarla teması 

I" - ' Yeni Sabah 
ABONE BEDELİ 

SENEL.lK 
8 AVLU( 
a AYLUt 
1 AYLUC 

TUrklye 
1400 t<,.._ 
7to > 
400 • 
160 • 
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2700 K .... 
1450 > 

IOO • 
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H 
kesm·ş. Bu tıpla Birleşik Amr
rıka ceuupda zuıcileri be az
lardan ayrı tutm ya lı 1 ı 
cemiyel bem•jyor. H:ırij I c-
sası yalnız renk :meselesi di de
ğildır. Hınclular dort Castc, yam 
Br.ıhnıen, Asker, Tüc •• r -ve 
Koylu diye clort taksiD".li bir ce-
miyet kurduktan zaman 
dort Castedcn bir çok insanları 
hariç tutmak istcmclcruıın b:ı~
ka sebebi d vardır. Brahm n
lcr kendilcrım en yüksek r.ıha
ni insanlar te!&kkı ederler. Bu 
nıhaniyeti muhafaza için temas 
ettikleri insanlara ve gıdaları
na çok ehemmiyet verirler. 
Onlaı· et yeme3, Harijanlar et 
yer, hem de let dahi yer. Hin
distanı kısaca bir müddet için 
(Budizm) istila ettiği vakit bu 
ırk, ve ruh tefevvukuna gül
müşler, ortadan kaldırmak iste
mişler. 

Fakat onlar da iktisadi ba
kıman sınıflar idhas etmişler . 
Hayvan öldürmek ve haynna 
taalluk eden bütün :iş ve sana
yi en aşağı bir meslek telrudti c
dilmis. Bütün deri sanayii ya
panlar, avcılar, kaaaplar, balık
çılar en aşağı bir mesJck sınıfı 
telakki edilmiş. Biraz sonra 
Hinduizm, Budi.1.mi ortadan kal
dırıp tekrar Hindistana .hikim 
olunca, bu meslek sahiplerini ta
mamen Caste harici telakki et-
miş. (Arkası var) 

SABAHTAN 

SABAHA 

Milli tasarruf ruhu-. 
nun emrı 
(Basta rafı 1 inci sayfada) 

!J. 
'ir 

Bmmn 

"re ~cltll mi dli7.iın i.
kerfome.s!d"ır. 

• tI ·ta y. d: . i 
ı rrt:llannın yülfficli rrn

H and:ı ho~ <'tlc.ri sanki birh · e
ri lt> t ;hslzlik miis:ıbaka.smn. 
oi.rn~.., gjoi düşmam hergün ~ 
• ·dan hır:-~ daha yükselen mal
zem<', rehh3.ne terliedip ockilfr
IC'rl.~n •zimdi b&his mev-ıuu l/lc 
olmcynn, takla ~kkuku nrtık 
hir ?.aman JO(>,selesi haline r,"len 
yeni bir fcmhetle karşda..~n.k 
ii-ıer nr. Filvaki 12 Adadı:ı. 
hı;lııoar. JtnJyan gamizonla.n da 
~r~e>ç hu üsera kafUcl rioo ka.- ı 
nsm~. iiu.c.re bukmmaktacJırlar. 

19::;:; yıhnda 1% AUda bir 
t..."ttldk seyahati ya.pmş olau 
Pheut ~deki VJyaımlı ~ 
~r di:'ha o 7.3m1Yllar nfŞ't"t.tlği 
ya:r.tJamtds twyuılamı l:odos-1 
ta. (3000), JAll'09da da (8000) 
kişilllc bir askeri km-vf!t ltuhın
dnrduftlarmı ~lüyetrda. 

İhılva.nın harbe girmedP.n e\•
\'cl hu r;u.rn.i7.onlan tnkviya etti
ğ"i muhahlrak olduğuna gore bn 
ınıkbnn bir hayli çoğalmış bu-1 
lunıac!!{,'i-ı şlibheskdir. Deınok o-ı 
luym- ki bu ~ U Adada asgari 
iki fırkabk Wr lmnet bolun
du·~ unu t:nlıntin etsek ltalyıuıla
ns:ı :\m :vutlulda kaybettlkleri 
( 10.000), fısırda da nrdikJt-ri 1 
(30) 1 üsur bin esire, 1% Adada 
lmlun.-ı.a lnR"Vetleıillbl ele ilave 
~ı'?nl tahlllhl )'Ullış hİt' ~ 
m ohnaa. 

reli.ket geldi mi haldkat.en 
zhıcirfcmo gcllyor. 

A. C. SARA ÇOÔLU 

HARB 
VAZİYETi 

maddelerin Abnanya eline ge
çeceğini muhakkak görerek 
reddetmiştir. Ona mukabil Tür
kiycde henüz hiç bir maddeye 
vesika konulmaması, parasını 
verenin her maddeyi tedarik e-
debilecek vaziyette bulunması Afrikadaki harb ltal
bir saadettir. Bizi, gerek iaşe 

yan topraklanna 
intikal etti 
<Bat Uırııfı 1 fnd d)'fada) 

maddelernıde, gerek diğer bazı 
maddelerde mi.ı§küle düşüren 
bu maddelerin azlığı olduğu ka
dar bazı kimlle1erin teli.dır. E
vini altı ayhk bdtün ibüyaçları-
ımn bir ambanna çevirenler ek- '\lulınrcbcnin ılk ifinunde tahmin 
sik değildir. 1ki yerine beş itila <-'t lıınız &U'ıi rtal)'anlar ancak htıducl · 
ekmek alanlar bazı mıntakalar- 1.>9yuna k.i iklnei batta tutımab tdf. l 
da ekmek buhranı çıkanyorlaı· Fak ... t bir hafta zar:!ında al1l İtalyan 
Tasarruf haftaaı mftnMebetiyl~ kolordu.mndan ikisinin bozttlm.aSl 
halk& arttırma öğütleri verilir- 'e Gıtız) ani ordusunun altıda bfrhıi 
ken bu çeşid arttırmanın milli esir 'crmcsi bu mukavemet hakRın
mcufaatlere ne kadar zararlı ol- cL.l da mus:ıid mutaıea beyanına mfi-
makta bOJundoğunu da anlat- said d~Jdir. Nitekim tngill% kını -
mak liızımdır. \etleri mukaveneti cenupdan kıra-

rak Capuzzo meTklinden Lfbyayn 
Evvelki ..tin •~-·~ h-A-e-• -.--nu. ıu.UI* gırmi,,kr ve Bardiadakf ıtal;yan kuv-

81 münasebetiyle radyoda ıw- vetkı ını ae ihataya tevebbOs etmış
tuk eöyliyen Yiinakalit Vekili ıerdır. 1.a1 .. arı1ar bu hattan da çe
B. Cevdet Kerim dedi ki: kı megc mccbllr kahrlllna anc:ık 

''Nüfusumuzuo sür'atle arttı- Tobruk ve Demc11 terkettikten son
nhnası ve vatanda boş kalan ra tekraı: bir mukavemet Ptereb!
her kolun çakştınlabilmesi ve lirler. :Fant her makavenet evvcl
çalıian kollana daha lıızlaadı- kinden dah:ı zayıf ve daha 1.ayiatlı 
nlabilmesi çarelerinin anıup olacaktır. 1 
bulunması hepimizin, :bwaten Afrlkadnk! ıtabıuı mağlübfyetinln j 
vazife ve mesuliyet alınış va- seb<.!blnı biraz da deniz hA\dmlyeti I 
tandaşların en büyük borcu, ıncsclesiude aramak mecburiyctin
milli tasarnd ve ilt.llad :ruhu- deyiz. Deruzlerde aerbestiye malik 

1 

nun emridir. ,
1 

oln a;un d.Cvletlerin gir4Ukleri mlls-1 

Nüfusun artması, if)Sizlere iş 1 tem leke muharebelerinden hiç biri 
1 mü::bet r.ctice vermemiştir. Çünkü 

bulunması, çalışanların hızlan· muharebe zayiatını telifi ve ikmnl 
dınlması._. k:ıbil dc[iU:iir. Cihan Harbinin blrin-

:Milli tasarruf Ve iktJsadda. bu ı Ci VC' ık.in<' SC'.llelerinde Afrik:ıda\ci 
üç çarenin başta geldiğine şüb- Alman müt.semlekclert bnzı. tevessü 
he yoktur. Aiı.cak acabl biz ahm e !eri göstermişti. Fakat bu za
bu çareleri ne dereceye kadar h ri muv 'fakiyet deniz ablukasının 
temin edebiliyoruz? Ni.ifusu - 1 tc: i altında yavaş yav~ rkntc ve 
muzun çok sür'atle olmasa bile mh y t inhilale tebeddül etli. 
arttığına. istatistikler delildir. Bu bakur.dan diŞinüllirsc Crazyn
On lM; sene zarfında nüfusumuz nı ordusunun M..wra taarruzunu csa
beş milyon artmıştı. Nüfusun Slnd hatnlı bir hareket teüklti cde
artmuı refahın, servetin ve b ~ı iz. Şımdı dalılan kolorduLlrı, 
sıhhatin arttığına da bir delil- tcı J.:cdUcıı malzeme V1! mGhimmııtı 
dir. Hele bir kaç gün evvel neş- tel.tı!i. için tWyadan Trablusa imd:ıd 
redilen bir istatitltik doğru ise g nd<-rmenin imkfınsızlıtı tt:ııyayı 
pek sevinmek.de haklıyız: Bu Afrik ... da P<'k !cna vaziyete du.,<:iire
senenin ilk dokuz ayına mahsus bılır. 
bir istatistiğe göre bu müddet __ ... ---
zarfında bütün memlekette M'll~ · lb 
111.981 çift evlenmiştir. Halbu- l • pıyang.onu? yı aşı 
ki 1927 de eYlenenler 21.372, keşıdesı 
1938 de•29.251 kişiden ibaretti. Mili PiYnn&O idare2il 11 ilducıt.* 
İki sene içinde evlenenleriıı, bu rin mu da btr yaşınl bltinni,.~r. 
kadar artışı bizi §iibheye dü- ldare bir ~cnelik faali.)'e1i t.'!.nasındn 
§ÜrÜYor. Viloa ondan evvelki piy n.go sistemwı tekAmül cU.nnek 
on sene içinde de muntuam .çın bilyuk bir faaliyet s:ırletmi,..tir. 
bir tezayüd vardı. Fakat hiç Bu ·ırada A\TUpadan müteharrik ku
bir vakit bu deıeceyi bulmamış- reler gctirt.lmis, pzyaııgo bilctlerlnın 
tı. fiyatlarım fndirmil ve buna mukn-

Evlenenlerin artması demek bil do..,.'lt:ılan ilcramb'e mikdzın çolal
de huzur ve sillrillıun, emniyetin. tılmıştır. Ayrıca ond:ı bir bil t usu
refahın artması demek olduğu- 1ü kalctırılnua pllnlar daha kısoı mUd 
na göre, şu yirmi beş senelik dctli tert!b olunmu1. yalnız 1am ve 
sulh devrinde mem1ıekeün başda yarım biletler ihdas olıımnuştur. 
milli tasarruf ve ikt:Jsad ruhu- Millt piyango idaresi mutad plı\n
nun emrini yerine getirerek her lar borlrinde fevltalAde günlere mah 
bakımdan ileri hamleler yaptı- sus !evi alAde pi:rınıgolar tertıb cı.. 
ğına hükmedebiliris. 

.Behçet SAPA 

UI 

Şimdiye f czdar bun
lardan 84 tar.esi 

~ akafar.dı 
-w-

M~ltt,.;- talcb ı 

saatleri e"'ruı.sıı aa 
ve sınemalarda d l malanna 
mitni olmak k 1n ''<ıii · v .... ıta.si
le yapılın ta.ha,.. · -. t 'evam et
mektedir. Şimd· k dnr bu 
şekilde 84 mel~ tal ·besi ya· 
kalanmL'~tır. 

Bunlar, polis t-.1 n.fındmı men
sup bulundukları mektep1cre 
teslim olunmurtur. Mckteb in
zibat meclisleri bu talebeleri 
derhal 3 gün tudı muvakkat 
cezasiyle ce.zalandırm kta ve 
ayni velilerine h ber vermekte
dir. ŞimdiY.e kadar polis vnSJta
siyle yapılan tahr..rriyat netice· 
sinde elde edilen net·c.-eler Maa
rif Vekaletine bir rapor halinde 
bildirilmektedir. 

.........-;.. . ....,... ___ _ 
üniversitede 
tasarruf günü 

Şımdı ~vd:ıki ııok ı ı 

(B.a9 tarafı 1 inci aayfadı) M n:ıkalat Vekili muht c (" •-

kısa bir tarihccsini yaptıktan det Ker! n tnred3yırun d kk t ve 
sonra gayclerini ve yetiştirdiği fnsa! na rları a n...'7et.m c . tı 
elemanların memlekete fayd:ı • yorum: 
larmı uzun uzadıya teşrı1ı et· Resıni muameL.'Cie dj .ı b 
miştir. Mekteb direktörünün ve b:ıkikati iltizam · 01 degıl 
çok alkışlanan hitabesini mü- midir? Hakikat hılifı ~·wL;ııL:ı 
teakib pro!esor Subhi Nuri lleri mcnsub oldukları ıJ t'.} ı y3nlıo1 
söz almış -v-e alaka ile dirJenen yola sevkedenl~r t: b ı meyd .. n:ı 
bir konferans vermiştir. Mck- çıkarıp tec7jye edilırl r. T~kıl1-
tebin askcrl;k öğretmeni, milli tı E ~iye kanur•·muzun 82 inci 
iktısnd ve tnsaITUfun n kcrlik maddcs·nin ikincı t ... ~ nda (-:ıh-
bakımında'n ehemmiyetini teba- .. a ald olar..ık vukubulıın nüra~:ı:ı-
rüz ettirmiştir. tının neticesi müstediyc Ulhriren 

Müteakiben mekteb talcbele- tebliğ olunmak mecburidir) dcnil- 1 rlııden lnzıları .,öz alarnk mil- ını3 olmaıJI 1a ragmen istıdan ıe-
ıt iktısad ve taqarruf mevzuu et- m::ı iki neyi mütcc;a•iz bır za-
rafind lak l h"t ıruın ceı;absı-.: bır:ıkılm: ı doğru 

n a a top ayan ı abc- mudur'.' 
ler irad etrll!Jcrdir. 

aat 15,30 da merasime niha
yet verilmiş ve müteakiben 
mektebin lise lasmı için tesis o-

Nuruosmanlye, ~ercf ıokajı 
No. 38 Kayseri po..U mıı· 

murluğundıtn m ıt .. k.z d 
Sad ı Endurüat 

-- at -

Hazırlanan yeni kanun 
mevkii tatbika vaz 

olunuyor 

D vlct memurlarının belo
crye hizmetlerine, ve belediye 
mt>murlarmın devlet hizmetleri
ne girmesi üzerine tekaild hak
laı mm tamamen kaybolmasını 
zaruri kılan 1683 numaralı ka
nunun tadili hakkında hükft
ınet tarafından hazırlanan kjı.· 
nun layihası Bliytik Millet Mec
li"i Uırafmd=ın kabul olunmuş
tur. 

Bir ka.c güne kadar neşroluna
rah meri)i et mevkiine girecek 
olan ve belediye memurlarımn 
devlet hL-:n etlerine ve devlet 
mwıurlarının belediye hizmet
lerine girdikleri takdirde tekaüd 
hakbrını mahfuz tutan yeni ka
nunun u dil olunan maddesini 
nyncn c.-ağıda veriyoruz: 

' Teka.üd sandığı teşkilatı ol
ıruyan mi:llmk bütçeli dairelerle 
hususi idı.u eleı den ve mülga 
şehr m:ınetl"'riyle İstanbul ma
h:ıJli ~darcsinden ve Ankara bc
lediycsindPn maaş alan memur 
ve muall"mlerdcn umumi müva
z neye dahil hizmette veya u
mumi m~ azcırden bu idarelere j 
\ e ~ a.J:ud b:ı;ı dairelerin birinden I 
umumı muvazeneye nakli me
ınmiyct etmiş \ e edeceklerin 1 
ev\•clcc umumi müvazenede ve 
idarelerde geçen hizmetleri te
kaüd kanunlannda derpiş olu
nan hi?..met müd:.!etlcrinin hesa
bında sayılır ve bunların teka
iid ve y~tim aylıkları son bulun
dııkJ,ın idare bütçesinden veri
lir. 871 ı:;nyılı kanunun 14 ün
cü madd~si lıükdmleri mahfuz
dur. 

Evkaf, Ziraat Bankası ve 
miilga. Şchrc:maneUerinde 1 ha-
7.İran 928 ve 1 ha ziran 930 tari
h inden evvel geçmiş hizmetle
rin tckaüd hesablarında sayıl
ması bu müddetler için tekaüd 
nidab \·eriloıis olmasiyle meş
ruttur., lunan talebe kooperatifinin res- -----..-.,-.ı:z::~-~~-' 

mi küşadı yapılmıştır. Koopera- ------------------------..:___ 

tifc bağlı bir talebe tasarruf K b d d ı • k 1 '.J 
E~! ~~~ad~esp~ra 0~~~~~~: lr a a ayı e ı a n ı ı ___ ,. .... 

tJniversitet1e H k 1 k 1 h d 
1stanbul ünrn~rsitcsi lktısacl em iZ ara fa 1 m;ş, ı em e Sİ• 

faktiltesinin de iktısad ve yerli b k k . f 
mallar haftam münasebetiyle nema memuruna 1 c a c e m iŞ .. 
hazırladığı "İktısad günü,, dün ;;, ~ 
saat 16 da tiniversitc merkez 
binasında kutlanmıştır. 

Mera.simde üniversite profe
sör ve doçentleriyle kesif bir 
talebe kütlesi ha.zır bulunmuş
tur. lstikW marşı ve açış nut
kunu miltealdb profesör Yusuf 
Kemal Teng;rşenk ve doktora 
talebesinden İffet Oruz birer 
hitabe lrad etmişlerdir. 

Üniversite do<;en tlerinden Zi
yaeddin Fahri Jı.,ındıkoğlu "Ta
sarruf terbiyesinin içtimai şart
Jan,, menuu etrafında. çok ala
ka toplayan bir konfer" ns ver
miş ve mütetı.ıdben ikt?sa.d fa
kültesi birinci sınıf talebe inden 
.Akil Serdaroğlu, dördüncü sı
nıf talebesinden İbrahim Özki
raz birer hitabe irad etmişlerdir. 

Merasimin son sözü iktısad 
fakültesi dekani ömer Celal 
tarafından söylenmiş ve bu su
retle merasime nihayet '\'erilmiş. 
tir. 

nı 

nyı el inden! 
n·ye b."l .. ırMı tı . S Ph'-'ddin ken-

dı y bı nda pa-

17 

knrarıı.ı: olup ıdaresi de 
Bu zorlulhın izalesi için hır 
tırm:ılar :> ap 1 nıştır . 

1.bk ı <> uk barutu emni)"di ollll 
az m !,:tarda kuru pamuk beril.., 
patı W r. Bu b:ırut köprüleri, af1ll' 
l n rıunak için kullanılır. Şid,,_ 
~Uıyan pnmuk barutunu d .. 
rudaıı d ;lrUy:ı top naınıalllil 
kufüınmak caız değildir, ~ 
bozar. Bunu11 için asekıa içinde ...... 
ledildıl•ten onra ip veya şerkl ... 
linde kurutulur. Bir mikdar Nlttd' 
gliserin \ eya madeni pelteler ~ 
le Nit.ı·o - Selluzdan k.GnUt yapJ#• 

Nit .. o - Gliserin lMI ~ 
k~fedUm

S b c ndu trısinin plk ~ 
ol<ıu l er· i azot a3idila ...... 
cdd· k yapılır. Bu nuıdde .. ...-. 
l.G \ C' t: :ıllüb noktaa& 13 --
eılau a~ır yaglı mayidir. patıafll' 
h alıın clcrhol k91fedılm&.- ~ 
paUayıcı ol· rak istimali dama .,,.
radır. llir mayi olduğundan dolıll' 
kolay ko!ay nakledilemiyO&"du. NP 
bel bu mnyıi Kicselgubr den11eD ilk' 
taı.la absor~ <'ttirerek bu mabZUI" 
ort:ıd.ın k. lcL.rnııştır. Dinamit ~ 
maruf <lan uu ~tlayı.cı madde .
ın:ıdcn ocnkk.rında ve kayaları plili!' 
çla.nı.ık içın büytık mikya;;da ~ 
nı.lll'aktadı laı·. 

Et : htikarı mı? 

--»O«-- l t b< ne ı l n ynh ;;mh de- 1 

Belediye ikhsad mUdlr 
IOğO harekete geçti 
Et fiyat,.lannda anormal bit 

tereffü görülmesi iizerine bele
dıye ikt.ısad mü<iürlilğü derlW 
tedldklern bMlamıştır. ~
yenin yaptığı tedkikler Uzeri.118 
et fiyatı rının Baht~ 
dağlıç 70, kıvırcık 75, kuzu 90 
ve karam:uuıı 55 olduğu tesl:ait 
olunmuı->tur. Bu fiyat Beyoğlll 
ve İstanbul cih ... tlerinde baaı te
reffü \'C teıı:ıkusla.r göate~ 
tcdir. İktısad müdüılüğil fi· 
yatlarda anormal bir y11ksell# 
gör'diiğü takdirde ete uami fi
yat koymak üzere teşebbüslert' 
girişecektir. 

-->cc--

Portakal ihrl!catı mu
vakkaten durdu 

Düıı muhtelif n ınl · tc HO 
bin liralık ihracat ır.u:ımcl!: ı .ay -
dedilmiştir. Bu m ddcler mcy:mında 
Rumanyııya külnyctU mikdardo. mnn 
dalına scvkedilmlştir. Portakalın t!
sansa titbi tutulması üzerine Ruın:m
yaya yapılan portakal sevt.i;yat.ı mu.. 
ukkat bir müddet icin durmustur. 

alaka günden C(ine ortmaktıdır. Bu
nun sebebi balkın mi1H piyangoya 
verdllf paranın mühim bfr l,smırun 
MilU llıl.lldafaa hava kuvveUerine ve
rild~ btlmesidfr. 

Mm! piyango idaresinin bu sene
ki yılbaşı pi)oangosıında da bilet ıılan 
Jar 1elWıe bftyQk t.."ldll~t y.ıpılmıstu·. ı 
Şimdfıe kadar tertib ohınnn yılbaşı 
pi:yaıt80larmda tam bileUcr 100, onda 
bir bDetlıer 10 ve 20 de bir bilcüer 
5 lirQa satılmakta idi. Halbuki bu 
sene ydbqı piynııgo.'!unda tam bi
lıetler JO "'9 ,.rm\ biletle!' 15 l!Tn:ya 
indirilnılstlr. 

T ıı: f-
1 l l" 

ılır.-ıuı ını soyler. l~ı 'c ge
r deki bo:ı yerlere oturtulmu l rdır. 

Callb:ı lu ise hem M 1 cd llu
zaf!mn, l em de Sal.ih:ıddınin n
ları sıl..-ılmış ve .Mehmed. tı.u:ı er 
dayannmıy:ır:ık: 

- Yahu doğru oturun be' Ayıp

tır be. Kızl.ırd:ın ne i ti.> o,. m· ız . 
Siz sinema seyretmeye mi ı; ld niz? 
Sarkıntılık etmeye mi? .• 

Dcınlştir. Zaten kızların önlerin. 
den k:ıl.dınldığuı:ı kız:ın &!jJı: d
dln bir de böyle lM i<;itince r ı ... tiııe
ı in sonunu dar bulmuş ve paydos 
olur olmaz sinema kapısının üniııı
de Mehmed l\Iuzartcrln gırtlı:J8ına 

ynpısmışt.ır. 

- Sen misin ulan be? .. Buna de
din ha 

Mehmed Muzaffer ise: 
- Git be kardesim. Sen ı, b:ıdayı 

bir delikanlıya benziyorr:un. Day:ık 
yem~m şuradan ııı: bil ı kır dll
meni bakayım ... 

1' I 111 C <ut d " J~ kedi g bl 
c k nı tcbınc komuş 'lie tıpı tıpış 

ka akolun yolunu tut u ur. 
1 tc dıin hiiki.n 'Mun°bin karırısına 

gelen bu knbaCL-ıJı d hkanlı kendi
smi ŞÖ)lC! m dafaa ediyocdu: 

- Ben kızlıra bır ııey 'apmadmı. 
Hep bunlar itrra. Aaıl dayak :ri
ym benim.. da~ acıyım, diyordu. 

Neticede şahidler;n n polisin ifa
dele.ti ile 'o;;:'anın yukarıda oldulu 
gibi cerey:ın eylediği sabit oldu ve 
ııu k:ırar verlldı: 
csu~u sabit görfilen Salfilıaddlı:ıin 

yaşl küçült olduğundan 16 gün bap
silc d<'rhal tc'<kifine ve Mehmed 
MuzaUcr1n de bcroıctine karar ve
rilmiştir.> 

o arow~ polisin yanında mah
kemeden çıkan Sa111hnddinln arka
sından iiçüncü sulh mahkemesi hl
kiml Münib ~ylc s slenlyordu: 

-- Bundan sonr:ı siucmnda na.c;ıl 
oturulachtını Ö;'renirsln artık zan 
ederim. Bu senin kulağına küpe 
olsun c mi" •• 

i ihtikarla milcadelı 
için yeni tedbirler 

( Ba;ı tarafı 1 ine da) 

Başmüfettiş Lti.tfiniıı de br 
ZlT bulunduğu içtimada bul ~
tikir hadiseleri tedkik edihnil 
ve bunların önümüzdeki toP" 
lanbda karara bağJanm• _,, 
bul edilbıiştir. Bundan ~ 
makara sa.b§lannda da ...,_ 
fiyat haddi konulmasa kar_. 
laştırilm)itır. Bu fiyatlar ~ 
miııyonun perşembe ~ 
cağı toplanbda teslllt • 
tir. 
Mürakabe komi&yo-. wkiWI 

bağlaadl 
Şimdiye kadar mmtab tiA9' 

ret müdürlüğüne bağlı olu 8r 
yat mürakebe komiQoau doil9" 
dan d~ruya Ticaret VeJd"'tW' 
bağlarunı§tır. Komiayon, velı6-
letle resen muhaberede )MllUD& • 
bilecektir. 



t TÜRKÇEYE ÇEViREN ~ 

[ Hüseyin Cahid YALÇIN~ 
(O " tarafı 1 inci aayf .. dıı) 

ın" ası kalmaz? Ya Alm 
) a 1n ilt ·e böylC' • dıl 

r.' k prc ı · 
m c si 

-65- ıfla.r. :?!!illet er v fı..:rd
ler, b<> hı.rı 1dnki d :vlet adam-' 
laı .m 1 !TSI cuhl'.ll'JJU1. i · k 
e mi rl r Fütuh t h rbi an- ı 
cak \ lct eflcrinin zoriyle ya
pıt . 0!11 rın hnlkı \irüt.l-- -
mck ıçin ileı; ziird kler· balı -
ne · letin yaşamk imkünmı 
bulamaması yahud kar 1ı tara- 1 

fın · harb hru>.ırlama ı "'İbi 
sozlerdir. Adil bir dünya kur
mak pı ensipinin ilanı bütün bu 
balı n leıi silip siipiirmek kud-1 
retini haız olacaktır. I 

• e 

n :ıye r~smi su -
t liğ edi dı. 
yı ı ı ye ederken, 
bun llibbC'ntrop 

tli bir iatisk:ıl 
hı aye içın bir ve-

1'1 I ittihaz etmiş olduğunu d.a 
a.nlatm tk ı:;tcrim. Hatta ahvale 
dal I} i \' kıf olması icab eden 
esk ı hu f ııgilız nazırı ~azetc -
ilin i ınde maje tenin hukfı -
lnetinin 'riRi, şapk ı elinde, 
Ribhentropun )1 pısında bC'kler 
bir hald tanir ederek heye -
can j. d.ırmaia çalıştı. B ı 
su' c bile Rıbbentroptun 
b . ka kuruıeyı nı ·mııwı etnu
y k bö le bı r :ri ecnclJi 
ın •!ftleketlere ya~ manın !uglı
lerenin men!aatlcrine hizmet e
dC'c eği yahud .fjer f ve haysiye
ti i telüi kabil olacağı zannın
da. değilim. l'alıın.t. Slrf bil' v -
kı·ı ı ib riyle dtişünüliirse bu 
Sôz • doğru bile dt'gtldir. Bas
\'e n mecburi ntiln-rük bak -
kın ki beyanatının Alman hü
kfılllt'tıne t bllgı s•rf fngıltereye 
tn ı , eden hır şeydir. Bu. . u -
h iz ki hariciye ıazırıwn ~h
sın yapılması z::ırurl dcğildı. 

Bundan başka. Prag vak ,ı
sın :lan sonra Bcrlinden <'cltilmc
ınin l ı.zı Jndrtlmt"f:rmn pek 7.ıya
de C':ınını sıktığını, bu jnfinlını 
17.laar va&ıe9i. U.meırtan mem
nun ol cagmı, Ribbentroptan 
bir mülikat istersem burıu ge
cıktınnek hususunda baıı ma
terctler bulmaktan pek sevinC' 
duy C3.gtnl tamamiyle bılıyor
dum. 

Bu kadar a ık bır tuzaga hiş 
ın kten ictinab e<liyordum. 

İki güıı sonra. 28 nisanda, 
liıtler Reichstagda nutkunu 
\'ereli. Buruia, Danzingin Al
ınan Reich'ına avdeti, Lchistcı
ııa Danzing limruıında ıktı..,adi 
gar..ıntilcr verilm<'~i temelı tize
rınt· yapmış oldugu teklifı ilan 
etti. 

Koridordan hu ici ez memle
ket imtiyazını haız bır Alman 
koridoru açılacaktı ve bir te
Belli mük9.fatı hizmet.inı gö mefc 
tize. e, Slovakyanın gurantisine 
Lehistan da iştirak ede ekti. 

Ayni zamanda, Hit!er Lehis
~n - kendi tabiriy vcçhi!e - bu 
al enabane teklifi reddettiği 
takdirde bir daha tekrar ed'l
!rıi. eceğini beyan etti, bütün 
Ilı clelerin harbe baş vun 1-
ın lan halledilmesi hakkında
ki on senelik Alm~n - Leh uz
la masım fesheyledi. Bu anlaş· 
nı vı 193( de mareşal Pil. uclski 
i~ ımza.lamıştı, d ha beş sene
lik müddeti vardı. Ayni zamau
<fa, İngiltere ile Almıınya arıı.
sında 1935 tarihindeki dı>niz 
tnt ahedenamesini <le tel. taraf
lı rak bozdu. Reis Rooseveltin 
on enclik mütareke teklifini 
\te taamıza karşı garanti edil
!rı ı lizım otuz mPmlekd hak
kındaki listesini gülüne: şekıl
de tasvir için bunu fırsat bildi. 
'l' m bir hafta sonra, miralay , 
b k cevab vererek Leh dava
lhnı imla etti. Onun beyanatma 

h
göre, Lehietan bu meselelerin 
alllnı temine hazır idi. Fakat 

itli.ısa.vat esasına göre, hür su -
re te n:rilzakere edilecek ve Le-

1 
h tanın hayati menfaatlerini 
a.a.Wl tutacak bir muahede te-

meli 'lzerine hu meseleler halle
dilebilirdi. 

l tc böylece çıkmaz vazi
yet k t'1 hal almıştı. 1939 ma
yısı iptidasında. Alman - Leh 
mımascbetlcnnin hali 1938 de 
Almanya ile Çekoslovakya a.. 
rıısında hükuru süımüş olan ha
le hayret edilecek derecede mü
sabih buluııuJ ordu. Vekayiin 
bundan 90nralri cereyam da 
böyle oldu. l!':ıkat ar.ada bü
yük !aklarda vardı. Daha ti 
b angıcındıınheri a.Jikir' idi 
ki Lehlı1er hiç bir zaman, Çek
lerin }aptıklan gibi, kuvvete 
boyun iğmeyeceklerdi. İngil
ter nin de 31. marttanberi Leh
lilerle olduğu gibi, Çeklere kar
~ muaheden meye müstenid 
vecibeleri yoktu. 

Mr. Chamberlain tekrar MU
nihe gidemezdi. Şimdi Reich'a 
muttasıl bir arazide yaşayan 
sağlam Alman bloklan meeele
s mevzuubahis değıldi. Vikıa, 
k ridordan yabud 400 bin Al
man nüfusunu ihtiva eden Dan
zmgden adecc bir geçilj mae
lesı mevzuu bıahsol3aydı, Alman
yanın davasmda büytlk nisbette 
bır hak mev ud olabilirdi. Ma
•nafih, böyle olsa bile Alınan

ın Münihi takib eclen hare
C'rı ışı m~mi:> le berbad 

~ 'ştr. Pragd:ın sonra, bilttin 
di' lya i('.·n olduğu gibi, LchiS
ta iç'n de açıkca mnlüm idi ki 
Hltlerin mitün vad'arl bir tak
t relerinden başka bir şey 
de~ldır. 

Danzing de, Südetler arazisi 
gibi, kirazn ilk lokma.il mı ohL
' biitlin kondor, Posen ve 
8ılt~1.va ikinci l Jkrnayı ve niha
) L<.'histan fatiklili üçlincU 
l lraıayı mı teşkil edecekti? JlU
nihde yapıldığı, fakat hiç bir 
zam:ın tutulmadığı gibi, sırt 
lahi garantilerden daha fazla 
bir . y lazmıdı ki Lehlil.,rin pek 
m ıhik ohn ('ndişeleri izale edi
leb lliin. L~ hlılcr ce ur idiler 
lhtiıu lki keneli cesaretlerinden 

Şımdıye kadar bu pren°ipi 
müdafaa eden garb demokrasi
leıinin sarih. bir planla bır sulh 
taarruzuna geçmesi en sıkı bir 
saru üı·<' tabi olan, haric ile ınü
nascb ti kesilen diktatörlük 
menli erinde laüe h Ikın ku
la~ma gickr ve ruhuna gırer. 
Bö) le bir teklifin yapacng1 te
sir(' diktatörler bile boyun iğ
mek mecburiyetinde kalır. 
Fakat hakikaten adil bir dünya 

kunnak prcn.sipi bir hayal te
Tfskki ediliyorsa, o zaman sulh 
şartlannın bütün bütün başka 
bir tarzda tesbit edilmesini 
beklem ·k liızım gelir. Bu sulh' 
şartları 1914 - 18 harbinden son
ra akdedilmis muahedenamele
ri cok h<ıfif telakki ettirecek ka
dar müdhic; olacaktır. Mesela, 
mağl(ıb milletler bugün yıktık
ları memk ketleri tamir iciA u
zun ne iller mi.iddetince · gaHb 
Ulkc>lerde ı mclelik ile ömürlerini 
geçireeel.lerdir. Müstal~bel Av
rupa ya bütiln bu kabusları a
taı ak nıhay<'t hakka, hilıTiyete 
ve adalete kavuşmuş bir medeni 
dünya a*aktır, ya ilk<:ağ1arda 
bile göriillllemit derecede müd
hiş tahakkümler altında inliyen 
ma~ lub ve her türlü insanlık 
haklarından malın~ milletlerin 
csurcti üzerine m il e s s e s 
ve gene ordulara, donanmalara, 
gizli itWa•w., dipk=w ma
n \.Talarma bajll air galibi r ve 
ha.kimi.er saltanatı mamarasım 
arzedee ır. 

Hüseyin {Jahid YALÇIN 

ba e•m<'yi biraz fazla seviyor-~--•••••••••-. 
l ırdı. Fakat H. A. L. Fi8Cher'in 
o teshirkar Hi~ .ı ~ 
unda kendil ir en baln1cderirıen 
dediği gibi, "A vruparun çablak 
parlavan adamlan • endişeye 
dü ,mek için her ttirlü sebeb 
va lı, ve bu defa da ceaaretleri
ni gi, teı-mek ihtiyacını duya -
caktardı. 

.M vwın ilk günlerinde ve perde 
nihayet harb. sahne i üzerine 
kapanmadan ~ k o müz'i · 
dort :ıy'zaıfındn uı umi v ziyet 
hakkın·'a.ki tahm"ninı rn idi. 

ÇEMBERLIT~ 
S

0

NEMASVnsn yarın 

matin lerden iti~ eınsa
li g ·ruımemijt müstesna 
pr Tamım kaçırmayınız. 

~Ell~ Er IUJBBANI - BA.· 
BAJ,ARIN Gl~Alll -

lar~ mümasil unoWmez e
serin ywııtaa beynelmilel 

ıo;;olı~ rnaft l'Riyiik 
san'a.tki.r 

EMiL JANINGS 
Gayrı m lhuz bir hadi.~e hu

sule gelmez ·e. Y< hud alırnl ve 
sçraitin yenı bir kombinezonu 
i f' miidahale etmezse, taktikle-
ri hiç ueğj miycn Bitler bekli- tarafından yaratılmış 
~eeekti ve bu arada her ibtima- -~BERT KOCH' 
le kum hazırlanacaktı. Tıpkı 
geç-en yazda yapmış okluğu gi- HA y ATL 
bi. Danzigi hnrbe hizum kal- -
madaıı elde etıne~e ınU\·affak o- -Ol ü m e k arş 
labiline, bu onu bir an. içia 
tatmin edec ktı. S 
Raı bszi Danzigi ele geGire- a V 8 Ş 

ıniyeceğıni anlarsa. niha et har-
be katlauacaktı. F at ancak p • d ı·r·kı 
kPnJ İtle gayet nlÜSaid görü - • arrs e 1 1 er 
nen bir uakik.ıda bunu yapa
caktı. Tescbbüs daima ondan 
P,elt.'<:ekti. Hatta D:uızig- ve 
koridordan muvakkaten ı>lini 
Ç"ksc bile bu onun t"'leblerinden 
ve hırsıcahlazından v z geçme
si mannsını ifnde etmC>zdi. Sa
dece amm,ıkt.a olduıhı müsaid 
fırımtın zülıur etınem;R olması 
demekti. 

B&1 rolde: 

Ray Ventura 
A vrıca: Paramunt Jw'llal en 
sOı1 harb 'c dikıya haberleri 

Hayatınızda gülmediğiniz 
kadar glilmeğe hazırlanınız. 

Çiinkü dünya komikler kralı 

ARŞ AK 
Palabıyıkyan 'ın 
Bu~iin«' klul:ır Qevircliği eD 

miil"t mmel filmi olun 

Nihayet su kan~atte idim ki 
28 nisanda Leh'stnna yapbğı 
teı~ur yahud ültimatomdan da
ha hafif bir hal caresıııe hiç btr 
zaman intizar edilmemek lft.zım
dı. Çiinkü o t rihtc majestenin 
hükumetine razett"ğ'm gibi, Le
histan me~eıe ·i, H tlerin q1kar
d101 bir m ·sele değildi. Bir A· 
vust.uryalı olmo k sıfntiyle; Le-
histnna lmı "l herhangi bir 3 Ahbap 
Prusyalıdan d. ha miisaid hissi-
vat beslemesi ımimkilııclü. Ko- ç·a v u ş 1 ar 
i·idor ıle Danzıg hakiki bir Al-

ı· yardım 

ı yardı -
halle ve 

yetlerincc 
tesbit \<' onlor 'Was.ta ıylt' ıf:ı olu -
nur. Hukümet rue ı "e nı:ıhalli 

bcledıy er bu hu u u wlub \·e temin 
ve adil ne bir ureti tatblkıni mu
rakabe ile ın...kellclurler. 

ı bu heye !erce tcsln. olun:ın yar
duı ı ;ı. apmaJdan ını edenler hak 
kında mezktir hcyetlcrın ınabza\.nsı 

uzcrınc tnh ılı cm aı ı nunu tatbik 
olunur. 

72 inci madde t de 
cYarclım edecekler e hvali mali

ye " ya Hicud s .. ı lı~ı şarttır. 

Fı .ırda 'c izınsız bulunanların aile
lerıne yardım y ıı;ıılın ı.. 

73 uncü ın ::fd • 
'\ tt erde ~ p l cak işbu yar-

dıma ıdart'i hu u ·ye ve belediyeler 
de ıstlrakc mecburdur. 

Koy l anununıın 13 t ncu maddesi
nin 19 uncu fı r ı da şdyledir: 

cKuy halim dcın 
loınn ve bak:ıc 

Bu da köyun mec url 
nıa,, ndııd r. 

, harman-

}'azlfeleı i 

Bu okuduğum kanun maddelerin
den !aşılıyor ki, bu Zile esas ıti
barile kö7 ve mahalle in ihtıyar 
lıeyetkı ine tevd1 edilınış olmakla 
ber b r mukellc!iyctın matrahı, nıs
belı, b Yet usulu tayın edilmen -
tir. Koy t'C mah lle ı~ yar heyetle
rinin t.ıkctirinc le kcclılmıştir. 'Mu -
keller yetin tatDtkı için .ıyrıca bir teş 
klıiıı ct:ı y pılını_,.~ do rud:ın doğ
ruya h yar heyetleri tar.ıfmdan go
rüln csı abu! ed ı ı ür. Bunların 

v azil leı ıni iyi ifa etJ eleri için de 
beledıyelcrlc, mahalli hükıimet re· - ı 

!erine t.akıb ve mw;.ı1: be vazifesil 
verilmi~ür. D ılıiliye Vekaleti de 
bundan dolayı, bu · le aliıkadar o
larak. o un taldb , tanzıml ve Adil.-\ne j 
sureU.C c-ercyaumın teı ı ı ile kmdinı 
muk.cll f orrni.ı :tür. 

Dc>nıııı arzettiı::ını gıbı bu mukelle
f :>etin matrahı, ni.sbet ve cibayet 
usulle i tayın cdılrn yıp açık bmıkıl
ınası, biz 1 anl.ı lıgımızı:ı göre &OY-
le bir bt'be mü terud olacaktır. 

Bu y ı ı ... e mu el ef olan köy 
leı n d • ı 40 b.n raddesınde ve ma
hallele'r · e le .ı b nlt: ·ledır. Bunların 
her b rı · nın hu:su iye•ıen, kudreUer1 
ve k:ıb lıyetl ri, y· pacakları işler: 
ınütehal.für. Yırdım gl:lrt.'Cek allf!le
rln ahval ve vazıj'etlt'rı de elbette 
birıbirıne mü ıbıh deg.ildır. Bu e-

. beble Bunları hır kaide Ye zabıta 
altına nlmayı yüksek heyetiniz mu
\i aük gormıyt.TC ı ü.h tllderiııe ter
ketm lıulwıuyor. Bu ta.ı:z ve tatbik 
bizim gördügiımUze gore köyleı"Cle 

daha iyı, n c \ m bulunırıakta

dır. Çunk ı k• l rde y pılan yardım 

daha zıyade • yıu \ e brocni olarak 
cereyan et ne ,t dır. Oı ada bulunau 
insanfar irılı rl ı ıni d h,ı iyi Uınır, 
aralaı ınd lco uluk 'e akrabalık 
glbı biı lakım ı una ebeUer vardır. 

thtıyaçl nı d ha ıyi takdir ederler. 
Bu tar?., mukell Cleı için de daha z.i-

ınan şikayeti idi. 
İstikbalde Almanı a ile Le- s . k t e d r. Dunw1 t bıı il 1 olarak fa-

lıistan arasında hakiki bir mı1b 1 r kirlere dııha ağır mukellef yeUer du-
teessüs edecekse bu meseleler j Türk9" södü nüshRSJ ~llyor, zenglnl ·e dııl a ham. Tatbi-
Jıakkında mımsifane bir hal ça- knt bize bu m:ıhrurı gô terdili za-
resi bulunmnk icab ederdi. Bu- SARAY ve iPEK man çarelerini aradık. EvvelA şehir 
rasıııı hakikatte majestenin hU- Orijiıaal dHdekl nüsh88I \•e k. abalord.ı 'nzi elerin mahalle 
kiimeti tamamiyle takdir ediyor- Yalnız MELEK sinemasında heyetı ihtiyarly leri tnraündan .ııör-
du. Başvekil yahud Lord Hali- y ARIN AK ş A M düıillm~ ine im an bulamadık. Cu~ 
fax tarafından bu tarihdcn son- BA.Ş.l.!XOR kü zaten heyeti ihtiy. ıiyc diye bir 

ra irad edilen ııutuklann hop- ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~e~y~kn~l~m:a~d~ı.~M~u~h~t.n~r~lı:ı,ı~ar~~ilp~~ed~l::
sinde ve benim Bitlerle, yahud 
herhangi bir nazi lideriyle \'U

kua gelen konuşmalarımda adi
lane bir hal çaresi bulmak için 
beslediğimiz arzu. kuvvete kareı 
kuvvet ile m tidafaa azmimiz ka
dar açık surette izah olunuyor

Yana matinelerden itlba.re.nı programlara iliveten 

Çarfl AZAK Şehzade FERAH sinema 
kap1 batı larmd'a 

du. 
Yunan-İtalyan harbi ıik• ,;;~ TüRKÇE 

(Arkası Vlll') 

cıı n t ed e usul 
.udur: Kend lermi yardıma muhtaç 
tel• ki cd n :lileler belediyelere ve
ya belerme, k :> lerde de muhtar
lara "e ihtiyar hcyeUerinc n racaat 
edeı k ·• t h .ik«t neticesinde buııla
ı n ya ılıma n htaç oldukl;ırı tf:bey
yun cdt ı e ·er.ctilermc heı .ıy yar
dım Ydl .lır ve bordroya il c le·. 
Ş ıı~ diye kı: a. r btıtun mcm le kette 

kcııd.lcı me y rd m yapılmad ı:ıudan 
\ cya ~ apı luu yardımın a7.l.ı6 ndan 
d l.ıyı doar dan do ruya 'cva ,. astta 
ı le bize yapıl. n ı .... iıyctıe. ın ndedi 
31 d'r. Bwıl:ırın hepsi t.akjb edılm 
\ c ' lcr nden yurdıma muh ç olan 
. ıl .• j. d ı lıır yapılmış . 

Arkad ızın ualınde bır nokta 
d<..lıa v rdır. Bugünkü va ı;>cttcn 

ıun olup olmadıgınuzı ve dalıa 
lJ' ti ıır yıp a m:ıdığımı ı soru -
Yorl . Yilh k heyetin d ıalumu

duı ·• Cumbunyet hukCune uı şıa

n bl lunduıtu 'Wad,Yette ka IDi4 de-
l daha iyi ni aramaktır. Tec.rube

lf'r· n bize oğ ettiği vaziy tlero gore 
dnlıa irlsmi ar<ımaktan hal k lma
dı • Bunun komili yardımı k nden 
çıkarıp doğrudan dogru~a bi hu • 
kümct vazifesi olarak ele :ılının ı 

Ba ekAlete tı!kllf edildL &,;;\ klılf't 1 
ı' t tkik ettirmektedir. Daha v· usul 1 
bulctugumuz 7.aman onun m nunı

yetle tatbikine geçccegız. B n !yo
rwn arka~mı tatmin eti ı ı i'? 

Dahil ye Ve iliı iıı bu iZiih. •11 ta
ki ku üve aelen sual sahi Re
fı '· in e D hılij;e Vekili taraf.ndan 
Y Uev. ·., hoıttau dola,Jı tt!6cl ,. ey
lemışti.r. 

tTAiYAN 
müdafaa hat 
tı yarıldı 

( 8ııttarafı 1 i1tcı uyfada) 

manın henüz müstahkem mev
kiler işgal ettiği ilave edilmek
tedir. Havanın fenalığı ve hava 
şartları rüyete minidir. 

Sudan hududunda lngıliz ke
şif kollan dün yeni mm affa
kıyetler elde etmişlerdir. 
lb.lyan gazetelerinde bedbbıllk 

Ron1a, 16 (a.a.) - Stefnni a
jansı bild.il'iyor: 

Popolo di Rimo gazetesi di
yor ki: 

Yedi gjmdenberi Marmarik 
çölünde İtalyanlarla İngilizJer 
arasında devam etmekte olan 
muharebe, ŞimaD Afrikadn 
şimdiye kadar vukua gelmiş o
lan en büyük meydan muhare -
sidir. 

Bu, hatırası tarilıte daima 
k l cak olan muazzam bir mey
d m muharebesidir. İtalyanlar, 
O! ada, İngiliz imparatorlugunr:.n 
muazzam kuvvetlerine knrşl 
ç ırpışmaktla şeref ve iftihar 
duymaktadır. Diğer taraftan, 
İtalyan \'C İngiliz kıtala.rı ara
sında 13afaktan güneş batıncıya 
k"'dJr devam eden çok kanlı mu 
harebel r vukua geldiğini ve t
tal.}lanların İngilizlere muazzam 
kayıplar kaydettirdiklerini te
barüz ett'.ren dünkü tebliğ gi
bi t bP~ler, İtalyan kahraman
lı!!ını ve muharibliğini ve ayni 
zamanda İngiliz imparntorlu -
ğuna karşı mücadelenin güç -
lükleıinı bir kere daha göster -
mektedir. 

Romamn kanaati 
Roma, 16 (a.a.) - Stefani 

ajansından: 
Siyası Roma mahfillerinde 

hasıl olan kanaate göre Mar
mariçe çölünde cereyan et -
mekte olan muharebe bir hafta 
belki de daha ziyade devam e
decektir. 

Bu hususda bir hüküm ver
mek için muharebenin neticesi
ni beklemek lizımdır. Şimali 
Afrikadaki İtalyan kuvvetleri 
Libya kıtalannın yardım ile kah 
ranıanea muharebe etmekte ve 
araziyi karış k&r13 düşmana 
terkeyl mektedir. Muhn.rebeye 
iştirak eden kuvvetlerle ihtiyat
ta buluııan kuvveUerin va.ziye-

(B 

N YYO k, 
Cnitcd Pr 

Pre.::ıs Amer n a ns 
vicrc muh b·rl ri ~ n Jırdıgi
ne göre, L. \ 1 kanunuc\. vcl 
nazırı r hcve>ti · tim:ımı m 'tea.
kib, FransıZ polisı taraf mdan 
tevkif edilmiştir. 

Salılhivettar m hfıllerden alı
nan malhmata istinaden Ame
rik n ajansları muhabirleri. da
hiliye nazırı Peyrou on ve di
ğerlerinin Lavali Paıiste müs
takil bir hükfımet kurmak ve 
Fransayı İngiltereye karşı har
be sokmak teqebbüs ile itham 
ettiklerini yazmaktadırlar. 

hgil~ft'lle akisler 
Londra,, 16 (a.a.) - Müsta

kil J<'ransız ajansı bildiriyor: 
Tirı es gaz te.,,i L. vahn dı.iş

mesini Vichy ile Almanya ara
sm<la iki taraflı oyun oynanma
sına atfetmektedir. Bu gazete, 
Lavalın Almanya ile olan işbir
liğinde v ichy hükılmetinin her
hangi biı fıza.sında.n daha c;ok 
ileri gidec~ı idctia etmektedir. 
Maamafih Times gazetesi Al
man~ n ile olan işbirliği me ele
sinde Laval il Flandın ar sm
da r la bir fark nıevı.:ud olma
dığını yazmaktadır . -----
·YENİ 

Yunan ileri 
harekatı 

de 
muh. ebeler "uku bu 
1 r ele t"<;irdlk B r ı 

d • Büyük m ktard:ı 
ha\ 1 t\lpU ıg:tinam 

--H--

Bertina şiddetli 
bir hava hoeumu 

Londra, 16 (a.a.) - t 
ne aı ctinm tebll!i. 

Dün ette t 1 

te karşı koymağa fo. l iyle kili 
geleceği soyicnm kt ır. 
Naı)()li) e yııptlan bu~ t c hücum 

Kahire, 16 (a..a.) - Orta 
şarktal•i İngiliz ha\ .U"vv 

umumi k.1rnrgflhımn tcblı 
Jt'ena havaya ragm n, lngiliz 

hava kuvvetleri, a"n g:ı.ıb çö
lünde düşman tayy ı e m"y an· 
l:ı.rı ile tayyare inr. me.)dan
la.rına. hücumlarına d Yanı et
mi tir. 

g esi, w.ak 
mcs fc bombardıman t y~areleı m'z, 
Napoli Wcrinde çok dJeU \ e mu
vaffoklyetli bir hu y nu !ar -
dır, Bombalar, ü~ zı.hl nın ba&lı bu
lundugu dalgakıran üzerinde paUa
mı, uzun zaman yan n yangınlar 
çıkıırm~tır. Bir krU\·a.zorle, d rtro
yerler kilınesi üzeri beo tam ıaa
bet vaki olrnUI l'e bw:ıu dört infil~ 
takib etınlşt.İI". TayyareleriNizden 
bir tanesi bütün bombalanın bir 

I' r- "rla m d le 
için c 7 ri bi .. usul 
Hüklım "n ib 

d le etn 
b ler 
susdaki c ::ı.i m 
len rdib'İ ·, f'. a 
m · yonunun faa. daha 
müsmir bir hale kosacak ya 
bir teşkilat vücuda gctirdiğilli 
memnun.il etle gorılyoLıız. DW.. 
ya harbmin daha n üddei 
devam edeceği anlaş ldığına p 
re bu zaman zarfında ih ' r .
fetinın de her fırs ttan istifade
ye kalkışacağı tabidir. 

Bina leyh bu afetle müce-
dele etmek uzere bu0 den_,. 
nacak tedbırler ne kadar eeuıll 
olursa kirmuz o kadar geaif. 
olacaktır. 

Bir kaç gün evvel gene ı. 
sütunlarda. bu mevzu etrafında 
yazmış oldu~um bir y da ih
tikar yıl ttının asıl b:ızı toptan
cı tile arı ın koyun! nnda • 
yudugunu kayd tını ve baa 
mi aller tenniştim. Bu top. 
tancı tü c rlardan sah e fat• 
r l rla. ve fahiş bedeller ödıy• 
rck mal snb.n almag meebur o
lan küçük esnafın da bu mallan 
yüksek fiJ atlarla s tngnıı, hal
bu ihtikarla miıl dele teşki-
l ·tının ,ı muht lan bi-
yu , toptan<'ı tü c rı değil, 
bu kiıcük C'ffnafı hırpal dığım 
kaydetmıştım. 

Bu mühim n ktayı göz (). 
nunde bııh.ındum tan sonra 
i1ıtıl·an y mek m yapacağı-
m :r. miic le) i if , bu bü-
yük toı t ı cı tü c l tevcıll 
etm k kab etti rı n t·c ınc va
rırız. İlıtik • la ni.i d • teşki
latı pi a da h r ı ı b • mad
denin fıkd:ım lı 'ılır ('dilmes 
derh l o malı sat n buı k to~ 
tancı tüccardan elJ r. de bulu
nan stokların bır li t 'ni taleb 
ctm lı ve maDarııı h yt.'ti uına
mi\ıe j normal tı t üz rinde• 
s tın alınnrak tcşkılatın muva.a
z f memt rları v sı tusi~ le bu 
mallar-ın küçük ıı.fa gene 
normal fiyatlarla ah~ yapıl
malıdır. Ve ayni ın ddcnın baş
kn toptar.,..ı tücc rl r rafınrlan 
satılm sı meneclifmeli, eH riıı -
deki toklan huku ı t devret
meven toptancılar me ela bil .. 
tün emvah müsadere cdilıp ta.
biıy,.tten ıskat ve hatta hudud 
hancı edılmek gıbi colt a -u- ce
zalarla teçziye edılm lid r. 

Bu takctirde ıhtı'kci.r yılarulU.ll 
TUrkiye hududlan dahilinde ba
rınanuyarak yurdumuzdaa 
bir daha buraya ayak basma
mak şartiyle uzaklaşıp gittfp 
görülecektir. 

MURAD SERTOCLU 

Meclise gelen 
layihalar 
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'ba.mallık addediyordu. 

lıiümin, pehlivanlığı cür'et, 
cesaret, maharet, tahammül, 
wıtalık olarak kabul ediyordu. 
Pehlivan olan ağabeyisine bakı
-,or, iri yarı okkalı, adaleli ol
chığu halde hantal buluyordu. 

Mümin, pehlivan ağabeyisiııe 
~k içerliyordu. Onu bır meydan 

· de hem de bilyük bir halk 
Cnda küçük gövdesiyle, 
~lak koluyla sırt üstü yere 
vurmak istiyordu. 

Ağabey.isi, hakikaten Mümine 
ha:karet ediyordu. l.Jıkin, bir 
yandan da haklı idi. Çünkü, Mü
minden pehlivan olmar.dı. Hem 
çolak, hem çelimsiz, heın okka
llZ bir mevcudiyctti. 

Hele, Miıminin babası onun 
pehlivan olmasına kat'ıyen razı 
değildi. Hem neresi ile pehlivan
hk edecekti. 

İşte, Mümin bütün bu itiraz
ları, bu gür~leri bildiği için 
kimseye bir ı;ey söylernıyor, id
cliasını oıtaya koyamıyordu. 

Çolağın, yapacağı tek bir 
şey vardı, meydana çıkıp ken -
disinden iki misli, üç rws.li ok
kalı, kuvvetli pehlivanları bir ı 
hamlede yere vurmaktı. Bu su
retle bır çola;'.;rA, bir çeliınsizın 
neler yapabil ccğim bizzat, bil
fıil isbat ederek herkesın itira-ı 
zatına mü3bet cevab vermek-
ti. 

Çolak, ağabcyisinin ve, al'ka
da§ln11nın önünde koca pekmez 
küpünü kuc:ıldnyıp çiftlik mey
danını dolaştıgı halde gene nlay 
mevzuu olmaktan kuı tularn(t - ı 
mıştı. 

Halbuki, o: beyisi, ve arka-1 
daşlan onJıı ı.uc.-ı.klayıp lmlay
lıkla. gezdirdig: kilpı.i yerinden 
bile kescmemi ,l rdi. 

Üste d0 aP."abeyisinclcn ba
ka.ret görrnti tı.i. Boynu bükiık 
meydnn yer.inden ayrılan Mu
min meyus ve mükedder evden 
ur.a.klaşru ak çarşıya gitmiştı. 
Daha bir iki gün babasının ya
nında knlıb medreseye dönecek
ti. 

Çolağın agabeyisi, hiç şübhe 
yok ki, kardesını kıskanmıyor -
du. Onun iyiliği ıçin söyhi~1ordu. 
Çünkü, kırdesinin knt'iym 
J>"..hlıvs.n ol··mıyu.?~ı.nı bilıyor
du. Dt: 1 küpi, çütliği sırtın:ı 
vurmu ol~a, ı:;ene o, çolnk ı~oı
lnnylc <'~llıa ız vücuduyla. peh
livan olama· dı Yani, · ğab' yi
Blllın knıuı.at ' rdı. Sanıin ı ıcu. 

. SAt~l. ~A L 
kesin fevkinde tam bir b~'2 p€'h
livun, nimağlüb bir meydan eri. 
Buna kim imkan verirdi!. 

Mümin, evden meyus ve mü-
~s:ir uzaklaşbktan scmra, 
ça.r~ıdu dolaştı. Soma, knhvcye 

1 
gelip oturdu. Dü.ııtinüyordu: 

- Ne yapsam? 

1 
Çünkü, aı tık kiip iJmanı ya-

pamıyacaktı. Medresede kup 
yok olmuştu. Babasırun çiftıi- I 
ğindeki küp de nğabeyisinin ten
bihiyle ortadan knlkmıştı. O, 
küp idmanından vazgeçme.k is
temiyordu. 

(Arkası var) 

? .. 
Bulgarların tedhiş faaliyetleri 
sonunda Makedonyaya ecnebi 

müdahalesi nasıl yerleşti? 

ı·AzAN: 

A. . K. 

17 
olursa, hiç bir proje iyi netice 
vermiyccektir,, diyorlardı . 

Tasavvur edilen ıslahat §U 
idi: 

Makedonya isyanlarının heye- a - Jandannanın düzeltil-
caru her tarafa neşredılcrek mesi için kafi mıktnrda Avru
dunya efkii.rı Türkiye aleyhine palı zabit ve küçük zabit tayin 
kaldırıldığı bir sırada idi ki ln- edilmesi, 
gıltere ınıparatoru yedinci Ed- b - Makerlonyadan oisiplin
vaı c.l Viyanaya geldi. Avusturya 1 den mahrum kıta1ar alınacak ve 
imparatoru Fransuva Jozeflc yalıuz muntaz,am kuvvetler ka
mülfıkat etti. lngiltcre kralındruı lacaktı. 
sonl'a Kayser Vilhelm Viyanaya c - Osmanlı kuvyetlerinin 
gitti. Büti.uı bu mülfıkntlnr Os- refakatine altı kontrol zabiti ve-
manlı devleti için meşum netice- rllecekti. 
sini vermekte geç kalmadı: lşte O~manlı devletinin Ma-

Devletıer, Babıfiliye, "asa- kooonyada:ki hakimiyet hakla
~ işten mahı Lllil Macdonyn,, da rını takyid için devletlerin ha· 
sül-un ve emniyetin tekrar tesisi ?J.rbdıklan zinc.ırler bunlardı. 
kaydi)le m~hur ıslAhat teklıf- İhtilfilin yakıp yıkbğı sahada 
lcııni yaptılar. Devletlerin tek· ı ay::ı.kta duran Osmanlı nüfuz ve 
lift ıki nokta.da tophnıyorou: salta.untını şımdi bu zin irlerle 
Balkan yanma.dasiylc ve Bertin ba~layacaltlardı. Art.ık hiç şüb
nıunhcdesini ım:;alayan devletler l he yoktu: Ecnebi müdahalesi, 
le al5.knsı olmıyruı hıristiyan bir ıslahat adiyle, Makedonyanın 
valı tayini sureti)lc Maedonya- Jmpı..ım gelip dayanmış bulu
nın idaresi yahud yan:nn. Avru- nuyordu. 
palı mua\inler verilmek şartile 30 eylül 1903 de, o tarihte 
mfü:Jıiınan valinin yerinde kal- Makedo!ly:ı ile ~n çok alakadar 
ması ve bu muavinlerin iki bü- olsı.n Avusturya imparatoru 
yül· devlet tarafından tayini ile Fransuva Jozef, Rus Çan ikinci 
iktifa olunması. Nikola ile Viyanada göri.iştüler 
Devletler: "I.<4rcr ıslahat tama- ve ys.nlnrına b:ı:~vckillerini alarak 

men Türk hu •• ·ıınetine tiıbi ve 1 (Morst~g) e gtltiler. (Mors_te~)
ecncbı konltC'.imu n ü.zade bir de_diı· k1 sonradan bu §ehn~ 1:"' 
vali ta.rafından tatbık edilecek mıyle anılan ve Osmanlı hüku-
------~ metine kabul ettirilen ıslahat 

( S p Q R programını tcsbit ettiler. Gene 
=--=--,---~ I b"ı.1 mülakat esnasındadır ki c-

. . &'lS teklif kı<Jm('n tadil edilerek 

{~z lissleri arasın- ~~~a~~ul~~~ul edereği bir 

Y~•iŞiHi~liıtlMıŞ 
fcAf7U/Jl4HU MklAllHıŞ 

Fazla cereyan 1stlhlAk 
eden ampullar kullanıldı· 
Oında aynı tuhaffıQa dO• 
şOlür. 

Hakiki tas·atruf yapma~ 
ısteven daha raz cerevart 
oarfına mukabil da h·a ıJ:>OJ .. 

. cşık veren TUNGSRAM tam· 
pullarını mübavaa eder. 

EN AZ PARAYA·EN BOL AYDINUA 

,_B_E_L_E_D_l_Y_EE_D_-_r=_J 1 MOTEFERRI K 

A"ker ailelerine Lord Dunfcany'in 
yardım tahakkukatı konferansı 

1ngiJterenin tanuınu3 tiyat. 
ro mUellif ve münekkidlerinden 
Lord Dunfcany Ankarada bir 
seri konferans verdikten 800.l'll 

eeJırimize gelmiştir. 

TC1T'.lil k işlcıl onbaşıları için "Yeptınlocak 110 aded kaput açık e.~1~ 
meyr kı>nulmuştur. Mtttnuunua tahırJn lwrleli (1700) Jlrn Y(> ' lk ter.ılnafa: 
(132) !mıdır. "Şıırtııamc Zabit "' Muau • • Müdi\rlulil kaleminde görll .. 
lebillr. İhale 2/1/941 ~ günii a::>• 14 de D:ılınl EncOmande ~ 
pılacaktır, TaUblerin ilk teminat ınakbuı '<"Ya mektuplan ve 9(() )'llml 
aid Ticaret Odası veelltalar1le Uı~ılc gfıntı ı ı ı.. . ) ·m s;ı;ıtt" T>ntml "T!ncO.i 
mende bulunmalan. (11873) 

İstanbul Emniyet r\1iidüdü~ 'inden: 
Mı.idlriyettnıb: ~th poüe memurları içhı 5(l çıtı çfame açık e >Sillme.19 

konulmuotur. Blr çift çizmenin muhamnt<'ı' 1 deh 20 lira ınuukkat te;,.J 
nab 75 llradlr. E1csı.·1Vne 24/1%/l!H-O sah gu mi s:ıat ll'i de ~ 
blbuı "'1nd1' yapJJacaktır. lsteklilf'rln şartname ve rıümuJM\Vi aGnneJt lclf 
Ş. 3 n10ddrhifftne mftrncnatleri. (11529) 

Toprak 
sinden: 

mahsulleri Ofisi lstanbul şube-
j 

Şubemmn 1941 ibtiyact aJmı. vasati OQ bin afyu:ı lbraç snıııhiı ka.rpltldİ 
paarbltla yapt.u-.ı.lacalnır. TaHbWU:ı 20/lt/040 cuma .UDii -ı l5 de , 
bemtzde ba~ır butanmlllan, 

Şartnıiune be.: IÖll tuberı>i-rden ~. 

Liralık Lira 

1 2000 -
g 1000 -
2 '150 -
' 500 -
8 25() -

S5 100 - S.500.-

80 60 - 4000.-
300 20 - 6000.-

lt.,aknt, MUrı ıne laf anlatmal" 
kabil miydı? O, brtun çelimsiz 
ve nok"' n mc\ udiyetiııe rag-

:~nH~ 1d~~a~:rp~liv~~m;:;. da voleybol maçları 'ı 
1 

Kız l!selcrı anısında taUb cdJcn 

Tadil edilen şekle göı e, hı
'Tictiyan veliden vazgeçilerek, 
Uç vilayet umumi mlifett.işi Hü
seyin Hilmi paşanın yanına biri 
Rus, biri Avusturyalı iki sivil 
njan veriliyordu. Bundan ba..5-
ka bütün Makedonya beş mın
tukaya ayrılarak her mıntnka
nın jandarma ıslahatı büyük 
devletlerden biriM mcnsub bir 
zabıtin kontroltine terkcdiyor
du. Rusya Selil.niğe, Avusturya 
Üskiibe, F'ransa Serezc, İngil
tere Dramnyn, İtalya ManastJ
ra yerleşiyordu. Islahat prog
ramının diğer noktalarında ve 
tcferrüatında esaslı hiçbir de
ğişiklik yapılmıyordu. Bu prog
ram 22 teşrinievvclde Babıali
ye verildi ve bir ay sonra Avru
palı sefirlerin müşterek ve 
milkmadi tazyikleri ile kabul 

Asker ailelerine yapılıın yar~ 
dım için para vermcğe mecbur 
tutulan vatandaşların listeleri 
ve verecelderi para mıktarlan 
kaza kaymakanılan tara.fmdan 
tesbit olunmaktadır. Şimdiye 
kadar 700 bin liralık tahakkuk 
kaydolunmuşhır. Bunun 380 
bin lirn.sı Eminönü knzasının
dır. 

Benzin tasarrufu hak
kında yeni tedkikler 

Lord yann 17,80 da Beyoğlu 
Halkevinde ''Dram., mevzuu et.. 
rafında bir konfenms ws:ecek .. 
tir. .... :J 

__ .,..MC .. ·-

JC:efideler: ' ŞW.t, ı JU-ı KuD".bnralı ııe kumbar~ız 
yıa, ı Alutol. 1 ıttDctteş- b4$3plarındA en az dil 11-

rizı tar@Merj,pde J9ıpl).ır ruı bulıımmJar k.ur111a 
dahil edl.-ler. 

H ALJ" EV LE R/ voleybol müıınbakalarına aun Emin-

Re&i ve folograf 
sergisi 

Osl<Udır Halk,.vlndcn: 
Geçen scnl' ulduğu gıbı bu sene 

de S/l/~41 tar hınden ıtıbaren l9/ 
1/1941 t· r hınc kadar devam c•rnck 
llzerc h l .ev .nu: salonuncLı :ını:ı • 
törler r.ır ınd:ı bir resim \ e iotc raf 
aerııısi :ıçıl:ıc:ıktır. 

Sergiye Jştir t'dccck a11rntörlcı in 
~lerinJ, 10/Xl /940 tan 3JXII/!14-0 
t.rlhiııc k.'ldar hı:ılkevme teslim ct
ınrJeri. 

Müracaat :rnm.ın!arı her ~ 
Sa:ıt: (9 - 12), (14 - 17) 

--»O«-

A.merikaya San-Fran
sisko t.arikiie mal 

gönd~riliyor 
Arncrik~clan bu_.'Unlcrdc muhim 

mlkdardn bir PurlJ mal ı>eklcmnek
tedir, llasra yol.le gelmekte olan bu 
mallıır meyanında yazı makınclcrl, 
çel!k dosyn dolabları bazı demir c~ya 
vıırdL"· Dun:ı mukabil Amcrikaya ay
ni yold müh.iın mıkt:ırJa ilırnccıt 

yaptl.ıca~tır. Sıın Frruısiskodrı bul~-

n:ın :ıwk lı n K:tınl:ır nıcmlckeUmlzlc 

gı> ş ! · ynı Tak isted klerini bıl
dirmek'ed ·. l ı yol cvvcJ. c N"vyork 
tankilc r1 '1 irari Iu:ıl yet kadur 
elverişli dcgil ,.. d lhtıyacı karf)lı

yabilecck ve Amrrıka ile ı,ıer·n rık-
mnsın:ı manı olacak va1.ıycttcdir. 

R .:112"''" .! O rl 
8.00 
8.03 
8.18 
8.45 

.2.30 
l2.33 
12.50 
13.05 
13..10 

18.00 

Program • 18.03 Müzik 
Haberler Hl :30 Konuşmu 

Muzik (pi.) 19.00 Temsil 
Ev ok.'ldını 19;30 Haberler * w0.15 lwdyo ıa-
Pro ... r m 
Müzik 
H.ıbeıler 

MLiz.ik 
Müzik 

* Pı·ogrıuu 

zetesi 
20.45 :Mizlk (pl.) 
:ıı.so Konuşma 

22.30 1 Haberler 
21.45 Müzik 
2S.OO J.fii?Jk dıınsı 

23.30 Kapanı, 

önlı 1Ialkevinde devam cdildl. 
ilk milsabaka l$ık Lsesi ile 1stnn

buı Kız lisesi arasınd<ı yapıldı. Kız li
sesi ıyi ve faik bır oyundan BON'll 

Işık lise'.' nl blrlncı scptde 15 - 6 
ikincı ıs"pte de Jf, - 3 mnğlOb ede
rek ma~ı kauındı. 

lkinCi kar,ıılaşma Cümhuriyct ll
ı;qs, ıle Boiazıçt ara5lllda idi. Cüm
buriyct birinci sepU 10 • 7 kaz.andı. 

!kinci scpU guzel <ıymyan Boğ:ız.iç
lilu· rnkiblcrini sıkıştırcW.arı;a da 
ş;;n:ısızlıkl:ırından bir netice elde e
demroilcr. Cümhuriyet bu ı:epti de 
15 - 12 1ta1.anarak maçı galib biUrdi. 

Atatürk mukavemet 
koşuları 

27 kanunucvvcldc An'<ııra Halke
vinin terüb ettiği ve üç .scnedcnbcti 
ayni lflrihde yapılan 12 kilomctreLk 
Ataliirk mukavemet kosıısuna hüı.n
bu\ E klş ·hlr, :Ko::aclı bô'gclerin
c!cıı dordcr nUf't Ankaraya davet c-
dilmit•erilir. 

Bu koşı vilayet koııagı ile Dıknıen 
ara~nd:ııcı mesafede yapılacaktır. 

GUreş müsabakaları 
iki hnfuıdanberi yapılıın tecrfıbc

siz (furcşçiler arasmd:ık. mü .. ab:ıknlar 
neucclcnmiştir. Bu müsabnkulara 
Güreş, Ilc~kt<ış, Galata Gençler, A
nadolu, Eyüp, K:ısımpaşa, Kurtulu 
1'.uluo~ınün genç r,lırcş" ıe..; iştirak 

etmiştir. J.lınan neticeler ~nlardır: 
56 kllo: Birinci tlhuı i (An:ıdolu). 

ikiııc:i Salih (Kasımpa:;a), UçüncU 
Fahr dd n (Güreş). 

61 kilo: Birinci Bcktns (Kasıınp41-
şa), ik"r.ci tsmet (Galata Gençler), 
uçunrtı 1smal1 (Gurc,..). 

66 kilo: Birinci tsa (Glırcş), ikin
ci Mchmed (Beşiktaş), iıçilncü Şem
si (Bes kt.'\Ş). 

72 kilo: Birinci z,.ki (Gilrcş), ikin
ci Mehmcd (Eyüp). 

79 kllo: Birinci Serop (Kurtuluş), 
ikinci Muzafrer (Gareş). 

87 kilo: Birinci C"..emil (Beşiktaş), 

ikinci Nari (Kurtuluş). 
A{jır ail<!ette: Birinci Hilmi. 
Puvıınlar: 

Birinci 10 puva:ılıı (Glireş) kulü
bü. lkiııci 9 puvanln (Beş ktaş) ku
Jübli, Uçüncil 5 şer puvıınla (Y..a
sımpnşa) ve (Kurtuluş) lrntnpl ... ıi. _ 

Altan fiyatları dU9Uyor ---Altuı f.işntlar~ tedriıcl bir a&r.eüıell!l!!!!l!!!llll!ll!!!ll!'~!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-~~-!!!!.._!!!...!!_~2LS&i!!!!!!!!!lll!!!!!ll!!!!!!!!!!l!.!!!!:.!19 
dfismektedlr. Dün bir altın .12 lira Sahibi: A. C.ınaleddla 8aı-açoflu - Nqriyat MQdQrQ: Maold Çotln 

Basıldıi\ 7er: (H. B•klr Ciraytar ve Oomaleddl• 9ueçoglu matbıı..J 

Taksilerin mtinavcbe ile ça
lıştnlmasının benzin tasaıTu.fu
n:ı ne dereceye kadar Amil ol
duğu belediye iktısad mUdlir
lüğü ve seyrüsefer tarafuıdan 
tedkik olunmaktadır. Bu hu- -----------------------~----------~~--~--~--------=----------------

de ettirilıii. 

susda hazırlanacak rapor b!r 
haftaya kadar Ankaraya gön
derilecektir. 
Ekmek ucuzlablabi

lecek mi 
Belediye iktısad müdiırhiğü 

buğday borsasında satış fiyat
larını yakından takib etmekte
dir. Borsada. buğday fi~atlann
da bır düşiik.ük görüldüğü tak
dirde ekmek fiyatları derhal u
cuzlantılacaktır. 

Bu suretle 1.\akedonyn ko-
mitesinin tedhit, facliyeti muh- M AARI F DE 
tariycti temin ctmcmiı;ti amma, 
ilk merhalede, Mn.kcdonya.nın Ankara Hukuk FakUl-
ll!layiş::;iz bir m111tal:a olduğu tosint'e rr.Ur.haller 
esasını kabul ettırmiP, ve ecnebi An'Iara hukuk fakilltesi pro-
müdn.lıalcsmi en gc.."IİE: mıh-ya-1 fesörler meclisi toplarımı§ ve 
smd~ gc:rçcklc.'j ... irmi-sli. Os- ı açık olan idare hukuku ile am
manlı uevletinin nyağına bir b kuk d ı · · tih b 
kere bı.; ıslahat zrncirini takhk-1 me u u ers erme ın a 
tan sonr::. Bul.,.ar wmitesinin edilecek prof esörlcrin haiz ol
artıh onu isteili ~i \"t:'l"C süriikle- maları 18.zım gelen vasıflan ka
mek istiyece~i taL:.i hir nclice rarla§tırm.ıştır. 

~ Haber aldığurıza göre bu 
idi. Yavaş ynvao ccnchi himayc-ı hususa dair aranılan vasıfların 
si altında Buigarın nüfuzu arttı- başlıcaları şunlardır: 
nlacak ve nibnvct b;r gün siyasi 1) Tedris vazifesini kendisine 
niifuz \'c talıril:lC'rl Osmanlı meslek edinmek ve hariçte bir 
devletinin yeriııi Bı ıgar lıüki'ı- va.zife almamak, 2) okutacağı 
mcU alacal~tı. Hezab bu idi, bu derste tam ehliyet sahibi oldu
idi ama, ne care ki P.,i'11Clide 1 ğunıı tedrisatiyle veya escrleri
için için kaynayan ~1nŞka bir le göstermiş olmak, 3) cc·nebi 
fırtına. biitii.'l b:ı cntr;J..alardan 1n 
ve Osmnr.lı h&kımh ..... ı 1,. Yuru- ı' dillerden en az birini ( gilizce, ; 

Frnnsızca, Almancn, İtalyanca) 
lan vummklardıın vı:tltesnir olan J 
Türk ihtı!~l lıaı"ek•·tmin kor>ar- bu dilde tedkik yapacak ve yaza

cak kadar bilmek. 
dı;;t kasır2"!l, Bulr.,dl' ··mc!lerinin ,Meelis, namzetlerini tayin ve 
fahaklrulmr.2 zanıau ve imkan intilıab için bir kaç gün sonra 
vermedi. 1;:kou-ııc;ın l~ıı .raya tekrar içtima edecektir. 
kadar uzaıuı.n ···.•r:ı bir impara- ----------------
torluğun ,,urasıııdarı \:urasın- '1 Şehir 
dan çatlaklar ·ıertrek dağıima-
sı ihtimn:mi sezen VP RumeJide- tiyatrosu 
ki mUnewcr z;..lıitlerc i.<;tinad ey- temsiJleri 
leyen Türk isyıın ııaTP..kc!i :1908 
de patle.k vcr\!tek v-u1.mıtın tut
tuğu istikllil\Ctler bUsbütün baş
ka bir seyn. girdi. 

(A.rbs• var) 
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Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü ilanları 

Mahalleaı 

Cibaııfir 

• 
'.Pirur.ta 

> , 
tnllnü 

> 
Bülbül 

> 

• 
> 

• 
> 

şah kolu 
Tomtom 
Koca tepe 

> 

> 
Piruzaı;:ı 

Selime hatun 
) 

Cihangir 
Arn:ıvutköy 

Kalyoncu kullui;<u 

Koc:ıtepe 

Sel mc hatun 
Teş\ikıycde 

Muradiye 

&okağı 

Somı•ncu ollu 
Tavuk ucmaz 
Bacı lbnıhim \le 

Leylak 
Palaska 
S\ingi 
}:tnlckçi çıkmazı 
Elma d~ı v~ çjmeo 

Do4ıbdere 

Ziba 
Duvarcı ve ııwr 
buid~ı 
Jturça 
Limon ve Gülbalı 

Elma 
Kaşkaval 

Topçu ve ~·aserc.ı 
örtme alu 
Cay lak 

Duvarcı 

> 
Kadırilcr 

Cnıni 
Tenekeci 
PürtcU'ıs 
Mumhane 

Kur~uncu 

Kiiçiık Mumhane 
H:ıcanıatçı 

Eski k.ırakol 

Cln9i 

Arsa 

• 
> 

> 
> , , 
> , 
> 

> , 
> 

• 
> 
> 
> 

> 

> 
Baraka 

Ana 
) 

> 
Hu ne 

Ahşab 

Ev. 
Arsa , 

> 

No. 

7, 8, 9 
12 
H/24 

11 
12 

• 88-4-2 
18-8-6 

t 12/78 
26/42 
2l-18-18 

20-18-18 
S2 
17-15-18-11 

48 
1/18 

10/8 
1/1 
1168 

U-53 

65-63 
Cl6 

76-78 
56/66 
71-73 
23/12 
14 
l/37 

19 

21-23 
1/3 

12/10 
3 
8/10 

&/1 

Mlkdar hı.. 

2/U 
1/3 
l/2 

1/16 
l/4 
3/8 
2/14 

1/9 
1/2 

12./144 

1/4 
1/3 

15/180 
1/2 

12/60 
HJGJ216 

2/6 

2/6 

%/~i 

8/18 
1/6 
1/2 
J/8 

1/16 

9/36 

2/(0 
l/~ 

1/2 

Yukarı<l:ı lıulunduklnrı mahulh.? ve sokak v.~ uııın:ırl • ı ynıılı hissdj ,,;~yriınenkullcrin hizalarmda ıösteruen 
hisseleri r .1hlülcn vakfa kalmış ol:.ıp 2294 No. lu konun mucib;ncc mahı·ı ı .;ey kanunen satın almağa lstek-
1 leri olur olımıdıkl:ın h..-ıl kında hl.s "'d. rlnrı'la tcbll<t:ıt :>.ıpı1. '.1alt üzere hı sedarl:ın aranıldığı halde mahalli lka
metlcrJ b liııcıııcdlgın~e~. t~blis~1t yapılarnnmış ol 1ı.tkln ı.ılakı.ırl. ı·lıırııı t:ırilı, ııandan itıbaren iki ay uırtında Be
yoğlu Vakıflar MUdürl~ıl:{inun \ okıf A~ar \c MolılCıllcr ~kalemine mür;ıcantla mahlül hisseyi almağa ıstekll 
olup olmndılllarmı b ldınnceri ve bu milddet .;::nfıııda muracoat etmiyc'll .. ı·lrı b.ından sonra mllnıc:ıata hak• 
lan kalmayıp mahlül hi .. ·nln bllmür.ı.yC'de i--tcltlilcrln@ satıl;:cağı 11Anen tebliğ olunur. (11845) 


