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3 BlmNGIKA UN 1940 

[ SAL 1 
Üçüncü Yıl- No. 931 

Yeni nizam 
\le Türkiye 
"\'eni nizam,, a gtnııeğe ııa,. 

ltt olunan devletler müsavat 
!'1ıa.~ı üzerine akdedDmi§ bir 
'ltifaka mı giı~Jderdir, yok

, ~.Almanya ve İtalyanın ııli
. ·oıa altında yaşamayı mı 
' 1'ıııİılıüd edettkfordlrf 

'------ _J 
~: Jrdsel'.İJl Cahid YALÇIN 

/N.. ' imanlar Avrupaya "ye
~ ni bir nizam,, vermek 

istiyorlar v. bUtün 
~"rupa devletlerini buraya 
:kınağa çalışıyorlar. Bu bir 
r değildir. Fakat, bir çok de
~ söylendiği. ~bi )'.~ ~m 

~
r eıırar perdesı ile ortüludur. 

diye kadar yeni nizam bak
ı.- a memleketimizde ham! o
~kanaat Türkiyenin bu yeni 

1-....ını kabul etmesine imkan 
\ı!tıtı.eyecek bir mahiyettedir. 
0ıı Papen cenaplarının Anka

l:ıya avdetindenberi yeni nl
~ ve Türkiye mevzuu tekrar 
-lendi. 

'l'ürkiyenin yeni nizama karşı 
~bileceği vaziyeti kcstirebil-

k için, daha evvel bir çok 
~ktaların aydınlatılmasına ih
Yaç vardır. Bir kere, Alman

)l.ııııı bütUn A vnıpaya yeni bir 
~nı. vermek arzusu ne türlü 
t'r temele istinad ediyor? Yani 
~ nizam, yeni bir din, bir 
~e~eb ve akide, bir ideolojiden 
~ ıbarettir? Yeni nizam sırf 
~,!le fikri ve felsefi bir gaye 
,;.-•·una mı A vrupaya neşrcdil
....,lc isteniyor? 
~ lluna ihtimal vereııllyoruz. 
Janya ile Sovyetler Birliğini 
t.; ı bir dostluk rabıtası içinde 
4J ndmine birleştirmeğe çalışan 
ı..ıı:ıanyanın hatta kendi dost
""1 arasında bile bir din ve 
~'Zlıcb vahdeti temin edemedi-

ılk bakışta gi"zc c:arpar. Bi
~enaleyh, yeni ni~anıa girmek 
li 'ı: muhtelif Ayrupa devktle-
0,~ııı ötedcnhcri kabul etıni~ 
ı.."'tıkları ahlaki, felsefi dü"tur
;::1 red ve ink:ir etmelerine ha
".' olmamak icab eder gibi gö
~Uyor. Halbuki yeni nizomı 
• buı eden Rumanyanın siyasi 
t sosyal temelleri derhal sar

:ldı. 'l'ürkiyeden bı.hsedcn A_l
li, ~~ gazeteleri Türk,'.yede ti.a
li ııısan h'1kları., fıkır lııır-

Yeli,, gibi kohne lı ayala ta kıy
~t Verilmcsinı i~tilıfaf ediyor
! .ve bunları bir tarafa atarak 
~zrn medeniyetinin nimclle
lıt ·Türklere tc:omil etmeği zım-

n a ııla tıyor Jar. 
• .4.caba yeni nizam bir felsefe 
• ~.~ir ideoloji değıl de sırf iktı
~ bir tertip ve Ristem midir? 
ite lısadi sLstc:mler her mem!e
la tin sosyal, tabii ve tarihi ı;aı t
~1na gör;, ,.,ruri olarak tene,·
t" etmek icab ettiğine göre, bü
uıı Avrupayı bir araya tvpla
~abi!ecek iktısadi bir te~kıi t 1 
~Cak hc1· mrmlekcti memnun 
~eğe kabiliyetli umumi hat-' 
ı;.a inhisar etmek zaruridir. ı 

'Yle bir teşkilatı bütiin Av
'1ıpaya kabul ettirmek için ccb
te müracaat etmeye ne lüzum 
;,ardır• Maksad bu ise teşkilat 
Ui ~u~ette meydana konur \'e 
lrıenfaatlerinı gören memleket-
1,;r kcndiliklerınden buna iştirak 
tQer. 
~ F'akat i"in i~iııde bir zorlama 
.. ~ı·cketi ~~~~diğı !.~~n ye.ni niza
~uıı en buyuk mumcyyız Yasfı 
lıa.iyas" olmak J:izım geleceğin~ 
Ukınediyoruz. İste bu sıyası 

lrıaJıiyettir ki '' Hl<l:iline, şeref •e haysiyetine l'hcmmiyet ve
l'ı:n her dC'\'ldı "" milleti yeni 
lıizaına kar>'ı uzr.lt durmağa 
!!(>\•!,ediyor Çiinkti siyasi bir tc
lekk üle zorl;. <lalıil olmak, bu
~ıı zorla her mcrol<'kete tahmil 
:::en de\'lelin tesir ve nüfuzu al
:"lll girmc-kten başka bir mana 
::,ade etmez ki, bu da istiklalden ı 
·"<geçmekten ibarettir. 

Mcsr·lenin ba•ka bir miihim 
~'bas; daha v'ar tlçler misa
l Avrupa nizarr.ımn Alman ve 
taıyan idaresi allında olacağını 
!!~kça ilan etn.iştir. "Yeni ni
:"lll,, a girmeğc davet olunan 
dtvlctıer nıi'< ,, at cı<ası Uzerine 
~U•)(iilıniş ı.;r ı tifnka mı gire-

1 1;~ıcrdir, yok~a Almanya ve 
""-IYanın nüfuzu altında yaşa
~~Yı mı taah h üd cd~ceklerdir? 
<lkıa, Alman §Cflerinin 11ğzın

~·. yeni nizama girecek devlet-
tııı arasında mllsavata ve bu 

~"Vlctıerin istikliillerini muha
.ıı;.o. edecekleri hakkında t~mi
""ta tesadüf eclilmiştir. Fakat 

Bü>.0yin Oahid YALÇIN 
(Sc.nu ~yfa J sütun 3 de) 

Her yerde 5 kuruı G0NL0.C 

• 

Trablusun 
bombardıma
nı nasıl oldu? 

--o--

Kar , ı lı klı hava akınları 
devam ediyor 

--o-

Londra, 2 (a.a.) - Akden.D 
açıklarında bulunan İngiliz fi
losu nezdindeki Reuter ajan.sı
nın hususi muhabiri bildlriyor: 

Limana girerken, açık deniz
lerde geçirdiğimiz yedi gün zar- / 
fında Yunan sularında kısa bir 
müddet süren bombardıman 
istisna edilirse hicbir mukave
metle karşılaşmad-ığımız söyle
nebilir. Bu müddet 1.arfında do
nanmanın hava kuvvetlerine 
Trablusu bombardıman etmek ı 
fırsatını verdiğimiz gibi her is
tik mette seyrüsefer eden kafi- ı 
lelere de refakat ettik. Trablu
sa karşı hücum 26 teşrinisani 1 
gününUn ilk saatlerinde ve şarki, 
ve merkezi Akdcnizde zaman 
zaman yapılan temizleme hare- ı 
ketleri esnasında vukubulnıuş- 1 
tur. Rıhtımlar, depolar ve ge-

(Sonu s.ayfa 3 sütun 6da) 1 

Suriyede 

galeyan 

Türkiyede alınan 

tedbirler Suriyede 
derin tesirler husule 

getirmiş 
-•ır---

Kahire, 2 (a .a.) - Beyruttan 
gelen haberlere göre, İngilizler 
ve Y wıanlılar tarafından İta!· 
yanlara karşı elde edilen muvaf
fakıyetin hasıl ettiği ııevk ve 
heyecan makamları mUşkill 
YUiyete ııokmaktadır. 

Suriyedeki Fraıısız fevkalade 
komiseri Puaux halkın, Petain 
hiikilmetine sadık kalmasını 
ısrarla isteyen yeni bir beyan
name neşretmiştir. 

Bu beyannamede ezcllmle de
nilmektedir : 

Fransız kanını akıtan taarru
:ıun hatırasını kalbiınizde daime. 
saklıyoruz. Fakat bugün de 

{Sonu sayfa S ıütun 3 de) 

Dün geceki yangın 
Yeşildirekte üç fabrika 

tamami le yandı 
Dün gece Yeeildirektc büyük 

bir yanğın olmuş, bir ara bütün 
bu semti tehdi<l edecek bir ma
hiyet gösterdikten sonra itfai
ycniu cidden fcdaki'ırane çalı~
ması neticesinde üç fabrika yan-

dığı halde söndürülmüştür. 
Yangın tam saat19.57 de Be

yazıd kulesi tarafından göriil&
rek itfaiyeye haber verilmiştir. 
İtfaiye yangın yerine geldiği za-

t Son u sayfa 3 ıütun a de ) 

Işıkla rın maskelenmesi İŞİ 
------• • 

lzmit fabrikasının imal 
ettiği siyah kağztlar geldi 

cHava iaar1r'\.ı.zlnru1a ktır~ı ı;ıL~orın 
söndürti.lrı•e ve n1a: kelennıesi nizam
namesi> nin tatbikatı riün akşam da 
muvaı!aldyetle de-. u.nı etmi~tir. 

Belcd:yc, vil3yet \'e eınniyet mü -
dürli.itü tarafından dün akşaın ınuh
teliC mıntakalarda teft.i~lcr \'C tetl.Jk
ler yapılmış, e\·vclki ak.şanı yapılan 

ihtar ve teblit,ledn t...tb!k derecesi 
müs:ıhcde olunıııuştur. BW1un nc·tlce 
&inde yenj b:ı.n hat.aı .. ı· te~bit olun
makla beraber vaz.iyetin ş:lyanı mem 
nuniyet olduüu e-örülnüiştür. 

Tıı.yyare'kır tar .-fmdan )'l\Jlıla.cak 
t,•fti~ler 

Diier tarcı;f.:tuı tstcınbuluıı ınaske

lennıc:;inin bi .. de ·a da hcı\· .. doıı t:ıy

yareler 1. etS.tb.!ile tel~ik olunrr.cıSJ 

karar la;;;1 ı nlın ı:.t ır. 

Tayyaı tler t.-ıra"ından 1!"fü~lerio 

bu ;ıkşan1 y:ıpılnıa:ı:>ı tnuhtcrneldir Bu 
teftif>ler neticesinde havadan tesbit 
olunacak hatalar ve ziyadar noktalar 
vilüyete bildirilccel... ve bunlc:ırm öuü .. 
nr gl"Çilrresi Çin ~Y t<'a tf'dbirlf'r a ... 
ıın::ııcalrtır. 

(Sonu a:ıyfa 3 sütun 4 de) ,Vali Doktor J,lıtfi Kırı;-.r 

H ARAÇÇ I KARDEŞLER 
1rmlr ve Ankarada oldutu slbl 

ı.t.ııbulda da b~ bir 

MO B ILYE 
.... ., matazLn açtılar. Saloıılml 

&eziniz. 
Adno: l'll>Cllncılar, Rua- yok..,.. 

Numara 81 

SiYASi HALK GA Z ETESi Her yerde & kuruş IZMIR - ANKARA - llTANB UL 

2 3 

• 
• 

bir grup.. 

l Rumangada 
karışıklık 

devam ediyor 
Alman askerleri BUk
re,te bir geçit resmi 

yaptılar 

Londra, 2 (a.a.) - Tlmes ga
zetesi yazıyor: 
• Bllkreşten alınan haberler , 
Rumanyadaki vaziyetin müdhiJ} 
anarşi içinde olduğunu ve her
ııeyin beklenebileceğini gösteri
yor. BUkreş mıntakasında de
mir muhafızların Codreanu'ya 
taraftar zUmresiyle Transil -

(Sonu sayfa 3 ıütun 4 de) 

TüRK - RUMEN 
ticaret anlaşması 
Karşılıklı olarak satıla
cak malların mlkdarını 

yazıyoruz 

--·--
1 T~Tinievvel 1940 tarihinde meri

yete &iren Türk - Rumen ticaret an. 
laşması ile iki men1leket arasında ki
lirin& e:;aslarına göre kar§J.lıklı ola
rak &atılacak m:.~lların mikdar ve 
nevilerini yazıyoruz: 

Bu anlaşınaya göre Rumenler mem 
leketimizden il milyon liralık pa -
muk1 400 bid liralık palamut, 1 rnil

( 8on u aayf• 3 sütun 4 d e) 

-Harb-, 
Vaziyeti 

Uzakşark hadiseleri 

1 
Yazan ı 

HiKMET ILGAZ 

Üç senedir m llzmin bir 
hastalık haline gelen Çin -
J a p o n ihtiliıfı birden
bire nazarı dikkati celbeden 
safhaya girdi. J aponlar bU-
y;ık devletlerin bir hayat, 
memat mücadelesiyle meşgul 
olmalanndan istifade ederek 
Pasifikdeki vaziyetlerini kuv
vetlendirmeğe çalışıyorlar. 
Hindi Çini Rumanya vaziye
tindedir. J apon kara ve hava 
kuvvetleri lüzumlu stratejik 
noktaları işgal etti. Merkezi 
idare olan Saygon hakkında 
yeni taleblerde bulunuluyor. 
MüstemJekenin zaten zayıf o
hın müdafaa kuvveti Siyam 
lhtilMı körüklenmek suretiy
le Japonlar için zararlı olmak 
ihtimalinin önüne geçilntiş
tir. Binaenaleyh bu mesele
de Japon tarihi emelleri ta
hakkuk etmiş gibidir. 

önilmüzdelti aylarda dahili 
vaziyeti, asayişi tanzim ba
hanesiyle mevcud işgal kuv
vetleri arttırılacak velbasıl 
benzete benzete ismi konacak -
tır. 

Şimdi sıra Holanda Hindis
csonu ıayfa 2 s:.itun s de) 

·'---- ----' 

s 

Yuna n lılar 
ELBASAnA Ekmek fiyatları 

k i 
30 pa ra arttı 

ya aşıyor 
- k . . Bu sabahtan itibaren ekmek 
Havaların bozu gıtmesı 

ltalyan tayyarelerine 12 kuruş 10 paraya satılacak 
faaliyet imk3nı ver miyor 

&tediye tktı......ı Miidiirlüğ\in!in t.t-klifi füf."riu .. , bt-tc,.Jiye 
Londra, 2 (a.a.) • Londr>nın sa- daimi t>nt'füneni t>ktnN< riya.tfanna yenidoo SO paralık zam 

llhiyeili mahfilkrıııdP ~ugün 0u cı- kabul efmi':'tir. İk""'8.d Müdürhiı";üniin eı;babı nıuei~inılc 
bet !<-bani• ettirılmeklt·dir ki, bir ay zammR, imaliye \il -1dlyp iicrf."tlni)le huğda) fl,yatlannı\a 
İtalyan • Yunan harbinden sonra görülen tereffii S4'1M'b göstı·rilmektedir. 
ruüll>arrızlar şi1<1di her t.Krafda hü -ı Toprak l'tlııh.;ulleri Ofisi bir kaç gi~d~beıi l:'t"hrin.ıire 
cun··Iare maruz vaziyett..d>r ve <e • ek.,tra, yumuşak un vemıektoolr. Bu un >;11ttdiye im.dar verilen 
bebiyet verilmeden ,·aki bir u.tila ile' unlardan. kalite itiberiye daha. mükemmeldir. Ta.büdir ki l>u 
başhyan barb Arnavutlukta muka- unla yapılan ekmelderin kalitesi d e yük,,...ı, olaoolrtu. 
bil bir taarruz haline gelmiı;\ir. ' Belediye bu kalite yiikbl'>kli~n herhangi bir hile ""~ a 

Yunani•tandan halen sahil böll'(esın.. ihtikaı- ııebeblyle ortadan kalkmamAAını t('lllfn i~ln fınnlanla 
de dahi !talyan yoktur. Yunan pll-ı VI' değinnE>nll'rde sakı bir teftiş , ... m liralrabe Japll('akhr. MU-

lı:orumak mak.<adile t.da!ül oldugu muneleri alınarak beledl)'e lıim)....Jıanffiinde tahlil olmı:a.cal<lır. 

nazarı itibara alınırsa bu vaziyet çok Ekmek fil<"'"'&tlanna zam ka.ran bu sabahtan itiba.rf'ıD 
911\eres•ndır. Bugün bu cephedeki 1 tathik olunat..ik ' "' ekmekler fınnla.nla 12.25 kunışa 11Stıla
n1ukabil hi.icWl1lar pek zıyade muvaf- caktlr . 
fak ol1n~kta ve dOşman Arnavutluk 
dahillnde.Pograde<:den 40 kilon1eb-e ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
mesafeye sürülınüş buluıunaktadır. I 
Şimaldeki Yunun muvaffakt~et,;nin 

anahtarı hiç şüphe.ıiz üç yolun bir
~şme no'k:taS.l olo.n GOri~in z..aph
d.ır: 

1 - Florina ü:ıerinden Yunanls -
tan yolu, 

2 Elbasan ÜU"rinden orta Arna-
vutluk yolu, 

3 Jo.fana~br tl1.erindeo Yuı~lav-
7• yolu. ( 

Y UDl\nlıbr ilerliyorlal' 
-.ondı-a, 2 (a.a.) - Arnavud - Yu

(Sonu sayfa 3 aütun 5 de) 
----~ 

Meclisin dünkü 
• • 
ıçtımaı 

~nkara, 2 (n.R.) - Büyük Millet ı 
1'-Iec·lis1 buı;::ün dııl.t.or Mc.zhıı Ger
m~nin başkunlıgında t.oplanmı~.lır. 

Celsenin açıln1a :nı mütcak.ıb ta -
bahC't ve ıua batı aan11ı1h.zlnın u 
icrasına dair kanuna ek ıay:hanın 
teri verilmeei h:ıkkındaki Başvck!ılet 
tezkeresi okunmu§, Ankara ~ehri 

imar müdürlüi:ü ile inhi3arlar umum 
müdürlügüniin 1937 yılı hesnbı kati-ı 
sine aid kanun l~yih<ılarını k:lbul ey
Ieımiştir. 

Me<:lis yi:ıe bur.i.inkii toplantısında! 
askeri ıneınurlar kanununun dördün
cü maddesinin tadililıt', devlet me
murları aylıkltırının te' hid ve tea -
dülüne dair ~anunrı ba&Jı bir numa
ralı C!"iyelde l\f:~arif \ 1f'kJ.letj kı~mın
da taı-h;h•t yapılmasına ait kanun 
lftyihalarının da birinct trıÜz('kk~re

lerini yapmıştır . 
~TeclLc; gelecell tcıplombsıru c;-ar~am

ba günü yapacaktır. 

Silah altın a alınacak Uc
retli memurların maaş

la rı nasıl ver ilecek 
Ankara 2 (Hususi) - M«H~·e ge

len bir liyihay:ı göre 5e.ferbeı·likte 

fili hizmet haricinde ~Jfih altına alı
nan devlet n1enı urlar-ile bareme da
hil ücretli memurlo;rın maaş vey:ı 

ücretler mjkdarının yarısı kendfle
rine veya :\i1e1eorine verilecektir. J..feb 
l~ğ yirmi liradan dun olamaz. As -ı 
keJ·i rütbe ile alınanların rütbelerine 
göre maaş tutarı \·;ızifelerinin maaı 

ve ücret mikdarlarınd~n noksan o
lur::::a aradaki !r.ırk mensub olduğu 

dairesi taralından tesviye edilect>lc .. 
tir. 

ÇOLAK 
MOLLA 

Tarihin eşini kay
defmediği en 

büyük pehlivan 

Koca Yusufu ve Adalı 
Halili yenen bu M~riku
l:lde pehlivanın haya
tını yakında M. Sami 
Karayelin kalemile ga
zetemizde okuyacak
sınız . 

BULGARLAR 
NE İSTER? 

Ayastafnnos muahedesinin verd iğini 
Berlin muahedesi a lınca Makedonya 

ve Trakya kom itelrıri kuruldu 1 
5 

Ayıuıtafanos muahroeslylf! 
Bulgaristaıun hayalini dahi a
şan ve garbde Sar dağına, Şark
ta Karad!'nize , şimalde Tuna 
nehrine ve cenubdR Adalar deni
zine dayanan idari muhtariyete 
sahib biiyiik bir 8uJgar beyliği 
yaratılmıştı. Bulgaristanı za
man zaman "Çarıgrad ! Çang
rad !., diye sar'alara tntulmllf gi 
bi feryad ettiren ve onu kaç de
fa belıidan belaya sliriikleycn, 
kendisi için felaket kaynağı olan 
bu Ayasta!anos muahedesidir., 
Bulgaristanın ba.'lJna ne gelmiş
se, hep. bir an kendisine verilen 
ve miiteakibcn istiıılad edilen bu 
Ayastafanos muahedesinin çiz
diği harita yüzünden gelmiştir. 

Ayastafanos muahedesi, Bul
garın toprak ye nüfus zaruret- 1 

]erinin değil, fakat Balkanlara 
hakim olmak istiyen Çarlık 1 

Rusyasının siyaı>! emellcıinin 
bir neticesiydi. Fakat Bulgaris
tana o emeller bakımından ve- ı 
rilen şekil, Çarlık Rusyasının 1 
Balkanlarda bu derece kuV\·et-

1 
lenmesini istemeyen İngiltere I 
ile Vardar o\'asmdan Se111.niğe 

YAZ A N : 

A. N. K. 
inmek istediği için Makedonya• 
nın Bulgar eline geçmesini iste
meyen Avusturya - Macar im· 
paratorluğunun iı,ine gelm<>di. 
Beynelmilel ihtilli.fların gergin 
..aflıals.r göstermesi Uurinc A !
manya araya girerek Berlin 
kongn>Si aktedildi. 

Berlin muahedesi uzun mü
zakerelerden sonra BuJg:;.rist:ı
nı Tuna ile Balkanlarda k ü~iik 
bir beylik haline getirdi. Coıu· 
bi Bulgaristana Şarkı Rumeli 
adı verilerek luristiyan bir U· 

.mum! valinin idaresine \'eıfü:li. 
Dobruca da bu e:;nadadır ki 
Rumanyaya bll'akıldı. Pirut 
Niş, \'arna, Le koviç, ZaHar 
gibi ga.rb toprakları da Sırbis· 
tuna iliive olundu. 

lştc Bulgarislanın ünıicl,, ri, 
inkisarları ve sonradan anlı ar· 
kası ke.ıılmiyen istekleri hqı b~ 

Sonu uyfa 4 ıütun 1 de) 

SABAHTAN SABAHA: 

Harbin sonu 
daha çok 

uzaklarda 

1941 ;yılma &irmek üzereyiz. B6yle
ce 1930 da başlıyaı:ı harb 1940 yılmı 
tamam)311uş ol.acal:. 

Güııler, hattalar, aylar, yıllar ıe
çiyor ve harblı:ı sonu görünmllJOr. 
Bu llOllUD henllz pek uzaklarda ol
dutwıa a!d deliller çoktur. ınaıııs 

Besveltili tam i1:J 8J en-el söyledi-

3-4 yıl sonra 
o 

sı için l ngiliz 
hazırlık ları 

. . ~ ... 

li bir uutultta demiı;l.i ki: 
cl943 ve 1044 6eneleriui ve meailı' 

~elerde' hareket ettirebilc.'o!ımlı: 
ve Okyaııwılard;ı hareket <ttirmdc 
mecburiyetinde kalarağımu tonıı•:o. 
!arın programını dll:;üıımemiz ıt.zını 

du. D<ifmaıı ~er o zamnruı kodaıt 

{ lonu "'''" 2 ıiltun 7 dt) 



Akşam saat d~ 
kuzda Delhiya 
vistl olduk ... 

--ıııc-

Bir el pencereyi vurdu, eğil
dim. Uzun boylu bir İngiliz 
tren memuru bir gey isteyip is
temediğimi sordu. Bombaydaki 
ev sahibımllı yolda bana muka7-, 
yet olmasuu tenblh ettiği bir 
memur. 

Belki baTayı yırtan ''Hindu 
çayy .. :Muselman çayyy .. ,, see
lerinın t ınyle, birdenbire ken
di kendime: "Hind muamma
sını halletmek için lizıın gelen 
üç unabtardan birin.in İİigiliz 
olduğunu unutma.!,, dedim. 0-
rad. var olduklanm bile unu1r 
tuı:;lun İngilmeri bana hatırla
tan bu memur, yavaa sesle ko
nuşan sakin bir adamdı. 

Hvcamm çocukluğumda ba
na tarı! ederken her biri bir 
"Ccngız Han,, kadar kadir ~ 
riuıcn İngiliz bu muydu? Uç 
k" h IWı.distan zaviyesinin bu 
mül koşeei ne kadar az gö
ze arpı, rdu ? Fakat, Hindis-
tan m elesine ne zaman bak-ı 
sanız o un Hindu + Müslüman 
n~ olduğunu derhal gö

ruyordunnz. 
Dalmışım. lşıklann yanma

sından uyandmı, gözlerimi, aç
bm. Karşımdaki kanapenin üs
tüne k.ınnm sanJtlı bir adam e
ğilmiş yatak yapıyor. Arkasın
da zayıf bir kadın ayakta duru
yor. 

H ınaiE-1.anda ister misafir, is
ter . · rh olsun, herkes nereye gi
derse gıt.mı. muUak yatağını 
b<-ı aber gotürilr. Yataklı va
goı emeJI sadece geniş bir ka
nape demektir. Bombaylı ev 
s bmle m bana hemen bir ya
tak t ~ nk etmişlerdi. Burada 
hali \ akt yerinde olan her ka
dın mutlak bir hizmetçi ile seya
h <lıyor. Tabii çok yeni, daha 
do :rusu mkıli.b hareketi içinde 
ol~nlar bu idete riayet etmi. -
yor hır. t l) Bundan dolayı va
gon arkadaşımın san giyiıımiş 
olllla8Jna rağmen oldukça mu
hafazakir bir muhittm gejdiği
ni an dmı. Onun halrlnnda doğ
nı arak tahmin ettiğim gey
Jerd n biri de "Pand,, (2) ol-

• nıa J)dı. 

S bah eyin gösümil açbğun 

l'ın'<.1 S BA 

HER SABAH 
"Yeni nizam,, ve Şehir Meclisinin'jroKuvucu Milli Müdataa 

Rumanya DIYORKI: 
k!~~~-:~ d Ün k Ü içtimaı Fakir köylülere böyle !vekili şehrimizde 

YAZAN: 

HALiDE EDiB 
-----------No.6 
için etde çok mkJlı_..rdu. Bun- men vatandaşmın hayatma mal --o- vergi b·çilı'r mi ---o---
dan dolayı arada ~etçisini a- olmuş. imar pillnının teadiki mU-

1 
Milli Müdafaa Vekili Saffet 

lıb bir ....vahat yapıyordu Bun Galeyanın henüz yatışnwiıg·ı- k 1 b b ld ---o- Arıkan dun·· sabahki •-~-
da.il ıc..:: ... cnn1 ... mu"·- &:01..:...ı.....:.. • na iYÖre bu rakamın bir hayli na aşa ara 88 e o u ~uua.c• ...__,.......,. _ 1.uuna~ c --o- cMehmed Ali Eren, 1br.thim Da- ekspresiyle &ehrimize gelmil -
taraftar bir adam Qldnönnu an-1 daha yilkselnıesi de inıkin ve varcı, Ali Yaman. Must.un ç, k tir 
ladım. -- ihtimal dahilindedir. İstanbul Şehir meclisi dün imzalarile aldığımız mu terek b:.r Vekil Haydarpaşa ........ .vı. 
"- Bu defa K•-Qi kadın Mihver matbuatımn ballandı- Reis vekili Faruki Derelinin ri- mektupda deniyor ki: ,, .... 6&&WO. va-

'--nf .... an....... gı'ttim.~~Seyahat ra ı...-11--..ı- bahsettigı·· ~em· ltında topl li ve belediye reisi doktor L\\t-
au .... ~ ~ , yaseti a anarak nızna- cBizler Knraisalı kazaı ı bağ- fi Kırdar, örfi İdare Komutam 
OD bet gün atirdii.,, dedi. Bey- nizam,, Rumen topraklumda mesinde mevcud meseleleri mü- h Kaledafı köyü halkından dört korgeneral Ali Rıza Artuııkal, 
nelmilel kadın konferansı o sene teessüs eder etmez talihsiz kom- zakere etmiştir. köylüyüz. Mevkiimiz taşlık \e zi- İstanbul Komutam general :ı. 
Karqide olmuş, Avnıpadan, bil- şumuzun anettiği hazhı man- Beyazıd, Süleymaniye, Aya- raate elverişli olmadılmdan odun, hak Avni ve general Kemal Ko-
ı.- t-...:-.--..ı- ~- d.._ zara ır.--.:a.. kalbimiz mala- sofya meydanlan ile • -pkapı köm .... , ~ k--'- imali" ...n...: 1• •-- "°"' •----..1-- k 1 tır ~- ::1:~~. ~adam~ ... .:: maklaAA&~ U,._ .. , nimun, .ft;wp, .u- n• 'C'~M: a-'l &en:; !f"'& WLl.l.WWW arşı IDmJş • -....- .-....,w .- ~ ~ r--- - - Karaköy, Tophane - Kara.köy, meıJIU} ~unmak1ayız. Bunları Killi Müdafaa Vekilimiz bir 
(3) ile Jılaude Ro)ıdoa.. (~) da hakkında yalnız Rumanyanm ve civan plinlannııı talldiki uy- keodi hayvanlanmızla ............. eri- lr .... gun·· ..... ı.-ı-:-.. 1.-'--~. 
vardı. 1 değil, bütün Balkan devletleri- gun göriild'" a.ı;.n.._ dair nafıa ve __. " ~ gç&uuuuıuııı::ı ~wı-

""6-.u.sç ne -türüp satarak ~uk ve çocu-
"- .la mmms? diye aor- nin göızlıerinln faltap gibi açıl- muhtelif encümen mazQl\talan- tumurwı nafakasını temin etmek- J MAARiF DE 1 

dum.. - dığında arbk kbıııs.min libhelli mn müzakeresi asnasında ba- - . 
"- Hayır dedi fakat me- kahnam.11 o1I& gerektir. dan Hamdi Bütün aös alarak teJ'lz. Bu maksadla 937 yılında or- M ki bl d • 

rak ettim, iÇtimaı~n açık oldu. . Bu miHlıdea sonra heriaugi İstanbul limanının Yenikapıda :::a:ın::~eru::::ı.:~ e e er e yeni 
Gittim gördt1m bir devlete: tesisi kararlaştınhnıf olduğu- hakkındaki ruhsatnameden ;: .. ~~- ders saatleri 

Bu iki kad~ İngiltereden - Yeni nizama dahil olun! na göre ~ il Mh•sınnı n& retle istifade etmekte ikm Karal-
biraz tamnm. Beynelmilel dost- Nasihatini verecek baba dost- rede ve nasıl yapılmam llzmı sala mali" dairesince her birimiz 
luğa, suDıe, bflb••a kadının u- lanna o deftet büytllderiain geldiğini, Galatada ve Kara- için 144 der liralık kazanç \ergisi 
.mumf hayatta mllhim rol oyna- pek hatlı olarak: köyde bir çok meydanlar &ÇI· tahakkuk ettiri1-ı •• u ... Kanuni •·-
nuunna --'-~._ •----r- - Bqka kulumı çınk W- larak binalann zayıa" tına aebeb ..._..... ... ~.7~ ı.anLı.YJ. timaiyeümlzi ileri sürerek her ne 
dırlar. İkisi de HiBdistan kadın- yur!.. dan ba§ka bir cevab 'NI'- olunmumm ~.olup olmadı-el · • --.;~ u kadar itiraz eyledik ise de mevewd 
.bğma İngıliz kadmhğmın doBt- m enne intiar edilebilir mi! ğını sormu1o mal Ye mlllkümüzil haciz yolile ve 
luğmru getirmişlerdi. Hitabet ~ ~ ima.il bedıW ede- Belediye imar müdürü Hüs- batta bizi hapis ile iobar ederek a-
ve beıliğati ile llHlfbur olan M'a- cegı bır ~: aü bu suallere mukni cevablar lacaklanna dair cevabda bulunul-
ude Roydooun bir .____ 1·y1· te- ,, -. ln_plleh "! toprüJada vermiş ve bunlardan sonra maz-._ ..n ... n....__ .1h-.. du. Mal müdürlüğü ise ancak \er-
sir yapmakla beraber sol tara• yem DJPW;; l 6va--. WJÇ"" be.talar kabul olunmuştur, l ıı mikclarmın 'WartSl vatırJldıktan 
fı temsil edenlenn' kendisı·nı· cek ve p.,ed dwl miiBteclh o- Şehir meclisi zabıtai beledi- " " ı ilik ha ..__ ola sonra müracaat ve itirazımızın tet-
hayli acı itirazlarla hırpaladı- ursa, 0 • pi yu_.. • ye talimatnamenin encümenden kit .. ,m-..a. cevablle mUkabele 
ğmı öğrendim. Arkadaşım bir caktır. çıkan hamamlara IÜd maddele- ( ~ 
Jraç saat içinde Karali kont. A. Ot bıWhı 8araoli'I rinin müakeresini de yaptık - etti. 
ransmın insaıü tarafını biraz tan sonra bugilııde toplanmak Halbuki 2315 sayılı kazanç vergi 
karikatürleştirerek canlandır- üzere d.ağılmı§tır. si kanununun 3 üncü maddcs;nin-

dı. HA R B 13 üncü fıkra ve 90 numarnaın-
--.. MMıc-

Raçpotanaya gelince, büyUlc daki izaha ve 148 aerı numaralı u-
bir atlka iıe etrafımı tedkik et- Asker ailelerine yar- m11mı teblil hükfunleri mandere-
tim. Çünkü ''Raçpot,, deyince VAZiYETi catında ve 3111 numaralı orman 
Hind tarihinde kahramanlıkla- dım yarın başlıyor kananımun muvakkat 7 inci mad-
riyle fÖlll'et buJmue bir halk Asker ailelerine yardım için desinde dştira ettikleri ağaçlar-
akla geliyor. Müslümanlann is- Uzal .. ---k L ~diseleri tahsisat temin etmek maksa- dan imal ettikleri mahrukatı dük-
tHAmna karşı en çok mukave- ~· Dil eliyle belediye muhtelif fasılla- kin açmaksızın satan köylülerin 
met edenler onlar olmuştu. Bir < ... tarafı 1 llMll ~> nndan yapılan 40 bin liralık kazanç veröafnden ı.tUna edildi-
defa hatta mağlftb oldukları za- tanına lf'lmilt;ir. Bunda da münakale kararım Dahiliye Ve- ii> açık ve sarih olarak yazılı bu-
man teslim obnamak için iki bin meşhur bir Davud hoca peyda kiletine tasdik ettirmek mak- lunduğu halde malımızı haciz Y0

-

hane halk, kadını -ve gocuğu ile oJdu. ''Te§riasanide gfa.1a bir sadiyle belediye muhasebe mil- lile ödetilmeye mecbur tutulduğu-
evlerine ateş vermif, yanmışlar- Japon sanayielısinm ımı. bir dürü Muhtar Acar dUn ak§am JTIW: bu gayri kanun! surette tarh 
dır. Fasla olarak Raçport,, ismi- Holanda polisi tarafmdaıı dö- An.karaya git:mi§tir. Dahiliye edilen verginin terkini cihetine gi
.ni taşıyan resim melrtebinin ya- vülmüş, Bangongda bir ber- Vekiletinin tasdiki muhasebe dilmesi hu sunun teminini ve all-
rattığı tarz beni çok alikadar e- bcr dilkkAnma çekilen ı1apon müdürü tarafından telefonla bu- kadar makamların dikkat nazarla-

DGn aabahdan itibaren bütün Jlıle, 
orta okul, ve ille okullarda yet _.. 
saatinin tatbikine~ • 

Diia' taratdan ı.tanbuı Villye
tine mfilhak kazalarda ilk okullann 
ders saatleri hakkında Maail llüdQr • 
lülü bütün kaza maaril müdürlfttı.
rine bir iaınim eöndermiıtir. Bu ta
mime nazaran her kaza kendi sa
hası dahilindeki ilk okulların yeni 
mesai saatini kendi tayiıı edecektir. 
Ayrıca ekalliyet mekteplerinin me 

sal saatlerinin farklar g\;ste.--dlii na .. 
uırı itibara alınarak bunların tev
hidi için hususi bir program hazır
lanmaktadır. 

.Namık Kemal'in 
100 Onca ylldönDmO 
Büyük Vatan şairi Namık Kemalin 

doğumunun 100 uncü seneai muna
sebetile 21 Birincikanunda her mek 
tebdc mera lın yapılacaktır. Bu mü
nasebetle Maarif Vek!tletirıden şeh
rimiz Maarif Miidürlügune yeni bir 
tebligat gelmiştir. 

MOTEFERRIK J 

lkbsad Haftası 
hazırlıkları 

der. . (.&ıbm ftl') bayrağı yakılmış, Japon hü- gUn belediyeye bildirilecek ve ya rını çekmenizi dileriz.> 
kfuneti bu bldi8eleriıı 8elJebini nn sabahtan itibaren asker ai- YENi 8ABAH - Yerinde ear- 12 birinci kanun iktısad haf-

<3> Maucle Roydon • Dlelhur tn- Felemenk Hindistanmdan sor- lelerine yeni gekilde yardıma düiümilz bu şiklyetı Maliye Veki- tası hazırlıklanna Ankarada, 
gU.iz 1 n "•izid.!r. c.PapaD demiyo- mak mecburiyetinde hhn11. bpeJan•cakbr. llmizin ehemmiyetle dikkat nazar- şehrimizde ve bütün memlekette 
rum. ç :l ü kuvveW buisti.Yan ol- Bunlann delllet ettlll JDlna Belediye muhasebe mUdürü larına koymakla iktl!a eyleriz. devam ohmmalrtadtr. İlrtlsad 
masıruı ragmen çok liberaldir. Lora- malllındur. ı6'ni zamanda pasif konınma haftası rnutad olduğu üzere 
drada vhctti.il vakit YPS bulmak Holanda Hm.ıı.tanmM bu itfaiye teşkilitında çah~cak S h dl . Başvekil Doktor Refik Sayda -
hemen mumkUA dejildir. gibi nlhQ9 lıldlselere mejdan vatandaşların techizatları için CJ an S e erınİD mın bir nutkuyla açılacakbr • 

<4> llılüalwuan ~. bil- vermiyecek n.ziyet.e getirilmesi biııa vergilerine y1lsde 10 nis- tamir Ve ıslahına Her mekteb ilrtısad haftası. 
tuıaa Gandhi tara~ ~ ~- için ( ?) Çin işine sttr'atle ni- betinde zam ,apılarak toplan- b 1 hakkında bir hafta devam ede-
ni taşıyan beyaz bir bere g.ıyıyor. hayet vermek icab edİ]llOI' IJa- ması düşünWen 320 bin liralık aş anıyor cck hususi bir program hazır-
nc:kfor Ensariniıı ve Cevahir W Meh ponlar lılaııçako ~ Çl- yardım kararını da vekilete bil- Seyhan sedlerinin tamin' için lıyacaktır. 
ru mm resimde batlanDdaki bere ne tatbik& başladılar. Kendilerine direcektir. 
Gaodhi beraidlr. çiftçi birliği tarafından Nafıa Hizmete giren 700 vagon 

v ı ar adaşım yatağının için
de oturmuş saçlanm tanyor -
du. Hind kadınlan umumiyetle 
uzun ~ oluyor ve nadiren ke
sıy rlar. Beni merakla süzü
yordu. Her halde yabancı ol
duğumu anlamış, fakat ne cins 
in an olduğumu tahmhı edeme- -----=ıı:::::a-===-----

miırt' Manifaturacılann 
~:t,ir ~~~C:~: Pli muhteklrlerl Vekilet_ine vaki ?JlÜracaat müs- Münakalat Vekaleti muhtelif 
Bittabi bu hükUmet biraz son- Fiyat mürakabe komisyonu ~et ?etiee v~nnı§ ve Adana ~u istasyonlarda muattal bulunan 

' - Goodmonıiııg,, • h k 
"- Goodmorning,, . ava urumuna 
"- Akşam sizi uyandmiık dunl 

mı?. yar an 
" Zarar k Yurdun müdafaua bakı-- yo .,, 

mmdan en mühim ""' milli va-
Biraz durdu. Sonra nereden zlfeyi imerine ahme olan T\1rk 

ge d"gunı sormıya beflımaö.an Hava Kurumuna yardmıda 
keı mı kim olduğunu anlattı. bulunmalı: üzere şe1ıt imiz ma-
Ha kat Parsi idi Raçpotana ııifatura tüccar14nndan mü-
ci n daki istasyonlardan bi- teaekkil bir grup faaliyete 
rinin şefinin karısıydı. Hayli geçmişti. Manüatura tüccar-
tah ıl gormüş, zeki ve mütecea- Iarı birliği reisi bay Reıml 
ıi b kldındı. Çocuğu olmadığı Avunduğun twpanllğı altın-

) a len Pars! kadınlarının 

ra Japonlarla tecavüd ve teda- pil ihtikan yapa.o iki 'ki§iyi ad- !ş!en mU~Uriyeti. emrin~ bu ış 700 vagonun kullanılır bir hale 
fili bir ittifak akdedecek, mit- liyeye vermiştir. Bunlardan bi- ıç~ Jı,000 liralık bır tahsısat gel- gelmesi için tedbirler alınışlar-
tefikinin diipnanım kendi dtlt- ri Yenicami caddesinde 78 nu- IIll§ • dır. 
~ Bef rberlik arada Kirko Sahin andır 15 Bu günlenieA tamirata başla- Bu vagonların muhtacı tamir 

~~ ~ toıJ!,yacak .::ı-~ ~uk ~ ~ fO y ~ nacaktır. Fennı hazırlıkları yap- olanla.n derhal fabrikalara sevk 
suretle Çin _ Japon ibt:Dlfı satmaktadır. Diğeri de Beyoğlu mak üzere mühendis Bay Beh- olunarak tamir olunacaklar ve 
dahili muharebe pkffne cin - Çakmaklımescid 20 numarada çe~ Y~dan itibaren sed- servise çıkarılacaklardır. Bu 
cektir. llUstemlekeciJlk lııubra- Boerle Va.noo.'dur. 15 kuruşluk lenn. tamire muhtaç noktalarını suretle demiryollanmızda his
nınm cihan f(imul reoet-f bu- pili 45 kurup. satmaktan suçia tedkike başlamıştır. sedilen vagon ihtiyacı kısmen 
dur. olarak müddeiumumiliğe veril .. Seyhan sedleriııiı:& tamiri işi- ömenmiş olacaktır. 

Meselenin pyam dikkat o- JDillerdir. ne muvazi olarak, Ceyhan tuğ- ~-----~ıc'.':ıııl ___ _ 
lan ciheti Nankin büktmetiyle MWk. I I yanlarının da çok zarar verdiği- dürü yüksek mi.ihendis Hikmet 
yapılan anhılf'W"a antikmnla • ıyen n aene ni nazan itibara alan Çiftçi Bir- Tutar, mühendis Behçet ve 
tern ~ tekrar ort&ya devriyesi liği, Ceyhan nehrinde de bazı ıs- Çiftçi Birliği idare heyetinden 
~ıkmMJdır. OPüzlÜ ......... imsa u;m,.;-enin tesiai unei devri- Wıat yapılm3mnı Nafıa Vekile- bir mümessil dün Ceyhan nehri-
edildiği ._..; ~nmiye ~b;'yıı olduğu gibi bu sene tinden rica etmiştir. nin Çotlu mıntakasında.ki aksa
bu paktı aııtikomintenıtn hort- de 4: kinunuevvelde Mülkiyeti • Meselenin fenni cebhesini tet- mında tedkiklcrde bulunmuşlar
lamaaı 18klinde tel&Jrlri etmia, ler tuatmdan kutlulanacaktır . kik etmek üzere su i!J}eri mü- dır. 

ilim Köşesi 
Y•z•n: 

Prıf. SaJUI Murad Uzdtllk -
Keşifler, ihtiralar 

Elekbikle Lastik 
Kaplamacılığı 

tn..mv eMıktrlk Şoklarında& ~ 
dllerini lronımak için llsute iltlal 
ederler. Fakat yeni röfer'IW :ı...
de ı.tenilen yerde bulı.mdurllld IClll 
elektrikten istifade yolunu bU)IOllf" 
tur. Bu aıreUe lhtlk ev• _,.,.,.,, 
lciD bir takını müz'iç ~ln'dea k19I 
tuınıuı oluyoruz. 

Bu da llmJ roter1in faidcs!Di ,,_.,.. 
ren keşifierden b:..ridir. Bu yeni rf4 
leJ"I eski sanatte mkılılb yaptıjı ııOıl 
yeni ih~açlara da ce-.ab v~ 
dir, 

LhtUc eva, llst.llt afacınm Ull"' 
resi olan loteb dedilimiz lastik ... 
tünden yapılır. Bu usareden ıutill 
kolayca çıkarmak için usuller dl" 
lilnC!lmüştür. Ustik suda muteh81114 
mil delildir. Fakat Iotcks Ue ıastilM 
sal veya müreklteb ıekıllen st1111 
susparuıoid olarak butunduula~ 
Kolloidlere nazaran bıraz daha .,.. 
yük zerrelerden ıbaret olan stJSPd" 
aoldler 11U içinde muallikd:ı buld • 
nurlar. Bwılıır mahlul değı eler ,. 
bazı işler için mahlüt addedile~ 
Sudaki lAstlk E.ı::pansoidlcri rıa-' 
elektrik ha r.ules~ni taŞU"lar. 
Bınaenaleyh mahlul ::ıddctıil{ınl' 

bu clektrolilten bir clektrık cere'f"' 
ıeçırdifimiz zaman 1.-uçuk Hstilt zfr 
releri (yani Su.'ipnı oidler) m(iSl>IA 
kutba yani anoda gid r. Bu vadfcll 
rô .. erş yapanlann kullandıkları usıa• 
llln ille hatvesı budıp-, 

1922 ııenesinde Nev - Yorkda ICO" 
dak :!abikasının laboratuvarında çaJI. 
Pn Sheppard ile Eblilun ve Buda• 
Peşte fabrikalarından bırlndc ç ıJPI' 
Kleln ile Szgvaı·i ayrı nyn çah r.s 
sa! Yeya mürekkeb ıa t.gia sudal' 
Suspansoidleriuin eldctrık ~· 
nile maden veyıı seramik rızerilll' 
kap!. nabilecegini bulmu !ardı. ".l'ıplll 
elektrikle maden kaplamacııığıııdl 
olduiu &ibi. 

Bunladarı birinci grup m3d~ 
J.Astikle kaplamaga ve ikincisi .,. 
usulle loteksden ldstik eşya yapmall 
muvaffak olmuşlardı. 

Bu mii§ahidll:r lastik eşyanın ketı' 
fiyetini ıslih etmek ıaye ini dil onel
yorlardı. Bunlar biliyorlardı ki soıdt 
ham kaba lütik fabrikadaki cllılft'" 
menden çek lmce değişiyor, ~ 
yor ve zayıt dUşuyor; kimyager dl-
linde söylemek lazım gelirse depoll• 
merize oluyor, 

Bunlar yine bıliyorlardı iti ıa.dl 
ne kadar az ısıhlırsa \-eya zora ıeU• 
rılirse o ka<Yr dayanıkll 0Jt170l' "9 
volkanizasyon ameliyesi ne Jtadll' 
duşuk sühuneUerde yapthrsa daha 
iyi c 'nsden IAsUk elde edıliyor. J>l
&ük sühuneUerde volltaniı:asyon aıDI 
liyesinl yapabilmek için akselatöc de. 
nılen (tacil edici) maddeler kuııanı• 
lıyoı·. Fakat bu ınacldeler de delk'"' 
mende lmrı~ırılırsa karıştırma es• 
na ında gütıtİnet yine buyıik olu1'1' 
,.c last~n cinsi ~uyor. 

t te bu zorlukları duşu:ıen bu ın\l• 
tehc ıslar lastiiın elektrikle teı-sib 
m:ulune baş \'llrmuşlardır. Buna ~ 
tn! J tı yarın verecegiz. 

SABAHTAN SABAHA 
Harbin sonu daha 

çok uzaklarda 
(Bafbrafı 1 lıtel aayf.ad•) 

teslim olmaz veya yıkılmazsa b" 

tadı • Fıkat., bugün hemen bL 
Hınduları ve kaç g6ç ter

U! wnan kadmlarının ekse
etini tetld1 eder. Bin

Sı.r > Yl kadınlarının milll 
dlJ e kabul etmı, A7J]ab1-
u metre YekPlll'e bir kuma-

da toplanan gnıp, şehrim.iz
deki Qüttın manifatura tüccar 
ve komisyon.eulariyle tuha
fiyeci ve hazır elbiseci gibi 
aeyatı da Hava Kanımuna 
yardmıa da.vet etmektedir. 
Dünyanın bugünkü karan

lık vaziyeti karawnda huzur 
ve n!lfahla yap.chğınuz aziz 
topraklannmm müdafaası 
için yaptlan bu hareket cid
den en yWmek takdire liyık
br. Kal1i.m olduğu üzere Ku
rama Devlet idare kadrosuna 
daldı bfttün memurlar kudret
leri dahilindeki uamt yardı
mı JllPIDalrtachlar. Hatti ha
mal, aram.cı, ~ ve saire 
gibi klçtlk eaa.,. bile Ku
ruma karşı ga.terdllderi alika 
ve bağlılık göz &dine ahna
cak olursa değerli manifat:u
l'llCllarmıwn kendi ....., Ye 

haJ'lliyetleriJe mtıtenuib te
kilde aaml yardımda buhma
eaklarma Pibhe yoktur. 

fakat üç ikid de bu bususdalri Bu münasebetle Parkotelde sa- ===================::;.===== 

Ka,-ısı vefasızmiş!---, ~-=~;.:=::::.~:~ propagandalanıı yersiz olduğu- at 8 de bir ziyafet tertib edil-
nu ilan etmift;i. Nanldn hüldi- migtir. f 
metine teklif edilen şutlar gös- K- .. k fın b kır 
teriyor ki bu mütalea habız uçu esna a Görülüyor ki tnsınere IU bir i1SI 

yıl içinde düşmanlarının sırtuu yer9 
ııetirmek ümidıru pek az be Uyor \'9 
üç, dört sene sonraki harbler idil 
hazırlanıyor. Yıne tnııiliz B şvekil 
1940 yılında denizlere hikim olduk• 
lannı 1941 yılında ise havalar · ı.ral 
yetmi de Almanların cliad@ la .. 
caklannı söylemişti. Bu yeni tı!ki .
mlyet 1941 yılbaşında t minı kabll 
olmaua bu yaz ıçln n uhnkkak ..,. 
yılabilir. 

bq örtiisQ oı.rak ..nı
barettir. 
Dl Corbett ~. lll7MI 

en !:Ok t.nmm11 ct.nlniab 
ın r. latanııuı ı.,a b 9e1 
nıeransına da .... olarak 

b n gazeteler k...t;Dden 

Yeni Sabah 
.amone-ı .,....,. ..... 

HNILllC M1D K ... 1191 ııc.., 
1 AYUIC M • t4M • 
1 AYLIK .. a - • 
1 AVLU( t• a - a 

1 BlriMI kh•a 1MO &ALI 
1ZIHaHle1 .. 

IO 80.._..11 , .. 
Gdn m Ay 12 Yıl ..... te..... 
GIR.. (3010 lkhull 
3.28 8.23 9.48 lzant 

8.07 13.0f 15,28 VaaaU 

• ..,.. v... '-" 
12.00 ı.38 18.41 Ezant 
17.41 19.11 11.23 Vuatf 

DiKKAT 
w ... ı ••b•b • glfttlot'lln )'Ullat 

Y• Wl'lıll ....,.utloln edüm..rn latlo 
•1•- v. Mnl ... 11 kayltohnalaruı

Jlan ~ Mt Mr ..... ,"' lıaltwl 
idil•• 

Yeni• tetekkill • edm bu 
grup mmiektqlarmı bugün
kli varhklanmD yabm yünle 
biri ııi8M ;.+ yardım& davet 
etmettedtr. Fakat yukanda 
da yazdığmm veçhile biz tilc
carlanmızdan daha yüksek 
~ DiBmıneleriDi gös
termeleriııai beklelnekt.eyia. 
Gnıba bay Rm:ısi Avun

duk, Sabeta.y Benardittl, Rah 
mi Köseoğlu, Salih Çizmeci, 
Simon Brod, Yenıp.lml, Fe
rid Bursa, Mahmud Gürani, 
Sadi Tamer, :MDıa1 Nikolaidi, 
Rıfat Edin, Remzi Tatari, 
Jak Perahya, Ali Maıta, Agop 
Narhyan, Bayık Kazancıyan, 
Jfarto Varon, Jmef Politi, 

d1:e1: ~aponya .AsJada m- . ihtir,açları . . Hesab bac:ına oturunca biçareyi 
rulacak yeni nizamda k<Mnintern Etibank kuçUk esnafın ıhti- "1 
mezhebe mlsaade etmiyeceğini yacı olan bakır mıktannı tesbit d ı · k d • k f • ? 
ve bunwıla daima. mftcadele ha- ettirmektedir. Bu esnafın faali- e 1 eşı e m ış . 
tinde kaJaeağmı resmi lıir ağlz- yetini inkıtaa uğratmamak için 
la üade etmi§ oluyor. banka elde bulunan bakırlar

Mihver harbi kazawhğl tak- dan ihtiyaca göre tevziatta bu
dirde Sovyetlıere verdiği temi- lufıacaktır. Ancak mevcud ba
nata sadık kahrsa Rm,a da kır stoklan büyük talebleri 
Ural dağlanmn şarkında ba§ka, kru;§ılayamıyacak olduğu için 
garbmdıl bqika bir rejia hi- ihtiyaçlarını bildirecek csna
kim olması icab edecek, bunUD fın fazla taleblerde bulunmama-
imkinınshğı meydandadır. sı alikadarlara bildirilmiştir. 

Üç senedir devam eden Çin - -----
Japon ihtilifında maksadın an- S p Q R: 
cak bugün ilin edilmesi çot ma
nalıdır. AnJ.ı11lan Mihver dev- -----..;..._~ 

letıeri Sovyet müzaheretiııi te- Boks müsal: a ,:ealan 
min edebOme'lı: milMhanRyle 
maksadlarmı blıgUııe kadar giz
lemişler ve yolda§ U:olotofun 
Berlin seyahatinde :RmJayı 
kendi emellerine 8.let edemeyin
ce yüzlerindea maskeyi çıkar
makta 11U1hsur görmemilleniir. 

Kınaayan. Kizım Nimi Er
dölen, IUdi Nasır, laet Kal
dam, Naci Atabey, Fahri Bi
rol ve lbrahiin Şevket gı'bi 
güme tOccarlaıunıs dahil 
olm•lrbduiar. 

Harekete ~iş olan gru
bun ınenıleket iç"n l yırlı ve 
faydalı Nrmptle rmeeinl 
dileria. 

Beyoilu Balkevi spcr kolu tara
fından tertib edilen boks müsaba
kalarının dün gece ılk y palınlftır. 

Altaııp mütecaviz boka azaları an. 
sanda yapdan bu ~ musabaka
lanıun ilk eecesiade alınan rıe~ 
v-vonız: lla.,. a dıwre, 2 dakika olnWt 
GMN yapıJauttır. Birinci m:ı.ç: 58 ki
loda: Ahmed Tevflke ı b bile 
GaUb; 10 kDoda Muzaf!er K maile' 
berabeN; 80 kiloda: ~d .114 hmede 
111171 hesabU. Galıö; 61 k loda Niyazi 
Jılıaaffen 8871 hesabll 

• kDocla: Refik -
nı; • kiloda: Semih p, 
GI raYUDdda matıQb eınusl.ıır. 

Dün altıncı asliye ceza mah
keIJlesinde karmakarışık bir 
davaya bakıldı. EBas suç bıçalc
la yaralamaJctı. Yaralayan suç 
lu Gureba hastahanesinde sı
vacı İsmail Ravnak, davacı 
ve yaralı ise Şehremininde o
turan lamailin karısı Mersiye 
Ravnaktı. 

Suçlunun ifadeaine ve kendi
ni müdafaa tarzına göre ha
dise şudur: 

Mersiye vefasız bir hldın
mış. Kocasına sadık değilmiş. 
Birçok erkeklerle kolkola ötede 
beride geziyor, gayri meşru 
münasebette bulunuyormuş • 
Bunun için İsmail m hkemeye 
müracaat ederek karısının bu 

çirkin halinden dolayı bo
şanmak istemiş, fakat Mersi
yenin gayri meşru mtinaseba
tı sabit görülmemiş. Bunun il-. 
zerine bir gUn akşam üzeri 
Mersiyeyi Fatih parkmda ça
lıştığı fabrikanın ustalarından 
Salih ile kolkola gezerken gö
rtip wlisçe tesbit ettirmiş. 

Salih usta: 
- Biz fenalık için değil· 

Mersiyeyi işden çıkardılar o: 
na yenıden iş bulmak için ' ko
nuşuyorduk, cevabı ile kendi
lerini temi:ae çıkarmıştır. 

Fakat- İsmail Ravnak buna 
mim koymuş ve nedense aylar
dan hatta yıllardanberi ayn 
yaşadığı kansı Mersiyeyi çok 
kıskanarak o gece fitil gibi 
corhaş bir halde kapıya da
yanmıştır. Biraz sonra da he
sab başına oturmuşlar. Likin 
Mer iye suçlu olduğu halde ( !) 
bir de kocasına kafa tutmaya 
ba.~layınca İsmail Revnakın 
birdenbire kafası da revnak
lanmış ... Çektiği pırıl pınl bı
çağı daldırıp daldınp çıkara
rak kadıncağızı delik desik bir 

h ldc hastahaneye gönder
miştir. 

M hkeme; karısını delik de
şik eden bu koc nm on ay 26 
gün hapis yatma m ve i100 
kuruş mahkeme ın da 

kendisinden aılnm na karar 
verdi. 

Şimdiki halde iki tw m harb man'" 
zar:ısınn ~~hid oh.:yortız: Karada 119 
ha" ada. Knrad:ıki harbde mibveı: 
kendısiol müdafaa cbnekle ve ged 
çekilmekle meşguldur. • 

Havadaki harbde Hitler, tngil~ 
sulbü kabul etrnedlii takdırde tn,ılill 
eehlrlerinl yakıp yıkaca~ lıakktnda 
vcrdili sözü yerine getirmete çaıı.c 

11yor. muerin sulh teklili 20 tem ... 
muzda yapılmıştı. Demek k.l aradd 
dört buçuk ay geçli. Alm:ın ~ 
relerj dört aydanberi fasıl:ısız atoıı
larla fnillzleri yıp atmak istedilet'• 

Buna mukabıl denizlerde ıngilJI 
donanmasııııo hakimiyeti 1ngilizlerlll 
dilpnanlarııu şimdiden JllÜikille dil .. 
şilrüyo. 

ltalyadarl gelen haberlere göre oradal 
stoksuzluk ve ith:ıUtsızıık, halla f11-
den iyiye sıkmaktadır. 

Alrnanyada ablukanın tes.lrıerl 
bqka maddeler uzennde çokdan bis
sedilmektedir, Bunu da izah edec:r 
iiz. 

9t:HOET 8Af.A 
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İlk defa lar:ık onu gördü- İçindeki sese kendisinin imanı 

ğüm zam n, m ntıki ve reılite- ye lmvminh onun hükmüne iti
yi idrakı uzerimde tesir yap- madı ilk defa olaı ıık sarsılmış -
nuştı. F k t z:mun geçtikcc tı. 

bana. gıttik e dah. . g~~. m:ı- 1 Münihden sonra hissettiği 
kl!l ~ır ~a~l· alıyo~ ~bi -~run~u. l ca.n sıkıntısı ve infial tugyarun
~ayulıtil ınc, büyü!tlugu:ıt:; ~t- da birçok şey, benim fikrimce, bu 
tikçe dal ok.kann:ıt ~ti.'"l(_or- psikolo,JlD.İn lüdür. Hitler 
du. Nih 'c> B m.arck 1 artık a- d::ı.i:ma tam m:ınını u Lledi . 
f18;gı gormege. ~ ~~· Hi!:l~r Biruı.enaleyh nihai bir karar nl
Rıbb,7nt.r P~ ılnnc:ı bır d~ı~ m sı no<-tr olurdu. Fakat bir ke
ean.solye diye tavsif edebınrdı re karnnnı v rcllin.i, şimdiye 
ve elti. kad:ır hiç bir ey onu gayesine 

Kendısı aha büyiik biri ol- doğru yuriım kten çevireme
ınuştu. O ıhtimalki ''bir elinde ınişti. Mamaafih

1 
foşriniev\'el

kılıç, dıgcr elinde Mein l\ampf,, de Çekoslovakyayı işgal elme
bir nevı Muhammed halini almış ğc mayısta kuaı.:' vermi.~ oldu
tı. Eldi.' b yle bir kılıç olunca. ğu halde bu kar nnı icra etme-
hu sıcahıı , ölüm ünden b::ıska • mişti. 
bir h • ola:mnzdı. ömri.ini.in u-
zun olml\ , da get ek 
huru · alenen 
ınutt • · errilr eden ~yana-
tı sıf maz bir hastalıktan 
ınust tı bulundugu şayiasına 
yol , <,t.ı. 

I• al· ıx n k kere bu fikri 
duruı dm cnme lıılmcz sabır -
mzlı.~ıı ı z ır göstermek için 
kull n n r ir b ne gibi teliik
ki ettın . O bır ile ku'\i ·etı ga
Yd m. r.ıc tlc mezcetm sıni 
bılird . r ı a h r . ey ic:in It:ıv
ntine m { rne onu yapma
ga s vkcJC"biim , ı~nnaatini ve
r<'c k b 1 ır zeret ardı. 

Bır < ta.tôr bile kavminin 
hissıy. t nı ve arzularını bilme
ınezlıl.t n g nıez. Hitlcr da
hilı pr • g, nd sını bu bakım -
dan r LU.\ Uk bır maharette 
iclaIT' ı tir. Onun daimi he-
defi but yaptıgı s ylerin doğ-

, klı ol u !Wı:t kendisi-
ınaııy cntıik cı \'"e 

dü~m n e nchilerın kurb:uıt b -
lundu halkı inandırm ı . 
Bu een . rdir ld oııu nefsinı 
nı iidaf • n bu yolda harekete 
sevke ) lar demek isterdi. 

l\foin - pf'da, o zamanlar 
Rul.r u l altında bulundu-
ran Fn eıı b:ı.rıncl duş.."n::!.ll 
sıfatiy n Ye n frcte hedef o-
luyord . 

kudret mücadclesi 
bı.ı d .f1IW1 U. R. S. 

unis • r idi. Sonra, İn· 
n ral i;rnıan ol-
cııesi yru:ında k ü
\ .}3, Reich in :L;

hclid eden en bas düs
e geldi. 1939 yazında, 
Almanyayı istila etti-

ği i rb olıcaktı! Bunu 
Mr. Chaı berlain "Hıtlerizmin 
hasta d u .. riicü t kniği,, diye 
gayet uynffakıyetli surette 
tarife fr. Dalına zavallı kü
çü ük AJmanya fena muamele
ler göriıy ı du. 

Ma.arn ıh, ayni zamanda Hit
ler Alo nlara çok kere kendi-
1 .. rin edilen o aşağıl.u: 
"Conpl ini unutmnla.rını da-
inıa ' y ediy rdu. Alman
larnı b un ırkl a karşı ils
tUnlügu hakkındal"i Hitlcrin 
?1ezhcb: ıl Almanyayı böyle 
'Ayal 1 r altına alınmış zavcllı 
nı.inı • kurban,, gibi tas•ir 
etm ini nasll telif ede ·ı- j 
diklerinı nnzi d iliıı un ekse
riya sorardım. Onlara benim 
ll:ıenılekctimdcıı böyle balısedil
tniş ol a isyan ederdim, diyor
dum. Dığerlerine nazaran dabn 
derin gc>ı lü olması muhtemel 
olan bırı IJıtlerin Alman aşağı
lık "Complcx,, i hakkında müf
t-it bir su ette ısraı ı biz?.at ken
disının la bu hıssi b ·. lemekte 
olmamı n ileri geldiğini bana 
söyledi. Hakkı olması muhte
lt ldir. 

!<"" .,: ocn Hitlerin Münihten 
sonra! aksülamelleri bahsine 
avdet cccğim. Şurası daima 
habrdn tutulmak icab eder ki 
liitlct Kt:ıri bir lider değildi. 
kavmı uz ı indeki nüfuz ve kud
ı·~ti icıaı olmaktan ziyade mis
tık idi. Niifuz ve kudret müca
dclesin c-ki muvnffnkıyctini on
ların ı ru altındaki düşiinccleri 
llin bir 1 ması ve makesi olma
aına şu altındaki zihnin arzu 
~lti~ri, h ettiği scyi kelime ile 
~ade et .ek yolundaki kabiliye
tine borçlu idi. 

Bir c nüfuz \'e kudreti ele 
&eçiıin halk üzerinde dalın 1 
~İYad :ı; ... pılması yahud yapıl
tnanıası ı ab eden şeyler hak
~nda ı ortünist yahud sevki 
~~iiye üstcnid hükümlcciyle 
~r y ıtı. 

Bir k ahvalde en sağlanı 
~tafturlarmın ve ordusunun fi-
trleıın tamamen aykırı bir 
~ette 1 areket etti. 1.:laamafih, 
01_., U.. t aima kendisinin haklı 
k 'YUgtın ı isbat eylemistir. Fa· 
d at bu ünihe kad böyle ol-
h u-. O . ilk d f o k, mu-

a1!_.f v mütal ayı din1<.' -
rnege mecburiyet lııssetıni:.'ti . 

Mr. Chamberlain lıiç olmaz
sa Çekoslnvakyayı Goeringin 
evevldcn haber vermi13 olduğu a 
mtidhiş tal rib ve felaketten 
kurtarmıştı. Bunun zıddına na
muskô.rane inanın~ kimseler 
bulun:ıbilmc>si bana pek tuhaf 
görünmü~ü. Bil.iyot um ki bu 
kimseler hala majestenin hü
kumeti tarafından daha kat'i 
bır tavır ve vaziyet. Hitleri Sü
d r arnzi i hakkındaki ta
leb · de · arcbn ve Çeklere 
hiicumdun menederdi, diyorlar. 
Bizim tavır ı;e vaziyeti.nrlzin na
nasıl olup da filiya ta göı ülınüş 
olandan daha kat'i olı:ı.bileceğini 
kestirmek zord\ır. Halbuki Bit
ler bizim bu tavır ve vaziyeti· 
mizden dolayı ta!eblerinden vnz 
.geçmedi. O Çeklerin bir kaç gün 
içindP ezilebileceğine ve bu ne
tıccnln E'ı ansa yahud lngilte
renin onlara herhangi fili ve 
m- · y rd bulunma -
farın n çal .. e\-ve.l elde edilece
ğin kani lr. un rdu. Hitler 
lur bir zaman Fr.ı.n ya. yahud 
lngiltercye hücum ctıniyecekti. 
Onlar tarafından hücuma uğ
ramayı beklemekle hiitün Al
m:my yı garb tunrmzunun, ya
hud guya h:ui>e m ) dan '·er
ı:ı mek · nrzusiyle yapılnuş bir 
taarruzun lrurb:ı.nı sıf atiyle ar
kasında toplayacaktı. 

Prng bir kcr ~gal edildıkten 
sonr!l, sulh tcldifıııde bulun!l
ca tı. İngiliz •e Fransız kavim
lerinin esasen k ybedilmiş bir 
. ey ı m b'r dünya harb ne de
vam etme isteme) eceklerine 
in,nmıştt. Ilölôle hir harbde ga
lebe temin edilse bıle netice ge
ne az çok Alman , rzıılar:ına 
uygun b'r surelt halledilmek 
İcab edeceğini İngiliz 'e Fran
sız kavimleri duşüncceklerdi. 
Münibden evvel ben bu yolda 
Londraya iş'aratta bulundum. 
Bir sene sonra. V:ırşovadan ev
,·eı d'"' ayni ~e:.;leri yazdım. Vnr
şovaya karŞı tatbik edilen tek
nik de bunun nyni idi. 

Hitlerin bu hususdaki dü-
şüncesi 1938 de esassız bir şey 
miydi? Hitler Münilıden sonra 
da fikir ve mütale.ısının esassız 
addedilemiyeccğini 7. ıınetti ve 
i:"'i bvrb d cd n bu o'du. 

Bundan ba."ika, bir h yal su·
kutunn daha uğradı. Miinihde 
imzalınınq olan İngiliz - Alman 
beyan tının lngılteredc zahiri 
kıymeti ile knbul edileceğini ve 
fıcvk ve heyecan ile değilse de 
itimad ile 1 arşılanacab~ ümid 
etmişti. tvfünihden sonra, silah
L.-ı.nma t~ebbilsilmüzü yavaş. 
fataca.ğım~ ve Almanyayı, biz
zat Hi~cr~ de cfüii~i gibi, diin
ya~1n • ınıdıye kad r tanımış ol
dugu en ku retli bir mtiselldh 
vaziyet dahilı ıde bıı akac:ığımı
za ihtimal \erın.işti.' O bu vazi-I 
yet icinde bulunmakla cam is- j 
tcdiği z man arzulanru Avru
paya emir suretinde kabul etti-, 
re bilecekti. 

Halbuki Mr. Chamberlnin 
parlfunc.ntoda İngiltcrcnin Av
rupnda yegane silalı::nz devlet 
olarak dah faz a kal mıyaca -
ğını, binn lC'yh s' • lanma: 
programma b"tün ~ür· t'yle de
vam etmek l · zım gel ce:Hni be-
yan etti. 0 

Bundan b:: ska1 bir 1 ere der
hal harb tehlikesi gcçiştirildik
ten sonra Mr. Ch::ınıberl in l\fü
nih uzlnsm:ısından dohy; şid
detli hi.ıcumlarn uğra.dı. Bu 
yalnız siyasi muarızlarından 
gelmiyordu, parthnin azaları 
bile aleyhdc bulunuyorlardı. 

(Arlcnsı \ar) 

(Bil§m&kaleden devıım) 

umangada görUnüşe nazaran bu müsavat 
Almanya ve İtalya.ya bendelik 
ve ita~t hususunda bir müsa-
vattır .. Yeı:ıi .ni~am~. girecek karzşzk lzk [ar 
devletlerın "ıstıklill,, ı ıne zcva· ı 
lıiri muhafaza için nydurulmu~ J d e 

bir is~i~lalc. ~enz!yor. Aiıpanl evam e zgor 
l'jeflcrınm zıhınTerınde bu vade-
dilen istiklalin m5.nası şimdiye (Ba~ tıırafı 1 inci ıayfada) 
kadar bütiin hür milletlerin bu 
kelimeye veı dikleri miı.n:.ıya lıic vanyalılar açıkça vuruşmak -
de uygun olmn.dığı aşı'kardır. tadır. 
miis::ı.vattan, ıstiklitld n bahse- Demir Muh::ı.fclar, Horia Sl
dil bilmek için, h~-sey en vYel mruıın ikam t fi.hına. hücum et
yeni Avrupa ni:::urunı Alman- mişlerdir. Demir Muhafızların 
ya ile ttaı,a.nuı idare edecekleri mutemadi müdahalesi yüzün
davasından kat'iyen vazgeçmek den zirai ve sınai i tihsal ve ti-
lazımdır. Öyle zannediyoruz caret durmu tur. 
Iii bu şart ortnd-n kalkınca Vaziyetin inkişafını takib c
"yeni nizrun,, da bir rüya gibi den Almanya kenarda bekle
dağılıb gidecelttir. mekte ise d0 Rumany~dan Al-

. manyaya muntazam 1hracatı tc-
Türkiycyi yeni nizama gir- min edecek idareyi cebren lrn

meğe davet etmek. ne kadar ha- bul ettirmek için müdahaleye 
fif şekil altında irae edilirse edil- hazır bulunmaktadır. 
sin, şu sezdigimiz hakikatrere Bü.kre.ş, 2 (a.a.) - D.N.B. bil-
nazaran, Ttirkiyeye istiklfilin-, diriyor: 

nanlılar 
El basana· 
yaklaşıyorlar 

( a~ tarafı 1 inci sayfada) 
goslav hududundaki Reuter ajansı

nın hususi muhabirinden: 
Arnavudlu.,un şark cephesinde 

bulunan Yunan kıtafannın nrazl gilç
lfıklcrinc ve şıddetle y=ıgn kam rnğ
meu paznr ı::cccsı ılcrlcmcğe devn,nı 
etlikleri ogrcnilıncktcdir. 

Atin:ı, 2 (a.n.) - Umumi emniyet 
nez:ı!'Cti tarımndan 1 k nunuevvcl 
nkljamı n~rcdilcn tcblig: 

l'r .. utim gun emleket Cbhilindc sü
kunet d •:un etml~tir. 

İtalyanın lıı:ırb masrafları 
Roma, 2 (a.a.) - D. N. B.: 
Re mi g zetcde çık n b:r kııroma

me ıle, hal"b ihtiya lan ıçin 14 mily r 
liret arfuu mezuniyet \'ttilmektedir. 

İtaly:ın re ;mi t liği 
ltalyad:ı r m:ıl1 ı, 2 (a.o.) - ttaı.. 

yan umu l • ~g lıııun tebliği: 

Yun:m ceç ı e dusmannı $id ._ 
detb Uıa rrtı ı h r tarafta tarde
dilm·~. M 

den va.zgeçmcğe doğru ilk adı- Rumen ordu.,unu talim YC ter
mı atlınuağa ça.lı~:ıktan baş- biye etmek üzere Ruman, ada 
kabir $t'Y değildir. Yeni nizam, I bulunmakta olan Alman kıtaatı 
devletler ve milletler arasında, bugün Biıkreşte bir geçit resmi 
ötcdenbcri bı1diğınıiz ve anladı· ) ... pmıştır. Bu geçit resmi, Ru
ğımız hak ve adal t mefhum! rı i manyanın üçlu pal.ta il ihnkıru 
dairesinde, büyük ve küçük kutlamak için tertib edilmiştir. 
için müsaı.; luyat liakkmı fanı- Kr:tl Mihr.il, basvekil gen~rı:ıl eu ord n n ağ cen ... hında ağır uıyia
mış bir h yeti mecmua, bir nevi 1 Antonescu ve basvekil muavini ta u.,rnmı tı . Bumda ı.csif b r top
mill tler cemi.J ti is ve hiç bir Horla Sima get:'it resminde ha- çu hazırlığından sonr:ı y .. pıhn ta-
miUetin .. stün uğiınü kabul ve zır bulunmuşfardır. arruza butün bir kolordu iştirak et-
tasdik .etmeden sadece, müsavi 2000 J.işi öltfüriilmiis mi§ilr. 

milletler ıı.r sınd:ı bir iş b'rliği- Londra, 2 ı a.a.) - Times D~an tayyarele i Onikı ad:ıdan 
ni temine matuf bir teşekkül ise gazetesinin Belgradda bulunan bazıl nnın meskün obuyan mıntaka 
buna memnuniyetle iştirak e- bir muhabirinin bildirdi füıe gö- lıırına attıkl.ı:rı bombabr hiç bir ne
deriz. Fakat h rh:mgi bir dev- re, Bükreşten gelen bir rapor tit-e \ermemi ;tir. Şarki A!rikada açcı 
lct ve mili tin h mony:ısı al- Rumanyada c~reyan eden si- tnyy:ırelerimiz Ghedarcl tayyare ı am 
tmda: yaşayacaı-. hiiTI'iyet ve yasi katillerin} akm Rumen hii· pının iist r.d" weııes:ı y r inde bir 
istiklitlinden, felsefi 'Ve ahla.ki li:umetinin b S!nd b.1lunan f:ef- tayyareyi yakmışlardır . 
kanaatlerinden fed:ıkirlık ya- lere kar n miifritlerin hazırla- -~~~--~--..... ~~~---!! 
pacak 'r köl l r siiriisür!d\..n dığı geniş bir suik t teşkilatı 
ibnret ice ne Tiirk hükumeti tarafından ya ıldığını göster
buna girer. ne Türk matbu tı m kt dir. Son günlerde tevkif 
so~yetenıizin. temelini wkil e- edilerek l ' rtiden ihraç edilen 
den felsefi ve ahla.ki prensiplı>ri Corogrrru'nuıt suikasti idare et-
müdaf adan vaz ge miş olması m temeldir. Coro-

Hü t>yiıı C hid YAL{IN garu taraftarlarının açtığı mii

Dün gecel<i 
ya gın 

(B3ı;1 1 inci nyf dıı) 

manHocahan caddesin 4 nu-

cadele BrnROv, Tnrnu - Seve -
rin ve Crayovada, kansıklıklara 
sebebiyet ,·ermiştir. General I 
Anto esconun gaybubetinden 
istifade ederek müfritlerin bir 
hükfunet d3rbesi yapmak iste
dikleri Ye generalin ani olarak 1 
avdeti ve aldığı tedbirlerle hü
kfunet darbe,si icin alınan tcrti-

batın bozulduğu zannedilmekte
dir. 

Rumen ve Alman askerleri 
Bükre.') sokaklarında devriye 
gezmekte ve resmi bln:ı.lar mu-1 
hafaza altında b lundurulmak-ı 
tadır. Profesör Yorganın kat -
li Balkan meml ketlerind hat
ta Rumanyada bile istikrU.h u
yandırnuştır. 

News Chronicle diyol' ki: 
Budabe~eclen gelen maluma

ta göre, soıı üç glin ieinde çoğu 1 
yahudi olmak iizer" iki bin Ru
ıruınyalıru.n katledildiği anlaşıl
maktadır. 

mar. =ı. .n. u.stnfa Tuncere aid ----------========---------
bir k tlı M rseı 'd"' ipli f· bri-
kası ta.m:ınıiyle alevler içinde bu 
lunuyo dl!. 

Fabrikadaki yanıcı maddele
rin çokluğu, şiddetli rüzgar ve 

1 kısmen de su buhranı yüzünden 
yangının derlı 1 oııI nmcsiııe 
imkan hasıl olamamış ve ateş 
ayni çalı altında bulun n Muh-

r m skelenmesi • • 
ŞI 

( Ba; tarafı 1 inci uyf:ıda) f 
Karartma. malzemesi 

··ı..~ - t .. rafmdan satıl 
~lıı KıUdl~ aid mensucat boya ------=====----
fabrika.siyle Ayoz Yarburiye 
aid çorap imalıithanesine de si
rayet c~c:tir. Neticed her üç 
fabrika trunamiyle yandıktan 
sonra saat 23,30 da yangın sön
dürülmüştür. 

Yangın esnasında Saim a-
dındaki bir itfaiye neferi nlnın
dım veboya fnbıikası i çil riu -
Abdürrahm:m d:ı camla ko!uiı
dan yaraLı.nmıştır. 

Türk - uman 
ticaret ani şması 

gıd sat ş yerlerinin az ol."llosı l' liziıtı
den b:ızı depolarda teh cum olmuş \ c 
bu nıziyete m teaddid def al r polis t 
n udah::ıle ctm ~, mecburi;yctiı de ı.:ıl
mı tlt'. 

Bunu na~:ırı itibara- ::ıl:ın :t'iynt mü. 
rakabc komisyonu bu ka dfann s:ı.~ 

tış :reı·lerin.i fazlnl:ı hr gı \uzurnlu 
görmüş \ e bu hu d;ı ic:ıb ed..:n 
tedbirleri alm~tır. Bu ıindcn it b<l
rcn Babıfılide k d ı ve kıt. pçı duk 
kfınbnnda satılaca ır. 

Bir kilosu 8 rnetr" k dar ı, plıy.a
eak oLın bu kağıdl rın k osu 45 u
ruştan ~tıl:ıcaktır. Elde mc\cud ol n 
kiıgıd 40 t nn ynk ol J bu-
t n ihtiyo ı kzı. ılıya 7!t nned 1-

bombardıma

nı nasıl oldu? 
(Baı tarafı 1 incide) 

miler şiddetle bombardıman eoo 
dilmiş ve müteaddit yangınlar 
çıkarılm.u;tır. Ağır yüklU bom
bardıman tayyarelerinin bir tay 
yare gemisinden havalandıkları· 
m ve karanlıklarda kaybolduk
larını gördillr. Bundan sonra 
gergin bir tarassud devresi baş
lamıştır. Çünkü dü.~an ha.va 
lcuvvetlerinin bomba ve torpil· 
lerle yapabileceği bir hücuma 
maruz kalabilirdik. Na.zarların 
hepsi sahile mi.itcveccihti. 

Birdenbire ufuk, patlayan bir 
obiisün çıkardığı ışıkla ve tay
yare! rimiziıı attığı tenvir fuek 
!eriyle aydınlandı. Gene ansızın 
yükselen alevler den bir petrol 
deposunun ateş aldığı anlaşıldı. 
;Bombardıman tayyar !erimizin 
hepsi zayiatsız d .. ndü'er. BUa
hara öğr ndiğimize göre. rıh -
tım, orta v biiyük c· pta bom
balarla bomb:ırdıman edilmiş ve 
en aşağı bir depo tamamiyle ya
kılmıı;ıtır. Bunda.n baskn, bir 
gemiye d üç bomba isabet C't
mistir. Çıkan yangınlar 80 kilo
metre mesafeden görillmü.<>tür. 

Sir James Sornerville'in emri 
altındaki deniz kuvveUeri, !t:a.1-
yan filOsunu kovalavarak ve 
muharebe verme.;c mecbur et
meğe uğraşarak garbi Akdenizi 
temizlemiştir. Dil anı mu
harc \-enneğe icbar etmek 
isteyen şarktaki d · 1 U'\"\' et· 
lerimiz d sarki ve ~rkezi Ak
denizde temizlik harekatı :ı;ap
mah"tadır. 

İngilizlerin hir aftahk 
ha\ a faa yeti 

Lo·11iı'a 2 ( . .) -
me b d;:ın bildirili.) or~ 

,>et• r bir 

I .. imanlara, gemilere ve lı:n uzl r:ı 

ka ı 42 l.ücum. 
Petrol tesisatı a 1 a!'Şı 7 h 
Sın.. tesisat ,,; hede!! t k 

h ClUn, 

D miryolları ve m:ır nrl 
na knr ı :ıltı hilM.ım, 

Soutkunpfona yapılnn lrn um 
Londra, 2 a.a.) - Soutbamp

ton şehri dün geee diğer. 'dd t
li bir taarruza hedef olmuştur. 
Düşman tayyarekri mrb.ir'ni 
taldb eden dalgalar hnlinde c a· 
babın ilk saatlerine kadar ted-Yaınbn tahkikat, yangının 

Mustafa Tuncer aid olup 7000 
liraya sigortalı bulunan fnbri
k::idan çıktığını gö term·, tir. 

Selıeb olnrnk d.-ı ooo.nin par
laması gösterilmektedir. Muh
sin Kibarın fnbrikn.,ı 15.000 
liraya, Ayoz Yarburinin fabri
kası da muhte'if sigorta şirket
lerine '.16.500 liı a) a sigortalıdır. 
Zabıta. tahkikatına devam et-

( Ba~:ırafı 1 inci s:ıyfada) 

yon liralı!: pal. mut h l •. sa ı 350 b n 
lıralı· sana) de m t::mcl balıkyn ı, 

220 ton balık, 10 ton havyar, 500 ton 
küçuk h:ı;> \an derısı, 300 ton y pn
gı. 100 ton balmumu, 1000 t n su
sam, 800 ton zeyün:ı; :ıgı, 2.000 ton 
nebaf yağ. 75 ton lı.ıtwı, 200 ton fın -
dık, 1200 ton p aknl, ı 00 ton kes
tane. 60 ton ar~ , 20 ton badcru, 10 
ton fıstık, 330 ton kuı·u üzüm, 300 
ton kuru incir, 15 O ton zeytin, 50 ton 
kitre, 200 bin liralık da muhtchl 
maddeler. . 

mektedır. 

Valinin beyanatı 
Vali ve Belediye Re 

!.i Kırdar ışılclnrın or.d lme tat -
bikatının :r.ct:cclcri 1 :ıkkında bı.r mu 
h.:ırririmize demiştir t.i: 

« - 111t gecesi kontı ollerdcıı alınan 
neticeler ııoyanı m nuniJr •tir. n 
yerle d :! h akı kil k k url r ı -

' hl, vazifelerine de\· n eani r
diı:. Bu sefer de hedef bilhn sa 
ti arct mahalleleri olmu n d!l 
b r çolc ikametgahlar lm.,ara uğ 
banlıy öde taarruza uğramış Ye 
raniıştır. 

mektedir'. i 
--»«--

• s r ı ye e 
. ga ey an 

(Bzış tarafı 1 incı aayf:ıda) 

dün olduğu gibi, silaha ancak 
kendimizi müdafaa için sarıla -
ca "ilz. 

Türkiye tarafından alınan 
müdafaa· tedb!I'lcri de Suriyede 
dem blı- t ir h sıl etmiş go
rünmektedır. 

İtalyan müturc e komisyonu
nun protestosu üzerine Stıriyede 
ki Fransız ır nınlarınm 18 ile 
4.8 ynş a.rr.sındal i .,Q O Yunan
lıya seyah t m- desi ,·er
ıne ikleri ve bu suretle bunl n 
döviL5ffi k üz re Yunanistmn 
döıım ... kten menett · eri bildiril
mektedir. 

Barın mukabil Ru enlerden alı
nacuk maddeler unlr.rdır: 

11 milyon r l pttrol mahsulle
ri, 750 bin lir. .k llh\loz, l milyon 
liralık hcı- !lC\i k. d, 800 bin Jırnlık 
l emiş sandığı imal.ne m hsus 1. hta, 
250 bin 1 ı. lı , ceker d ı ).nlUlmc 
mal> us talı , 200 bin lir ' J,ibrıt 
imalıne mah •s ::ı aç, 1 mı}J on lı
ral.k inli· at kereste ·, 30 bin lir.ılı le 
ağaç ytn, 250 b'n 1 -.lık cam \C 

camcılık m..ı'l uı ·tı, ı ı yon 200 llın 

liralık kimye\'İ \'e iı.;pençiynri m.ıd- ------------
deler, 800 b n l ı· lık diğer bllcilmlc 
Rumen e!'l'ti:ı!':t, 

Anlasmn tatbik lı ılc mukellef o-

[F98 ROBERT KOCH (EMİL JA 

i ÖLÜME KARŞI. 
Beynelmilel filmc·lik hafiasmda bir"nci mU
kafatl kazan2n bu harika filmi 6 s·rr .cı 

nun CUl\ı A glinU Matin lsrdsn itibaren 

Sinem ın 

Bir kaç kişi ölmü se d ... insan 
ca zayiatın cumartczi gilnünde.n 
ch:.ha az olduğu zannedilmek -
clir. Hasar mühimdlı· Ye b<> 

servislerinin kı n ı t 
tal kalmasının önün t ilm k 
üz r acele tedb' 1 r ı ı ·, 
e\ eri veya apa tımanl rı yıkı
lan \ eya hasara uğr l l i .in 
mm akknt ikametg"'.ilil:: r t~ 
cdilmi tir. 

Ş/ DiLiK 
BU KADAR 

riz. 
H lbuki bö,}!lc bir usul kabul 

edildiği takdirde hem bu iktısa· 
di m h. ' orta.dan kalkacak, 
hem d c-.. lenenlerin :-..dedi ar
tac tır. 

lıf URAD SERTOGL U 

<unıbara ikramiy leri 

mu 
ikr yelC"r i abet ctınistir. 

Siyam - Hindiçini 
hududunda 

-den 
n -
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(Bat tvafı 1 inci .. yfada) 

~anoe ve Berlin mu&he
dıelerinden doğdu. 

Senelerle uğraşan Bulgarlar 
Ayasta.fanos muahedesinin çiz
diği hududlan kendi mılll ve 
tabil hududlan gibi saydılar. 
Berlin muahedesi, o muahede
nfn kendilerine bağışladlğı top
raklan ellerinden alınca. Ayas
tafanos muahedesinin toprak 
hacmini kendilerine milli ideal 
yaptılar. Artık bu tarihden son
ra Bulgar politikasının bütün 
temelini, bu milli taleblcr teşkil 
edecekti. O milli taleblere göre, 
Bulgaristruun komşulnriyle 
dost olabilmesi artık imkftnsız 
hale gelecekti. Bulgarlar, Sır
bistandan, yani şimdiki Yugos
Javyada.n başlıyarak Yunanis
tandan, Rumanyada.n, hntta 
Türkiyeden mütemadiyen top
rak ve hak istiycccklerdi. Du
rup dinlenmeden Yugoalavyaya 
"Makedonyayı ver!,., Yunanis
tan& "Dedenğncı ver!,, , Ru
manynya "Dobru<'ay1 ver!,, , 
hatta Türkiycye "Edirneyi 
ver!,, diyeceldcdi. 

İstediklerinin men.selerini, o 
taleblere hangi tarihi yollardan 
geldiklerini bilmiyen Bulg~r 
halk yığınları üzerinde . dnhıli 
Bulgar politikasının da ıcabla
riyle öyle çalışıldı ve öyle işlen· 
dl ki Bulgar denilen mahlük 
hakikaten bu yerlerin değil dün
den, fakat dünyanın kuruluşu 
gününden itibaren sahibi imiş 
gibi bir vahimeyi nesilden nesle 
intikal eden bir vatan mirası ha
line getirdi. 

H'ıç unutmam: Daha 1932 de, 
Bulgar milli bayram glinlerin • 
de, bazı tarafları kara.ya lJo.. 
yanmış büyük bir bayı-ak kadar 
muav.am bir Bulgar haritası, 
Sofyadaki meşhur askeri klübiln 
balkonundan caddeye doğru 
sarkıWarak, Bulgard..'l, bir gün 
mutlaka alınacak yerlerin suu
ru, mütemadi surette kamçıla
narak dalına uyanık tutulmak 
istenirdi. 

Demek birinci merhalede Bul
gar u~andınldı. 

İkınci merhalede uyanan 
Bulg:ınn kilise isteği tatmin e
dilerek Bulgar cksarhhanesi 
açıldı. 

Üçüncü merhaleçle eksarhha
nenin zahiren dini, fakat haki
katte yüzde yüz siyasi tc6kilatı 
pansilfı.vist cereyanlar ve mu
hitlerle temasa geçerek 93 har
bi hazırlandı. 

1

• • 

binniebe küçük bir beylik hu- t greBi aktedild1 ve Bulgaristan J ~ . . f 
dudlanna indirildi. lcr:ln bütün hnkild ev!':ıfı m~hunı Alem olan SINGER sııaUerinde topfaıınııştır. Bunun için: Saat ~ll<'tığın~ za- f 

Altıncı merhale, mtidhiş mer- A man, tercddüwtiz SINGER sa:ıti alınaluıınız. Ve Fantin tızcrindeki StNGER markasına, müessesemızln adreshıe ı 
hale, şimdi baehyordu. Bu mer- ~ dikkaE etınenh l:lwndır. . 
hale ''Bulgar tamamiyeti mül- f Modayı takıb eden h~.r a rl kadm için kıymetli tnsln.rile ve neiis lşlc."lllesile hakikntt:n na.rorı dikkati cel-
kiyesi,, esasına dayanan komi- ı beden böyle bir han1cuHide &•NaER saatine &Jıip olnıak fide~ bir saadettir. f 
tec~ fnnliyetleri ve Bul~ar tari- ı &INGt::R SAATi, Hoıa gidecek en J'l'taktxıl ve güz:el HEDiYELiKTiR. t 
hının en kanh devre~n olacak- f SINGl~R SAATİ holja gidecek en nıakbul \·e en güzel ın:ınlYEl,lKTlR • f 
tı. Mademki o zamana kadar f • talı 

500 
lira f 

her istenen §eyi tabanca ile al- J N G E R No. 82 - A 180 Eln:w; n 11 ptrlAn 
mak ·kabil olabfbnişti, bundan 1: Emsalleri gibi 15 sene garantilidir t 
sonrası i.9in ~e ~banca.nın en iyi 1 Dikkat: stNClER sao.Ueri tstanbulda yalnız Eminönü merkezindeki magnzumızda satılır. :lstanbulda pıbcmiz t 
Ve ~n muessır ıkna vasıtası oln· .-.____.-_.-._ ......_ yof.tur. Adres: SINQER 6AAT Mağazaları, lstanbul, EmlniSnlı No. 1 ... ._ .......... 
cağına hükmedildi ._____.. ._. 
Makedonyayı geri mi almak 

istiyorlardı'! O halde bir Make- IB 
donya komitesi kuracaklardı. R A D y o ı 
Bu komite devletlerle başa çı-
kamıyan Sofya hiikfımetinin 
gizli eli olacaktı. Şimendifer 
köprülerini atacak, ekspresleri 
soyacak, komşu memleketin 
sınırları içine girerek o devletin 
köyle:ıini basacak, evlerini ya
kacak, ileri gelenlerini dağa 
kaldıracak ve icabcderse gidip 
ta hükumet merkezinde, payı
tabtında yapacağı siyasi katil
lerle ortalığa dehşet sac:acaktı. 
O zaman Avnıpa devletleri 
böyle sistematik bir tedhiş ha
reketi ile uğraşamıyacaklan için 
nihayet: 
"- Gel buraya! Ne istiyor

sun? Makedonyayı mı al!. ,, 
Diyeceklerdi. Mesele gnyet 1 

karışık, fakat bu karışık mese
leyi halletmek için bulunan <;are 
miıdhiş olduğu kadar sade idi. 

1/XI 1/1940 
8.00 Program ve memleket ~aat 

ayarı, 8.03 Müzik: HnflC progı-am 
(Pl.), 8.15 Ajans hnberleri, 8.30 Mu
r.ik programuun de..-amı (Pl.), 8.45/ 
9.00 l.'v kadını - Yemek listesi. 

12.30 Program ve memleket. saat 
ayarı, 12.n Müz.ik: Konş:ık türkü ve 
earkıl:ır (PL), 12.50 Ajans haberleri. 

18.00 Program ve meınlcket 

ııaat ayan, 18.03 Mu7Jk: Dans muzi
!i (Pi.), 18.30 Konu~a (Çift.çinin 
saaü), 18.•5 Müzjk: Çiftçinin saati, 
19.00 Temsil: Devlet kon:;er\·atuvarı 
Tiyıı.tro ~besi talebeleri tarııfındau 
Rejisör: Karı Ebcrl, 19.30 Memleket 
saat ayarı, ve ajans tuıbfo.rlcri, 19.45 
Mıl7.lk: 1''asıl heyeti, 20.15 Radyo ga
zetesi, 20.45 :Müzik: Klfısik program 
(Radyo küme heyeti _ Koro), 21.30 
Konuşma (Hukuk ilmini ypyrua 
kurumu adına Ztihtü Velibeşe: cAile
de haysiyet ve namus>), 21.45 MiJ:dk: 
Radyo ı;alon orkc.trosı (Violonist 
Necib A~kın idaresinde), Sol>raııo 
Bedriye • Tüziln'ün istlrakile. 

22.30 Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri; Zlr:ı:ıt, F.sham - Tuh\•ilfıt, 
22.45 Müzik: Radyo salon orkestrası 
progranunın de\lamı, 23.00 :Müzik: 
Dans müziği (Pl.), 23.25/23.80 Yann. 

Yalnız Makedonya için değil, 
Trakya için de bir komite kuru
lacaktı. Her iki komite Bulgar 
hükumetıerinln sağ ve BOl elle
ri olacktı. Hüküınetler komşu
lariylc gayet güler yüzle ko
na~r ve ytizlerine bir maske 
takarak siyasi ihtilafları dost
ça halletmek arzuları gösterir
ken, bu komiteler gece karan -
lığında bududlan geçecekler 
ayni komşulan arkadan han -
çerleyecekler, sinsice vuracak- ki program ve kap.-ınış. 
lardı. ======== 

• • • 1 tı .. AN 
İşte Ayastaf anos \Te Berlin 940/1339 

muahedclerinden sonra Bul- ı 811ttanahmed 3 iincil aulh hukuk 

gar milli taıebleri bunlardı hlkimliğlndcn: 
• ki halil bunlardır! • ve bu is- Davacı: tst: Tele!on Direktörlüi'll 
tekleri gerçekleştirmek usulle- avukaUarından Emin Rai! tarafından 
ri de bir taraftan diplomatik tst. Beyoğlu Tozkoparan Dilber a
yollarla fırsatları kollayıp müıı- partmanında. Gara 1lyn aleyhine 
teki ve mustarib vaziyette bey- 940/1339 No. lu dosyn ile açılan (12) 
nelmilel ihtilliları istismar et- lira 00 kunıs alacak davasının ynpıl -
mck siyasetine ve diğer taraftan makta olan muhakemesinde muddei
el altından yapılacak tazyikler aleyhin iknmetgtıhının meçhul olma,. 
ve tedhiş t.ertiblerine dayan- sına binaen ilAnen arzuhal ve dave
makta idi, ki bala da, zamanın tiye tebliğ edildiği h:ıldc mahkemeye 
emrettiği bazı tadiller ve fark· gelmemis olduğundan müddclalcyhe 
larla, ayni esasa dayanır. berayi istiktap mahkemeye gelmesi-

(Arkası \·ar) ne ve gelı:Jliyecek olursa istiktaptan 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden: 
1 - 95 aded pelerin paznrbkla satın :ılınooakbr. 
2 - Eks.illınP 9/12/1940 p;;z. Hesi gtinii saat 15 de Metro hamnm 5 inci 

ltabnda yapıl:ıC'akur. 
2 - Muvakknt \cıninat mnktuan 72 liradır. 
4 - 1 teklilerin parnaız. olarak verilmekte olan ~rtnamdcri ıe,·nz.ım

dan ıJmaları ve kanuni vc::ıikuları ve muyaklrnt temınalları ile il.in edilen 
gün ve saatte kömisyon<kı hazır bulunmaları. clH37, 

1 Devlet Demiryolları ilanları 1 
l/1/9'1 tarihim.len itibaren: 
1 - Avrupa hattının cSem~n trenMlline 11ld hutuel abkAm 'ftl bc:t. 

eümıiiK mınımelfıtı, rıhtun. iskele, viDç, ~basa aid sarnıçlı ve trigorl1Jk va
gonlar ve C. F. H. idaresıle müşteıelı: k~etl! eşya ve ,,umurla ~rifele
rinin Devlet Deıniryolları t.ari"fe esasları ve huswıt şartl~m dahilinde tatbi
kine ~vnm edilmek ti7.ere> şirketten müdevve.r olup ~en ıner't;,ette bu
Jnııan aı~er tıHOmuın esas ve tenzilli yolcu ve eşya tarifeleı·ıle bunlıını mO. 
teferıi esru; ve usuller ve abk~nı kaldırılmıştır. 

Bu tarihıt-n itibıırcn Avı-upa h11ttın<la clc~ıdi meNferirıtı mimhasır ol
mak üzere> bilftmum eşhas ve e~ya naldlya\mda Devlet Demiryollm-ının 

esas tarifeleri, butun şebekeli~ kabill tatbik ~ı:tJlll tarifeleri ve eşas ve ten
zilli tarifelere ınülefeni usuı ve eeaalarla tarife tatbikatına ıntıt.f'dair n1cr'i
yette btılunan biltün ahki111 ve ettaiti tatbikiye tatbtk edılecektir. 

2 - D. D./251 No. lu tarifede, birinCi kısmo maden kömürü ve odun 
ithal edilmek ve 11 inCi kısım ÜCJ't'tleri beynelmilel nakl:iynta t~l edil
mek fi\ll'ıetlerile tadllAt yapılmıştır. 

3 - Seınplon kat.arlarında ve ana hat dahi dabll olduğu halde bilômum 
beynelmilt'.'l münasebeUerde ı;oc'l.lklarclan . kendilerine ayn yer tahsis edllnıe
mek ~rtile dört yaşına kadM Ucrel aluunlJ'ac::ık ve döı·ıten oo yajlna ka
dar olanl:ırla kendilerine yer tahsisi istenilen dört yaşından ldlçtlli:: çocuk
lardan y:ırım ücret alınacaktır. 

Daha faı.la tatsilllt icin iatasyoıılara münıcaat edilebilir. c11414> 

İstanbul defterdarlığından: 
Bilumum Küçük Sanat Müesseselerinin 

Nazarı Dikkatine 
• ..,. S8(3 sayılı mu::ımcle vcrgisı knnununuu 27 ine} mııddesıle: 

'A - 12 hlCİ maddenin A \•e B fıkralarlle vergi muafiyet.inden isti!<ıdc 

hakkı vcrilmemL~ muc .. seselcr hariç olmak tize.re işçi sayısı ve muharrik 
kuvvet bakımından muafiyet dışında kalan \'e bu itibarla 'ergiy~ tlıbi bu
lunan sınai müesseselerden müessebe sahibi de dııhll olduğu halde işçi sa
:rısı günde onu ve muharrik kU\'Vetl de b~ beygiri ıeçmıyeıı smai mi.ıes-
.eeelerin, 

telaşı· mükemmel 
· v~ ... ;~fiirli.k•· 

Ucuza ahnmış oırçok • yemJşlertn dJ'9 mu. 
~kemmet otebill~ fekal ... ~thare,. ~ çO~ı. 
olduOu enfafrhr. 
~ ,. 
~ ·or.;; -

.Ucuz , •~pullarda .Gr~ t<Ufleftlfta~ ÇOrO~ 
otduOu yani fa;ıta cereyan '5tihlttc.. . muk_,. 
bil ez" aşık veıdlklerl. eOrOf.Or.! 

Maaruf markası bfr; garantl ltefkff eaen 
TUNG5RAM a~puller@!!alma_k.~tl.sg 
lktlzasıdlr. 

fUNGSRAM empvllettmn ryQkaei!_1,, ~,ıttest 
bir çok_ defalar ~~f!'"*li! .. 

Açık eksiltme usulile inşaat ilanı 
. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden 

1- Ani.arada Hamamomıncu yapılmakta olan Tıb Faktiltesi hlUilemiJA
tJndan <95901>4.95> dokuz. vil:- ell dokuz bhl doksan dört Ur<ı doksan bet 
kuruş keşıf bedelli deıgum. 'c nı!;>iJ.Yt' klınlfı in~aat.ıoın ikmali açık eksilt• 
meye konulmustur. 

2 - Eksiltme 6 bırınC'ı kanıın 1!140 perşen.bl' cunu ~rıt 15 de Anknr ... 
da Sıhhat \ ~ içtimaı Mu. 'enet VekfıJethıde teskıl oltınac.ak hususı ko~ 
yonca yapılacaktır. 

ilördüncü merhalede Çarlık 
Rusyası Türkiyeye hücum et
ti ve Pilevne müdafaası gibi 
kahramanlık destanlarına rağ
men Ayast.afanos muahedesi 
aktedildi ve büyük bir Bulgar 
beyliği vücuda getirildi. 

-------------, çekinmiş addı1e ibr:ız olunan muka-

1 Ti YA TRO LA R velcnin kendisine aidiyetine karar 

ı------------- verileceği hususunun ihtarı suretHe 

B - Muharrik kuvveti on beygiri geçmiycn vaemiz ve elekli dcgirmen
lerle onuncu mad9enin beşinci f1krasmda yazılı muafiyfl ~rUanru haiz. 
olınıyan volssiz v~ elekli değirmenlerle onunı:u maddenin beşillli fıkrnsmda 

yazılı muafiyet şartlnnnı haiz olmayan gene vawiz ve elWlz ve muh<ırrık 
kuv-;eti on beygire kadar olan deglrmenlerin s&hibleıinin taıeb ..,e arzusuna 
bağlı bulunmak fart1le ınuamele \'ergilerinin reS<'Jl t.akdir komisyunlann<-a 
rötürü olnrnk takdir cdilebilecegi kabul edilmiş bulunmaktadır. 

3 - lstiyenlcr ekailtinc şartr.ctr'.!.~ guıel ve fonnt ~artmı?l'. eler, mu-o 
km ele projezl, fiyat tahlıli, 'Keşli ve hwıuşl sıırtlar codveli \·e 19 par~ 
;ıvan proje p11inlarını 47 liroı 9~ "kw u~ bedel muknbilindc Sıhhat Vek~l: 
tı;timal Mum·enet dairesinden alnlJılecekleri gib ınşaata n.uktazi \'C 

Beşinci merhalede Balkanlar
daki beynelmilel anlaşamarnaz
hk1ar yüzünden devletler ara
sında ihtilaf çıktJ, Berlin kon-

DUnkU ihracat 

n Şehl• r gı,yab kararının on gün müddetle UA-
nen tebliğine ve muhakemenin de 

111 tı tiyatroıu 18/12/94-0 tarihine müsadif çcır~mba 

11 • gUnü saat 10 a talikına mahkemece 
temsi erı karar v~ilınls olduğundan müddeti 

Tepebaıında Dram Kısmında 
3/12/1940 Salı g\inll a~arnı 

taat 20.30 da 
BULUNMAZ UŞAK 

kanuniyesl için de itiraz edilmediği 
"c mahkemede hazır bulunulınadığı 

l takdirde gıyaben bilküm ve karar 
verilecefi ilAnen tebliğ olunur. 

Bu vasıfiarı haiz bulunan küçfık sanat mue&E;eseleriWn yıllık götiırü "er
giye tabi tutulmak hakkından isti Cııde edebilmeleri ancak sahiplerinin birin
ci kanun gayesin~ kadar yaz.ı il<' mensub oldukları varidat dairelerine miı
racaat etmelerine bağlanmış olduğundan heı· hangj bir ~urette müracaatta 
btilunmayan müesseselerin götürü vergiye bailenmak. hakhırıııdnn lııtifade 

etttrllmelerine kımuııen imklın bulunmamaktadır. . 
Bu itiborla 941, 942 malt yıllan İçin vergilerin! ıötiırı.i usule tevfikan j 

tediye etmek arzusunda bulunan bilılrı:ıum küçilk sanat mU~cselerinin 31 
Birincikfınun 940 salı günti akt<nnuna kadm· Galatada Bahkpaznruıda mua
mele ve istihldk vergileri merkez tahakkuk şeniğine yau ıle rotirscaat ct-

kısmı haz.ırlaunus olan Uıtbıl;at ıı:ı ujelenni de tetkık edebilirler. 
4 - Muvakkat temin:ıt mıkdnn <f2ll!.80> klrk iki bln ,.U.ı on Uç llr9 

~n kuruştur. .1 
5 -·Talibl~ aşağı.dak.ı v<: ıkalan ıarnınat m:ıkbuzlanlc beraber konı~ 

yona tevdi etmeğe mecburdurlıır 
A - carı seneye aıt Tlcrıret Odası vesikatıı <Talibler ilrket olursa 

2490 sayılı kanunun iır;ımcu mc•ddeamn A ve B fıkralarında yazılı \esi• 
knları.) Diln muhtelif memleketlere 

254 bin liralık ihracat muame
lesi knydedilıniştir. İsveç ve 
Slovakyaya koyun derisi, Ma
caristana susam, içfındık, ls
viçreye yün halı, pamuk çekir
deği Filistine zeytin, İsviçreye 
pamuk çekirdeği gönderilmiş -
tir. 

Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü ilanları 
ı . meleri lüzumu ilftn olunur, (11412) 

B - 250.MO Urad .. n a~r.ı <1lrnı.mak uıere :J&ı>tıJı bina i,perin1 i)'l 
başanlıgına dair il sahlplcı rnıfon ai.wmış vesikalar. 

6 - Teminat ol:mık nakit ve Dakit ınnhiyctindeki evrak komisyonCI 
kabul edllemiyeceğj ivin bu ı.abıl temıı.at venDek ist.iycnlerin daha evvel 
vekalete müracaatın b:.ınl:ırln alfiknlı m.'11 sandıltlnrınn ,.ntırmalan ve korru.t 

BORSA 
2 Birincik~nun 940 

c 
Açılıı

0 

oe 
kapanı~ 

Londra 1 Stcılin 
New - York 100 Dol .. r 
Cenevre 100 1svlç. Frc. 
AUna JOO Drahmi 
Sofya l 00 Leva 
Madrid 100 Peçeta 
Budapcşte 100 Pcngô &-= 
Bükrcş 100 Ley 
Bclgnıd l 00 Dinar 
Y okoharna l 00 Y c.-ı 
Stolqıolm 100 tsvcç ko. 

5.24 
132.20 

29.6875 
0.9975 
:t.6225 
13.90 

26.5325 
0.625 
3.175 

Sl.1375 
81.005 

Eatıam ve TahvllAt 
Tnhvildt üzerine muamele olma-
mıştır. 

İSTANBUL 
8enıtı 

Galota 
Olküdar 

Mahalleıt &okaAı 

Emekycmez Emekyemez 
Valdeba&<ı Topta~ı 

Senesi Serlel No, Kental Muhammen Kr. Muvakkat Seher 
-· bedeli teminat kental 
.•• LI Ll. Kr. Ll. Kr. 

941 B 4 l6WD 3259 80 244 88 O 2.0 
941 B & 15983 3196 80 240 ~o o ıo 
941 B 8 13329 2665 80 200 00 O 20 
941 E 13 890ı 2225 25 Hl7 00 O ~ 
941 E 12 18666 4666 50 350 00 O 25 

Tekirdağ vaklflar idaresinden: 
ı - Sarayda mülhak Ayaspaşa orroanhınnın yukıtrıda l}ı.r.nfarında evaa

fı yazılı ~kilde odunların açık arttırmaya 1:.onulduğu. 

2 - Arttırma 9/12/1940 paznrteSi günü saat (15) de Saray vakı! or
man dairesinde yapılacaktır. 

3 - Daha fazlıı malüm::ıt istiyen Tekiıı:lııg vakıfl:ır idare.sine müraca;.ıt 
cdcbillrlcr. OH13) 

Fiyat Murakabe Komisyonundan : 
S7 numaralı ıl~n: Pirinç, bulgur, darı, fasulye, nlCrrimelc, mısır, nohut, 

zeyUny:ıgı, ıeytin tanesi, sabun, kuru üzüm, beyaz peynir ve kaşar peyniri 
tıcarcWe m~l toptancı ve yarı toptancı tacirlerin gerek kendilerine aid 
ve gerek ankonsiyasyon veyahut bankaya mcrhun buUln meveudlarının mile.. 
dar ve cinslerini ve malın bulunduğu yerleri gösterir birer beyannruneyi 
li/12/1940 perşembe gimu saat on altıya kadar Mmtaka Ticaret Müdurlü-1 
'1(lndeki k~on bürosuna vermeleri lAzımdır. el 1440> 

DEFTERDARLIGIND AN 
Numarası 

21 
272-274 

Mlkdatı Nıvl 

Hane 
Hane maa dlikkln f/fJ 
bh:sesi 

Muhammen 
beden 

- Lira 

2667 
1040 

Teminat 
.. 

Lira 

200 
78 

.Bakırköy Bakırköy Ke:rainehınet 29 111 M2 Arsa 60 4 
15 
13 
12 

J'at1h Mcrk:ezefendl 
Edlrnekapı Avcıbey 

Olküdar SclAmiali 

Beylerbeyi 13 11000 M2 Tarla 
Türbe 60 M2 Arsa 
Çıkmaz 11 Arsa 

1()0 

172 
150 

. ~~ 10/12/1940 perscmbe gilnü saat ı~ de mllll emltık m.Udfulüilt\ndc topl nncak 
Yukarıda yazılı cayrı m .uileer tıl akbr Satış bedeli dctatcn ve ~in oıup nakden veya iklı i te t b ma-

llan komisyonda ocık arttırma sa ne • . -"\ Milll cmlAk :Mud.ırlu o 4 tln.. 
!ıadll tasfiye vesiltııslle de ödenebilir. Fazla i%abaı taUl ıtınıcrındcn manda hu 6 .. n 
llA blemlndcn alınabilir. (11417) 

Sahibi: A. Cenıaleddin Saraçoğlu - N~iyat Müdilrlt: Macid Çetin ı 
&sıldıiı yer: (H. Bekir Cüraoylar ve Ccmaleddl11 8araçoljlu matbaası) )~na malı buzlarını tevöi t' ımclen J4z.mdlr. cl088fi> 

İSTANBUL DEFTERDAR LJ G 1 ND AN: 
Sayı M ükellefln i•ml 

1 Parsib 
2 M. Asım S.~ 
3 Şilknı 

4 Mehmed 
5 
6 
7 

l!'elı.nıi 
Zafor Argı.m 
:Mehmed Ali Anas 

8 Sule;yman Faik 

H. 

617 
SG3 
DS5 
720 
818 

))76 
166 

1189 

lıı Mahalleı;J sokağı 

Te.rlikn Dayrıhatun irnalclı ll.K/2 
ı..~rnlek.çi > Tarak.»1ar 

Kunduracı Paat.lnna~:ı h4ın 
Kunduracı D. H. <.>lu ç1km:ı2J 
Yorgan D. > Mt>rcan lıım K /3 
Duğıne ımali > K~ılcılıır han K/3 
Kombrcıı Süleymanlye SlyanU5 

pap 
Uıı.tı~ ;ıyak- D. H. KalcıJar ban 
kabı imalJ 

"o. cild sene. k•unç 
v;ırak •I 

l:ıuhrıın 

l8 16/27 
72 31/20 

15/32 
15/31 
15/38 
46/50 

16 
74/ 1 
15/13 

9 
3f / 1 4/ 9 

938 10,65 2,13 
940 19,08 3,82 
938 5,11 1,02 
938 4,44 0,89 
938 0,30 O,OtJ 
930 0,93 O,:t9 
938 2,92 0,58 

12/20 937 fı,24 1,(J5 

Fevkallde Hava Hav:ı. C 
zam 

.,.,., 
ceza 

0,92 
0,80 
0,06 

0,9f 

YekCın 

12,78 
27,67 

7,()5 
6,13 
0,41 
1,12 
3,50 

Q,23 

9 Süleyman Faık 1141 > > K/1 20 12/21 937 11,24 l,05 0,9S ~.23 
10 llııvndıs Cıınkuyan 749 Utücli Mercan Sunbiillü htın K/2, 28 1/11 940 S,70 1,14 1,4~ 8,26 
ıı Havadis Cankuy;ın 749 > > 28 1/12 940 5,79 l,Hl l,45 8,40 
12 Muiz Bczi~an 69 Ter-ıı D.H. Müradyan han K/4 26 52/47 938 0,36 0,07 0,43 
13 Ohannes 9()0 El.,ktrikçi > Tarakçıl:ır S4 13/20 938 12,07 2,41 H ,48 
l4 Manoel 289 Elbistıei > Mııhmudpa3a ıs 6/ 2 938 21,00 0,21 0,00 0

1
06 21,87 

15 Mchmed 1094 Tuhafiyeci > > 93 13/24 938 102,00 20,50 122,50 
16 Sadi 1556 Marangoz > Hamam sokak 15 12/27 938 17,09 3,42 B,08 23,59 
17 H:ıs:ın 850 Köfteci Mercan Tarakçılar 25 15/37 938 4,54 0,91 0,82 6,27 
18 Salih 12,73 Kahveci Sule}mnniyc Tiryaki Ç. 63,65 49/ 7 938 ti0,72 12,14 :ıo,~ 83,78 
19 Kerim Tükenn1cz 72 Kahveci Si.lleymıınJye Tiryaki Ç. 63 1/ 3 939 3,22 0,64 8,66 
20 Kerim Tükenmez 73 Kahveci Süleymaniye Tiryakı Ç. &5 1/ 4 939 3/Sl 0,116 3,79 
21 Ay§e 77 Köfteci Mercan Ccrcan C. 11 18/14 937 l,38 0,28 1,66 
23 Nesime Gaffar '17 Köfteci Mercr.n ~rcan C. 11 18/45 037 2,48 0,50 2;98 
23 Mustafa Do!;'nD 655 Bakkal D, H. Tığcılai' C. 16 48/25 940 7,64 1,63 ıl.91 11,08 
2' Ali 818 Terllkçı > Mercan han K/3 18,15 16/13 988 6,87 1,27 J,15 8,'19 
23 Halil 665 Teıviyecl > 'l'ı"cılar 66/ 1 15/ 2 938 22,04 4,41 26,45 
26 Halil 1165 TesvJyeci > Tığcılar 53/ 1 19/41 937 27,00 27,00 
17 Ali 1184 Topd:u> E. A > Kıılcılar. lI K/3 H 36/23 040 20,25 4 OS l,OI 29,36 
28 Ali 1184 > ili > l4 15/43 939 20,25 0,05 l4,30 •• 
29 Ali 1184 , > > H 35/20 038 20 2 .t,05 U,30 
30 Simtot 16'16 Teni > Ekınek han K/3 H 15/45 938 5 52 1,10 0,99 7,65 

:Merc:ın maliye şube i mukelleflerindtm yukarıda adı ve işi, ticaret adresi yazılı §:!hıslnr terki t'c ı·ct ile yenı adreslerini bıldiTmcmiş ve tcbcl• 
1ll!ıı saıtıhiyctll bir kirrı de göstcnncmiş ve ynpılen ar:ıstırmadn da bulwunamış olduklarmdan hizal:ıımrla gösterilen yıllara aid kazanç, bulırnn ve 
zrunı:ırını hnv:ı ihb:ım n ın bizzat kendilerine tchllği mümk{in olamamıstır. Keyfiyet 3692 s:ıy1lı kanunun ıo uncu Ye 11 incı maddelerine tevfl• 
.. .an tcblll:i yerine kaim ol ak üzere llAn olunur, (11419) 


