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SiYASi HALK GAZETESi 
Her yerde 5 kuruı 

HOKOMETIN 'MÜHiM BiR KARARI 
Memlekette büyük bir hububat 

stoku vücuda getirilecek 
Hükiimet bir kararname ile buğday, arpa 
çavdar ve yulaf mevcud~na el koyuyor ·~~·. MihvC'r ı.ıolitikasına rm· ve ııropagandacılık 

Utün gnzctcJer B. Jkan
eoı: mühiır. hfüJmeleıin 
l'(\eceği hakkında keha

de bıılunmag• b'4Şlndılar. 
'l'uw - lWyan harekMuu g&terir harita BU HUBUBAT SAHİBLERİNDEN DEGER FIAT-

'llllar deyinC<! de bilhn&:;a Yu nan l ı la r 
i ile Yuna.rut5tanı km.de- 1 · 
rdı. Mihver evletlcrinin j A d 

~df'vJctt~ı nc;ı bır.vaziyet yasaran a 
11<\tını ıatiy0<:1 klen ılan o-
JOtdu. • k 1 
~1~n naı.armr11 Ak denize a p 1 ar 1 na 
~ anlar havalısınc in'ita· 

ııonra, heııüz çok bir,.,,,,_ geld.ıler 
~~meden tahmin edilen 

deği§iklıklerın ve altüst 
tın hiçbirinın vukua gel- • 

lngiliz 
tayyareleri 
bir zafer 
kazandı 

LA VE PEŞİN PARA İLE SATIN ALINACAK 
'..An1tara, i (Husus! muhabi- buğdaylar 7 loırU§ 2.5 nntim- tine göre ekstra. 6 kurut 76 kilosu ~.6 ~n 6 ~ 

r ;, n) - Çavdann Top- dezı 8 kurup kadar, çavd&nn ıa.ntlınden 6 ku.ru§ 25 s&nti- kadar, siyah ve çakır arpanın 
ı a· ~ .. Heri ofisinin i§tigal ldlaru 6 kmııftur . .Arpalar)")- me kadar, beyaz arpanın kilosu 5 kunııı 25 santimden 
ınr ' i'88Ul.8. alınması 5 kuru§ 75 ea.ntime kadar ve 1

• 

hüh . ;an.rlaşbrıJ.mıebr. ., yula.fuı kilosu da 6.5 kuruea 

Yeni b n.rarnameye göre Başveka 1 etı• n bu husu S· kadar azamı mUbayaa fiyatı 
Toprak rn .1~alleri afiei buğ- tesb!t edilnıi§tir. 

görüldiı. v; ı· Balkan- Yunanlıların geniş ArnavudJuktaki hava 
Çok, pek çoh rnUhim bir 

~u?ldu_. F~~at b:ınu ~ ~eırı.- ihata çemberi harblerinde İtalyanlar 

day, çavuar, arpa Ye yulaf ta tt• ıw • t bl • v Ayn bir kararname ile Top-
mabsullerin<len memleket lh- neşre 1 g 1 e 1 g rak Ofisinden yapılacak sa-
tiyaeı olarak stoklar yapma- tı(ılann fiyab tesbit edilmiştir. 

Jdecılennm hı~ bın a- d J .. h. • d•J 
lldan gc:l.innemi~ti. ttaı- ara ıyor mu ım zayıat ver ı er 

~~?,~ n ~ij~~ !ERGIRiNiN.Düşr;ESi BEKLENiYOR BiR ING!LIZ NAZiRi DiYOR ll : 

ğa memur edilmiştir. Bu mal- Buna göre bazı yerlerde mU-
lara değer fiyatlar mukabilin- rA.lı.kan. 1 (a.a.) - BlııJTekAlet- Bir taraftan çiti.çinin keııdish:ıe bayaa fiyatla~yle hıtanbul, 
de el konarak ofise devredil&- tıllı teblil edDudfUr; elveciill bir fiyat bekliyerek meh- İzmir ve daha ba%l vilAyetler-
cektir. Bu stoklardan 8491 BWr:ömetin, butdll7 ilini MUh 1Ulünli pnzara sevketmekte atır de alış kilo fiyatlarına M pa-

;o} besablr>n VC' Umıdlen ·------------ ------------

eayılı kanunun ikinci madde- Glarak bal içlD aJmıa cıldutu lı:arar- davranması ve dl~er tarafdan bu- ra, diğer yerlerde 70 pı.ı.ra ve 
sinin B. fıkrası ve 21 ve 22 inci Jar, buıGnkG. ..-ın1 CMete P. Db babat stoklarına sahib tüccarın mtı- 2 kunış ilave ederek sa~ yn-
maddelerine tevfiknn ve ayn- ~. temadi bir fiyat tere!ti1Une tnUza- pılacacakbr. etti. Romnda hır kaç gUn it I I b d 

ezileceği zunnolunan Yu- a yan ar ço.m er en 
~rı, bir aylıl• bır harb ne- kurtulmak lçın şimale 

~d~ ~kdeni?.dekı 1t.:;IY3:n ! doOru ric'at ediyorlar 
nı adeta SJfırn ındırmış __... _ 
· Bugtin Yunan ordulan ı 

~lıtnn istiklal Ye haysiyet- Londra, 5 (a.a.) - Taymis 
bir şampiyonu gibi ltal- gazetesinin Atina muhabiıi ya- l 

~ lilftsuıı aefod ye rlar. Bu nyor· 
~-~ rnahnlh bır :tesır yııpmak- Cebhenin merkez bölgesinde 
~ıyarak bUtün cihan po-1 yeni ve mWıim bir Yunan iler- , 
bi lnda bir rol oynayabile • lef\esi knydedilmektedlr. 

t· ınahiyetı haizdir. ltal- lwvvelce zig-?..ak olan Yunan 
1 

)d kuV\•etinin lnymetsizliği I battı son harekat neticesinde 
llo alin.a çıkm&sı il1.erine dlin-

1 
aşağı yukarı diiz bir çizgi hali

tıkasında behemehal vu- ne gelmiştir. Bundnn insnnca 
~el0cek inkişaflara intiza- 1 tasarruf hasıl olacak, Yunan 
Şi~dilik yalnız Balkanları ordusunun t rruz kudreti de 

1 1-0ıur c-k diyebilirız ki Yu- artacaktır. Ayasaranda ile Er- 1 
\ı ~eri, henüz knt'i neticesi- giri de dUştüğil zaman - ki 

1 
lttınaınış olmaldı:ı: bcrabeı·, buna intizar edilmektedir - ceb-1 

~hnazsa bu k .. mevsimi için he daha ziyade kısalacaktır. 
ııta nlann stıkfın ve sulhunu Cebhenin en son cenahında 
~ tınıştır. l{Uçiık ve Jrnh- kavdedileıı mUhim ilerlemeler 

b· n Yunanistanın ıfa ettiği de~ müstakbel hnrekat için pek 
~ lııneti bütün Balknnlı doat- ı mUsaittir. · 
~ ı..~eriıı bir memnuniy~t ve 

1 

Bu suretle Yunan ordusunun 
\'ıabbct ilo karşıJ:ımaktadır- ileri harekatı sağlam ve metod- , 

Ju bir suretle devam etmekte 
~unanistanın vazıyeti işte ve düşmanın mukavemeti tedıi- 1 ~ ~çlkça anl~ıld . O büyük ı ceu kınlma.ktadır. 
~u"~ım ve cesaret ıle ölmez Düşmanın kuvveti ve imkan-'1:. idealleri uğrunda harb I ları küçünısennıemek lüzumu a- 1 

't'i} şikar ohnnkla beraber, nihai 
\.; rkiyeniıı vaz1yctı de ayni zaferin Yunanlılar tarafından 
~ı;edc açıktır. Türkiye, İn- 1 elde edileceği kanaati umumi ve 
~ r~ ıle al<dettıği ıttifaka sa- (Sonu sayf;ı 3 siltun 5 de) 
~ni en salahiyettar bir a-
Qı.L· ilan ve teyid eylemiştir. 

1

-------""------,- ı 
!iJı.!~ıYenin politikasında değı- r ' 
~ 1k ve aöııeklık zihne sığar 

1 
Muamele ı 

~Şey değildir. 1ttıfnlünn sa
~:~<U.ıni ve hcrhnngı şekilde bir 
•~ uğradığı takdirde, şe
~ Ve istiklalini şıdd tle mUda
,~.edeceğini bildıren Türkiye 1 ~-.ı zamanda bi~ bır macera 
§:Yacağını ve hiç biı: devlete 
~ düşmanca bir harekete 
~nuyncağını .:ın anlatmıştır. 
~ ~u §Grait nlt.mdn Türkiye 
~l lhtimale karşı hazır bir 
~e yekpare bir kale gibi dur-
'l' tadır. 
~ Urkiye ile Yunanistanın ce
~~~çık ve dUrüst mesleklerine 
~·-!_etler Birliğinin uzak gö
~.lu ve dirayetli siyaseti de 1 
~ llnam edince, Balkanlar artık' 
~ ver entrikaları ve emelleri 
~ki tnüsaid bir zemin olmaktan 
~ ı. Molotofun Berlin müliı-
1~ hakkında son verilen ma
tıu{ tın ne dereceye kadar mev
~ olduğu bittabi kestir:ilemez
"1: de mülfi.kattanberi siyasi 
lıa kayiin c<?reyanmdn göze çar- , 
~ v.~ıflnr S?vyctlcr Birliği
~ otedenberı kararlaşmış 
'1l leğindcn inhiraf etmediği 

1 
rıaatini veriyor. 

~ ~~lkanlann buyUk altüst ol- . 
h.a'<l~a fiimdilik maruz kalnıı
~gının tahakkuk etmesi Bul
lıa~:eta.ncla bir dereceye kadar I 
iti?-aı sukutlanna sebcb olnıu§ 
au} t~akki edilebilir. Vakıa 1 

garıstan ötedenbcri sulha 

vergisinde 
değişiklik 

--o-

Bazı kUçUk sanat er· 
babı muamele vergi
sinden muaf tutuldu 

-<>-

Haziran 940 tarihinden beri 
mer'iyet mevkiinde bulunan 
muamele "ergh;i kanununun 
tadil edilecefri hakkında son 
günlerde ticaret ''e sanayi er
babı arasında ba7.ı şayialar 
dolaşmakta idi. Ankaradan a
lınan malCımata nazaran filha
kika hliki'ımct imiz gördüğü 
lüzum üzerine 3843 numaralı 
muamele vergisi kanununda 
tadilat yapılmasını istilzam e
den bir kanun layihası ihzar 
ve Büyük Millet Meclisine 
taJ{dim etınektecliı·. Bu tadil 
teklifine göre tatbikatta kü
~ük san'at mi.iessc .. eleri için 
hasıl olan müşl,ülat bertaraf 
edilmekte ve eski kanuna gö
re defter tutnınk, beyanname 
vermek ve saire gibi mecburi
yetlere tabi bulunan ba1.ı 
san'at erbabına vergilerini se-

(Sonu sayfa 2 ıütun 4 de) Uüsoyin Cahid YALÇIN 1 
<Sorıu ayf 8 eUtun 8 de) ----------

Yunanistan mUttefik
lerln ilk zaferini 

kazanmış tir 
• 

ea mUstahsilin ihtiyaçlannı t.&- BW,.onunm ki, 90D WNnlarda ren ma~anm piyasaya arzetmeme: Diğer bir kararnameye göre 
mJn etmek suretiyle peşin pa- buğdayın ft a1elbıuln bububatm lerl bu _iırtlkramz manzaranın belli zahire ticareti ile uğraşıruyan 

Buğdaylar yerine göre, eks- teYkalAde lmmer dob:1ıaDıe istikrar Buj!day fiy:ıUannı ırıUstahsile v:ı• hakiki ve hükmi §ahıslar bu 
ra ile satış yapılır. ıtyatlan ve bunlann tırn:li bazl barlı iki unsurunu ~kil edıyordu. I müstahsillerden gayri bütün 

tra mallar 7 kuruş 75 santim- tfade eden bir manzara anetme- edecek bfr hadde tutm:ık ve cıtt- kararın ne§rl tarihinden son-
At.ina, 1 (a.cı..) - Yunanlstandaki den 8,5 kuru§a kadar. Diğer _mette ____ fdi.,;·----------------•(•S•on•u•ı•aiiııy ... fa•3.,s.ü.tu•n•4-de•)- (8onu aayfıı a ıUtun 4 de) 

lnglliz umwnt karnrg~hı bugOn ln-ı~llJlfilZ!Jm .... mlıı:m ................................................ ~is.tlllll:llBlll!!lll!lillll .... lllır:lm .... ml ........ ~ 
~iliz tayyarelerlnln mühim bir zafer --------------------------------------------------, 
bzandıklanru-aısm.cn bDdirmekte-
dir. 

Resmi bey:mattıı fliylc deniliyor: 
Dün dü~ıın haUan üzerinde ce-

reyan ed~ıı şiddetli bir muharebe es
"" ....,nrfıı, nvcı tnyyıırelcrlmlz bir çok 1 
clOEman tayyaresJ dü1llrmU111erdlr. 
'.ı. ... 1 ......... 1cn bolgesinde alclAcele 1 
ricat dmekıe olan dU~an kıtalanna 
lngi11s boml>tırdıman ve avcı byya
rden .muvafiDklyctı.i hücuınlar yap
mışlardır. Bir grup yolların bir~ 
bir noktayı ve kıtaat toplantııannı 
bomberdunan etm.iş, Tepcdelene ve 
Berat'a giden 7ollnra tam Llııbeiler 

kaydedllmiftir. Düşmon tayyareler!: 
bombardıman tayyarelerirnizle k.arp 

1 
la~aia ~üs etmemişlerdir. 

Ayaısaraoı\a açıklarında bombar-1 
dmlan tayyareledmlz biı torpido 
muhribine hücum etmiı ve iki tam 
isnbct kaydeylem~rdir. Diler bom
balar geminin yakınına dl1$mÜiUlr. 

(lonu uyfa 8 eOtun Oda) ----··· .. ·----
Asker ailelerine 
yardım başladı 

---o--

.Anll.nradıı bulunan Belediye Muha. 
ııe!Je Müdürü Muhtar Acar diln asker 
ail4"lerine yapılac~k yardım için 40 
bin liralık mOnnkale knrnrının ">'ekCl
lct tıırafındnn t:ısdik olundufunu 
belediyeye bildidlmiştir. 

Bu ltih:ırlıı asker allelerir.e yardı-
ma derhal bıı~lıınmıştır. Bunun için 
her knuı lüzumlu olan l>ütnn tedbir-
leri nlınıslır. -Asker ailelerine yapıla
cak yardım büyükler için 5 küçilkler 
içiı1 2,5 olmak üzere hiç bir zaman 
30 linı) ı gcçnıiyccektir. Evi olmayıp I 
ta kira ile oturan muhtaç asker aile
lerine ayrıca 5 liradan 10 liraya ka
dar ev kirası verilecektir. 

ÇOLAK 
MOLLA ---·---

DUnynnın yetiştir
diği en kuvvetli ve 
en mahir pehlivan 

• 

Örfi idare komu
. an ~ığının selihiyeti 
Bir kısım zabıta saUihlyetlerl örfi 
idare komutenhöı emrine devredildi 

lifeleri kanununun 6, 13, 14. 18 vo 
ıı in~i maddelerindeki bütün va.ıi

ı. ve Allıblyetleri Ddisııb etmif bu
hıiunnkuıdır. Biıuıenrıleyh bu mad-

BULGARLA 
NE İSTER? 

Makedonya komitesinin esrarengiz ve 
korkunç teşkilatı sırra dayanıyor, sırrın 
kuvvci müeyyidesini yemin, yeminin te
minahnı ise ölüm cezası teşkil ediyordu 

8 

örtı tdnre kanununun 2 inci mad
de;i ınucibınce; Vekiller Heyeti ta
rafından ta;rin ve tesbit olunan ublta 

anlılhlJet ve vazifeleri askeri makam_ 
lanı intikal ebncktcdir. Bu salAWyet 
ve vazifelere müteallik karar ve e

mirler mahalll zabıta marifeti Ue icra 
ettirileceğinden bu hususda Emnl-
7et Mildurü Muznfler Akalın dün 
abahtan itibaren örfi idare komu
tanlığı ile temasa geçnU, bulunmak 
tadır. 

YAZ AN: 

A. N. K. 

delerin ihüva etmekte olduiu, bııl- Mokedonya komitesi, l893 se
len nıluıtııu bo:-.acak sekilde ve re- nesinin karanlık, yağmurlu bir 
uılet rıayılacak surette sarb~u"k ve kı~ gecesi, iki Bulgar hocası ta
snrh~ukla ibara tecavüz w taar- rafından Perlepede kuruldu. 
nız.; şehir ve k.nsııbal:ırda 1aat ı• Birinin adı Damian Gruef, diğe
~ sonra gramofon, radyo veya rinin adı Pere Tocbef olan bu 
caz çalarak mah:ılley.i tacu e~ek, =iki=· =h=oc=a,=k=en=d=i=lerin==i=be=ll=i =e=tm=e=-====S=o=r.=uc::s~cıy=-f-a= ="=.ı=t u=n=1=de=)= 

Bu 1.arfbden itibaren iduei ~e 
Komutanlıj"ı, zabıta snlAhiyet Te Ya-

resm1 vesikası olmadan abone, ilin 
ı.oı>lamak, pntaj yapın.ah, dolandın
ollktan suçlu olmak, terb~eye ve 

(Sona uyfa 2 ıütun ~ da) 

-Harb , . 
• • Sovyet - Amerıkan 

Vazıyetı münasebetleri 
Neden Alsas-Loren? 

1 
Yazan ı · 

HiKMET ILGAZ 

On yedinci asırdan itibaren 
Almanlarla Fransızlar ara
sında zuhur eden bütün ihti
laflarda Alsas - Loren mese
lesi mUhlın bir mevki işgal e
der. Galib taraf bu iki vilaye
ti kendi ülkesine ilhakı birin-
ci i~ bilir. Bu sebeble Alsas -
Loren bir zafer sembolü gibi 
asırlardanberi elden ele dola
uır. 

Bu iki vilayet Alınan mı
dır? Fransız mıdır? Alman
sa Fransızların, Fransızsa Al
manların daima bu meseleyi 
lrurcalamaktaki maksadları 
nedir? Bu mesele hallolunma
mıa bir murunma değildir. Bu
nun en iyi cevabını gene bu 
villlyetlcrin halkı verir. Siz 
nesiniz diye sorulduğu zaman 
ne Almanız, ne Fransızız der-

düzeliyor 
---o--

New - York, 5 (a.cı .) - Reuter: 
Nev. - York Herald Tribune'un Va

lington muhabiri bildiriyor: 
Birleşik Amerika ve Sovyet lıukü

meUeri ına ıencsindenberi kapalı 

bulunan Vlnd.ivostook Amorik:ı kon
aoloshanesinin yelidco aı;ılmasıoa luı 

rar vem1işlerd.ir. 
Bu, Sovyetler tarahr·dan Ameri -

kayıı yapılan ilk mUEaadekArlıktır. 

Bu lllescle, son aylar zarfınd;ı Sovyet 
sefiri Ounansky llc Sumncr W cles 
arasında yapılan multlkatl:ırda müza
kere C<!ilcn meselelerden biridir. 

SoVyeUer Alman 
askeri tabiyesini 
beğenmiyorlar 

SABAHTAN SA 

Denizlerden 8-10 ay soııra 
mahrumiyet Almanların 

felakettir! eksikleri! 
f KAUÇUK, BAKIR, PETROL]~-.... ,. 

ALMANYA 

FQ NSA 

• Namları dünyayı kaplayan I ler. Alsaslı veya Lorenliyiz 
Koca Yu.suflan, Adalı Halilleri cevabını verirler. Dilleri, kill-
er meydanında. .. Mat.an bu. türleri, örf ve adetleri de bu 

---0-

Moskov:ı, 6 (a.a .) - Kızıl ordunun 
organı olan «Kızıl Yıldızı gn2etcsi 
nesrcttiği bir makalede yıldırım har
binin leh ve alcyhlndı.: ınütalc:ılar 

yürüttükten ııonro dlyor ki: 

Alnuı.nyanm bu harbe girerken tıcaret filosunun tonaj yekimunu 
ve bu yeıkfınıdan ue kadarını kaybetti~i ı:Ö!iterir kroki 

IR\ eğil Almanya ve ttalyn gıbi °===" denizlere knpıL-ırı J :ıp. 1ı o-
denizlerde nrndo bir bazı İngifz nal 
llyabruı a1'ır dnrbeler \"Urduklnno 
blldlrlrken bir noktayı iUrnf edıyor
lur: Evvelki gün bir ko(i}C<!en 200 bb 
ton lıacmlndeki gemiyi b:ıtırdıklarm 

""'b' iddialarına hak verdirecek 
nıüdhiş pehlivanın hayatmı M. mahiyettedir. 
Sami Kam.yel pek yakında ga.. I Alsas ve Lorende bir hikimi-
zetcm.izde yazacaktır. (Sonu sayfa 2 ıUtun 4 de) 

.~=::;~-:1;~-;-;~;;~;;;;;;ı~.------------mm;ıı-•----.lr 
Diışmanı yalnız kot'i lıir muhare

.(Sonv sayf S ıOtun 3 de) 

lan muha:rib memleketler, 
hatta tngiltere ile büt 'in A \ rup:ı bl
tnr:ıfiarı dı:ı bu l . son derece 
ı..ahmctli coemckted'ı Almımlor aı;ıkJ .(6oou ~~f:ı 2 sUtun 7 de) 
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YAZAN: 

HALiDE EDiB 1 

No.9 -, 

Karanllk •Alancelerl 
Zifiri karanlıkta bir adam, onun 

ilk geçimsizlik 
alametleri 

Tornistanı kuvvetll 
tanklar 

ayalma bamusta. Elile bl1 .-.ı IÖi· Bir Ajans ie1grafa Ymıanhlann 

YENi SARAR 

ŞEHİR HA • 
1 

iNGiLTEREDEN MOHilVI l~iK.lroKu;,~~uRKI~ 
DARDA MANİFATURA GELECEK

1 

Bir müddettenberi İngilizlerle 
cereyan etmekte olan ticari 
müzakerelerin neticelendiği ve 
İngilizlerle geniş mahiyette ti-

(Baı tarafı 1 inci sayfada) 

neden seneye ve maktu usu
le tevfikail ödemek imkam 
veri1mektedir. Bu arada tri· 
kotaj, piastik eşya, çamaşır 
mandalı, terazi, baskül, ve 
her nevi maden kaplamalan 
~ yapanlarla diğer bazı kü
çük lil8ll'at müesseselerinden 
muharrik kuvveti beş beygi· 
re ve işçi adedi ona kadar o
Ianlarm bu haktan istifade 
ettirilecekleri anlaşılmakta· 
dır. 

Esase.ıı 3843 numaralı ka· 
nunla i§Çi sayısı ve muhaITik 
kuvvet balmmndan muafiyet 
dllmda .kalan sınai müessese
lerden, müessese sahibi de 
dahil olduğu halde i§Çi sayısı 
glnde onu ve ınuhaırik kuv· 
vet kullananlarda da muhar· 
rik kuvveti beg beygiri geç

meyenler ile, muharrik kuvve
ti on beygiri geçmiyen vaJs.. 
Biz ve elekli değirmenlerin 
sahibleri istedikleri takdirde 
muamele vergileri götürü o
larak tahakkuk ettirilebilir· 
di. 

Ancak bazı küçük san'at 
erlabma bu hak verilmemie 
idi. İşte hiikiimet bu kere ha· 
.zırladığı kanunla bu hakkı di
ğerlerine de 1:eşmil etmek SU• 
retiyle vatandaşlara yeni bir 
kcılayhk göst.ennek istemiş
tir. Bundan başka maktuiye
te raptedilecek bOOmum ktl
çllk san'at müesseselerinin 
birincikinUD ayı zarfında 
bağh bulundukları varidat 
idaresine tahriren müracatta 
bulunmaları liımdır. 

cari anlaşmalar imzalandığı An
karadan gelen haberlerden an
laşılmıştır. İngiliz Yakınşark 
ticaret birliği mümessilleri ile 
İstanbul manifa~cıları ara
sında yeni müzakereler yapıl
maktadır. İngilizler memleke
timizin muhtaç olduğu biltün 
manifaturayı temin etmeğe ha
zır olduklannı bildirmişlerdir. 

On beş kuruş aylık 
olur mu? 

• 
Yeni Sabah Heyeti Tahrirlyellae 

936 yılı haziranının 16 sında 
Sultanselim camii vlızlığına mahi
ye 600 akçe maaş ile ta)'in edildim. 
Senelerdenberi on para maq alma 
dım. Sebebini sordum bir para il~ 
akçedir, aylık beş kuruştur. Vakıf.. 
lar idare meclisince vakfın ademi 
mı.isoadesine mebni klrk beı kUl'UI 
zam ile maqırn elli kUruştur diye 
emı.i şifahi aldım. lllaqı sabıkım 
Muradpa§a cuma vAızlığından ma
hiye 300 kuruş maazam 1500 ku
ruıı kadar almakta idim. Münhaller 
zuhurunda baaka ~ iızhklara cliğer 
zevat tercih edilmekte, gadrim te
madi etmektedir. Derdimin nesri
ni dilerim. 

8ultaHllm camlt vlızlarııulan 

Bu sebeble manifaturacılar 
birliği yapılacak idhali.t için ge-1 
niş bir liste hazırlamıştır. Bu 
sebeble evvelce tesbit edilen 500 · Mehm-bin İngiliz liralık manifatura._ _______ .... ___ _. 

idhalitı 5 milyon sterline kadar 1 Ô 
çıkanlacaktır. • rfi idare komutan-

fstanbut manifaturacılarının 
ihtiyacı olan ilk partiler önü - lığının salahiyeti 
milzdeki ay yola çıkarılacaktır. (B•ı tarafı 1 inci eayfada) 
İngiltereden gelen mallar diğer ahlaka uygun olmayan yabud dev
manifaturalara nazaran biraz letin emniyetine dokunacak aeki1de 
daha farklı ise de desen ve sağ· oyun oynatmak, temsil yapmak, film 
lambk itibariyle .daha iyidir. göstermek gibi suçlaı· baderna polis 

Bu son wılapna piyasadaki tarafından vaz'ıyed edilerek müddei 
manifatura ihtiyacını tamamen umumiliğe degil; örfi tdare Komu
kal'lllayacak ve manifatura fi- tanlığına verilecektir. Bu gibi suç. 
yatla.rındaki yükseklik de nor- lar askeri mahkemede muhakeme 
mal vaziyet.e düşecektir. edilecektir. 
Ammikaya yamn milyon liralık Bundan başka film ve senaryola-

Mm afya .taldı ı·m muayenesi ile; bu hal koılkınca-
Akdeniz harbini müt.eakib A- ya kadar şUpheli görülen şahısların 

merika ile azalan ticari müna- nezaret altında bulundurulmalan da 
sebetlerimiz son zamanlarda Örfi idare Komutanlığı salflhiyeti 
Basra yolu ile daha geniş mık- dahiline intikal eylemi,Ur. icabında 
yasta yapılmağa 1>a.9Iamıştır. komutanlık hususi ve umumi bil-
Dün .A,merikaya toprak mah- cümle nakil nsıtalanna da vaz'ıyed 
sulleri ofisi t.arafmdan yarım edebilmek salB.hiyetini almış bulun
milyon liralık serbest dövizle maktadır. 
ham afyon satılmıştır. Bu satış --•0«--

=a~~=:=1\~: Ço~!1P v~ !anil~ f!lbri: 
ni teşkil etmelct.edir. ~uradan katorlennın şıkayeti 
mal ~n vap~rlar ~ San- Çorap ve :Canill fabrlkalarmdak1 
Fransıskoya gıtm~~ır. A~- iplık ihtiyacı gilndcn güne urtmakta
dette de Çin ve ~d~~n!l ~g- du·. F::ıbrik::ıtörler eylülde parasını 
rayarak meml~k~ı~ ıçın ıd- verdikleri iplikleri henüz Sürnerbank 
~lt maddelerını getirecekler- müesseselerinden .al.ımaml§lardır. Bu 
dir. sebeble dün :Cabrikatürlerdcn mürek-

Sivas • Erzurum keb bir grub :Mmtaka lktısad Mü-
latikrazınm aon tertibi dürli.iğüne giderek vaziyeti izah et

Haber aldıimuza göre Sivas - Er
zurum istikrazuun 5,S milyon liralık 
7 inci ve son tertibinin Suskripsiyo
nu da diğer tertiblerde olduğu gibi 

halkın ve müeıısesatın rağbeti üzer.ine 
muvaJhk:iyetJe upanıwşi.ır. 

ınişler vekalet nt>2dinde bu husutıda 
teşebbüslerde bulunuhnasını istemiş
lerdir. iktısad Müdürlüğü Sümer
bank müesseselerinden bu busll5da 
malumat isteıniştir. Vaziyeti bugün
lerde bir raporla tktıs.ad ,.-eklletine 
bildirecek tir. 

l li m Köşesi 
Y•uı111 

Praf. Sal Mırd Dz8k -
Keşifler, ihtiralar 
Sesler ve Renkler 

-11- "' Dünkü yazmıı:ııda bir daJp1a 

karakter.istik mikdarlan 7aal -
uzuıılutu, silrat; ve frekaDS ~ 
daki milnaııebeti ~ Misal tir 
rak (la) notasını aldık. Şimdi -" 
fonnülü ziya ve rad70 dal~ 
tatbik edelim. o yazımızda ~_:. 
limiz lihi kJrmw, mavi, sarı..
her renk muan-eo bir ziya da"'14 
sına tekabül eder. Bunlardan~ 
taraf uzun dalgalı ve mavi taraf JOııl 
sa dal4radır. Tayfın kırmızı ~ 
dan dıflD& çıkarsak hararet ~ 
rına ve sonra radyo dalgaJaııaa #' 
deriz. .Mavi tarafından dJprı ~ 
sak ültra v.iyole, röntgen, aanaa 'il 
kozmik ~ualan yanı kısa daJgaJll 
mıntakasına gideriz. 

Ses dalgalarıwn uzunluğu ~ 
yönünden ifade edildiği halde b~ 
lara nazaran pek kısa olan ziya ~ 
galarının uzunluklannı daha ~ 
Unitelerle üade etmek icab edi1'1"' 
:S..ınlar i~in mikron (bir san~ 
renin on binde biri), mili ~ 
(santimetrenin on milyonda DJPl9 

Angştron (santimetrenin yüz ~ 
da biri) üniteleri kullanılır. BU -
üniteye göre kırmızının dalga ~ 
luğu [*] A 8000 ve mavinin ld 
4000 kadardır. Bu halde kırmızı ı-" 
ınavi rengin bir oktav a~ğısuıdadll'• 

FJzikde ve musikide sesler arasııt" 
daki farklar fasılalarla i!ade ediJi"
Fasıla iki ser frenkansı (veya tak" 
ribi olarak perdesi) arasındaki _,. 
bettir. Tabil bu' nisbet ınü~ 
dalfa uzunlukları .arasındaki ~ 
makiısüdür. Müzisyenler vasat cl8) 
yı esas aldıkları halde fizikçiler v
( do) yu aJırlar. Onların vasat (dOJ 
larımn frekansı (256) dır. Fr~ 
bunun iki misli yani (512) olan cıto> 
ya vasatın bir oktav yukar-"' 
yani fa nota dendiği gibi fr~ 
(128) olan (do) ya da vasat (do~ 
bir oktav aşaiısı 7ani (pes) 
Böyle frekansları beynindeki ~ 
2/ l ise bu faaıliya bir oktav d~ 
Kırmızının frekansı mavi greıcar 
sının yarısı olduiundan mavi, ~ 
mızıya nazaran bir oktav ~ 
dır. Musikideki bh' oktavda DOfll!"'!"'· 
olarak sekiz. rıeıı var ki bunlara 4ft 
re, mi, fa, sol, la, sl, do Giy~ 
Fakat mutedil aramda bunların '.iıf' 
12 ye ve alaturka musikide (Çlllffflı 
sesler işe girerek) 32 ye çıkar. 

sündm iUl ve bi- el.ine geçen tanldana biriDcL Yite.le 
ribirleriQ( giimıe- 5, ikincisinde 10 
den aralanDda aid mil gittiği balde 
detıt bir kavga tornistanda saatte 
çıkta. TerlQeaiz.. 80 mil kadar 91-
lik, ahmaklık ilk rate sablb Q1dak. 
hafif itbllmların - lannı btldirbıW. 
dandı. Ne hayvan- Bu süra1ıe ıV-

hldara. De e;teldik- de7i ~ 
1eri bJdl. Arala· güçtür. Fakat .._ 
rma belr.el llrdl ve hm babaierdaa 
on1an .,.adı. anlıyonız kl slln-

Diğer taraftan itçi sayısı 
betten ve motör kuvveti iki 
beygirden fazla olmıyan san
ta müesseselerine kanunen 
muafiyet hakkı tawnmı§tır. 
İstanbul Defterdarlığı bu gi
bi müemıeselerc usulüne göre 
fotoğraflı muafiyet karnesi 
tevziine başlamıştır. Muafi
yet karnesini haiz olan san
atkirlar herhangi bir suretle 
muamele vergisi vermiyecek
ı.dir. 

Bunun gibi Tayı.f dedijimlz bit 
oktavlık rad7aqon fasılasında .,.
renk sayıyoruz. Fakta bu ~ 
dalga uzunluklarına göre ~ 
kırmw ile menekfe arasına mil108': 
larca renk ıtrer. Nitekim .,,,._ 
bir göz bir buçuk milyon kadar rd 
biribir.ihden tefrik edebilir, bir --

..--.-.. p ARAZ iT LE R K RA U!-..., ~~_:.:,.-:; 
lan \'eya frekansları bakmlmd88 

HARB VAZiYETi 
BAdi1enln cerena eUlil mahallede ıü hilcumlan .._ Neden Alsas-Loren? 

sakin olan bu .kaYpcılarclaa biri pek zı harb mıntüalan.Jıda bir neft Yalı <Bat tarafı 1 ın°' •)'fada) 
biirmet eUW. lleYdtli. llQdllı blr tesiri 7aı>tı1ı lcin ıQacle de tank· 
kampısunu zi)'8l"de aiderek sinirle- lardan llJT'Jmwnüfadır. Jeti intihab için halk Pilebisi
rinl ,.erınc1en OJ'Utlml olan hldiseyi Görül1i)<or ki 1ıaı bOkGmeıUerln te davet olunsa Amerika veya 
anlatmak istedi. 00. ı&e baslarken hazırlıksız ve "9ıllıinlı& hm'be lirdili İngilterenhı kazanmaın ihtimali 
6teki: vardır. Fakat Almanya veya 

rivayeu.t r . ate. Her blik6met, Fransadaı.n birmuı· · kazann:ıası im 
- Ben de decll. S. ele lıa akıun mukadder olan lbbeU inceden in- ----

eve ıelirken bir terbiyeme çattım. ceye dtliüner* tedbirlal aınu,, ö7 - kAnsızıdır. Binaenaleyh lier iki 
ne soysuz, ne k8stah ~ var; lece harbe liaiidttlr. devletin bu hudud vil&yetleri 
.. __ b' · ı.x-ı ._ ....... tlErindeki tarihi davasını ı... ..... _ 
- ızım ......v .. eapıuw ~' Q'a· Kar-1 .... la kadın ..,..... ~ ...... ıa ka cihetlere hamletmek mec-
guna bastı... b ki 

- Garib se:Y"·- 11eıı c1a A7Di DO!t· ece an buriyetindeyiz. 
tada... Bazı kadınlar, ilbqıin]eriuha bur Irk ve lisan meselesine dair 

Fakat sözünü tamamlayamadı. nuna birer kOcGk ....ı tat17or, ileri •üriilen iddialar Alsas - .Lo-
lkisi de sustu. o ft,,._ kavga eden ayaı·•--ının .. _ . renin stratejik ehemmiyeti ya---1& __.. .,.._.. nında pek sönük kahr. Çünkü 
~ 80J'SUZ ve küstablanıı tim- cağı yeri ve l>a-
di karlı karşıya oldukları ..,ı..,ım11• caklarını a:rdlnla- bu iki vilayete sahih olan Fran-
ıa. Bir daha karanlılda kimse ile tı.yorlar. Bu am- sa Ren nehrini öne almak su-
ıı:.qa ikisi retiy.le Almanyaya karşı emin 

etmemeJe de içinden pulcüklerin hl&- bir hudud vaziyeti elde etmiş 
J9Din edbordu. meti bir iki delil• olur, Meç, Na.nsl, Ştrazburg gi-
KUçOk memur maat· dir. b1 hududa yakın müstahkem 

Kadınlara ,...._ ..a...:ı ----larıne zam Jepdacakl rını gösteriyor; .... meva:uer .: .ıcwııu; ordusunun 
muharebe kuvvetini arttırır . 

Bazı maddeler üçer, .,.,_. kmu1, karpinlerini ezil - Majino hattı da Alsas • Loren 
baWın ilQel' belet' lira artta. Jamıek mekten kurtlın- eyaletleri dahilindedir. Gerçi 

siııal lllDll. cıaar, ;ror; erkeklen al- bu harbde Majino kısmen tah-
JirmJıer pma. Dl· firi karanlık tclnde ahlbl belli ol- r1b edilmiş ise de bu tahribat 
ha:ret otuz para mıyan, bfnaf!Mlle;Jb diblyanın en "1- ancak toprak üzerindeki kısım· Jfi.....,. &Daf bu zeı kadınına aid oldultı z.ehabmı ve- Jara mttnhasır kalmı§tır. 
mt1l aemm çakara- ren kadın bacakllınm .,-retmek BW- Şimdi Almanlar bu ild vili· 
bUirkm memur ne kini veriyor. yeti Fransızların .arzusu hillfı· 
~a.:. ıı:İ Fakat Jtedm1v, masraflU. UDPUl- na ilhak etmekle Ren nehri gi-
bfi'l:A::;= Ln- ...,. süz de bu ı.uı.de1ai temin edebWr- bi bir tabii miniayı hazer za-
.._ - - ler: Çonb ~ •manmda geçmieler, inşaaı mil· 

Finmtlı. lra7ırmıt · Beyazı.n karımlalda ..ıatadılı tee- yarlara ve bllyttk fedakA.rWda
lken C"'!Qmbuıiyet rilbe edildi. Abdar. direkler, bul ra mal olan Kajino hattını Al
Wlktmellabı unu- yol atız1Aln .,.,_. ~ Zata maa hududlan içinde bırakınıg

tacalı akıldan cecmadi ve fite kil. kadınlar bC1tlla bir 78 çcnbm .-. lar, l'raıı8ız hududunu en a§&ğı 
çGk memurlara anı J'SP'e=stım o- meye aıı,taJar. Şimdiki conıılarm. yarım asır 1111Aht.an tecrld edil
ku3uaz. Ancak 1ıa -. llazlraDda soğuğun l1ddetine karwa biç bir tıima- miş vadyete getfrmillerdlr. 
temin edil~. o halde bu bet ye ve m11ha1ua vazlf.eıll de obnadJll.. FraılBızlan en ziyade muğber 
q için bakkala, ~ da: na ıöre çorab ~ IOkata çıka- v.e mttteesslr eden cihet budur. 

- Dur, yeter artık!... cak bdmlar -eler 7llZ IOnePJe ba- Binaenaleyh maksad Alsas • 
~ ve orılan biç olmam JDeV cakları brmz~pa- hem kendi Loreın. değil, mttstakbe1 bir mu

aud !Jyatlan muhafazan mecbur yollarını, hem bizim ~ q.. harebede l'ransa.yı kuvvetli ve
.-. bir eı ~ dmlatacaklardll'.. Belim hlwml ı p ıayıf bırakmak meselesidir . 

Bir delikanh; her ytl nişanlanma yolu 
ile kendini başkalarına besletiyormuş 

Dün asliye ceza mahkemelerine 
leleıı. davalanıı içinde en enteresanı 
ve en ziyade merak ve hayret uyan
dıranı Şahab iliminde suçlu bir ten
cin macerasadır. Mahkemeye sevki 
de cizdivaç vAdl ile itfab suçudur. 

Mahkemede dinlenilen iki genç 
1azın ~det.i de ilive edilince an
laşıbyor ki bu delikanh ıeçinmenin 
yolunu bu §ekilde bulmU§ ve birkaç 
de1a yakasını sıyırmaya muvaffak 
olduiu bu ücareti bir türlü bı.raka
manupr. 

iddiaya göre Şahab bundan bir 
müddet evvel iyi halli bir aile kızı 
olan Bayan Zerrin ile tanınmış ve 
arkadaiJ,ığa başlamışlardır. Kendisi
ni Hukuk Fakültesi son sınıf taw
besinden olarak tanıtan Şahabı aile
sine d'e takdim etmekte hiç bir beis 
gönniyen Zerrin; ona resm~ nişan· 
lanmalan için ailesine müraca:ıt et
mesini teklif etmiş ve neticede Şa
hab da bu cesareti göstermlitir. 

Hukuk son sınıfda, genç, yakışıklı 
ve tabii istikbaU parlak; sonra da 
kimsiz kimsesiz bulunduğu için 
cçöpsllz fizüm> te1lkk1 edilen Şaha
bı.n teklifi ailece kabul edllml.ş .. son
ra daha nipıı bile yapılmadan za
vallı gencin pansiyonlarda yatıp 

kalkması muvafik görülmiyerek a
partman dairelerinin bir odasm.ı da 
ona tahsis etm~let'dir, 

Bir kaç hafta sonra da nişanlıın
ma merasimi yapılacağı için hazırlı
ia bqlanılmı;Jbr. 

Zerrin her nltsrun namzedi olan Şa 
habla ıemı~. sinemaya, davetlere 
gitırıeje ba&ladıtı sırada bir kaç ar
kadaşı.nuı dedikodusuna ve Şn'hab 
aleyhindeki sözlerine ıahll! olmuş 

fakat aldırmamıştır. Kendini kıs

kanmakta olduklarını diilwıcrek 
hepsine: 

- Şabab benim nişanlımdır. ?Uca. 
ederim aleyhinde bulunmayınl2 ce
valtın.. vermiştir ve bu aıralarda da 

nişanlanmaları yapılmış ve haftalar 
aylar böylece ge~?Ui§tir. Her gün yi
yip icen, tertemiz yataklarda yatıp 
uyuyan ve her sabah fakülteye gi
derken cebine harçlıtı bile konan 
Şahab yıl sonwıda müteessir bir va
ziyette eve döıunüş ,·e: 

- intihar edeceğim .. intihar ede
ceğim .. tmtihanda mu,·affak olama
dım. Diye oğloyıp sızl::ımoğa başla -
mış ,.e yetişenler onu teselli ederek: 

- Ne çıkor canım .. bu Y'.1 olmasın 
da gelecek yıl olsun. Sen daha genç
sin. tl'zillrnekte mana var mı? 

Demişlerdir. Demişlerdir amma ..• 
Şahabm nişanlısı Zerrin her nedense 
\'a7.iyetten ııtiphelenmlıi ve fakilltedc 
tahkikat yapm~stır. Hukuk son smı.f
da b5ylc bir Şahab bulunmadığım 

ögreııi.nce Peye ıığrad.ıgıuı ıµl§U'ınıa 
ve i~inden ynralanmı~ bir halde eve 
dönlıp ağlıya ağlıya annem.o. her 
~yi anlatmı. tır. Bunun üzerine aile 
Şahabdan gizli olarak tahki -
kata b~lnmıslar ve neticede onun 
fakir bir a·ıe:•den olup halen ana ve 
babası sai dört tane t!le kız kardeşi 
bulunduğu; tahslli orta mektepten 
yukan çıkmadığı, hukukda falan 
olmadığı bütun çıplaklıfı ile mey
dana eıkrrlıştır. Bunun üzerine et
rafdon yağan malıimat ve Zerrin ile 
t:ımsrn bir k~ıç genç kw.ın verdiif 
haberler onları bütan bütün çileden 
çıkarmıstır. Meğer Şahab; vaktile 
bu kızlarla ayni şekllde ve Qn1 dil
bazlıkla nişanlanarak birer sene 
kendisini besletip sonra münaslb 
birer bahane ile nişanlarını bozmak
ta imiş. 
Nişanlanma yolu !le kencHnl bel

leten bu parazit delikanlınını foyası 
böylece meydana çıkmıt ve mah
kenır.ye verllmiftlr. 

Dünkü muhakeme onun nıödafa
a::ını bazırl:ıması için başka bir ~ö
ne bırakdmışlır. Bakıılun $:ıhııb 

kcndlıini nDSll müdafaa edecek? 

biriblrinden ayırd edersek ren1d
da.ir yürütülen mütalealann nnlafll
ması daha .kolay olur. Yani m~ 
sübjektif tarafdan deiil objektif bil'" 
kımdan tetkik etınlş oluruz. Bunu da 
yarına bırakıyoruz. 

[•] A harfi Afl11ttro1n yerinedir. 

SABAHTAN 
SABAHA 

Denizlerden mahru• 
miyet felakettir! 

<••ı tarafı 1 inci aa)'fa.,) 
U!n cdi7orlardı. Vakıl lnlllizl~r _ .. 
z.ib .,ttileı·. Fakat Alınan lddlasa, 1Jl<I 
gilizlerin yüz binlerce tonlWt o~ 
liyata devam ettikleri • • bunlal'I 
uyda bir iki defa yakalasalar bilo
hiç bir gün büyük mikyuda denli 
nakliyatının durmadıtını aöııtennel . ., 
mı. 

1nciliz nazırlarından biri, tnaUte
reye harb malzemesi nakli)'atuıJJI 

bazı meyva ve konserve et nakli,,atl 
yerine geçeceiinl haber verirkell 
&Unları söyledi: 

- Almanyada kauçuk ve bakır kal 
mama7a başlamıştır. 8 - ıo ay .onr9 
petrol de tükenecektir. hbaJAt ve tb
racatmın yarısını sulh zam~ 
denizlerden tem.in eden Almanya tr 
mamile mahrum oldutiı bazı iptidll 
maddelerin stoklarını hareı)'Or. DenlS 
nakll7atından mahrumiyet eninde 
sonunda bu stoklan bitirecek ve kO
nuclan kom~dan ihtiyaem onda biti 
nisbetlnde yapılabilen ıthalAt ne ıc... 
uçuk ve bakır, ne de petrol fhti7ael .. 
na tekabül edebllecektir. 

Cihan Harbinde AlmRJU'a lkl _. 
ablukanın tesirini duymamııtı. B8-
JÜk sıkınb iki seneden sonra Utla
IXU1tır. Bugün Avnıpa tam bir-~ 
Z878ka fcindediF. 

Alm•nn yalıd& kan nakt~ 
lhtiyaçlamu a1la tenıln .ıemı,ecell 
için eliae aldılı memJek.a.ta kl
Yllllrtndan denbı ~atına da .... 
l~. •IHOIT MIA 
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YAZAN·İNGİLİZ BÜYÜK ELÇİSi SİR NE\'lLE HENDERSON 

C 
TÜRKÇEYE ÇEViREN 

_Hüseyin Cahid YA ÇIN:J 
-56-

:Bir adam on yedi yahud on ' 
Bekiz "Stone,, gelse bile hiç bir 1 
Zarar görmeden kırk iki "Pa
\uıd" kaybedemez. Yapbğı te- 1 
davı knlbine dokunmuştu. Murt 

1

. 
~Ptidasında uzun bir kUr için 
Sanremoya gideceğini bana söy
ledi. Gerek bu, gerek harb 
fnuharriklerinin çılğınlıklanna 1 

Ve diktatörlerin kavimlerinin 
aı ulannı hesaba katmak mec
burıyetinde bulunduklarına dair 
Bôyledıği sözler beni mü.cıterih 1 
edl'Cek mahiyette birer işaret 1 

idile!'. Beni aldatmak istiyor o
lnhılirdi. E'aknt ben bundan fiÜb
helıyını. Diğer taraftan, fıiındi 
kıbbt•ntropun bütün harici mc
l!(>J erde en ~k niifuz sahibi ol
du ;u ve efendisinin hududsuz 
it ı ·ru k z nml§ bulwıduğu
Qşı r idi. 

B<J.} le olmakla beraber, onun 
efcıı sinin .,esine sadece bir 
ak ı d d n baska bir şey ol
n °1 h · nı dıiı;f nerck lüzumsuz 
}' wi. (' etmiyordum. 

ı b l~, vulnı.ıltan son
·u rdt dıt er tara.fıııdan 

nı r \ a b zı adımlar ablmak 
du uı üldu ~nü kabui edemiyo
ttım. O luç bir zaman tarihleri 
k t'ı • mette t bit ederek ona 
gur lı ı ı. et d n bir adam de
gıl• iı • Onüll ~alnız bir kere ev- ı 
\'f'I 1 1 bir tarih tesbit etmiş ol
~u mu iyi bıl n bir adamdan 
ı:ı tm i ·m . • Hıtler 1938 se
ne ı ı ınievvelinin birinde Ce
~o. vakyayı o sene mayısının 
2.~ ınd ' istıliı etmek kararını 
\1 ı mi ti. Şubat oı tasında iken 
ç ... k meseleı inin halli için zih
nınd mu.ıyyen bir müddet lm
l'atla tırmış olacağını zannetıni
Yorum. O zaman her şey mak
&<ı lına hiımet edecek hiıdisc
tıın ııasıl vücuda getirilebileceği 
n1t•selC'Sine tiibi idi. Şübhcsiz ki 
lk)n hedefi Bohemva ile Morov
y ıvı. b!rinci Rcichde oldu~'"u 
gıbı, tekrar iiçüncü Alman 
~ıch 'nin hududlar icinc, şu 
Veva bu şPkilde, almakt1. Fakat 
~ ı ~ yenin ne suretle temin ,.c 
totıh al cdılcccği hususunda he
nll2 nıtitE"reddid bulunuyordu . 
ç,. m:Uovnky d~ Alnınn aleyh
<! • hız rın ço a lmasınclan 
tı · i Li~ad c nı sıkıldığı da ınu
h !.; aktı. Ajan· rı, Çekleri za
Yıflatmalt iç·n, Slov kl rııı Çek
l~re karşı y ptıkları lw' gal:ırı 
t" .ıvık ve teşci ediyorlardı. Fa
kat nihai pliı.nı lıeniiz kat'i şck
~ni a'mamıştı. Her Hey vaziyetin 
lnK af ınn bağlı idi. 

liıtlcr bir A vusturyalıdır. A
\'usturynlımıı en maruf vasfı 
Onların "Schlaıııpcrci,, leri diye 
tnnf edilen halleridir. Bu bir 
tı ·vı rast gele hareket etmedir, 
b r y yaparken tesadiifc hisse 
ayırmalarıdır. Hıtlcrin bu mü
nı~yyiz vazıftnn büyüle bir his
ıı. lmı.ş olduğunu ben her za
m n hissctmi imdir. Kafasında 
tuttu türlü umumi planlar bu
luııurdu. Fakat bunların ne su
t\:tle tatbik ve icra edileceğini 
evvelden dil.sünüp bu babda bir 
ftkir cdinmi" olmasından pek 
§lıbbem vardır. Maatteessüf 
gıttikçe, muvaffakıyet ile, kendi 
buyüklilğüne ve layühtiliğinc 
ıtımad ile daha fazla meşbu ol
dıı. Planları daha muazzam bir 
§ekil aldı; "Schlamperei,. i 
hayret verici bir oportünizm üs
t.ıdlığı ile mezcetti. Bunda her 
hususda mükemmel hazırlıt;'lll, 
hatta en uzak ihtimalleri bile 
d~Unmek suretiyle hareket e
d n maiyetindeki adamların 
~rı.rdımı oluyordu. 

E:itıer de, muarızları bir taktik 
hata ı yapıııcıya kadar bekler
dı. Sonra, gerek umumi hedef 
Ve gayesiyle gerek hatanın arz
et "i fırsat He gayet uygun 
gorunen planı kullanırdı. 

1938 martında Schuschnigg'in 
o nıtlnasebctsiz plebiscite'indc 
Oldu~ gibi 1939 martında Bra
t~Iavada Çek lıükiınıdinin hiç 
el akıJfıne olrnıynn mi.ıdahalcsi 
liıtıere güzel bir fırsat temin 
ew. :faamafih, her iki vak'ada 
d Hıtler bir lıüdise tevlid et
trı.eğe ne kadar faal surette ça
lışmış olursa olsun, bu fırsatı 
e"velden tahmin edebilmek ka
bhıl değildi. Nafiz nazarlı müşa-

td.lcr bir ay kadar evvel 15 
~ar 1n Çekoslovakya için bir 
~ışıklık günü olacağını tah

lnıu etmiş olmalnnna - ve son
ra ~arlarının nüfuzundan do
ta:yı bUyUk bir itibar kesbetmiş 
. Ulunmalanna - rağmen bu ta-
1~h tahminleri şanstan başka 
hır ~ye borçlu olmadıklarını 
ı>.nnnederim. Eğer Çekler biraz 
~ ha ihtiyatlı olsalardı, eğer 

lanley - Hudson'un ziyareti rn Un dnhn evvel - yani Çek
k~:':-~ baba Tisonun Slovak hü

WJ.D.etiııi, yere atmalarından 

evvel, - vuku:ı gelmiş olsa idi 
mart ayı, l1er şeye rağmen, 
bir kuzu gibi geçecekti ve uğur
suz gün hiç olmazsa atiye ta
lik edilebilecekti. Ben yalnız 
''edilebilecekti,, diyorum. Çün
kü Bratislavanın Çekler tara
fından işgali bahanesi temelsiz 
olsaydı, başka biri de ayni ne
ticeyi vererek buna kafi gele
cekti. Her halde, martın on 00-
§i gelince, Münihde izale edil
miş diye ümid ettiğim Yunan 
trajedisi motifinin hain felaket 1 
verecek surette faaliyette bu-j 
lunduğunu hissettim. Hitler işin ! 
nihayeti sulha varmasına müsa- 1 
ade edecek degildi. 

Veknyiin cereyanındaki insi
camı kırmayı göze alarak, 
o şubatta B e ı l i n e dön
düğüm zaman bana söylenmiş ı 
olnn bir şeyden buı11da bahset- ı 
mekten kendimi menedemiye -
ceğim. Avdetirnden biraz sonra, 
HiUcr!e yakından teması bulu
nan ve ahiren onunla birlikte 
yemek yemiş olan birine tesa
düf ettim. 

Bana ilk söylediği şu oldu: 
"Almnuyadtt şöhretiniz arttı. ,, 
Bunun beni pek mcnmun ettiği
ni söyl dim. Fakat sebehini an
larsam pek sevinecektim. Bu 
zat dedi ki: "Biliyorsunuz ki 
AJmanyada geçen eylülde ilri 
cer yan vardı: Biri harb par
tLc;i, dığeri harb aleyhtarı parti. 
Bu son parti nczdmde r;öhre- 1 
tiniz daima iyi idi. Fakat ~im
di diğer parti yanında daha 
çok meşhur oldunuz. Hnrb par
tisi sizi, Çeklere hücum ederse 
lugilterenin harbe gireceğini 
söylemek suretiylt"' Hitlere blöf 
yapmış olmakla itham ediyor. r 
Fena halde ktzgındırlar. Çünkü, t 
hala, ne olursa olsun İngiltere 
harb ctme?.di knnaatindedirler. 
Şöyle diyorlar: "Bu Allahm be
lası İugiliz sefiri eylülde Nurem
beı gdeki masalı ile blöf yaptı, 
Mayısta da bize hususi treniyle 
blof ynph. Ne blöf1;ü ndam !,: 

Bu 7atın zözlcrindcn şübhe 
PdilE'mcidi. Vak'avı burada iki 
seb\!bden dolayı tekrar ediyo
rum. Evvela. Münilıden sonl'a 
Hıtlerin aksülameli hakkında 
bir ziya serpiyor. Ayni zamanda, 
onun mn.hallı bir harbi her za
man arzu ctmi.c; olduğu ve bun
d n . inyor Mussolini ile Mr. 
cı amberlaitı'in ittifakl"rl yü
zünden rnahrnm kaldığım lıis
scıtiği hakkındaki kanaatimi 
tc~;cı ediyor. :Majestenin hü
kümetinin maksudı111 ifad' eden 
sözlerimin de ihtimnlki bunda 
tcsiıi olmuş olacaktı. lldnci se
beb şudur: I<ullandığım lisa
nın ve bilhassa gecen eylülde 
Nurembergdeki sözlerimin kafi 1 
derecede kuvvetli olmadığını 
İngilterede zanııed nlerc • böy
leleri vcı.rdı - bu hikas e en iyi 
bir cevab teşkil edeı . 

Bazı Jdnıselerin unuttukları 
yahud anlaınaktnn aciz kaldık
ları nokta sikiı.yet ve itirazın 
kendi ııoktai nazarlarına nygun 
olmasa bile, başka bir noktai 
nazarı anlamağa çalışmış bir 
adanı tarafından geldiği zaman 
dalıa iyi dinlendi&ri \•e ehemmi
yetle karşılandığıdır. Ecnebi 
memlekette ı esmi bir mümesı:-il, 
bulunduğu memleketin lıükfıme
tiııe düsınan diye tanınırsa kendi 
memleketine en iyi bir hizmet 
ifa edemez. Diğer taraftan, ge
rek kendi memleketinin, gerek 
gönderilmiş olduğu memleke
tin menfaatlerine hizmet icin e
linden gelen gayreti sarfötmck
le şöhret bulursa sözleri daha 
müessir olabilir ve bu sözlerin 
temin etmeği istediği gayeyi ih
lal edebilecek bir infial uyandır
maz. Mlimessil bunu yapmakla 
memleketinin menfaatine iyi 
hizmet etmemiş olmaz. Çünkü 
iki menfaat" daima telif kıı.bul 
etmez <lcğildir. Bil~lris .. Mcse
ıa sulhu namu ... k:lranP Ye makul 
bir sınette muh ıfazs <'imek mu· 
hakkak ki hem Almanynnın 
hem İngilterenin hem de sair 
bütün Avrupa ınemlel:etlerinin 
menfantlerinc muvafık olurdu 

SEKlZl"t-JCl BAB 
Yolun B)Tılması 

Maamafih1 geriye dönerek, 
Almanyada umumi vaziyetin 
bana göründüğü şekle bahsi 1 

intikal <.•ttirmeliyim. Bunu o 1 
şubat ayında Berline döndüğüm ı 
zaman hariciye neznretine ne 1 
surette anlatmış olduğumu izah 
edccef;rim. 1938 A vnıpa için 1 

pek mühim bir sene olmuştur. 
Bir kaç lıa.ft:ı içinde, Hitler 
büyült Frederick ile Bisrn::ı.rck 
tarafından başlanmış olan işi 
kan dökillmeksizin tamamla
mıştı. 

vaz·yei 
(Onşmııkııleden devam) 

taraftar gibi davı andı. Fnkat 
Bulgaristamn beğendiği sulh, 
kendisine hcdıycler ve bah .iş
ler vô.d ve temin eden bir sulh 
idi. Bir tek sil;th patlatmadan 
Cenubi Dobrucayı ele geçmen ı 
Bulgllri tan gene silah patlat
madan Trakyayı ve Makedon
yayı da huduclları içine sok
mağa muvaffak olacak ise p k 
tabiidir ki ~ulha taraftar olur
du. Çunkü muksad behemehal 
kan dökmek değil, herhangi bir 
vasıta ile komsuları zararına 
kara konmaktır. Bulgari tan 
bu karı büyiik devletlerin taz
yiki neticcsınde kolayca temin 
edebilmeyi ümid ettiği müddet
çe yalnız hırsıcahlanııı ilan ile 
ve komşulaı ından toprak iste
mek ile iktifa edebiliroi. 

Fakat Yunan, Türk ve Sov
yetler politikalarının hemen h<'
men miivazi bir istikamet takib 
etmeleri neticesinde tclcarrür c-l 
den sulhun Bu1garistanı mem
nun edeceğinde şiibheliyiz. Bul
garistan icin bu bir uslu otur
mak sulhu olacaktır. 

Yugoslavyadan mufassal \'e 
mevsuk haberler pek alınamı
yor. Fakat Yunan zaferlerinin 
orada da derin bir ferahlama 
husule getinniş olacağında şüb
he edilemez. Coğrafi vaziyeti 
icabı, mihver devletlerinin taz
yiklerine pek maruz bir halde 
kalan Yııgoslavyn, mihverin 
bir koluııun kırılması neticesin
de <lalın r:ılıat bir nefes alabi
lir ve karşıluııacağı zorluldan 
daha serin kanlılıkla mubake- / 
me imkanuu bulabilir. İstiklal 
ve hUrıiyctlerine pek merbut o
lan Yugoslavyalıların, icab eder
se, vatuııl vazifelerini ifada ku
sur etmeyeceklerine kimsenin 
şübhesi yoktur. Fakat Yugos
lavyadrm, sebcbsiz yere, bir 
maceraya atılmak hareltetini 
beklemekte de mana yoktur. 
Biiyük bir dirayet ve kiyaset ile 
memleketin mukadderatına ri
yaset eden Prens Paul, Yugos
Javyanın selamet ve şerefi için 
en münasib yolu pek güzel tak
dir ve tayin edecektir. Bundun 
dolayıdır ki '}:ugoslavya da 
Balkanla:r:cla istikrar ve siikfın 
temini bahsinde mühim bir fü. 
mil olacaktır. 

Rumanyaya gelince .... , fa-
kat artık bir Rumanyadan bah
&edilmesinc imkan kalmış mı
dır? 

Jlüsoyin On.hid YAI~ÇIN ------
Işıkların 

karartılması 
.. 

Karara riayet etmiyen 
bazı kim eler Müddei~ 
umummğl'J verildiler 

• 
fü' eliti gece yapılan teftişler neti

cesinde sondı.ırulme \'c mıd:clcnme 
kararına riayet ctmi,ycn b:ı.zı kim
seler hakkında zabıt tutulmuş ve 
bunlar derlınl milddrııumumılıge ve
rilın eolerd r. Hakl..-ında ceuı zaptı tu-
tulanları :ışagıda vcriJ.onız: ı 

Bakkal Ahmed Kass3, manav ıs:. 

mail, tütlıncu Haydar Kılıç, Beyo.,;lu i 
Asri sincına, Nişanlaşı karakolu, b:ık 
k;.l Mustafa, I::ıninöniı: Ililal sinema
sı, knbvccl Hı:ısan, Çar§ıkapıda tiı

tüncı.i l\fesud. kns-..ıb Kadir, şarapçı 
Nuri, sebzeci Serki , K!ızım Bozdo
ğan, Mehmcd Ali, Fcluni, Ahmed, 
ka .. ab Ali Yurdakul, bakkal Seyid, 
balıkçı Iısmaıl, ebzeci Mchmcd, ı,a. 

salı Hayri, Mus afa Aras, kas:ıb Failt 
Çıılışan, bakkııl Sıtkı, Brıbıftli cad
desinde Remz.i kitaphancsi, Ankara 
cnddesınde iki ı.ahve, Ankara cad
desinde bir çok tütunctı ,.e berber. 

-->oc:--

Sovyetler Alman 
askeri tabiyesini 
beğenmiyorlar 

( Ba§tıırafı 1 inci nyfada) 

bede ezme!: tarzı Nopolyonun tabi
yesidır. Eu tarz 1914 ~ 1918 de mu
vnffakiyct tcnıln edememişti. Şimdi 

1 
ise tahakkuku dalın imkfüısızdır. Yıl 
dırım harbi ancak kuv\'eUcr arasmdn 
çok !ark olduğu \ e ınuhnrebc mc\·
zilcştirlldigi z.:ım:ın knbıldir. Hatta 
o uı:nan bile muh.:ırcbe tek bir darbe 
ile bıtm~ı:. Bupnun bir misali 1Uıl • 
yan - Hobeş harbidir. Son harbin 
baslıtngıcındo her ne kadar Almanya 
bu ı:urelle muva!f:ı.kiyct l:ıız:ınmışsa 
dn nihai 7.afer mc-..cl.esl henüz halle
dilmiş değildir. Frnnsnnın sürnUo 
mi.l.nhczim cılı'rı:ısı dahili zMından ol
ınuı.tur. Alman mtı\'D.ff:.ıkiycticrini 

yalnız. Alman kuv,·cUcrinin u~tünlll
ğü temin etrnem!Etir. Bu muv.:ffaki -
yetierin büyük bir kısmının s beb
lerini Fransa ve Polonynıun zfHmdıı 

görmek doğrudur. Sovyct sevkulceyş 
ı:ileri garbin yeni usullerini aJ nen 
kopye ctmeu değil, daha ziyade on
ları tetkik ve lslah eylmıc.gi du~n
~dJr. 

' 

olarak tcsb ' t cth ti 5 J,un , mus -
tah ıll rimiz tarafından bUytil~ lm 
mem Ull Jetle ~ 1fnnd10ı \C Qfi. 
~n yurdumuzun her tarafında alıcı 
merkezler acınası temenni i umu
mıl tı ı halde, son zamunl rda bu 
:fıya ın 5.50 \C Miltenkıben 6 kuru
ı,;a iblağ cdı c ın raı;men, bu 
üm lkr yü .unduı o tıs mcı ı·czlcı ·ne 
satı lÇin 'aiti mur ccıat tak kıi de 
guntlcn gune nzaldı. ı te bu " 'yet 
1,:ı.rsı..ınd.ı, h '.umct b.r ur fdan 
p,iya:.ay:ı istenılcn u.z"ın ve h•Uk
r:m \ermek ' ~ r t:ı.rafdan h::ıll: 
ve Milli MUd.:ıf.ıa ıbtıyuçl. rıı ın z..ı
ruri kıldıgı b{ıyiık memleket sto
J;unu tcmln, etmek mok d.Ic, lıu 
t<>db;.rlcri aln ı !.11. Du tedbirlerin 
esnslaı ı şunlardıı: 

1 - Şin dıye k d:ır Toprak ::.\fah
sulleri O!,..J, bl deyı orta An~Jo
lud::ı 6 - 6,5 kuru.a almokfo idi. Ye
ni k:ır:ırnanıc ile bu !ıy:ıt, ltiloda 2 
kuruş zammedilerek 8 - 8,5 kuruşa 
ibl.Lg edilınlstir. Ve bu fiy.ıt ayni 
zamanda bu mıntuk:ıd:ı bu~d yın a
zamı satı6 fıyatı oJ rak ıl.in f'dılmiş
tır. Hukumet, bu !ıyatla Turk çirt
ç~nc ünud ettiği 'l:e onun i tıhka
kın:ı kanı oldu umuz fi)atı topd:ın 
\ermiş oluyor. Bizzat mü tuli ıt -
riıniı.in bunu mc.<mnuniyctlc t<ıkd r 
edeceklerine cmin.m. 

2 - Ba lıea ısUhlfık merkezlerin
de, az:ımi satış !ıyatları tesbıt v~ 
ilan edllm~tir. 

3 - Bu kararname ıle hilküınct, 
muayyen mıntukalnrda tticcar ~mdc 
bulunan buğday 'e <;:ıvdara ayni 
fiyatlı:ı el koymak saUıhiyclini nlmış 
buluım1ııktııdır. Tuccnrın elindeki 
stoklar için dahi el koyma fiyatı, 
orta Anadoludn 8 • 8,5 ı.uruş ol:mıl! 
1,abul edilnııştir. Tuccnrın cllcı inde 
bulunan bu.,day \C çuvdarlann bu
gilnk u maliyet fiyatları göz ominde 
bulundurulursa, bu mu:ımclc ıle tuc
cara geniş ölı,;udc bir kar bırakıldığı 
'\e yapılın ı in mahiy U itibarile 
kend leı i için J,arlı i.>ır ticari mun
me roen b:ı ka bir şey olm:ıdıgı 

dt!f'h,11 ıınl:ı ılır. Ilu km ar ile onlar
dan istenilen f"Y, adccc mühim bir 
kar mukabilinde mallarını satı a ar
zetmclcr:idir. 
Kararmın.enın müh.m bir husu

siyetini de, bilhns o t"'b:ırllz clt r
mek ısterım: Bu kararnameye göre 
mu tnhsll elıııd hl mallara el l onul
m:ısı bahis mevzu;,ı olınadıgı gibi, 
tuecar clindcl.i • tol.lara el ko ul
ma ı kc.<yfiyeti de ancak muayyen 
ınıntakalar inh· ar cttırilıni tir.· 

K arnamcl r, bu .in meriyete 
gırmış bulunma! t ıdır. Bu tedbir
lc.-rle hükÜMet, l.ıugday meselesini 
h.ılletnıek ,.c T prak Mahsulleri 
Olislni pıy da hakim ve n!izım 
\ azıyetc sokmak hu u undaki knt"i 
kararını açıkça ilf'ın etmiş olu~ or. 
Bu t<'dbirkr, 11yni zararında muhtcl.1 
de let mücs:cselcrini mütchaliC 1i
yatlarla buğday milbayn:ısı h-ulfeUn
den de kurt:ınnış olmokt:ıdır. 

--ıto«--

HükümeUn mühim 
bir kararı 

( Bııştarafı 1 inci sayfada) 

ra nihayet dört gün içinde 
mahalli en büyük mülkiye me
muruna verecekleri bir be
yanname ile bütün buğday ve 
çnvdar mevcudlarını bildire
ceklerdir. 500 kilodan fazla 
malı olmıyanlar, hiikfunet dai
releri, toprak ofisi bu mecbu
riyetten istisna edilmiştir. 

Hükumetin el koyamk de
ğ-er fiyatla peşin oiaralc buğ
dn.y 'e çavdaı lan satın nlnca
ğı yerler: Afyon, AJ;dağmade
ni, Aksaray, Akaehir, Amasya, 
Ankara, Bismil, Ro,ı;.azlıyan, 
Boh-adin, Bor, Bozöyük, Bur
dur, Cihanbeyli, Çankırı, Çay, 
Çivril, Cuma, D nizli, Dinar, 
Diyarlıa.kır, Ereğli, F.skişehir, 
Emirdağ, İstanbul, İzmir, Il
gın, Karaman, Kayseri, Kırşe
hir, Konya, J{UUıhya, Mardin, 
Puladlı, Sandıklı, &unsun, Si
verek, Sivas, Şarkışla, Urfa, 
Yıldızeli, Yozgad, Zile şehirle
ri belediye hududları ile Eski
şehir, Erzurum, Konya, Adn.
na, Samsun, Sivas, Izmir, Af
yon. Denizli hatla.nnın güzer
gahıdır. Burada.ki buğday ve 
envdarlar mübay:ıayn esas fi
yatlarla satın alınacaktır. El 
konan buğday ve çavdarları 
T-0prak Mahsulleri ofisi satın 
alacaktır. Beyannamelerin tev
diindcn 20 gün zarfında. tın 
alınmıyan buğdaylar serbest 
bırakılmış addolun:ıcaktır. 

.. rk - ·ng.liz 
Ticari nl şmas! -----
İngiliz gazeteleri an
laşmcmm hemmiyeti
ni tebarüz ettiriyo. lar --
Londrıı, 5 ( .. ) - Röyter njonsı 

Türl; • tııg lız ,ticru el 1 rm:ısı hak
kında ııuniurı l <JZll r: 

Eu :ınl:ı.şn :ı Turk 'c tngıllz hükti
metleri ara ındn uzun muz kerelerin 
mahsuludur. An!.. a Turl:ıycnin 1n
gil z kıııllı;.ı \ c BriUınya lmp .. rator
lu(:u ile ol.ın ı , h \ c tıcaı i mıion e
bctleriniıı btitun b 1 rıı a ş:ı.m.il bu 
lunmoı.t:ıd.r. Sur tc uyelcr Turk 

(Bıı~ tarafı 1 inci sayfada) 
T::ıyy r .ilirken toı p d n 
durdu unu \ey na yattı •ını g rrn!lr 
lcrdır. 

'una.ni~tan nıiittefllilerin ilk 
zaferini J.aza.nmıf:]iJr 

Loııdra. 5 .) - D hlliye nazırı 
B. He tx.-rt <tomsoo bugun Sou p 
t.ond oy edı i bir nutukto, Yunan -
lıl ın efe k.ılide knhram nlıgınu 
mcth tmi!' ve derm~Ur ki: 

Yun nlılar, fe\ kal!ıde kahraman
lıkları il' mı.itte!ıklerın davasına ilk 
bi.ıyuk kara zaferi knzıındırmı lardır. 

Yun:ın' t nın "erdiı;ı m al, bl .. e GU 
cihet tanı yerinde ol.ırak haurlatı-

topr.ık rnah ullcıılle satılınns.ı Türk yor: . 
milli ekonomi 1 ıç..uı lAzım olıın dı et C ret ekfı ve sars lı:r.az bır .ızim, 
iı.tihsalAtın milbay ı tc.sbıl ede- Danıdun mun:ı ıkl'llın jiJmpiYoı u Ca 
cektir. Mi'ıb ~ t 1~ 0 1 loU yenmekte go terdigı yni ırııUe 
bali , olaca t r. zo b ad.:ınıın he ııbl rını alt u t e-

te \ıycl r dcbılır • 

y::ı imp r, torlu !tlnd 
mel ınues ese.le ınc 
tiayrı dC'ğil, n;,ni zar.ıa11d. yünlu 
maddeler \es:ı t; mıb.~aa ı imkCı-
nını verccektır. 

Bu hususta C\ \ t'lr:n irdc lııgiltere-

1 nin yakın sor la ol, n ticaretini ko
laylaştırmak ıçin ihdas edilmiş '> e o 
zomnndanberı fa~hyet hasın!' pek 
ziynde geni letmlj ol ıı 1nglliz tıeo
rct korporıısyo ıunda geniş bir su 
rclte istifade cdılcccl tır. 

Ş•ındiye k d .. r Turkıl c dış tlcaı e
ün'n ~ üzde 0•1undan .. ı.:ı b1r mik -
darı !ngıltere ılc yap k.ta idi, Bu 
nisbetin siırcıUC' . rt c gı üm.ıd cdıl
mekt~ir. 

2,5 milyarı 

İtalyan hezimetı d ha 1 cni.ır; ta-
rmı l nma" ~ olm kla berobcr Yu
nan! ı r tng li sllahlannın yıırdımi

lc. dunv::ıy:ı oyl bir CC' aret mi li 
go ;tcrını le d Kİ hu ce :ır t ~ lnız 

bu hedef!'.' r n .... I.:ı k:ılınıy .. ı., :ı

ka l d h buy 
--»o«--

Alman .. Run1en 
iktısadi anlaşın s~ 
iki hUkOmet 10 senelik 
bir ikhsadi anlaşma 

yapdllar 
Berlin, 5 (a.a.) - D.N.B. a

jansı bıldiriyor: 
Alamny ı il Rumanya ara

sında geçen mllzakerel~r ~o
nunda siya!'::i ıntinasebetleı in 
isi· hı neticesi olarak iki mem
leket arasındaki iktısadi işbirli
ğine aid esashr tesbit edilmiş
tir. 

muazzam bir 
Amerikan kredisi Anlaşmalar çarşamba giinü 

Nevyork, 5 (a.a.) - Ncvyork Almanya namma Alrnnn uazır
Herald Tribune, a,c:;ağıdaki ha- lanndan Clodius Rumnny n -
beri vermi~tir: mına da Rumanyanın B<'rhn 

Reserve Federal Banka miı- cl ı ı ıle Rumen iklısad uızırı 
dürleri büro reisi Secclcs, Birle- Dımitrıuç tara.fındnn imza cdil-
şik Amerikanın lngiltereyE>: ıniştır. 
2.5 milyar dolarlık bır istikraz- Bu nnl~malaıın en mühimmi 
da bulunmasını ve !ngilterenin on senelık Rumen planının t tt
de buna. mulrnbil, beş ene miid- bikı irın yapılacak Almun - Ru
detlc . miistemlekclcrindc.. clde m n ışbirli n aid protoko dur. 
edilen altınları Al .erikaya ver- Ru protoKolun metni sudur: 
mcği taa.hhüd etme ini teklif et- J O "'enelik bir plan mucibince 
rniştir.. Bu teklif, geçen pcr- Rumunyayı iktısaden te~kilat
şembe giinii Ne''1'otkta ban- landurnak maksadiyle Rumen 

kcrler sanayii miie c>scler sahibi hüklımeti, bu planın taı bik sıı:f
ve ekonomistler tarafından va- ha.<;ında .A iman hük(ımetinin 
pılnn bir toplantıda ileri siiı:ül- yardım ve is'birliğiııi temin kin 
mü~r. 1 Alm:ın hükumnhyle temasa gec 

miı tir. 
İngiliz mali ı,ncln-ti • ------=====-----

Nevyork, 5 (a.u.) - !ngiıtc
den tayyare ile Nevyorka gelen 
İngiliz hazine mütehassuu Sir 
Fredıick Phillips, mali vaziye
tin hiç bir zaman bugünkü ka
dar sağlam olmadığını gazete
cileı e söylemi~tir. 

Sir Phillips, Bi.i) ük Britanyn
nın mali ltaynakl. rının vüsati
ne her giin 45 milyon dolar sarf- 1 
edebilmesi keyfiyetinin delil ol
duğunu mwe eylemifitir. 

Yunanlıların Arnavutlukta
ki mütemadi muvnffakıyctleri 
ve sanayii günde yirmi dört 
saat çalıştırmak suretiyle ge
rek milli müdafaa ve gerekse 
İngiltereyc yardım için büyük 
bir hamle yapılnbilcceği bnk -
kında senato haıiciye komisyo
nu tarafından yapılan beyanat 
nikbinliği arttırmı~ tır. 
~-----

Yuna.ılrlar Aya
seranda kapı
larına geldiler 

( Bııştarııfı 1 inci sayfada) 

sarsılmaz ~ekik1edir. Zira !{m
diye kadar elde edilen muv..,.f -
fakıyetler zafere doğru yolu 
acmalrtadır. 

HARB 
NUT~ 

u DUşman yakm bir 
zamanda petrol darlığı 
i 1 e karşılaşacaktır " 

Lo ld!J, 5 .:ı.) - iktısacll harb 
n zı B. D.:ılton dcm~L. J,ı· 

tngılız abluk "' iyı işleme tedir. 
Du~an bazı n addelcı· hu u unda 
her cıı 1 nrt 11 bır ıkıntıy, dil ınck
tedır Ve eııd . c içindedir. T kr.ır e
dıyl)r\lm . benim :fıkrinıcc du mon 
&enelcı degıl fakat oylara ~m 1 bir 
devre çindc pctrold:ın mu 1.ul ''nzi
yctte kalacaktır. 

B. Onlton nutkuna devam ederek 
demı tıı kı 

Atm ınlann halen ı h :ıllcrındcn 
d h 
tiki 

. 
yenı 

ticaret anlaşması 
Ank r " (Hususi Muh:ıbirimiz • 

den) - Alma.nlıırla yeniden 10 mil
yon liralık bır tic:ıret onlnsmas fç!n 

1 ı kereler y;ıpllmağo bası nmıı;-

t•r. 

-Atina, 5 (a.u.) - Cebhedeıı 
gelen son haberler [;imal böl
geshıde İta1) anla. n nişbeten 
gayri müsaid bir hava içinde E!
bnsan istikametinde mütemadi- =-.:....:::.================ 
yen ricat etmekte olduklarım T E Ş E 1\ K Ü R 
bildiıiyor. Elbasaıı. I'ogradeçiıı 
60 kilometre haili!r garbında Sc gıll anne -ve kard~imiz Bayım 
Tiran ''e Draç yolu üzerinde _ Zehnınuı ebedi ziyaı dolııyısile cena
dir. ze ine \cya c\iınizc bizzat gelerek 

"veya tele.fon, telgraf ve ınel.tupln biti 
ltnlyan ölüleri aı asında fa- tn 'yet lfıtruqda bulunan zevatn min

şistlcrc gittikçe daha ziyade net \ e ım.ınfanmızı nyn ayrı nrzo 
tnsadüf eililmektedir. es uriımuz manidir. Mazur gonne-
Yunanhların elde ettikleri n•u er ni buyuk lütufkarlıl.l:ınndıın bek 

vaffııkı;yctlere ı u~cn, hüylik ler her b rln derin hürmeU ımWe 
Atiı a gazeteleri lmrilerine nrtık anı teşct;kur ederiz. 
her ~eyin Ywıan ordusu içm .•er u:nun aOabetih : Dly rbakır 
mükemmel bir t:urett cereyan mcbusıı Rüşdü Beyit, kızı: l:r•n· ı 
ettiği tasavvuruna kapılmama- t lSy Kız Lisesi son eınıfında 
lannı bildirmektedir. Esmıı Fahriye Sayoıner 

ŞiMDiLiK 
BU KADAR 

. Harbi niçin mutlaka 
lngiltere kazanacak ? 

-2-
lııgiltcrc ile l!'ransa., Alman

~anın P lonynya tec ... vüzü üze
rme Roıch hüklımetine harb 
ılaıı ettik eri vakit butün gözler 
1talyayn çevrilmişti. Bir müd
det CV\ el H tle le uzun bir mü
lakatta. bulun n Mussolmmm 
de derhal müttef ıkine uyarak 
lngıl ere ile Fransa) a harb ilii.n 
etmesi beklendi. Fakat bu ol
madı. 

İtalya, bu harbe iştirak et
mek ni) etinde olmadığını ilan 
etti. Bitler de bu harbde mütte
fikinin yardımına ihtiyacı bu
lunmadlgıru söyledi. Diğer ta
raft,m Umuru• Harbde İtalya
nın otuz enelik müttefiki olan 
Alınan) a ile A vustut') aya iha
net ettiğim bilenler: "Acaba 
gf.'ne bö) le bir oyun mu oynanı
yor?,, diye di.işiııdüler. Hat.ti 
bazı İngiliz, Fı ansız mahafili 
İtalyanın tarzı hareketini 
methetme ':-o Mu~ olininin le
hinde sitayi lt rde. bulunm ı;ra 
b !adil, r. Elh~ ·ı bJtün zihin
leı le İtaJ~ruun. Alır .ranın a
leyhine rlt"nmck ten yillünde 
oldn~'ll ümidi dola. tı. 

I'akat bu ümid tal aU.uk et
medi. ltnlya büiün eçen kış
esnasınd.,, c.:liııden geldiği kadar 
nskeri vaziyetini km vctlcndir
m('ğe çalı lı. Ayni zamanda Al
mnnyadan b · kalan uzak ül
kel r ticaretin: ele aldı. İngiliz
ler, İt.al) un gemılerini torpille
mivorlardı. Bunwı içın İtalyan 
gemil ıi dünyanın en emin yol
cu Ye ticaret gemileri oldular. 
İta!~~ bu ~ üzden cok para 
kazandı. Ye mümkün mertebe 
gıda stoku b •• zırlamağa mu
vaffak oldu. Almama da muh
tar olduğu bir cok· maddeleri 
lt lva \'asıtasiylc ralMt rahat 
celb deb'lr'!". lngiltcıc ıle Fran
sa buna se} irci kalmaktan baş
ka bir şey yapamadılar. 

Ancak Fransa, Alnıanynnın 
önünde kat'i olarak yıkıldığı 
gtm ltalya harbe karıştı. Vo 
h • dünya tnhh oyununda yerini 
nldı. 

~inıdi Yunan - İtalyan harbi 
bi1.e şunu kafi olarak öğreti
Y r kı İtalyanın geçen cylüldo 
h be k. rı ınıamas.ının sebebi 
. dec(' askeri z:ıfıdır. Afrika 
<;bllenııde saplanıp kaian İtal
yan il<>rleyi ınin de sc'b bi bu
dur. 
Şu halde ttalya bu zarını bil

diği ve müttefiki Almanya da 
onu anladığı için İtalya harb
dc n uzak kalmıştı. Ve bu uzak 
1'a1ı'j hem kendisine, hem de 
Alınaııyaya ölçülmesine imkan 
olmıyaıı menfaatler temin edi
yordu. Fakat Fransanın çok 
çabuk h rb haı ki lcalışı dikta
törleri ~rorttı. Onlar her !leY 
bitt1 z::mnetfler. Ve İtalya ya
lım k, lan hazırlığı ile hnrbc i! -
tırak etti. 

Vaziıct umulduğu gilii inki
saf etmeyince 'e ltalya kendi 
ihti:yatını ya\•aş yavaş istihlak 
etme>ö-e ba.~layınca mesele ol
dukea ratallaştı ve 1taıyn, Al
ınan) a için bir müttefik değil, 
bir yiık olmağn. b'lsladı. Öyle 
nnlaf}llıyor ki !talynmn Yunn
nistnna tnarruzundaki yegane 
maksadı Yunanistanı zapt vo 
Yugoslavyayı ıhafc cttıkten 
sonra bilhassa bu memleketler
de bulunan gıda maddelerine cl 
koymaktı. Almanya, Ruman
yayı eline geçirmis 'e onun bü
tün malısuli.ınc el koymuştu. 
Bulgari tan da mahsulünü Al
man~ aya satmıştı. Halbuki 1-
talyamn hem stoklnn tüken
mek ti ere bulunuyordu, hem do 
gıda alacak yeri yoktu. V c bir 
an evvel daha biı bütiln ?.ayıf-
lama buna te!'lCbbüs ctm ,-;.e, 
keneli yı cek maddeleri te-
darik tn mecburdu. 

F,ık t Arnavu l ct.akı ha.re
kat u bu tim e de veda et
mek mecburı et nde bıraktı. 
E.~er lt.aly Arnavutlukta 
mağlub olu .., da maddeleri 
aldığı bütUn B.Uka.n Ynnma
dnsıncl.. n artık b·r gram bile 
buğday alnm.ıya. tır. 

Bu suretle muharebenin al
mış olduğu yeni safha, Alman
yaya 40 milyon aç misafir getir
miş oluyor. Kendi boğazını güç 
doyuran Almanyaııın sofr ına 
çöken bu 40 milyon aç misnf r, 
lngiltereye, yanında Almanya
ya karşı harbeden 40 milyonluk 
bir müt t.efikten daha bil} ilk 
menfaatler temin etmiı3tir. Bu 
dn İngilterenin knzanma "'ans -
larmı bir kat dn.ha arttıran bir 
amildir. 

MURAD SERTOGLU 

Vekiller Heyeti topiontıJı 
Ankımı, 5 {a.v..) - lcra \' l Ucri 

Hcyetı, bugur- ~t 16 da B ıck let
te B \ l D . Refik Saydamın n
ynsetinde l :ı!t .. lık mutad tooL-ı tısı

ıu y:ı.pıru~·. 



8A'YPA : f 

BULGARLAR 
NEISTEA? 
'(Bq t•Nfı 1 inci •)'fada) 1 tilll .mıntabsı ild tlç voyvoda

mlli ~ 4Wger ve çob&n kıya.. hğa aynldı. Geniş ~bekeyi ida
fetine girdiler ve Manastırla re etmek üzere bilhassa eksarh
Perlepcden gelip Reenede bir- hanenin yetiştirdiği papazlardan 
legtiler. Bir ihtilal komitesi kur- ve hocalardan istifade oluna -
mak için reasen anlaşmış olduk- eaktı. Bu hocalar ve papazlar, 
lan için yapacalrJan teBkilitın komitenin dallan ve budaklan 
t.mıellerini atmak gttç olmadı. halinde, memleketin her tarafına 
Evvel! cemiyetin adını koydu- dağılacaklar ve az zamanda Ma
lar, takib edeceği siyasetJe tu- kedonyayı müdhiş bir ihtilfil 
tacağı yol üzerinde mutabık sanna.~ğının korkunç ağlan 
kaldılar. Cemiyetin adı "Make- içine alacaklardı. 
donya dahili ihtU.Al komitesi,, o- Maksad, en sade ifa.desiyle 
lacaktı. Maksadı Bulgar eksarh- doğrudan doğruya Osmanlı ha-
ancsinln tcsisİ!1den .ve B.ulga- kimiyetiııi yıkmaktı. Bu mak

rfstana bir_ beyli~ Yenlmesmden sada do~ yürürken yolda te
o;onnı m~ef enık sure.~ YI;\- ea.dilf edilecek her nevi hoşnut
pılan tedhı h:ırcketlennı bır suzlu.klardan istifade olunacak
nizam altına alarak daha mil- tı. Yalnız Bulgarlar değil, Ma
emfr ~t, B!11?3:1'1n ay~ - kedonyadalti Müslümanlar da, 
lanma. faaliyctl~nnı ıdarc edici merkezi hükO.mete karşı kendi
bir merkeze baglarnaktı. lerini alakadar eden muhtelif 

8/Xll/1940 CUMA 
8.00 Program Te memleket :!ant 

ayarı, 8.03 Mtlz.ik: Hafit progrıım 
(Pl.), 8.15 AjaDs haberleri, 8.30 Mü
zik programının devamı (Pl), 8.45/ 
9.00 Ev kodıro - Yemek llııt.esi. 

12,30 Program ve memleket saat 
ayarı, 12.33 Müzik: Şarkılar, 12.50 
Ajans haberleri, 13.05 Müzik: Zey
bek ve ayun hnvaları, 13.20/14.00 
Jılii:dk: Karı.şık program (Pi.) 

18.00 Program ve meınleket &aat 
ayarı, 18.03 Program ve memleket 
ısa.at ayan, 18.03 Müzik: Rad,yo 
cSwing> kuartctl (t. ÖZ!:{lr Te Ateo 
Böcekleri), 18.30 Müzik: Şarkı ve tür 
ktiler, 19.00 Mllzik: Fasıl heyeti, 
llı.30 Memleket saat ayarı ve ajans 
haberleri, 19.45 Müzik; Seçilmiş şar
kılnr, 20.15 Radyo gazetesi, 20,45 
Temsll, 21.30 Konuşma (tktısad sa
ati)), 21.45 Müı.ik: Radyo salon or
kestrası (Viol.onist Necib A§kın ida
resinde). 

22.30 Memleket saat aJ'WI, ajans, 
hııberleri; Ziraat, Eııhnm - TahvilAt, 
Kambiyo - Nukut Borsası (Fiyat.) 
22.45 Müzik: Radyo salon orkestra-
sı programının devamı, 23.00 Müzik: 
Dans mtiziği (Pl.) 23.25/23.30 Yarın
ki program ve kapanış. 

Komitenin ei~a:'3i hedefi, Av- sebebleı in ve bo!jllutsuzhıkların 
rupa devletlennı Makedonya istismarı suretiyle ayaklandın
~e ke.rı.~ağa . me~bur etm~k lacaktı. Gaye davayı kazanmak
ıçın ortalıgı mumkun oldugu tı. Eğer bu davanın kazarul
kadar kana bo)'.am~ ol.ncaktı. maın. için Müslüman Makedon
.llakedonya ~omıt~ ~u ~aksa- yalıdan da istifade etmek fır
dı gerçekleştirmek ıçın bilhassa satlan zuhur ederse - ki ede-
~lıkta ~şliyen müdhiş bir cekd • bundan niçin istifade 1 1 
m&k1?? ha.lınd~. lnıru~~~ak ve olunmıyacaktı? Yalnız Osmanlı TİYATROLAR 
kendisinde kabıliyet gorillen her hükumeti değil Makedonyada ._ __________ _ 
~ulg:ır bir çarh gi?i işlemek va- Osmanlı namı~ı taşıyanların il Şehir 
zifesıyle bu makıneye. takıla- hepsi aldaWacak ve hepsi BuJ-
caktı. Bu suretle .. ~.o~ıtc . Ma- gar gayesi yolunda birbiri a- tiyatrosu 
kedonyanın ht:'r Jwyu uzerınden Jeyhine istismar olunacaktı. temsilleri 
silindir gibi geçecek, çarhlar _ . . . . . 
keskin dişleriyle, bayatln önüne l~om.ı~erı ilk ~ran ık! azılı 
c;ıkan her nevini tahrib cclecek-ı şerırc, ıki sene ıçınde, bır çok 
ti. ikinci plan eşloyasından başka, 

Tepeb•ıınd• Dnm Kısmında 
6/12/94() cuma günü ak~ımı 

snat 20.30 da 
BULUNMAZ UŞAK 

Yaz::ın: J. M. Barrle 
• • • 

Bir taraftan bu komite kuru- 1~~5 . de . Cot..q~ Deltch~f. atılı 
lurken, diğer taraftan, Sofyada, rnfi:<ihış bir §enr daha ~ltih~ 
lıfakedonyada.n k:ı<:an Bulgar- e~~· B~ı a~am Sofya bar~ı~es!n! 
lann tesis etliği diğer bir mu- bıtırnn~ bı~ B1;1:lga.l: zabıtı idı lstikliı caddesi Komedi 
hacir cemiyeti de kitablar ve is- ve .kom.'t~~ m':1se1~8.h kuvvet - kısmında 
tatistiklerle ve daha çok propa- lenni .sıvıl gı~ bır ordu, ~- 8/12/940 cuma günü ak~amı 
ganda ve sıynsct sahasında Ma- tc haline ge~ış.~bu~lar şe~lmel saat 20.30 da 
kedonyanm Bulgnristann ilhakı koymak ~~ifesını yüklend}·. Az DADI 
gayesine taraftar toplarnağa Sonra bu <!_ilim se~~asına Kr . .ısto Son haftası 
uğraşıyordu. Fakat, Makedon- Muşef belası da ı.~tihak edince •-------------. 
ya komitecileri bu yolu çıkar yol Makcdonyanın dort ayaklı ce- B O R S A 
bulmuyorlardı. Komitenin t~ lıe.nnem makinesi tam surette 
tarihindeki gayesi, Malrndonya teessüs etti. HocaJar ve pnpaz
işine devletlerin müdahalesini 1 lar etrafa dağılarak tahrikata 6 Birincikanun 940 
icab ettirmek müdahaleden son- 1 basladılar ve Makedonyayı, yer 
rn bir muht~yct ilan etmek, j yer, müsell~~ kıyamlara. ~azır
ondan sonra ela Makedonyayı lılc olmak uzere teşkılatlara 
Bulgaristana ilhak etmekti. Zi- bağladılar. Bunlar evvela şelı!ı'- Londra 

Açılıı ve 
kapanış 

1 Sterlin 

ra devletlerin Makedony:mın ı lerd~n başlıyor ve sonra şchır- New - York ıoo Dolar 
Bu1garistana ilhakı bahsinde lcrdcn köylere gelerek en iyi Cenevre 100 İsviç. Frc.. 
bir tUrlü uyuşamadıklan mu- ihtilUI malzemesini Bulgar köy- AUnn 100 Drahmi 
hı:tl<knkb. Makedonya iki clefa Jcrındcn alıyorlardı. Evvela Sof)a 100 Leva 
Bulgaristana veıilmiş, fakat dağlar~aki köyleri hazırlıyor - Madrid ıoo Peçeta 
beynelmilel ihtil8.flar yüzünden, laı·, daglardan sonra yaylalara, Budapc$tc 100 Pengö r1--: 
sonrndan geri alınmıştı. yaylalar. d.aki Bulgar kalabalık- Bukreş ıoo Ley 

Inrı l d Belgrad 100 Dinar 
İşte bu suretle ve bu fikirler- na ınıyor ar ı. Yokohama 100 Yen 

ca.cn. bir kıH gecesi, izbe bir o- dikkat ettikleri nokta sır sak-

5.24 
132.20 

29.6875 
0.9975 
1.6225 
rn.ooı 

26.5325] 
(),625 
3.175 

31.1375 
31.005 tedir ki iki alelade Bulgar ho- ı Komite başlarının bilhassa Stokholm 100 tsveç kr. 

dada, tahta bir masanın başın- lamaktı. Muvaffakıyetin bütiin ESHHAM ...-e TAHViLAT 
da, karşı karşıya oturdular ve ~nahtarı bu mevzuda göstPrilc- Ergani 19.60 
tarihdc nam salan genis bir ci- cel{ dikkat ve itinaya bağlıydı • sıvu . Erzurum 2 

--, 

Tasarruf elmek 
isleyen ı.iri ••• 

Kunauralaruı tabanJaranı koru"'ek le;•• 
ç.oraplartm yırtıyor. 

fak at ucuz lamba mubayaa etmete \.t# 
retile ayni şektlde hareket edenler az 
değ ildir. Bu ampullarm ne del'ecede da
ha pahalıya çıktığı elektrtk fatvra5ı öde
nildiğinde tezahhür edet." .... 

Hakiki bir tasarruf yapmak 'sterseniz 
daha az cereyan istihlakma mukabil en 
bol ışık veren T U N G S RAM ampullarmı 
almalısınız. " 

TUNGSR.A 
Q ';, 

tN A Z P A R A Y A • E N B O L 

Aslan ve Eskihisar ı 
MUtt&hit Çimento va Su 

Kireci Fabrikaları 

Anonim Şirketinden 

t J., AN 
16 Agustos, 23 eylül ve 13 tc l'lni

sani 1940 tarihlerinde vuku bulacağı 
nlclüstıl gnzctclcrlc llnn olunan fev-

1 

knladc hissc<l::ırnn heyeti umumiye
lerinde kanuni nisabı içtima hasıl ol-

bunları bankalara •ererek makbuz 
mukabilinde alacı:kları mektupları 
~irketc leslinı eylemeleri ve içtımn 1 

gUnU bchenlchnl h~ycti umumiycde 
biı.zat veya ahan •evkil suretllc isbatı 
vücud eylemeleri suretı mahsusadn 
ve kenınli <'hemmiyctle hlssednrnnı ı 
kiramın nazarı it.t.il:imn vazolunuı. 

uayet yuvasıııın t<>mellerini p•. Bunun için komiteye alınacak 
blar. Makedonyn komitesi c kimseleri iyi seçmek, fedaileri 
geçmeden bu temeller Uzt~rinde • esru;lı bir imtihandan geçirmek 
teşkilatlanmavıı. b:-rnıa..vacak, az lazımdı. Öyle de yapıldı. A
zamanda ihtil" 1 fikri her ta.raf- da.nılar bu şekilde elenerek a
ta semerelerini vermeğc başla- Jındıktan sonra aralarındaki 
yacaki.ı. temnsı da mümkiin ol<luğn ka· 

Komiteyi kurduktan sonra dar talıdid etmek ihmal olun
bunun hnreket ve faaliyet sa- madı. On kişinin bir şefi olacak 
ha.cıını tayin ve tabdid etmek la- ve diğer komitelerle yalnız bu 
zmıdı. Harek~~ :ı;c faalivct saha-· şef temasta bulunacaktı. ~! 
sı olarak. .Dutun M~kcd~nya scften b~ka diğer dokuz kışı 
kabul edıldı ve en gemş mana- birbirini hatta tanımıyacalrtı. 

• 
lt 

lt 

• 

lt 

• 
-• 

8 
4 
5 
6 

19.-
19.-
19.-
19.-
19.-

Köy komiteleri toplanıp ~ehir 
komitesini, şehir komiteleri de 
toplanıp daha yüksek şehirler 
komitesini teşkil edeceklerdi ve 
hepsinin fevkinde esrarengiz 
merkez komitesi büküm süre
cekti. 

• madığından, mez.k(ır !cvkalfıdc hlsse
dııran heyeti umuınıyesinin dördüncü 1 
defa olarak 19 kanunucvv~l 1940 tn- • 
rihine mOs::ıdif per§cmbc gunu ti:'nlj 
14 tc Beyoğlundn tstiklfil cadılesınde 
Serkldoryan (Cercle d'Orient) bina
sında içtima ede.-cğl yine g.azetel,.ı le 
Han edilmiştir. 

Şirket b:.ıka ma raflarını tama -
n1cn deruhde ettiginden Osmanlı ban 
kası, Zlraat bankası, İş bankası, s~
lanik bankası, Doyçe Oryentl.ınnk -
Dresdner bank ıubesinin Galata şu
belerine teslim oluruıenk h.is.5e sene
datı için bu b::ınkalar mudilerinden 
komisyon ve masraf namile hiç bir 
pnro alm1yacnkl rdu-. 

Fliı;se ~encdatı tevdi edip tc mr.
zerctıcrine binaen heyeti umumiyede 
hazır bulun.nııyacak r>laıı zevat diğer
lerini tevkil ve yedlerindeki duhuliye 
vnrakalarmı bunlara ciro etmek Lte
dikkri takdirde, ciro için mukt.ozi 
ptıl şirket taTafından tesviye edilcc<'
ğindcn, bu zevatın heyeti umumiye 
gününden evvel ııJrkete gelerek bu 
mu:ımcleyi itmnm eylemeleri kendHe 
rindcıı ricn olunur. 

(Arkası vaı·) 
smda bir tc~kilat kurmak az
mivle Makedonva Üskiip, Ma-
na.sur, Sl.'rez, Selfinik, Usturnm· Yen·ı Kazanç ve Muamele 
ca olarak beş ihtilal mıntaka- ~ .. -• ••••'• 
cana taksim edildi. Bu mınbıka- V } 
tardan her birinin bir komitesi ergi kanun arına göre 
llaeak ve bu komite "mıntaka DEFTERLER HAKKINDA TAVCiVELER 
komitesi,. namını alacaktı. Her 
rrı ntaka aynca nahiyelere, na
hiv~lcr Desetnisa denilen onar 
kif"ilik h'Tl.tplara.. onar kişilik 
grunlar nacaJniklere. 3 - 4 na
çalnik de bir voyvodaya tabi o
lacaktı. Bundan başka her ih-

..... t'll : 

İsimli bröşüriimüz !:•kını-:-t r. Her kitabcıda bulunUl'. Bü
romuzdan da alahilirsiııiz. Fiyatı ~> kuruştur. 

İsmail Hilmi Afşar - Hesab ve terceme bUrosu 
Meydancık - Güzelhan - TJ<;LEON: 23·106 

w~n=== = 
iken bir köpek ba('agunı ısırmıştı. 

Diye bağırdı ben: 

tşbu dördilncü içtimada nisabı mü
zakerenin hasıl olabilmesi için 38000 
hisse senedinin 1.e\ dı c..>dilmiş olm:ısı 

şnrttJr, • 
Hlsscdaran tarafından bu hususta 

vukun getirilecek ihm:ıl k('Jldi men
faatlerini ihlfıl edecek mahiyette olup 
bunun tevl!d edeceği muhtemel m ta
yiçtcıı Meclisi idare mesıiliyct knbul 

1 
etmiyeceğinden, bisscdaranı ldramın 

ellerinde bulunan hi~c senetlerini 
yevmi içtimadan en geç bir harta ev-1 
veline y:ınl 11 Kilııunuevvcl 1940 l 
çarşamba günü akşnmıruı kad::ır şir
ket merkezine tevdi ederek vcy:ıhud 1 

ŞirkP.t ve bankalara \evdi edilip 
heyf't.i uınumiybde i.sbnb viicud edil
mek surelilc istifade edilecek beher 
hisse senedi için mudüne bu ıocnctle
rin hini istirdadında beş kuruş tediye 
olunacaktır. 

truınbul, 5 Kanunuevvel 1940 
M ecllsl 1 due 

Sahibi: A. Cemaleddin 8araçoğlu - Neşriyat Müdürü: Mıold Çetin 

Basıldığı yer: (H. Bekir Cürsoylar ve Cemaleddln Saraçoğlu matba~ı) 

İkimiz de düşünüyorduk. Uulun-ı 
duğumuz çayır otluktnn ibnret idi. 
Bir tane t:\.'/ bulmak ela mUmk•.ın de
ğildi. Açlıktııın takatimiz kcsıl işti. 
Kendi kendirııe ı;imendilerin ilk mu
vasnl t cdcce1limız mahalle de uğrı
yacn ma ihtimal verdim, Biraz da 
ijarct vazetmcdcn doğrudan doğru
ya b!r t..ıratn gidivcrmeğl münasib 
gôrdilm. Frcdrih hiç bir fikrime iti
raz etmiyordu. Yine nynğa kalktık. 
Karnnlık içcrlslndcn süratll adımlar 

- Bcnı kim muhafaza etsin? Koca 
kocn sı.;ırlnrd:ın korJ..'m:ıyıp Uı kö -
peklerden korkmak ne kadar müna

. sebetsiz! Kcşki kuçi.lkltiğünde kolu-
nu da bir ok\ız ısırsnydı da benim 
bnşıma bu iıılcri gctim1cscydin, 

Bir çalgıcının seyahati 
100 

ile yol nlm::ıe;o b:ı bdık. • • 
Bir saat yol yunıınüııtük. Kulağı

m1uı kopek tc teri geliyordu. Bir 
lı:öye yaklo tıgımıı.ı ruılndık. Çünkü 
bizim yiyecek bul::ımodığımız ma -
hallerde kopek bu1unrunıyac~ğı mey 
dnnd:ı. Birı:ıcıı:ılcyh on dakika sonra 
öniimilzd(' biı ~ok hafif ışıklar peyda 

oldu, 
Hakikaten bir köye yaklaştığımıza 

kanaat r,eCrdik. tıcrilcdikçe ışıklar 
dah3 ziyadar görünüyor, köpek ses
leri çognlıyordu. lki nrkndıış daha 
ziyade kosmağn boşladık. 

Koyden içeri girdiğiml:T. sırada so
kakta kimseler yolttu. Genişçe bir ı 
ooknğn saptık. Birdenbire önümtize 
bir kn köpek çıktı. Yabancı olduğu
muzu anınını~ olacaklar ki hemen 
hnvlam~n. bizi ısırmak için Ozerl
m17.c hücuma başladılar. Frcdrih: 

- Aman Alfred! Bent muh:ıfnzn 
e&. Köpekten pek korkn ım. Küçük 

Dedim. Kôpekdcn ben de korku
yordum, elimizde b.r sopa bile yok. 
Şimdi Freclrih ile çene çnlm:ının sı
rns~ değildi. Ark:ınuzı bir ev knpı
sına dnyadık. Köpekler iizerlmlzc hll
cmn ettikçe el ve nyakl:u·muz ile mü 
data.-ı ediyor, ara ~r:ı: 

- Ey k'ôylülcr! Bizi :köpekler ısı
racak! 

Diye bağırıyorduk. Beş dakika 
knd:ır köpeklerle uğraştık. Gittikçe 
şiddetlerini artınyorlnrdı. Lftkfn bu 
sırnda arkamızı day:ıdığımız knpı b·r_ 
dcnbire açılıverdi. İkimiz rle nrkn üs
til evin avlusuna yuvarlandık, Ka
pıyı açan adam: 

- Ne oluyorsunuz? Siz kimsiniz.. 
hırsız mısınız nesiniz? dedi. Yerden 
kalktım, muhnt.:ıbıınızn: 

- Hayır mösyö yabancıyız. Aç 
knldık. Bir n&Cl dUkkftnıncia karnımı
zı doyurmak i«:in bu köye ccldik. 
Halbuki köpekleri a~hktan bizi ye
meğe kalkışan bir köyde knrnımızın 
ne kalacağına nkl.ınuz erdi. 

Cevabını verdim. Adam bizi iyice 
sUzdüktcn sonra: 

- Siz !enn adamlara bcnz.emiyor
sunuz. Vak.ıfı burada gece yansı aş
çı dUkkfını bulunmaz. Fakat aç da 
knlmazsınız. Ben size yemek filfm 
veririm. 

Diyerek sokak kapısını 

Ben: 

1 
k:ıpndı. 

- Teşekkür ederiz mösyol Pek 
insnnlyetll adamsınız! Siz bu ktiyün 
ncslsiniz? 

Dedim. 
- OrnSJnı sonra anlarsınız. Haydi 

baknlım yukurı. 

Cevabını verdi. 
Ev sahibi elinde bir lamba bulun

duğu halde önümüze düştü, Bizi üst 
kata çıknrdı. 1'"aknt üst kat der demez 
sakın Mikncllnnın şatosu kadar yüıc
ı;elc bir yere çıkt.ığlmızı zıınnctmcyi

niz. 
Dört beş ayak merdiven çıktıktnn 

sonra kendimizi üst katta bulmuştuk. 
Sofa biraz genişç~ idi. Ev sahibl oda 
kapılarından birini vurdu: 

- Liza biraz kalk. İki yabancı 
gelmiş. 

Dedi. Bizi de diğer od:ıl:ırclnn bir:l-

ne götürdU. Odanın mcıruşntı gayet 
fena idi. Yerde eski, bir kaç yerinden 
yamalı bir keçe, pencPrelcrde en ndi 
perdeler vardı. 

Bl\yucck, yine eski bir k:ınape, 
ha~ırının b:lzı mnh:ılleri tamir edil
miş dört beş sandalye, ı.izeri kit:ıplnr 
ile dolu bir masa, :köşenin birine l cr
Jcştirilen ve üzerinde bir toprak tes
ti, kalın kulplu kaba bir bardak bu
lunan ıliğt?r bir mnsa odanın mflf
ruş:ıtını teşkil ediyordu. Gece yarısı 
iki yabancıyı evine knbul eden ev 
sahlblni giizden geçirdim. Oı ta boylu, 
ensesi gnyct kalın, saçları kulakları
nı, yüzumin yarısını setredccclt de
recede uzı.ın, k'nmı ileri dogru çık -
mış mavi gö7JU, biraz irice af,'lzlı fa
kat güler yüzlü bir adam idi. Aycık
larına siyah pnntnlonln, arknsınn u
zun bir gömlek giymiş idi. Ev sahibi: 

- Dclikanlılnr. Kanapenin üzerine 
oturunuz, ~imdi zevcem ycmeginizi 
getirir. 

Dedi. Ben de: 
- Teşekkür ederiz mösyö! 1''akat 

siz k~iz? Bana pek mcrnk oldu. 

1 
Dernekten kendimi alnm::ıdınl, ev ı 

ııahibi gülerek: 
- öyle ise söyliyeylm. Ben bu 

)(oyun rnhibiyinı, 
Cevabını verdi. 
- Den de üyJc :ınlamış idim. 
- Neden'? 
- Saçl.'.lrını7.ın uzunlugu, knn11. 

nızın buyilkli.ığu ve şu köşede asılı 

duran salib bir rahib olduğunuzu 
meydun::ı koyınnga kfüi. 

-:- Bravo! Pek ı.cki adamlm·sınız. 
Dir:ız ıronm oda kapı::ı açıldı. U

zcrinc uzunca bir manto almış, kırk 
beş yaşfarında tahmin olunabilir bir' 
kadın gözlerini uğustura uğu. tura 

1 içe ı girdi, rahibe: 
- Hunlnr kim? · 
Dedi. 
.....: Yab:ınc.ı galiba? Yolu tını;ıı·mışliır 

bu koyc düşmüşler: Demin bir gu
rtiltü oldu. Köpekler b::gnşıyorlmdı. 
Scbeb:ni nıılnmak için kapıyı nçum, 
me,;er bu iki ntlanı da köpeklerin iri 
d şlcrinc karşı vücutlannı muhnfazo 
etmek makı:ndilc arkal:>rını bizim kn- ı 
pı;}' tlny:ımıalar, }tapı açılır Ol!ılmtız 

b Bhindki.na 1MO 
ıı a 

İstanbul Ziraat Mckte1'i Sabnalma 
Konıisyonundam 

lllktan Muh9'rlmt1'1 ilk tmthttdt 
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Eık.ıttıınenln 

Ura Kr. 

ltarlci eilbiııe 
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lstaub\11 ZiPDat me"k~binin d11.9 mil:dan )'\lkarıda Yft7llı ibtiyQCUllll 
lS/12/llMO Urı1biJM rasthyaıı cuma ıunii !mat H de Be;yofhı 1stiklll taöde
ıi S4lı munarc.d.ı 118eler mtıb~iliğincle toplanacak komlı:yonôa ~lı: .,. 
llfltmesi 7apıla.caktır. 

İnekti~rfn ~ltt 9aJIÖeıı e•vveı muh:ısebe v~ne yauraraklan flk te
mmat makbutu ve >HO :mali yılt Ticaret Odafll \'eslknsile birlikte •knlltıne 

N!Undc llorıWı:PCmı müracaatları "Ye l"Vsaf ve &ıırtn:ııncleri bu .:un adı aec;.M 

~iUkte gönlp otrenınele.ri. elli~ 

lıtanbul Defterdarlığından 
Bıılıkbawı bimunnda yaptınlar:.\kl .f14 lira H kurutı kt"şini \amir işi 

t/12/1940 p&ar\esi (finü ıaat 14 de Miııt F..rnl:ık Mtidıirluı,'ilııde Wııla. 

nfıCN: koorisJcrıdıt pazarlıkları ihaleedfü!cektir. 

Tallbl-erııı ytı:ıde yedi buçuk ııi:ıbclinde JQUvaldı:at ~n:ıtfa ko-

mitı,yoıııı nıiira,·aiilWı ı. (l 15"2S) 

l_ls_ta_n_b_u_İ _B_e_Ie __ d_iy_e_sı_· İ_Ii_n_Ia_r_ı .... 1 
İtfaiye \ e diğer motörlii ve<>aitin yıUık ıbtiyııcı için alınııC'&k ırı IHıleD' 

nıuht.Jif boya ve boya malzemP.si 111•1k ekıil~e konubnuşuır. Tııhmıol 
bed•lı 1809 lira ltı kuruş \'C ılk temimıt.ı lll5 liri! 18 kurutJt\11', ŞartıH\mt .. 
Zabıt 'e Muanwliıt Müdiirlut;u Juılemındt" ıoı iilecektir. İhale 23/12/1940 
pazartesi gtiııü ısant H de Daimi Encümende yapılacaktır. Talihlerin ilk t~ 
minat makbuz veya mektupları ~ 940 yılına aid Tıcnret Odası vesiknl:.nle 
ihale gımü muayyen ııaaite Daimi Encümende buhmmaları. (1164ı) 

Sivas - F.nunnn i.'ltikrıwnın beş buçuk mil,orı liralık yedinci ve :ı(JQ 

tertibinin SiiskriJ)l'!iyonu dn diger teri.iplerde oldugu ~bi balk>n n ınu'"'SSt',.,. 

aabn rfu;ıerdi~l rnılıet neticesinde ınuvaffııkiyetle kapatılmıelır, dl 54~t 

Liralık Lira 

1 2000 
s 1000 
2 750 
4 5()0 

8 250 

S5 100 

~ 50 

soo 20 

a•hıy.ı du~üverdi)('r. Karınl,ırı ;;cık

mış. Şıırılnra bir.\:1. ~cme.ı: veı·elim. 
Kadın ı:c.cinin 1Jkrino derhal mu

vafakat cttı. Buc yemek getirme 
üzere 0<fudan dış•ın çıktı. Rahib: 

- Siz nerPye ltidecck iwntz? 
Dedi. 
- Nnpoliyc. 
- Nasıl N;ıpoliye? 

- 1t:ılyndaki. 
- Ey bur:ıda l\fl işiniz var? Napo-

li buraya çok uzaktır. Y:ınlı3 felm~
siniz. 

- H:ıyır. Şimcndifcrcilcr tiyle ııoy
ledilcr. 

- Yııni şimenrlıfer ile mi gidiy\ır-
dunuz? • 

Rnhibin bu ı.u:ıli ı.izerme Viyana
dan simPıı<Ufer urnbası ile mufarnkat 
ettikt•'n sonra lıu ı;aat.t> kadar b.1sunıı. 
dnn ((t>çCn halleri pir.~;:, birer an
lattım. 

En nıhnyct .,iıı1cndıferden aUadığ1-
ml7.1 dn sÜylı-dik. 

Rahib! 
- Bu ne cesaret çcwuklar! Ya te

kerleklerin nltında kals:ı idirıiz,,dedi. 

- Hayır mösyd rahib, çtinkü uz:ı
ğa atlndık. 

Ev sahibi ile epey konuştuk. Biz.İm 
köydeki rnhib ile zevcesi gibi bun
ların dıı g:ıyet iyi kalbli adnınlar ol
dukl:ırını, hatta ben miikeın _ 
mel surette okuyup yazdırdıklarını, 
babamın ovindcn kovıılduilıımu nn'a-

-
-
-
-
::c 

- 8500.-

- 4000.-

- 6000.-

n<'si ile anlattım. 
R.1hıb bazan: 
- Vah! Vah! 
Ara sırn: 
- Çok tey! Çok fey! 
Diyip duruyordu. 
l:flz.im kdytleki rahıbin . e-.ıı gııytt 

muntaL::ım ' 'e terniz idi, Bulunduğu• 
muz odanın Dl<:İruf::ıtmı biraz evvel 
tarı! etmiş idim ki böyle eski püskil 
efi.>:& bizim keı;i;;in ev.inde buluıını~ 
Bu ela merakın ı muc!b o\du. Ev s:t"" 

hibine: 

- Mosyö rahilı! Sizin eviniz vlraflf 
küçuk ve me!rufinh pek işe y:ırıyn• 
cak şeyler değil. Bi2.lm rallibiQ. evini 
bir defa gorscniz :ığzınızın suyu akılt• 
Pnrnnız yok mu? 

Dedim. 

Rahib ba~ını sall .. dıktnn sonra: 
- Zararı yok oğlum. Bize bu ıca .. 

darı dn yeter. 

nı;rvcrdi. Rnhibin karısı bUyOccl! 
bir tepsi oldugu halde oda knpısm~ 
da.n içeri girdiği sırndn bizim de ınl• 
del!'rimiz açlıktan sı7.lamnja ~z tut .. 
mıış idi. Kadın ellnclcl<i tepsiyi bit 
sandalyenin üzerine koyduktan sonra 
oturduğumuz ltnnnpenln önüne k01 .. 
du! 

- Haydi çocuklar. 
Dedi. Bizi tcışvike hacet bile yoX 

leli. 
(Arkası ,ar) 


