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\lnıan yanı.o 
planı 

Yunanlılar Valimizin ikinc· 
l~gilterenin galebesi Johin
~ar edilen temennilerin 

t.ebeb ve hilmıeti de 
·,. davw;mın bütiin hür 

ilerl iyo rla r · 
Birçok müstahkem 

mevkiler süngU 
lhücumila zabtedildl 

tayin yıldönümü 
Uerin davasına 1anulr 

. uygun olmasmifa.• lba-

___ _.I ' • 

Basın Birliği bu akşam Valirni
zin şerefine bir ziyafet veriypr 

Atina, 3 (a.a.) - Atina rad
,.yosunun haber verdiğine göre, 

lınruıyanın §İmdilik ltalyanlar biitün cebhc boyun-
durgµnluğa uğramı0 c:ı ricatforine de\•am etmekte ve 
n.'3:h-cri planının yanın- bu arada bir çok müstahkem 

ıı zamanlarda büyüle / ~r mevkii terkeylemektedir. 
l ve diplomatik fa.aliy"ti Ccnub bölgesinde düşman, 
<;<U pb. Bu faaliyetin aske- Ayasarandinin takriben on bir 

:abada karşılaşılan muvaffa· kilometre şimalin<le bulunan ve 
'>izlilder neticesi olduğu 1 kilid vazifesini gören Dehrine 
ndnki ta.hmınler biç de c- şehrinin etrafındalii tepelere 

addedilemez. İngiliz a- çeltilıniştir. 
üzerine yapılması ta- Daha şimalde diğer bir böl-

Örfi İdare Komutanı 

Müfettişi de 
ziyafetde 

bulunacaklar · ----·---:Uı edilen hücuma tcf)Cbbüs gede, Yunan kıtalaı"l, bir c:ok Onild A.da1anlan biriaıe lll"kadatlariyle birliki,e taaıns eclM'ek ~ 1t.Ayam 
~l bile göriilcmcdiktcn ve (Sonu sayfr a ııUtun 4 de) eıdr a11p göttinw Y1Ulall doktora V~ -i Kanunuevvel çarşamba gü-
ız şehirlerinin insn.fsızca ------------- -------------------------------------. nU Vali ve Beledi:ye ReiBi Dokt 
bardımanı İhgili.1.lerin ma· N •• J • p • M 1 G tor Lıitti Kırda.nn lstanbl· • 

l kuvvetlerini bütün bütiin orveç us erıne art e ·s ru "l'Inadan başlca bir netice · ) C ) pU valiliği va?.if~ine ba~Yl(Ull 
edikten sonra Almanya • t } üeüncil seoei demyesidir. 
harbi çabult bitirmek ümi- yenı aarruz ar d .. . . . Geçen iki ,ın dolduran • 

tıçup gitmiş idi. Fakat ?.a- ~ u n 1 ç t 1 m a e t t ) ff k etleri · de al tahmin edildij;'i ve velrnyi ile va a ıy ~n " imi 
ahit oldu~u üze.re, Alman-, Habeş is tana bir ayda 50 basın ha.yat ve ailesine k&rl1 
n _~un hı: lıa~bı kolay ko- hava taarruzu yaplldı daima derin bir alaka gösta· • 
goze alnbılmcsı pek zordw·. Yeni içtima senesi için 7 azadan mürek- mişt:ir. Valimizin lstanbula ge-
~Un hiç boşuna gitmez. O- -CJ- .lişiııin ikinci aenei devriyesi 
1çin, Almanya başka bir 1 Londra, 3 (a.a.) - İngiliz keb haysiyet divanı iotihabah yapıldı akşamı dolayısiyle Basın Birliği 

e a;am~a k~ndincc mecbur- , hava nezaretinin tebliği: 
~lidıtlerın Pırenc hu?udlaıı- Dfüı gece, sahil muhafaza te,ş- Ankara, 3 la.a.) - C. H. C. tan.bul) Receb Pekea· lKüt.a.h- ~~~~e~bdc_~. tatiıwşmB atotopl lan· 
a. ~ s~yah~t ~tmes_ı, mo~ ki1ittına mensub tayyı:ı,.reler Nor· meclis grupu umumi heyeti ya), Gl. Naci Eldeniz (Seyhan). .....,ı ı.çılr ouuı~ r. u P antı-
~taın ılc gorh,mesı, ha:ı- ~ vcç sahilleri açıklarında vapur- 3.12.194.0 , salı güqti Mat 15 de J'll oehriınnde bulruıan Örfi İda· 
~nazırlarının Al.manya ıle lara hü :um etnıişlerdir. Bir \'a- reis vekili Trabzon mebusu Ha.- Yal pu1i mnumi beyeU ka.lan re Komutanı Ali Rıza ArtUnkal, 

ve Parti 

~a ~~ında mekık dokum_a- j pura tan isabet olduğu kaycie- san Sa.kanın reisliğinde toplandı. Ankara, 3 (a.a.) - Haber aı:. h.mir mebusu ve parti mütet-, 
'. kuçuk d~v~etler ba.,.cwckıl- dilmiştir. Feje adalarının rıh- Parti nizamnamesinin 131 ve tbğunısa göre, C. H. Partisi u- t' n- Yonilmak bİhlııM umi \'e çabs-
ın ve lıarıcıy na?.ırlarmm tınılı rmın bombardm-ıan edil - 132 inci maddeleri hilkmüııoe mumi idare heyeti azasından ışi ·~şad Mimaroğlu da davç.,t kuıltğ1 ile ısta.bal halJrmı kfD-

yaya ç:ığnlmalan, Bul- ıncsi i.\7.e:rine bur.ada büyük bir her içtima sent'6i için yeniden Sinob mebusu lncedayının, Mü- olunmuş ve bu davetler kabul] Clbae mineU&r blrakaıı sa,ın 
kralının maccıa romanlarını infilfık \'l.ıkua velrııiş ve bir yan te§kili kab eden haysiyet di- na.kaW; Vekilli~e, Ankara olunmuştur. 1 :Valbnlz Dr. l;iU} HIJ"C}u 
~atan gizli ~a~1"~c seyaha- 1 gın çıkmıı::ıtır. >:ı vanının seçilmesi bu içtimaın mebuau Mümtaz Ökmenin Ti- ------------------,-------
uV)•etıe.~ Bırhgı _ıle sık! 1 D~n ayni teşkilata bağlı bir ruznamesini teşkil ciliyordu. earet Vekilliğıne tayinleri dola· / ~d ~ , B u L G A R L 

1 
itk' muna:-ebct.lerı, h~tf:ii diğer tayyare Norveç salıilleri Yapılan intihab neticesinde yısiyle açılan umumi idare hey- \ A R 
tıfa~. baglan mevcud ı~l!ş açıklarında bir Jüşman ia§e aşağıda iaiınleri yazılı yedi aza.- eti Azalıklarma genel bqkan-

nı dunyayn vermek ~çın genıisini tam isabetle vurmağa nın clu;erjyet kazanarak haysi· lık divanınca Maraş mebusu \'e .r E 2Ai 
lı ~~1:7tte aaı,:!edılcn t m ~sı{fa}> oJmuRhıl'. Yet ~ıvanı aza4ğına seçildikleri ve İçel bölgesi parti mtifettisi N E ı• T E R ? 

tler, butun bu hummalı 1 . 1 • . 1 r.1 tih b eti · Br.aan .R~ Tankut:un iafik ki ~ AntoneMo 
t11ala.r, işte Almru.ıyanın n- t.:1~'an Afnlatsının ~a ;rıbi · an aşı mış ve ın a n cesı u- ile '.}>8rti teftiş kadr-OSUnda et-
~ı "arelerin işaret ve delil-! Auen, 3 (a.a.) - Auen<len mu.mi heyeti arzedilınekle celse- T } 
ır"' • 1 kclkaıı tayyareler tarafından ye nibAyet veri]Camiştirkin.. Ço :: m:. ~üf=ğeı.f:!:: ransi vanya• 
~1;:.. • ıkinciteşıin 'ayı ?.arfında Erit.re Dr. Mustafa nte ( • MAKEDQ f · O 
Ol uluya~~ A~a~yn,_ mo· ı ve Habeşistan iizcrine 50 den nım), lmnail Kemal Alpsar cioğhı alın:mışbr. R NYA KOM TESr, N FU .. u~ R-
ı..,an,,ta.bır ılc, buyuk nısbct· fazla hava akını yapılw. 1 "tır. (Çorum), Dr. lbralıi.m Tali Ön- ____ _... _______ DJD Umanyaya "" 
~r sulh taarruzu,, yapına- Şab denizindeki~;;;; lima- gören cDiynrbe.kır), Ali Rana Matlye Vekaletinin bir DUSU, TOPRAGI OLAN HAKİKt BİR OEV-
zırlaruy~~ v~ bu taaıTuzun nı 30 akın esnasında F.imdiye ka- Tarhan Clstanbuf), Dr. Tuğa- tamimi •ıh k •• •• 1 A 

h
?1chnl musmır olması \'C ı (Sonu ıııyfa 3 tUtun &da) miral Hakkı ŞiDMJ Erel (İs- 1 a 1 gu.nu LET TEŞK L Ti iLE NASIL KU UlDU? 
l bitirmesi için hiç bir ci- ___ _._ ________ ........,_____________ -<>-

~ eltsfü bırakmamak istiyor. ı • · '.Ankara, 3 (Hu.susi) - Ma-
arb ne için çıktı? Almanyn.- T .. ret erın liy v k"l ti 1 gisi ~~istam, istilaya .. başl~- ram vay u c .: - be~a~e~erlnı;;~:;;r;e~hı 
ı<:m ga.rb devletlerınm mu- il8ak ediln1iycceği ve b~kalan-

q;lesi yüzünden. Garb llev- d 1 d • •ki• k na aid kumaşlar üzerine i§ ya-
' .. neden müdahale etmişler- e esas 1 egv ışı ı pan broderi müessesclerlnin tes-

lı.... Çün~ü Lc1ıi~tana garmı~ limatın<lan yüzde altmış yedi 
,~10ışlcrdı. Lehıstnnn hangı nisbctinde iptidai madde teru.i- 1 
~sip namına bu garantiyi litı yapılması hakkında viliyct-

~ş~~d~Jd~~1 8~enı,;oı;:~ı~e~a~I Bütün seferler tek bilet usulüne bağlanıyor. tere tamimler göndermiştir. 1 

anyn ta.rafından t.akib e- l ı·k. . I. · l d ·· 5 b" · · -------b----ı 
n harici siyaseti haürlamak ıncı mev u tran1vay ar a ucret , ırıncı #1-- H a r 
b eder. Milli vahdetini ikmal , ----.--------~-------...:.------
~· aslrnri Iıazırlıklannı dun- m e v k ı t r a m v ay l a r d a 7 k u r u ş O l a c ak 

n eimdiyc kadar mislini ı 
~~-:·emiş olduğu bir dereceye lst.4lnbu1, Elektrik, Tramvay 
... uıran Almanya artık Mcin ve Tiıncl idareleri, tramvay bi
~l>f'd::ı izah ve müdafaa cdi- ıetıerinde tadili\t yapmak üzere 

Vaziyeti 

Yapllan meraaimde ook 
manidar nutukl•r 

aöylendi 
-<>-

Dtikreş. 8 (a.ıı.) - Rador ajansı 
bildiriyor: 
Kralın n1 üın cssili genernl • .\.n 1'.:ınes

ko ile Iejyon.eı hareket.inin kwnıın
clanı Horla Sima, Trarısilvanyanın I 
anavatan:ı ilhakının 22 inCi ylldönb- ı 

müııü 1918 de Jlbak kararının ilan I 
edildigı mahalde tc.,id ebnek frı«e 
pazar sabahı hurnsi trenle Altı. 

luHa'y:ı &ellnif}erdir. 
General ile kumnndıın Transil'\'&n

ya davası için çahşınış olan..hi.rın öl
dürüldi.ıkleri yerleri ziy:ıret etnU, • 

6---
Beri.in kongresi Makedonyayı 

Osmanlı devletine bıraknıakl 
beraber onu müstakil Slrblsta:n, 
miiqtakU Yunanistan, müstakil 
Bulgaristan arasında kapabile
nin, zoruna gü,·enenin elinde 
kalmağa mahkfım bir lokma hn- ı 
line koyuyordu. Sou yüz srntr 
içinde meydana ~ıkan bu genç 
devletler Osmanlı imparatorlu
ğunun çözülmekte olduğunu gö
rüyor ve l.cptodradan Basraya 
kadar yayılan geniş ülkenin in
hidamını yalnnlaşmış hissede -
rek mirastan hisselerine bağlı 1 
parçalar ümid ediyorlardı. Hı
l'istiyan bir valinin idaresine 
\'"erilen Makedonya bu ynğlı 

YAZAN: 

A. /\'. K. 
parçalaı ın ı>n b:ıı-.ındl\ r-lıj ı 
Burası Ba llrnnt. n n t"''' nıii" t, 
en feyiili parça.ı.: ı '(' biiyiik ı"-G
,.et kaynağı ıdı. Kim Mal c t n 
yaya hakim olursa bu' illi rr. :.
:yasta Bnlknnlaro d. hakim o
la<'akb. 

Binaenaleyh yrJnı Bı.l . r 
değil, o zaınnııın Sıı b ' t> Yu
nan hükfunetleı'J dt·, Makedon
yayı kendilerin hedef ' e [:oJ'O 

Sonu Sll)hı 4 ı:u t n ı de) Prensiplerin tatbiltatına ge- dl ·k kt d 
lor, küçük devletlere hayat te u at yapma· a ır. 
kı taııımıyor ve Avrupanın Öğrendiğimize göre idare, 

biletler için verilecek ücretler 
k~uratsız olarak ikinci mevki 
için 5 ve birinci mevki için 7 
kuruş olamk tesbit olunmuştur. 
Bu karal' yakında Nafıa Veka
letine bildirilecek ve karar Ve
kfilet tarafından kabul olundu
ğu takdirde derhal tatbikine 
başlanacaktır. Diğer taraftan 
tramvay hatlarında aktarma 
seferler için tek bilet ihdası 
hakkındaki tedkilderde neti~ 
lenmek üzeredti'. Aktarma se
ferlerde kullnmlacak tek bilet
ler de birinci mevki 10, ikinci 
mevki bilet 7 kunışa verilecek
tir. 

Zamanımızdaki 
liarblerde muvaffa
kiyetin sırrı nedir ? 

lerdir. lçınde tnç giyme merasimi icra -------------------------

"llde iki yüz milyon çiftd Al- tramYrıv biletlerindeki küsuratı 
" kaldırmc k v bikt vermekte 

~ ralıat rahat ya&atacak kolaylık temin etmek maksadi-
\ a:ın bir müstemleke vü.cu- l" tramvay biletlerindeki kıta 
gcurıncğe kalkıyordu. " 

l~Uçük milletlere karw bir farkını kaldırmak fikrindedir. 
Qd Bu suretle bütiin-t.ramvtylarda l .. ' ıd şeklinde baslıy:ın bu 
~eketin neticesi büyük mil- bir tek bilet ihdas olumtcak ve 
,'ll(>ı:· d ti - tramvaya binen her yolcu iater ı.... ·uı e csare ne varııcagını 
~k~. anlayan lngıltere ile bir tek kıta, istPr son istasyona 

1~~a. Almanya ile mücadele kadar gitsin bu bileti alacak ve 
bıüdafan. imltfını henüz mev- bu bilet kafi gelecektir. Bu tek 

~:~~::i.:~t~1; ~= -z-ı· R-A-AT--., Ş-L-En-ı· ...;;_s·-·ıs-T-EM_l_t" -e-ı·R 
l~·ın hak tcşkıl etmc"'i ıddıasınn 
0ı ahlak ve medeniyet namı-

~r~~;;;:.~;;;k~; SURETTE MAKiNELESTIRiliYOR 
~ istilaya kalkmış, hak ve • • 
ııı·· tanımaz, insaf bilmez bir Macarı·standan genı zıraat 
~ \H~1rrız mevkiindedir ve garb . 
~t_rlokra.sileri de küçüle millet- h k • / • /d • 
~n'~· kf'ndilcrinin ve mc'deniye- ve arn1an 11ıa ıne erı ge l 
'1; ırtinadgfılıı ve temeli olan _ _ - - --· 
bi'laki k:ınunl:ı.rı müdafaa eder 
~ l' Vaziyettedir. İngiltere eföfı
~ llnıtınüycsi ancak böyle yük
la l. bir prensip n:ımı"la l.nrbc 
~<t.f~r olmu.,ıttur. Bugün Bir- ı 
ln •h Amerika eflu.n umum.iyesi 
h gııtcreyc her türlli yardımda 
~llnuyorsa, hatta harbe işti
~b1 ~ile düştlnmeğe başbyorsa 

<:hı garb demokrasilerinin 
llüscyin Oahid YALÇIN 

(Sonu sayfa 8 .titun 8 do) 

Bit müddet evvel Macaristana 
sipaı iş edilen ziraat makineleri 
tstanbula gclmifjtir. Bu makine
ler arasında mütea<ldid harman 
makineleri, traktörler , zirnute 
aid makine ve he!Y.>inin yedek 
aksamı buluıımakia.<lır. Bu ma
kineler Vekalet tarafından ev
velce tesbit edilen mıntaknlara 
gönderilecektir. l!,"vvelce gelmiş 
olan makineler zirno.t mıntaka-

!arına gonderilmiştir. Şimdiye 
kadar gelen :liraat makinelerin
den elde edilen neticeler lnh
miulerden daha iyidir. Gelecek 
yeni parti makinelerle ziı·aati
miz tedrici bir surette makine -
Jeştirilecektir. 

Dün gelen mallar 
Dün Avrupada.n külliyeW 

mıktardn idhaUit eşyası gelmiş
( Sonu sahife 3 5i.ltun 2 de) 

~IKMET ILGAZ 
ı Yazan ı 

Her yeni siliıh harb .saııauı1d.1 

baı;ı değişikhgi icab cltirır. F. kat 
hava ttn:'ıhı kadar muharebe kaıd -
lerinı :ılt ııı.-t edeni göı-ülınemistıı. 

Eskiden mur:ıbcler hudud ü
zerinde toplnn:ırı ordul. r arasında 
cereyan ederdi. Bugiln hnrbm yli
ku ~~yri ınuh;ıriblcrin omuzlarımı 

yük)('nmi~tir. • 
Oı·dudan evvel mıllcti ma

nen ve maddeten magl(ıb etmc
l{e çnlışn.nk asri hnrblerin en ba
tiz '\:;;ısfını teşkil eıliyor. tktuı.ıdl 

haı-iJ, hav.1 ta:ırruır.l.:ırı, pı opag:ınd:ı 

milletler muharebesinin IDUCSb .il' 

silAhıdır. lJunlnrn knr§l metin ve 
uıücchbcz bulunmnk orduyu har 
be h:ızıı-lnmok knd;ır eheınmiyctl.i
dlr. 

Hav:ı ".uvvctinin zuhurund:m 
ı;onrn her memleket ı;eferbcrliginı, 
müıınkalc vnziyctlni, hnrb san:ı
yiinl, muh:ırcbc .. ·stcmlni hottfı ri
yasetiııi ycnıdcn tanzim etmek lu- ' 
zumunu hissctmiı;tfr. Buna clıcm
miyct \'ertniyenlcrin akıbeti m<y
dnodndır. Hu sil !'ıhın harb s:ın. -
tına yaptıgı tesir daha buyuktü . 

edil~n kilisede bunu müt~kıb elini 
•,-ın yapılmı:;tır. 

(Sonu eayt. 3 ıütun 5 cie) 

Bulgar hari-
• 

cıye nazırının ı 

mühim nutku! 
__.._o--

Nazır Bulgarların 
sulhden ayrılmıya
caklarını temin etti 

--<ı--

Nazırm TUrk - Bulgar 
mUnasebatı hakkmda 

beyanah 
-<>-

So!ya, 3 (a.a.) - D. N. B.: 

Arnavudluk 
harekatı 

SABAHTA 
SABAHA 

Bulgar h~riciye naı.ırı D. Popc.i :&nun"Uthıktald Ywwı llorleyişi ve i~gal edileu arazi 
Bulg." dıı,; ı;ıya eti hakkında çoktan-
beri l:a kleııen nutkunu Sobranyadıı o tuz beş gunluk ~unc.n - ltal- de taarruzunu inkı . f ettircrr· Yu-
sövlcır 1 t r . yan harbi, on ı:ün içinde te- r.nn !'derberliginin t:ım rnl:ınm:ısına 
Nrı • evvela Bulgarislaru Jınrb dl- · 9Cbbusü Yunanlıl:ır:ı ilırnkon meydo:ın \ ermeden Yuı .ı ordusunu 

jlnd:ı hulundurmalc, Bulgar mınetinc ttalynnlann daima rlcat etmesine m- dıığıbru.ı)'n bu yıı den muv::ıflak ola _ 
sullıli t emin etmek \ 'C mcmlekctın kılJib etti \'e öyle devam celiye:-. Bu mndı. Şimdi ayr fı n2al. ~ Yc.r: ~n U:
emniyct, istıklıil ve h:ıy::ıtını h:ık ve ric:ıt bir yıldırım harbi ricatin ben- amızunun riiratı ,.. m'k ı a engel 
men :ı .ıtlcrini muha!:ı:uı eylemek hu- z.emiyorsa bunda bnElıca Amil r:ızi 1 ol•ıyor. Fakrıt bUhın m c:J i llcrc r:ı~-

Knr:ı ve deniz kuvvctlerucn ı.~. 

:ırruı.unu gizlemek, cephe gerisındc 
rahat ve emin bir Jnünnknlc :nizmnı 

C8onu Hyfa 2 aı.itun S de) 
1 lillul.l . .ndo hı..okumet t."U"<ı!ıncbn y apılan müşkülôbdır, dağlardır, yolsı. ~• • tur mm Yunan ta::rru ı.: dum.arnı .. ttaı. 

bC':;an. tı hatırL'ltmıı; ve hüktimcün l Bu yolsuı.luk, evvelA Yunanlıların ynnların ycru bır C'cphc lı:urn· r-.k için 
t ı;,~u c:ıyfa 3 ı;i:tun Z de) işine yar.ıdı. ltnıya bir ktıı: cÜn icin- (Sonu ~yf;ı :; s:.ıtU 'I i ele) 



Hindista n haki
hil-ki manasile 

katin a siyesi .•• 
• 

YAZAN: 

HAL DE EDiB 
No.7 

Akşam saat dokuzda Dclhiye 1 Corbett Ashby (3) ve madam 
vfisıl olduk. Karşı gelen kafile-' Roydeıı. (4) ora~a idi. 
nin ba,ınnda doktor Ensari V8l"- Fakat gn.rb dunyasının har
dı Bunlar Camianın talebe ve mnı ve fikriyatını sadece onlar 
p~fesorlerinden mütp.şekkil ~ etmiyor~. WHintlilerin 
Müslümanlardı Hepsinin ba- milli .kıynfetlenne ragmen, on
şında Candbi

0 

Cap'ları var- Iarla konuşurken~~ "ÜJ!=
dı Elini sıkat·ken ilk defa onun ford,, ta herhangı düşuncn bır 
IDntli olıı.n tarafını kuvvetle muhitte sanabilirdiniz. Hiç 
bi .... ttim. Hindistanın biitün şübhe yok ki İngiliz hiıkimiyeti 
mılli galeyanların.da onun ismi bir gün Bindi<Jtanda sona cre
başta olmakla beraber ben ha- oektir. Fakat, İngilizlerin hnrsi 
la onu sadece büyük bir doktor tesiri Hindistanın fikriyatına 
<r)'c dü.şünüyordum. Belki bu ve haya~ şekil veren amil
dii.<;iinceye biraz dn onun Av- lerdeı;ı bin olar~k kalacaktı~-. 
l'llpaı kıyafeti sebebiyet veri- Evin ortası bıraz $~. bına-
yorciu. lanın ha~ırlatıyor. Ustu. açık 

35 . . d tc mermer bir sofa, ortada bır ha-
19 H~ndistanın a onu ~ vuz ve fıskiye var. Etrafı çiçek 

d~n tımag8:. kadar memleketi - içinde, Odaların hepsinin iki 
nın malı ulu ~ddel~rden ~- kapısı var. Biri bu mermerliğe, 
m!!':• memleke~n e!iyle .. ~!ili- öteki dış balkona açılıyor. E
ın.u; rum:ış1a gıyınmı§ gordum.. linde lamba, bir hizmetçi beni 

D · -elam, doktor Ensari- odama göttirdU. Sağımda Be
nin :-ınin adıdır. Kapısındıın güm Ensarin.in dairesi vardı. 
i ri girdiğim akşam Hindista.- U!'jak 18.mbayı bırakıp çıkar
nuı ..ı.ini atlamış oluyordum. ken çetrefil bir İngilizce ile 

Yen ve kısmen kendisi tari- sordu: 
bidı , fakat, yalnız eski zaman "- Kahvaltı ne zaman?,, 

d' "-Yedi buçukta.,, 
tarihi dcgil. Bugünün Bin ıs- "- Wellingdon saati, yoksa 
tanmda. ve bu yeni Hindistanın 
temas ettiği her hayati mesele- St.andard saati?,, 
de bu evin bir rolü vardır:. Ora- ''-Ne demek istiyorsun? ,, 
da ıkı aya yakın misafir ol- Durdu, düşündü. İngilizceyi 
dum. doktorun ecnebi misafirlerine 

hizmet için öt':'Tcniyordu, onun 

Gene musakkafat 
vergisi zammına dair 

Geçen gün bu sütunlarda 6Co
hir meclisinin musakknfo.t ver
gisine yapacağı yüzde on nisbe
tindeki zammı bahis mevzuu e
derken yapılacak zammın sn
hfülcrine mütevazi gelir temin 
edebilen irad ve akarlara da teş
mil edilirse o mütevazi gelirle 
günlük nzklannı temin edenle
rin bütçelerini alt üst edccei;rini 
yazmıştık. Dün şu mektubu al· 
d.ık: 

''Vergilere zam yapıldığını 
gazetelerde okuduk. RahmeUi 
kocamdan kalma viran bir dük
kanım var. Scnelerdenberi bu 
dükkindan yedi lira aylık alır, 
onunla geçinirim. Memurlar 
yazmışlar. "Senin dükkanm ay
da on iki lira getirir.,, dediler ve 
on iki lira üst.ünden vergi ala
caklarını söylediler. Kontrat
lamnı gösterdim.. Dinlemediler. 
Aldığını aylığın yansı vergile
re gidiyor. Benim geçinmem bu 
yedi lirac.ıktan ibarettir. Onu da 
tamam alamazsam ben nasıl ge
çinirim? Bir de bunun üstüne 
vergilere ayrıca 7.8.lll yapılırsa 
halim ne olur? ilh ... Emine nine,, 

Emine ninenin mektubundan 
yukarıda aynen iktibas ettiJi
miz kınk dökük, iki üç satın, 
fazla tafsilit vermeyi lüzumsuz 
saydıracak kadar hazin bir bc-
18.ğattedir. Bizim de evvelki gün
kli yazımızda kasdettiğimiz bu 
çeşid varidat sahlblcriydi. Va
limizin ve şehir meclisinin bu 
mesele hakkında dikkat nazar
larını çekmeyi blr hemşehrilik 
borcu sayanz. 

A. Cemaleddin ~.oğlu 

YENi SABAil 4 

li m Köşesi 
Yıu:an: 

Orta 
okullarda 

. ~f. s ıı~ ur d uz na• 
ıroKuvuou " IÇorab fanila - - -

oıvoRKI: t 1 bt' . tt Keşifler, ihtiralar 
• 

DAHA ÜÇ SENE VAR
DIMCI MUALLİM İS
TİHDAM EDİLECEK 
Orta tedrisat mcktcblerinde 

Webe sayısı her sene 15 - 20 
bin mıktaruıda çoğalmaktadır. j 

Maarif V ckfiletinin aldığı bütün 
tedbirlere rağmen yetiştirilen 
yeni muallimlerle de ihtiy~ kar 
§llanaınamaktadır. Bu sebeble 
orta tedrisat kndrolannda da
ha bir müddet yardımcı muallim 
istihdam edebilmek üzere bir 
18.yiha hazırlanmıştır. Bu layi
ha ile 26.12.910 tarihinden iti- 1 baren yardımcı muallim istih
damı için üç senelik bir müddet 
daha ahnmnktadır. 

--H--

Şehir mecli-
• • • 

sının son 
toplantısı 

• 
BİR HAYLI MÜNAKA

ŞALAR OLDU 

Devlet Şôrasi umumi a e erı ar l 
k "ti" l""' · b" k • Radyo bikonıarı a p ıgı ır o uyu- · · 1 --d. .k" . iSTEKLERiN aA YR Sivı1 tayyarelerin uçaşlarını ew-
cumuzun şı ayetıne TABİİ OLDUÖU yet altına almak ı~n icad c~ 

cevab veriyor G ô ROL M EKTE Dl·R· oıan radyo bııconınn üzerindeki:;: 
tırmalar 1026 da başlamıştı. Arn EJJ· 

• 
22/11/1940 tarihli nüsharuzda 

okuyucu sütununda dairemizi n~
kadar eden yazıya cevaptır. 

Bu ynzuıın s:ıhlbi Knsımpn:;:ıda 

Zinc:lrlik:uyu mıılıa11csindc Sirkeci 
Muslihiddin camiı sabık imam \'e 
hatibi Mchmedin 37 senesinde uh
desindeki imamı.ık cihetinin ref'me 
kar.ır verilmesi üzerine Vilkıflar 

Umwn Müdürlüğü aleyhine açmış 
olduğu idarl dava reddedılcrek 

ililim kendisine tebliğ olunmustur. 
Davacı bu kanıra ademi kan:ınt-

le tekrar müracaat etmiş ve dava 
da mevzuu babsolan kararın ~eni 
Devlet Ştlrnsı kanununun n~n
den evvel ittihaz edilmiş ve itUhtw 
akabinde knziyyei muhkeme teşkil 
etmiş olmasına mebnJ yeni mev
zuata göre tashihi karar tnlcbile 
tekrar tetkikine mesağ cılınndıgına 
karar verilerek bu ilamda kendl. i
ne tebliğ olunmuştur. 

Davacı ahiren de bu iki ltarara 
itirazla davasının temyizen Devlet 
Ştlrası umumi heyetinde tetkıki 
talebinde bulunmuş \"C Devlet Şti
r:ısı dava dairelerince mül.tehaz 

Trikotaj, çorab, fanllfı üzeri
ne fabrikalarımıza mühim ta
lebler gelmektedir. Fabrikalar 
ellerinde dört senedenberi bu
lundurdukları stoklan da kAmi
len elden çıkardıkları halde ih
tiyacı karşılayamamaktadırlar • 
Fnbriklann işledikleri mallar 
daha piyasaya çıkarılmadan 
makinede iken talibler tarafın
dan satın alınarak kapatılmak· 
tadır. Bu taleblerin bir parça 
da gayri tabii olduğu anlaşıl -
maktadır. Anadoludaki tacirle
rin ibtiyat olmak üzere fruıla 
mal istedikleri görülmektedir. 
Bunun için hakiki ihtiyaçlara 
göre mal satılması etrafında a
lakadarlar tertibat almakta -
dırlar. 

--»<--

milli fizik labonıtuvarlan bU üa 
temde ısl.Ahat yap:ırok pilotun 5n ;. 
deki bir cihazla cihet ve irtifa 
yinini imkhı dairesine soknlus:~ 
Tayyarede bu işe tahsis edilen r ,, 

ğır .. • 
yo cihazı bir kaç kı1ogram .'\ıı11 
ğında kuçilk bir cihnza indirı 
ve ıınten de kısa bir çubuk antendell 
ibaret olmuştur. . as· 

Biltün kuvvetli ve masraflı cıh bi· 
lar yerde bulunmaktadır. R:ıd.}10 aıı 
konlnrı 285 ili. 315 kilosikl. (Y 
950 ila 1050 metre) bandında çalll" 
makta oldugu gibi telefon dh~ 
da 315 il.A 350 kil03ikl (yani 850 dır 
950 metre) bandında cniışmak~ 
1927 senesinde toplanmııı olan bil 
nelmilel radyo l:ongrcsı bunlııl"ll. 
dnlga uzunlu unu tahsis etın.i.~ 
Şimdi radyo bil::onları 290 kıla ı>
(yanl 1034.5 metre) lik dalgaY~ ı!,. 
re ayar cdlldiği glbi telefon ~s 911' 

Se Plo t enler-1 
yonları da 383 kilosikl (ynnı er· m n r metre) ı k dalgalarla işaret \ 
mektedırlc.:-. us! 

tar.ıfelerı• nde de Cıhet bıldiren radyo bikon hUS1 - bir radyo i.ı.t.asyonu olup tayyare:. 
• rin iniş sahalarına yakın yerlere. i' ıı6 

g""' ı·ş·ıkl.ık yapılıyor rulmu.wr. Bunıarm :ınıcn1er1 
radyo ıstasyo•1larınd:ıki tek aotcll~ 

Şehir meclisi dün teşrinisani esasa mütedair kararlar ile bu ka- • d ı !ar eh olup aral:ırmda bir z:ı~b:J' 
devresi içtiınalarının sonuncusu- rarların ta<;hih Yeya iadei muhake- teşkil eden iki kodır antendeı: ~al-
nu akdederek dağılmıştır. •rop- me yolile tekrar tetkiki talebi üze- Eski şirkettan mUdev- rettir. B.mıarın her biri cihclli ~ 
lantıdn Elektrik, Tramvay ve Tine verilen kararlar kat'i olup bun ver ahkam ay başın- g:ılıır te~kıl eder; yani bir ci~ 
Tünel idarelerinin sennaye be- ların derccei saniycd.c dava daire- dan SOnrft kaldırılacak dalgalar diğer cihetteki dalca radYO 
sabatı hakkında tedkiki hesab lerl umumi heyetince tetkikine kuv-.etlldir. Bir by;yare iki r· 

Bir~·un şekli mustatil, etrafı için yalnız bu temasta kendine 
Ç€fl'!.e\'l'e balkonlu. tek katlı ve lazım olan kelimeleri biliyordu. 
biıyUk, dôrt köse, geniş bir bah- Masanın üstünden saati aldı. 
çerun nihayctindedir. Bahçeye yanıma geleli. İşaretle anlattı: 
iki k~md.an giriliyor, iki muvazi Wellingdon (valinin adı) saati, 
uzunca yoldan evin önüne varılı- oteki saatten yanın saat ileri. 
yor. Ortada , kenarları çiçekli Öyle ya batı halkı dalına da
dort k~c bir çayır vnr. Yollar- ha aceleci olur. Sonra bu kü- ----H--A--R--

8
---

d, umumiyetle otomobil, araba çük şeyin bu memleketin hattiı. 
v '\ ya halk görürsünüz. Evin saatine vnrmcıya kadar ne 

encümeni mazbatası okunarak 3546 numaralı De\•let. Şür:ısı ka- Avnıpıı hattının semplon eks- huzın inden ınilsavi mesa.ledc u~ 
kabul olunmuştur. Bu mazba- nunu ahkfunı müsaid olmadığın - presine aid eski şirketten mü- kcn ınusa\l ..,·ddctte iki dııJzıı ~ 
taya nazaran Elektrik idaresi- dırn gerek bu noktadan ve gerek devver ahkam ve ve tariflerde T:ıyyare bu hattan çıkarsa blr i 
nin sermayesi 13, Tramvay lda- zikri geten kanunun 50 incı rnad- 1.1.940 tarihinden itibaren de- diğerinden ku\·vetli olur. . 11· 

yu w1delci direkli balkona bir kadar \'ahdetsiz olduğunu dü-
I· }ak mermer merdivenle şünüyorum. VA zı YE Tİ 
c;ıkı.hyor. Bu merdivenler Eıısa- Uşak kapıdan çüonadnn top 
rinın ç.ıçek saksıları ile dolu. atılmıya başladı. 

resinin 3, Tünel İdaresinin 810 desi mucibince tashihi kanır t:ıleb- ğişiklik yapılarak Devlet Demir- Tayyaredeki ınuş'ır i~reucrın ııı aı; 
bin lira olarak tesb:t olunmakta lcrt bir defadan ziyade dermeyan yollannın esas tarifeleri tatbik s=ıvi ,. ddctte o1dugunu lıildlrir. •l>lJ· 
idi. Bu rakamlar bazı müna- cdilcmiyeceğfuden vaki talebi 14/ edilecektir. Semplon kat.arla- müş'ır ihtizaz eden iki yııyd.ıın ıteıl 
kaşalardan sonra kabul olun- 11/1940 t;ırihinde reddo!un:ırak llfı rında ve ana hat dahil olduğu ret olup bunların her biıi iki ıın 
muştur. Ve bunu mütealdb di- mı 29/11/1940 tnrihinde 26890 nu- halde çocuklardan kendilerine üzerindeki frekanslara göre :ıy:.ıl' e: 
ğcr maddelerin müzakeresinden ınara ıle ı~cndlsine tebliğ olunmak ayrı yer tahsis olunmamak 5ar- clilmişlir. BiJ.~oıı işareti gelditİ ; 
sonra celseye kısa bir fasıla ve-

1 
üzere istanbul vilayetine l{öndedl- tiyle 4 yaşına kadar ücret alın- man iki yay ihtizaz eder. Bu ynyl • 

Binanın ib-tüne kongre (1) "- Bu nedir, cvllid !,, 
bayragı çekilmişti. Çünkü Hint "- Prensler geliyor.,, 
parlamento idare heyeti bu ev- Sonra öğrendim ki, Dclhiye 
de toplanıyordu ve kongre par- gelen prensler için isterlerse top 
tinin " Gölge kabine,, si (2) do atılıyor, hatta topun sayısını da 
tabii olarak bu evde birleşiyor- kendileri tesbit ediyor. Fakat, 
du. Bu evin muasır tarih bakı- masrafını gene kendileri veri -
mından büyük vak'ası (Mn- :yor. 
b.,.tm:ı Gandhi) nin (Lord lr- (Arkası v:ır) 

\\'İn 1 le olan me~hur müliikatı
dır. Hülfısa, eski, orta, yeni üç 
de cır bu evde yüz yüze gelmiş; 
muh.clıf adamların gene muh
telıf, h ttiı. zıt :fildı leri ve emel
len hiı biriyle çarpıı mış ve belki 
bu arpışmalardan doğaC3k ye
ni cereyanlar Hindistanın istik
b~ ne veche verecek iuniller 
sır. na girmişti. Her halde bu 
mem ekct tam istikl;~line sahib 
olduğu gün Hindliler bu evi 
milli clcıvalar;ımn başlıca nişane
lerinden biri olarak muhafaza e
dcceJ.!Jcrdir. 

Salonun duvarlarından 1912 
senesındc meşhur olan ve bugün 
taıih gömülmüş olan bir hay
li ' atanda.ş resmi 1935 Bindis
tanınn sakin. mütebessim balo
yorlardı. Fakat bu duvarlarda 
Efganistanın ve lranın da meş
hur sımalan vardı. Müslüman 
H'ınclist:an Orta ve Yakınşarka 
açılmılj bir pencere gibidir. Hin
distan, barici şarkla, ve Müslü
manla .. ıa çok alakndardır. 

Salona girince orada garpla 
5arkı birbirine karlŞDllŞ bul
dum. Karaşi kadın konferan
sından dönmüş olan Maude 

l) ı ... ııgre Hındin milll p:ırtisldir. 
Bu n h<ıkkında üçüncü kısımda 

m::t verilccekrr. Kendi ayn 
ı \'ardır. 

) Kongre partisI kendisine dal

r 

( Shadow Cııbinet) yani gölge 
eçer. 

'\ 
i Sabah 

AIJONS BEDXLI 
Tlrkl1e l!en .. I 

IBNILIK 
1 AVLIK 
1 AVLIK 
1 AVLIK 

1400 K .... 1700 K .... 
710 • 14JO • 
400 • tol • 

110 • &00 • 

4Blrtnclk.lnun 1940 ÇARŞAMBA 
4 Zılkade 1359 

21 Sonıe..,i11 18541 
Gun 3S9 Ay 12 Yıl: 940 - Kasım 'Z7 

GUn91 öılle ikindi 
2 21 7.23 9.47 Eunl 
8.08 13.04 15.21 Vaaatl 

Aqam Yataı ltMak 
1a.oo us ıua E&ani 
17.41 19.19 6.23 Vuatr 

DiKKAT 
«Yeni Sabah>• ofnderllın yazılar 

ve evrak n•edllaln edllm..ıa iade 
olunmaz ve bunlerın keybolmaların
dın dolayı tıJe bir Jft•ullyet kabul 
edllmu. 

(3) 1nglltcrc kadın teşlu1fıUarı 

reisi. 
( 4) lngiltercnln çok rnc:ıhur blr 

kadın \•liizidir. Fakat din hususunda 1 
çok liberaldir. Ayni zrunand:ı lngıliz! 
dint hatipleri arasında en kudrctıi
lerindcn addedilir. 

SPOR: 
Güreş müsabakaları 
lstanbuı Bölgesi Gllr~ Ajanlığın-

dan: 

1 - 8/12/1940 ~ günü tecrii
besiz gurcsçiler arasında gureş mü
sabakaları yapılacaktır. 

2 - GUrcs İstanbul güres kulü
bunün FaUhtckl ı>alon~da olacaktır. 

3 - SikleUerde 2 kilo tolCI'RllZ \•ar
dır. 

4 - Tartı s.ınt 12 - 13 arasında ola 
cak ve müsabaknlarda saot 14 de 
b~nncaktır. 

5 - Müsabaka bas hakemi: Afuned 
Gürkan. 

'M:Clsabnka hakemll.line Sedat Şa
hin, Velik Günknnlnr, Hayim Bi
çer, Re~d Tunçkol, Sııim Anlcan, 
Refik Bükülmez .seçilmişlerdJr. 

Boks mUaabakaları 
lstanbuJ BölgeaJ Boka Ajanlıiiın-

dan: • 
15/12/1940 paznr günü saat 14 de 

Maksim salonlarında yapılacak boks 
müsabakalnnna iştirak nrzusunda bu 
lunan Bölgemize mukeyycd boksör
lerimizin ficilen ajanlığımıza müra
caoUarı lilzumu tebliğ olunur. 

Lig maçları 
Ebedi Şefimiz Atntürk'On ôlilmü

nün ikinci yıldönumüne tesadüf et
mesi itibarile tehir edılcn !utbol 
maçları iki devre arasına tesadUf 
eden bu pazar günü Kadıkoy Ye 
Şeref stndlarmda yapılacaktır. 

Voleybol maçları 
lstanbul Kız mekteblert voleybol 

Lig heyetinden: 
Saha"koıniserl: M. TDprak 
Kız öğretmen _ Boğaziçi L. Sruıt 14 

Hakem: S. Açıkoney 
Ercnköy L. - Cümhurlyet IJ. Saat 

14.30. Hakem S. Açıköney 

Hudai Karataban 
Kars valisi oldu 
Uzun zamandanberi 1stan -

bul vali muavinliğini idare eden 
vali muavini Hüdai Karntaba
run Kars valiliğine tayin olun
duğunu memnuniyeUe haber al· 
dık. 

lstanbul vnli muavinliğine 
mülkiye mUfettişlerinden Raşid 
tayin olunmll§tur. 

Zamanımızdaki harb· 
lerde muvaffakiyetin 

sırrı nedir ? 
(Baftarafı 1 inci sayfada) 

tesis etmek. Hnrb sa.nayiini bütürl 
randimanllc çnlıştırmak: çok güç bfo 
mesele halini almıştır, 

On sekizinci asır muharebesinde 
dü.,c;man yalnız karşıdan beklenirdi. 
On dokuzuncu nsırcla mayn ve deniz 
altı gemisi icad edıldL Düpnan hem 
karşıdan ve hem de alt tnra!dan 
bcklenmeğe başlandı. Y.ırminci ıı.sırda 
tayyareler artaya çıktı. Düsmaıun 

tepeden ve nrkadan yapaca&'l taarruz
ları da nazarı iUbaru almak mecburi
yeti hasıl oldu. .Fakat iDSAn kabili
yeti yarad~ından beri :ıyn.i kal
maktadır. Asırlarca evvel olduğu gibi 
bugün de goz ve kulak ikişer aded
dir. KU\'Vet ve tnknt aynidir. Muha
rlblerin maruz kaldığı müı;kül!ıt 

:ırtmaktndır. 

Binaenaleyh bugünün harbleri bir 
fed:ıkArlık ve taluunmül mucadclc
sidir. Zafer bu hususdı:ı semih olan 
mı'lletlere teveccüh ediyor. Yunan 
1blyan harbi bunu pek güzel isbat 
etmektedir. 

Yeni ha:rti VllSltalımnıo müstnkbel 
muharebelere ynpac:ığı tesiri iYi
cc kıymetlendirmek de muvoffa -
kiyetiııin dij!er bir ftmı'lidir. M~ 

Almanya tayyarelerin ordu ile milş
terek harekatını iyi tanzim etmiş ve 
garbi Avrupa h:ırblcrinde bunun 
faideslni görmüştür. Fnkat bu kuvve_ 
tin donanma ile iş birliğini tanzim 
etmekte tn.ı;ilizlcrin gösterdiği mcha
ret daluı bliyüktür. Tnn:ınto baslonı, 

Sardenya deniz muharebesi bu teşri

rilmiştir. ı mlstir. mıyacaktlr. Ve dörtten 10 ya- uçlarmd:ıki p:ıpuçbr ~·nza bo!:,. 
ikinci celse l 1lk kararda mUddciuınuminin sına kadar olanlarla kendilerine mıştır. Sıyah fon önunde iht.iz.aZ !lir 

İkinci celseye vali ve qelcdiye. mütafoası mevcud olup ıniıtt-:ıkıb yer tahsisi istenilen küçük ço- beyaz papuçlilr t=akull beyaz ıı:ı • 
reisi Doktor Lütfi Kırdar ri- knrnrlarda !.se esasa taalluk etme- cuklardan yarım ücret alınacak- rcsmedM.ml§ gibi görünür; tıpla~ 
yase\ etmiştir. d!ğt ciheUe müddeiumuminin m\i.. t ı.ı e devir ndcdini gösteren ih 

Bu celsede Elektrik, fram • tnle:ısını bulunmasına dn ltızum ır. mti 'irlcr gibi. Pilotun s:ığındn~ ~ 
vay ve Tünel idarelerinip. 9-11 olmadığı nşikfu-dır. saniyede GS ve ::oldaki yay s:ını'l 
bütçe ve kadrolan hakkında Mesele bundan ib:ttet olup gazc- BE LE D/Y EDE 85 ıhliuıza göre ayar cdilmlştir.,Jc· 
bütçe encümeni mazbatnsı oku- teni7Jn nynl sütunundn neşri ricn Pilota du,.o:en iş bu lı.:ıtıara b . 
narak bazı münakf!Şalardan olunur. ÔldUrülen köpekler makt.ıdır. Bu hatların boyları bir i5 

sonra kabul olunmuştur. Maz- · Sehrimizin kararblması üze- pilot dogru yolda gidiyor demektir· 
batanın okunması esnasında a- Ceza gören şoförler riıie sokaklarda dolaşan serseri sa dnkınin uzun güriınmc:ıi ta.."Y:.ır~: 
zadan Hamdi Rasim söz ala- Jcöpckleıin halkı fazın rahatsız nin do~ı u yoldan ~ğ:ı knçtıguu g 
rak demi5tir ki: Enelki gece lŞlklannı maskele- etliği görülmüş ve bunların itJa- terir. tr' 

"- Mazbataya göre idareden medlkleri göriilen 7 f'Ofür hakkında fı için faaliyete geçilmiştir. Bu Bu usuller üz, dıirt yüz 101011'.c d 
mcsafcae tatbik edilmekte idi. şıın. yeniden bazı şubeler ihdas olu- 1 kanuni takibata b:ıs!:ınmıştır. Ve ay. suretle son günlerde !H2 köpek d.ıha ı.uılılmış olınilSl ihtimal da~ 

nuyor. Şunu sormak istiyorum: nca para ceıaları verilml~tir. \'e 175 kedi öldürülmüştiir. lindcdiı-. T:ıyy:ıredcki cihaz roııkifl 
İdare acaba bu yeni §Ubclere isli.Jl tertiLatının çıkardığı şcr:ırclc! 
tamamen yeni elemanlar mı ala- 1 d:ır 
caktJ ? Y ks k d' 1 l c b N b ' d~ d .. h:l olm:ık iizcre entertcrans 
ile b.~·ŞU~le~ d~nid~eC~~ ~~ , am az ama.. e cam Öl~.---, P<'k mutecssir değildir. H:mlı bU bl 
cektir? Sonra duba şaynnı dik· I" koıı istasyonları tayyareler için pc 
kat bir nokta \•ar. Mazbatada faide1i lsta yonlardır. 
idareiı.in kömür meselesini sa
lim bir esasa bağlaması şayanı 
temennidir denilmektedir. Bu 
cümle bana tuhaf geliyor. De
mek ki idarenin kömür meselesi 
şimdiye kadar esaslı bir temele 
bağlanmamış bulunuyor. Bu 
hususda bizi tenvir edecek ma
himat vermek mümkün mü-

1 

dür?,, 

Bunun üzerine gerek cnciimen 
ve gerek idare namına izahat .ve
rilmiş ve mazbata ekseriyetle 
kabul olunmuştur. Müteakiben 
de vali ve belediye reisi azaya 
mesailerinden dolayı teşekkür 
ederek celseyi kapamıştır. 

Ortağından paraları almış kılığı da yoluna 

koyduktan sonra sırra kadenı basmış! 

Dün Sultan:ıhmed Birinci Sulh 
Ceza mahk~esince; cidden çok en
teresan iki dolnndırıcfiık vak'asınıı 
el konuldu. Her iki vak'anın suç
lusu bulunan cambaz Mustafa mu
hakeme edilerek hakkında tevkif 
kararı verildi. 

Cambaz ınustafanın ikinci vak'ıı
sına gelince: 

Mevlud ism.nde seyyar eckildc ti
caret yapan blr adama: 

- Yahu ne beceriksiz adamsın 

be. Burnumuzun dibinde Tckirda
ğınd:ı )'üz paraya ibadullah sogan 
satılıyor. Durc.da ise on beş kuı uşa 
h.ç nkıl yok mu sende? Haydi ora
ya gıdip soğan al:ılım. Buraya ge
tirip satalım. 

SABAHTAN SABAHA -
(Baı tarafı 1 inci sayfada) 

arada biı· yapmak istedikleri ta:ırf\IJ 
lar daima kırılmıştır. 

ki mes:ıinin gfü:eı öm6lcrlni teşkil -;:::==========:;::==;-
eder. j MÜTEFERRiK 1 

lddlııya göre cnmbaz lakabı ile 
ve at sntışlarındaki ustalığı ve do
lnyıslle hakikt bir cambaz olu ile 
tanınmıı; olan Mus~Ca geçenlerde 
Mchmed isminde bir :ırabncıyo gıde
derelc 

Demiş. Bu tel.lif MC\·ltlde çok mü 
liıyim gelmiş 'e derhal kendi hisse
scsl olmak iızcre c.ımbaz Mu .. bfayıı 
40 liıa bir sermaye \ermiştir. Fakat 
is bu ı .. ad rln kalmamış. hemen er
tesi gün ha ekel edecekleri için sar 
:Me\·lud cam· n kılıgını kıya!etinl 
de düzmek i tem~. 

Arnavudlukt:ı harb bu hızını cı:ıı:ı 
ne kad:ır muhafaı:a edebilir? O tıırO 
!ıı kar çokdnn yağmaya b:ışlamı~tı 
Bır tnraCd;ın yolsuzluk \'e diğer ts 
r:ıfd:ın soğuk geniş hrıreld'ıtn nı&ıı 
obruız mı? O so.,uklar kl Elbas:ıfl 
örten dağ yoll:ırında kar taba! nlnt1 
nı on ırtreyc kadnr yukscltir, g{ltl 
dlı~ y. ~n karları cece buz haline çe 
\'lriı. Böyle karlı ve buzlu keçi yol 
larında ordu, mühimmat ve erza1 

naklin..n m ktıliıtı meydand:ıdU'· 
li'. knt bu ın kfilat ilerliyen bir or· 
du iç.n b ylik olmakla benbcr, ri 
c .. t eden ordu için korkunçtur. }leli 
1t •y n du u imdi iki ates ar. ırı 
duşmektedır. Yunan rnuavffukiyctle 
ı·i Aı n .. \'Udl. ı·ı uycndınyor. Yer ye 
buyuk çMclerln tcsekltiil ettiğl 119 

b<'rl ri ı;eliyor. Amavudlar bu hrırl 
bnşl dı ı z,mruı kımıldruunadılll1 

1tıı1yanl ... ı·ın Yuııanlılnrı hemen çiğ 
neyip geçcceklerinl canmışlardı· 
Sonra lstild,llicrlnl Imznnmndıkttı• 
sonra 1 arb hanın taraf lehine ne 
ticelcnırsc neticelensin, onlarca ror 
kı yok gıbi görunüyordu. Fnkat yu 
nanlılar Arnavudl:ıra istikl ıllcrill 
iade edeceklerini vfıdett.i.ler. H t~ 

Her iki muharibin hava kuvvetini -
lrullruunııktaki mu\"tiffaldyetine ba- M t•• l •• •ti• 
karak diyeb·urız kt yeni blr silAha a or u vesaı n mas-
vcrilcn ehemmiyette., :r.ılıuz sanat kelenmesi hakkında 
ve servet dt'ğil milleUcrln an'ıınele-

ri de milcsru olmnktadU'. yeni tedbirler 
Muhtekir çivici sUr
gOna mahkOm oldu 
Slrkccldc çivici Kamlk 114 sandık 

çiviyi saklıyarak pl,ynsayn çıkarma
mak suçımdan 8 inci asliye cezada 
yapılım muhnkemcsi dün EOna ermiş 
Ye bu suç sabit görülerek hakkında 
iki sene sürg\ln ccznsı ne 500 liro a
ğır p:ırn cezasına lcarar verllıniştir. 
Knmik Eskişchire dl.rillccekUr. 

Bir muhtekir manifa
turacı adliyeye verildi 
Mahmadpaşada manifatura ticareti 

yapan Mkola Papazoğlu comlcklik 
mermerşahi kumaşını bir muştcrlye 
metresini 47 kurust:ın sattığı halde 
34 kuruştan fatura tanz.lm eylediği 

içj.n yapılan cürmümcşhudlıı adliyeye 
verilmiştir. Dün ynptlıuı dııruşm:ı 

fiyat mürnknbc komlsyonlle Ticaret 
odasından mcrmerşah.ilerin cins ve 
Eatıs fiyatl.nrının öfrenllmcst için 
b .ka bir 'ilnc kalmıstır. 

. 
Hava taarruzlarınn karşı pa

sü korunma. komisyonu diin de 
vali muavini Ahmed Kınık'ın ri
yasetinde toplanmıştır. Bu top
lantıda bazı esaslar karnrlaştı
nlmış ve bunlar derhal tamim 
olunarak tatbik mevküne ko -
nulmuştur. 

Bu esaslar motörlü ve motör
silz nakil vasıtalarının lıava ta
arruzlarına karşı maskelenme 
tedbirlerinde yapılan tndilii.tn 
ve riayet edilmesi liı.zııngelcn 
esaslara aittir. 

Buna nazaran motörlü naldl 
vasıtalarırun ön lfımbalıı.rmın 
alt kısmında genişliği on, u
zunluğu 7 santimetre olan tabü 
ziya sıznbilecck bir aralık bı
rakılacak, motörlü nakil vası -
taiannın arka stop lılınbaların
da bir buçuk santimetre kutrun
da yuvarlak bir delik açık bıra
ktlmak suretiyle ince bcya?. ldi.
ğıtlarla maskclenee-0ktir. 

- Senin arabaya 250 liraya müs
tcri buldum. Bu zamanda, senin o 
külüstür araba için bu fiyat bir kc
lepirdir. Bana kalırsa kaçırma .. 

Demi:; \ c arabacıyı satı a razı et
miştir. Bu nomşm:ı sonunda ikisi 
birlikte k:ıll~ıp arabaya mu.teri çı
kan Husamcddin ile gorü.5mek ve 
pey al~ak üzere BeşikUışa gıtml.ş
lcrdir. Orada kahvelerd<'n biriııe 

nrab:ıcı Mchıncdl bırakan cambaz 
Mustafa: 

- Hele sen burada bckliye dur. 
Ben gidıp Hus:ımeddin! bulayım ve 
salış mu:ımef"r.ni ynp:ılım. Pey ne 
verecekse alıp geleyim. 
Demiş ve kahveden çıkmak üze

re iken birdenbire aklına gelmiş gi
bi donerek: 

- S:ıtıs mu:melcsindc belki ıtı
zım olur. Sen bana bir kaç lira ver 
bakny1m. Benim üstümde yok. 

D"yc rırel~ye get:.rtp Uı; lira ko
parmı~ \"C knhvcden çıkıp gitmiş

tir. !~le ı;ıkış .. balA o çıkış. Zavnllı 
arabacı l\tehmed aece yıınlorıııo ka
dar kah\•cdc b klcmiş durmu,.. Buk 
mış ki ne !!elen var ııe giden. O za
ma.'l cambazlığa kendisinin u r:ı

dı uu onlamıs ve poli e ,..lkfıyette 
bulunmuştur. 

- Ayrotır ynhu!. Bu halde seni 
nnsıl götütiırum. Kd. lerde mal ala
cağız. Kııııtıını.z b.ı az kalantor blr 
t ıccnrn benz~·n bari. 

Tabii bu sözler camb:ız Must:ıfa
nın ekmeğine tereyağı sürmüş, 

rnkat kurnaz cambaz: 
- Kılıflı da ne var ki canunl. 

Den :ıimdi :fuzuli ma,,ra! edemem. 
Dlye gU.)'a iktısaddan dem vur-

muş. l'.ie\ 10.d · e: · 
- Nasıl olur ynhu!. Olmaz .. Ben 

\'ereceğim paı :ısını daha bir diye
eei;'in var mı?. 

Ce\ ab"le hemen o akşam cambaz 
Mustafa da kalantor bir tüccar lolı
ğına gimıişUr. Ginnistir nmma er
t. i gun cambaz Mustafayı kodun
sa buJ meydanda. 

1 te dün bu kurnazca doL-ındırı
cılıklnrının hcsabıı ı vermek lizere 
h'iklm huzuruna çekilen cambaz 
MULtnra verecek c...,··•vab bul:ımrunıs ... 
Ne yap a ne "t c ı; u sabit gorUl
miis ve hakkuıda tc\ ki! karr.rı \ e
rilmitiUr. 

Goriceye müstakil Arna\·udluk bııY' 
rnğını çektiler. Arnavudlukta do tlDf 
kadar duşm:ınlnn da bulunan 1'1"11 

Zogodan da c:;er görülmeyince Arrııı 
vudlıır hnrekele geçmiş bulunuyorııır 

Bu dagiık memleketi krırıs kD1'1 

bılen, iimürler.i dnhill hnrblerilc ge 
çen Am:ıvud çetecilerinin YunonJ.l 
L1rn yardımı pek büyük olabilir. V 
biz Turkler düşmanla harb ederi~ 
C i b zmeUerinin çeteler lıırafındn 
ı • cı r.e nut!ı~ şey oldu.,unu P" 
Yi bıl riz. 

BEHÇET SAFA 
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Ayni z::ınıand .• İngiliz nıatbu
atl.I1!.n Münih aleyhindeki hü
cumlarına Alınan matbuatında 
şiddetı.i bir İngiliz n leyhtarlığı 
ile muk::..bele edildi. Ycgüne fa.rlt 
şu ıdi ki !ngilterede mulıalef et 
gazeteleri böyle hareket ettiklc· 
rı halde Xlmanvada VölJ.W)clıeı· 
Deoba('~ter An:,,"TiH gibi propa
ganda uezaretine pek yakın su
ı ette bağlı olan matbuat İngil
tere ale\ himle tahrikfıt yapı
Yorla.;dı.~ 

Bö.rlc bir lıava için<le lngi
liz - Alman münasebetler in -
deki g ı ginlık hiç gevşeycmcz
di. sadece suinivet artabilirdi. 
'res, mhmidc Almaııyaıun her 
taraLnda vulnıa gelen ve gerek 
İng'Jte10dc, gerek diğer ecnebi 
nıemkketıcrdc bir nefret fırlı
ıııı.sı ?..oparan yalıucEiik aleyh
t~u ı k vg:ılnr ela vaı:iyeti ıslah 
ecier.ıc::::di. Aleylün<lc yapılan 
heı t. 11:.. Hitlerin ınfü:ılini ve bid
deli.'i~ arttırdı. Alm::ın askerlik 
Inaki 'E!ı>i gny1-etJerini iki misli 
aı • c.ı ve Alman kaı.-roini dalıa 
fazla t p lüzumuna ikna etmek 1 

ln1k~acı;y}c lngilterc bir harb' 
Çıkarmr-k iqin lıazıdamyor diye r 
gij t< 1 ildi. 
Mı. Chmabrelnin Alman ha!

kıı n n::ız::ırı ıda bir sulh tar:ıf
l:ın 1ive ıoevki almıs olduğu 
içııı, j füleı· nutkund~ 5imcli 
on ın . , J.:mda İngiliz teşkilatı e
sali1 · ~ ı mucibince, Alm:ı.nya 
ile • 1. tbi istiyen bir kabine ta
rafuHı:m istihliıf eclilet;eğini söy
lü~ u. ıu. 

H; er dedi ki: "Yarın Chur
ch il! 'mlaycn İngiliz b:u:vckili 
nlab~ ·.,. Avam Kamarasında 
'·D:ı;t ~törlüğün t:ıhribi,, ve 
''ne. :ııı üzl~rine bomba götLiı·e
ceı:: t. yynreier,. l:ı.akkmdaki mü
Zakcı elt>rdf'n alınmıR ve tahrif 
ed!ımı~ fıkralarla lngiliz lıarb 
lahrıkcilcri aleyhindeki sözlerini/ 
tal~viyc ve teyid etti. . 1 

'·Bir impnı:atorluk ic:in fay-ı 
dalı ohi:ıilecek bir i~i, biı· dar k~L
famn infial ve lıi<l<kti berbnd 
~ebilh'.,, Almanya bir diktalö
ruıı Jdn ve iııfüıllerini teskin ve 
tatmin için l~38 eylülünde lıarb 
u~urun:mıun kenarına kadar 
gitmiş ·. Gecen eylWde de bu 
lı~m'1.:ma yuvarlandı. Bugün Al
tnan knvminin hissiyatı ne mer
kezct < 'duğ-unu bilmiyorum. Fa
kat lfl38 de ocun liderine iti
llıadını bu Yakıanın file cıkması 
kuclar c;ıırsan lıiç bir şey~ olına
l'l:ıı~r. Her Alman Sütlct ırk-
1\aı:;lamıın P.eiclıe iltihak edilme
leı;ıu prensip itibariyle tasvfü 
etti. · 

Mm:.nı:ıfilı bu me0 clc!erden 
hiç birinin 3 buçuk milyon Südet 
Alnıanlru: ı m.eselesinin halli ka
dar bir zorluk arzedeccklerine 
ihtimal Yenniyordum. Ben ~ah
san, Hitleri.n en az mukavemet 
hattı istikametini takib ederek 
Memeldcn işe başlnyacağım zan
Il(."diyordum. Lrdıi.stan Çckoslo
,-akya ya.ğ·mnsına iştirak et.
misti. Münilıden sonra bütün 
Teschen havalisini, Oderburg'ta
ki m::ı.den kömürleri merkezini 
ele geçirmiEıti. Bu son yerde 
halk büyük nislıntte Alınan idi. 

Hitlerb lal'::ıftarb.rı o tarih
de burasının Lehistana terkin
den doluyı protesto etmişlerdi. 
Fakat Hitlcr !rnmlisinin bir 
kömür tüccnrı olmadığı yolunda 
ccvab ;vermişti. Binaenaleyh Le
lıistanm Almanya ile münase
betleri zahiren binnisbe iyi gö
rüniiyordu. 

Miralay Beck, kanunusanide, 
Berchtesgaden'de Hitleri ziya
ret etmişti. Bcrlin ile Varşova 
arasmcia ·müzakerelerin ilerle
mekte olduğu biliniyordu. Dan
zing Statusquo'sunun iki taraf
lı olarak bir dereceye kadar ta
dili uım;:ımen kubil görüntiyor
du. HcJe Milletler Cemiyeti Hür 
Şehir işlerinden az çok alakasını 
kestikten soma. 

Münihin arifesinde, . Hitler, j 
Mr. Clrnmbcrlain'e yazdığı mek
tupta, Südet Alman lan bil' ke
re Rcich'a ilhak olundtılüan son
ra, Çeklerin istiklalini hic bir 
suretle tahdid niyetinde ·olma
dığını ona lrat'i olarak temin 
clmif?li. Münihdc, Lehistan ile 
Mncaristamn tclcblcri hal ve 
lıududlar tesbit edilir edilmez, 
bizzat Çekoslova1:yamn mülki 
t:ımamiyetini garanli etmeğe 
teşebbüs eylemişti. A.lmanyanın 
ırkı;ılığa aid hırsıcahı artık 
tatmin olunmu:;tu. Reic h hu
clud una müttasıl yerlerde artık 
büyük .A iman kiitleleri kaJma
llll\3tı. 

Bizzat Hitlcr, Münihden son
ra, Avrupada bundan böyle 
lıa~kn istediği topraklar bulun
madı6rını alenen bildirmişti. 150 
bin nüfus ile Memcl ve 4.00 bin 
Alman ile Danzing, Avusturya 
ve Südct arazisin~ nisbct1e, kü
çi.ik meseleler görüniiyorlar<lı. 

O halde neden barb c1kabilir
di? Danzig yahud 11.ferocl, hatta 
koridor uğrllilda 1033 tarihin
den beri n:ı.ziliğin lıüyi.ik kazanç
h:ı.rını tehlikeye sokmak doğru 
olur muydu? Bu meselelerin 
halli zor olabilir_, memnuniyet -
sizliklere sebebiyet ven.~bilirdi. 

Fakat bunların Avrupayı, 

Almaııyanırı 

planı 
( Başmal<:ı!eden devam) 

müdafaa ettikleri davanın yük
sekliği ve kudsiyetidir. Harb 
harici kalmış memleketlerde In
gı.tı.creye li:arşı beslenen muhab
betin, lngilterenin galebesi le
hinde izhar edilen temennilerin 
yegane scbeb ve hikmeti de İn
giliz davasının bütün hür mil
letlerin davasına tamamen uy
gun olmasından ibarettir. 

.Almanya :yapmak istediği si
yasi tertibatı ile İngilterenin e
linden işte bu silahı almak ve 1 
İngilte1-enin harb gayesini or· 
tadan kaldırmak istiyor. Filha
kika, mevcudiyel ve liitiklilleri 
miidafaa edileceği söylenen kü
çük devletler Almanya ile bir
leşirlerse, beraber yaşamağ·a ka
rar verirleJ.'Se, Almanya tarafını 
iltizam ederlerse ve Almanya
dan hiQ bir şikayetleri olmadı
ğmı iian eylederse İngiltere 
hükumeti garib bir mevkide 
kalmaz mı? İngiliz efkarı umu
miyesi o zaman: Biz neye harb 
ediyoruz? Ortada Almanyadan 
~ikayetçi bir millet yok. Hepsi 
mukadderatlarına razı, batta 

· bundı:ııı memnun. Bize ne olu
yor, demez mi? 

İngiliz efkarı um umiyesi böy-
1~ bir tereddüde diisürüldükten 
sonra, Bitler eski nikaratı tek
rar ederek fugiliz milletine kar
§1 hiç bir d~manlığı olmadığını, 
Ingilizlerin deniz hakimiyetleri
ne iliraz etmediğini, İngiliz 
müstemlekelerine dokunmıya
cağını söyler ve sulh teklif eder
se İngiltere hükumeti için har
be devam etmek zorlaşabilir. 

İf.)te zannPdiyoruz ki Alman
y:ımn ::;im<li yürülmckte olduğu 
hesab budur ve tat.bika çalıştığı 
plan da bundan ibarettir. Bu 
plilnın zayıf noktaları çoktur. 
Küçük milletler AYrupa nizamı
nı kabul ederek boyundW'uğa 
girseler bile, bu hareketlerini.c 
hakiki bir arzu ve ihtiyar mah
sulü olduğunu bize hiç bir şey 
temin edemez. Hakiki bir anlaş
ma ancak tamamen hlir ve müs
takil devletler arasında. hiq bir 
işgal ve cebir ve tehdid olma
dan vukua gelebilir ve muteber 
sayılabilir. Almanya da· bunu 
bildiği içindir ki zevahiri kur
tarmağa çal113ıyor. Faal, mahi· 
raııe bir propaganda, plıinın ku
surlu taraflarını, zayıf noktala
rnu gözden az çok saklayabilir. 
Bu ümid Aimanyaya siyasi p1an 
mes:llsinde devanı iciıı bir mü
ııevvik hizmetini gÖrüyor. Fa
kat biz askeri plriu gibi hunun 
dn akamcet mahkum kalacağı 
kanaatindeyiz. 

Ilüse}in Oahitl l:'AI.,(:IN 

Bulgar hari-
• czge nazırının Fakn.t Almanlar harlı olma· 

d~rı l il kadar kolaylıkla elde e
rl.ılebılecek bir şey için harbe gi
flŞn.Knin hikmetini anlayamadı-
ar. D'lnzing Ye koridor mü

llasebC'tiyle 1939 da vaziyet buıı
d;ıu l ek ba:-lrn mı idi? 

1938 de olduğu gibi, tekrar 
lıarb m~urumunun kenarına ge• 
tTrebileceğine ihtimal vermek 
için hiç sebeb yoktu. Çekoslo -
vakyaya gelince, Dr. H·ıcha o 
memleketin reisi sıfatiyle Dr. 
Beneş'in yer.ine geçmişti. Ge
rek o, gerek hariciye nazırı M. 
Chvnlkovsky Alınanyaya karşı 
husumet göstermek yerine Al
manya ile elbirliği yapmak ister 
diye maruf idiJcr. Atkısı var) 

mühim nutku 
YEDiNCİ BAB 

Fa.c..ıfa: Dört a.y sonra 
Berline avdet 

bört aylık bir gaybubetten 
110llJ:a. şubat ortalarında .Berli
~e <löndü.m. Fizik bakımdan ha
il Za\lftım. Fakat alenen Al-------======----
lrıaıı~:a iJe Çekoslovakya :ırasın-
~ki hududları tayin etmiş olan 
b· Yne:imilel komisyon mesaisini 
el ıt~ı-dikten sonra hissetmiş ol-

Ziraat işleri sisten1li 
bir surette ma
kineleştiriiiyor ~ıguın bedbinlik ve nefretten 

~ıt· dereceye kadar şifa bul-
'llltn. ( Baı tarafı 1 inci sayfada) 

. Yunan traJ'edi motiiinlıı zili- tir. Bu mallar arasında pamuk, 
ili basma, matbaa kağıdı, matbaa 

lllc musallat olması da bir de- huıııfatı, teneke oyuncak, dök-
~eceye kadar zihnimin arka ta- me demir levha, mukavva, pa
~~tlarma atılmıştı. Bu kısmen muk ipli

0
o·i, sigara kılg-ıdı bir 

anunuevvelde ve kanunusanide 
C)1t mıktar demir çivi vardır. Bu 
~ ada· dola§?ll şayialara karşı malların mühim bir kısmı Ma-
·sü.ıftmelden ileri geliyordu. caristandan gelmis.tir. Dün pi-
F'elemenk ile lsvicrenin Al-

to.anya tarafından i.Stilası, Ru- yasaya bir mıktar da nişa<iır 
il'\ çıkanlmı§tır. 
h anya petrol sahalarının zaptı, Diinkü ihracat 
C!;tbtft Londra üzerine habersiz- Dün muhtelif memleketlere 

ır bomba }•ücumu y:ıpılması 209 b. liralık 'h 
~auyaca cfü::Unülmekte ol- m 1 rucat yapılm:ış-
«\ı. - .,,, tır. En toplu ve muntazam bir 
r· gu yolundaki bu şayialara ha- surette Macaristanl:ı iş ya-
t;de büyük nisbettc inanılıyor- p1labilmektedir. Dün Macaris
tQ~: Ben bu masalların bizzat tana fındık,·Slovakyaya tuzlu 
clif!lit naziler tarafından neşre- balık, Filistine serbest dövizle 
ı diğine inanıyordum. Maksad- lakerda, barsak, İn2'iltercye, su. 
aı-1 da ha kiki maksadlarıııdan ~ 

h
\re Yalnn hedeflerinden dikkati sanı, kitre elyafı, Yugoslavyaya 
a ı. pamuk ihraç edilmi~tir. 
~ f?.t:a tarafa çevirmekti. Şayia- --ı>o«--
g·!' .. bana o tarilıde mevsimsiz Felaketzedelere 
~l'ünüyorlardı ve hakikatte de 
te Yle idiler. Fakat, umumi su- dağıtılacak tohumluk 
b~tte .A \Tupa ve bilhassa !ngi- Ankara, 3 (Hususi) - Er-
t'ak alkı pek haklı stirette mc- zincan felaketzedelerine ve 1z-

ve endişe içinde idi. mir, Bursa havalisi seylil.bzede 
bıı.taa.mafih, Hitlerin yukarıda !erine tohumluk dağıtmak için 
Qa edilen maceralara atılma - Ziraat Bank:ısı tarafmdan açı
t'i 11 e.'\r\"el b:ışka görülecek işle- lan kredinin 6 milyon 7 yüz elli 
4b 0lduğlt aşikardı. Ahalisi ga- bin liraya iblağı ve husus! ıda
lle ~rette Alman olan Da.nzig relerle belediyelerdeki memurlar 
tl.ef· ~eı Hitlerin en yakın he- diğer bir yere nakledildikleri 
!et: tıu teşkil eden iki şehir idi- zaman tekaüdiye noktasından 
tı11 • ~an.yanın Çekoslovakya mükte.seb haklanwn mahfuz 
ıı'Ut lnUııasebeUeri de henüz kat'i tutulmasına dair layihalar mec-

ette halledilmem.işti. lis ruzııamesine alınnuştır. 

(Başı 1 inci aayfad;;ı) • 
bu \'~dini lu1.Pnildigirıi \"e her zaman 
bu ı:ıyasete s:ıdık kalac::ığını ilave 
etmHir. 

Kral Borisin D. Hitleri ziyareti 
lı;,kkında B. Popof dcmi~tir ki: 

Du görüşme Bulg.:ıristanııı \'e en · 
yüksek ~efinin ehC'mmiyetine işaret 

elmiştir. Bu ziyaret aynl zamanda 
Almanya ile Bulgaristan ı.ır::tsrndaki 

dostane münasebelteri bir defa daha 
t.ebaı·Li.z ettirmiştir. 

Kral Borisin, Hitleıi ziyareti 
hakkında Popof deıniştfr ki: 

Bu görUF,;me Bulgaristanın ve 
en yüksek şefinin ehemmiyetine 
işaret etmiştir. Bu ziyaret ayni 
zamanda Almanya ile Bulgaris
tan arasındaki dostane mi.ina
sebctleri bir defa daha tebari.iz 
ettirmiştir. 

Bulgaristan cenubi Dobruca
nın avdetini Bulgar - Rumen 
münasebetlerinde açılan veni 
bir devir olarak telakki eder. 
Cenubi Dobruca üzeridek·i Bul
gar haldarının Sovyetler Birliği 
tarafından tarulması, Bulgar -
Sovyet münasebetlerinin ınü
said bir tarıı:d:ı inkiş::ı.fımı yar
dım etmiştir. Bu münasebetlerin 1 
atiyen ayni ~ekilde ve her iki 
memleketin menfaatine olarak 1 
daha ziyade inkLcıaf edeeC'ğini 
ümid ederim. 

Bulgaristan, Yugoslavya ile 
olan münasebetlerini iki mem
leket arasında mevcud dostluk 
paktı çerçevesine sokmak için 
elden gelen her ~eyi yapmı.~tır. 
Bu gayretler neticesinde müna
sebetlerde terakki olduğu mü
şahede edilmiştir. Bu münase
betlerin iki memleketi yaklaş -
tırmıya devam edeceğini ümid 
eylerim. 

Bulgaristan - Türkiye miina
sebetleri, iki memleket arasında 
mevcud dostluk ve bitaraflık 
mualıedeHi mucibince inkişaf 
etmektedir. Türk matbuatında 
yilksclen bazı nahoş seslere 
ra~men iki memleket arasındaki 

YEXi SAilAii 
SLSC: 

SAYFA : S 
= ..... """"" 

Yugoslavyada 

büyük flrhnalaı 

Yu ~an Transilvanya- orveçe 
taarruzlar 

Belgra<l, 3 (a.a.) - Ha.....: 
Fena havalar Yugoslsv7mwı lidl 

tarafında ciddi kazalara ft basariaıll 
sebebiyet vemıiştir. Fırtıı:ıadaıı. bal 
Yugoslav ve birl de 1taıyan a!mde 
üzere iki vapur batmışsa da mik'etıııı 
tebaiı ktu tarılmıştır. 

il erli yor l~r nınRumanyaya 
( Ba~ tarafı 1 inci sayfada} 

parlak hareketler yapmışlar 
ve düşmanı mevzilerinden sün
gü lıücumlariyle çıkarmışlardır. 
Bu parlak hareketler neticesin
de ezcümle 2100 metre irtifada 
bi.-dağ mevzii alınmıştır. Düş
man diğer bir dağ köyünü de 
ter ketmiştir. 

Sovyetlerln kana.ati 
Londra, 3 (a.a.) - Kiev Ru.s rad~ 

yosu İtalya - Yunan muharebesinden 
balıseclerken bunun en şayanı ha~ı·et 
nol:tasımn Yunanistan gi!Ji kü\·ük bir 
memleketin kendisinı askerce \"e .>i
lfi.hç.'.\ bu derece fııık bir düşmana 
kar:;a muzaffoı: olması keyfiyeti oldu
ğunu işaret etmektedir. Bir ı;ok sev
kulceyş noktalarının ingiliz :ıı:ker

leri tarafından işgal edılmesi ital -
yanlar tarafından gelet·ek bir muka
bil taarruza karşı mühi n müşkülat 

verecek bir hadisedir. Bu sebeble ital 
yan - Alınan kuvyetie:ri tarafından 

yapılacak mukabil taarruıun nJU\'af. 
fakiyetsizliğc u[;ranıası biiyük bir 
ihtimal dahilindedir. 

Dlğer tarafdan Eri.il.sel radyosu 
da Yunanistan la Türkiyeııin i talya \'e 
Almanya tar:ıfından Balkanlar için 
haı.ı:rlanan programa karşı müşkü

lat çıkardıklarını söyleıni~tir. 

mişlerdir. 

lta.ıyanların mü~kül Ylı.zi:t eti 
Kahire, 3 (a.a.) - Rcuter ajan

sı bildiriyor: 
Mısırın ingiltereye olr.n itimadı 

Al - Bclag gazetesinin bugün lH'~~ 

rettiği bir ımı.kalede tebarüz etmek
tedir: 

Gazete diyor ki: 
Yakın şarkdaki İtalyan kU\·ve1.le

rine mücadeleye dcYam etiilded 
takdirde teslim ol~nak Yeyahud bu 
akıbete tevekkül göstererek harbe de 
vam etmeden esir dü~ınek mukad
derdir. Bu netice İngiliz donanma
smın İtalyan muvasala lı&tlarını 

kat'i surette ~esme:.-:ine int!zaren az 
bir zaman meselesidir. 

l'."till!W resmi tebliği 
Aiin!l, 3 (a.a.) - Umwni emniyet 

nczarellnin 2 ilki,anun tnrihinde neş
redilen akşam tebliği: 

Dü$man tayyareleri buglip. hiçbir 
askeri hedefi olmıyan Ifor!d şelwini 
ycnidbn bombardıman etıni.7lercl,r. 
Binaldr oldukça hasara uğramıştır. 
Bir kil'se hnrab olmuştur. 

1lalya 11Jıır, lıa~·biıı ilk günlerinde 
Epirdc mı.,·akkaten i:;;gol ettikleri Fi
liaks şehrinde, irlcrinde eczacılar, 

doktorlar, ti.ıc:c::u·Iar \'c muallimler 
bulunan cşr~ıtan 13 ki~i~·i te\·kif et
mişler ,.e f rıır ederl:en de alıp gö -
t.iirmüşlerdir. Bunların fıkıbetl meç 
huldür. 

Ergiri yolu ate1' alttıula 
Atina, 3 (a.a.) - Yunun ba:şku

ınandanlığının dliıı <1k,;:anıki 37 nu
maralı tebliği: 

Cephenin sol cenahında ilerlemek
te ol;;ın kıtaatımız. Ayasarancliden Er
giriye giden yolu ate,Jı:ri aliır:a al
mışlır. 

Pr~ınc:ti eiraimda cüzüt<ırnkınınız 
yeni .meniler işgal etn.iştır. Büyük 
miktarda esil', her türlü mc;lzcme ve 
dört top elimize geçmiştir. 

Ostravitsa dağlannda muvaffaki
yetlı hi.ic'1mlarıı.uz dli!;>P1&n cüzütam
lannı dağıtmı~tr. Bir n.ikdar sub:ıy 
\'\'! eı· esir efülmi!ftir. 

Pogradet.'in şimalinde 11."uh:ırebe le_ 
himizc olcırak de\'nm etmektedir. 

mürıasebetler, mütekabil hür- 1 
met ve dostluk esaslarına isti
nad etmektedir. Türk Trakya -
sında yapılan askeri huzırlıkla
ra gelince, Türk hükümeti bun
ların sırf tdafi.ii mahiyette ol
dukları hakkında mUkerrcren 
beyanatta bulıınmuştur. 1 

İki memleket. arasmda me,·
cud iyi komşuluk mi.i.nasebetle
rinin istikbalde daha ziyade 
~af edeceğine kaniim. 
Yakın ve uzak snir memleket

lere gelince, Bulgarbtan hepsi
le \'e h:=ılen mevcud lıarb Barı-. -
larının müsaadesi nisbetlnde 
normal ve dostane münasebet
ler idame etmek arzu:::um:lııcur. 

Popof nutkunu bitirirken 
hükumetin BulgariFtam harb 
felaketinden esirı;eınek lmsu
sunda gayretlerine devam ede
ceği ha)ckıncla teminat vermiş 
ve layık olduğu mevkii bulması 
için Bulgar milletinin menfaat 
ve haklarının emniyette bulnn
durulacağını beyan etıni~tir . 
Hiçbir kimsenın b',ı siyasetin 
samimıyctindcıı şübho edenıiye
ceğini söyleyen nazır her tehli
keye kar§ı koymak için bu ka
rışık vaziyette dikkatli ve ha
zırlıklı bulunulması lezım geldi
ğini ilave etmi~tir. 

Popof şu sözlerle nutkuna ni
hayet verıni§tir: 

Memleketiıı her çocuğu va
tan için kendini fedaya hazır ol
duğundan, Bulgar!starun atisin· 
den eminim. 

ilhakı •• gunu •• 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Ewelil 1913 - 1919 Rume ı milli 

rnuhufızlarının kum:ınd:ını general j 
Plııd soz ::ılarak deınişth' ki: 

-- Bugimkü gençligin Rumen mil
letinin ihb;:rım iade edeceğinden e
minim., ı 

ınıs ·- 191!.J Transilvanya Rumen' 
milli rnuhafızlarımn eski muhrııib-' 

lcr birliği rebi Dr. Dumitrahoo da 
şöyle demi-;+..:r: 

- nunıen milieti tamaın..le serbc.st 
oluncaya kadar bütün kLtYvetle;·"miz
le ınüc:::ıdele cder·ec:iz ve her türlıi fe
dakiirlıgı yap::ıcağız. Yeni Rumen ru 
hunun yeşil boyrr:gı ultmda başka 

bir ı ılkkanuııu bekliyeceğiz. Rumen 
milleti. bugünıin gelmesini umid 
etmek hakkında maliktir. 
Kuma~dan lej!'Oner Colhon ~unları 

söy lenıj~ tir: 
- Bugün bir bayroun g:lnü, ayni, 

zamanda h:ızin b;r gündür. Çlirtkıı l 
Transilvanyanm \ ücuc:ü gene :z:armı
nın felaketine ugr2mıştır. Bütün mil 
let «güneş g~bi güzel bir meınle';et J 

istiyen Codı'cau'mm bu arzusunu Y<'• 
rine gc-lirnıek için general Antones-

1

1 

koyu her yerde \'e tereddüdsü:ı:. ta
kib etmeğc hazırdır. 

Baş\'ekil muavini ve lejyoner lıare-1 
ketinin kumandanı Horia Sima, bun
dan sonra söz alarak !fügünün 1 ilk-ı 
kiinun 1918 kur:ınını hatırlııltı.;lmı, 

o tarihdc vilı. binlerce Ruıuenin ınu
kadderatl;rını Karpatl:ı.ı-ııı öbiir hıra-! 
fındaki kardc-~lcriniıı mukaddc.ratıııa j 
bağlaınağa k:ı:::ır Yeı·diğini söyle~niş 

ve der.liştir ki: , 
- l(HB tarihli Alba iulia kararı, 

milletleı·imizin haklarmm vicdaııın -
dan Ye ötedcnbe\·i oturduğu araziıün 
mukadderatım ü:ıyin hususundaki 
hiİkkınd:m doğmuştur. 

Hatib, bu'lclan soıu-a şimdiki \'a
ziyeti intsç eden sebeblcri ~ınlı.ıtm;ş 

1 
tır. Bu sebeblerden birincisi yüksek 1 
mesuliyctli insanların ademi 111e\•cu
diyetlerictir. Hatib demiştir ki· 
«Kanunların \'C 111~,jl'Utiyelin Ru

men milletine bahşettiği haklı:ırı :çu
kümetiıı nıetodlan gı:ısbdmi~t.ır 

Transilvanyarnn \'e Trnnsolvıınyu Jcj
yonerlcrinin harbcu ruhları tanınmı~ 
tır. Fakat Tran::;ilnmya ınillelin, 

ıztırabl:.ınmızın \·e ümidle!·irııizin be
şiğidir. Milletin basında biiyiik Traıı 
silvanyumn ruhıle işleri. idı:ıre eden 
bir cıskerin memleketin bo,..ınd:. bu- J 
lunduf,u bir günde tidilıine bir 11are-

1 
keti tesid etmek üzere gcldil,, Tı-::rn· 

· sih·::ınyanın ruhu zaferi müjdeliyor.~ l 
Sayısız biı· halk kütlesi önünde söz 

alan general Antonesko, bu ~enenin 
ilk kanwıunun millet için biı: :;a,ıdet 

( Baştarafı 1 inci sayfada) 
dar yediği darbelerin en şiddet
lilerine maruz kalmıstır. Bu li
man üzerine 36 saat devam e
den hücum serileri yapılmı.,.~. 
Pilotların ve bilahara yapılan 
keşif uçuşları mili'cttebatının. 
raporlarına göre muazzam 
yangınlar çıktığı gibi fevkala
de büyük lıasarat husule gel -
nıiştir. . 

Adisababa - Cibuti hattiyle 
sair hedeflere yapılan bombar· 
dıroanlar İtalyan şarki Afrika
sındaki benzin kıtlığını daha 
ziyn<le çoğaltmakt1d1r. Fena 
hava şartları dahilinde binlerce 
kilometrelik mesafoler katetmiş 
olan bütün tayyarelerimiz üs
lerine dönmüştür. 

İngilteı·eye teslim edilen 
Amerikan i'a~'J'.ıreleri 

Baltimore, 3 (a.a.) - Ameri- 1 
kan pilotlarından Hutchinson, 
İngllLercye muntazaman Ame
rikan bombardıman tayyarele
rinin toplu bir halde teslim e
dilmekte olduğunu ve tayyare
lerin arızaya uğran.wdan şima-' 
li Atlantikten gcc:.crek İllgiite- I 
reye götürüldüklerini söyle -
miş ve şunları ilave etmiı:;tir: I 

Her tayyarede iki pilot ve bir 
t~!sizci bulunmaktadır. Tesli
mat Amerilrn.lı, Kanadalı ve 
İngiliz olmak Ü.Zere tahminen 60 
pilot ve otuz telsizci tarafından 
yapılmaktadır. 1 

Her pilot ayda bir defa uç
makta ve \apurla dönmektedir. 
Locklıeed Hudson tlpinde fev
kalade seri bombardıman tay
yareleri ilk partide teslim edil~ 
mi.~tir. Tayyarelerin h"psi İngi
liz tayyare meydanlarına in
mektedir. 

Afrika.da lı.arb faaliyeti 
Kahire, 3 (a.a.) - Sulı gUnü 

:neijredile.ıı resmi tebliğ; 
30 teşrinisani gecesi K::tsınb. 

nuntakasuıda yapılan harcldt 
hakkında şimdi alınan tafs.ilat-1 
tan anlaşıldığ·ına göre, alındık
ları evvelce bildirilen edrlcrden 
maada devriyemi~= bir kamyon 
tahrfü etmiştir. N~i~ademenin 
vukubulduğu yer de 11 düsrııan 
cesedi say?-llll!ştır. Pusuya dil- / 
şürülen Italycn motosikletci 
grupuntlau üç motosikletçi csü· , 
edilmiş, aynca yedi motosiklet- , 
bir mıktaı· t~chjzal, mitralyöz- 1 

kr, esliha ve mühimmat iğtfoam 
edilmistir. 

Gallabatın şark bölgesinde 
topçumuz yeniden faaliyete geç:
mi::ıtir. 

Bosnada, Kar.ıdağ'da cenubi Sır .. 
bistanda !azla kar yağdığından o• 
mobiller i~liyememiştir. 

Şimali Bosnada su ba.skınma u! .. 
rıyan mmtakada ayrıca soğuklar ~ 
müthiş tahribat yapmıştır. 

Baç bölgesinde binden fazla ev yı. 
lalnu~ iki bin kadar ev oturtılmıd 
hale gelmiştir. Bu mıntakada bulaşılı\: 
hastalıklar çılrn1asından korkulmak:~ 

tadır. Çünkü kuyular kirlenmiştir. 

Mıtreşal Petain 
Marsilyada 

Marsi!ya. 3 (a.a.) - Yanında B. 
Peyroutoıı olarak di.in akşam s~at 
22 de Vichyden b:ıreket eden marn~ 
~al Petain, Arlcsdc ufak bir tevak ~ 
kuit.an sonra bu •abah 9.3() da Mar-
silyaya muvasalat eim.i!]tir. 

Garda bahriye nazırı amiral Darlan 
taraIİndan selamlan:m mar~al bay. 
raklarla donat.ılm:ş ana caddelerden 
geçerek ve halkın co,!rnn t~.zalıür;ıtt 

arasında vali konağına gitm~1ir. 

İtalyan nazırlar Mec
lisinin içtimaı 

italyad:ı biı- mabal, 3 (a.a.) - Nazır, 

lar meclisi bu sabah '1ussolininin ri-
:rasetinde toplanarak caı:i i'ilerle meş~ 
gul olmuştur. 

Sair ceblıelerde ış ara değer 
bir harckel olmamıı:ıtır. 

İngiltere ili:crlne akınlar 
Londrn, 3 (a.a.) - İngilfa 

hava ııezaretiniıı bu a k~m 
neşrettiği tebliğ: 

Bugün İngilterenin şark ve 
cenubu şarki bölgeleri iizerinde 
münferit düşman tayyareleri ta
rafından uçuşlar yapılmıştır . 

Bu tayyarelerden bazıları 
Londra mıntakıısı. üzerinden u
carak civara bombalar atmış
ıir<lır. Sı;ssex kontluğu ile ~ar-
ki İngiltere üzerine de bomba
lar ablmıştır. 

Hasar ve zayiat azdır. 
Norn~.çte sahoin.i h:ıroket.leri 

Oslo, 3 (a.a.) - Stcfani: 
Polis ta,·afmdan yapılan bir 

araştırma neticesinde Norvcçin 
ı?arb sahilinde bir cok verici 
~adyo filetleri bulunılluştur. 

Br.ınladu lııgiltereye asked 
mahiYette malUnıat verilmekte 
idi. İngiliz tayyareleri bu mn.hi
mat sayesinde son zamanlarda 
bazı bedefkri bombardıman et
miı::lerdir. 

Bir çok kimseler tevkif edil
miştir. 

D~~·~~~~ .... -....~••••~•~••••B 
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ct~~ş~~~~n ayni zamanda isiiku~liıı f IJI - başı f haklarına yol açan bir gündür.> G~ne' f İstanbu.lun en büyük BUGÜN Ma!i:ı11lerden ~ 
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tenkid ederek demiştir ki: f Süngü3ttnc şan, sa..~caguın zaferler kaza:ıdıran Milll Z:ıier des. lanımr.: ı 

.ıHepimizin mücrim olduğunu unut ! 
mıyalım.Çünkübunutarih teunı.ıt.ı ÇANAKKALE Geçz·lmez 
mıyacaktır. Kardeş kavgalarilc zayıf-! , f 
ladık ı-e feci neticeye geldik. Hudud- Bestekarı; Sadettin Kayıuı!;;, Siipcrvizör: Ziya Ş::kir f 
lar biribirini takiben dli~lül<'r \"e bi?. • Ayrıca: Her 2 sincınacla ayni zamand::ı il[l\·eten: f 
onları müdafaa etmedik. Çüııl~ü iı.rlı- ı ~ 
na koptuğu zaman, Ruınanya dahilde J • SİLAHŞORLAR PARAMUNT ( Harb ı 
zayı.f idi.. Hariçten de yardım gör- ~ REVÜSÜ h d. 1 • ) TÜRKÇE 
medi. Llyeıı1lıl olan Rumen milleti lir ava 18 erı 
ölüm tehlilwleri ·geçirdikten ;.ım·a •••.ıe:~~~..,....,....,..,~~ ...... ~..,...,.,.. ... ~~•m 
dalma dirilmişfü. Bu sebelıle Tran-1 1' wa Wfu%W $%!5 .wı F 4Mf! 

silvanyalılara. l~yoner askerlere \"C B k t 9 ı 
bütün Rumeıı.ı'exe emniyetle hitniJ 1 U a şaın Saa C!a Kalbleri titreten bir müzik ... 
ediyorum. T~a.nsilv::ny:ılılardan ıztı-ı M E m E 11.U Gönüllere heyecan veren b~r 
rablarına ragmen meyus olmam:: - f1a ~ aşk .... Renkli şahane sahneler ... 

rada biz \':ırdık. Her!(esten soru·a c.c-
larım istiyorum. Herkesten evYel. bu _ 1 S ı· N E M A S I N D A Hissi ye nefis bir mevzu ... 

ne biz knl::ıcağız. Çunki:~ hiç bır fır- Baıi rollerde: 
tına bi:ti deYireıııiyecektır. ı,•ıkbnli DON AMECHE - AL JOLSON - ANDREA LEEDS 
ı:etin fakat ümidle doluduı·. s o ~ E T E 

Geı1cral bundan sonra Tr::ıno: lv::.n ~ 
~·o mulıacirleı·iniı1 ızlırabl.ırım ;.uıu: 1 
mak için dah lde alınan tedbirler! 
anlatmıştır. 

Roma \'C Derlin ziy:ıretıcrinden de 
bahsedcre1: oralarda müstakbel ne-

Büyük bir artistin ebedi aşkı ve hayatı.. 
Ayrıca: En SON FOKS DUNYA haberleri. 

DİKKAT: Bu gece için loca kalınan~ ır. :r-;ıım:ıra!ı bilet
lerinizi evvelden aldırın. Telefon : 4.0868. 

~lııli:lif.D~~~~~~ıilmmllDIED'!~!ini~illiEl~~ 
sill"rin dıı·;:ısını müdafaa ettiğini ;;&.._. ~'C>~ -....11\ [$18_.... SiRKECi ~'! Sff p M ..._.. 
söylemi;.tir. Bu müd::ı•mı anlayışla 5 lk .. ~.. 0 . ' ~ fEllER U :ı ımsogut emırKapı t,,rARl ıı A 
karşılanmıştır. Çiinkü Rumanya ar- n ! ,,., v 
tık yalnız değildir \"C kimsenin 11('f- H a ı ı· ı s e z e r • .. 

• 
En heyecanlı ve sü-el romanlar I retini celb<>tın-:-mekLedır. Ruma:1yn. lı!P 

sözlerle degil. i - s:ıbır ve sebatı ihya ı mt"cmı.ı~~• A 
cdilecrık \'C ;:odalel yerini lıul::ıcakhr. Karyola fabrikasındaki Her sayuıınd.ı heyecandan h - V 

Genem! hud;.ıdl, nn mlicntlclC'~iı. sergiyi ziyaret ediniz. yccana, zevkten zv• .,e süruklc- C 
dii'iır,esindeıı ıı.esul olmıyan asker - iıhmıamllimmm•ll~ IC!Millfi~-llll&ŞNl!!l!lll f nerclc tn<lb ~~ccer,;iniz ELLEP. f 
lerc h'tab ed€'rek onlardan lJüy~kk- ihtıl.'ıfa nihayet vermek lazımdır. ı YUKARl sWııtdc11:1de hulac::ıgı-· 

nız romanlar: rine lUyık olmalarını beklediğini i.iy L'ınids'zli.k içinde başlıyaıı genç ~ 

lemişfü. ı kro.c ın yeııi saltanatım bir emniyet i MICHEL ZEVAKO'dan SENA 
Sonra lejyoı crlE>re hiwb euniş Ye verici hale bu suretle gctirebili- POL SARAYININ ESRARI '1 

anlnrdan rneırkk(:tin haklarına \"e ı-'z. ! Pire Mehmed'in harikuliıdc f 
vecibelm ine h;zı 1et elmek.,.iııi iste - General Rum~nle:deı:_ kendisme 1 maceraları f 
rrıişUı-. Genen' ~t:nları ila\·c et•uiş - e!lın,yct etmelerıni ıslecukten sonra PINARLI ÇiFTLİ KTE DÖRT. 
1.ir: tek bir ruh halinde birleşmelerini tav t öLü VAR f 
Mc~ !Pket. lejyonun mnlı ise lei- _,ıye etmiştir. f Ne!is bir aGş;C~E·e- ıKnaucşeıu·a romanı: ı 

yon drı t"'l:''nkl-t·tin mal rltr. Rakı!;! Ktıtuklaı-tl:m sonra ı;enernl Anto- f ;.:. 
lejycmc.>r. yrıl111 ~ i ini yapnınkh d ·il, nesko ile Horin Sima, piskorosluk f Dünynnın en me~hur Zubıta 
ıiiz·•rıq t'ia:n!t, k~nıınlnrn kiir'i 'cö- so;·nyındı:ı. tcrtib edilen bir kabııl res f Romaıılan serisi: 
rün~: ~.at etmekl.:! hizmet <'fier . ..; z 1 mine iştirak et.rn.İ.§lerdir. FANTOMA GELiYOR .. 
müca;Jr-lc c 1lh'z. ıztır.-ıh çektJrıı'>.: ve' Tı-ansil\·anyanın diğer RWl1cn f H • A eyecandan hı::vc-ı:aua "Ürı.ikl :c- fi/ 
gal b r<>'d-.•iı:. El'ni i herkese• tı"' n p:-ımsliklerile ilk birleı;;mesinin k~h- f rek okuyaco:ınız bir romnıı ~ 
ve iqar -:d'n ::\If''l1lck<>lin büfüı t. '- ram •. m olan cesur l'vlişcl meydanında 1 .l . A 
lactlı:m ::ırır~ında kardesliği, biı· geçid resmi y::ıpılar:ık: mcraı;hneı 'f KARA YILANLAR KULÜBÜ v 
anlayı~ı 1ı • • rrı.k ir·n · c>t t. · ·u n..h'>yet \·erilmiştir. / ~ ... Cumartesiyi bekleyiuiz ... ıı:M 
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BULGARL 
• 

M i L L i r- Tecrübeli Steno Daktilo -·--;1 
K O R U N M A U

Turkı;c, tngılizcc, Fransı:zca ve Almanca iyı bilen muhasebeye vfıkı! f J NEISTEA? 
• 

( B•t tarafı 1 Jncı 11yfadı) ı lar müteferrik hareketlerdi ve 
ittihaz etmişlerdi. 'Oç devletin komitecilik Bulgaristanda. he
Xakedoıiyaya bu sureUe göz ni.iz resmen ve filen teşkilat -
t1llonesi o tarihten itibaren Av- lanmL<ı değildi. Komıteciliğiıı 
:ıupnnın bu mınta.kası tlirlü Bulgaristanda bütün sıyasi ha
propagandaiarm, entrikalann, yat ve faaliyetlere hiı.kim ol
ceşid f csad ve tahrikin, en ması asıl 1893 de, Makedonya 
bnh münazaalann ve bütün komite.sinin tesisiyle başladı ve 
bu ınünazaaJan kendi hesabla- o tarihdcn sonradır ki komite -
nna istismar etmek isteyecek ellik bazı Bulgarlar için bir 
olan beynelmilel cereyanların nevi meslek hnlini aldı. Yani 
akıntı merkezi ba1ine getirecek- Bulgaristanda, mühenrus, mi
ti. ma.r, doktor gibi bir de komıteci 

Türk tebaası blı· Steno D:ıl,Uln hususi bir mı:a:scse tarafında aranıl- ı 
--• ___ I mnı.tadır. Refcr:ııısları ıle lııı llktc fR. F.) nımuzıle ıst. 171\ pr~ta 'ku-

.,..,~~ ... ~.,..,. tusu adresine 111f'ktupla mürnrıuıt . ._.._. 
Şimdiye kadar Adliyeye 1 ~-IDimıa ... ______________ ltlıtıı 

112 vaka intikai etmiş ı 
tst.ınbıtl Cuhmuriyct l\Iüddeıu

mumlsı Hikmet Onnt dun kendisini ı 

iyi Bir Muhasebeci Aranıyor 
ıtanbulda ktin bir ~nayi muess..al için iyi b ir MUHASEBECi .r11nıyor. 

ziyaret eden gı:ıretedleri kabul etmiş Taliblerln bfclUtta Galata 1171 pena kutusu adresine mUracaatları. 
ve milli korunmn kanunu ile buna ll••n••Rilllammmlmmmıiiılıliiıİııİİİmmiiıiİmmiliİİİıİiiiİİİliiİ .. 

.Makcdonyanm gilnün birinde sınıfı türomeğe başladı. Ifomi
Omnanlı ·imparatorluğundan t.cci şahsını gizleyen bir sabıkalı, 
çrılacağı muhakkak, fakat kj. bir katil, bir eşkıya sayılmadı . 
me verileceği meçhul bir toprak Bilalds vatan halfıskarları sa
parçası hnlinc geldiğini gören fında yer aldı. Bunların klüp
Sırblar, Yunanlılar, Bulgarlar, leri, kahveleri ve art.ık hüku
bu mıntakn için evvelii kendi metin her çarlunda dİ§leıi var
aralarında münazanya giri.5tiler. dı. Teşkılat 1893 de kuruldu ve 
Münazanmn başlangıç şekli Bal az zamanda öyle bir ehemmiyet 
lanlnrda d&ima okluğu gibi, si- aldı ki Bulgaristarun resmi hü
}'asi değil, dini idı. Evvela dini kiımetleri bile, bütçesi olan, or
n'üf uz elde (>dılecck ve dalına ol- dusu olan, nüfusu olan, toprağı 
di1ğu gibi sıyaıJ nüfuz arkadan olan ve nihayet sahte ve muvak
gelecekti. kat bir devlet içinde hakiki ve 

Dini nlıfmm temin için, her daimi bir devlet tavrı tilkınan 
üç ıniiddci Makcdonyacla koı - Makedonya komitesine nazaran, 
.kunç nisbctler alan bir kiliHe \'e arka planda kaldı. 
pa~z adedi mücadelesine giriş- (Arkaf.;ı var) 
ti. Üçü de ortodoks olmalarına -------------! 

miltcdnir davalar ctcafındıı sorduk
ları suallere cevı:1blnr vermiştir. l\lüd 
deiumuminin sözlerı şu sureil<' hulfısn 
edilebilmektedir: 

c- Bu kanıınuıı mer'ıyete girdigı 
26/1/1940 tarihinden beri mcmuri
yetimlze milli korunma .knnununn 
muhalil hareketten dolayı 112 vıık'a 
gelmiştir. Bunlardan 84 adedı netl
l'Clcndirilerek karara bağlanmış bu- ı 
Junmaktadır. Mütebuki 28 i ise tahki
kat evrakındaki bazı noksanlar ile 
maliyet, piy:ısa \'aı.iycti, SDtış fiycıt

ları, kür mikdarı, tüccar dcftcrlcı·i 

üzerinde malUmat edinmek ve tet-
kikat yapmak icab eylcdiğinden neti
celenmemiştir. Maam:ıfih bunlar da 
peyderpey itmam Ye intaç edilE.•"el-
ınekte<llr j 

Bu dan ba k:ı rnuhakcmclcrin sü
rııtle neticeye vnrn nlnrı, \i e bunun 
için de vak'aların ,.e tııhkikatın, za
bıtların noksansız gelmeleri hususu 
hakkında tedbirler alınmıı;, lüzum 
göıiilen memuriyetlere t:ılimat ve
rilmiş bulunmaktndır.> 

rağmen Sırb da, Yunan da, ·ı ı 
11 Bulgar da kendi milli papazia- ADLIY E De 

nn<l:ı.n başkasını dinlemek ite- "------------......! -;============::::-
miyorlar ,.c hı-psı k~ııdi mim Otobüs altında kalan j POLI SDE 
kilisel ... rinı kurmak ve çoğalt - Fikret hastanede öldU ·------------~ 
mak sa~~\§.ına hız veriyorlardı. Biribirlerine giren 

EvYelkı gece Mercan hanmda 

Bu papaz YC kilısc aded! mese- Şehremıninde Çataka hattına iş-
lesinin esasını tabıi olarak muaz lıyen bir otobüs altında knlarak h~s- kumarbazlar 
zam bir nUfns , dcdı. mlıc.:adelcsi t;ıhnneyc kaldırıldıgıııı ya2clıgım12 
takib edi) oı du. Memleketin öz wyynr satıcı Melımedin 9 ya ında 
sahibi o},4 n Tiırk1cr hiç Jrnle ki ?ğlu Fikr<"t dün <?urcba .h.-. ~ha
bilc almmıyaralt her millet .Ma- nesınde ol.muş ve adlıyc tabıb Erıver 
kedonyada. kendi nüfusunun ek ı K:ı• an .tara:Cmdan defnine ruh at ve
&eriyo.::ttc olduğu davasını isba- nlmışür. 
ta çalı§ıyorclu. BaZl ycrli•rde 1 Zorla kumar oynatılırsa 
Türk nüfusun sayısı diğer mil- böyle elur 

kundur:ıcı Şiıkrii ile kumaı· oynamak 
ta o1:ın Cemal, Hasan, Ahmed, Meh
med, Salfıhaddin ismindeki allı ar -
kada, kavgaya tut.uş•nu~lar ve Cemal 
ile Ahmed bıçaklarını ~ekerek kav~ 
fayı Juzıstırınışlar<lır. Neticede Ce
mal Ahmed!, Ahıı!cd de Hüseyini 
aiır surette yaralamıslar ve cümlesi Jetler nüfusunun yekununu aş

masıııa r,ı.ğmen uydurulan ve 
hiç bir esasa dayanmayan ista
tistikleı""dc Tüı lr nüfusu dalına 
ekalliyette gösteı Hiyordu. Gc- ı 
rck Sırbııı, gerek Yunamn, ge
rek Bulgarın ittifak ~ttikleri 
tek nokta 'J'ürk nüfusumu1 e
kalliyette olduğu idi. O halde 
.kimin ekseriyette okluğu keyfi
yetine gelince Sırkı. göre 81rb, 
Yunana göre Yunan, hele Bul
g:ı.ra göre mutlaka Bulgnr ek-

Su1cyınıııüyede Havııncı sokagında 10 lir:ı kum .. r parası ile yakalanmıı
oıuı Zillli ile ark3d:ı§l:ırından f:a- lardır. Yaralılar tedavi altına nlın
bıknfı Hilse:>in ycn,i t:ınıştıkları ve mı§l:ırdır. Tahkikata devam olun _ 
:zengıncc ı>ldukhırıııı hissettikleri Ali maktadır. 

ile O":naııı evleriuc davet etmıslcr. 

Bu 6ır:ıd. kum:ır oynamayı tel ı.r ct- ı TİYATROLAR ı 
tıl.fori halde AH ile Osman kabul et-

1 

_____________ _ 

meymce kızmıul:ır \·e Htlseyin Osma
nı döv,. döve cebindeki 67 li•rı)l a
lırken Zulfi de bıç:ıgını rckti;..ı nibl 
Aliyı 1.ıa~ınd:ın nğır surette )'ar:ıl::ı -
mı .. tır. Bnfrışmalnı· u:z~nc yeti cıı-

seriyette idi. lf'r eı<c ginnİS ve .. uı;lul~ıı ı y:ıkalıımış-
Eğer yürütfüen davalar, yal- L'ırdır, Yaralı hast:Jını.,.ye kalclırıl

nız nazari sahada kalan. ehem- m~tır. 
miyetsiz olabılirdi. Fa.kat idd'a- ------------
Jlln nı·kasıııdan fiil, ist.ıtıstigin 
arkasından elinde tabanca ·yıc 
komite gelmekte idi. Kom.tt:nin 
vazifesi istatil3tiğin gösterdiği 
yanlı5 rakamları icab 6tliy ı"Sa 
filen gerçcklc~tinnck \'C ardı 
arkası gclmiy<'..n tedhiş h:ırıa -
k.etlcriyle Osmanlı hiikümctini 
mütemadiyen lrrpala~arnk Ma
kedonyadan yakn silklin:c<:k ve 
nihayet bir ghı im akıp gitmesi 
ni temin ctmckü Zira M:lkedon
ya adı veril n Sclanik, Manas· 
br, Kosova vilı,ıyctıcı·ındc müte
akiben ~" ııılan tahrirler en ~ok 
bağırnn Bulg:ıı 1ıı beş yfü~ kü
llllr bin sayısına mukabil ild 
milyona yakııı 'l'üı·k nüfusunu 
resmen tcsbit cdiyoı du 

• 

HALKEVLERI 
Fotograf Sergisi 

Kadıkoy Halkevınden: 

Birincıknnunda açılacak fotogr .. f 
sugıs.nc ı tirak etmek isüyen nma
Uirlerin lfalkevı ıdıırcsir.e miıra

c:ıatl.Mt. 

Konferans 
Beyoğlu Halkcvındcn : 

1 - 5/12/940 a>O'Eetnbe gı.ııı ı S<Jat 1 
17.30- llıı E•.ıımızi11 Tcpcbn ıudn ·il 
meı k"?. bm~nda P.ror. Dr. K'ızım 

1smaıl Giırkan t.lraimd:ın dlny t "e 
ölJm mc\ 2uund. nıt.hl.m bir kc·n-
terane; vcıilc< ektir. 

2 - licrkc:- gelcb 11}'. 

Fotograf Sergisi 
Emınllnı.ı Halkcvinden: 
Evimizin C'aı.::ıloglundrıki ıncrkezj 

binasmd:ı 15/Bir"ıncikfıııuıı/1940 pa-ı 
ur gu•m bir .fotogrn! scrgu;i 01,;ıla

cııkiır. Yalnız ar.ı::ıturlcre mahsus 
ve nıl.ıs'.lbaka ıncıhiyctinde olan bu 

•
Şehir 
tiyatroıu 

temsilleri 
Tepebaşında Dram Kısmında 
4/12/940 çarşnmba gUnii akşamı 

saat 20.30 da 
BULUNMAZ U~AK 

istiklal cadtl~ı;i Komedi 
kl.ı!ıimında 

4/12/!HO Çaxşambn ~ndüz 
Saat 14 de 

COCUK OYUNU 

4/12/940 çar an ba gunu akşamı 
smıt 20.30 da 
DA D 1 
Soıı haftn~ı 

BORSA . 
3 Birincikanun 940 

Açılıı ve 
kapanı~ 

Lond :ı l Sl!:rlin 5.2 
Ncv - Yorl. 100 Dohır 132.20 
Ccmcne 100 lsviı;. Frc. 29.6875 
Atina lOG Dı-uhmi 0.997S 
Sofya 100 Leva l.6!.!25 
Madrid 100 Peı;cta 13.90 
Budnpeııte 100 Pc11gö r~- 26.532!> 
Bükrcş 100 Ley O.G25 
Belgrad 100 Dinar 1.175 
Yokoh:ımn 100 Yen 31.1375 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 
l - Kurumun u.ı: kız \ e erkek tal~besl için cins ve ıniktan muhammen be

dellcrıle mU\ Jkknt tern,natı ~ .mlı elbise, palto, tayyör ve mantonun ida
rede me\'cud kumaşldrdan malzeme ile i~çiliğiııin 5/12/1940 cumu günti 
saat J ı de kapalı zarf usulu ıle rektörlük binasındaki mOt~ekldl komh'ıyon 
tarafından ıhale ı yapılacrıktır. 

2 -- Eksiltmeye girmek istiyeıılcrin muvakt;at t.eroinalı ve tekli[ mek
tuplarilc kanunun ta~ ·n et.tiii veaikaları ihale söiatlnden bir H&t evvel 
komi~yon rei lığlnc \'Cmıelerı. 

3 - tşı;-ilıkte kull:ıııılacak malı.eme Oı-ııeğinl co~ ve i&l'Ulamesini 
mumııık istiyenlerın daire müdurJüğüne müraca:ıtJarı, (TH8 - 1099f) 

Adet Fi)' atı Tutarı Teminatı 

Erkek clbise.51 365 14 Lr. 111 ıo 
Erkek paltosu 118 14 , 1~2 

Ku. tayyörii S4 12 > 408 
Kız mııntosu e 12 > 72 

7242 M4 

1 ILANı:-A~ 
Taksitli emlak satışı sekiz 

senede o/O 5 faizle ödenir 

.. 
EMNiYET SANDIGI 

Semti 

Olrıal 

M uhafıu•ıen 

k>ymen 

K:ıdıkoy Has.ınpa~a mahalfesinoe 
eski Taşkôp, iı yeni Aı-lfbey, lrlan 
bc.r. Mahmııolıal.ı:ı sokagında l"fki 8 
mu. 10 yeni 2, 12, 12/1, 12/3 en yeni 
2. 12, 14, 16 No. lı 
Cskiid<lr T;ıba lıır malutllesinde eski 
Orta yeni Ş<;ir Zati sokaitnda eski 
ve yeni 5 No. lu 
An .. doluka\ağı İskele meydanı eski 
89, 91, 93, 95 No. -taj 2f , 12, 80, 24_ 
18 Nc:ı. lı. 

'AY' .01 ray Atik Mu:;tafavaşa ma
balleuıı<lc F~rın 'c Pazarcı sokağın
da en eski 12, 12, 12, ııı, 12, 12, 3 eski 
14, ı 6, 18, 20, 2~, 24, 3 J eni 2, 4. 6, 
8, 10, 12, 3 No. lı. 

ttç duhkam mü~mıl 
bir apartmanın ıam:ıın.ı, 

•'ki 89 No. lı dükkb 
Ye 91, 93 No, lı ka
'ıJıh;.ne 95 No. Jı oda 
yı muş1Pmil dtğer 

dilli kan. 
Blrt:r n l'lcif« odıılı 

HO 

'Vl!C 

1000 

1 - Aı-ttırm:ı 23/12/840 taıil.me dü~ J»ı71>rt~ ıtlntl yııptlncsık ve lll 
ten 15 ı;e kad:ır devam edeceı.Lir. 

İhale arttırma sonwıdn en ylikuk bed<-1 vcıt"fle 1aP1lır. 

2 - Arttırm:ıya ~irmf"k için ınutı ... mmen kı;rmf'tln yfü~ 11 li ms
betin<ie pey akçesı yatırmak lazımdır. 

3 - A1 ıtırma bedelinin doı tte biri ı>C:Iİll tıN-ı kalımı ı.ekiz f'l>t'<ie i "kiz 
müsaı;i tnks~tte üdeııir. 'J'nksiUeı:- % 6 faize t."ıbidir. 

4 - T .. J.sitlcr ödl"nince,ve kaunr pyrimcnkad sandıga birin<.i d.-ıe
ttde ipotekli kalır. 

5 - liinaların fot.ogrndarı s. ı.dık clabilııukk.i sat.ı.ıı ı;alununda 

olurın. ktadır. Fazla ta!sıH'ıt almnk için salon:ı mfiracaat «itIJr. 

·I İstanbul Belediyesi İlanları 
1 259 4/11/94-0 ~-ar~aınoa 

262 488 5/d/940 pcrliemhe 
491 715 6/12/lHO cuma 
716 822 7/12/940 cumartmi 
823 1029 9/12/940 ~azarteı;i 

IÖ30 1127 10/12/940 srlı 

~hir 

B<l diye \e Husuo:.İ idaıe tekaüd v~ uksüzleıinin k~nunucncll~O UÇ 

ayhı-;l;ıı ı yuknrıda ~östcrıten gimlerde cüzdan sıra nım1aTalarına gore verı-
leccl.tir. Aylık sah.iplerinin Ziraat Bankasına muracaaU:ırı. (l 1470) 

Ticaret Vekaletinden: Ancak, yalnız niüus iddiası 
lifi değildi. Nüftt'i id<lialaıını 
&anki nüfus farklruından ve sui 
idareden doğan bir takım asa
yişsizlik harclte:tlcriylc takviye 
ederek büyül: d vlctlcrc Make
donya işini daha cezri, yani :)tokholm 100 İsveç kr. 31.005 

C'"ı;İY<." iştir.ık edecekler ı:ı.ra ır.d:ı 

Tıc •• n ;L murakabesi ielerinde ücreile i.-\ihdaın edilmek fıuırc barem 
kanunu hükümkri dahilinde \'e asgari lise t. hsilli memur &lınacagı hak
kımla eı,;vclcc yaı>ılan ilcip üzerine müraca<ıt edenler ve edecekler »r.1Bıııda 
Ankarı> Ye lstanbuld;ı mils:ıbak:ı imtih:ınlan yapılacnktıı·. İmtihan hc·r iki 
nuıhalde D birincikcinun 1940 pazartesi gunü :ıat on dörUc icra ~leı.:cktir 

t- rinc,, ıl.ın i v~ ti\·tını.:tiyc Jnııııasib Bu n•ı;murlyetler Için tahriri t&ll'bde bulunan ve bulunacak ol:ınları~ 
h~•·"l"r v"~lcc,"k V<' ,. crlerı' 23 ~,· -1 Eaham ve TahvilJt . ti! .. .. 1 d ,,.. .. "'' .. '"' un ırın gunu og c ~n evvel Ankaradrı Tu.:art:l Vekaleti iç ticaret uıııu.ın 

bat ın.;ı de An~:ır,:ıd~. :ı•'ıl·.ıcak (Halk Tahvlldt üze.ine muamele olma- üd l'"''. f " .. ~ m ur ubune \'C stanoulda J\lıntaka Ticaret Müdürlüğüne müra<-aat t'dip 
C\leri umumi lotogr:ıf sergisi) ne de 1.m..,;ış;.t.ır •• __________ _. imtihan ıçfo keudilerini kaydettıınıelcri Iıızw1.u ilan uıw.'1!·, ~JH5J> 
gC:nderılecektir. 1-------------------------------------------· 

İştirak :lrtları şunl::ırdır: l 11r•1B•lll•m••••••••••••llilil••••••••••••••m••••••••• 

hha istenildiği gibi hallcttiı mek 
ic:ıbederdi. Bunun için de bilhas 
sa komitelerin faaliyetine, zor
balık ve şek, vet siyasctle&ine 
istiuarl edilcceMi. li'ilvaki Sırb
lar, Yunanlılar da bir takım ce
teler yaparak kendi arzularını 
ileri götürmek istemekte idi~ .. r.

1 
Fakat bu vadide hiç biri Bul
garln yarıs edcmiyccckti. Bui
gar komitecilik kursunda d<'ğil j 
yalnız onlara, biitün dünyaya ~ 
parmak ıs1rt.aca.k ve icad cttihri 
bu yeni sılam kullanmakta bi
rinci gelecekti. 

1 - Mua:ıbakaya girecek ::ımatör-
foto •raffarmı temiz beyaz bir 

k. r•ona :Tnpışbrılınıs ol:ırak ve hald
d nc":ıt'flcri ile l>irlıkte makbuz mu 
ktı •lı ıdar~ e tC\ di cdcceklc:;dir. 

2 - Teşhir csn:ı~ınd:ı fotoğratların 1 

Bir çalgıcının seyahati 
99 

Berlin kongresinden 1.fake -
donya komıte-, inin kunılul] ta
rihi olan 1893 seı1i''siı1e icatlar 
geçen on beş senelik devri ba
zıları gnyc-t şiddetli, faknt mü
tefcrril: çete lı:u·ekctleri de\Ti 
olarak tasnif edebiliriz. Bu müd 
det zarfında Bulgarlar Make
donya topraluarına kuvvetli çe
te akınla.rı yapmaktan hiç §Üb
hc yok ki geı ı durmadılar. Bir 
çok 'I'iirk köylerini ynktılar, bir 
çok Türk nüfusunu katlettiler 
ve de\'letin başına, o havalide 
daimi sekilde büyiik kuvvetler 
bulundunnak Ye mütemadi bir 
alarm hm·ası yaratmak suretiy
le gaileler açtılar. Hatta bu 
Bulgar akmlanmn yeri Kire ne 
geçidinde "e diğeri Razlıkda ol
mak üzere iki tanesi bilhassa 
müdhiş ve lrn.ıılı oldu. Ortalığı 
ateşe ve knna. boya.yan Bulgar 
çeteleri lrnrşılarına çıkan kuv
vetler tarafından hareketlerinin 
istilzam ettiği bir şiddetle tenkil 
.ıtındu. Fakat DO de olsa bun· 

.ız,..,rlndc veyahucl pano uncla re mi il•••••••••••••••••• 
çekenin i~i bulunncn .. br. tstasyondıın epeyce ayrılmıs idik kil yor, :ıynk iizerir.de durmak miım-

3 - Gerek neg;ıtiClerin gerek'"e birdenbire knranlık içcris.inde knl- ltun olamıyordu. Düşmemek için ar
kopyelcrlnın fiwrine rötti ·, boyn •·e- dık. Evvelce arkndıışımın yüzünü pek knmı tahtaya dayadım. Otursam 8-
yahud tashih maks::ıdile hiç bir ka- iyi rvrebilıyorduın. Şimdi bküzleri kfülcrın altında c7.ileceğime şUplıe 
lem ve fırça dokundurulmmnış ola- bile gbrmüyorum. Fredrıhe: yok idı. 
caktır. - Arkad:ıo; bu krıronlık ne? FrC'<lı ilıin b,:, gıbi şeyleri dilı;\;ndü-

• - Negnti.fierle kopyclcrinin bo-ı - Deminki :ı;>dınlık ne idi? gu yuk, bir çobnn türkilsü tutturmllf 
yaları arasıncfa biç bir münasebet - lst::..-yonun fenerleri iınis. idi. Arkndasıma da ne kndar caruın 
arnnmıyac:ı.kbr. Hatta bir negatifin - Ben korku,) orum. tıkılıyor. 
mün:ısib·addolunmus bir kısmından - Neden? - Hey bana bak l"redrib. 
yapılmLc; kopyeler de kabul edile - - Öküzün biri boynu.ıunu ı;ura- lJıye çağırdım. 
cektir. tuna indirirse, - Ne var'! 

5 - Bu müsabnkn için tevdi cdi- - Adam tende! öy1e ~ey olur mu? - Ne bagırıp duruyorsun? 
lccek eserler yalnız tclir bakımından J:'rcdrıh e\ ~\ lcc çoL:ınlık etmiş - Şaı kı çağırı)orum. 
mutalen olunacaktır. K~ğıt çeşidi, Bunun iç;in ökuze b~km:ının yolunu - Simdi sırası mı? 
k:ırtonlnma vcyahud vlrııj rı'nklcri biliyor, nra su a: - E!bet, bedava arabaya bindfü. 
gıbl :Ccr't ıtinaların esere verilecek - Uha, uha! Hıc çagınJınaz mı? tster isen sen de 
kıymet üzerinde hiç bir tesiri olını- Dlyc bağırıyoıdu. kemrın çal, 
yacaktır. Ben bir kö.,eye büzüL'llü~. ayak - Gevezeliği bırak, ökuz.ler ilzcrl-

6 - Mua.JYen bir kıt'a nrnnma- üı.crlnde knlmış idim. Çünkii otura- mc cloğru gelip beni kokluyorlar. 
makl:ı beraber, tevdi edilecek fotoğ- cnk yer yok. Okilı.lcrin nrasındn ne Kcndılc.lndcn olmncbğımı anlnrlar
rnf nilshnlannın l8X24 den daha yapacnZ:ımı ş:ışırdım. Ökilzcilnüıı sn bir yerimi ısırtıcaklnnruı, ynhud 
bilyük olması lOzumsuzdur. tckilline muva:~knt ettiğime pek boynm.lnrı ile bir yerimi y;:;rnlıyn-

7 - Bu sergiye i~lrak edecek n- canım sıkıldı. Ben bir arabaya bir caklnr nn hic şüphe yok. 
m::ıtörlerfn ~erlerini birinci mııddc- iki öküz konulacak zannetmişUm. - Aman Alfrcd, bunlar vahsi hııy 
d"ki tarif dahilinde vazıh adre~lcrl Yoksa clll mnrkın hatırı için kendi- vnn değil, adama alışıktırlar. 
ile birlikte 10/Birinclldinun/1040 mi tehlikeye koymak kadar b:r bu- - Halt edip dunna. Eskiden ço. 
tarihine lrod81' büromuza tcvdilcrl d:ılalıktn bulunmazdım. banlık etmedim. 
riı::a olunur. Ar:ılm hnltik:ıtcn pek hızlı gidi - - Ey ne yapalım nrkadns? Bfr de· 

fa arabaya girdik. t~•kıımııyız k.I. 
- Sen1n bulundu~un ar<ıbaya 

gcı;ıııck mümkün ol.:a idi. 
- KnLll d~il. iki ar::ıbanm ara

sındaki açıklığı görmOyor musun? 
S<>nm yere di~verirsin. 

Ru da doğru idi. On : , ~:ı incit 
yııklu hir ar, hanın tckerleklcrı nıtın

d:ı ezihnı'k hiç hoşa gideı: bir şey 
degıJ ıciı. Kt•ndi J;endlm~ du, undıık
te.n so•ırn :ırkndao;ımn: 

- 1'rcdrih! licnim nklırrı:ı hır ~ey 

deldi. 
Dcdım. 

- Ne ı:ıbi? 
- Ren bu okutlerin urnsında ne 

yapacagıın? Arabalnn ıl:zerfori de 
açü-. Demin ııksırdım. Nezl~ olmu
~m. 

- Ne ~apalım? 
- Acele etme söyllyecc{:lm, nasıl 

eılsn ökiizcünün elli marlnnı ııldık. 

Yani bundan aonra bilet para ı ve:r
mcğe h::ıcd yok. Bu arub:ılardnn me
lim. Ba:ıkn şlıncndi!ere biner.iz. 

- N::ısıl iııece~i7.? 

- Yere otlıyı:ılun. 
- Fakat arnbn pek hızlı gidiyor . 

Parçal::ırurız. (Arkası var) 

-E iJ 

Lirab.I Lira 

1 2000 :ıı:::: 

1 1000 -
% 7M -

' fiOO -
8 ll50 - !000.-

S5 100 - 8500.-
80 58 - ~.-. 

806 iO - 0000.-

Tii rkiye İş Bankasına · para ya
tırmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, ayni zamanda taliinizi 

de denemiş olursunuz. 
K~dcler: 4 Ş\Jb:ıt, ? M:ı- Kumbııralı "e lcumblınıaız 
~ıs, l Agu:;tos, 3 lJ..mcıteş- lıl"fap1 .. nndıı en az tlli li-

rin turil f('f'inch :v~•.Ptl 1· r:ı· bulumınlar ku~a~ a 
dııhıl <:oilırler. 

Malatya Valiliğinden : 
1 - :Ek«•ltm<-yc kım ılııı ı~· 

Malat~ a • Akç;ıd. g ılhrnıİ ulıınun 1 + 8?{1 kUoır.etres\rıdcn S ~+ cı1 
ldlometresıne kad:ır pmiı.e yc.1 mş:uı1J 

2 - 13u ıg• aıl e•ı •• k 
A Keşıf 

ıs Sil<ılı 1 fı~~t 

C Ferıııl ''l hıu•u şartıwme 

n Eksıltn t şıır1namesi 

E - Muknvf>lemım(' 1 

3 - Jşln muhaınınf'l kl.":ilf rıt:dell 64 1162 lırıı 33 kuru tur. Mııvııhklif 
teminat 3952 lını 6- kunı• tur. 

4 - Ek--.•11me l6/12/l'141 tarıh ne rasUı~an p<ı>..arlesi gun s~~ı lCl ~ 
Malaty:ı vılı\'·"t daimi en ımcr.ınct- I· f ·<ılı z:ırf u~le yapılacrıl:t11. 

fj - 249() sayılı :-trttJrm. , t•k<ıltmcT \'C lh:,Je kanunu hükümlerfoc Ctıte 

ha:urlanımı; teklif mc-ktupl:ı ır.ın ıh."lk !:, • tinden btr <ıaat evvelin" k <1:ıJ' 
vil~yet daimi eı\t:Wn,..nıııc ın. ı.1.1uı. muhnbılınde u.vdi edılmct;i ve ıhalcdcP 
ilç gün en·el 'füınt mıfı., mudurlııgılnden t:nlıyet vesikası ..ımm. ııı nı~· 

ruttur. 
6 - 1hnlenin b«i~Jınin 2fıCIOO lirası lt4(l yılı husuııi ia'arc butcerundeıl 

ödenecek Ye gt>ri luılrır ,.,. rd. c'lıı 1941 yılı butfcsmden tf'S\'İ) c edılcccktır. 
7 - .P,p~t:ı il.- gönderıl tiJ;. u-Jı liüı:ımı•lerıı muayyen muddct z:ırfınd:t 

v\inıd etmeıllt'~ ~ ı.İ7.UndC"r mesulı'•(t knbul edilmez. 
8 F:ızl:ı taf ıllıt . lmnl· ı~tı) enlerın vıhıyct rıa!l:ı mudurlu0 unc mu"' 

racnııtları Ufln olunur. ((1(1(1'.h .:11228. 

~hisarlar U. Müdürlüğünden :I 
1 - Mevcud niimıır.<>1t rl mucibince lS krıll"ın 1ırça muk>.cıhhıdı ııam '• 

hesabına p.ıuırlıkl. s;ıtın alınacaktır. 

2 - Paz:ırlılr 6/12/1940 cuma gunü ı:ıat 14 de K:ılıata~d. Leı rı:ı.ım ve 
Mübayaat şube!:inc!cki alım k<>mirvonunda ~·:ıpılar. ktır. 

3 - Numune sozu ı:e\•'ıı ~bC'd•• goruleb!lir. 
4 - ~stc:klilenn Jı:ız:;rlık ıçın tayın olunan gun ve saatte tekl t ede< k .. 

ıe~i fiyat iİZl'Iİnden "ic 7.fı r.ııvcnme nra1nrlyle bırlfktc rr.ezl:ilr )ıoml Y· na 
miirac:ıatlnrı. (11198) 

1 _ D_ev_I_e_t _D_e_m_ .. _iryolları Iİcinları] 
Muhammen bedeli (llih(ı) lira olan 2 adf?d hına komprcsuru ıo 12/940 

8alı gunü saat (11) on bır.lt Ha:>·d:ırpaşadn ıar bınası cLıhılindekı } omıgyoıı 
tarafından açık eluıiltnıe ıı ulılc ı::ıtın alınacaktır. 

Bu işe gırınek istiyer.:uın (135) llralılr muvakkat teminot ve :ıumunun 
tayin etııti ve.saikle lıirllkttı ~kmltme gunu fantine karlar komi5yon muı a-
raatlıırı Jiıı.ımdır, ı 

Bu işe ait ş:ırtnarr.clt:r llnmıs)ondan pr.rnsız olarak dağıtılDıı ktadır. 
(11151) 1 

Devlet Limanları işletme Umuın 
Müdürlüğünden: 

-
ı~ıetıncmiz muan clf.t ~C1 "'uımne ııı 1.aklb eden koıntsyoncu 1ıe m .. ıjct 

nıemurlcruıa evvelce verılmis olan l:..ıı neler I. K, sam 941 tıuıhinaen ıuba
ren hukümsüz kal.ıc..ıb'lDdiUı )enılcrinı .ılmak uı.e:rc Galata merkez ııı~
ınızda isletme ııul>esl 1mıaırıeı:1t servisine mur:ıcaat ııızuınu mm olunur. 

dl37h -Emlak Almak ve Satmak istiyenlere 
tstanbulun her scmtınde h~r çeşit eml!ıl. almak ve s::ıtm:ık içm en kıS' 

yol satış salonumuzun zıyaretidir. 

Satıcıdan n1ınnn teşhir ucrcti: Bir liradan aşagı olmamak uzcr( uı; ~ i 
cin bin lirrdn on iki buçuk ı.uruştur. Satıştan sonra ba~ka ücret ahnnııı:Z. 

(11302) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Vilfıyet huki'ıınet biıınsının çatı kısmında yaptınla~:ık 593 lirn ı.eşıflı 61\:J 

iıfinc istekli cıknındı ındnn eksiltme on gün uzntılmıştır. ikinci munakasai 
16/12/1940 p:ız:ırtesl günu saat 15 de l\lilli Emli!k Mudur1ilgundc topı:ı
nacak olan komisyonda )apıl,ı<',ıklır. Muvakknt tcıninııt 45 liradır. 940 yııı
ruı nit Ticaret Odası vesika ve bu is• benzer 50b liralık iş ynpl.ıgınu dnir 
ehliyetname ibraz edilmcs1 lı'\7.ımuı" (11444) 

Sahibi: A. Ccmalcddln 8araçoölu - Neşriyat MUdnrll: Macid Çetin 

Dn..e:ı.ldıiı yer: (H. Bekir CUrıoylar. ve Cemaleddln larac:oAlu ınatba~) 


