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Şantaja prim 
vermek usulü 
tesis edilemez 

1 
Biz kendi hesabımıza deriz 

h.i Bulgarlar bizden ufak bir 
!'}fıy istemeğe Jmlkblda.n gün 
hlz onlnnn karşısına çok da
ha esash, çok daha genl'; 
ha.kL'lru. mil<;tenid davalarla 
~rimblliriz. Şimdiye kadar bu
nu yapmam.ı11 isek ve bundan 
sonra da yn.pnmk niyetinde 
buluwruyonıak ..ı.ıın ...ı-

1 ~değildir. 

!_azan: Hüseyin Cabid YAi~ 

~ on zamanlann siyasi 
e;;;JJ edebiyatında millet-

Her yerd~ 5 kuıuı . ,.....,· BONLOK SiYASi HAL.K 
• 

1 

HARAÇÇI KARDEŞi.ER 
&ımh ve Ankarada oldıılu CO>i 

btanbulda da bu,1lk bir :ı>'"' 

MOBILVE 
Satq majazan açtılar. Salon!an 

cımnız. 
A••: l'ineucılar, Rlzaııalll 70~ 

Numua il 

GAZETE·St Her yerde 5 kur.uş IZMIR - ANKARA - JITANaUL 

YtınaD - h.a1yan harbine dair 
son gelt"ll resiınltt. ttaı~·u df'
nlzaJW.ını batı.ra.n Y no.aıı Aet.os 
t:Grpid&.-ıu ve eebheye giden Yu
nan Mkerleriyle, ltal~'an f!Sİ.rle-

ri.ne sigara ,.~ren bir 

Yunan a&keri 

Işık söndürmesi 
Dün akşam gurubdan 
sonra bütün gurd tam 
karanlığa gömüldü 

IŞIKLARIN MASKELENME iŞi ŞEHiR
DE MUVAFFAKIYETLE BAŞARILDI 

Dün akşam bütün Türkiye
de ve şehrimizde gurubla be
raber bütün ışıklar söndürül
müş ve ya ma.-;kel nmiş bulu

' nuyordu. On giindenberi umu
mi ışıkların söndürülmesiyle ka
ı:an.hğa nisbeten alı§mış olan 
İstanbul dün akşam tam bir 
zulmete gömülmüştü. 

Hiç bir caddede maskesiz ya
nan lamba görünmemekte ve 
bütün evler ışıklarını dısar:ıya 
karşı maskelemiş bulunduğun -
dan en küçük bir ziya büzmesi 
bile sızınamakta idi. 

Yalnız şehrin muhtelif semt
lerine konulan 337 maskelenmiş 

(Sonu sayfa 3 ı;Utun 3 de) 

BULGARLAR 
NE İSTER? 

ler arası ihtilafların 
41müzakere ve sulh yolu ile,, 
halledilmesi prensipi sık sık 
tekrar olunuyor. Mr. Chamber
lainin pek samimi ve hararetli 
bir surette taraftar bulunduğu 
bu prensip esas itibariyle büyük 
bir ahlaki kıymeti muhtevi ol
tnakla ber:abcr1 bazı politikacı
lar tarafından öyle bir ~kle so
kuluyor ve öyle suiistimal olu
nuyor ki ilk manasını ve yüksek 
insani gayesini kaybederek şan
taja prim vermek usulü haline 
geliyor; ortada büyük bir sui 
tefehhüm hasıl oluyor ve bu 
nıübhemlik zihin1eri teşviş ede
rek garib bir tehlike tevlid eyli
Yor. 

Harb sonrası devrinde, dev
letler arasındaki ihtiUUlann ço
ğu .sullı muahedenamc)erin.den 
zarar görmüş olan milletlerin 
''milliyet,, , "mukadderatı biz
tat tayin,, gibi modern dünyanın 
kabul edip hürmet beslediği ba
zı prensipler namına, hak ve a
dalet icablannı tesis için, ilen 
sürdükleri davalardan terekküb 
ediyordu: Bu şikft.yetlcr bir harb 
tevlid edebılmek istidadını gös
tcrıneğe ba.Rladıkları zaman, 
gayPt samimi bir sullı-iar~ 
olan Mr. Chamberlain ihtilafla
rın kuvvet ve silah ile değil sulh 
Yolu ile halledilebileceğini temin 
eylemişti. Nasıl ki bu suretle el
de edilmiş uzlasmalara da şahid 
olduk: Boğazlar Tiırkiyeye ia
de olundu; Hatay ana vatana 
iltihak etti; Südet Almanları 
iiçnücü Reich ile birleşti, ilh ..... 

1 ta 1yan1 ar Yunan Aetos torpi- Alman iaşe gemi- T ü r k i y ~ 
bütün şimal dosu İtalyan denizlerine şiddetli· bir bir taarruza 
cep hesin de altısını nasll batırdı baskın yapıldı uğrar sa 

Djn yatağı değil, tedhiş ocağı! - Bulgar
larla Panslavistler - Balkanlarda ayaklan

malar ve tenkiller - 93 harbi - Make· 
donya meselesi doğuyor! 

Bulgar Eksarhhanesile bera
ber zahiren dini, fakat hakikat
te siyasi bir Bulgar teşkila
tının , muayyen coğrafi bir ha
cim içinde muayyen bir nüfus 
kesafetine hükmetmek hakkım 
haiz bir idare merkez ve kay
nağının yaraWınasma müsaade 
edilmiş oluyordu. 

4---

YAZAN: 

A. N. K. 

Sulh muahedenamelerinde 
:rnevcud böyle çok açık ve mo
dern vicdan tarafından kabul e
dilnıirecek haksızlıklarda israr 
edilmiyerck umumi bir sulh ve 
sükUn tesisi na.ınına bunların 
müzakere yoliyle ilga, tadil ve 
Ya tashih edilmesi pek temenni 
edilecek bir yol olduğu şübhe
si?.dir ve bu prensipi müdafaa 
etmek lflzımdır. Fakat bir ta
kını politikacılar bu prensipi 
eli.erine alarak kendi lehlerinde 
Yeni yeni haksızlıklaı· tesis et
nıek maksadiyle onu bir filet 
§eklinde kullanmağa kalktılar . 
Hareketleri, kulağa pek hoş ge
len bu sözlerin yanıtbğı lehdar 
bir hava içinde miitearrızane 
bir propagandadan ba§ka bir 
suretle tavsif edilemez. 

Şimdi Bulgaristandan akse
den bazı sözler işte bizi böyle 
bir manevra ile knrşılaştınyor . 
Bulgarlar, Yunnnistandan De
deağncı ve yalnız Dedcağacı 
<.leğil, K:ıvala da dahil olmak ü
zere, bütün Garbi Trakyayı is
tiyorlar; Yugoslavyndan Ma
kedonyayı istiyorlar; Tilrkiye
den Edirne ile birlikte Şarki 
Trakyayı istiyorlar. Fakat, bu 
davalannı sulh yoliyle halletme
Yi tercih ettiklerini <le ilave edi
yorlar. Dobnıca kendilerinin iş
tihalarını pek kabarttı. Şimdi 
gene büyük devletlerden bilinin 
ihsanı, yahud komşularının lfıt
fü eseri olarak bir ~ok yerlere 
daha yayılmak arzusunda bu
lunuyorlar. "Sulh yoliyle ihti
lfıflan halletmek,, prensipi Bul
garların ağzında hırsıcablarını 
hiç fedakarlık yapmadan rahat 
l'ahat eWe etmek manasına 
ınünkalib olmuştur. Böyle bir 
SUlhperverlikten bahsc<lerken 
büyük bir meziyet göstermiş gi
bi davrandıklanna, ahlak ve in
~yet prensiplerine hizmet et
~ık Ierine de dünyayı inandırma
ga çalı§ıyorlar. 

Bir kere, §U en esaslı noktayı 
unutuyorlar: Mevcud bir ihtilafı 
suth yoliyle halletmeğe razı ol
nıak, ancak bunun aksini yap
~ak kabil olduğu takdirde, yar 
lti kuvvetli bir devlet için, bir 
~eziyet teşkil eder. O zaman, 
lf:ıtediğinin hepsini elde etmek 

llüseyin Oahid YALÇIN 
(Sonu Hyfa 8 ıtıtun 8 de) 

çekiliyorlar 
• 

Yunan kıtaları Prog 
radete gjrdiler 

• 
İNGILIZLER BRENDİZİ 
VE LEROSU ŞİDDET

LE BOMBALADILAR ---
Manastır, 1 {a.a.) - Ma-

nastıra gelen haberlere göre İ
talyanlar bütün şimal cebhcsi 
boyunca alelacele ve ağır zayiat 
vererek Pogradettcn çekiliyor
lar. 

Yunanlıhn·, Korka ve Naıni
ka daglarıııdaki İtalyan mevzi
lerini tamamiyle temizlemişler
dir. 

ttaı~·a.nla.r şimal cebhesinde 
~A."l<ili)·orlar 

Manastır, 1 (a.a.) - Reuter 
ajansının Yugoslavyanın Arna
vutluk hududunda bulunan hu
susi muhabiri bildiriyor: 

Şekava çayı boyunca İtalyan 
mevzilerine şiddetli bir taarruz 
yaptıktan sonra Yunan hii
cum kıtaatı dün sabah çayı ge
çerek Pogradel vadisine girmiş
lerdir. İtalyanlar çekilmeden 
evvel mevzilerini şiddetle mü
daf:ı.a ebnişler ve ağır zayiata 
uğramı§lardır. 

Buraya gelen son haberlere 
göre İtalyanlar Pogradetin 
Şimall garbisinde Mokra dağ
larında bulunan mühim mevzi
lerden uzun menzilli toplarını 
alelacete kaldırmışlardır. 

Müşa.lıidlP:r bu toplann lW
yanlnrın yeni bir hat te~kil ~ 
mesi ihtimali bulunan :b."'lbas:ın 
ta.rafına scvkcdHdiği fikrinde • 
dir. Develi vadisinde Yunan 
ileri keşif kolları mtişkülata ma
ruz kalmadan vazifelerini gör
mektedir. llalyan ricatı yalnız 

(Sonu aayfı; a aiitun 4 de) 

'.Atina, 1 (a.a.) - Atina ajansı 

bildiriyor: 
l:iallihiyeltar mcrıabiden bildirildi

ğine göre, 21 aonl.cşrin tarihinde ve 
sabahın 9.45 fode mulbim Economo 
GouTas•ın kumandası alunda bir ka
~ilc,ye ;refakat etme-kt.e olan At>tos 
torpido muhribi, saklandım yerden 
kafil"lye bir torpil atan ve fakat he
define isııbet ettiremiyen bir düşınrm 
denizaltısını bombalW"la batJrmıştır. 
Mal(ım Esbabtan dolayı taarruzun ne 
rede vuku bulcluiu biti.ahi ı.ikredil -
ıncmi§tjr. 

••••• 
Japonlar Şarkta 
yeni nizam kur
mağa çahşırken 

Amerika Çine 100 
milyon dolarlık bir 

kredi açıyor 
~ 

Va~ington, 1 (a.a.) - Reisicümhur 
B. Roosevelt, birleşik: hiikUıneUt>ri

nin Çm hilkfunetine 100 milyon dolar 
lık bir kredi a<,1.Jgmı dün bildirmiş
tir, B. Roo evelt bu kredıden yarı
şm1 umumt masariline karşılık ol
mak üzere Çine verileceğini ilive et
miştir. 

Bundan başka riyaseticümhur da
iTetıi B. Rooseveıtc hitaben Amerika 
istikrazları idare heyeti azasından 1 
Jesse Joııes tarafından gönderi imiş 

olaıı bir mektubu neşretnı4,tir. Bu 
mektupta Metaı Reserves Company 
hır:ıfındaıı esliha imalMında kulla
nılmak üzere Cinden 60 milyon do-

larlık iptidai maddeler mübayaa e<li
lcceiii bildirilınek~dir. 

B. Rooocvelt, krcd.id.e.n ileri kalan 
ikin<:i nısfın yakın bir atide Ameri
kan ve ('in paralarını muhafaza ve 

(Sonu aayfa a sütun 6da) 

Birinci devre lik 
maçları dün_ bitti 
Vefa - F eııerbahçe maçı 
çok heyecanlı cereyan etti 

BEYOGLUSPOR RAKiBi AL TUNTUGU 
YENEREK LIKDE DÖRD0NC0 OLDU 

(Yazıaı sahife 4 sUtun 4 del 

• 
Londra, 1 (a.a.) - Bahriye 

nezareti bugün aşağıda.ki teb
liği neşretmiştir: 

Bu sabah hücumbotlarımız -
dan bir taarruz devriye kolu, 
Holanda sahili açıklannda bü
yük bir. düsmaıı ia§e gemisine 
taarruz ederek hasara. uğrat -
mışt.ıl'. Bu vapur 5.943 tonilato
hık Santos adındaki Alman 
gcmiı;idir ve ~caut mansabı 
açıklannda torpilendiğini bildi
ren imdad işaretleri vermiştir. 
Alman '\'npurlanna bn.va baskını 

Londra, 1 (a.a.) - Hava ne
zaretinin istihbarat biirosu di
yor ki: 

Sahil müdafaa teşkilatına 

mensub Beanfort tipiı:?e.. bir 
tayyare geçen cuma gunu 72 
saat i~inde üçüncü defa olmak 
üzere düıjman iaşe gemilerine 1 
karşı muvaffakıyetli bir torpil 
taarruzunda bulunmuş bu su· 
retle düşmanın 20.000 tonila -
toluk iaşe gemileri tahrib edil
miştir. Düşman sekiz bin ton
luk bir vapurJ.lllun arkasına bir 

(Sonu sayfa 3 aütun !ı de) 

~Harb---... 

Vaziyeti 
Sardenya deniz 

muharebesi 
Yazan 

HiKMET ILGAZ 

Malôm olduğu üzere l"'l'?.'.1he<le
ler gibi deniz ve kara muharebe
leri de vak'nnın cereyan ettiği ye
rin ismini taşır. Siyasi Uırihde Bri
y::ın _ Kellog ,misakı gibi imza s::ı
hiblerine izafe olunan istisnalarn 
harb tarihlerinde de tesadüf olu
nur. Mesela bizim brışkumnndan
Iık rn<'ydan muharebesi bunun bır 
mi alidir. Bu gibi istisnalar naza
rı dikkate alınına7.sa muharebele
rin cogr.ıfi mevkiin ismile yad o
lunması muUıddır denebilir. Bi
naenaleyh g~en çarı;amba gumi 
fogıliz İtalyan deniz kuvvetleri 
arıısmd..~ vuku bulan müsademeye 
Snrden~ a deniz. muhnrcbesi ismini 
verebiliriz. 

Bir deniz muharebesinin tabiye 
safhnlarını tetkik için iki tarnfm 
vaziyetini harim iizeri.nde t.esblt 
etmek, kuvvetler nisbetini nazarı 
iülıara almak, ruzgfı.rın, güneşin, 

dalgarun istikamet ve ku' vetini 
bilmel~ J1'ızıındır. Halbuki muhte
lit olan ajans hnberlcrinden bu 
tafsilatı i.ıgrromcğe imkfın yoktur. 
Bu scbclıle muharebeyi ancak 
strateji bakımından Uıblil etmek 
imkAnına malik bulunuyoruz. 

(8onu aayfa 2 aütun 8 de) 1 
J 

İngilizler düşmanı 
yandan vuracaklar 

• 
M üst ak bel ha rblin 
hareket noktası Y u-
nanistan olacakmış ----

Londra, 1 (a.a.) - Hindi tan na-
7.ırı B, Amery bugün Ne\\ m;ırkct'de 
söylcdigi bir ııutuktn, Yunon askerle
rini methi.ısc.na etmi:ı ve demiştir ki. 

llu askel'lcr kahanuııwa harlı et
mişlerdir. Çünku bwıların kendi da
val::ırın'1 im.ınları vardır. Çunkü ma
ruz knldıkları suıkrıstten liiddcUe 
nefret duymuşlardır. Cı.inku güzC'J 
memlckeUerini iı;teıı. seviyorl:ır. 

B. Amery so:zlcrine föyle dev:mı 

etmiı;tir: 

Nasıl hi Bulgarlar bir kere 
tcşkilatlandıktan sonra, derhal, 
Çarlılt Rusyasının Paıısilavist 
mulutıeri, cereyanları, tesir
leıil temasa başladılar. Teşki
lat kabiliyetlerine ve silablarma 
güvenen 'tavırlarla Balkanlarda 
mü::;Uıkil bir Bulgaristan yarat
mak ve Bulgaristanı Çarlık Rus
yasının bir ileri karakolu haline 
koymak teklifini Ruslardan ev
vel }.endileri Ruslara yaptılar. 

Bulgar, Paissinin elinde tut
tuğu ve kendisini kabil olsa se
maya., AHnhın tit. yanı başına ka
dar viikseltecek olan merdive
nin biıinci basamağını çıkmış
tı. Şimdi, ay~'lnı kaldırıyor ve 
ikinci basamağa, ruhani istik
lalden şonra siyasi istiklal ka
demesine basmak istiyordu. 

Bir QOk mücadelelerden son
ra ruhani istiklaıteıini kazanan 
Bulgarlar, devletin Rumelideki 
idari taksimatına göre yer yer 
tC§kilatlanarak hıristiyan te-

sonu sayfa 4 sütun 1 de) Eski Bulgar kralı l<'erdinruıd 

Son haftalar içinde harbin \'eçhesi 
tamamile değişmıştir. Dıı:cr B<ılk:m 
memlckcUcrlnde, 'l'i.ırki) ede, butun 
oruı şarkta ve hattfı daha uı;,ıkl.ırda 
vaziyetın yeni inkı f 1htirııalle.ri 

dosUal'lımzı tCŞ\·ik etnıiş ve duşınan
larım12.ın y:ı.nınd<ı yer almai!n tet'Clı- ========================== 
büs cdebi.lecckleri de dernı dcnn SABAHTAN SABAHA: 
duşundurmü~tür. 

(Sonu sayfa 3 sütun 4 de) ----·····----. 

YUNAN 
İT AL YAN 
harbi ve 
Sovyetler 

--<>--

Londra, 1 (a.a.) - Mosko
vada çıkan "Krasnaya Zvezda,, 
gazetesinde Albny Popof, İtal
yan . Yunan harbinin saf alın
tını gözden geç.irocck diyor ki: 

Harb İtalyanlar için müsaid 
cereyan etmemiştir. Çünkü İ
talyanlar bir yıldırım harbi ya
pabileceklerini zannetmişlerdi. 
ltalyanların hata ettikleri aşi
kardır. 

Yunanlılar harbe ka.t'i dere
cede hazır bulunuyorlardı. İn
giliz hn"a kuvvetlerinin de mü
dahalesi esaslı bir yardım teşkil 
etmiş ve harekfıbn gidişinde 
müessir olmuştur. Son seneler 
içinde lngilterenin Yunanistana 
açtığı krediler Yunanistanı mu
azzam bir hava üssü haline ge
tirmiştir. 

Popof, İtalyanların hareket 
teşebbüsü Yunanlılara bırak
mağa mecbur kaldıklarını ve 
üçüncü harb haftası sonunda 
İtalyan va:rjyetinin büsbütün 
fenalaştığını yazarak makalesi
ni bitirmektedir. 

ingiliz ve 
Alman 
ablokası 

Eksilen ve 
artan 

alış - veriş 
• A 

ALMAN ITl-IALAT/· 

OE.NİZOEN U llARADAN 

14RTAN 

ıft/GIC.12 f'. 
TICARE. Tl · 

~30 Mil"yon 

IN61Ul. l.IRASı 

a lngiltere Almanyayı, Almanya J O ingıltereyi abluka ile tnhrıb 
etmek istiyor. 1ngiltcrenin ab

lukası maJ(ım: Alman gcmilerirJ li
mnıılurmda tıkamak ve Alman -
1talyan limanlnnıııı ku~ uçurtm::-
mak. 

Alman ablukası: İngiltcreye gelen 
ve ıngiltcredcn çıkan vapurları, de
niuıltılnrı ve tnyy:ırelcrile vurmak. 

1ngiltce bu sene, geçen suıeyc na
:zar:m tam 230 milyon İngiliz lirası 
.fazl:. ıUıalfıt ve ihracat yapmı~tır. Bu 
230 milyonun (yani takiben bir bu-

çuk milynr Türk lirası) büyı.ık kısnü 
iUıalata. az lıir kısmı da ıhrncat::ı aid
dir. 1Uım:i.b.n bu kndur artnıası lııırb 
levazımı yfü:i.ındcndir. İngiliz ihmcatı 
da, cenubi Aıncrikada Ahnan pazar
larını tutmak gayretinden dolayı nrt. 
mı~tır. 

Abnan ablukası nerede kaldı? Va-
1ofı Almanlar bir hayli vapur batı
rıyorlar. Haftada 60 - 70 bin tondan 
ayda 250 - 300 bin ton; bnt::ın müttc .. 
fik ticaret ganileinin son nylarda v:ı. 
saüsidir. Fakat bu on beş ay itinde 

(lonu sayfa 2 ıtitun 6 da) 



SAYI,.A: 1 

HER SABAH 11 im Köşesi -
Öğle yemeğinden 

sonra şehri dolaıtık. 
Bayramdı. Bombay 
sokakları kıyamet 

gibi kalabalıklı 

YAZAN: 

HALiDE EDiB Bina vergilerine Asker ailelerine 
zam yapıhrken 

oKuvucu H · I len t bbt Prlf. Sdh Murad Uzdlltk -----. ~ ~ ' arıç enge ı . -: . 
~ıkö~~:~=: ~~ 1 eczalar piyasaya Keşıfler, ıhtiralar 

meyva derdi çıkarllacak 
No. e 

1 
Şehir ._; ....ru günkü yardım başladı 

bay tehri tıpkı 1:-<>!1 ~ce!~mn 1 toplantısında ~öprüde çalı~n Yardım vapllacak aile· 
gece mruızarası gıbı, dibı bınler- h m:ıllara tatbik olunan tarife • • 1 • • • 

-ce kandille parlıyan , muaı.".am ucrc erini hemen hemen yan lenn mıktarı tesbat edıfdı K:ld "t.J,,unde <'turan Hıık.kı Kııt-
. . _ .. her bir fincan içine benziyor. Ak- J arı:1a indirirken bina vergile- Muhtaç asker ailelerine yap 1. c:ık r~n i::m.irde bir kllrii1'l"iı:den 3faiı-

6?mbaydaki 0 ilk gunun 1 şam ışıklan binaların fazla rinc yüzde on niabetinde bir yardım için şehir meclisi tarafından dar.im .•ubu aldık: 
dakikası .doluydu. ~~ . ~e gösterişli ve manasız cebhe süs- ,zam Y3",t>ılmasını kararlaştırdı. yapılan 40 bin liralık münakale k - c- Hı.AkUmet ts!:mb: lım her 
~~n d~ seyahatim~ .. tesirile !erini yumuşatmış, onlara va- VP- ·ıa bina vergisine bu zam, rarmdan sonra ~- günund n tarafınd::ı ı;atılııcıtk ..eb e \e mey-
mu~em~ycn ~~ d~~~yordu. kar ve güzellik vermişti. pasif korunma işlerine tahsisi itibaren muhtaç asker aılclerine yeni 'abr için merte'Zdeld hitl tıs fi-
Bunun ıçın o gun gordugum şey- 1s . icabeden 320 000 lirayı karşı-
ler biraz silik ve süratle geçen tansyonda gene AmerJkayı 

1 
• bilmek . : ~ ... -ı ...... ah,. y • ıekilde para tevzi.ine bqlanacakt r. yatlarını esas tutar::ık her yer için 

rüs sahnelerine ben.ter. hatırladım. Sc"t>c:!'i istasyonun~ -:Ya ülk :;::,:.~w~ Her kaza kendi mıntakası d:ıhHln. e topd ncı ve perakendecilere yWde 
F vela matbu::ı.t Madraslı Bombayın en güzel m-.ı::.sır bı- nı .. dc ~ ... __ nAı. eden bir muhtaç asker ailelerinin miktarını bir k!r tayin etmiştir. Esnafın ta-

• •• lm d n· 06h ·ro nlU '"~aasına 11.aM&&U& '-··-1
-- •--'- --- • edil b 4:- Ü da d h Hindu report.ör bana Nevyork nası o asıy . ı. ır ~:' e ma- f"d k-' lık isteıımelrt.edi ve uuıLWOCa npı._ ..... .ır ......... dereçe- yın en u .&ı,Ta ar n a a 

g ... tccilcrini habrlattı müslü- bet yahud tıyatro bınaS!Ildan Y:ıurdar k · Bini tesbit etmiftir. Beledil'e her ka- ybkseie mal s:ıtmamaları azını 
' · ad · t t · th un orıınması mevzuu l"'-·-• 1 -- •a .. _:.._ elir H lbuki •-tblk bö l 1 ma.n rcportörler biraz mahçub zıy c ıs asyon YC ccıre anc- .. bh . h dn..r....... üli zaya ou.uuuu o ..... -tı bugü:l g • a ... atta ye o. 

, · dile "An 1 tn..:ı:-~ ler gözü alırsa ~aya muayyen şu esız er ·~ ve m • gönderecektir. muyor. Ben Kadıköyünde oturu-
vc s:.ıxm r. g o· ~· b" • . '·· -· k t hazanın fevkinde gelir. Ancak yedani ngi

1
l!z matbuatını -t~~ mıır8 md~mcncıktiry~t ornegı aya a • bugün mülk gelirinin yüzde al- Diğer tarafdan ask• aile! ıine yordum. Burada perakendecilere 

en yer 
1 

ve tatlı su ~....._ · - • tı edi . .. buld _ yardım mükellefiyetine tlbi tutulan tayin olunan kar nlsbetı yüzde el-
çok çalımlıydı. İstasyonda (Kamela Devi) aka:saıırbl~ Milli uran~: vatandıq)ardan kabul edilen nisbet- lidir. Yanı esnaf malını hfıl fiyat-
"- Doğumu tahdid (Birtll ile beraber beyazlıu- giyinmiş, el kanunu mucibince kira arttı- ler dahilinde yardım tahsisatının 1anna yüzde elli ili\•esile salmağa 

Control) hald?ni:-:ı. ne dü§Ünti a ele tutunmuş mı: ~ç kız alayı ramıyacaklannı nuan dikkate kesilmesine bu ay hallanacaktır. mecbur iken bunu iki yOulen fa:ıla 
yor::;u:ıuz?.,. diye sordu. vardı. Btın!ar Hındist:ı~ (Non alnrak şehir meclisinin yalnız Şimdiye kadar bütiln bzalar ken- sına sabyor ve bununla kimse 
. De.rh~l (1) Margan:,t Sen~ - Cooperatıon) hareketinde hap- musakkafat vergisine yüklene. di mmtakaları ctahilfnde yardımla alikadar olmuyor. Evvelfı hAl lı-
m Hinclistanda oldugunu his - se mahJ...-fun olmuş kızlardı. ~- ceğı yerde ba§ka sahalarda da mükellef vataııd811ann Dsteıerini ve yatıannı gösteren yevmi li ... teler 
settim. k1n, kadınlan en kapalı onla hır geli membalan aramıya tefeb- yapacaklan yardınun mittaruu havi her gün esnafın dü.kkfınlannın 
.. "-::- Karışık tahsil için ne dil- y~ri~d~, ~~ ~ herhangi büs retmesi insafa muvafık bir listeler buırlanullardır. herkes tarafından kolayca göriıle-

§UllU\ orsumız? ." bı~ fıkir yuzuııden ısyan eder v~ hareket 1 Bu listeler derhal belecli)"e mu _ cek ve okunacak mahallerine nsıl-
Çok şükür cins meeeleri bak- ezıycte katlanırsa, bu oradakı D ... 0 urk. . b ed ki ls- hasebe mu-du-rı;;:..•- --..~'--'-•-. ması lhmı gelirken bwılar halkın 

d 
-· . k d . 1..:1 w uşunmc ıca er ........... -~a.c bi - . ali: bi '--ll .. _ 

kınd~. s~~~ b~. kadarlar ka!- e~ı: menın ço enn OIUuguna tanbulda dededen kalma bır ev, dir. ç goremıyec,... r ma.... e """"~ 
dı. ~~~.ıru ~una~. ~-, delfı.lct eder. yahud iki diikkinın geliriyle --MC- altı günde bir defa konuyor. Ve 
re~C~l SO>."J.edim· ~ClSI IÇID Tren ~ do~uz buçukta ha· güç bela g~inebilen aileler çok· listedeki yazılan &ayet ince hu-ıptıdaı ve yuksek tahsilde, kız, 

1 

rcket etti. Yattıgım yerde pan- tur. Bina vcr~ine yapılacak Çakı ile far .. amış ı rufatla yazı1ırus olduiundan t.cr-
erkek mutlak be~ber ohnala- coru aralık bıralrtmı. Sıcak yüzde on nisbetinde bir zam bu Dün akşam saat 18 de Aksa- kes kobyblda okuyarnadılı gibi 

nnn taraftar oldugumu 1mlat- ~emleket kara~ ılıklı· çe-id gelir sahibleriniıı bütçe- rayda oturan Faiki, aJDi yerde flyaUarın hizalarıru tayin etmek-
bm. Orua tahsilde Amerika • gı, yumuşaklıgı üstünde, y '- l ·. . alt .. t edebilir. B oturan Sabri çakı ile sol kolun- te de müşkülAta uğruyor. 

"H. S l la h-ı.1~ı.. dızlı ·o· .. k lstasy nlar . eruu us . unun daki ıgh coo,, r .aA&&ı • ır go .. o a gı- · · d" k. b" · · ıla dan yaralamış ve yakalanmış- Bclediyem·zin dikkat mız.:ı.rmı 
da bildiğim bazı meseleleri an- ıince yalnız kınnw sanldan gö- ~~ ~~:ard~ag~ı:p tu: _tır;::.;·:...._ _______ ~==~=çekm==ıen:=:iz=:i:=say=g=ıl::ın=ml=a=di:.l:er:hn~.>~ 
latöm. Adamcafr'"'an bana f.ena rüJen uzun hamaJS.,. bir ••nk e~ ..' ~ • tllim:ısı 18.zımgelen cihet altı 
numara verdiğini hissettim. Fa- goz kamaştıran ıpk. ayak ses- k t1 y daireli b" artı 
kat, umumiyet itibariyle Hin- lcri ve gürültü .. Bin kişi bir n- .a. ı,do~.11 sahiı "bine cakır ap .. -
d . tb bana · •.....:- a. .. ..:ıan ı... .... ka --ka konuşu- ~an egı • ~ ~-ıstan ma uatı ıyi ~· 6.._. . . ~ UCMJ luk nafakasuu temin edebılen 
yaptı ve bu tesir zamsmla kuv- yikior glğırtkbı. Bu patırdıütemarasdi~d::ı bu mütevazi irad kaynaklan ol-
~tlendi. Bir defa Avnıpa _ cı an ses m a yen lıd B" aleyh birincilerin 
matbuatından daha idealist gö- bağırıyor: ma . 1~· ınaen 
riinüyor. Teknik itibariyle Av- "- !rlüselman Çayyyy. Hin- vergısıne zam ya}>lhrken. so-

d Ça 
.. · . nunculan tahammW edemıye -

nıpa. derecesinde olmaea bile, ~ yyy .... Mı:selman Panı ... cckleri bu tekliften istisna et
menılcket ve halkını daha iyi Hındu Panı.::··~~ . mek yalnız şayanı temenni de-
temdl cdi}·or. Hind gazeteleri, Neden Müsluman ve Hındu -·ı b ·· k .. h t tla 
memleketlerindeki cereyanlar ayn su ve ayn çay içiyor? Hint- gı ' 02:11

• u ~ya . şar nnın 
hakkında iDdana realist bir fi. tc bu kadar ba§ka din grupla."'! cmrettıgı bir vecı~. 
kir verebiliyorlar. Tabii olarak var? Neden ~eseJi kimse "Pu.r- A. Cemalecldin Saraçoğlu 
hepsinin en çok ali.kadar oldu- si çay, Parsi pani,, diye haykır- ______...._ 
ğu mevzu evvela siyasiyattır. mıyor? Demek, bu yerdeki cc- HARB VAZiYETi 
Fakat, aiyasiyatm arkasında he- maatlar ar:ısında en mühim ola-
men her zam::ı.u din vardır. Dini, nı ve birbirine en az uyanı Hin
diinya işinden mutlak ayırmak du ile Müslümandır. 
Jizım geldiğirJ söylemem, ga- (Aıbm n.r) 
zeteleıin ekseriyetini derhal ha
rekete getirdi. Terbiyeli bir li
sanla fakat çoJo. şiddelle beni 
tenkid ettiler. 

Sardenya deniz 
muharebesi 

(Dqlllır8fı 1 ıacı uyfacL1ı) 
Blr mu~t evvel Akdcnizdeki ln

&il.z filosu Ta::antOOa bir zafer ka-

Vatandaşların 
nazarı dikkatine 
Evlerin 
dikkat 

maskeleıımesinde 
edilecek noktalar 

Dün akpmdaa itibaren cbava ı 
tarruzlanna k8lll _.... aöındü

riillİled ve~ Bbamna
mesi.nin hususi meskmlere aid 
hükümleri de tatbik ohuunaya baş
laml§br. Bu itibarla ı.tımbul vili.)'eti. 
halkı maskelenme fllerhıde tenvir et
mek üzıere bir bepnname ~ 

lhMrw ~edeceği hususd 
1 - Halkın kullımacagı t-1 fenerleri 

de mavt ampul '~ya boya He ın::ıske
lendirilmelidir. Açık kullananlann 
lambaları alınacaktır. 

2 - Karanhkta halkın J"Olun satını 
takib etmesi, scıameUe yiırumek 

Öğle yemeğinden sonra şehri 
dolaştık. Bayramdı. Bombay .so
kaldan kıyamet gibi kalabalık
tı. Kıyafet ve renk, binbir gece 
hikayelerinden keailmiı bir par
ra gibiydi. Kadın ve erkek elele 
tutuşmut, öbek öbPk dunıp ko
nuşuyor, yahud geziyordu. Bu 
manzara kadınlann Hindista.n
da, farzcdildiğinden fazla bir 
kl8mının açılmış olduğunu ısbat 

1 YURDDA SABAH 1 

EDİRNEDE Z:i1m:;;tı. tir. Bu ~ ataiıda vm;yo-
noktasından lüzumludur. ı 

3 - Elektrik fenerlerinin vesaite 
knr~ı tutulması ve bilhassa gelen oto
mobillere k:ırşı tutmaları kazaya se
bebiyet ve:-eceğindcn bu cihetten 
halkın sakınmaları lazımdır. 

ediyordu. 

Spor faaliJ•tl 
E.ıirne (Huuıd) - JllılUvi spor 

kulübü tarafında Oç halta devem 
ebnek üzere terüb edilen 80knk ko-
şularının ikincisi dün )"apııdı. j 
K~ya yine saat 10 da Halkevi ö

nünde bBflanmıl ve li8e JOkUiU, İs
tanbul yolu Abacılarbep c:ıddesI ta
kib edilerek llalkevt lnüDde bitiril- ! 
mi§tir. 

llalyar.lar müılafua zapt blr liman uz: 
da yatmanın mabzunmU bu acı tec· 

1 - Her ev, pencere, tarasa, bal
kon, kapı gibi biUlmum menfezleri 
siyah bez ve:J&hud kljld ile gayet 
sıla olarak hiç bir aralıktan ışık 

sızmıyacak tekilde kapamalıdır. 
2 - Kırmızı, san, )'elit gibi renk 

veren örtülerle maskelemek ;yasak
br. 

4 - Bu maskelcnmenn nihayet 
1/12/940 ıününe kadar ikmal edil
miş olması lazımdır. 

O lece yapılacak tct:ti~de ınaskclen 
memiş ışık görülilne emre riayet 
etmiyenler hakkında kanuni takib:ıt 
yapılacaktır. 

lstanbaıl Valisi N. 

EnaUHn buhran1 tehlikeli 
bir ••kil alma§a batladt 

-0--

Son zamanlarda Almanyadan 
gelen eczayı tıbbiyenin piyasaya 
çıkarılacak kısmı yakında tev
zi edilecektir. lstanbuldaki ecza
cılann tesbit ettikleri ihtiyaç 
listelerine göre memleketimise 
idhal edilecek eczaJanıı bir kısmı 
Almanyadan, diğer bir-kısmı da 
Aınerikadan idhal edilecektir • 
Memleketimiz.de en ziyade ihti· 
yaç gösteren ecza EnsUliııdir. 
Bu il&cı bulamıyan bir çok kim 
selerin hayaUan tehlikeye bile 
girmiş bulunmaktadır. Harbi 
müteakib şehrimizde bir kaç 
müessese yerli EnsUlin imal et
meğe başlamışlarclJ. Fakat son 
zamanlarda bu ili.cm iptidRi 
maddesini teşkil eden Ensülin 
tozu gelmediğinden bu imalat ta 
durmuştur. Ensülin tozu genç 
danaların pankreasından istih
sal edilmekte ,.e memleketimi· 
ze Da.nimarkadan gelmekte idi. 
Danimarkanın i§ga1inden sonra. 
Almanlar bu memleketteki genç 
danaların kısmı azamım yedik~ 
!erinden tababette kullanılan 
bıı madde gelememektedir. Şe
ker hnstalı.._emdan kull:ını!dn bu 
ilacın meırJeketimizdc yapılması 
için li.izmn!u olan ham madde. 
Jerin An·erikadan getirilmesine 
çab§tlmakt~. 

--ıtO«-

Işıklarını maakele
meyen Dç ,of6r 

l "'ıkl:ırı gizleme talimatnam~
Bine uygun hareket ctmiyerek 
geceleri l:lmbalarını mackeleme
dikleri görülen 7793 Iıent7J, 
9037 Şovarş ve 939 Faik adın
daki üç şoför hakkında kanuni 
takibata başlanmıştır. 

Tramvaydan dUşUp 
yaralandı 

Bcsiktaşta Uwncaovada otu
raıı48 yaşında Zeyneb Tataroğ
hı dün saat 12 de Akaretler 
tramvay durağından tramvaya 
binmek isterken dil§üp başın -
dan ve kolundan yaralnamış 
Beyoğlu hastahanesine kaldınl
mıştır. 

Para cezaaı verilen 
şoförler 

Belediye talimtnamesine uy
mıya.rak biri sıhhi muayenesmi 
henüz yaptırmamış ve diğeri nu
maralı kasket tedarik etmelllİI 
ve bir diğeri de mühürsüz plaka 
ile otomobil işletmekte olduğu 
görülen üç şoföre para cezası 
kesilmiştir. 

Lastik kaplamacılık 
Dilnkü yazımızd::ı isimleri geçeıa 

mütehassıslar loteks zerrelerlni iste
nilen kalıplar üzeine elektrikle teres
silb ettirmekle J.Astik zerrelerini ınabi 
;,ellerinin değişmediğini bulmuşlar
dlr. Bu muhim kt!fifle llsUk eaanJD 
k~flyeti ~ artmıştır. Meeele ı6-
ründüğü kadar basit bir tek ameli 
sabaya ~asından evYel yapılacak 
bir çok mihim işler vardı. 

Kukürt, tütya oksidi ,.e isi (kar• 
bon zerreleri) gibi bazı maddele
rin lAstik zerelerile birlikte anodda 
toplanması llzun geliyordu. Bu mad 
delerden son ikisi Uistık ~aya gev
reklik verir. Bu m:ıddclerin suda 
suspausold olarak ve loteksi pıhtı· 

ıamamak üzere bulundurulması çare
leri du,OnilldU. 

Bir mahlüldeıı elektrik cereyan& 
geçirilince anod ve katodda ~az bab
beciklcrinin t(!fekkül ettigi.nl bWyo
ruz. LAstik kııplamacılıgına ald olan 
hu An.od u..--ulü."lde listik tabakaları 
nrasında habbcciklerin te,ekkülüne 
mAni olmak yolu mühim bir k~iftlr. 

Bu meselenin halli için anod mcsa· 
matlı bir kil cliya!ramı içine kon· 
muştur. TJt.,Ya oksidi, kükürt vesair8 
ile birlU .. -te gelen ıtıstik zerreleri anod 
di;rafrrunı denilen bu mesamatlı di· 
ya!r:ım üzerinde teressüb etmekt.,.
dir. Dlyafram:ı münnsib Gekiller ver
metle mutecanis ge\Tck ve her yer
deki kalınlıiı bir ol.an mü.kenunel 
blr IU'Jk taba~ teşekkül etml.$ olu
yor. 

Bu t.bakanın kalınhiı istenildlJİ 
kadar olabilir. Bu suretle ihtisar edi
len ıtıstik lc\'h::ı, gaz ve ha\'a dellk
lcrioi h:ıvl olmamak itibarile, eSld 
usulle hamlıuıan levhalardan çok 
iyidir. 

Bu usul keşf cdildilden sonra 1.As
tije tatbik s:ıhusı çoialdı. Bir ~ 
eşya otomatik ve müter..sdl ıourette 
ihz:ır edUdl. Otomobillerin iç llııtik• 
leri bunlardan biridir. Bu usulle 7a• 
piliın iç lAatiklerin keyfiyeUeri es
kilerine nazaran dUa yüksektir. 

Plijlarda kullanılan deniz bqlık• 
ları, kırtasiyecilerin kullaodıklarl 
lAstik bandlar, pipo tüUlrılerinbı mab 
fazaları. ve sıcak su kablaruıdaki 
ıasUkler hep bu usulde 1apılınak -
tadır. 

Levhalar istenilen oekil ve kalm
bkta hazırlandıktan sonra kurutulur, 
mua;yyen muameleye tabi tutulur ve 
kalabdan çıkanlır. Bu ameliye mü
temadi blr devre olarak devam eclet'. 
Kurubna usulU de eski usullerden 
farklıdır. Yüksek sühunete ihtiyaÇ 
kalmamıştır. Mensucatı listikle met
bu kılmak i3inde elyaf lktikle kap

lanır. 

Bu riişcroleri ticaret işleri.ne tatbnc 
için Ameriknda Americmı Anode ad
lı büyü\'. b\r kumpanya teşekklll et.ıi 
A vru~ ve Amerikadaki alAlcadar 
fabnkalar lastik imalltını bu tarafr. 
n.ıru çnirdiler. 

Göze bot gelen Te renkli ka
labahk artasuıdaki mimariyi 
hiç sevmedim. Cicili bicili, teker 
kutusu kapwklvı gıüi .idi. 

K~ya 18 atlet iftlrak etmiş ve 
geçen sefer dp olduiu gibi birinciliği 
liseden Halil Çekiç, ikJndlil orta o
kuldan Mehmed ve üçüncülüğü de 
İbrahim almıştır. Son kapı bu hafta 
yapılacak dl!ftCt! alan atleilere 
Halkevi tarafından mOnasib spor eş
yası hediye edilecektir. 

rüj)e ile anladıktan ~a mütebaki 
gemilerini .zayfattan korumak için 
filoyl.' garbi Akdeni7.e &eçirml§lerdir. 
$9klDan göze çöp batar derler. Bu 
dcia da garbi Akdeniz filosunun ağır 
b.: darbesine maruz .kald&lar. Bu iki 
lıadıse ile 1taıyan donanmasındaki 
gemılcrin en az y(l2de yetm~ beşi 
işe yaramı78CÜ vaziyete ıirmiJtir. 
Zayiat İngiliz donanmasına karfl 
cesurane yapılmlf bir muharebe ne
t · cesinde vuku bulsa idi hiç olmaza 
hasım filodan bir iki gemi batınbn11 
ve foslı;t ttaıya tarihine neticesi ellm 
dahi olsa bir k:ıhramanbk sahifesi 
ilave edilmiş olurdu. Fakat Wyük 
harb gemilerinin limanda toplarınJ 
kullanmadan batması, dalına rlcat 
muharebelerinde zayiat verilmesi 
gibi kansız ölümler İtalyan milletin
de derin bir sukutu hayal tevlid e
decek mahiyettedir. 

3 -Apartmanlarda bllbusa mer'

diwn pencere1erlyle hava aralıkla
rına tsadüf eden amUak gibi pen
cerelerin de tamamen maskelenmesi 

Ahmed Kınık SABAHTAN SABAHA 
Çay vakti, .. Bombay Chro

nicle,, gaseteeamn 1'in""Mk 
toplandık. Fikriyat itibariyle 
Bombayı oldukça iyi temsil eden 
seçme bir kalabalık. Konuşmak 
Hindistanda büyük bir illettir. 
Fakat, Hindistan yalım ko
nuşmakla anlaşılmıyor, bazı 
öyle susmalar dluyor ki, bir 
cild kitabdan daha çok şey öğ
retiyor. 
Akşam yemeğinden sonra 

Malabar tepesine c:~. ora
dan şehre baktık. Bu bakıi ba· 
na ''Beverly Hilla,, den Los An
celosa bakışı hatırlattı. Bom • 

( 1) Bu kadın dQ~ mlhOn ve 
saadetin imanlann azalmasile, 7IUlİ 
dogıımun tahdidile kabil olduiuna 
in:m::ın bir propagandacıdır. Bu aki
deslıü duny::ınm her taratında telkine 
çalı~ır. Kenı6isi Amerikalıdır. 

~ 

IY eni Sab~hl 
A9QNa: •• ,., 

llN9LIK 
1 AYUK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 

T~ ..... 
MIO K ... 119 ICfıt. 
190 • Mil • 
400 • .. • -. -. 

2 aırlnoiklHn 1MO P~I 
2 ZJlkade 1351 

19 Sontqrln 1351 
Cün 131 Ay 12: Yıl 940 - KM1m 21 

...... ata. lkllMll 
2.2S 7.22 9.48 EzaaJ 
7.ol 12.0S 14.28 Vasatı 

Aq."' Vatlı 1-k 
12.00 ua 1ue Ezaaı 

16.41 18.19 5.22 VMatl 

DiKKAT 
cY•ıhMua....,.. .. ,,_.... 

Ye.WnkM1Pıdl ............... lede ....... ,, ......... _.......... .. 
ılatl del~ lılt MP ••ıa,.& küal ...... 

Öğnıtmen -.....- mi.iSNneresi 
F.dirne (Husual) - Güzide bir da-

vetli grupu huzurunda Erkek öğ- 1 
retmcn okulunda talebe tarafından 
vcaen müsamere bü;y(ik bir takdir 
toplam ıştır. 

Müsamerede &lirler ~Uf ,.e 
muhtenı muz.ik parçalan çalındı31 

gibi üç perdelik Kahraman plyesi ile 
bir peı:delik komedi temsil edllmi,..
tir. 
MUsaınettde vuife alan müsteid 

gençler çok muvaffak olmuşlar ,.e 
sürekli alkışlar toplamak suretile 
takdir edilmişlerdir. 

Edine mebwılan Zdimedc 
Edirne (Hususi) - Edime me

buslarından Dr. Fabna llemikin da
hil bulunduğu mısarır mebuslardan 
mürekkeb bir grup Kız F.natitüsi.ı ile 
Sanat okulunu ziyaret ederek tetkik
lerde bulunmu3lardır. 

Parti kOBgft9i 
Edirne (Husus!) - Vlllyetim.lz C. 

H. Part.ial tetkilAtmm oc:ık, nahiye 
ve müteakiben de kaza kongreleri 
tama~. Bugüne kadar ko:ı 
grelerini ikmal eden vilAyeUınize 
bağlı tpsala, Kepıı, Uamlı:6prü ,. 
Meriç kazalndır. 

Edirne merkez kazası kongresiııin 
~n akdi mukarrer bulunmaktadır. 

Gelecek ~ iç!Dde iki yılda bir in'i
kadı mulcaITer bulunaıı 'Willyet kon
gresi toplan8Akbr. 

-ıtOC---

Sıhhiye Vekili şeh
rimize geldi 

Sıhhiye Vekili Hallisi Alatq 
dUn Ankaradan ~ gel
miştir. Vekil burada velrfilc ... • 
baih m6eıaeıeJerde Wkikler
de bulunarak bir laM; gine ka· 
dar Ankara.va d&lecektir. 

Uzımchr. • 

4 - Apartman, otel. pzino, h:ın 
gibi blnalann kapalannda ve antrc
lerinde yanan llmbalann ko7U ma
vi renkte ve 07.eri maskelenmiş ola· 
rak sokağa aydınlık vermiyccek şe-

Beden t.erbiyesl mükellefleri için 
Dı.'Clen Terbiyesi mükellefiyeti ka

nunu11ıın hükümleri daire:;in<le mun
tazaman bedeni • harekat yapmağa 

mecbur mükelleflerin pa il korunm:ı 
illerinde çalıştırılması h:ıkkındıı tet
kikat yapılmaktadır. 

INGILIZ ve ALMANllEl(SILENve ARTAN 
ABLUKASI ALIŞ • VERiŞ 

Ajans h:ıbcrlerlne liire ltaıyan !n
gillz kuvvetleri anaındaki temas 
saatten faz.la sürmemiştir. Deniz 
kuvvcUerinin teması kesildikten son
ra hava faaliyeti kanmbia kadar de-
vam etmiştir. 

kilde maııkelemnıesı !Aılmdır. 

Diikllia, •al s w ...a 
yerlerde >"'J ' cl l§Jer 

l - Sokak. c:ıepbe. numara, rek
lim Cibi billlmum tenviratın her ne 
sek.ilde oluraa olsun :plrılması ıncm
nudur. 

2 - Dükkln ,,. malazaların vit

Şimdiye kadar kaydedilenlere na
zaran İstanbul belediye hududları 

dah linde 5000 ve belediye bududlan 
haricindeki kazalarda da 6000 mükel
lef vardır. Bu suretle pasif korunma 
illerinde bilf'ıil çalı§tırılacak olan 
elemanlann rnitdan 11 bin genci 
bulmaktadır. Yakında bu bwıwıda 
karar verilecektir. 

(Baı tarafı 1 inci uyfada) 
İngilizler ve müttefikler iki milyon 
ton gemi kaybetm~lerdir. Bu fngi. 
lizlerin elinde bulunan (mütteruc 
gemiler dahil) 30 milyon tonun ya
mnd:ı bi.ıytlk bir şey değildir. 

Almanlara \ e İtalyanlara gelelim: 
Vakıa onlar i.'"tatistik. neşetmemeyi 
daha muvafık buluyorlar. Fakat 
harbden evvelki vaziyetleri, lhtiyaç
lan, bugünkü coğrafi duruırWın ma-Her iki taraf bhiblrinin mevklinl rinleri tamamen aaskeJenecektir. 

evvela tayyare ile teabit etmiş ve 3 - Sinc!ma, ti7atro, bar ve müma- ==========-=--====-================= 
tt:ılyan filOllU en yakın sahile doirU sili gı"bi umumi yederin antreleri yi-

ricate başlamıştır .• ,,,mzıer kara su- ne maskelerunia k07U maVi limba ile G ., z 11· b ·ı r m ez baha' larına kadar takib ebnlııler ve bu =d;~~=~ a;d~~~= r .... ----- 1 ---.... 
sularda mnyn tehlikesi mevcud oldu- ı 
ğundan daha fazla ilerlemeli ihtiyat- vennemesı için iç kıe iki kap• olma-
lı bulmamışlardır. bdır. Birinci kapı açıldığı 7.aman Boş elle girilip paketlerle 

• 
Uz 'fi menzilden fasılAlı surette ikinci kapı kapab bulunmalı ve bi-, 

yapılan topçu m\abarebesınılen knt1 rinCi kapı kapandıb zaman ikinci 
bir tesir elde edilememiş ile de Ark- kapı açılmalıdır. 
royald n uçurulan tıı;nareler torpido 4 - Ampullerin ilmrine muhtelif 
hiıcumne düşman hattı harb geml- renk kiiıd yapaştırmalt surctilc mas. 

çıkılan evın sırrı ------
!erinden birini :pralamala muvaf- kel.emek yasaktır. 
fak obnuPıdır. llubarebeoin diğer 5 - Bililmum dükklnlarda her ne 
safüalarmda ~ ttaqan kruvazörile ııekilde oluna olılun cbfarı7a a;ydınhk 
11c· torpidonun hasara uğratılması verecek Uınba plnnahm memnu -

Burulan bir müddet evvel - henüz 
üzerinden iki hn!la bile geçmemiştir 
hc:r haldi.! - Fatih semtinde oldukrn 
''iısi tcskilfıUı bir gi7Ji mezbaha mey 
dana çıkaran polisimiz.. bu mesele 
üzerinde daha müteyakkız davr.ına
r::ık bütiin şüpheli semUeri büyilk 
bir dikkntlc kontol alt.Ula almış bu
lunmaktadır. 

buna iliıve edilince tngUizletin yine _dur_. __________ _ 

olduk~ büyük bir muvaffaki7et ka
z.andıkları aıılaphr. 

lngillzlerin zayiatı Bervlk kruvaz6-
rüne isabet eden iki mermiden ve öf. 
leden sonra ttalyan tayyarelerinin 
ynptıiı hü umda bazı gemilere yakın 
dilşen bombaların vukua getirdljl u
fak hasarlardan ibaftttir. 

Snrdenya deniz muhı:.-.""'csinin iki 
tarafın zayi.atma a&"e kıymeUendi
ıilmesi o kadar mlih·m rle ldir. AJıl 
mlihlm olan elbet sm T to deniz 
baskını ile !~ filo n bundua 
sonra dalma rlmt ın b r beleriD1 
kab..ıl etmel\t mecbur 1 ' k kadar 

Hayırlı bir teşebbüs 
Yoksul yavrularamızan 

tedavisi Bu sıkı gözlemenin iyi neticele-
Cümhuriyeiln l'I inCi yıl dbnilmil rindcn olmak iizere nihayet e\ vclki 

müııasebetile Beyoğlu tstlkl!l c d- ciın de yine gizli bir mezbaha mcy-
clesl No. 89 daire! mahsusada bulu- dana çıkarılmıştır. 

nan Çocuk Es rgcme Kurumu Be- Halkın sıhhati ile yakından ald-
yoğlu koluıaun ıı~ılı çocuk polıklnli- k d 1 b 1 d" lis •-a ar o an c e ıye \'C po ...,ş-

ll memleketin tanınmış çocuk doka k"JAt --• d Mecid" kö ·· 

tıorlannd:~~ad Tımennln1 "!,~~~ c· •arıncln da l:Bçak et satısı surctile 
ile her ıuu ... cuma ve sa 1 l'Ctuln:n 
1Ut 10.30 dan 12.30 u kııdıtr fnkir gayri kanı.mi bir ticaret yapıldılını 
w Jdm...tz çoculdann muayene ve lstibb.-ır etmiş ve bu mıntakada ter-
IJlclarmı da· beda'llıı ol 'liermeııe tibat almıştır. . 

Nihayet Mccidiyeköyünde Sakız

ağacı cadde inde 50 numaralı evde 
oturan tzzet adında bir ııaluadan ve 
bunun evinden şUphe edılmiş; bu· 
rnya eli boş girenlerin paketlerle 
çıkmaaı veynhud ev halkından olan
ların elleri dolu olarak çıkıp bot 
dönmeleri b~ şüpheleri kuvvetlen
dirmiştir. Müddeiumumilikten alı

nan müsaade üzerine evin ant araş
tırılması yapılmıı ve mutfakta he
nüz kesilmiş ve yüzülmüş dumanı 
üstünde bütün bir koyun bulun -
mu,ıur. Bundan başka daha evvel 
kesilmiş olan koyunlara ald üç deri, 
kasab levazımına ald bütün aleUer, 
balta, sabr, bıçak, et taht.ası, çen
gel, kanca göriılerek mü adere e
dllmlıı \·e mezbahaya ıonderilmi~ 
tir. Suçlu hakkında da kanun! ta
kibata baı;lanm11tır. 

zayıflamış oldutunUD dana çdc

masıdır. 

. ~ ı .. ı so11 zamwuar a ıye yu 

'bqlamıştır. '----------------------------------~ 

lılm. Almanya barbden evvel itha· 
lAtının yUzde 53 nü denizden. yüz
de •'l siıli karadan, ihracab.nın yüzde 
43 ünü denizden, yü,zde 57 sini kara· 
dan yapıyordu. ltaıyanın ithalAt ve 
ihracatınuı yüzde sekseni denizdendi 

Denizler her iki memlekete kapa
lıdır. Ballık denizinin chfında, Adri
yatik denizinin dısında 1taıyan ve 
Alman bandıralı ıemi dolapnaz. Ya 
nız cenubi Amerika limanlarına sak
lanmış bir kaç Alman gemileriııln 
kıyıdan kıyıya ba&ka memleketlel'e 
yahud Vladi\•ostoka devede kulak 
kabilinden maı taşıdığını duyu1or 
bunların arada bir yaka71 ele ver· 
diilni haber alıyoruz. Bir de Kara· 
denizde döt bet Alman ticaret ıe· 
misi vardır. 

Ticaretinin yandan fazlasını denls
ler• bajl:ırrus olan iki hUkfunet karı;. 
nakl.b-abna pek ehemmiyet versE 
bile bu alış verilin ancak yarısını te
min edebilir, diier yarısı, eemil•ı 
gibi muattal kahr. 

Almanya ve ltaı:yada ha:JBt mkm· 
tısının son derece7e varmıı olrnaıs 
da ablukanın nasıl tesir yaptılJnl 
IÖ&terir. Hele İtalya, pamuk ve kö
mür aibi harb lcvnzimlnl. bile 1bmaJ 
ederek stokunu tamamlamadan barbC 
glımiştlr. 

Buna m\lXabll, vakıA fnıilt.er.dc 
de takyidat var. Bir tncnız nazırı ar 
tık kaysı, üzüm, ve muz )'eln17ecelc
lerlnl, vapurlannın et nak.llnl bil 
tahdid edec,.klerinl aöyledl. J'aka 
bu tedbirler lnlillderi mübrem lb 
ti;yaçlanndan mahJ'um etmiyor v 
ancak harb levazımı naklini son 4e 
rece;ye çıkarmak, llmanlanna giri 
çı.kan binlerce gemiyi yalnız harb le 
vazımı ~gıma7a haaretmek için kll19 
ve muz "'1\emete razı oluyorlar. 

••HO!T IAP'A 



TÜRKÇEYE ÇEV/RT-;N 1 
Hüseyin Cahid YALÇIN~ 
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Fakat zafer muhakkak 1 
mahalli bir harpten 

~ fazla bir şey bütün bütün 
~ bil'§ey sayılırdı. ÇUnkU bir 
• ~ harbi çıkarsa bunda kcn
~~JUni v~ Cermen kavminin 
~~r'i sıfatile kendi mevkii 
'.\'ıtıubahs olacaktı. Maa.ma· 
~ ~lü.lde lm·amı gelince Frnn
ttı.-...~"1ni nin Çekler için harp 
~reyi ze alacağına -yo.hut 
~llsa d v i,.mek isteroe tng·l
~ ilin de dövü.<mıe - e kalkaca
~ anmrunı tı. Şöyle mulıa
~ edi:vorou: Frnnsa Valan
ltiı ada cümhuriyctçi l!ükfunet 
41!:_ müdahalede bulunur..a 
~;'O mili ti general Fr:ınko 
-~ llteye i un hurp eder miy
~ Bu suale verdiği cevap Al· 
'te nıillctin"n böyle bir harbi 
'1 ıniyecc,.. ndcn ibaretti. Bina-

~ h d--mokratilc lı1'aI1Slz 
~ iun :ı ransız n illetini 
htı ~ m.ında ha: be sürükle
~ " · kachr kuvvetli olamı
~ ~ kan at gctıriyordu . 
~ !arının emcli i le bu idi. 
~I t.ika,.ı bı.:nunla henmhenk 
~ll.lıuyordu. B:naenaleylı, mü
tı:ı Ll'.:(uz ıhtarları, ·1 rk:ıla
~ bakı a ·keri lıazıı 1 J,. ızlarla, 
~ lr t ·.r . yortlu. Fiby tta 
'- f:laJ ten n hükümeti i'ransa 
" m ta gırişcceR olursa 
"" .ıtıü.z t edec ğinıizi re ... -
~ l><>yl ekı.en ıleri gitmedi . 
~ on iUbbentrop, harb pat-
~ di'ttrn sonra, 24 tcsnni· 
~ e D ·..,de irad ettiği nu-
l cı ı . erine 1ngıliz lılı· 
19 tın ı bu ünlerde (yani 
Ilı.~ e~h.ılundc Çek hiıkümetıne 
"lı ah" t vuciettiğini Ye bu su
'a Lı ıliz müdahales:i olma
~ ~ctı. b 1 gc e içinde halledile
~h c-eı.. bir meseleyi, bir Avrupa 
iti l'a.ııı 1ı line soktl1h•1mu söyle
~tıll..ibbeı trop nıe elenin ne su
U ~ haıı dileceğini meskut geç
~I lılamafih zilınindeki Alman 
~tı ~re inin ne olduğu kolayca 
~nın cdılebilir. Bu iddia nut
!'iııi clalci bir çok yalanlardan bi
let teşı il etmektedir. Biz, mil· 
~:ı.:L<ccnıi) <:ti azası sıfatiyle 
fı ~tif urette taahhud etmiş 
~ ~'umuz \ ecibeden başka 
1~ klere lrn. .. şı hiç bir taahhüd 
~ bağıı "'gtlclik. Bunu tcla'ar 
~t'ar söyledik ve buna göre o 
de kör nnmuslu simo:.ar rolünü 
~ t'uhdc ttik. Hiç bir zaman 
L,~kleı e m uz:ıheret vadinde bu
'<{utıadık. 

lıt~~inih uzlaşması bu suretle 
~ '\!ti, ordusuna bit az tecrü
t'()ı' erme.c, fatih bir kahraman 
~lltıdc krndi.,ini göstermek ve 
~C."} i!c Çcl,lerden intiknm al
lıa: .~bi pclt ates1i surette ta
}'~[Yüı ettiği büyük mcınnuni-

len m. hrum bıraktı. 
lıa~rdusunun ve kavminin mu
~f bulundukları bir Cihan 
da binin, ününü almış olduğun
ııı·n dolayı Mr. Chambcrlain'e 
~nnettar kalınarn:ısma bir ma
ıq:<!a imkanı yoktu. Diğer bir 
h~~lnıdan, hi ·sedcbilecei:ri her 
d~ bir minnettarlık fikrini 
tıa.Wf tirmc>ğe ve tasarladığı ma
llı harbde.n mahrum kalıimb"B. 
~ ~buriyet duyduğundan dolayı 
~~ı.J.acağı infial ile kolayca si
llıı>r.~~yordu. Fransız mebusan 
k~ısıwn (bu hususta Avam 
~rasına benzemiyerck) ı 
Lı~ uzlaşmasını ittifalc ile 
~b etmesi muhakkak ki onun I 
ltıişt~rini teyid ve takviye et-1 
liitı~: Başka bir meselede de 
~""!' M.r. Cbamberlain'e pek 
ll:ıı ı. Taraftarlarının lbir kıs
ll:ıı daima onu askerlik bakı
~ ~dan hazır değil iken 1ngilte-
~~ harbe teşvik ediyordu. 

liğ· ~ih uzlaşmasını kabul et
ftts lnı ve bu suretle en münasib 
~u. atı kaçırdığından dolayı 
la.~lteri müabeze ettiler. Bun • 
da· n h a k 1 ı olabilmelepne 
tiırr-!U~'iç bir his mtıerin ti
ıtıa~gını ,.c can sıkıntısını arttır-

"."6a eebeb olmuştur. 
lin~~ih Hitler için haddi za. 
ltl ~ hos bir tecrübe teşkil et
~?0:du. Orada ilk defo olarak 
Ilı tı.disine müsavi üç kişinin ya
l'e~~a bulundu, en ufak bir işa
~ne bile itaat edecek dalka
di lar sürüsiyle muhat değil
ttı' 'l'ecrübc müzakere yoluyla 
lca <!seleleri halletmek usulüne 
~e ~ı beslediği istikrahı takvi
CQ etti. Bundan ba.5)ta Mr. 
~ ~berla.in'in Alman halkı 
tlu ~de kazandığı muhabbet o
~ Bahsi prestijini aza.lttık
te d"~aşka onu ni.hoş bir suret-
~ünmeğe sevkediyordu. 

haıt' Ik kütlelerine emredebilir, 
~ın·~ olabilirdi. Bu kütleler her 
~kaq onun arkamndan yürüye
ta lerdi. Fakat her hal ve şart.. 
da~nn gönülden gelme sa
~b~~-ve fedakirlıklanna güve-

0&&(' miydi? 

Bu, kendisi ile kavmi arn.sında 
ilk nahoş çatlak idi. Buna Mr. 
Chamberla.in'in sulh lehindeki 
gayretleri sebeb olmuştu. 
Müıuhden sonra, Hitlcrin i.5-

leri son dereceye vardırmak a
leyhinde kendisine mütnlea der
meyan ctınif] oJruılara karşı pek 
ters davranmı§ olması bir hıı
ldkattir. le.inden bir ses ona U
mumi bir-harb çıkmıyacağını, 
yahud çıksa bile bu harb için 
o tesrlıtlevvelden m'l.nasib bir 
zaman olamıyııcağını söylemış
ti. nk defa olarak bu sesi dinle
memeğe ve ihtiyat nasihatleri
ne kulak vcrmeğe mecbur ol
mtıntu. Münihden sonra, Goe
ringden başlıyarak partinin bir 
çok tabakalarına ve hükumet 
memurlarına şamil olmnk üze
re, Almanyada çürük kalbliler 
diye telakki ettiği kimseler göz
den dü.<jtüler. Diğer ta.raftan, 
bu nfıhoş düşünce Ribbentrop 
ile Himmler'in yıldızlarının par
lamasına en başlı bir sebeb teş
kil etti. Hıırb aleyhdarlığı yap
mış o1an orduya l{arşı partinin 
takviyesine hizmet eden sonra
ki tedbirler de bundan ileri gel
miştir. 

Fakat ihtimalki onu en çok 
kızdıran §CY bizzat kendisinin 
gev§ekliği idi. Hitler ilk defa 
olı:ırak içinden gelen sese tebiy
yctt<.' kusur etmişti. 

Zemin altındaki bu kuvvetle
ri hakkiyle takdir etmeğe ve 
ölcmeğP rnuvaffa..lt olmak için 
in.san epeyce ge..-ıi§ bir surette 
tl~ünmeğe ve mülahazalar yü
rütmeğe mecburdur. Çünkü bu 
gün dünya meseleleri, ferdleıin 
tesi:-leri altındadır. 

lngiltcreye döndilğüm zaman 
tarafımdan yazılan, bu kitabın 
son babında mufassal surette 
tekrar edilen ve harb ilanına 
müntehi olan vekavie müteallik 
nihai raporda HiÜerin psiko
lojiye düşkün nıüstnkbel tarih
ciler için qok cazib bir mevzu 
arzedeceğini söyledim. Onun bu 
günkii münekkidleri kendisini 
bir çok garib adlarla tavsif e
diyorlar. Bunların hepsi doğru 
yahud yanlIB olabilir. !F'akat ben 
karar vermeyi meslekleri ruhi
yat hastal ğı olan kimselere 
lPsyclıopath) bırakıyorum. 

Benim nazarımda, Hitler bir 
ne\'İ Dr. Jckyll ve Mr. Hyde idi. 
Başlaııgıcta, dahi bir meczuptan 
yahud ameli hir hülyapen·er -
den ba~ka bir ~ey belki değildi. 
Nefsine, Almanyayı milletler 
içinde .evvelki mev:küne tekrar 
çıkarmak için kudsi bir vazifesi 
bulunduğuna ulvi bir imanı 

·vardı. Meln Kampf onda yük
sek surette inkişaf etmiş tabü 
bir siyasi ruh bulunduğunu gös
terir. 

F.akat ilk hırsıcahlarının son
ra o ka<lar ,-Us'at kesbetmesi 
teessüf edilecek bir şeydir. lh
timalki ilk emelleri Almanya 
şansölyesi olmaktan, kendi a
na vatanı olnn Avusturyayı, ilk 
hedef olarak, Almanyaya ilhak 
suretiyle vahdetini tamamla . 
maktan ve Afmanyamn nefsine 
hürmet ve itimadını, refah ve 
saadetini tekrar tesis eylemek
ten ibaretti. Tenvir edilmesi ala
kaya cleğerli olan nokta ne za
man Jekyll olmaktan çıkıp 
Dydc oldu.ğunu tayin etmektir. 
thtimalki bu tedrici bir tekamül 
meselesidir. 

Diktatörler mutlakiy.eti te
min edince tenasüh hissini kay
bederler. Her muvaffakıyet git· 
tikçe genişli yen hedeflere m ün
tehi olur. Ayni zamanda, iktidar 
mevkünde kalmak i~in :duyduk
ları şiddetli arzu onları nihayet 
nefislerini vatanlarından mukad 
dem tutmağa Ye nüfuz ve kud
retlerini idame etmenin yegane 
vasıtası olarak scrgii?.estlere a
tılmağa siirükler. Napoleon da 
böyle olmuştu. 

Bence Bitler hakkında da 
ayni şey söylenebilir. Şansolye
lik, Almanyanın vahdeti ve re
fah ve saadeti , nih:ı.yet kafi 
gelmedi. Dalkavukları onu bü
yük Frederick ve Bismarckı'ın 
halefi diye tasvir ettiler. Zaman 
geçtikçe Hitler de kendisini 
onların gerek yapıcı icraatları 
na gerek askeri zaferlerine re
kabet etmeğe namzed gördü. 

Nuremberg'e vaki olan ilk 
ziyaretim esnasında, yukarıya 
hikaye ettiğim gibi , bir insan 
kafasının nasıl olup da taraf
tarlarının ona gösterdikleri ka
dar müdahenekara.ne teabbüd 
içinde selim bir haidc kalmak 
imkinını bulabileceğini düşün
mekten nefsimi menedememiş
tim. 

(Arkası \'ar) 

~ .. 
ver ,~( asu u 
tesis edilen1az 

(Başmakaleden devam) 

için harb çaresine b:ış vurınıya
rak taleblcrden bir mıktar fe
dakürhk yapıp sulh yoliyle ihti
lfı.fı halle ı azı olmak, belki bir 
meziyet s:ıyılabilir. Fakat zor
la, kuvvetle hiç bir acy kopara
mıyacak bir insanın sulh ve mü
za.kerc yolunu tercih etmeğe 
kalkması ancak bu suretle bir 
takım menfaatler elde edebil
mek hırsından başka bir şeye 
delalet etmez. 

Çünkü, pek tabiidir ki, bir 
devlet diğer bir devletten bazı 
topraklar dava .eder de bunun 
ha.ili icin bir müzakere ba~lnrsa 
davacı devletin taleblerinden bir 
kısmı behemehal kabul oluna -
caktır. Binaenaleyh, davacı bir 
devlet her zaman karlı çıka· 
caktır. Her taleb vukuunda, uz. 
!aşma için bir müzakere kabul 
etmek prensipi kabul edilirse 
bunda daima lw.r:isi cahlar, ent
rikacılar. şantajcılar karlı çı
kacaktır. 

Bu prensip, bu şekilde suiisti
mal edilince dünyayı sulha lm
vuşturmak şöyle dw·sun, bila· 
kis şantaja bir prim hakkı tanı
mak suretiyle beynelmilel mü
nasebetleri bütün bütün teşviş 
edecektir. Bu vaziyet ıkar&ıs!n· 
da, ber devlet ben ne duru~ro
rum, ben de kom§ula.rımdan bir 
takım yerler da va ctmeğe baş· 
!ayım, nasıl olursa bir şey kopa
rırım diyecektir. Dava etmek 
için sebeb ve vesile .mi yok? Bul
garlar simdi "Geopolitique,, den 
de bahsediyorlar ve hayallere 
dalıyorlar. Dağlar ellerinde bu
lunduğu için dağlardan ötedeki 
sahralara yayılmak da Bul-
garlaruı hakkı imii ! ı 

Bulgarlar çok yanlış bir he
sab yapıyorlar. Kendileri bin 
dereden su getirerek giilünç 
davalarla ortalığın sükün Ye 
emniyetini ihlal ederken kom!'JU· ı 
lannın da çok daha haklı ve e
saslı davalara kalkabileceğini 
hic;( dü§ünmiyorlar. 

Iştc küçük bir misal, R~lil 
!iarl"iyi, 1912 ıharblerini karış
tırmağa hacet .kalmadan Umu
mi harbe aid bir hatıra: :MalUm 
olduğu iizere, Alman dostlarımız 
başkalarının kesesinden bol bol 
bahşiş vermeyi pek severler. U- 1 
mumi Harbde Bulgaristnnı 
lmrbe sokmak iç.in Almanlar 
Trakya hududlarında bazı yer
leri Bulgaristana vermeğe bizi 
zorladılar. Bulgarlar da şantaj 
yapıyorlardı. Bulgarlar hiçbir 1 
zaman kendilerinin olmamış 
toprakları dav.a ettikleri 'halde 
biz Almanlarla Bulgarların bi· 
zi sıkboğaz ederek aldıkları yer
lerimizi neden istemeyelim? 

Biz kendi hesabımıza deıiz ki 
Bulgarlar bizden ufak bir şey 
istemeğe kalktıkları gün biz 
onların karşısına çok daha esas· 
lı, çok daha geniA haklara müs
tenid davalarla çıkabiliriz. Şin:ı-1 
diye kadar bunu yapmamı§ isek 
ve bundan sonra da yapmak ni- ~ 
yetinde bulunmıyorsak sebebi 
aczimiz değildir, Türk toprak
larının ziyaına kar§ı hissizliği
miz değildir, sayıları milyonu 
bulan ırk kardeşlerimize kal'.§ı 
lak.,ydllğimiz değildir. Sulh ve 
sükün namına lbir takım feda
karlıldara katlanmak yolunda
ki samimi azmimizdir. Fakat 
bu sulh ve sükun taraftarlığı -
mız Bulgarların gantaj politi
kasına bir prim vermek dere
cesine varamaz. 

Hüseyin Oalıid YALÇIN 

Işık 
söndürmesi 

• 
Dün akşam gurubdan 
sonra bütün yurd tam 
karanlığa gömüldü 

( Bıı tarı.fı 1 inci sayfadaj 

lamba, cıvannı çok koyu mavi 
bir ışıkla hafifçe aydınlatmakta 
idi. 

Bununla beraber, halk on 
gündenberi karanlığa alışınııı 
bulunduğundan sokaklarda, 
tramvaylarda Ye tamamiylo 
maskelenmiş eğlence yerlerinde, 

YEN1 SAJlAH 

Türkiye bir 
taarruza uğrarsa 

( Baı tarafı 1 inci sayfada) 
İtaly:ıy::ı karşı Yun::ınlılnrın lt.ı • 

uındıı,;ı muvnffakiyeUcr bize blitün 
man sı ile ıstif'"' c cdebilcce&<0tiz b r 
Iırsat \"crıncl.tedır. Öylcı bir !ırs:ıt 
ki b:.ıtuıı h ıbin müstakbel seyr iü:o
rinde fc\ knl:ıdc ve hattfı kut i bir 
tesir ~apıfacak mohi) ettettir. 

B. Amery, Almony:ıya carkn kn· 
pıdan taan"UZ edilme~! iınhCml:ırın
dnn bahis !le şöyle dem· tir: 

E r Mı ırda bize 1tnlynııl:ırın 

hakkınd:ın ı;clinccye k dar Yunan· 
lılara d::ıyanmak !•nk mını \"ercbili. -
~ek ordul::ırımıza Turkiycye karsı :ı:.ı
pılabilecek hcrhaı gı bir t::ıorruzu y n 
dan tehdid edeb lccc"i.ıniz blr haı -
ket no'o:t::ı ını temin etr.ıiş olı:ıcn ız. 

Ve bu suretle de kendi ord..ıl ıımızla 
\'e ortan lrnv\ et ve kudretimizin 'bize 
temın edece:; yeni rnuttefıh."1cı le Al· 
many, y::ı öldurticii darbeyi indire· 
ccgh:. 

ltalyanlar bütün 
şimal cephesin
de çekiliyorlar 

(Baıı 1 inci uyfada) 

Progradete inhisar etmemekte
dir. 
Manastıra gelen haberlere 

göre şimal cebhesinde Yunan 
hucumlarını durdurmaya uğra· 
şan 1talyanlnr daha cenubda 
Lesko-.iç ,.e Kolonya. arasında 
kuwetli mukabil taarruzlar 
yapmışlar.dır. 

Bu mukabil taarruzların püs· 
kürtüldüğü söylenmektedir. 

Brinclizinin bombardınıaı,n 
Kahire, 1 (a.a.) - Ha:va 

lkuvvetierl umumi k~0.hı -
nın tebliği: 

28 29 son teşrin gecesi ha
va kuv\ etlerimize mensub bom
bardıman tayyareleri Brindizi 
üzerinde müteaddit hücumlar 
yapmışlardır. Askeri hedefler 
üzerine 12.000 kilo ağırlığında 
yüksek infilaklı bombalarla 
yangın bombaları atılmı9tır. Bu 
bornbalardan bir grupu, bir hat 
halinde, rıhtımlarla benzin de
polarının bulunduğu şehrin 
cenubu şarkisindeki mıntaka :ı
rasına clüşmüş ve büyük bir 
yangınla müteaddit küçük 
yangınlara sebeb olmuştur. Bu 
)'.angmlar esnasında bir çok 
infHiklar işidilrn.iştir. Diğeı· 
bombalar da limarun cenubu 
şarkisinde bulunan deniz tez
gahları ile benzin depoları ci
varına düşmüşlerdir. Şehrin 
cenubu gar.bisinde bulunan par 
ke etrafında düşen bombalarla 
limanın cenub tarafındaki ucun
da iki yangın .daha çıkanlmış
tır. Pek siddetli müdafaa ate§i· 
ne :rağmen hücumlarımız sona 
erdirilmiş ve tayyarclcrimizden 
hiç birisinde hasar bile vaki ol
mamıştır. 

Lerosun bombardımanı 
Londra, 1 (a.a.) - Mussolini, 

İngiliz silahlarınııı ağır darbe
lerine hedef olroağa devam et
mektedir. Donanmaya rt!fakat e 
den- tayyarelerle İngiliz bava 
kuY\•etlerine mensup filolar, 12 
Adadan biri olan Lerosda ve 
Trablusta dokları ve gemileri 
bombardıman ederek hasara 
:uğratmışlardır. 

İngiliz hava kuvYetleri Ar
navutluk haı-ekatı esnasında iki 
gün :içinde 10 İtalyan tayyaresi 
düştlrmüşlcrdir. İtalyanların 
takviye kıtaları göndermeleri
ne rağmen YwıanWar Arna,·ut
lukta ilerleme6e devam etmek
tedir. 
Yunanistan Amerikadan harb 

ma.lzcmesi ah~ or 
Nevyork, l (a.u.) - Tass: 

Amerik_an gazetecilerinin verdi
ği bir habere göre Amerika ha
riciye müst~arı Welles gaze
tecilere ibildirmiştır ki, Yuna
nistanm harb ilıtiyaçlan için 
muhtelif mübayeatta bulunmak 
üzere Yunan elçisinin Ameri
ka maliye nazırı ve diğer resmi 
makamlarla ynpbğı müzakere
lere her iki tarııfa meınnunivet 
verici bir ta.rzda neticelenmiş
tir. 

sinemalarda. hayat normal scy- !!!"""--!!!!!'!!!!!!!!!""'!""'""""!'" .... ~~~
rini takib etmiştir. 

Işıkların maskelenmesi ve sön 
dürülmesi nizamnamesinin !hu
susi meskenlere de teşmili do· 
layısiyle dün akşam Emniyet 
müdürlüğü ve vilfıyet eski ted
birlerine ilaveten yeni tedbirler 
almış bulunuyordu. Bu tedbirler 
neticesinde koyu bir k...ranlığa 
gömülen şehrinıiz " n mal za. 
manlar<laki hfı.diselc. ı başka 
hiç bir yeni hadis ı tır. 

Dün nk.5-'Wllti 
Nizamnamenin 

fında dün akşaır " vi-

1ayet, ve emniyet müdürlüğü 
çok sıkı teftiş ve kontroller yap 
mıslardır. Bu kontroller esna
sında nizamnameye muhalif 
tarzda maskelenmiş bulunan 
ve yalıud da dısarıya ı~ık veren 
müessese, dükkan, ev sahibleri
nc bir defaya mahsus olmak ü
zere ihtarlarda bulunulmuştur. 
Bu hadiselerin tekerrürü halin
de pasif korunma hıranıamesi-
nin cezai hükünııf' .. · tbik o-
Jwımak iizcre bu ı ımseler 
müddeiumumilı - e una-
caklardır. 

man gemileri 
nereye gidiyor? 

ır 1 isveçin tayyarele- Mexico, 1 ~ tanıak ~ R u M A N y A r·nı· Kanada aldı wald ve 6081 tonllfttol.uk: R~eln ... " . 
1 

mlnde iki Ahnan ı;llebı harbın ha '4 HADiSELER Nevyork, 1 (a.a.) -Tass: !iındanbc~l il~ca ettıkleri TrunpiC0'4 
United Press'in verdiği bir dan usulu drure nde mü aade ala .. 

lıabere göre tsvecin \'aktiyle A- rak h rekct etmi;lcrdir. 1dnrwrudm 
merık ya .sipariş etmi§ .olduğu Vigonya, Rhinin de Kanarya ada -
200 taY)'al eyi Kanada sn tın al- ların::ı gitmekte olduğu beyan edil

___ ,____ 

Godreanoya parlak 
cenaze merasimi ya
pılırken Alman kı-

taları Bükreşte 
geçit resmi yapıyor 

mektedir. Zahiren \npurların ha -ınışbr. 
İsveç ek.iliği, Valty Aireraf mule i yoktur. Uç Amerika kruvnzö.. 

firmasının 1sveç hükumetiyle rumin Tampico y kın bir mesafc
bu babda yaj)mlF,i olduğu muka- de bulundu ru fakat sahilden görül -
\'elcyi feshettiğini bildirmekte - medikleri soylenme etedir. 
dir. Bununla beraber İsveç hü- Mekxico körfezinde İngiliz 
künıeti bu sipar· lerin yarı be- harb gemisi olup olm ... dığı sala· 
delini tesviye etmiş olduğund..ın hiyeti mahfillerde bilinmemek -

1 

kumpanya ile bir anlaşmaya va tedir. İki Meksihalı deniz klavu-
nu.-rc , ı (a.n.) - D. N. B.: racağını ümit etmektedir. zu kısa bir mesafeye k dar Al· 
Cod c::ı unun dun sabah yapılan ~ man vapurlraına refako.t ctmiş-

cc az,. meı imiııd B. H t.ıcr \ c tir. İki vapurunda tahlisiye san 
l"uınvini B. He 'ı tem il eden Alınan Japonlar Şarkta yeni dallan indirilmeye hazır bulun-
umumi v lil"r.nd n Yon Schirach ve • ... makta ve vapurların telsizleri 
Böhle Bukrc ·d n tnyy re ile hareket DJZam KUrmaga işlememektedir. 
dm, lercLr. 

Dun k m J\lmtın elçisi B. Fııb· çalışırken 
riciu, Aln n m. af rle11 ~ '"eline b"r 
ıdy ... !ct \ crm · tıı. Ziynfette b::ışve~ıl 

muav ni \"C le.Yonerlcr rclsi Sim:ı, 
Rumnnyadcıkı Alman askeri heyeti 
rcisı genernl H:ınsen ve Alman ha\ a 
heyeti re i gcne.-.ıl Spcdel hazır bu- !l 

lunmu l ıdır. 4 

Hindiçini - Siyam 
Çarpışmaları 

Gizli radyo J>Ostası 
Bıikreş, 1 (a.a.) - D. N. B. bildi

riyor: 
Rumanya hııri~iyc nezareti neş • 

rcttigi bir tcblı0de, :>.lan haberler 
isan edcıc.ı; nıU!et ara ında kıırga n -
lıkl::ır ~ıi. rmaya ç lı an gizli bir 
rndyo Po tasına ·ar ı halkı ikaı: ct
mektcdır. 

Almanlar BühTe1'te resmigeçit 
~"!ıJUYOr 

Bükreş, ı (a.a.) - D.N.B. 
bildiriyor: 
Rumanyanın üçler paktına 

iltihakı dolayısiylc R.umanya
da buiwıan talim ve terbiye kı
taatı yarın kral Mihnlini ve b* 
\•ekili general Anteııesconun ö
nünde bir geçit resmi y:ıpacak
tar. 

Alman iaşe 
gemilerine 

yapılan baskın 
• 

Binlerce tonluk gemi 
tahrib edildi 

DUn hava akınlan 
hafif geçti 

• 
(Baı tuafı 1 lncl uyfada) 

torpil isabet etmiş ve şimali 
Holanda sahillerinde batmı~tır. 

Daha önce, kuvvetli himaye 
albnda giden daha küq.ük va
purlardan mliı ekkeb bir kafi
leye mensub diğer bir gemi <!le l 
gcçirilıni~ ve tayyaremiz hava 
dafi toplarının saçtığı ateş tu
fanına ıra~en vapurun 'Üzerine 
inmiş ve torpilini atDUBtır. Tay
yare (laha uzakla§Ilıadan bu va
purda arka tarafından batıyor
du. Sonradan oralardan dola
şan bir devriye mezkur '\·apurun 
yalnız üst kısmının su üzerinde 
bulunduğunu tesbit eylemiştir. 

İngiltereye lıa.,·a alcıntan 
Londrıı, l (n.a.) - Ha\ :ı \~ d hili 

emniyet nezaretlerinin tcb1igı: 
Bugun .1ngi1tcre:ıin cenubu §arklsi 

üzcı inde b:ızı du.,man taaliyeti ol -
ınu§t.ur. DUşmanın küçiıK tayyare te
şcbbu&lerj avcı ve avcı bomb rdımı:m 
tayy:ı.rclcırindcn ınürckkebtl. Bu te
sel ... küllerindcn hiç b:ri Londranınl 
ccnub kıyılarından ileri geçmem li -
tir. Ve bu un nncalc orııya bomb:ıi r 
ntılmı.st.ır. Bu bomb::ılnr az hasar yap 
mıs ise de bir kaç ki,i yamlnnmı~tıt·.ı 
Şımd"yc knd::ır ruınan rnporlarn 

göre, bugiln ikı dO.sman <tıyy e i 1 
düşUtfü:n". ür. 

İngiliz t"ayyarelerinin 
Hücumları 

Londra, 1 (a.a.) - İngiliz 
hava nezaretinin istihbarat bü
rnsu bildiriyor: 

Sahil muhafaza teslciliitınn 
mc.nsub Blenheim tipinde tay
yareler dün §afaktan evvel Al
man if}gali altında bulunan Lo
rient deniz U.ssüııe hücum etmi§· 
lcr ve yüksek infilak bombala
riyle yangın bombaları atmıs
lardır. İngiliz tayyareleri dö
nerken beş büyük yangının bli
tün fjiddctiyle tahrıbat yaptığı 
ve infilaklar vukua gelc1iğini 
gönnüştür. 

Kolonyaya hücum eden 1ngi
liz tayyareleri dahili limanı şid
detle bombardıman etmi17ler ı.:e 
çıkan bir çok yangın uzun me
safeden görülebilmiştir. 

Tayyarecilerin söylediğine 
göre, doklarda yangınlar çık
mış, infilaklar vukua gelmiştir. 

Boloııyada büyük çapta mü-

( Bııı tarafı 1 inci sayfada) 

i"'arc e ek hususunda isl'mal cdi· 
lecegini ila\•c etmi rr. 

Y.cni Japon paktı \"e 
Amerikan Krecliı;i 

Londra, ı (a.a.) - R utcr njan
ı;ının siyasi mulııınirl, Amc-rik:ı tn
rafından Çin a1:11 n ktedı h.,ı.kın

dn diyor ld: 
B. Roo cvcl ün Çun ~ing ı 1illi Ç n 

huld'ıme•ıne uzun m ıd nberı gö
riUmedik eh mnüyette bir l.rcdi a· 
çılnuş oldu unu h ber \ C't"mck ı in, 
tam Nankin muahed~ ·n n i•nz:ı r.ı 

lıuldrnct ni hı 'rdi •i l • ti :ntıh .. b 
ctı 

-o-

Bangkong. 1 (n.a.) -- Siam 
baııknmandaı111;11nın bir tebli
ğine göre Siaın hududundaki va 
ziyet gergin ve mıziktir. Frruı
sızlur tauı.fıudan tecaviiz hare
ketleri yapılmaktadır. 

Ask ri nnntnkaların fotoğ~ 
r:ıflannı aldıkları bildirilen 
Fre.nsız ta; arel ri, hududa bir 
alm1 yapan Sio.m tayyareleri 
tar,umdan püskürtülmü tür . 

Siam topçusiyle mitrulyözleri 
de atClj açmıştır. 

Üç Fransız taYJ, r. re inin dü· 
1 aürilldüğü ve bir dördüncüsü • 

nün de dağlara rptlğı zanne -
dilmektedir. Si:ı.mlılar zayiat 
vcı memistir. 

teaddid bombalnr dört dokıla 1 ve civarına isabet etmiştir. Yan
gın bombalanndan bir çok kü
çük .ı;e bir tane de .çok büyül{ 
yangın çıkmıstır. 

Bi.r Alman gemisi torpillendi 
Lc;ndrıı. 1 (n.ı:ı.) - Hava nez c-

1 tlnh tcb' ·: 
FCikt hıını rU. ı dol:ı ır le t 

liz bomb:ırm n t yyarele . in un 
gccekı hııreketleri ıiotnl dılmi tit". l 

Geçen rum .sahil mi dafoa t:.ty
yarelcri lI 11 ndn açıkları a du n
ıun bir i, ŞC gemisini 1DU\ af: ,iyclle 1 
torpillcmi,.c;Ur. 

Şimdi öf,renıldigıne göre dtinkti ı 
mubarcl>eler csnıısmd<'l di!:er iki dils 
m::ııı tayy<ır i d ha dl15Utfilı.niıstur ki 
bu surcUc cumartcs· J;!llni.ı du urlilcn 
duşnuın tayynrelerı · n ;ıym be i 
bulmuitur. 

Domiuyonlarda ~·apılaıı ilk 
destroyer 

Sidney, 1 (a.a.) - İngiliz dom·n
yo~arıntb in cdı'en ilk destroyer 
dün deruze indir"lmi tir. Bu destroJ er 
Aruata ru:lını şımaktadır. 

Umumi ull Lord Gou\•ric bu mü

Teblı~dc ayrıca bildirildiğine 
göre Havai Ye San;-onda vukua 
gelen isyan harcl·etlerini mü -
lıim biı· Fransız müfrezesi hu
duttan bastırmak üzere ~ekil
mis;tir . .Sair Frı:.ıısız ı~ıt.a i:ı Cia 
istila vukuunda koprülcri atmak 
için emir :ılmı. tır. 

S.iam kun cUcr" .n 2"/!!4 sonte rin 
e<~1 H"nd çınid i F , ız r z.ısi· 

ni · tıla ctWcleri 'hakkında Jnpoı: 

men b ı~~ çı•,, ı ı1, n h. bcr 'il g • 
l:onı:: da tekzib cdılmcl.tcdir. 

Du n a3 a gırmi olsn F :msu 
l.ıtaırtınm b[ıyuk )•· U .. pu ·ı rlul· 
dil1,'Ü ı. lkuı heJ• gun s, m toprak~ 
larıııa gcct;ği ve g~ wuumi harbdc 
kullanılan silfıhl:lrl:ı t~hiz cdilnü,s 
:ıskerl.crin ~ olmakta buıuncia-
•u söylenmektedir. 

Dun ncıredilen bir ı~ararnmne ıilc 
kıta n harckaıtuıa ve se!erberl gı
nc rud haberrin h rl.ce b"diilnı i y:ı-

;: edılmı tir. ş d", san ur telgraf
lanı ôa t .. tbık cdılmektedlr. 

-»oc-

SIVASA KAR YAaaı 
Sl\'as, 1 (. .n.) - Me>'Simın ilk 

kan bu gece sabaha karşı yağmış ve 

ince bir tab ka halinde caddeleri 
koplıınuştu·. 

--»<>«--

Finllndiyada askerlik 
3 seneye çıkarıllyor 
He! inki, l (a.n.) - Y kınd tas

diki bel.lencn bir lk .. nun Iayih ı ile 
askerlik hiı:mcli iıt' SC!Ilcyc ı;ıl tırıl. 

maktadır. 

n;: ebeile ı;oylcd." i nutukta bu ge- =============== 
mılere konulan her çivi dUşmnnla
:rımızın 'tabutuna vurulan bir çh idir> 
dcınistir. 

İngUforeye yeni torpidolar 
Yerilecek 

Nevyork, 1 (a.ıı.) - Ncv - York 
Herald Tı bunc gazetesi yıı ıyor: 

.B. Roase\ clt durı gazetecilere 
y ptığı beyan tt.:ı 166 torpitonıın 

in,,nsını tesri ctUı-mck mok~dı ile 
müdııh lede bulundu~unu bildirmiş
tir. 

ÖLÜM 
Bur o A 1i Ceza h:ıkimliğind n 

emekli Ncccttin Çar.darlıoglunun ~. 
Çamlıca J.ız lı · 1.<ıbiiye ö ret
meoi Fah.runet Ç ldnrlıo •lunun an-
ne i :Muza Ç ndarlıo lu 'c! t ct-
mi§tir. C Te 'ikiye sağlık 
C\ inden ) l • ldırılıp :M 1 ~ 
!endi cam tan 

~ k b i tnnına 

Reislcilmhur, İngiltercnln Aıneri- =====::::::========== 
k.ndnn diğer destroyerler almak ar-
zusunda oldu 'U hakltmdıı hi bir şey 
söylememişse de, ycnı torpidolar biz. 
mete tesbit cdılen tarihten daha ev
vel konulabildiği tııkdidc bu vnZi. -
yetin Amerika) a :ln.siltere ir;.in bir 
mikdar dalın torpito ayırmak imk!l
r.ını \•crecegi zanncdilıncldcdir. 

Bir ttaJyan blöfü inllş 
Londrn, 1 (n.a.) - Uç gün cv\•cl 

bir 1ta1ynn deniz altısının Kızıld<miz
den geçmekte olan b r \•npuı- kafile
sine mensub üç ticaret nıpurunu 

bahrıldıgı hakkında ltalyan kaynnk
larından çıkarılan h ~rin Bombay 
deniz makaml:ır1 tarafından tekzib 
edildiğini Hindlst:ın radyosu bildir
mektedir. 

Bu makamlar, o tarihte Kızıl de
nizde 'bultman vnpurl:ırın hepsinin 
11c olduklarının b!ld ı ıld inı \"c ı.-a. 

:purlann imha edildicı hakkında ~m
ber nlmmadığını kaydC'dlyorlar. 

~~~
k 

Bayan OzDlmeyiniz ! ~ ~ ,-
Soğuk rüzgarın, yağmur ~· 

ya karın tesiri ile } umuşaklık 
ve paralaklığını ka} beden saç
larınıta labıi giizelıığini kolıtyca 
tekrar verebılirsinız. Bafu11zı 
GIBBS Şampuanı ıle yıkamak 
kafıdir. 

GIBBS Şampuanı saçlarını· 
ıın üzerinde peyda olan ke
sif 1arı hnlledcr. Bu s:.nellc 
parlaklık ve ıııcdık"\cnr. 

Glı3BS Şempuaııını bil} ü k 
itriyat mağazalaıında bulabi
lirsiniz. 



BULGARLAR 
NEISTEA? 2/X 11/194-0 

8.00 Program ve memleket · saat. 
ayarı, 8.03 Müzik: Radyo salon or
kestrası (Violonist Ne<.ib Aşkın ida
resinde), 8.15 Ajans haberleri, 8.30 
MUzik: Radyo salon ot'kestrası pro
granı ının devamı. 8.45/9.00 Ev ka-

'(Baı tarafı 1 inci Nyhıda) ı 

'lnel ti?.erine dayanan milli ce
maatlerini kurdular. Senelerden 
~manastır odalaruıda. ve ki
taplar arasında y~n bir çok 
Bulgar papazları kiliselerin ve 
mahalli kalabalıkların idaresini 
ele aldılar. Bunlar Bulgar milli 
benliğinin kaynağı olan eksarh
hane tarafından tayin ediliyor
lar ve Bulgarın vaftizinden 
okumasına, evlenmesine, bo
pn.masına, ölmesine ve mirası
nın taksimine aid çeşid çeşid 
meselelerde rey ve hüküm sahi
bi bulunuyorlardı. 

Bu suı·etle Bulgarların eksarh 
hane teşkilatı hemen hemen 
bütün hakları ve salahiyetleri 
haiz bir siya..<U teşkilatın ana va
sıfları ile kuvvetli bir ağ manza
rasını gösteriyordu. BuJgarla -
rm zahiri faaliyetleri gerisinde 
ise, yavaş yavaş ve ustalıkla 
ördükleri bu ağın içine Osman
lı devletini düşürmek emeli giz
lenmiş bulunuyordu. 

Ruhani savaştan sonra, si
yasi savaş Bulgar eksarhhane
sinin Pansilavist cereyanlarla 
tesis eltiği sıkı temas ve müna
sebetlerle başladı. 

Bu temasları idare edebilmek 
üzere, gene, her nevi faaliyete 
müsaid serbest saha hizmetini 
gören Rumanyada nerede o
turduğu, nasıl çalıştığı, kimleri 
idare ettiği ve kimlerin mensub 
olduğu bilinmeye::ı esrarengiz 
bir cemiyet vücuda getirildi. Bu 
cemiyet Bulgaristan ile Rusya 
arasında, yollan siyasi katillerle 
temizliycrek posta vazifesi gö
rüyordu. 

Bir taraftan bu faaliyetlerden 
ve te.'}viklerden alman cesaret ve 
kuvvetle ve diğer taraftan pa
pazların mütemadi tahrikleriyie 
artık BuJgarlıkta siyasi istik
lfilc kavuşmak ihtirası iyiden 
iyi kök salmış ve filizlerini de 
vermeğe başlamıştı. Bu filizler 
Osmanlı idaref:iine ve devlet me
murhrma karşı yer yer yapılan 
ayaklanmalar, gece yanları iş
lenen cinayetler ve asayişi bo
zarak menıleket havasını ta
hammül edilmez bir hale koy
mak için yapılan her nevi hare
ketlerdi. 
Artık Rumelide daha sonra

hırı devletin başına o kadar ga
ile açan çeteciliğin kanlı kitabı 
yazılmağa başlanmış sayılabilir
di. 

Fakat bu ilk kıyamları 1876-
da Abdülhamid idaresi şiddetle 
bastırmak istedi ve bastırmakta 
da zili' göstermedi. Fakat ten
killer ne kadar şiddetli olduysa 
aksülameller de o derece şiddet
li oldu. Bir kere ayaklanan Bul-

. rı:ı.r, harici teşvik ve tahrikler
dfm. de kuvvet alınca, artık ih
til8.li kendisine başlıca hareket 
hattı ittihaz etti ve Bulgar si
yasi hamlesi Çarlık Rusyasının 
Türkiyeyi garbdan k~tarak 
IBulga.rlığı bir ileri karakol 
haline koymak temayüllerine de 
uygun ce!:ıhe gösterdiği için gün 
geçtikçe bilhassa kuvvetlendi . 

1870 - 71 harbiyle Fransanın 
rrüf-uzu kırılması üzerine, Çar
lık Rusyası, kendisini cenuba 
doğru sarkmaktan Inencden 
Paris muahedesini hükümsüz 
bırakmak yolunda bir politika 
tutmuştu. Bu pulitik:ıyı kulla
nırken eski hıri.stiyanhk politi
kasına ırktaşlık, lsl..1.vlık mef
hmıılarını ela karıstırarak ona 
daha çok mfü~ssiriyet vermek 
tabiyesini tatbik ediyordu. Si
yaaetlıü muvaffakıyete götür
mek için Balkanlar gayet mü
said bir zemin teşkil ediyordu . 

Burada Sırbd.an, Bulgardan, 
Karadağlıdan milteşekkil bU
yük Slav kalabalıl1arı vardı. 

Bulgarlar da, menşeen de 
Türk olmalarına rağmen, Türk 
olduklannı tamamen unubnuş
lar ve coğrafi- tarihi temaslar 
içinde Slavla§IwŞlardı. Moskof 
sefiri meşhur general İğnatiyef, 
politikasını ile götürmek i~in, 
bağlı <Hduk:ları devlet aleyhine 
ayakla.nmaktan başka bir şey 
düşünmiyen bu kütlelerdP.ıı daha 
iyi malzeme ve vasıta bulamaz
dı. O tarihde beyııelnıilel ba
kundan bu cereyanlıınn önle
nememesinin bir sebebi de !n
gilterenin şark işlerindeki ha
reketlere tek başına karşı çı-ı 
kacak bir iktidarda olmaması 
idi. 

Vaziyetin bu şekilde olmasın
dan alınan cesaretlerle evvela 
Bosna Hersekliler, onların arka
sından da Bulgarlar büyük bir 
ayaklanmaya giriştiler. Os
manlı devleti bunlarla uğraşır
ken bu sefer üzerine Sırb ve 
Karadağ beyliklerini sald1rtı
yordular. Abdülhamid idaresi 
bu hareketlerin hepsini zedele
di, ezdi ve Bulgar ihtilalini ise 
daha fazla bir şiddetle tedip et
ti. 

Bunlar, Osmanlı tarihinde 93 
hRrbi denen, Türk - Moskof ça
tışmasının, hazırlık hareketleri 
ve bir nevi keşif taarruzları idi. 
Nasıl ki Balkanlardaki Sırb, 
Karadağlı, Bulgar hareketleri~ 
nin bashrıldığını görünce, bu 
sefer RttSya, harb ilaruna bile 
lüzum görmeden, 1877 i1kbaha
rıııda hududu geçerek Osmaıı
h ordusuna taarruz etti. Ancak, 

dını - Konuşma. 

12.3() Program ve memleket saat 
ayarı, ıa.33 Müzik Şarkılar, 12.50 A
jans haberleri, 13.05 Müzik: Halk tiir
küleıi, 13.20/14.00 Müzik: K9rışık 

program (Pl.) 
JB.00 Program ve memleket pat 

ayarı, 18.03 Mczik: Radyo ca-E or
kestrası (İbrahim Özgür idaresin
de), 18.4{) incesaz faslı, 19.15 Müzik: 
Meşhur bestekarlar serisi, ı9.30 Mem 
leket saat ayarı ve ajans haberleri, 
19.45 Müzik: Tek ve müşt.erek be
raber, 20.15 Radyo gazetesi, 20.45 
Müzik: Şan soloları - Sabahat Ak;yol 
tarafından, 21 .00 Müzik: Dinleyici is
tcı~ıeri, 21.30 Konuşma (Gençlik ter
biyesi), 21.45 MGzik: Radyo orkes
tr::ıs ı (Şef: Dr. E. Praet<ırius). 

22.30 Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri; Ziraat, Esham - Tahvilat, 
Kambi!"'o - Nukut Borsası (Fiyat)., 
22.45 Müzik: Cazband (Pl.), 23.25> 
23.30 Yarınki program ve kapanış. 

Bir kamyon bir arabay ı 
parçaladı 

Aksaray Horhor mahallesi 
Çelebi sokakğında 1 numarada 
oturan ve temizlik işleri kamyo
yonunda çalışan şoför Satı Sa
raçhaneden Fatihe doğru gi
derken seyyar satıcı Orhanın 
arabasına çarparak beygirini 
yarala.mı§ ve arabasını parça
lamıştır. Tesadüfen arabacıya 
bir şey olmamış ve suçlu şoför 
yakalanarak takibata başlan
mıştır. 

aylardanberi dahili kıyam ve is- ı TiYATR·Ola.R 1 
yanları bastırmakla yorulmuş .,. 
olmakla beraber, mıktarı 250 -----------
bini dahi bulmıyan ordu, Çarlık 
Rusyasının ümid etmediği şid
detli bir mukavemet gösterdi. 
Çar orduları mıktarca Osmanlı 
kuvvetlerine çok faikti. Nerede 
kaldı ki Eflak ve Buğdan beyi 
de çar la ittifak ederek 20 bin 
kişilik ordusunu o da Çarın or
dularına ilave etmişti. 

İşte meşhur Plevne müdafaa

Şehir 
tiyatrosu 

temsilleri 
İstikial caddesi Komedi 

kısmında 
2.12.1940 pv,art-esi günü akşamı 

saat 20.30 da 

DADI 
sı bu sırada büyük bir zafer ,.-.--------- ---.. 
menkıbesi olarak tarihe geçti. Aşçı arayanlara ~ 

Çarın büyük kuvvetleri, Pi-
levnenin alelacele yapılan toprak Alaturka, alafranga yemek p~ir-
tahkimatı önünde beş ay ka
dar durmağa mecbur oldular. 

Bu menkıbeyi Türk tarihi 
şöyle yazar: 

"Pilevne müdafaasiyle harb 
snn'a.tında bir inkılab yapan 
Osman paşa, Rusyanın me~hur 
kumandanla.nnı püskürttii ve 
hassa kolordusu da dahil olmak 
üzere hesabsız güzide askerle
rini Pilevne önünde toprağa 
gömdü.,, 

Bu esnada Kafkasyada da 
şiddetli muharebeler oluyordu. 
Fakat bütün mukavemetine ve ı 
kahramanlığına r3t,<'Ymen Babı
i!i ne harbi, ne politikayı idare 
ooemedi ve Rıralarla Ayastafo
nos muahedesi akdedildi. 

İşte bu suretledir ki, eksarh
hane fermanını aldıklarından 
yedi, sekiz ay sonra kur-
dukları fesad ocaklariyle 
Balkan Y srunadasında müte
madi ihtilal yangınları çıkaran. 
Bulgarlar, Balkanlarda kendi
sine yardımcı kollar arayan ve 
bulan Çarlık Rusyagının her 
nevi fili yardımlariyle ve niha
yet bu devletin "kendilerini 
kurtarmak için,, diye giriştiği 
harb neticesinde imzaladığı 
Ayastafonos muahedesiyle, ol
dukça geniş bir beylik halinde 
telmı.r tesis edildi. Ancak bu 

mesini iyi bilen mahir bir aşçt ica
bında ailesile birlikte iş aramakta-
inr. İsteklilerin Beyazıd Bakırcı

larda 10 numarada aşçılar kah-

vesiı1~ Bolulu Ali Rızaya müra
caatları. 

tesisten üç ay sonra, Ayasta
fonos muahedesinin kendisine 
bıraktığı Makedonya, Bertin 
muahedesiyle elinden alınınca, 
Bulgaristanı bütün tarihinde 
mustarib edecek Makedonya 
kanseri de vücuduna yapışı
yordu. 

Ayastafonosta kazandığını 
Berlinde kaybeden Bulgar, artık 
bir türlü teselli bulmaz feryad
larla bağırarak komşularından 
isteyeceği ilk şeyi bulmuştu: 
Makedonya! Makedonya! 

Binaenaleyh ruhani istiklfilin 
arkasmda.n siyasi istiklalini ka
zanan BuL'{aristan hiç bir za
mau kendisine verilen parçayı 
ralıa.t yeyemeyen uzuvların ih
tilaçları içinde, her şeyden ev
vel gözü Makedonya lokması
na dikili kaldı ve o zamandan 
bugi.ine kadar ve hala da bu 
muıtakanın kendime aid oldu
ğunu bağırmaktan ve bunu da
hili ve harici her politikaya baş 
vurmaktan geri kalmadı. 

(Arkası var) 

Bir çalgıcının seyahati 
98 . 

Dedi. İki arkııdaş bir arabdo bu -
lunmak ı:ırzu ediyorduk. Fakat herif 
rniimaneat etti. Yine razı olduk. 
Çünkü arabalar alçak ve yekdiğerfae 
bağlı olduğundan her zaman Fredrih 
ile konuşabilecek idik. 
Arabanın birine ben diğerine Fred

rih girdi. Öki.iz sahibi bulunduğum 

arabnın kapısından başuıı uzatarak: 
- OUan yere yay. 
Dedi. 
Beş dakika sonra arabnııı kapısına 

gayet kalın ve enli ağaçlar uzattılar. 
öktizcü: 
- Arkadaş, şimdi hayvanlar içeri 

girecek, yerleştirmeğe dikkat et. 
Hakikat halde istasyonun ~imdiye 

kadar görmediğim bir tnrafından yir 
mi tane iri boynuzlu ökiiz meydana 
Çlktı. Hayvanları Fredrih ile ben 
taksim edecek idik. Yruıi on öküz be
nim arabma onu da Fredrihin a;-aba
sına bindiril~ekti. Fakat öküzler 
gayet kart ve idl icU. On öküz bir a
raya doldurolduğu halde bire gezip 
oturacak yer kalmlyacaktı. 
Kapıdan ba1tan uzattım, ~üz sa

ld.bine: 

- Fakat mösyö ben hayvanlarR1 
bacaklarının arasında gezip oturacak 
değilim ya. Buraya dört tane öküz 
yeter. ötekilerini de başka arabalara 
koyunuz. 

Dedim. Herif güldü. 
- Budalalık etme. Fazla par::; mı 

vermeli? 
Dedi: 
- Lakin niçin mösyö. öküz başına 

on mark değil mi? Henl hayvanları, 
hem bizi rahatsız etmekte manna ne? 

- Sus ne geveze çapkın imişsiuJ 
Şimdi verdiğim parayı geri alırJ.m 

ha. 
İşte bu fena! Herif hakilı:at elli 

markı geri istiyecek olursa i~iınir 

fena idi. Dediilııi yapmaktan başka 
çare yok. Ök:Qzler bireı· birer içeri 
soktular. On tamam olum;~ kapıyı ka 
padılar. üstü açılt dört duvar arasın
da kalıverdik. Fakat ayakta durdu
ğum vakit etrafı görmek mı.imküıı 

idi. Fredrihin arabsı da yerqtirildi. 
Arabanın üstünden be.ktun. ôltCize · 

el'en orada idi. 
- ıvrasyö dedim baeka bir diyece

tlıl var mı?. 

- Hayır hayvanlara dikkat edin. 
Aç kalmasınlar, arabanın bir kö~
sindeki çuvaklan sık, sık ot ver am
m.:ı sakın hepsini bitirme ha. 

- Pardon mösyö! Ben yiyecek de
ğilim, Sizin lrn:-rvanlarınız yiyecek. 
tştih:ılar1 p:ık fazla ise ac; bırakacak 
dei.ilım ya? Paı·don ınösö! Aklıma bir 
~ey dalıa geldi. Bir iki kova verrre
dhıiz. S;:ıbuhları h9yvaııların süiünü 
ncr0ye ı:ağmalı? Elbet sağılacak de
ğil mi? 

- \'flktin \'Ur iec sağ. Süd de senin 
olsun. isteı~crı kayn1ak yap. 

- Lakin mösyö kap yok, süt ;.iyan 
~b:lr. Bir kap veriniz. 

- Ey sende ahmak berif: Bunun 
süt vermezler. 
Bu sırada herifin biri düdük öttür
dü,. :Bir gürü:l:tü hasıl oldu. Aı·abıı 

,;lrı.iıneğe b~. 

i'zedr.lh Öle(Ml: 
- Aman Alfred aidiyor muym? 
Dedi. 
- Galiba. 
- Araba:vı ytirlilcn şey nerede? 
- Vallahi bilmiyorum. 

{Arkası ''aı·) 

~'1 SABAil -
SPO R ==-=4= 

Birinci devre lik 
maçları dün bitti 
Vefa-Fenerbahçe maçı çok 
heyecanlı cereyan etti 

BEYOGLUSPOR RAKİ Bİ AL TUNTUOO VENE .. 
REK LİKDE DÖRDÜNCÜ OLDU 

Dün Kadıköy ve Şeref stadlarında 
lig maçlarına devam edildi. 

Şeref stadında ilk maç Beyoğlu 

sporla Altmt.uğ arasında idi. Bu maç 
neticesinin dereceler üzerinde ınü

htnı tesiri olması itib~rile haftanın 

en ehemmiyetli maçı sayWı·. Beyoğlu 
spor dün çok güzel bir oyun cıka

rarak kuvvetli rakibi Altı.ntuğa ba
kim bir oyundan sonra ilk haftaym 1 
iki ve ikinci hafiaymda üç gol ata
rak devrenin sonlarına doğru penal
tıdan bir gol kazanan Altıntuğluları 

5 - 1 gibi ıniilı..im bfr :farkla mağlub 
etti. Beyoğlusporlular bu galibiyetle 
ligdeki dördüncfüükleı·ini takviye et... 
mişlerdir. 

G. Saray • Beykoz 
KadıkAy -'*adının ilk maçı Ga

latasarayla Beykoz aı·asında idi. Bey~ 
kozlular maça on kişi ile b<_1şladılar 
ve nisbelen Sarı - Kırmızılardan da
ha iyi oynıyarak hasımlarına birçok 
tehlikeli anlar geçirttiler. Fakat a
cele ve şanssızlıklarından bir türlü 
gol yapamadılar. Devrenin on be
ıtinci dakikasından s<mra hfikimiyctle. 
rini daha çok arttu·an Beykozlular 
nihayet 27 inci dakikada Şahap vası
tasile ilk gollerini yapabildiler ve 
net:M:e degişmeden Sarı - Siyahlıla

rın bütün gayretlerine rağmen devre 
1 - O galibiyetlerilc bit.ti. tkinei dev
re daha düzgün ve hızlı hamlelerttı 

Beykoz kalesine sık inen Galalasa -
rayhl:ı.r 11 in<:i dakikada Gündüz va
sıtasile beraberlik 14 üncü dakikada 
da yine Gündüz vasıtasile galibiyet 
gollerini yaptılar. 

Galibiyeti garantiliyen Galatasaray 
lılar işi gevşettiler. Bu ar.a Beykoz -
lular biraz canlanır gibi oldu. Fakat 
bir netice elde edemediler. Devrenin 
sonlarında Saiahaddin güzel bir vu
ntşla Galatasarayııı üçüncü ve son 
ıolünü de yaptı . Ve maç 3 - 1 Gala
tarayın galibiyeti ile bitii. 

Bu sahanın ikinci ve mühim maçı 
Veia ile Fenerbabçe yaptılar. Oyuna 
saat 15 de Fenerin hücumile başlan
dı. İlk anlarda Sarı - Laciverd kaleyi 
çember içine alan Vefalılar Hakkı ve 1 

Fikret vasıtasile birer gollük position 1 
kaçırdılar. Kendilerini toparlıyan Fe
nerliler üst üste Melih vası tasile he-
men iki gol yapıverdiler. 1 

Birdenbire iki sıffflık galibiyete e
ri~n San - Laciverdliler zaten dev
re başındanberi oynadıJdarı bozul> 
oyunl~rmı büsbütün bozdular ve bi
rinci devre Yeşil - Beyazlıların bü
tün gayretlerine rağmen 2 - O mağ
lti.biyetlerile bitti. ikinci devreye 

kuvvetli bir enedi ve nefesli bfr o
yunla başlıyan Vefalılar Hakkı vası

ta.sile ilk gollerini biraz sonra gene 
Hakkı vası.tasile ikinci gollerini yap
tılar. iki !arklı bir galibiyetten bir
denbire beraber vaziyete düşen Fe
nerliler bütün hışımlarile Vefa kale
lesine yüklenmeğe başladılar. Fakat 
ciddi bir müdafaa taktiği kuran Ye
şil - Beyazlılar hru;ımlarına fırsat 

vermediler. Fakat bir penaltı kaza
nan Fenediler bunu gole tahvil et
mekte gecikmediler. 

üstün oyunlarile hasımlarına teh4 

tikeli dakikalar geçirten Vafalılar 
Sulhinin .ı:nildafaayı atlat.t1rak şah

si akııı1Je yaptığı bir ~ıyı Ye
&il - Beyazlıları berabere vaziyete 
soktu. Devrenin bitmesine pek az 
vakit kalmıştı. Artık herkes maçın . 
berabere biteeeğini zan.nederken 43 
üncü dakikada küçük Fikret ka1eci
Yi avlıyarak Fleneri galibiyete ulaş
tırdı. 

Ve maç 4 - 3 Sarı - Laciverdlilerin 
galebesile neticelendi. 

BOLEND TURANLt 

Süleymaniye - İsanbul 
spor 

tstanbulspor - Süleymaniye maçı 
umulduğu kadar beyecaıılı olmadı. 

Süleymaniyeliler bu maça 9 kişi çı-

kabildi ve neticede 2 . 5 mağlub oldu. 

Beşiktaş • T opkapı 
Bu ma!;.ln her ik1 devresi de Be

~ktaşın ezici hA.kimiyeti altında ce
reyan etti. Birinci devrede beş gol 
atan ~ktaşlılar penaltıdan bir gol 
yiyerek devreyi 5 - 1 ga1ib bitirdiler. 

İkinci devre hfiltimiyetlerini idame 
ettiren Siyah - Beyazlılar 5 gol daha 
atarak maçı 10 - l kazandılar. 

~·ÇOK MÜHiM 
;Erkek ve kadın farkı yok 

ADEMİ lKTİDAR, 
BEL GEVŞEKLlGi 

V'e zafiyeti umuıniyeye karşı 
H ormona fabrikasının 

GLANDOKRATiN 
Hahları çaredir 

Her eczahanede kutusu 
200 kuruştur. 

~W••• Reçete ile satılır. MMS* 

ıl_Dll:!ıalENi_z _LEY_Az_ıM_s_AJ_IN _AL,_MA_K_OM_isv_os_u _iL_AN_LA_RJ _. 
Miktarı Cinai Tahmin ilk Eksiltme giin ve ~ati 

bedeli teminat' 

100.000 kilo K. fasulye 26170.00 Ul62.75 '4/12/940 çarşamba 10.30 
95.000 kilo Toz şeker ... 36100.00 2707.50 4/12/940 ~ ı2.00 
60.000 kilo Sadeyağı ...... 945go.oo 5979.50 4/12/940 , 14.00 
26.000 kHo Zeytinyağı,.. 18301.40 1372.61 4/12/940 > 15.00 
51.000 itila Sabun ......... 25500.00 1912.50 4/12/940 > 16.30 

1 - Yukarıda ınikdar, cins, tahmin bedeli, ilk teminatlarile eksiltme 
gün ve saatleri yazıh beş kalem gıda maddesinin hizalarında gösterilen gün 
ve saatlerde kapalı zarf.la eksiltmeleri yapılacaktır. 

2 - Şartnamesini görmek ve almak istiyeıılerin ber gün komisyona mü
racD.atlru·ı. 

3 - Eksiltmeye girecekJerin 2490 sayılı kanunun tari!atı dahilinde 
hazırlıyacakları kapalı teklif nıektuplarmı eksiltme saaUerindım birer zaat 
evveline kadar Kasımpaı;;ada bulunan komisyon başkanlığıDa makbuz mu-
kabilinde vermeleri. 4:10844» 

====================================:=:=::=:=::~r==========~ 
İstanbul Ziraat Mektebi Satınalma . 

Komisyonundan: 
Cind M iktar ı M uharnmen Irk teminatı Ekrıi ltmenin 

bedeli 
Lira Kr. Lira K r, Tarihi Saati Şekli 

Harici elbise 
Palto imali-

90 takım 23 00 
37 aded 8 00 

177 45 13/12/940 14 Açık 

yesj 
iş ayakkabısı 90 çift 7 50 50 62 13/12/9-iO 14.30 Acık 
(postal) 

İstanbul Ziraat mektebinin cins mikdan yukarıda yazılı ihtiyacının 

13/12/1940 tarihine rastlıyan cuma günü saat 14 de Beyoğıllı iııtiklal cadde
si 349 numarada liseler muhasebeciliğinde toplanacak komisyımua açık ek
silbnesi yapılacaktır. 

İsteklilerin belli saatten evvel muhasebe veznesine yatıracakları ilk te
minat makbuzu ve 1940 mali yıJı Ticaret Odası vesikasile bir!'l.kte eksiltme 
satinde komisyonu müracaatları ve evsaf ve şartnameleri her gı;tn adı gtçen 
muhasebecilikte görüp öğrenmeleri. c11169> 

BABADAN OGULA, DEDEDEN TORUNA . , 

KA LAN B iR ŞÖHR ET 

Ali MUH iDD iN HACI BE KiR 
MERKEZi: B AHÇEK API 

Şubeleri : Beyoğfu, Karaköy, 

KEMAN, KMroN, P1YA:NO 

No 270920Gömn.. SANA TAPALI (Beste Sadeddin Kaysaıt 
• VlSALt YAR lLE (Bıeste Rakım EltwUu) 

J.Jralıli Lira 

1 2000 -
s 1000 -
2 750 -
4 600 -
8 260 - 2000.-

85 100 - 3500.-
80 50 - 4000.-

soo. 20 - 6000.-

Keııideler: 4 Şubat, 2 Ma- ı Kumbaralı ve kumbarasız 
yıs, 1 Ağustos, 3 ik:inciteş- hesaplarında en az elli li-

rin tarRılerindc yapılır rası bulunanlar kuraya 
dahil edilirler. 

lstanbul Defterdarlığı Muamele ve lstih .. 
lak Vergileri Merkez Tahakkuk Şefliğinden 

Adı ve soy adı işi Adresi 

Mustafa Çet.inkaya Bıçakçı Küçükpazaı- Kutucular büyük 

KuiU<'U han. 
Verginin nev'i 

;Makru muamele. 
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~ 

~ı 

Yukarıda isim ve adresi ile lşi yazılı mükellef yapılan araştırmad~ 
bulunamamış ve yeni adresini de şubeye bildirmemiş olduğundan 940 sene:;ı 
tarhiyatına kaı·şı vaki itirazmın tetkikinde şifahi izahat verilmek üzer~ 
15 giin zarfında Galata Hüdavendigar hanında (3) No. lı itirazlurı tetlnK 
komisyonuna müracaati lu;ı;umu komisyonun 6/9/1940 tarih ve l414 No. U 
kararı iktizasıncland!l", 

Keyfiyet 3692 sayılı ka11unun 10 ve 11 inci maddelerine istinaden ie~ 
llğ yerine geçmek üzere füin olunur. (11271) 

1 İstanbul Belediyesi !linları · I 
Alibeyköyü - Çobançeşıne yolunda yapılacak ahşab köprü inşMtı ka'" 

palı zar! usulilc eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 12786 lira 64 kuruş 
ve ilk teminntı 959 liradır. Mukavele, eksiltme, bayındırlık genel, hususi 
ve fenni Gartnameleri, proje keşif hüliisasile buna müteferri diğer evralı: 
(96) kuruş mukabilinde vilayet Na.fia Müdürlüğünden verilecektir. iba~ 
le 9/12/1940 paz.artesı günü saat l!i de Daimi Encümende yapılacaktır. Ta
lihlerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihinden 8 gün 
evvel vilayet naüa müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet, imuı~ 
lı şartname vesaire ve 940 yılına ait Ticaret Odası vesikalarile 2490 numn • 
rnlı kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale 
günü saat 14 de kadar Dair.oi Encümene vermeleri lazımdır. (11173) 

3 Tenekeci Ustasile 4,5 Bobinör 
Çırağının Alınacağı Hakkında 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden 

İdaremiz Şisli tamirhanesine imtihanda göstereceği ehliyete göt-e saat .. 
te 28 kuruşa kadar ücret verilmek suretile 3 tenekeci ustasına ve yaşları. 

18 den yukan olmak şartile 4 - 5 bobinör çırağına ihtiyaç vardır. 
İsteklilerin nü:fus hüviyet ctizdanı, hüsnUhın varaka!'.;ı ve şimdiye kadar 

çalışmış bulundukları müesseselerden aldıkları müddeti hizmet vesikalarile 
birlikte her gün saat 14 den sonra Metro - Han zemin katındaki Zat ts-
leri Müdürlüğüne müracaatları lüzumu bildirilir. (11397) 

l~sarlar U. -~üdl!rl~ğündcn :I 
1 - Mevcud nümunelc.ri mucibince 13 kaleı:n fırça müteahhidi nam • 

besnbma pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 6/12/19(0 cuma ~ü saat 14 de Kabataşda Levazım 
Milbayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Nümune sözü geçen şubede görülebilir. 
4 - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif edecelt"" 

leri fiyat üzerinden % 7 .5 güvenme paralarj:yle birlikte mezkiir komisyoruı. 

ınüracaatları, (11198) 

Haydarpaşa Lisesi Müdürlüğünden 
ikincı takslt 1 Blrincikanun 1940 da başlar. Leyli talebenin zamanın"' 

da taksitlerbıi yatırmaları ilan olunur. «11136> 
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Sahibi: A. Cem~ledclin Saraçoğlu - Ne<",,.ri;yat Müdürü: Maold Çetin 

Basıldığı yer: (H. Bekir Cl.irı;oylal'. ve Comaleddln Sara;o~lu matbaası} 
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