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lnglllz 
~a ıa n· 
t su da 

?alın nutkuna eevab ver-
b,..""" J?ıek üzere lngiliz Avam 
~ müzakereler oero
~ ~ken mulıallf zümreyi 
~eden Uç mebus sulh şart
~'llın ilAm lilzumunu müdafaa 
~· Bütiln fırkalann iştira
~ lngiltcre.nin mukadderatını 

Yunanlılar 

ft e gi -

Yugoslavy y şim
diye kader 6000 

ay n 
lltic 

skeri 
8 i 

Larıdra,' (a.a.) - ıngmz mathaAtı 
l:ıtltan cUk1artini ttalyu.o - Yunan har
bine hnsretmektcdlı. 

Gazetcitt, bir tanfdan Yunnn ım.. 
VllftakiycUcrıni, A.Ynsarnndanın np
tmı ve ErıPrlntn sukutunu ve dJler 
tarnfdan dıı 1talynn yüksek kumanda 
heyctindekj dejişikliğı bahis mevzım 
etmektedir. 

Oe:zetcler, &lkan n-.cmleketıerm

deki muhabirlerinın mııknlelerini ek 
neeı:etmekto, BulJ;aristarun Tür~ "ık ~en kabine ve meclis bu 

hl.QJ. nazarı ittifakln reddetti. 
llU hlkfisemn bilyllk bir ma- (Sonu aayta a .Utun 4 do) 

ft ~ alınat lcab eder. !ngilterc-
'-ttatedenberl bir nevi sulh ta- ( ) 
~~ ~k~:~: Avrupada harb 
~ et:ti:rmtşler, bir nevi mez- -
~ akide beline getirmi§ler- G . . 

~ta sulh tarnftarlan o kadar rınvıç 
~ı._, giderler ki teda.fill bir 
~uq~ bile nefret ederler. Fi- th } • 
\~~rriyettne tamamile riayet rasa ane erı 
tı..~ eden lngiltere böyle 
~"\Yatun en şiddetli hır harb~- bombalandı 
~~beri gece gilnduz 
~ Ylkıcı ve yakıcı bom -
feıj 1ağarken bile bu j>rensipi 

a etnllyor l'e Avam kamara
~~ .bu kadar mUfrlt, gaıib ve 
"ııU nazariyelerin Deri etirlll-

anadada 2,500 
Amerikalı pilot 

alim görüyor --~ ~ ınüsaade ~or. lngilte
~ ... ~ ctdden imrendiğtmb: kemal 
l~besı işte budur; ldlltUr bu 

tnilll hakimiyet bodur. Lonc1nL, 7 (a.a..) - Hava 
~takat aynı· ~ama.nds ~örUJU _ Nezaretin.hı tebllğj : 
!"!' Jı: İngiliz havv. kuvvetlerinıt 
~ b~ İngiliz milleti en hran- menırub bombardmıa.rı tayyar. 
·~nda vatan için en tchli- hinden mürckkel:ı kuvvetli bir 

Amerikanın 
hazırlıkları tezlerin bile millet kUrsii - filo, dUn akşamdan itibaren ge

~ müda.f a dilmcsln<' mU- ce yarısından biraz sonraya k&
~.1 e etmekle beraber icab eden dar, Franaadr.ı ve llolandad& 
~.ilk ~~~~d·nani hlt~utmçizdayı.ogı~r_ tnyyarc meydanlarına ve tııp. 60 000 t 1 k .. 
;"'ttı \UUUlill. ıı..~.n liz ı;,dalar.mn ~<ıl gecı: taarnm ' on u super 
~ hareketten şaşma.yor. Ve- lan · · kullanıla ('üş U. dr <>ti • ~:ı...<?d.~n Mr. Chamherlain sulbü . ıçın · ı: ~an etn ar IDŞUI 
1~~ lerine muvaff nkiyeth hücunllar 
' aza uğrunda ilrl sene mü- yapmışlardır. Şimal d~zinda için bazırhk yapılıyor 
~ ,eli gayret sa.rfetmiş ve ba- ve lıı!anştak! Uma.nlarn, Dün • • 
'lıı.eti nefsini bile ihmal e- kerk, CaHs ve Boulogııe'y~ ela 
'k derecede Alman politika- hücumJar yaınlm!§tır. ~ T (a.a...) - Birle-

rnuıayim davranmış, sakin Tayvarelerlmızdco Drisl tissU- ilk Amerika, on iki gtmde btr 
~ ~lhperver bir devlet adamı ne dÖnmemiştir. l2 barb l"""Wrrln donanma,a 
~En! halde, bir kere harb aç- Greınvich 1~16! fMhe)nm temtzı edecek ~ 
~ tarureti hCiSıl olduktan Hasarn Uğm.dı d9 tnp.ı programını tıesrf et • 
~ttel'a. artık bu cidalin tfı niha - Londra, ., (n.a.) _ Renter. JDilt!r. )fıwruı.fib fabrikalarda.. 
~ kadar devam Moocğini ve lskoçyamıı cenubu garbisinG .,_ aıat l"e edevatnı eskimesi w 

( Afrikada harb ) 

Afrikada 
muharebe 
şiddetleniyor 

• 
Teşebbüs inisyatifi
nin İngilizlere geç

tiği bildiriliyor 
• 

1'afrobl. 1 '(&.&..) - DOn. ak
flm ~ resmi lngms 
tııJbllil: 

Qeçen hafta. içinde Twt:ana 
mmtakasında çok bQy11k dev • 
rtye faaliyetleri olmuştur. Bo • 
nrt.h'dc. brnkolumıım breı 
dQomamn akim knlaıı btr tur
nım YU1mbubnuştm'. 

B'1 devriye ~ 
biri MDMtDda Jotaatımrz düş • 
mazı ~laındeıı ve Merille ka
bilesine mensub adamlardan mü 
rekkeb mühh:n. bir mütı ezıesile 
~- §iddeW bir mU
ndcnıfden sonra d{Şnan ağır 
a.:;piat vererek çcldlmişttr. Za -
Jlatmm yaralı olduğu Wunln 
edilen ~ kaybolan bir mba.y ile 

İtalyanın 
Ege denizi 

başkumanda
nı da çekildi 
Mareşal Badoglionun 
latlfaaıne taklb eden bu 

çekilit manidar 
görUnUyor 

-<>--

Itaıyada bir mahal, 1 '(a.a.) 
Kral tnrafından neşredilen bir 

emirname ile Valsismon kontu 
&encral Ceaare Maria ve V eo
dıi, talebi Userlne Ege denizi 
.kuvvetleri Jruıruı..ndanlığından ... 
ft1ilikten c;ekilmiştir. 

Kralın diğer eminınmesile ar 
dıı luımandam general Ettore 
Bastico, J..2 adalar valiliğine ve 
ba edadaki kuvvetler kwıum -
4anhtma tayin ~ilmiştir. 

Yeni Kmnnndan Klmdirf 
Roma, 7 {a.a.) - General 

Bastico, 1867 de Bologn.a.'da 
doğmuştur. Trablus hnrbine ve 
ımmmi harbe iştirak etmiş olan 
rencral Bastico, İspanya h:ı.r • 
binde &ntanderi zabt:cden ltaı-

(aoau u~ 8 .ut-an 15 ek) 
~-

Afrikalı askerler arasmda bir F h .. kO 

at 
k 

Önümüzdeki haf ta zarfında 
tesbit edil ece müstakar 
f ıga ın 15 kuruş 
o acağı tahmin 

civar nda 
ediliyor 

-·- ---
Buğday tiyatlannın hftkfunet 

tıı.raf:ından neşrolun.an luırnrna
me dolayısfle 2 kuruş yUkseltil
mesi U:zerine şelır.imizde ekmek 
n.arkını tedkik etmek ilı.ere dün 
aa.bah belediye iktısad müdür -
lüğünde bir komisyon toplan -
mışt:ır. Kombıyona İ8tanbul de
ğirmencileri ve fırmcılannı tem 
sil eden heyetler lştiralt etmiş
tir. 

Komisyon, değirmen ve fırın-

lardaki buğday ve qn stoklan.. 
mn vaziyetini tedkik ettikten 
sonra, toprak mahsulleri oflsln 
den tanzim satı..<tları esnasında 
alınan buğdayların pazartesi gi1 
nü akşamına kadar §C.hrimidn 
ekmek istilıllkini kaııp.1.ıyac3.k: 
n.ziyotte olduğunu tesbtt ede .. 
rek pazartesi günü akşamına ka 
dar ekmek narlnnda hiç bir ta.. 
dilA.t yapmamağa karar verm~ 
tir. (Sonu aayfa 8 eDtun 1 do) 

BUL A AR 
• 

Çete harblerinden sonra Makedonyada 
40,000 kişilik bir kuvvet yığan Bulgarlar 

umumi ayaklanmaya hazırlanıyorlar 
-10-
mnarAı hOlrlmıet1 btr hu-
kuku umumiye ellrnıü

nlhı izl bertnde ~ ve 
tesadüfen Kt.kedonya kmnttesi
Din f arkma ft1'mc& o mmana 
knd.ar btr cehhane sandı~ Ozerin 
de uyuklamıe oldağumı anlıytı.
rak ~ liddetlmdirdl ve 
ihtiHll yuvalanm tnramnğa, Ilıti
Wclleri ~ ba~. Ge 
cıe yansı çiftlikler basılıyor, gü
po gündüz poste.Jar soyuluyordu. 
Bir Balgaria dava.a olan TUr
k1in cesedi, ya. evin.hı kuyusmıda 
ya dağ~ bohınuyardu. 
Makedonyada asayiasizlilı: tabii 
hal hiikmftno gtrm.ioti. Htlkfune-

YAZAN: 

A. N. K. 
tin tedbirlerine nı.ğmen biitün 
1xı oür1lmlerin failleri çok defa 
yakalanamıyordu. Makedonya 
komitesinin devlet tnzyikine ~ 
men faaliyetini eksiltmediği teu 
JdlAtım daha kuvvetlendirmek 
11Uretilo ya.pbğı vakaların gittilı! 
~ ve mütemadiyen artmasın • 
dan belli idi. 

Komite dağı taşı ayaklandı .. 
racak dereoo ihtilR.l fikrinin bes-ı 
kmniu olduğuna hükmedince. 

aoau nyfıı 4 .Utun 1 de) 

ortası bir sulh yapmnğa yapılan bir hava hücumunda E- tD n S".Lewinhı ar:zettigt mJıf " 
~:n görUlemiyeccğini ilk (Sonu r;;ay fo s eOtun Sda) (a..• •)'fa ı eOtuft ı de) 
J...."'.·erde bildirmişti. Mr. Cbam- ---------------------
~~ain'in bu sözleri onun şahs1 
t!ld~Şü ve hususi siyas.,"1:.i de -
aıa 1

• Yerine Mr. Churchill knim 
~ktan sonra ayni siyaset hıç 
~ ınneden devam ediyor. Çün
ltıiU harbe devam bütün lngılız 
~i için bir zarurettir ve bu 
~ et bütün acılığı ve zorlu
~le takdir edilmektedir. 1n ~ 
tıı ıni1Jeti harbe devam busu
~ llda dünyanın ~mdiye kadar 

mfkdar &Uden lborettfr. r ansız u m e-
~ n:=! tinde degişi likler . 
~~ ajantpmp mu· :ha~~)oo"; :=~~- Ekmek fiyatının Alman - ltalyan an o un 

çekilişi 
GörUnUee nazaran prbl çöl- de değişiklikler vuku.& geleceği 

ca- aayf• • .._ 
1 

•> ~~~iaıcta oıduğtıml bizde artması h a 1 k 1 D a S ı J 

ikramiye kazanan tekmil 
numaralan yazıyoruz 

~Harb--.. 
Bu hususta bu ak§&m tx>pla ~ 

:! ~9e':ı~C::~~: karşısında geçiniyor? 
mektedir. Fo.cümle BOD. gtinler
de Vichy'ye gelmiş olan sabık 
Başvekil B. Flandenin dahiliye 
nazırlığına getirileceği ve halen 
dahiliye nazın bulunan B. Pey
routonnn müstemleke nezareti
ni deruhte eyllyeceği söylen -
mekteclir. Diğer taraftan adliye 
nazırı B. Alibertin istifa etmiş 
olduğu da bildirilmektedir. 

<lir görmüş, belki de hiç gör
~is olduğu meşakkat :re ~z: 
'<ll.blara tahammül etmeyı gıbı 
~~e almıı;tır. Sinirleri bu ka.drır 
~\\•etli, azmi bu kadar sarsıl • :Mill pl.ynngcmun 4 flncü terillt DDM, Dml numaralar da Oclllr 

Vaziyeti 
üccar gemileri ara 

daki muharebeler 
tg, :ıı bir millet olmasa idi, bu 2 Jncı ~cklllşi dho Arılmrad.ı SerCi Ma ıı.. lk:ııani7e bzaDIDlfla:rdn'. 
~Yyare hücumlanndan manevi- evindc- ynpılmışlır. Saat 12.SO da b... ıooo Lira tkramiye Kanne 1 Yazan 1 
~ 1 bozulmak icab ederdi. On- Jıynrnk 13.30 a kndar devam edea. N • m • r a ı a r HiKMET ILGAZ 
t.ôt ~reddüde ve zMa dilşmek çekfüşın bütür. safahatı Ankara mdo- 8on d6rt rakamı (OlH) ile~ 
aı.~ll' dursun bilakis Berlinin lngntere ve Almanyadan 
~ıl_ halk ne 'dolu mahallelerine ~ vnsıtnsiı.e uesrcclilın.i~tir. ~ ıo .umara, gelen son haberler Montevi-
~i b" bo b t:mJyac.ak ka Bu çekllişde 40 ooo liralık b6,.ak Sen dört rakamı ('i~l) ile~ deo'nun yedi yüz mil f,larlanda 
~.. ır m a n · ı:kmmıyc 252698 nıımnraya ~· kılan 31> ıwrnara, İngiliz ve Alman deniz kuv-
ı.::. dn. aoi,;ruk kanlıhltlannı mu- ıo.ooo liralık ikrnmiyelerden blrlni Son dört rakamı (7G88) ne~ 
~ld aza ediyorlar. Gayeleri adam vetleri arasında bir muhare-
... :ı. Q48.'iO!l ve diler 10.000 lirayı 1317111 lııu.lan IO numara, beni tt•~· · bildi 
ı..burınek deg~il, aa .. mruu nınbü. rJ\A Lira tı~-ıı..- K~ n cereyan e ıgını r-
•11 ~ numara kaı:mıru~r. 009689, 0827tf. """ ...... -......,., - -~ı .... ~..:11 T lih -..ı:ı- · tü" 
l-1• etmek oldug-unu goz·· den u - .u.u:;AIA;;\.Ur. es t.."UJ..Uutş c-
~ 197068, 118300, 280209 numara ... N u m & r a 1 a r mil · · ptı- b 

tutmıyarak yulnız askeri .,__ 1 d _ ..,._. rakn••n ,..04~) "- _,..___. car ge erının ya gı u 
cleflcrt arıyorlar. beGcr bin Ura .,.,zıuımış ar ır. ..... ...,o ...._. ,.. ,,.. ~ muharebe hakkında henUz 
~ h harb" oıooıs, 023442, 111954, Hoı-., .- n numara, tafsilAt alınamamıştır. 

tıı ... a idi olduğı.ımuz ıu en 185874, Ia.9044, 195926, ·2~80I (Sonu uyfa2 .Otun a d•) TUcca.r gemilerinin birbi-

Hı~ci hususiyeti budur. l1k ~~~~~~~~~~~~~~g~~~~~~~; rile muharebesi bir nevi ba"n-:>.~erdenberi bu sütunlarda ~ ~ 
~Yl('(uğimiz veçhile ikf taraftan bozuk k:a.vgası değildir. Eski 
~Ji ınahvolmadıkça harbin bit- M o L L A deniz muharebelerine doğru 
\..~ine imkln yoktur. MahYo _ tıaYanı dikkat bir ricattir. 
~~k ne Alman milletidir, ne Denizlerde emniyet ve asa-
~liz milletidir. Fakat bu mil- ~~iıı~rna~::~~~ 
)~ere rehber olan siyasi, sos - YAZAN: SAMI KARAYEL harb gemileri arasında. fark 
l'i "e iktJsadi prensiplerden bi- ~ K,alyon firkateyn 
~ tııahvolacaktır. Halbuki Al - DUnyanm yetiştlrdi~li bu en kuvvetli ve aırtt berikler hazar° zam~ ~~ 
lt~n şefleri de demokratik mil- 1 -h lk lld hll a h t nı 

----- -
Musolininin riyasetin

de bir toplantı 
Roma, 7 (a.a.) - 3, ~. 5 ka

nunuevvel tarihlerinde Venedik 
sarayında., B. Mussolininin ri -
yasetinde, İtalyanın ·1941 senesi 
zarfında yiyecek ve iptidai mad 
de ihtiy~arı üzerinde görüşme
ler yapılmıştır. 

Bu görüşmelerde, korporas -
yonlar nazın B. Ricer, maliye 
nazın B. de Renel, ticaret na -
zın B. Riccardi, ziraat nazın 
B. Tassinari, münaka.18.t nazın 
B. V enturi, i~ nazırı B. Vorla , 
ordu ve harb istihsali nezaretle
ri müsteşarları iştirak etmiştir. 

YEDIGON refikimiz ) Ue de kcndı ideolojilerini ha- yere ge meyen ar u e pe v nm aya ı caret emtiası ve yolcu nakle-
.._aUarı pahasına mUdafaaya az- yarm neşre başhyoruz der, seferde bir araya gelerek Memleketimizin biricik ....ı; ... ..a 
.. ,{:l b ı d k muharib donanmayı teşkil e- 6""""" 

~tj~~ t~bm~~~:~a~~ :r ~e: o Kuyucu LA R 1M1 z A = ~ ~ ~ =:u~:ınsa~~;~~: 
ceyc varmak ıcnb ediyor. evvelki nefasetine tekrar avdet 
~er bugünkü harb bildiğimiz · · mak Qzere gemilerin .miıla. etmiQ olduğunu memnuniyetle 
k "h d ek ---~ .___,:ı.,._ ıuı...- b.planmMlntD. faydası g&-ü- ti \(; ı ı til!flara benzesey i p Koordlnaslooıı heyetinin llfoAI(~ ~UIUlllU .J-~ ~ llınoe harb gördUk. K8.ğıd ve malzC!Jlc buh 
~ lay uzlaşılabilirdi. Tahminle- sahife adooixrilzi G ya iblağ edlyona. Se\'gDl okuyocu1anmı:ıa • riDi ~= a~ıı~ ranına rağmen nefis ve emsal-
~ gore, Almnnlar İngilizlerden suretıo daha müt('r..evvi mündoftıcat t:tlulim ~ m:ll -ıAı 1870 de artık ha.rb iliz baskısı ile bize suılı zam:ı.n-

Çb! şey istemeden sulh ynp- dola.""l balıtiyanz. 6~ 1arını hatırlatan (YEDlGüN) 
ll .- (a.- ..,.,. 2 •Otun 4 ık) 

dseyin OrJıld YAI..çIN ı~;r;~~~-~~~~~~~;;;;;;~~~~;;;;;;;;;ı milessesesini t&~brik ederiz. 
\8onu uvfa a dltun 2 de) la '-----------.. ~ ---..,..,--=-----~ 

ll-JI QklDneıthı hfdq Mkkmda ar-u çlkardıb bnun ekmek ti.yat 
lanm arttıracalı mlapllJ'OI" 

Bu artıe kiloda iki kwueı klıds ola
oe.ktır. Bizde hıa7at pebabhimı ele
mek ~atmm J&-!lsfle ~ :ran
lao delildir. Ohao harblııdeu. evvel 
btt lmnJI ...,.. .m para alan ekme
lin OD, on lJti )ı:mup Çlkmam paha• 
lılıiın da o Dlabette artmasına işaret 
etmiJth'. Cha:n bm:btudeı .vveı 100 
~ ynabllft:ı madd••, Ldmdi 10 
lira ile 18 ltla ••"ıde la7met bul
mu,tur. 
Elem~ iki tmuıı artması. batçe

lırri icln B7da btr iki lira farka eoo 

da"eCe ıüç tahammül edenler bulıl. 
mıcaktı:r. Bunlar k!lçük memurladll 
~- KilçWt memurlara hQkA. 

metin 7&kmda zanı. yıı.pacağı nııl:lp. 
lı7or. Her it çok.dan mm g6rdQJll 
için kilçük işçilerin hususi mu~ 
lıer tarafından zam gorm<'slni de -. 
ınin etmclldlr. ı 

Memleketimizde vaziyet bu mer-. 
kezde; çok ~r, henüz hiç bir ildi 
mQılldesi vcsıkaya tabi değildir .w 
kıtlıbndan ~yet cttit<imiz hiç IQ 
ıey yoktur. Fakat bir de Avrupıuım 
elebaşm geçinen milletleri ele aı.. 
lml: Geıçcnlerdc lngillz iaşe nazın 

,(hnu aayfa 2 aUtun 1 da) 



8!\i'FA : 2 

Delhi ey azdır. Fa YAZANı 

kat onun beyazlığı 
ne Nevyorka; ne d 

Parise benz r. 
H LiDE EDiB 

~/lekteb açakl 
ceza arma Dmerb nkın eni\ 

tF:::! nzetmc gödbn1l7.e ilişti. t "' 1 a kan ve if al a 
·ıa tic refin1i 

devair e 
9,5 ta 
ac t 

İlim 
sıt insan da 
anlar. 

~ Kahvehanelerde za~ sa iŞ magaza rı 
biraz d~ memurları ta.rafından yakala -

nan mcktcb kaçıı,ğı talebe mek- açı ıy r 
teblerine teslim cdllmişler, mek-

No. 11 

---- neşriyat 
Şiire merakı olması, hnttt iyi 
~ yazmasına ra{:;'men mubake
sl serin ve olgundu. üslüman
dı, fakat, bir çok dinda§lan gi
bi Müslümanları Hlnd toprak
larında tufeyll bir vnrlık, daha 
doğrusu b!r ekalliyet gibi his
~~czdi. Maalesef ekalliyet 
hissı çok rahatsız edici bir şey
dir ve normal bir vıwmdaşhlr 
memleket a.Uikam uyan~ 
mfınidlr. Zohra, babasuıın ideali 
blan Hind vatandn.~ mefhu
munun canlı misaller.inden bi
riydi. Tarihlerinde bir ''Htıımr 
yun,, (1) bir "Ekber,, (2) on
da ne kadar ütllıa.r uynndınyor
ea bir "A6oltn,, ( 3) da o kadar 
derin milli bir gurur uyandırır
dı. 

Delhi beyazdır. Fakat onun 
bey:ızlığı ne Nevyorka, ne do 
Parlse benzer. Bence kat1 ob.n 
§OY hava.'llllln ve ışığuını rengi 
öteki Hindistan ~!erine ben· 
Z2lllesidir. 

teb idaresi de bu haylazlara mu- --o -
vakkat ta.rd cemsı tatbik et - Şebıimizde bulunan 1ktısad Vekili Devlet Demiryollt11rı 

yeni vagon servislerı 
ihdaıs edecek 

lstnnbuı vilfıyeti rcstnl daircleıin 
\•e bütiuı mcktct>lerin sabah mcafd-
11e saat 9 da başla.malan kanırmm 

şehrimizde esasen mcvcud bulumm 
\•e::aiti nııkliye buhr:ırum arttJrclı:uıı 
ileri stlrerek resmi dalrelcn1e me
sainin S.80 d:ı baslanuısı. için Dahlll7e 
Vekaletine müracaat etmiıt:f. 

Londrııda Roy:ıI ~ ıı:utd" 
~u.ıı del41et etttti btıy(Ik -: 
evvelki :razılannmda bfidlı'll11rll miş. HilmG Cakır vckt.Ietc b:ı,ğh müc::se-
de nDıın terakkisi ve inkfptl 11%"" 
rlnde p6: btlyük niltmu olıl11 tıl 
ccm.iyet hakkında biraz daha t~ 
vermek faldell olur. _ _... 

Yeni Dellıinin hususf ev mi
marisi r.ıehre çok uymuştur. Ek
seriyetle yuvarlak. bir yahut 
iki kath binalardır. 

Hepsi beyaz badanah, hepsi
nin bahçe duvarlnrmdan kucak 
kucak kırmw çiçekler sarkar. 
EskJ DclWyi bu ıaığn uydura
madım. Fazla oymalı cebhele-1 
rfyle bir sıra eski ev ve ynhud ı 
han. pazar yerleri, yıkılmıya 
ba§l~ bir silrU hına. Bence 
bunların ne gfize1 ve de fay
dalı bir . ,,_,...._ • ......_ H .. 

Şu devirde mcktebden kaça- selerde tetkiltkrlne devam etmek
cak kadar şuunınu ve muhake- tedlr. Vek4lettn vcrdifl son bir ka
rnesini kaybetmiş bir tnıebeye rar:b Sllmcrbaıık: mamul~tı kumns
muvakkat tarcı cezası tatbik et- lıı:rdaıı topdıuıcı tüccar ve terzilere 
mek ve yalnuı bu ceza ile iktifa verflm.l7ccek ve büyük bir stok ya
ctmek biraz da onun ekmeğine pıla.caktır. Bu surcUe kwnaş satılla
yağ sUrmek gibi bir eeydlr. Zira nndaki mütcvassıUar ortndtın kııl
mektebinden kovulan talebe ev- bcak ve kumq tıratıan ucuzlıyac:ık 
velce eşiğini çcklııe, çekine aştı- tır. Sümerbnnk mrunulAtı yalnız yeni 
ğı lmhvcha.noye bu sefer kolla- atılacak şubelerde satılocaktır. Ve
rım sallıya sallıya girmek sal!-- Wet1e bu husuad:ı. gSrOscrek son 
hiyetini kaznrnma olduğunu to- direktifleri almak üzere evvelce An
vehh üm edebilir. kara)'& elden Yttli mallar p:ıuın mll

Bizim yetiattğimh e:ki talim dilril Ahmed ve Stlmerbmık p:unuklu 

Harbin Akdcnizde bnsl:unası nzc
rlne ltııly.. llc olan ticıırcti i 1-.ura 
yolile yapılmnğa başlanmı tı. Yunıı
nlstan harbinden sonnı knra yolile 
de yapılan mübndclcde müteessir ol
mUDtur. Alclığunız malClınatn ı;ore 
~ ile tlcarl münasebalın inklşntı 
ıı;in ha.tlruıın üı; aünilnde şehrimizle 
ltalyn nnısında vagon gropaj ı:crvfsl 
ihdası kararla~ınıctır. Bu suretle hem 
DalJuuı memleketlerine vo hem de 
1t&Iyaya mal sevki daha t:nzln mi .. 
Yasada lmkAn dahiline glnnfs olııenk
tır. 

Öfrcndiği.mize göre VckAlet ba 
tekli!! kabul etmiştir. Bir ~ güne 
kadar t'clıriınizde tatbikine bn.,c;Janıı
caktır. 

Yanhş bir haber 
Bazı gazeteler belediyenin her kO

pek kuyru!!unu 10 kuruaa satın aı
dıf;ını ynzmışlardır. Bu lwbe:r am
sızclır. 

Bu c~ctı kuranlar )crala r;;ıu-

olan kil~ bir grupdım i~ fdi. 
Oromwell rejbnlnde ıizU oını-ıık :;; 
lıınırlnrdı. Krall.$ıı nvdetilO 
iklnc:t Clıarlcs iline olan scvgıstndd' 
det:U bu gıı.ıpdaki :fcrdlerln ~cnd!Y 
ne sadık olmıılarmdan dolayı bU::; 
ba bir :ferman verrni~ oldu. BU 
dört ı>ene sonra (yanJ 1886 da) ~ 

kralı H üncü Loul! tnglliered 
Kuzcniden geri kalmamak için f~ 
sa U1m akademisinı kurdu. ı 700 
Prusya kralı da lngil tereyi taldid C: 

Zohrnnın sa.hah ziyaretlerini 
sabırsızlıkla beklerdim. Delhi 
fıbidelerini, yeni ve eski şehri 
ekseriyetle ontınla beraber gez.. 
dim. Eski 8.bıdeler onun saye -
sinde zihnimd sadece gUzellik, 
yahut sanat eseri olarak knlma
dılnr. Bu mimari nllmunelerint 
- iyi muhafw edilmiş. yahud 
bir tn.s yığını halinde olanı -
bana içinde, facialar, geçen, 
hIBani tarafları olan birer canlı 

ve terbiye nmılfinde: ve )'ilnlll mensucat mOesscscle."i mü-
- Mcktebden kaçan çocuğun ctartı ~ sclırlmize döm:nllşlcrdir. 

sonu ya tıılumhaohttır ya bey Sabi mağazalannın tesisin yakında 
yen ... ~wı;. cpsım 

yıkıp yerlerine yeni Delhi üs
lQbunda beyaz, aydınlık, yay
van binalar kn:rsa1ar Dellıi, em
aalırlz bir §Chir olur. Tabi! eski 
Abideleri ve ca.mflerf bu eski 
sınıfa lmtmıyormn. On1nr 
Delh.inin dünyada as eehre na: 
slb olım pek kıymetff ve gözü 
gön1fi alan cmsaım dekorla.r
dır. 

gır. sH-"cnın;;.n • wu "'6U- bq:lmacaıctır. 

Denir, kahahathı Bfunul ve 
ehemmiyetine gCire pancar gibi 
kıznnncıya kadar kulak çeki
şi, şiddetli ~. avuçlııra kı
zılcık değneği, mQdllrfyct oda -
sın~a patclda.n:uı. ve meydan da,. 
yagına kadar dııynnaıı muhtelif 
cezalar tatbik olunurdu. 

me kcn olarak tanıttı. Mogol - (4l'lm= ) 
Türk devıinm, yani mtislüman -----======r-----

Viı.kıa yeni talim ve terbiye 
tarzı tcUi.kkishıde bu terhibt ve 
bedeni ceza .usullerinin yeri yok 
tur. Gökten iDdfğ:l rivııyet edi-

hakimiyctinin son vo açıklı per
desini bana Z-ohra öğretti. 

Delhi, aydınlık bir fjehirdir. 
Paytaht yerleri bellti ilrtlsadi, 
belki askeri sebeblerin tesiriyle 
st'çılir. Fakat bana geliyor ki, 
bilerek, bilmiycrek, bwWıruı 
~ıklraı ve bnvakn da bu inti
hab<la bir rol oynnmı.ştır. Payı
tnht yeni devirlerin başında ku
rulur. Yeni devir yaratan adam
bnn ruh - ikJunleri zamanla
rına ve ideallerino giire birbi· 
rinden ba~kadır. 

Şımdiye .ha.dar gerdllğ(hn 
pay;t.-ıhtların bu hususta hepsi 
ba.şkn başka mizaçlann alad 
olduğunu sezdim. Kwısunf ha
vnlı Londra, eflatun sf.sU Prag, 
keskin, beyaz ışığı gfu; kama§
tırnn Nevyork, beyaz ışıklı Pa
ris, bin bir rengi birbirine ka
tıp isim Yerllmiyen bir ziya~ 
hcngi içinde yüzen lstaiıbul, 
keskin ışıklar ve renkler için
de kartal yuvası gibi yftkseleıı 
ycnı Ankara. .• Bunları yaratan
ların ruh iklimleri, miroçlan, ve 
kurmak istedikleri GCY birbirin
den çok başka. olduğunu ba.-

( ı) Huma.yun Altbarın oıtıı ft q
ni dereceye yalcın ~.mu, btr 
hCı ... urnclaıdır. Milıılümnn mfmarial
nlıı IJ.ı'çok: abidelerlni buDJar bina 
clml.Dlcrdlr. 

(2) Akbar on altıncı. asrın ortaıa
nn:ı dogru ynşanıııı, Hindistaı:ıda hü
küm suren milslilman bir büküm
dıırdır. Timurlcılk :ı;OIAJesindend.i.r. 
Bir çok büyilkJıillr'~dar ~ 
olan bn ailenin hnriçte en çok tmwı
!nJB \'e en buyük 1ellıkki cdileıı fer
didir. MoloJ Wı.nedanı ~ taauwı 
bu bukfundar allcslnlıı bhindsl 
cBabur> dur, Bindlsfaoda yep:J'e'Dl 

blr devir açrnaktnn ~ Çatatıı;y li
&:ını.nda yazdığı hatıratı bütün db
ynda meşhurdur. 
. (8) Aşoka, Hlııdistıında MilM1 !ıra

dan 269 da hüldhnet e.tmJcı Budt bir 
hükümdardır. ·Budl cUniııı kaba] et
meden evveı çok zallzn °"1ullma dafr 
tnrihde bazı ıcldfalar vardır. Fahtc 
<Budizm> i knbuJ ettikten sonra mu 
distanda :t1ldr, yet, t,:,t ldan w 
Ylık ek san;ıt devr onan zamamdır. 
O kadar insan1 v yüJaıet: hrur:Cmd 
idıırcsinln tmibte mevcud olmııdıbm 
yalnız Hintli deill ınaruz müverrfh
lcrinden bazımı da kabul edttlcr 
Mimarı noktııi n:wmndan da Hlad~ 
devrinin en :ru bidelcrlnl bırak 

SPOR: 
ektebler rası ~ d~~eıa: ~~ 

udbol maçları bilhassa t:alebentu tzzeU nefis 
ve vazife · · bskımın"uı ga-

Dün Şeret·ataduıda rnck*ı:pJer ~ rekmez. y 

sı.nda tcrtfb edilen fuiba1 - Ancak mektebdea kaçıp ko.h-
kalıırmıı devam edildi. veba.ne kÖ§e!eriııde pubra oynı-

ia: maç Galat.as&nı7 no Da- yan bir talebenin muvak-
rilı~ ararmda icli. Blriaci devre kat tard cezasDe yola gehniy&
her iki taratııı vı ~ seçti. ceğini ve bu ceza ne h!rlikt. 

1klnei devre daha aıııh o,yıuymı başka tarz de gözU. 
a.J.atasnrayl.ılar :ıc.ı.- nün korkutulımısı JAzımgeldlği 

tebllkeU mı.kır~. J4üda- bir hakikattir. 
:tarnnuı enerji,k. c.mı 'ft bfibana ka- I{endinj biJezı bir talebe için 
ledlerinin !cdak:Ar OJvnu ~ tard, çok nğır blr cezanın ~ 
b!r çok iol kblikclnim malı1aştmm teradifi o1'nak l!:mıngeUr. Şu ka
~ııfak::lılan ~ aoWaı:ına dar var .ki~ ~ biJseydl 
dolru G~ al urinlıı mektebirıden bıçmaı;dı., dUstu-
ab blr P:ttıe ııtt$ runu da gMuJhdaı kaçırma _ 
yete ~ Bundan mak icab eder 
tanı1ııaruı Gaıatuano' A. U6ımlet!ılbı tiaı~oğltu 
dl &kmlıın gl)rQ)dQ 118 ~ 

ft'Zmed.i vo OJU21 1 - • Gılltaiaımnıı
~ ~ Geçeııee
Denin mck.tcbler ~ Oalata
ara7 kuvvctll raJdbi 
brıısmda dQa 

brdı. 

lkincı nuıç v ıı.c,... 
:lcrl arasında YÇl)dı. her iki 
~ de ~ otfiSltldi Vefa
hbı- blrtııci ~ btr ..... bz.. 
..U hçınnnlınna nıjmc % _ t pJib 

Wördiler. 1ldnci cbıvrede anlı .. &

tak CJTUnlnnnı Vcfah
lar J gol daha atarU:: CV'Dllm .oııı da
JdkaWında Yedildıai tele 9Qllıl IUCl 
li - 1 gibi milhfm :fad:2a b:z:ııa.. 
dılar. 

intibak ka~ rene uyma
yan kulUbler 

Bedeıa Terb17erJ 1ıitıbak k0.11_,.,1-
num.ın bfrl~ ~ Te:rdJlj 
lgd!tplerln 7alım cSart bu 
lm.nın knbu1 etnwnbl.-cttr. 

Kurtuluş, J'erik67, ~T. 
n Do~ m edan bu 
Jmınblc:rin spor~~ 
vlrfleceği SÖJ'~. 

Bal ta ar•yd 
iki 1 ti 

J 

Haber alıh!ırnıza lll'ıre rllZ'Qk ve 
BWhni de Gala~ lm11IbQnden 
iatifa etmis1crdir. q-

bu ıtı fbolcOnOo 
heD1h hangi kıllObe &freM)'ai ma
ıam deilld!r. 

llh• dokuz 
kot verildi 

boy-

v 
Tüccar gemileri ara
sında ô mnhareb ler 

aar·f 
yerinde 

, --ıe inin 
ir kararı 

Maarif Vek4k:ti talim veya staj 
do1a;Jısile ı:ilrılı ıı.lbnn çağırılan va
tandn:;ılann leyll l.iaelerde tahsil eden 
çocuJdan lınkkuıda çok yerinde bir 
karsr vermi:ıtir. Vckfılet tarafından 
J:abul edikn kanu- suretine n.azııran 
llilAh altına alınan vatarıdaşltİrm 
leo11 ı.tselcrde tahsil tören eocuk\arı
mıı verdlklcri mekteb ücretlerinden 
~ 10 nisbetfnde temillıt ;rapılncak
tır. Bu kanır NıCm1 liselere münha-
mr Olacskbr, 

Fabt velilet kararın ~ 
bulanan hususi liselere tQnill için 
de teşebbeslere girişecektir. 

~Ders tlcri 
Hn.1dmıda Yeni Bir Kn.mr 
ldaarl:f VekAlcU mekteplere ıön

de:ııf® bir tarn1mle vekAlct tarafın
dmı. 1esbtt olunarnk teblll olunan 
ders s:ıatlerlnde, mektc:plertn gör
dfllde::f lüzum ilzcrine baxt tadilAt 
7Qpıılbllcceklerlni bildirmektedir, &
camı. aııt 9 dn derslere bıı~lruruı. mcc 
bar:b'cttndc 11 dıı.k:ilrolık bir tndll4t 
1ÇRbilccektir. Bu sureUe ~ler 
bı!edeıse saat B.<!5 de utcrlmo saat 
t.u c1e tedrls:rta baW bilecektir. 

BELEDiYEDE 

as elem mek 
yüzünden 

RH'a taarruzlanna knr~ lilklann 
~ kararını iyi tatbik et
ınrdlk1erinden hnklanndn znbıt tu
tulaıı lı:ımse!ein mikdarı soo olmu,
tur. Bun1nr hakkınc!Sl derhal para 
oezıaıı kes11mclctod!r. 

iri nazariyesini kıı.bul etmiştir. 
denWıltı harbinin prensibi i· 
eab:ı Almanlar. bu usule muha
lif kahnışl.ardır. Fakat Monte
video deniz muharebeslııdeld 
müsellih Alme.n ti1ccar gemileri 
kend.ilerin.i müdafaa için silih
l.aııdırılml3 gemiler değildir.' Bun 

dlişman tucca.r gemilerini 
avlamak üzerıe silahlan maha
retle aaklanmııJ, muhtelit ba.n • 
drahır ve namı mUst.earlar altın 

tebdil gezen gemilerdir. 
Almanlar Cihan harbinde bu 

(le)dlde birçok gemiler yaparak 
Atlwı denizine salıvermişlerdir. 
Bunıanıı içinde Move ve Wolf en 
ziyade muvaffakiyet .kazanmı:J 
c1iğerierl ya süratle ba~ 

yahnd da iltica ettikleri bita -
raf limanlarda silfilıtan tccrid 
ohmmuştur. 
Almanların Gnıf Spee ficia

mndan sonra tekrnr bu usule av 
det ettikleri görülüyor. 

nıışbr. Hayatını ıınmda dlktlr-
dlği büyük direklerin n.tandeJci n
ulıırd.'.ln tetkik mümkündür. 

0ecımı hattaki - VG -::--:-:-:-----------------..::==============:::::::. 

ABONE BEDEtl 
Türkiye E.cneM 

GENEL.IK 1400 Kr,. 27~ K"' 
6 AYl.IK 760 » 1450 • 
8 AYL.IK 400 • ,. 
1 AYl.IK 160 » 800 • 

8 Blrinolkanun 1940 PAZAft 

1 ZUkade 1359 
25 Sontqrln 1866 

GDn 24' Ay 12 Yıl: 940. Kumi it 
ODn11 oOı:. lkl•411 
2.31 7.25 9.47 Ez.ant 
8,UI l!..06 l!US VuatJ 

Ak "' Ya 111\U.lc 

IDaçmda hakemin mOteaddid Drt:arla-
ra!ıncn OJ'UDda de'Vmıi 

edcrclt ik1ııcl devremn .....,mda v .. 
talı l!'.avcr:bı bafrilne toıı vu
nıp ba,oıltan F~ santr:forn 
Mclllı haUm tanı1mdıaı QJUDdaıı çı
.lcnnlmıştı. Dan akpm 
~ çağnlaaık cımıı~ 
doJau ay; maçın Smı:ı:cyıe de 
raponmu Garlh ~ J1 87 
bo7knt verllı:niJtir. ... 

ek tabi aı 
Kır 

örler Cami tinin konseri J 

Haber aldığımıza göre italynriliır 
mcmlekct.lınizdcn 3.00o ton kuru fa
sulyeye taUb olm~lnrclır. Dun ıtaı
yıı.ya Tuna tarildlc 52 bin liralık de
li ~önderilmJştlr. 

Amerikalılar Basra 
yolile 3.000 ton 

tütün sevkedecekler 
Mcmlclcetimizdeki Amerikan ttl

Uln kumpanyaları Basrıı tarlkile tnk 
rfbe.ıı 3.000 ton totan u-vkcdecc.ı.:le
rinJ bildirmişlerdir, Devlet D~miryol 
lan bu tütünlerin sevki için husust 
bir al.Aka göstermektedir. Bu sevkı
yat için lilzumlu olan vagonlar hıızır 
bulunmak.tadır. 

İsveç kon oroounun 
dUnkU ziyareti 

1svcçle yalanda ,Yeni bir ticari an
~ Jçin mllzn.kereler ba:ılıyııcnktır. 
Şohrimlzdeki lsveç konsolosu dün 
m.ıntaka ticaret mildüra A\'lıi &Jı:
.man'1 makamında ziyaret ederek ih
zarl mahiyette görüşmelerde bulun
ınU§tur. 

MUbaşir aranıyor 
C. Mllddelumımıııtljlnden: 

htanbtıl ıruıhkcmclerlndc ncık bu
lun.an on.ar lira maaşlı piyade mu
bnıirllklcrinc müsabaka hntiluı.nı ya
pılmak stıretile erkek mübaşir alına 
cağmdJb\; askerliirfn! ifa etmiş; orta 
meldeb mezunu ve 1n&ı 35 den asat'l 
bulunmak r;arUyle talih olanla,.ın ev
nıkı müsbltclcriyle birlikte lmtıhnn 
CilnQ olan 12/BirincikClnuıı/910 per-ı 
şeırıbe saat 10 dan bir gün e'.\'elıne 
kadar bir dllckce lle adliye encümeni 
reisliğine müracaatları, 

DUnkU ihracat 
lıviçreyc dün serbest dövizle mü

hitn miktarda bir p:ıır.uk partU sa
~ır. Bcdellcr1 dolarla ödenecek 
olıın 78 bin liralık bu pnrUnfn sev
kin. 7'8kında bnşlanııcnktır. Diğer 
taratruın dlln mulıteli1 memleketlere 
162 bin liralık: ibracat muamele..; 
ka7dcdllml,..~r. 

Bakır tevziatı 
l.1emleketlmi.zdcki sanayi milcsse
"~ )'1llık balnr ihtiyacı tcsbit 
edilmektedir. 11ıtiyoctan fazla kala
cak bakırlardnn en mühim kı.'mu Eti
b~nk tara!uıdan ihraç edilecektir • 
Vı~ettmizde'4120 blok tevziat yupı
lacnktır. Bu husuroa bir ihtiyar; lıs
tCJS! huzır lanını.ştır. 

Ydbaşı piyango u 
Yılbııp. piyangosunun, yılbaşı ~ece

si Tnksiın gazinosunda çekilmesi ka
rarlaGUrılmıstır. 

Kızllay balosu 
Kurban Bııyr:ımının 3 ilncQ ~nfl 

f!CCCSj verilecek olnn Kızıla,y balosu 
için diln bir toplnntı yapılmıştır. 

arhk isb 
( Baı tarafı 1 inci uyfada) 

bazı meyvaların ithal olunmıyacağı
ru, İngilizlerin kuru knyw yememe
leri muhtemel olduğunu söylcml;t.i 
ltnlyanlıır se\·indiler, demek koca ln
giltcre de achk cekccck. 1Uılynn rad
yoları bu haberi dallandırıp budak
landırnrak Alın.-.n ablukasının tcsir
lcrln.i ilan ede durdUlar. Fakııt Röy
tcr ajansı Jwlyanların nldandıklaruu 
haber vererek tngilteredeki ia:ıe va
ziyetini izah etti: 

Jnglltercde hiç bir Gey, vesilwyn 
tlıbı dcAildir ve tahdid cdllmcm~ir. 
(Tereyagı ile ı;ekcrden maada) ek,.. 

mek, et, pirine, makarna boldur. 1n
giiteredc bir lokantaya giren ııdam 
yalnız iştihanın tahdidine ~bidlr. 

Buna mukabil Jtalynda \•e Alıruı.D
ynda hışe vaziyeti ~öyledir: 

İtalyado. haftada dort gün et ya .. 
sakbr, ne alınabilir, ne satılabllfrl 
Adam başına ayda lki lölo ya un, ya 
pirinç veyıı m:ıkamn verilir. :'işte bu 
tahdid 1Uılyan1:m pek sıkıyor. Maliım 
yn, bir İtnlyan için bir otunışdn 250 
gram makarna ycınek işten değildir. 
Glinde yarım kilo, nyda on beş kilo 
yerine ayda iki kilo mokama, hem 
de un \'eya pirinci tamamile feda et
mek f:artile. 

Almanyada bu gıda mo.ddcsi dah3 
ağır t.ahdid altındadır. Adnm bnşın.a 
ııyda yarım kilo makarn:ı vcyıı pi
rinç... Almruıyanın diğer gıda mad
dclcrlnde ttalyo.dan daha bahtiyar 
olduğunu tahmin cdebillriz. Rumanya 1 
ve Dnnimarka, Felemenk buğd;ıy ve 

1 et hususunda bu sene Almanyanm 
imdadına yetişınlş olacaklar. Fakat 
hayvnnlnrının yiyeceğin! Avrupa ha
ricinden tc:nin eden küçük şlmnl 
memleketıerı şimdi bunları bcsllye
miyerck kesmeye mecbur oluyorl:ır. 
llinncnaleyh bıızı gıda maddelerinin 
Almnnyada bolluğu da bu seneye 
mahsustur. DEHÇ~T SAFA , _ _..._ 

• 

Bunlara rnt'mcn ne Frnru:a ve ne 
Prusyndakilcr i~l ciddi tutmadılııı'ıd-ı 

Mcscl.A Frnnsada zevk ı:;cven 
De nıwrlar nkademl nzasınd:ın oU' 
mntcmatikçllerc saroyda oynnnan ,,_ 
:runlardaki sarımı ihtimal hcsnPıaı;; 
m verdiler. Fransa nktıdemisinlO 
büyük :flzik~f olnn l\larlotte - 'J'rf O

non saray bah~ndekl h3V\ız1Bl" 
ılld su ~cbeke...<inln projcst yaptırıldı-
Dllyle adi faaliyet fublatile ilınl i~ 
klşa!a yol ncmadı!ından dolayt 17 

scn~ne ı:ellnceye kadar Frıın .. a n\Cll .. 
dem!si muntıwım ve ciddi nczr1yııtl 
baslıımamıstı. 

Bu sıralarda Londradakl RotOi 
Societydc ccrcyıın eden bir ınfln''" 
kaşa da zikre dc_eer. 

Bir gün ikinci Şarl kendi !erıtl11'" 
nile kurulan Royal Soclatynln ı;: 
fçümaında bulunmak ister. O g 

r.ıamlınal:aşa mevzuu {$] Roynl • 
rlotte kanunu imla. r-
Münaknşa csna::mda havanın t:ı 

t.ısındnn ve oğırlığından bahsedildi~ 
nl cı>rcn kral cemiyetten çıkıır1' 
yanındakilere: t 

c- 1l!m adamlnrını bucnn ikı 5';, 
dinledim ve bo~ nd:ımlaı· oldultl:ıf 
anladım. İki srıat ha\•arur. t:ırtıs•ndJl' 
bahsettiler. Hiç hava tarlıllr :rnıT• 6l 

Z:ıvallı kral! Bugijn tat 01$3 l 
de mm adnmlnrının hav:ıyı dcil1 
elektronu bile t:ırltıklıırın.ı görse JdJ. 

Mnamafih Avrupadaki illin attade"' 
ntilcrlnc taban tabana zıd olı:ırııJc :lll" 
giliz akııdemlsı işi pek clddl tutt\l ' ' 
o cQndeİıberi ayni cidclililU mutuıfııı' 
etmekte ve sağlam işler meydAna ge
tirmektedir. 

İngiliz akademisinin yapmış oldıl; 
fu en kıymetli i~lerden birl iı.m1 ıne 
l..""Utelerln ncsrfdir: 

- Evvcl.4 Philosophkal TrnnsııC" 
tlon 1 the Royal Soclctyyi çıkaran cc
mıyet sonradan Procecdings ı tbe BO .. 
yal Socletyyi çıkarını~. Ondan c"./'" 
vel ilmi cs~lcrin neticeleri balktnı> 
gizli tutulur vcyahud Gizli tevzi etli .. 
elirdi. Böyle eserleri neşreden ccsut 
tAbilcr zor bulunurdu, meğer ld nıil" 
cWf veya caray cscrln neşrine )·ıır
dım etsin. Fakat Transııeuonım-ın nd 
rı lşin rend.ni degi.ştirdi. Bir mevkll .. 
te ilmt ke,.~crin süraile ve ucuz~ 
heı·kcslıı ele geçmesine hizmet cdi .. 
yordu. 

Bu sayede herkes kilçük bir ncretle 
YCnl ke-~erdcn haberdar oluyordU. 

Yaz mevsimi 
lince nasıl 

geçipde kış ge
meydana çıkmış ? 

Londradaki ilim cemiyetinin Tratı" 
ıincUonlan ileri gelc:ıı bütün Cıliınlcriıı 
eserlerini ihtiva etmesi yüzündcD 
ilmin süraUc ter ;;:kfsine ve yayılma" 
sınıı hizmet etti. MeselA Aıncrlknfl 
hicrcti yüzünden Avnıp:ıdaki ilmi te
rakki ile şı:ıhst teması J:esJimiş oısıı 
Franklin - ki, bu hnrbde bizde rıııı" 
aclcx! hemen hemen ııynJ vaziyete 
dil~ilk - kıtapçısı va t:ı.slle tedari1' 
etmekte olduğu Royaı S<tclcty rnc\'
kutclcri yardımilc llm1 tenkkiler
dcn nncnk haberdar oluyordu. ıı.rnl 
mevkutelcrin n~ndekl chemıniYet 
pek bfiyük olup her takdirln fevkiO
dedlr. Bugiln dunyada n~rcdncn 
binlerce nmı mecmualar ve risaJclct' 
ilmJn terııkklsinde ıına rom oynıyBn 
en büyük dmildir. Bu mevkutclct 
&<ıyeslnde b!r ilim :ıdrınıı munsı.rlıı...-ı
mn y:ıpt.ıklnrı i,..leri, buldukları neli" 
celcrı bir kııç ay iç!nde öğrencbillt• 
Bu nctlcclcr arasında kendi fşine 
ynrıyanlıırı kulhn:mık mcsalııi !><>'" 
layln~ olur. 1şte Londranın RoYıı.l 
Socletynln nesrctmi~ olduğu Tr:ı.-ı
sactionlar daha birlncl nüsbnsında0 

ilmin süıııUc tcrııkkldııo hizmet et'" 
mi~ ve bu y{izden ilmt keııaerın ,
dedi her ı:cne silraUe arlmokta bU' 
lunmuştur. Bu nUratic nzamcUnf 
gelecek :razıya bınkıyoram. 

Dün Sultanahmcd birinci yermiştir. 
sulh ceza mahkemesinde bir - Anan yahşi, baban yarı. 
gocuğun başından geçen mc· şi.. diyen zavallı Mchmed go-
raklı bir macerayı dinledik ve cuğu aramış bulamaıruf} Hüs-
~~çlunun evirip çevirip bir tür nüyti nraınış ve onu da bu-
lu yakasını kurtaramadığın- lamayınca tamamile ondan 
dg~~:.kifine karar verildiğini ~übhe etmiştir. HtlsnünUn pe-

şine dü~en Mehmed geçenler-
Bakınız bu gocuğun m cc- de ô~u iliıtünde güzel kürklü 

rası neymi§?.. gocugu ve ayağında, yine ken 
Mehnıcd ısminde bir sabcı- di gri p:ıntnlonile görünce ak-

cının güzel, ki.irklıi bir gocuğu lı başından gitmiştir. 
va.rdır. Hüsnü isminde bir di- Dcı hal polise mallimat ver--
ğer catıcı da bu gocuğa göz miş, Hibntl yakalanm~ ve: 
koymuştur. Mehmed; Hi.isnU- v - Ben bu pnntalon!a gocu-
nUn yanynn bakmakta oldu- gu Çoı luda falan adnmdan 
ğu gocuğunu bütün bir kış ar- aldım. 
kasından çılınrmıyarak malı· Demi~tir. Fakat Çorludan 
nı tam ye sağlam bir sigor- sor~lmuş, or-tıda Hüsniye kim 
tayn baglamış ve Hi.isnU de senın gocuk ve pantalon sat • 

[•] Bu kıınun evvel lrha,ndılt 
Boyle ve on dllrt sene conra da Frıın• 
aız Marlotte tarafından keifedlfınlf .. 
tir. 

12.00 1.38 12.46 Ezani 
17.<!1 19.19 6.2.7 Vı:ıutJ l'derhınn Ahmed that Efendinin 

bütün bir kış sade uzahtun madığı cevabı alınmıştır. 
hasretin] çekip ı;özl~ri .ile sevip Dlin birinci sulh cezada da 
okşa~gı gocug~ gıttıl:çe can ayni nıüdııfanyı yapan BüsnU 

-»ott-
GUmrUklerdekl Kakao• 

lar çdtarılryor D T 
tYarıl bah> a Gllndarllq Y'Ulfar 

Y• evrak neıredlfa! •dllm •in iade 
lunmu ve bunların kaybotmaların. 
an dolayı k.I bll ullyet kaluaı 

iM!lm 

hafide&J Şehleveod ~ ilıı 
mcrinım saybı fla7 u.,... 
ret Şakfıin tonDJu Ye nrlitcruı-
lıid Turaw:l .Altm.b:ıPl'ın evknme 
merasimltti gQ:d.de b!r davetli kfiflc:sf 
huzunmda dün BcyoihmdakJ evl&
rinde icra kıhnmııbr. 

v~ ~'Urekten b~?'lanmıştır. Bu iddiasını isbat edemediğinden 
gızli a~k ve mucadel.e devam hakkında te,·kif kararı ve n-
ede dursun kış geçmış ,bahar miş sevgili gocuk da so.hibfne 
olnıu~, ?'~ gclmi;J.. ve bıın- iade edilmiştir. BöylP.CC onlar 
dan ~ır ılb~~ ady eb~·cl Mebmcdiu ermiş muratiına, Hüsnü var-
gocubru r cı ıre deve olu· nıııı tevkifhane yoluna .. 

..__-===ı==:=:==:~.___._::=e::=--~a:=-:r;ı~===~ı 

Evvelce gfimrtlklerinıize gelmii ~ 
lıın 35 ton ltnkaonun çıkarılması fç:ID 
alfıktıdarlnr faaliyete geçm~Ur. Bı:I 
mallar ihtiyacı olan çikolbta fabrl
kalıırına tcvzı edilecektir. I:Ialcn btl 
malL'.ırın ithaliıt vaziyeUcrl ve fiyıJ
lnn t~bit edilmektedir. 



BPŞA Gİti) N GAYRETLER 
YAZAN·İHGİLiz BÜYÜK ELçfsi SİR NEVİLE HENDERSOH 

TÜRKÇEYE ÇEVlREN 

Hüseyin Cahid YALÇIN J 
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Ktınilıten sonra sulh Hit-ı ses olmak Uzere - yani bir mil -
terin istiyeccği bir şeydi. letin bütün .ekonomik faaliyeti 
'r a1nız o bunu ıstihaal edebilir- sırf asker! hazırlığı temine hasr j 
:di. -Niçin yapmam11 olduğuna I edilmek su.reüle - ilirıilıaye ta • 
bugün bile akıl erdirmek mr- hammW edeme7.di. Binaenaleyh, 
dur. daima Alınanyanın siWılanmı • 

Geçen eylülde, son raponımda ya yahud sair işlere gayretini 
)azdığım gibi, "lııkıliplar çığ- hasretmek yüzUnden kaybetti -
lara benzerler. Bir kere harekete ği piyasaları kuvvetle ele ge • 
geldiler mi, yollannın muayyen çirmeğe Bitlerin mecburiyet his 
intiha noktasında tahrib ışini edip etmiycceği, iktısadi iflasa 
gorunciye kadar gidişlerini dur- J mii.ni olmak için, yahud böyle 
durm zlar ' nbam kaynağı bir bir vaziyetin neticesi olarak, 
lidcrı olduğu nasyonal sosya-ı daha başka maceralar yolunu 
ilet mlnlibının mükteseb sür'a- tutmak ıztırannda kalıp kalmı
bnı durdurmak Hitler için bile yacağı meselesi vardı. 
bnkanmz derulebılirdi. Müstak- ! İktisadi müzayaka ve felAket 
bel tarihçıl r bu müllhazayı ile- Hit1eri ve naziliği gözden dü -
ri süreceklerdır. Fakat ben zan- şürdil. Birçok mütefekkir Al -
llederim ki bu it Hitler için pek manlar nazannda asıl hakiki 
lllhot gelmiş olabilirse de, o- mesele Hitlerin diğer bir dahili 
Dun Almanyada öyle bir vazi- inkılaba meydan açmadan iktı
Jetı vardı ı taraftarlarına is- sadi politikasını değiştirmcğc 
t.ediği yolu k bul ettirebilirdi . ve normal hayata dönmeğe ka -

O kendi ebeb olduğu hareke- dir olup olamıyacağı meselesi 
tinin sadece bir kurbanından idi. Memleket sırf askeri bir 
lb ret değildir. İçinde gittikçe "autarcie,. temeli üzerine o ka
•rtaıı mega maninin (büyük • dar uzun müddettenberi teşki -
itik ılgJnlı ının) da esiri idi. latlandınlmış idi ki cereyan ct-

tün muvaffakıyetlerini mckte olan muamelenin heyeti 
uy n oportünizmine mecmuasını aksine çevirmek 

ulunuyordu. Meseli. ve ağır inhillllere, işsizliklere se 1 

h k ı Bratislavada bebiyet vermeksizin harici dün
'l'ı hük ·metini yere sermek ya He tekrar serbest ticaret mil 
l.:ın kuV1 kullandığı zaman l nrıscbetlerine başlamak muhak-
o!d gıbi yeni bır muvaffa • kak ki pek zor olurdu. Maama-
kıy hs&liııi imkan da- fih, bu takdirde bile ben Hitle-
lrcsııne bir şans vücud rin behemehal iktısadi iflastan 
but kalmış son te- içtinab için ba.~ka maceralar a· 
Dasüb h ve akıl ve muha- ramağa mecbur olacağı yolun-
keme ı de k,. betti, Almanya daki pek basit nazariyeyi kabu
k:ın duny ve k ndisi için niha- l& meyyal değildim. Alınan teş-1 
1et ta"h dd edecek netice- kilatının kabiliy~t ve ehliyeti 
lere ehemmiyet vermeden bu hakkında çok yüksek bir fikrim 
fu atı y lraladı. olduğu için böyle bir nazariyeyi 

t • um kabul olunduğuna mahza haldkat telakki ede -
töre normal hayat yolunu ta- mezdim. Bundan başka, refah 
kib etme iatemif olsaydı, etra- içinde, sulhperver bir Almanya 
fındaki o müfrit ekalliyet ile, İngilterenin menfaati icabmda 
ltibbeııtrop, Himmler, Hess idi. Oliver Stanley ile Hudsomm 
'te Leys ile, ve sokak kavgası mutasavver ziyantlerinden 91 • 
~aypracılan ile milnasebetle- kan mlnaya göre, harict dtınya, 
l'lni keeecek id. ve bilhusa liigiltere, Almanya· 
Kendı "nkılipçı emelleri i'}in, ya mali ve iktısadi zorluktan 

IOn altl Bene zarfında ıdlil etti- iktiham hususunda yardım et -

ingllez 
parlamen· 
tosunda 

(Dafmak leden devıım) 

mağa çoktan lı::ı.zırdırlar. Hatta 
İngilizler israr ederlerse ortada 
münhal kalan müstemlekeler -
den birçok mUhim yerler de ele 
geçirebilirler. Fak t bu yolda 
aktcdilecck bir BulhUn yarın yi
ne harbe mlintehi olacağı artık 
İngiliz milletinin zihnine iyice 
girmiştir. Beynelmilel münase -
betler sahasında bir kuvvet mu 
vazenesi veya yUksek bir zabı
ta bulunmadıktan sonra ilan e- ı 
dilecek rıulh, her zaman harisi 
cah ve mütearnz bir devletin 
tehdidine maruz kalacakbr. İn
giliz milleti ise artık bir daha 
harb çıkmasına mani olacak e
sasların kabul edildiğini görmek 
istiyor. İşte hakikt sulhperverlik 
budur. 

1914 - 18 harbinin de "harbe 
karşı bir cidal,, olduğu illn edil
mişti. Fakat sulh yapılırken dü
şünülen hatalar bu idealin fiı1e 
çıkmasına im.'kan vermedi. Dün
kü tecrübelerin favd:ılı izler 
bırakmış olduğu İngflizlerin so
nuna kadar harbe devam husu
sundaki azimlerinin şiddetinden 
anlaşılıyor. 

Devletlerin sulh Ye bUrriyet 
prensipleri icinde, müsavi bir 
seviyede rahat y~yabilmeleri
imkanlannı bize getirecek müs
takil sulh, dünya tarihinde bU
yük bir dönilm noktası olacak 
ve emperyalizm cereyanının ö
lilmünü llan edecektir. Çünkü 
bugün çektiğimiz derdin asıl 
kaynaklan büyük devletlerin 
hududlanndan dışarıya taşa -
rak denizler aşırı koca koca im
paratorhıklar tesis etmelerinde
dir. 

Harbe iştirak etmiyenler de 
harbden azab çekiyorlar. Fakat 
İıl~ltere parlamentosunun ka
rarı bütün dünynnın gözU öntl
ne ·nurlu bir istikbal manzarası 
açarak bugünkü acıları ve mah 
nmıiyetleri tesliye ediyor. Daha 
epeyt:e bek1iyeceğhı. Daha çok 
zahmet çekeceğiz. ll'akat hiç ol
mazsa emin ve rahat bir istik
bale doğru yürümek tbnidi var
dır. 

Bii8eyin Cahid YALÇIN 

YENİ SAnAJ1 

so 
Yunanlılar 

Ergiriye gir· 
mek üzere 

( B:ııtarafı 1 inci sayfada) 

y:ıklıışm:ık için y pt gı te ebb 1 rl, 
Rum:ıny:ı le Mac. n tan :ır ında hıç 

de do tane olmıyan m ın. cb tl"'rı ve 
nihayet Macaı· - Yug lav mun:ı e- j 
betlerinin ıyılılini kııydcd rl r. 1 

Yunan ordul nnın hare.catı lı lt
kında Times gazetesi diyor ki: 

Heyeti uıııumiyesl iUbarilc h bcr
kr harb harekAhnın seyri hakkında 
tamamiyle memnuniyet verici ın. h;-; 
ycttcdır. Muhasamatın başınd~ınbcri ı 
ltalyanlardan alınıın tech.lzatın kıy-~ 
mcu 2.500.000 in 'liz lirası t hmlrı I 
edil yor. Bet yüzden !. zla mltraly z 
ahnmılibr ki, bu ıtalyan işlerini du
zcltecek mahiyette d"iildir. Çunkü 
matmne nakli mesel · d şınan için 
h:ıyatl ehemmiyeti br.izdir. 

Yunanlılar tarafından esir alınan 1 
ttalyanlar, mukabil taarruz y p laca
iı vadiyle kendilerine muka.,. em et et
meler!nl stlyenlerin m suliyctfnden 
şikAyet ediyorlar. Bu esirler fımirleri 
tarafından kend.1 hallerine teı kedil
mi~lerdir. 

Şırnal cephesinde Yunan topçusu 
fevkalade faaliyet göstermiş ,.e düı
man topçusunu susturmuııtur. Yunan 
ileri h:ırekctine mani olmak için 1t::ıl 
yanların tahkim ettikleri yüksek te- , 
peleri Yun:ınlılar süngü lıiicumu ile 
zııpt tmi lcrdir. Dunun bilyiık bir e
bemıniyeU vardı?". Çıınkü bu t pe
ler 1taıyanlaı ın sıra dağl:ır ark sın
da harb malzemNi .,.e rnllhim1113t 
nakletmek için yapmış oldul.l .. rı yeni 
yola tamamUe bAkim bulun naktadır. 

Mareıittl Badogllonun çekilmesine 
•elince, bu çok manalıdır. ttalyay:ı 

YunanL.ıana kareı harb etmete fa
list partisi ııevketmiftir. • Parti öyle 
Q,ınid ediyor ki Yunanlılar ültima
toına boyun eğecekler ve muka\C
met dahi etseler süraUe imha oluna
eaklan:l&r. 

HA ERLER 
Amerikanın 

hazırlıkları 
( Ba~ tarafı 1 inci sayfada) 

kilat dolayısile imalat azami 
randımanını vermemektedir. 

Uilli müdafaa -komisyonunun 
bilclirdF' ine g3re, bir kruvazö -
rün inşası için lazım olan kırk 
ayın sekizde bir nisbctindc azal
tılması, bir denizaltı gemisinin 
in~ası için icab...'"'Clen otuz ayın 
yirmi dört aya indirilmesi ve 
destroyerlerin de denize iıımele
ri için tayin edilmiş olan milh -
letten evvel yeti§tirilmeleri hu -
susunda yeni usuller tatbik edil 
mcktedir. 

Salahiyettar mahfillerde söy 
lendiğine göre, mütehaasıs işçi
leri elde etmek için inşaatçıla -
nn biribirlerine yaptıklan ra. -
kabet intaat masraflannın art -
masına imil olmaktadır. Bah -
riye nezaretinin munzam tabsi -
sat Web edeceği de haber alın
mıştır. 

Sti.per Dretnot.lar 1~.in 
Filadelfiya, 7 (a.a.) - Ame

rikan bahriyesine dünyanın en 
büyük gemilerini inşa edecek 
muazzam tezgihlann tesisi için 
Delaware nehri taranmaktadır. 
Bu doklann icabında 60.000 to
na varabilecek süper dretnotlar 
inşa edebilecekleri tahmin edil-

1 
mcktedir. Bir zırhlının inşnsı 1 
için mutad olan dört senelik 
müddetin, üç buçuk seneye ine
ceğirt: de zannedilmektedir. 

--H--
ltalyanın Ege de
nizi başkumanda

nı da çekildi 
(Baı tarafı 1 inci aayfada) 

yan kıWarınm kumandanı ola
rak temayüz eylemiştir. 

LolU1ra41a Tefslrler 

Londra, 1 (a.a.) - Reuterin 
diplomatik muhabiri yazıyor: 

Erlerimize 
kış 

hediyesi 
Ankara, 7 (a.a ) - Türkiye 

Kızılay cemiyeti umumi mer -
kezinden: 

Erlerimıze kış hediyesi teda
rik edılmek il7.ere Turk Ticaret 
Bankası ve şubeleri nanuna u
mumi merkez veznesine beş bin 
lira yatırılmış ve cem.iyetimi?.Ce 
bu hediyelerin tedarikine der • 
hal tevessül edılmistir. 

Kızılay cemiyeti umumi mer -
kezi, Türk Ticaret Bankasma 
bu kıyn1etU yardunuıdan dolayı 
müteşekkirdir. _,... __ 

AVRUPADA HARB 
(Batta rafı 1 inci uyfada) 

dinburgdaki Hollyrood - House 
un parkına bir bomba dügtjiğü 
ifşa edilmektedır. Bu bina, 18 -
koçya krallarının tarihi sarayı
dır. Bomba eski klisenın yaki
nine düşmüş ve lskoçya kral ve 
kraliçelerinin :mezarları açılmış 
tır. Bundan bqka sarayın bazı 
pencereleri de huara uğnumt
tır. 

Kezalik Grenwich rasadhane
sinin de, son günlerde yapılan 
hava hücumları esnasında ha -
sara uğradığı bildirilmektedir. 
Rasadhanenin zarar gören kı -
sunlanndan biri 16-5 aenesinde 
inşa edilmişti. RasadhaneııiD 
müteharrik küre~n ıle meşhur 
saati ve teleskop salonu da ha
sara uğram11tır. Fakat hakiki 
zamanı bildiren top muntaza -
man iflemektedir. 

KMMa On111eucJa 
Alneri'mh Tayyanıeller 

Ottavo, 7 (a.a.) - Kanada 
harb komitesinde beyanatta bu 
lunan B. Brocldngton. bugün 
Kaııada hava kıwvetlcriıtde 2 
bin 5 yüz Amerikalının talim 
görmekte olduğunu bildirmiştir. 

ŞiMDiLiK 
BU KADAR 

5 

Harbi niçin mutlaka 
İngiltere kazanacak? 

-3-

Bu harbde en mühim roltl "1"' 
nıyan silllnn tayyare oldtıttl 
iübhesizdir. Ve bugünktt dttn7S 
harbini neticeye erdirecek sili,. 
hın da ~ tayyare ola.cağı aa
laşılıyor. İngiltere si.lilılanmap. 
modern taşyare yapmağa w 
fazla mikdard& tayyareci Yetiloı 
tirmeğe 1937 senesinde Baldl
Yinin Bqvekaleti sırasında. ka. 
rar verdi ve bqladı. Almanya 
i.e, bıuı4an dört sene evvel iti 
başlaml§ bulunuyordu. Bu W.. 
barla arada Almanyanın lehiııdıl 
dört sene gibi mühim bir hene 
dikap vardı. Polonya ve Franm 
harblerinde bu tayyareler nihai 
rollerini oynadılar ve karpla • 
nndaki orduların süratle izmih. 
illinde en belli başlı rollerini ifa 
ettiler. Ve nihai galebeyi temill 
için de bine yakıp Alman tay • 
yare!i her gün 1ngi1tcreye akUI 
etmeğe başladı. Fakat o zamaa 
görilldü ki İngilterenin tayyare
cilik programı ilk mh bet neti
celerini yermeğe ~l ıştır. 'Ot 
ay süren şiddetli hava harblerl 
sonunda Alman havacılığı tnp. 
liz topraklarına ve deniılcre dfi.. 
şürilldü. Bö lelikle Alman ha • 
vacılığ nın ~giliz havacılığı fi.. 
zerindeki tefevı ukunu kaybettio 
gi göı·üldü. 

Bugün, muazzam Ammkan 
havacılığı İngiliz havacılığı ile 
birlikte Alman bavacıhğına kar
fJI açmış olduğu mücadeleyi t.if 
ay soru a kat'i şcffil<le kamnm11 
bulunacaktır. Zira, dok an mil· 
yonluk Alman sanayiı üç ~ 
milyonlak İngiliz ve Amerikan 
sana.} iinin önünde c • "lmeğe 
mahk\ıındur. Ve bu gayet man
tıki ve zaruridir. 

Dün gelen bir telgraf, Kanı.o 
dada. resmen 2500 Am rikall 
pilotun da İngiliz ordulannda 

f ençlik ile ?c }htimalki rua .- meğe hazırdı. -----====----
asım kesm 1 lazım ge!ecektı. İşte bu suretle kaniim ki Hit- Ekıne~ ı·ıyatları 

Bu harbin felakeU neticeleri kar
psında faşist partisi nskerl fefle1"1 
şidr.leUe tenkJd etmektedir. Fırka mah 
fillerine göre ültimatom fena h:ız.ır
lanmış ve mnnasib zamanda veril
mem" ştir. H ... lkın teveccilhünü ka
zanrr. ış ol .. n mar~ al Bado~llonun 

çekilmesi, ııaı,aclaki hoşnutsu luğu 

her halde arttıracaktır. Mareşalin Ha 

General de Vecchi'nin de 
"kendi talebi üzerine,, vazife -
çinde tam bir teşevvüş mevcud 
askeri zimamdarlar zümresi İ' 
sinden affi, İtalyada siyasi ve 
olduğunun yeni bir minidar 
bürhamchr. !ılanfal Badoglio -
nun çekilifiuin kendi arzusu ile 

BOYOK AfK fi m nden aonra en 
lhtlraalı, en mUffık vı en gU:ıel 

Atk fı m 

KALP 
Sızıları 

rb etmek üzere tal.im görd~ 
ğtiniı bildirmektedir. Öllümü.zde.. 
ki }az için h,zır olacak yüz bi-
ne yakın İng"liz p"lotlannın ya
nın a bu Amerikalı pilot llafi
ıes · nin kıym tlc: i daha .zi~ 
miı:ıev1 cebbededir. Almanya 
ne kadar çab95a günde b·uıerce 
tayyarenin bombardıman edece 
ği sanayi m talarrnda !ngıJ
terc ve Amerikanın yapacağı 
b lar tayyare yapamaz ve tay
yareci yetiftjremcz. Halbuki Al
man tayyareleri İngiltereyi blk 
ile )'l: k•n etseler bile Amerika 
v~ Kanada bundan hariç kala· 

Almanlar yalnız . n:ıUv~~- ler gen!k iktmacU, gerek siyasi 
den. mabrumıy~tlc_rı ıle . c;lecrıl ve bcynebnilel normalliğe avdet 
ba ~ ı.l u mın. . z·~ruv"t1eı:m ve etmek ietemiş olaa idi böyle ha
-.ks ılamr~ermı bılmcl,~eki ce- reket edecekti. Müfritler onu 
hale ri .'e meı:;hurdurlar. . tenkid edeceklerdi, hatta kar -

N ı muv f k yetlen o gapbklar c;ıkaracaklaniı. Fakat 
kadar b ilk o mu. tur ki ona 0 1,.934 de Roehm'e kar • 
tandan m rbut ~l:;nıar, b~ 31 gösterdiği muameleden daha 
la Alman gençhgı. kendılcnnı az metin surette hareket etmi • 
~~ b~r y~rde ~iç bir şeyin ve yecek ve ümid ederiz ki daha 
-. bır ~ı.' run durdw·anuya- az kan dökecekti. Almanyaya 
~nı hıs. ttl. bir yardım eli uzandığından ve 

liarb onr ı ha~a_retlerin - nazilik kendi yağı i~iııde pifme
den sonr31 •. k WYetle~nı. ve ehem ğe bırakılmadığından dolayı 1n
lbiyeUeı:uu .tekrar ı~üsab ~~- gilterede bazı mehafilde tenkid 
lekfonnı dunyaya ısbat çın ler serdedilecekti. Fakat millet
du}d :.lkları arzu pek şiddetli ler serdedilecektl Fakat mil -
idi A vru a kıtuında hiç kim- letin ekseriyeti bu hususta ge -
le onların :1.0rbalıklarına kar§l niş düşünceli bir İngiliz politi -
koyanıaz k~tinde idiler. kasını tasvib eyliyecekti. 
M~e~f •. harb sonrası Uzun düşünülürse, Almanya 

lecz:übelen nazı Alm~yaya her meseleleri balledilinciye ve Al -
~Y~ ancak lru~et ıle ve k~v: manya mtireffeb bir hale soku
~-ı?J:ıan ile 1~ edileceğinı Juncıya kadar Avrupa hiçbir za
i:.'i:tti. Böyle ~ . ruhl halet man istikrar bulamıyacaktı. Al
~ de, her~angı hır ~.zlaşma, manyanın refah ve saadeti bi-

~h~=~ :Ar~~~~~ j zimle iktısadi rakabethıi kolay-llkk· 1 b"lirdi 1 laştıracaktı, fakat nihayette her 
B~İ 1 

bUtiln bu k bil iki. tarafa da fay~ . olaca~tı: 
en a Sağır kalmakta ve bizim en ıyı 

lnsurlara ~yolu pek açık bir milfterimiz olan Almanvayı 
au~.tte cazıbelı ve çok karlı gö- daimi surette fakir blrakmiı.kta 
11inuyordu. BuııJann ancak idi- ı.'...w kı · 
Wk bir ekalliyet teşkil ettikleri ~r _yapıcı yınet Y0 kl:'1. !fit-
il <>-..a..- Hf•'.--: . d tere bır P8l'1ll muamelesı goe -

!!>• -.aoın: l.ft:'nn, bir A ema - terilmiş olsaydı Alman milleti 
tog_ sıfatile. fıtı:"f _meyelinı k~v- onu ve rejimini yere atardı yo-
lb.inııı ekser~ tinin ho una gıt - 1 da rdedn · ineğe çalışmak olabilir Fakat ~ se . ı en naz~ycnin ha 
e1ca1ı tle b Ih :-1:.m... kikatte hiçbir temeli yoktur, 

ıye r ı assa ~ za- sadece bu arzunun ifadesinden 
~lannda, o .sıra~lti ~~ başka bir şey değildir. Asıl mew 
~e tam~en nısbetsız bir nilf~ sele bunun tamamile aksi idi. 
ı::t_. tesir ıcra ederler, meseli, ( .a..a.--. ) 
~ ransa inkılabı zamanında, Pa- ..!U"- ,.ar 
lis n f uaunun yalnız yil7.de ü
[tin ün. faal ve biltün kalblerile 
1111kıta~ı olduğu tahmin edilebi· 
lir. Hıtlerin kendisi de bir müf
ttt idi. :e..ııca müışavtrleri, 
'loınbarg ortadan kaybolduk -
lan sonra, ayni halde idiler. 
ı. ... Bu faal inkılabcılardao. tıq -
~vaziyetin diğer tehlikeli bir 

~!18a~mı zo~= :!.~~a:~ 
~kil ediyordu. 1933 denberi 
~an kavminin faali)eti üze -
~ tesir ~ apmış olan gerek 
~ri gerek maddi gayret ve 
-..ınıe pek muazzamdı. Buııu 
~ bir halde tutmak için git-

~~!~e :ın :::11~ 
....::q tahminlere göre insan 
~ malzeme itibarile gay • 

~e:ıı~d~=un~~~~: 
t'baim edHmitU. Hiç bir kavim, 
~ Almanlar gibi disiplinli 
~ ln411aka mbrehammil olaa bi
~ ~ yerine topu tercih 
~= yahud, yalnız 

ı berine mües -

Milli piyango 
(Bat tarafı 1 inci aayfada) 

Son dört rakamı (2722) ile Di~ 
bulan 30 numara, 

Son dön rakıunı ( 4 2.9) ile nihayet 
bulan 30 numara, 

Son dön rakamı {4781) ile ~ 
bul n 30 numara, 

Son dört rakamı ( 4900 ile nihayet 
bulan 30 numara, 

100 Ura İkramil• Keseme 
Numaralar 

Son üç rakamı (549) ile niha7et 
bulan 300 numara,. 

50 Ura lkıwn.iye lleıeur 
Nama,ralar 

Son i\ç rakamı (530) ile nihayet 
bulan 300 numara, 

Son üç rakamı (591) ile nihayet 
bulan 300 numara, 

10 Ura İkramiye Kazn•a 
Numaralar 

Son iki rakamı (91) ile nihayet 
bulan aooo numara, 

Son rakamı '1 ile n1bıQe&. bulall 
30 000 numara (3) lira. 

(Baı tarafı 1 lnol .. yfada) beşistapclaki ehemmiyet.iz bir iki 
mm·affakiyetten tstı!ade ednek nihai 

Diğer taraftan değirmen ve zaferi naınl elde etUfi el'an hatırlar-
fırınlarda kararnameden evvel ı 
serbest piy~dan ahnm111 buğ- ~~~esin V:ışinıton muhabirine gö
karıılıy:ıcak nmbette olduğu an
daylann da 3 gllnlük istihliki re, bu haber Ammkan mahfillerinde 
la'311mışmr. Bu itibarla bu btığ 1 hiç b"r sürpriz tesiri 7apma.ını1tır. 
daylarla imal olunacak ekmek-r Çünkü mezkur mahtıner Badoıııo-

nun Yunan ıerg zeştine esa1en mu
Jer için sah ,unu sabahından i- halif olduiunu biliyordu. Ayni ma
tib:ı.ren mcr'ı olmak üzere yeni ı 
bir narh tcsbit edilmesi karar _ harıl, ordu ne parti arasındaki geçlrn 

laştınlınıştır. Bu narhın 13.75 l :ığı~~=akta oldu~una kanl bu-
kuruş olma81 muhtemeldir. ma · 

Serbest piyasadan alınan buğ Lonclra, 7 {a.a.) - Yugosla~·ya-

vukua geldiği bahsinde en ufak 
bir gübhe mevcud ise, bu şübhe 
İtalyan yüksek kumanda heye
tindeki bu ikinci azille tamamile 
ortadan kalkm11 bulnnmaktadır. 

Gerek M~l Bad~lfo'nun 
gerek general de V eecht nln as
keri harekittan çekilmek arzu-
sunu bu dalrilrsda hiseeyıemfi 
olmalan her halde bir teaadüfe 
atfedilemez. d la d 3 •.• n.. u.1 ... d · tihliik ~ dan alınan haberlere 8Öl'e cenubı Sır 

ay r a 61&&1 ...,.... ~ ıs bistanda İtalyan ve Arnavut !lı·arileri 
oJımduktan sonra değirmenci - . . .. .1• 400 Jci~ııık 18 k • -----ıım-11mı:------
ler ve fınncılar piyasadan yeni ıçuı oı ı a i>' amp me'.; - A IK 
ka . ·-~ıt ...ac f" cud bulurmuı.ktadır. Aralarında sık FR ADA HARB 

ıtl·am8:~e~ınden'--"bu-... da.---ey• alaı • sık kavgalar vuku:ı geldW için ıtaı- 1 
ya Rr uzerın g - tlar (ltafUrafı 1 lncı •Y"d•) 
caklardır. Bu itibarla cuma gü- y:ınl:ırla Amavu ayn ayn kamp-
DÜ eabahmdan itibaren mer'i lara konm:ıkt:ıclır. 
ohnak Uz.ere yeni bir narh tesbit ttalyan ordusundan mühim miktar-
) ktır Ekmeğin müstekar da Jtaçmakta olan Sloven eltalllyeU-
~i;: g&terecek olan bu nar ne mensub İtalyan tebası için sıo _ 
hın, bugünkü fel'Bİt altında venyada baka kamplar mevcudtur. 
14 50 _ 14 75 kUl'W} ar88lllda o- Koran ttalyan zabitleri azdır. Fakc.t 
la~ağı tah~ olunmaktadır. ttalyan ileri barekeU bir çok tlal - 1 

To rak mahaulleri ofisi neşr- yan kıtalarını, ya esir olmak vey:ı
olun~ karanıame ile :Lrtanbul hud Yugostavyaya kaçmak ııklann- 1 
piyasaamda nazım fiyatlaı• üze- dna birisini tercih mecburiyeti k:ır-
rinden buğday satışını ilga etti- f151nda bırakm. ıtır. ı 
~.nden İstanbul belediyesi de Diilftrülcn İtalyan 
ekmek narhı usulünü tadil et - Tayyareleri • . 1 
miştir. Bundan so ll'a ekmek Londra,. 1 (a.a.) - . 1ngıll% 
narhı her 15 günde bir beledıye ~yyarelerı Yun~ ~.mın.lerlne 
iktısad müdürlüğü tarafından Fre ça~mbn gUnu hı~. bır tay 
tedkik olnnacaktır. Bu narhın yare tahriJ:> ~m~ ~.uşmanın 
esası zahire borsasından alına-j 6_ tay!.'aresını dusun~uşle: . v_e 
cak olan 15 günlük vasati fi _ 

1 
bır duşman de~troy~rme, ~ı ı

yat cedvelleri tell)dl edecektir. Rbet lrayd~tmıtlerdir. ~~~D 

deki muharebe bir intizar dev -
resi geçirmekte ise de son za -
manlarda tedricen inkipf eden 
vaziyet teşebbU.Un . İngilizlere 
geçtiğini göstermektedir. . 

İngiliz ileri müfrezelerinin ha 
reketleri o kadar tecavttzklr ol
muştur ki her zamankinden da
ha şiddetli ve adeta motorize 
bir kol taarruzu §eklini alımf -
tır. İngilizlerin mevzilerine yak
laşmasını beklemeksizin İtalyan 
lar siperlerinden çıkıp kaçnlaıi
tadır. 

Franıaızça .alıı:Hl tabe9et 

SOMER 
SINEMASI 

aeyırcileriai ıancdiyor 

llaı rol 1 erd ı: 

CAROL LOMBARD 
KAY FRANCIS 

CARY GRANT 
Bugüa saat 11 de tenzllltiı m:ıtine 

bilecekler ve lngiltere dalına da
h~ modern ve daha çok mikdar
da tayyare yapab.lecektir. 

Soğukkanlıhkla ve bitaı;üaııe 
dütüııen her dimağın zaruri <>
larak bu neticeye varması tabii
dir. Almanyayı bu mukadder 
görünen akibetten ancak bir 
m\ICize kurtara.bilir. Bundan 
dolayı barb mutlaka lnciltere • 
Din lehinde biteaktir. 

MURAD SERTOOLU 

Kahkaha Kralları LOREL • HARD Y' nin 

S A R A Y Sinemasında 

LOREL • HARDY 
Haydutlar arasında 

Turkçe sô lil komed sini aörüp candan gülüaiil. 
Bugün saat ı ı de ~nı.llltlı üne. 
SeM9tar: 2.30 - ~.30 - G.J& t da 

Toprak mahsulleri of.isi dün - ~~nma d~ bırkaç ~ dilfmUI 
den itibaren satışlarını yeni fi- tur. Gemı durmuş ve ıy ce ya-

Bundan başka kıtaatımızın ge 
rilerinde büyük mikdarlarda yi
yecek ve harb malzemesi stok
ları vücudc getirilmiştir. İhtiyat 
kıtalanınız, yeni efradı çöl har-ı 
bine hazırlamak için gerilerde 

btiyük mancvrala.r yapmaktadır. ~--•••••••-••••m••~ 
yatlar üzerinden yapmağa baş- na yatmıştır. .. . • , 
Jamıı,tır. Diğer taraftan zahire ~rglrt de Duşme;< t zere 
borsasındaki satışlar da yeni Atına. 7 Ca.a.) - P papnda ne-
fivntıar il%erine yapılmaktadır. zarctlrun bildircll~ne göre. Yuaanlı
Dün borsada 8.25 paradan 9.50 lar Ayasar::ındayı ı g 1 cltıktcn ma-

l buğd t ı ada dtişm:ını n.l\ ino ı aıneüne 
paraya tadar ay sa ı mış- d....a.o· u k Bu 
tır. -..·~ t ~ amcn p .. ur r. 
Zahtre Bol'M8JlldaJd Tottfantı ~hrı.n k m::ıl prki ı \ c Ergtrlnln 
Şehrimizdeki buğday tacirleri cıv. nnda nnu.~ane 'e l 

ile ofis ve Lıtanbu1 levazım a- muka-.emct go.teren ı nlar, bO-
. l" •· ·· ·11 • dü 00,...... tün mıntak farda ger e llmff)er -mır ıgı mumesm en n ~ ..... -

da bir topJ<\nb yaparak yenl dir. 

BUGÜN 
iPEK 
SİNEMASINDA 

LADAM O KAMEL YA"dm ROMEO ve JÜL
YET'den daha güzel, daha mUeaair ve dlklya 

edeblyatınan 9aheaerlerlnden 

MANONLESKO 
buğday satışlan tlzerinde görüş ttalyanlılnn ı.ay t lhassa Yu-
müşlerdir. Bu görüşmelerde bil- nanlıl3rın ş mdı 1 him tepelerini ilm•mt11:liliilııiıllRCll!aiall•fl!: 
hassa nakliye vaziyeti mevzuu işgal efmi buhmd 1 n :Mon P<> -

lm eisin civarında, pek ır olmuştur. 
bahso uştur. Havanın muhale! e r.ataıen Pol-

Son rakamı 2 ile nihayet bulan 
30.000 numar:ı (3) lira ikramiye ahr
lar. 
Beı rakamı sırulle ve mütekabllm 

büyük ikramiye71 kazanan 252681 
nwnaranın ayni olup her han&ı bir 
hanede bulunursa bulun..--un yalnız bir 
rakamı d~ış k olan 47 numara sek
sener lira te elli mi.ıkdfotı nlac klar. 
dır. 

radeı; mınt:ıkaaanda d Duna benzer 
muvaffakiyetler kaydedllmlıtir. 

Yoaa Resmi Teblill 
Atina, 7 (a.a.) - Yunan ordulan 

başkum:ındanlı.ımn 8 ilkkAnun ta -
rihli ve 41 nuaıarah akpm tıebllll: 

Cephenin sol cenabmda ltıtaı.ırımız 
dilşmamn Biatrica nehri ~ki 
mukavemetini kırarak nehri ~ 
Jer ve A.7asaranda şehrini 11181 et
mi§lerdir. 

BU00N 

MELEK 
~INEMASINDA 

KALBLERt titreten bfr müzik - Gömılleri heyecana ftreD bir 
AfK • RENKLi ve fAHANI! sahneler!• dolu 

SON BESTE 
BDyDk bir mualkltlnHın •tk& ve mUcadıleal 

Bat Rollerde: DON AMECHE - AL JOL80N. ANDAEA LEEDI 

-..nırar: 11 - 1 - 2.SO - 4.30 - 1.30 ve 9 da. BuııDn •at 11 dı tenzUltk matine 
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. q tarafı 1 ıncS ea)'fadıa) elen delD. fatat dlpndan, BW-
My{lk mfkyasta hareket- garfsbından, Sofyadakl ilhakçı 
~ üzere çeteler te;t- komitcmn hududa yakın Rilla 

Te çete ha.rblerlne girişti. J.fanastınnda kurdnğu karar -
C)Dıer Makedonya fhtila1 ko- gfilıtan hareket edip Türk top
llf!eslırtn ordusu demekti. Ko- raklanrm ıfrd1kleri ~karşıla.

umumi merkezi Ma.ke • tııın çeteler.hı yataklarımn iÇ& 
polıtikasını idare edecek ıide mi, )JObıa ~mı oldu 

" J gar çetesi omm em.rinde ğu da pek tar.k edilemiyordu. 
lı:ra kuvveti vazifesini görecek- Fakat bu e.ımn.da Ma.kedonyar 
tl Bu ~telerin efradı Bulgar dnki RlIIDl&r Sırblar ne ya.pı
ley!cdnden toplanmakta ve yorlardı 1 
8ofya. harbiyesinde okumuş Ma Ara ma Yumı.nistan ve Sır· 
tedonyalı Bulgar zabitlennin bistan hudndlanndan kayıp go
bımanrlasında bulunmakta idi. len çeteler ohnakla beraber bun 
Çetder, yüzey, iki yUzer kişilik 1ar Make<louya komitesi gibi bir 
mfl'temmel ve mımtazam askeri ~kiUitm emrinde değil, fakat 
tıtaıardan başka bir rJeY değil- tamamen m.tıt.eterrlk vaziyette 

Bunlar dağl~rm girinti ve idiler. 
obıttlarını Ye toprağın btltUn Fakat Qıımanh htllrlnnetinden 
~tlerini gayet iyi biliyor- daha u}'mDk olan ve Bulga.nn 
llr '\ite Bulgar kfiylerlnde melce alttan alta J'!Çtığı hazırlıkların 
mın?ıııvorlardı. Komite. bir masa tarlana vanıı bınıııssa Yunanlı
~e koyduğu Makedonya ha lar o tarihte Talileri ve. ~uta -
lf.tası merinde. ordu tnksim e- saJTJflan ~ ıçuı ~ 

gibi çetelerini, M&.keo.onyr .. - neb}lir ~ ~ çalıştılar. . 
mı muhtelif havalisine ve karşı EomitecOerin çetelerlnı ne -
m>da.ki hükiunet kuyvetlcrmin red toplMtklan ve nerede bfr 
ftZ'fyet:ine göre taksim ebnıflti n.yakl~ yapacııkları kati -

çetelerin banlan zabıtler ol- yetle bilmnwımeklo beraber, Maı
IJığu gı"bi efradı da bii.vlik nis - nastırda.Jd konsoloslar, bunlann 
'1ette Bulgar pap.'ltlan ve Bul- ( lştip, Jmprnlil, Perlepe , 
p.r :cıuallimlerd·. R.ıratuvo, ~r, Kas • 

Çetelerin şeflerine \•oyvoda is- toryn ) l!avallirinden ge • 
ll!1 '1e.rlyorla.rdı Bu voyvodalar çcn dağbt Ye ormanlık saha • 
llakerlonyayı muhtelif kıyafet . ~n yığ:ıldıtbl:rmı kulaktan kula.
ltırta ";karış kn~ dolarak ih- ga duyuyortardı. Bilhassa Ma • 
tDl1 füuini bovuna körUklUvor- nastır Rmntan. Bulgatlann, or
kr ve Bulgar,· S1rb, Yunan~hu- Wıffea hü:tm. olmamnı isteme • 
..uanndnn knçırtbkJnn grn ~kleri içhı ha- duydukJru;nı ge
Utt.ekleri ve palals.rJn her Bul - lıp htiJrl\mete haber venyorlaT 
pn asıl büyük avaklnnmıya ve Bulgar 1romltecllcrinin faali
lıazırlıyorlardı. • YP1Jennı felce uğratmak için 

1893 de kunılan komite, beş ne kadar ıntlfkfilat varsa çıkar
eene içinde, bu ceteler}e, .ıısıl maktan. l'!%'i dunnayorlıı.rdı. 
maksadına vn.rmnl: için hazırlık Sırblar ıse bJtaraf duruyorlar, 
lumın mfuıcvi ve maddi saha- kansmayorlRr ?e yalnlll va.ka
lada büyük bir kısmım ikmal yün akışma aeytrci kR.~ıyorlnrdı. 
tıtmlş va1.ıyettc idi. Y almz Vanastırdakı konsa -

Jımnm·i Gahadn Makedonya loslnr, İ1d:anhıldaki büyük dev
Btdgarlığı umumi bır ayaldan· letler scftderl de Makedonyoo&. 
mıyn. teşne bir hfıleti ruhiyeye büyiılt bir brg~a.lığm basla • 
19tfrilmişti. mak Ü?a'e balunduğundan hU-

Madd.i sabada 1898 de yırrru kumetlerlni haberdar ediyor]~ 
kişilik bır ordu kuwetine dı lstanbuldaki Fransız sefıri, 

ııdbs~ni vv.ıyet gostermekte ıdı. hiıkfımettne yazdığı rnporda: 
Jferede kaldı kı 1903 de yapılan 'H<'r sene bu mevsimlerde 
~ ayaklanmıy& kadar bu Makedonya.da. bir ihtilal çıkaca
brrvet daha bir misli art:bnla • ğı haberlnfn şayi olması adet 
ıat komite çetelerinin efrad l lıkmilne ı;irmfş olmakla bera
mecmuu kırk bir. kişiyi geçe • bcr bu oone hakikaten bir ayak
cıelderoi ! . lanmanm 't'llku bulacağını gös-

Komitcnın bütün maksadı teren al1met.ler çoğalmışbr. 
lhkedonyada asayiş olmadığı- Bulgar komiteclleri Sırb, Yunan 

göstererek de\'letleri bir an ve Bulgar hududlanndan kaçır
en'el Makedonya işine mtida . clıklnı ı Qil:\hlarla köyleri teslih 
lıııaleye mecbur bırakmak ve etmişlerdir. Bilhassa Manastır 
Jılakedonynlılar idaresinı Bul - bir cebhnnelik halindedir. Hare
prbğa dayanar~ı tammnen ele ketın nereden ba.,Iıya.cağı kesti
a!maktl Ye bunun için a.rt:Jk mU- rilcmemekle beraber mutlaka 
tmt'enik cinavetler değıl, fakat bir Reyler olncağımı. -hil.kmcdile
eımsh, §Ümulhi. bütün manasıle bilır. Ona g&-e tedbirli davra -
iyi hazırJanmı~ ve iyi tatbik o- nılmnsını ta.vetye ederim.,, 
bmmuş bir nyaklamna lizımdı. Dıyerek, fırtınalar kopacağm 

Hazırlığı görülmekle beraber, dan, hükftmetinf, bir rasadhane 
ba ayn.kla.nrrıa 1000 den sonra ileti gıöi. aldatmaksızın ve za
b&vada hissolunur dereee kesif manında haberdar etmekte idi 
bir hal almıştı. (Arkası var) 
Osmanlı lıükiımeti kulaktan 

ftlağa gelen bir takım fısıltılar 
duyuyor, fakat bilyük bır ha. -
reket karsısında kalacağını um 
:muyordu. Butuu y, ntığı şurada 6 BirfncikAnun 940 
burada rnatladıgl Bulgar çete- ı Açılıı ve 
1ılri1e çarpışma}:: ve şübhelendik kapanı$ 
ft1ni bir müddet yakalamak ve 
.aarn, §O veya bu tcı.sirlerle, tek- Londra 1 Sterlin 5.24 

mlH'rezelenle Bulgar çeteleri a- Cenc\'re ıot tsviç. Frc. 297i25 

o 
8.Xll.940 Pazar 

9.00 Procnmı ve memleket mıat 

1;1nrı, 9.03 :MQzi.k; Marşlar ve h;,tıf 
parçalar (Pi.), 9.1~ Ajans hnberl~ 
St.SO Müzik progrnmmın dovıımı 

(Pl.) 9.45/10.00 Ev kadım - Yemde 
Ibtcsi. 

12.30 Proentm ve memleket 
8T-1M, 12.83 Müzik: Büyük t:ı.,-ı]. bo
,-et1, 12.ISO Aja:ıs haber eri, IS.05 

tlıik: Fnsıl beyet.1 progrnmının de
mı, 13-"/14.SO ! Uz.lk: Rndyo &alım 

orkestrası (Violonist Nccıb Aşkm 

klarcrlndc). 
18.0-0 ~m ve rneınleket 

VEN1 SA.BAR 

Şehir 
tiyatrosu 

temsilleri 
l .,:ıebaımda Drarn K-nda 
1/12/940 pazar gQnU aJqıamı 

aı:ıat 20.30 da 
BlJLUNMAZ UŞAK 

Yamn: J. M. Barrle 
• • • 

ı.tndru c:Wdefil Kome<lJ 
kısmında 

8/12/llt.O pazar günü llkşa.mı 
saat 20.80 da 
DA D 1 

Son haftası 
6ehlr Tiyatrosu na.ve nıntinelari. 

Tcpcbaıı Drarn Kısmında 
8/12/940 pnzar ı:ihıdüz 

Snnt 15. 30 da 

BULUNMAZ UŞAK 
6/ 12./940 r. '•r •ndll% 

Scı.at 15.30 da 
DAD 

141 c:ııdd"ıSlndc Komedi k nı 

S/12/g40 pazar gündQ.z 
ıı.t 11 de 

DADI 

ot71ln. 18.03 MlWlc Rndyo caz orlı:e&
trası (lbl'3lıtm ôzaür idaresinde). 
la.50 Mtlzlk: Fııs:ıl bey tı - Knnşı)c 
;prozram, 19.30 Mcm1 t &aot ar.u'l 
..-e ~11! lınbcrlf"rl. 19.45 Mttz..k: Mı.'\l. 
telif pu'lcıla.r. %0.15 Mil7.ik: MU!dld 
Jtaleydoskopu (PL), 20.30 konuşma. 

ıo.~ Müzik: Saz eser leli ~ l'~ 

1 ~· 11.15 Konuşma, 21.30 M6- =::::::===:.;;;;;:=:::=:..===:::::= 
dk: Piano soı0ıan - Bayan Ruj Soboı Bahçe meraklıları 
tarab.ndıın, %2.00 MQtlk: Opera Ar- odern ıon n )'qil}OOer, 
;,alan, (Pl), 22.30 .Memleket -v.ı çamlar 100 ~t ıüller. 
.,.an, .A.fttm h:lberleıi; Aj:ıM ııpcır Eame.ly L:ır. Mt.ıno~lar, Açnl-
Mr'Vtsi ve Ankara Sonbah!lr At ,..... ,.aıar, K.aktmhır .,. saire. .• Or-
~ net.iccler.t, 22.50 Müzik: Dam ta köyde _ Anh:nr.ı hııbçeslnde 
llaOzlği, (Pl.), 23.25/23.30 Yarmkı 1 bulablllrııhm. _ Vasfi 
programvckaı>anl8. ~::riWliiı1111ii.1i:o:mr:?:ıl:i:::ı:ı::i:3iliı>ililG:'%11J:EİI 

alatya Valiliğinden : 
1 - Ebiltmeye konulan iı: 
Malat)'a - Akçadağ iltl~ 7omı.ra ı .,!to_ m )jJ.01zuıtredDdlQ • .!Em 

klloınctresme kadar parse yol iDOUdll 
1 - Bu ~ ait evrak 

A - Kf".sif 
B - Silsllet. ft;ya t 
C - hıınl ve husust prtna:ııw 

D - EkSltme prtnamed 
E - Mukavelename 

1 - lşin muhnmmen keşif bedd M05ıl Ura 3S km"l.lıtur. lluvakbt 
tıemlnat 1952 lira 62 kuruştur. 

4 - EDlltme 16/lZ/1940 tarlhhM ~an paz:art.Mi ıtma mt H 6a 
Kalııtya ~ dalmt encümenince~ nrf wıulile )'pd-=alctır. 

1 - M90 sayılı arttım10, ekslıtme .,. ~ Jranunu bOkOmlt.ırtne .,,._ 
bllztr:hmmlf tekht mektuplarının llml• aaatınden bir -.at 9"'ellne kaıdılr 

Yillyct dalıııt encümenine makbuz mvbWJfnde ıevcl1 edi1mes1 ,.. Sbaleda 
6ç etin evvel -.ila7et nalia mQd11.r~ eb.llyet ftSilı:ası. almmaın ....
ıuttur. 

il - thalenin bedelinin !5000 Drbl :yılı ımıım! idare 'bQtçesindaı. 
ldenecek ve ıttı kalan mikdan da !Hl 7ıh bütçestnden tesviye edilecektir. 

T - Posta ile gönderilecek teltJ.tbııım.ol muayyen ınGddet arlmda 
~d etmemesı yüzünden mesull7d lc:abuJ. edilmez. 

8 - Fazla tnfsiltıt almnk ~ vtllyct nııtb mtıdllrlQ!öne mQ-
DcaaUarı i][lı:ı olunur. c8003> dl228> • 

Devlet Limanlan İşletme Umum 
Müdürlüğünden: 

ı~ıetmantz muamelAt ee!'Vi~nde ~ tatdb eden komisyoncu ne maiyet 
9ıenurlnnna evTelcc vcrilm.h olan kanıeler I. K. aani 9U tarlhlnden itiba.. 
Nil bükümsüz kalac:>l!ından yenilerill! almak O.Zere Galata merkez bma-
mmla ~lebne fUbesi muamelat müracaat lüzumu n~n olunur. 

cll378> 

İnhisarlar umum üdürlüğüı.den 
Tütün eksperliği ehliyetnamesi ahılak icin idaremize ~cc mtlracaat

ja buluruırüarın irntihnnları birin~aun IMO a;rırun 30 ?e aı tnct f(inleri 
icra kılınncatmd:ı.n alAkadarların bu ~en önce umum mödürlO.k. Zi-
raat şubesine mürncaUnn il.An olunur. (1Ul10) 

1 ... _ts_t_an_b_u ..... l_B_e_l.e_di_· y_.s_..i -_.i _a_. I_ar_ı_I 
Passlf ltorumna teşekkilllcrl için yaptırılacak ~ çift ınhhlye ıı:ınd$ 

M:t>O numaralı kanunun 46 ıncı madı1edn.hı L fıknısma tevfikan pazar
:bta konulm~tur. Mccmuunun tabmtn bedeli 2000 lira ve teminatı 300 
liradır. Şartn.ame3i Zabıt ve Muamellt )ı(OdürlUğü kaleminde ıörtılebili~. 
.thale ı 1/12/94-0 car&amba gfüıil aaatl4 de Daim! Eucü.ınende ,.apılacaktır • 
Tllllblerln teminat makbuz veya mektuplan, marangoz fabrikası sahibi 
olduklarına dnlr vesaik ve 940 ,.ılm.a aid Ticaret Odtısı vesikalarlle ihale 
rQnil muayyen aantte Daim.l Encümeode bulunmaları. (11818) 

mr bırakmaktı. Fakat hükumet New - Yonr 100 Dolar 132.2°l 
rasmdaki bu ilk çarpışmnlnr ha- Atina 100 Drahmi 0.9975 
ftf olmayor ve. çok defa Bulgar Sofya ıoo Leva 1.6225 ======================================== 
çeteleri oldukları gibi kılıçtan Madrid ıoo Pcçetn ı3.90 ~-.. --- iÇKiSiZ SAZ 

ateşten geçıriliyordu. Ancak Budapcşte 100 Pengö ı.· 2e.532S 

devletin karşuuna ıopıu bir kuv Bukrc ıoo Ley o.G2s Bugünden itibarm her 80 kıraa hanesı·nde 
'9let değil, şurada burada, hatta Bclgrad 100 Dinar 3.175 Pauır saat 2-6 ;,:ı kadar ... ..._.,. ... -. 

lııirıöirile biç alakasız gibi görü- Yokohama 100 Yen 31.1375 KEM N.l NOBAR MALATYALI um noktalarda ayn .ayn valm-, :;ı.okholm 100 tıveç kr. 31.0975 ve arkadaı:brı. Aynca 

1ar ~arak onu mUtcmadıycn ESHAM ve TAHViLAT EKYA y kıymetli an'lıA:lr Tamburl f A HRI 
pşrtıyordu. Ayni zamanda bir sıvıı • Enannn a 19.07 
bmm çeteler, Makedonya için- . nln iştirakile mükemmel saz db:il~ fırsatını kaçırmayınız. • 

iLLi PiYANGO 
1941 Yılbafl PAam 

lbtmi-Jıe ~ h'rami;rtı 
edıod1 wd\dan tutul 

Lira Ura 

1 ıoo.ooe 100.000 
ı G0.000 CiO.GOO 
ı AD.000 -~ 1 B0.000 ıo.ooo 
2S ıo.ooo U.OOI 
ıe 10.000 100.00I 
M 6..00Q 960.GOe 
60 8.000 ,... 

100 ı.ooe IOO.OCI 
GOO LOOG &oıo.ooe 

1.000 509 IOO.OOt 
S.000 100 ao.ooe 
5..000 G8 IGn;OOI 

IOMQCI 1 lıOOOQO 

:ıos.m UIG.eoe 
ı.aM ama ...,,h,'& UO.DM 

lll soo l.GSGD 

l"am bilet 10 ar.. :ra:rmı l6st; 15 ... 

S4J --"1 ~ ,.,,...CJOIUIUUI ... lılril»Ot lnlMl.ı)"99 ..... 
~ tam, .,,. )111.l'W. Wletleıl1t ~ tkn.lnf)ı-. kaza•...._. 
*-wır. 

Hafturkt ~ca.. ~ yılbtljl ptyaagoların.da 7alnus ..ıa 
MI' •• yl...We ı.ır ._....... VM'dı. o.da •tr lııfMıtler (1U) I~ 
,...d. Wır b&ktl..,. <-) ~ eatllırdl. 

100 ~a ..UW... leaa»oden t-. wı.rhr W9 m. plaınf-
)Dlyordu.. fl-Hll ydna bwl'I Ya yart111 lıtflotler wıl"Chr. Tam WS.Uv 
f1ô) llra, yanm trl'-tler (~) nradır. G&-OfOyor ki art> ra""a••. 
lıMır ~ ,-halılıQa de6rtl -yMtt.111 llfr _,_Det. Mtllf P1.PM90 
l4Mr•1 Yılbatı ı.tlotı.riM • misli ucuıı.tımttır. 

tI .. A.N 
N0/1512 

8ultanatmMd 8 OncU ..ılı Mkllk 

~mllOlede11: 

Davuc.ı evukat Ahmed Jııtuhtar 
acdini tanWn<hın asaleten Ye kü

çük km NQceyleye velA.,.etaı Beyol 
hm.da Ferilı:öyündo Hantmol1u ve 
B.1181 sokııldarmda 10 - lJ tapı No. 
.lu arsanın filyuwıun iWesl clavnsı-

1:ıpıl.an muhakemesinde oelbolu
mın tnpu Jı:ayıdlarında YankG TO 

Xarikanm .. blssedor olduklan 16-

Darphane v.e damga matbaası 

müdürlüğünden 

1 - ~ " ,., af JWli malı ..., mabarM '*1e1i ıuoo vo ilk 
teminatı 1440 llı'9 olan JO tıan külçe kurGQn laq)ak zarf uaulile eksilıme-. 
7• konmoştur. 

ı - lılld:6r k.\U'iUDbnn ihalesi M/12/MO ala sQnü saat 15 te !dar .. 
lllDdeki ~da yapılacaktır. 

ı - .tnek"\ertn 2490 ~ Jaın~un ı w 1 tt.e nw;..·fosinde yıızıJı 
Til8l11k U. blrWde ilk tmninat ve teklif mektuplaıı IDe&kôr gU.ııde saat 14 
de kadar k.omJqon riyaseti.De makbuz muklıbill -..meleri lAzımdır. 

~ lıaer ıün lııbındıeıı verilir, c.lllm> 

rtnınıı, .... bunların da lkamd- -================================================== pblan meçhul bulunduiu .ı-

laıılmış obnasına binamı ~nen 
an:ubQl ve davetiye . ._, ~ab lı::a

rarlan tebliğ edildiği halde itlııraz 
eıdllmCll".1$ ve mnhk~ de ielin
aııemif aldutundan kab~ taksi
ıniycsi Qbnadığı indelkeşi! ehil YUkuf 

raporla sübut bulmasına mebni gay
ri menltulleriıı mQ1.nycde satılarak 

pa.msuun hissedarlar bel'ninde ve 
biaJeleri ııl.sbetinde tevzi ,,e taksimi 
.uı-etlle pıyuun izalesine ft bllcüm
• masarif ,,. ücreU 1'ekAlettn tah
ı;Qine k.abW temyiz olaralt U/ 11/940 
t.rihind4 mflddei ve vekilinin veca
bmda ,.. müdeialeyhlerden l:mine 

Tasvire -... Nennln ve Yanlı:o ve 
M.erlkanın gıyablarında karar vttll
W. oldugundıuı tarihi illndan itiba
ren a ~zarfında temyizt davn edil 
meditı. takdirde hukmün kesbi kn
tiyct edeceji UAncn teblii olunur. 

Ba,, Dif, Nezıe, Gftp, ~matizm.a. 
Nevralji. K.ınkhk •e Bütiln · Ağrılamum Derhal Keser 

lcabClıda ICDdo a tqe ewubflır. TAKLln~ SAKINİNlZ: 
HflUI VEROF. PULLU l<UT(11.ARI ISRARJ..A ISTF.,'ISll 

Sahibi: A. c_..ıeddln &araçoOlu - N~t lıDlıdDıi1: llaold Çetlıt 

BasıldıRı 791': (H. Bekir CONOylar ft CemaleMn aaraço§lu matbaası) 

Dedim. Frcdrih dolabı nçt.ı, ucn do 
~ devşırmcgc ba§ladım. Yorgan 
De ,-nstık.lıırın yiıkun en n1t kntına 

ı.ttf ettim, Ozcrme de yatakları koy. 
4lam.. Dolabın kapısını knpıyncagıro 

-.ada en u turıdeki yntak yere yu
'Nliandı. Ko.,cdeki mosa dD paldır 

ldUdOr dcvrıldi. th.Cl indeki kitaplar 
6atıld.ı. 

- Be canım! Ne söylüyorsunuz? Ne 1 ~m-mmmmm3l!.ZIBiB:;ı;.mliöilimmammı&R!lllDiiilliEı::!iiiiiı7amii••Ei••111cmmm••• .. 
p:ırosı? 

•. :~-:::..,-~::.=·~::-: • r çalgıcının seyahati 
kapıdan dıprı pkb.k. Uzalı:tan do~
nı ş.lmeııdif.. cabası demirlerin ü
serinden bıdt luzlı seli;rar idi. :En 
önde bulunan 9l'aboıun bacrrnıdan 
duman ~ öteki arabaları çe
le.enin bu lli78h ~ olduiuna anladık. 
Şimendifer. lNs;yonun ÖD\iDde dur
du. Şimendl1ede.r kapıJuı acb
lar. i'redrlhe: 

Uçündl u.bada nasılsa boş b!a 
7flr bulduk,. s.n.en içeri aUadık. Dt... 
ieried ıBıt Ws de arob:ımıza faz.la 
adam lı::abu1 etmemC'k için kapınm 
lnAne otardak. öteden ko~-a koşa iki 
kili tıeldi. Babmduğumuz arab~ 
ıtrecıeklert-.da Fredrlh göğüslerin. 
cıa;,andı. :e. de: 

J":redrlh• 
- Aman Alfrcd ne oldu? 
Dedi. Artık olncagı filan yok. Kaza 

• ,.apalıml Bu patırdı üzerine oda 
bpc açıldı, rahıb içeri glrdl. Ben 
lıııemcn. anlotbm. Zevce!ii de yctis-U. 

- Zarorı yok çocuklar. Zaten ya.
takları iyı istif cdcmemi$Siniz. Yor
pn ve yastıklar etı üste konacak 
ld1. 

Dedi. Yatakları, )OTgtınlnrı J'Olu ile 
6ıılaba yerleştirdi. Gitmek üzere a
J'9!a knlktık, ev sahibine: 

- Bizi köpeklerden kurtardığınız
lıım dofayı pek çok teşekkür ederiz. 
lh-1e knrnımızı doyurmanıza, bir gece 
...ınlzde alıkomanızn karşı ne yapa. 
ralımm bilemiyoruz. Dinaenalcyh siz 
IDir bulundul:'Ulluz cihetle borcumuz 
illan !ki mnrk otuz finikl vereceğiz.. 
Yakıa yiyecek fiyatını bizim k<SyOn 
J17asasıruı göre hesab ettik. Noksan 
ille üst tarafını da veririz. 

D!yet"ek başımın altında ı;nkladığun 
~ rah[bo uzattım. Adam blrden

.... aaırdı: 

Yakı, biz de zengin degılit, l kin 
ıimdılık para.mu var. 102 

Rahib güldü. !tendi kendine ne saf IJ••EBIK!r.2~!m-:!l!lml:BD~i:!IB•lil 
adamlar! dedildcu sonra: 1 ledim. O da muvafık buldu, batta tk"D eimendl!erı sormak !dl. Zaten 

- Hayır, barır! Paraya llizum bir iki yatak almaklıgımı da ihtar liunun için heriflere lA.kır~ söyle
yok. Her ne zaman bu köye gelecek etti. 1Icride kendısine iyılik edeceği- Jll4tim. 
olursanız doğru bana geliniz. mi haber vermek üzere tekrar raht- - Pardon bahçıvan wıtalar, slze 

Dedi. RahlO hnkikaten iyi lrnlbll bin kopısıru çal:ıcaktım. Frcdrih ayıb bir wey soracaktım. 
ve comerd bir adam imiş. Parayı ka- olur diye mumanent etti. Dedim. 
bul etmesi için o kadar ısrar ettik. Bulunduğumuz ca de gayet ccn~ - Soracağın nedir? 
Tesiri görObncdi. Hatttı ze"ccsi: faknt sokaklar toprak. Ne tarafa gi- - 1st.asyon nerede? 

- Sakın bir chıhn böyle hareket dccegimizı bUernlyordJk. Rahibe sor- - Bamiyor musun? 
etmeyıniz ll71ptır. madığımıuı canımız. sıkıldı. Şimdi do- - Bilscm tomıazdım. 

Diye bw tekdir bile etti. ntlp sormak ta münasebetsiz ol:ıcak. - O da var yal Fakat epeyce uuk, 
Ne ise para71 tekrar keseme yerleş Frcdrihe: - Bir giln snrer mi? 

tll'dlm. Rabih U. vedaloştıktnn sonra - Arkadaş p.ı caddeyi takib ed&- - Ne bir g{inü be? O k:ıdar deiiL 
iki arkndat lcapld.m dışarı çıktık. .rlz. Elbet ya şimendifere yahud si- Yarım saat. 

Bizi eTin• kabul eden, karnımızı mtınd ferin bulunduğu mahalli haber - Ben de çok m.ıık bir şey mn-
doyuran .lnaaıdyetlJ rahibin evini btr I verecek bir ndama rnst geliriz. Dettim, ne tarata Cideccğiz? 
defa da gılnditt gözilc gönnek üzere Diyerek stirauı ndımlarla yürü- - Doğru. Yarım snııttcn sonra ö-
başımı arkama çevirdim. meğc bnşladık. Artık köyden çıkmııı, mlnft7.c bir köy &elccck, orada istas-

Virancu halt! yıkılmamnk üzcrt> bir takım bahçelerin ı:ırasına gir- 7Wl vardır. 

blr tarafına b1uı bir direk daynnm~ ~k. Bir bahçenin yanından ge- - Teşekkür ederiz. 
tdl. çerken bnhcıvanlann toprak belle- Ş"ımendiferc bu kadar ynkın bu-

nerldc Bf.kaelbı ile izdivaç edecek mek ile mı:şgul bulunduklarını gör- lunduğumuzıı doÇusu pek mem-
olur isem eu rahJbe beş on paro ver- dük. B.ıhc_"enin kenarına ynklnşlık: DWl oldum. Ya bfüün blltiln kaybet-
meği fikren laırarkıştırdını Çilnkil - Koloy gelsln bııhr;ıvanlar. ait ol.in ldlltl 
bir kaç __,. .arını viran e"1n yirmi Dedim. 1=1erfndcn biri: OkQzcQnUn b1zc bağışladığı bilet-
ot.ıız desU:k ne cl1k tutuL-unıyac:ığJ - Eksik olma. lıs1 aradım. Cebimde duruyordu. Bl-
blC'ydanda .._ Jlkrlml Fredribc söy- Cevabıru verdi. Mnks:ıdım herifler- mmıaleyb toknır elli mı:ırk. verme-

ie 1üzwıı olmıyacaktı, 
Bahçıvanın dedigI sahih iP:lJI. Ya

rım s:ı.at sonra rahibin köytlnden da
ha mükemmel ve güzel bir koye gel
dilc. istasyonun nerede buluodujunu 
6lre.wnek için et.rafa bakınırken de
mirler eözilmiıze ilişti. O tarafa doğ
ru cittik. lsaısyonu bulduk. Burası 
Viyana istasyonu gibi bily(llı: değil 

idi. Ade~ bilyücc.k bir ;yer odasın

dan ibaret idi. tstosyon kapısından 
lıc;eri girdik. Viyana istasyonunda gör 
düğumiiz gibi parlak düğmeli bir &i
mendı!erci.ye ra t geldik, ben: 

- Şimendifer ne zaman celecek? 
Dedl.ın. Herif sordu: 
- Nereye gidcceks.inh? 
- lt.alyaya doğru. 
- Yarı yolda nktar.ma. 
- Ne de bltmcz aktarma? 
- Ey bu küçük şclıir trenidir. 

Uzak yerlere citm~7.. 

- Pek 171. Ne yapalım. Gelecek 
m.1? 

Berlf: 
- ~te cellyor. 
Dedi. Yruıımı.,d:ın :ıynldı. Biz de 

- Uç saat apiı yukarı 1ainmt-
7WJ,m. ı.,te brpmızd~ açık kapı
dan içeri .cirelim. lçeri.ai blahalık 
ta değil. Uç kili var dedim. tki ar
ltadaıı arabaıım kapısına ;:ralıclqtlk. 
İçeri ıil'ecetimiz aırada yolı:War bize 
hiddetli hiddetli bCllı..-ışıyor: 

- Bu sıcak bavoda yedi ı;;ekh kişi 
bir 1erde oturur mu imiş? Banlar da 
ne aa,ygısız adamlar. 

Diytp dW1lyodardı. i'redrlhe< 
- Arkııdaş bqka araba,ya bakn

lım. Herifl'!r homurdaru7Ql"lar. lçeri 
cirecek olur i..ıt yn bi:ıe yer ver
mezler yıllwd i\}zelce btr dayıık 
atarlar. 

Dedim. Alt taraftaki arnbanın da 
Jrapılatı açık idi. Yine cfrm~e nJ
yeUendik, içeride oturanlardan biri: 

- Ne ~ adamlarsınız. Bu sı ... 
cakta böyl8 daracık yere dört kill 
eturur mu llıD.lf? 

Ded.l:m, Uıbılnnı sattım, llıkln beril 
!erden biri lhdrihin suratına bir tO<ı 
kat indirdüdım sonra içeri girdi: 

(Arkllsı \'ar) 

ÇOK MÜHiM 
J:rk.elc .,.. kadın farkı ;,ok 

ADEMi iKTiDAR, 
BEL GEVŞEKLIGI 

ve .ufi,..ti lllnumiycyc karşı 
Honaena fabriknsmın 

- Aşağıya, ~ağıya. :Bir c;ok boş GLANDQKRATI 
vagonl:w var, ası üste oturacnlt de-

iiliz. Hebl8rı çaredir 
Diyerek bpıyı çekiverdi, ne mU-

nascbctsiz ~lııra çattık! GOyn Her eczahanede kuhau 
ara~lar ~ uıııllıın imiş gibi bizi IOO kuruştur. 

içeri kOYDUlk istemlyo!'lor. "2:31• Beceta ile satılır, --~ 


