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Lı__ kıöt )'&pmağa kalkan bir 
~ bunun muvaffakn·et
~ti tak<liriılde :nasıl ·bir 
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Mol o t of· 

B erlin ··· 

y o l un da 

Ziyaretin dünya .. 

matbuatında yap~ 

hğı akisler 

~: IIUae)·in Cahid YALÇIN 

~ u harbde akıl ve mantık 
~ ile izahı kabil olınıyan 
~ mühim bazı vak'alar ol
~ Bunlardan en sonuncusunu 
tii Yanın Yunanistaı:ıa tccavü
~ teşkil edivor. Bu harbin ilan 
~naeıı:i mrmasızıığı bir tarafa Berlinde na gibi me
~ alım. Sabahın saat üçün- I I .. .. . 
r~ l<'ransız sefiri nnmına teıe- 1 se e er goruşUlecek 
~ ederek General Metaksası --o--
ı::_atrnak ve böyle bir hile ile 
~na çıkma imkarunı bulun- . ~ndra, ı_ı (a.a._) ~ Frunsız 
auı~lınc bir ültimatom dayamak ıstıh~arat aJansı bıldınyor: . . )lolotof 

1nk!n uzun müddet meşgul Daıly Telegraph gazete5ının 
~~ğ~ değer bir siyasi hareket Moskova ~uha~iri, -~olotovun ise de Türkiyenin vaziyetiyle 
~dır. Fakat harbin bu ga· Berlıne gonderılmesı_nın. ~os- Boğazlar meselesinin bilhassa 
)•u tarzda ilan cdilmcsinclcn zi- kova. yabancı ma~f~?ennı_ -~a: mU7.akere zeminini teşkil edece
lı.lde _bizzat harbin göze alınma- ~a~ıyle ha~rete clt.şunnedıgmı ği zannedilmektedir. 

akıl ve mantık ile izah olu- bıiclirmektedır. Ayni fikirde olan Timesin 
~Uyacak bir harekettir. Ancak bu ziyaret hakkında diplomatik muharriri diyor ki: 
l..~Ü Yunanistana tecavüz neşredilen Sovyet tebliği vazi- Sovyetler heyetinde iktısad
:"'§ladıktan sonra cercvan eden yeti tenvir etmemektedir. Filha· çılar ve sanayiciler vardır. Fa
~Uat ile sabit oluyor.ki ltal- ~i!rn. tebliğde. sa~cce Molotovun kat diplomatlar ve her kısımdan 
lıi'nların Arnavutlukta büyiik ıkı memleketı baglıyan dostluk mütehassıslar Ja vardır. Bu da 

t.ı:~ hazırlıklan voktu. Hazırla· hissiyatının bir tezalıüıii olarak göriişmelerin büyük bir mık-
~!'1 kuvvetlerde de muntazam, b~ ~e~ahati ~apmakta olduğu yasta genişleyebileceği zannı
~lı ve vatanperver bir orduya bıldınlmektcdır. nı vermektedir. Son resmi Al
~ı harbeclebilmek kabiliyeti Bu seyahatten maksadın iki man • Sovyet toplantısındanbcri 
~11.ıu. İtalyan erkiı.ıııharbiyesi, memleket arasında bir anlaşma Sovyetler bakımından iki esaslı 
aıı lyan devlet şefleri bunu na- yapmayı istihdaf edip etmedi- diplomatik hadise olmuştur: 
~anlamazlar ve bilmezler de ği veya maksadın .sadece Berli- 1 - Sovyetlerin iki komşlli:m 
~ dilerini bu )\adar zor bir ne gitmek mi olduı';>U suali varit- olan Almanya ve Japony~, ltal
~ kie atarlar? Çünkü kara tir. ya ile birle~erek Sovyetlere bir 
11.~ ~! tayyare harbine, denizaltı Molotovun Berlin sevahati ihtar mahiyetinde olan üçlü pak

ltalyanlar -
tam ric'at 
halinde 

ltalyan tebliğleri 
Yunan harbin

den bahsetmiyor 

Arnavud galeyanı 

kuvvetleniyor 
--o-

'.Atiııa, 11 .(a.a.) - Yeni füılyan 
b:ı:,;kumand:ınlıgın:ı general Soddu
nuıı ta~ini ve italyndan geldigi huber 
verilen mühim takviye kuvvetleri, 
İtalyanların Yunarustann karsı yap. 
tıklan hücumda ugradıklan mu\·af
f:ıkiydsitliğj itirai ettiklerini ifade 
eder. 
Epır cephesinden alınan en son ha

ber leı e göre 3 İtalyan piyade l:ı lnıru 
bir k:ıç Yunan ileri karakoluna hü -

• cum ctmi5tir. F:ıknt İtalyanlar püs
kiictiılmiiştür. 

1talyanlarn bir mikdar esire ve 
malı.cmcye mal olan bu muvuffaki -
yetsi ... lik İtalyan cephe gerisinde fena 
bir tesir yapmıştır. 

HnfiC topçu kuV'. etleri mevzilerini 
ierketmiı;:lerdir. 

Cephenin :;imal kısmında Göriceye 
hfıkim olan Yunan me\"Zllcri yeniden 
Jsbh crulmi!':tir, Gönce yolu Yunan 
topçusunun ~ddetli nteşine maruz 

(Sonu ıayfa 3 ıütun 7 de) 

M eriç ve Tunca 
nehirleri faşfı 

~ıne benzemez, Tayyare har- münasebetiyle İngiliz matbua- tı akdetmişlerdit·. 
~ en bahsederken istediğiniz tında bir çok tahminler ileri sü- 2 - Almanya ile İtalya, Ru- vvvvvvvvvvvvvv-vv-v ~ ~ ·~ ~-~--
~ ~~ düşman tayyaresini alev· rtilmektedir. manya ve Yunanistan yolu ne 
h: 1~•nde yere dü.~ebilirsiniz . Her ne kadar resmi tebliğde Boğazlara ve Yakınşark petrol 
~altı harbinde istediğiniz ~ıkan "münasebetleri takviye,, sahasına doğru iler!emeğe ba.s· 
t~~r düşman tüccar veya harb cümlesi yeni bir anlaşma yapıl- Jamışlardır. 
"ıi ltı.ılerini batırabilirsiniz. Res- masının tasavvur edildiği ve Sovyet.lerin bu iki noktaya 
~cbliğlerde verilecek bu mu- Sovyetler heyetinin te~ekkül cevabı ne olacaktır? Şimdiye ka
~ eJ,ıyct lıaberl~;ini kin~e şek1i itibariyle iktısadi ve sın:ıi dar Sovyetlerin pakta verdiği 
~~troı edemez. Dl;lşman teblıg- meselelerin geniıı bir nisbctte cevab BU olnıu§tur: Japonyaya 
~ reddetseler bıle bunlarda görü§üleceği fikrini vermektG {Sonu ınyfa a •Utun 5 de) 
ı,.:. ~ıymet olmadığını iddia ve =-============= ============ı::-= 

Ş~nı~~~~~~~~:hiz.m~::m~~ İngilizlerin yeni Rumanyada zel-
l'a tatbık edıyorlar. Fakat ka-

~l~~~b~~dfı::ı~=:!:u;~~:~ı: hava akınları zelenin tahribatı 
~c imkan olamaz. ---o---

~ ~kü her gün muvaffak o- lngı·ltereye hu·· cum 
~e ilerleyen bir ordu Yuna-
~t l gibi küçücUk bir memlc- ed• n 8 İtalyan tay-
) le on beş gün i~fode niha- "' 
: bir hedefe vasıl olmak icab • dü ·· •• ld •• 
tıaer. Tayyare dUşürdüm, gemi yaresı şuru U 
~rdım, der gibi &laniğc gir- .11.. ~ f 
bil·• Atinayı zaptettim denile· Londra, ıı (a.a.) _ Ha\'a ne· l\:r rni? Kara harbinde bir ta- znretinin teblihri: 
~b t.~n mu\'affakıyet ve Herleme Bombardıman tayyarelerimiz 
l'arlıgıeri nesrcdcrek diğer ta· dlin gece elektrik fırtınalarına 
dj-~an kumandanın değiştiril- ve buz tesckküliine rağmen gc· 
lıl g, hanı<lisini ''ermek diişülcn ni~ harekfltta bulunıımşlardır. 
dee"kiin fecaatini derhal ifşa e- Taarruz edilen hedefler Baltık 
l:ı;l~ \'~ f:tnlaşılır ld işler pek her· denizinden Gas - Cagne körfe-

gıdıyor. ! zine kadar uıanmaktadır. Bu 

Petrol tasfiyehaneleri 
de hasara uğradı 

-0--

Londrıı, 11 (a . .-ı.) - Bükre:ıdcn ge
len son hnberlcrden, bazı petrol tas
fiyehanclcrinln hasara ui;<ramı~ oldu
ğu aıılar,ılmnktadır. Bu h::ısaratın tn
giliz mancvraforı neticesi olduğunu 

ihs<'ıs eden düşman membalı :iaj lalar 
taın~men asıbızdır. 

Bü kre. tekı İngiliz büyük elçisi \ e 
maiyetı ile Rumanyada bulunan tn
giliı. kolonısi, 2elzcleden sağ ve s;allın 
kurtulınuştw·. tnciliz cl~·ilik binası 

hafif hasara uğı·mnışlır. Alman i:igal 
kuvvcUerinln :z.:ıyiııtı henüz xnalüm 
d<.'ğildir. 

ll ~lalyamn yanlı::; hesabı yalnız 1 hedefler arasında Gelc;enkir
\t a 1 an ymım adasındaki mu- chen, Ruhlnad, Bremende pet
i~~; kıyetsizliğe ve fiyaskoya rol tesisatları ile E-;sencleki 
~a ıs~r etmiyor. ltalyan erkanı-, Krupp fabrikası, :Mmıheim, 
l1t{bıyesinin, lngilizlt'ri elinden Aınsterdam (Fokkcr fabrikası) Telefat mıktan 
ll arak kendilerini Napoliyc, ve Dresdcn, Kici ve Duisburg - Bi.ikl·eş, ıı (n.a.) - Telgraf veya 
~l'encliziye, Avloııyaya getir - daki doklnrla vapurlar, Lor!· telefon tellerinin ekserisi kopınu~ 
\' t')cri kadnr akıllara durgunluk (Sonu sayfa 3 aütun 6da) (Sonu sayfa 3 ıi.itun 6da) 

ıı:CC-"k bir garabet tasavvur o- --------------------------
d~ ~bilir mi? lngilizleı i Ak
b lltzden çıkarmak d:ıvnsında 
c;ll1~11an İtalyanlar, İngilizleıi 
gi;tıd Adasına yerlestiı diler; İn
tıı izlere bütün Yunan adaları
ta ~rtılar; İngilizleri Yunanis
\' tıın tayyare meydanlarına da· 
Uat ettiler. Harbin ba:)langıcın -
~ıberi İngilizlerin Ege deni
lıı de temenni c<l:p de elde cdc
~iıed.klcri imkanlar İtalya l.ü
li l\letinin bu son tecaviız kam
~ le hep tahakkuk etti. Yun:ı
t t, n gibi dünyarun her tara
\'~da sempati kazanmış, bitaraf 
2lı dürüst bir siyasetten ayrıl· 
11\!~ıış bir memlekete hiç bir 
~ cb ve hak olmad"an tecaviiz 
il erek bütün dünyada nefret 
~an~ırmak ,.e üztüne de !11gi
tıı··cı 1n ekmeğine yağ sürmek 
•'lıişterck mih\·cr davasına 
~~chiaveliquc,, bir hiyanet de
lia:t.a en izah edilmez gnflet ve 

Kars nıebusu emekli general 
Muhiddin Akyüz ve/at etti 

1 hırdan biridir. 
~ talyanın blöf yapmıa oldu
"~ numanya misalinden lıc-
1\ia lenerek ayni oyunu Yuna
h~ana tatbik etmek istediği, 
styı ız hesablnrı boşa çıktığı 
~er·en~i. Fakat blöfün de bir 
lkıa 1• ~ır hüneri, bir manası ve 
~11ntı!P vardır. ltalyan dP.vlet 
<le Crtııden ve crkfı.nıbarbiyesiıı-
brı? b~ ~adar kaba ve hesabsız Merhum Emekli General 

~1l_ofun sadır olabilmesi zihne .~ Mulıiddln Akyi.iz ,,,,.-· 
lise~in On.hid YALÇIN 

(Sonu sayfa 3 ıutun 3 de) l 

Kars mebusu emekli general 
Muhiddin Akytiz'ün vefat etmiş 
olduğunu büyük bir teessiirle 1 
haber aldık. ömrünü Türk mil
letine büyük hizmetler ifa et
mekle geçirmJş olan merhum, 
1870 senesinde lst.anbulda doğ
muş ve askerlik mesleğine inti
sab etmi§tir. Bu esnada mektebi 
harbiyede hocalık yapmış ve A
tatürkün hocası olmak şerefini 
kazanmıştır. Ji~akat merhumun 1 

sarayca lttihatl ve Terakkiye ı 
mensubiyeti anlaşıldığından I!:r
zurumn nefyedilıniş, Mearutiye
tin ilanına kadar orada kalmış
tır. Bilallara lstanbula gelmiı;ı, 
Beyoğlu mutasarrıflığına tayin 
edilmiştir. Umumi Harbde Asir 
kumandan ve valiliğine tayin 
edilerek Umumi Harb imtida
dınca bu vazifeyi muvaffakıyet-

( Sonu Hyfa 2 si.ltun 7 de) 

Su Edirnenin kenar 
mahallelerine kadar 

geldi 
---0-

Edirne, 11 (Hususi) - Bura· 
da başlıyan yağmurlar bütün 
şiddetiyle devam etmektedir. 
Şehrin .kenar mahallelerini su 
basmıı;tır. Buralarda i~lerine su 
dolan evlerin içindeki sular 
muhtelif vasıtalarla boşaltılmış
tlr. 

General Kazım Dirik ve Em
niyet müdürü Faik Köksal su 
istilasına uğrayan mahalleleri 
dola.~makta ve her türlü lüzum· 
lu tedbirler alınmış bulunmak
tadu·. 

Hasar yoktur. 
. Meriç; halen 4.99, Tunca 5.3-
tür. 

~Harb-~ 

Vaziyeti 
M anastlr 

bombardımanı 

l YAZAN: 
_ IUianet ll~az _ _._ 

Bir hafta evvel M:mastır mı-ı;
hul tayyareler tarafından boınba
lnndı. tsveç \"e isviçrenin de bir 
kaç defa bu gibi hadiselere m:ıruz 
kaldığı ve tecıwüzii muhariblcrin 
biribirine atfettiği hatırlardudır. 
Yugoslavyanın kuvveti; strate

jik ehemmiyeti nazarı ltibaru ::ılın
dıgı takdirde her iki tarafın bu 
dc\·leti ihtilfıfn dahil etmekten iç
tinab edeceği tabiidir. Binaenaleyh 
vak"ayı bir seyriiscfer hatası k::ı

bul etmek daha duc:ru olur. 

Bu ~:anlıı;lığı Yıın:ınlılard:m zi
yade İtalyanların yapmış olrnnları 
muhtemeldir. Çi.inkü harbin bldn
yctinde 1tnlyadan Arnavudluğa 

bir çok tn~·yareler geçirilıni!ilir. 

Bunların :ıraziyi tanıması için epey 
müddet geçmesi lilzımdır. Mnnas
tırla Florimı arasındaki mesafe 
elli kilomel.rcdcn nzdır. Hcı- iki 
t:ehir de bir dağın :,;imal yamacında 
kurulmu~ur. Ayni büyüklüktedir. 
Civarda baı:;ka :iebir yoktuı-. Flo
rlnadaki Yunan tnhaş~dtinU d::.
ğıtm::ık vazifesini almış olan 1 tal. 
yan tayyareleri iki Uç derecelik 
bir istikamet hatasile Manastırı 
bombardıman etmlı; olabilirler. 
Yunanlıların Yugoslav hududuna 

(Sonu aııyfa 2 sütun 4 de) 

Milli Şefin Cümhurreisliğl
ne s·eçilişinin ikinci yıll 

Reisicümhurumuz dün Türk Tarih Kuru-
munun merkezini ziyaret ettiler 

ı-011 

Ciiw:ıhurrflisimiz İsmet lnöna 
Dün, Milli Şef 1smet lnönüniin Cümhur

reisliğine seçilişinin ikinci yıluönümü idi. Dün
yanın son dereôC karışık bir devrinde milJet re
isliğini deruhde eden L~met lnönünün yüksek 
sevk ve idaresi sayesinde Tiirkiye hem dünya 
harbinin dı~ında kalmağa muvaffak olinuş, 

hem de manen ve maddeten fevkalade kuv
vetlenmiş ve yüksek bir mertebeye vasıl ol
muştur. 

Bu unutulmaz büyük hizmetlerinden 
dolayı bütün yurd kendisine en içden duygu-
larla minnettardır. (Sonu Sa. 3, Sii. 4 de) 

Hariçten gelen mal
lar limanda bir türlü 
tahliye edilemiyor 
Dün İng i ltereden yeniden birçok 

idha1at maddesi geldi 
Teneke imali için İngilten.Oen 1 

gelen teneke levhaların limanda 
tahliyesine hflla başlanamamış
tır. Bu levhaların üzerinde di
ğer bir takım eşyalar olduğu 'c 
tahliye işlerinin gayet ağır yü
rümesi yüzünden bir kaç gün 
daha çıknrılma~ı ı::übb~li bir hal
dedir. Halbuki Anadolunun bir 

Kapanan 
Şems!ye 

çok mıntaknlarında teneke buh
ranı daha :r.iyadc artmış bulun
maktadır. Bunu nazarı itibara 
alan Ticaret Vckftleti bu levha
ların bir an evvel vapurdan ve 
gümrüklerden çıkarılması için 
al~.kadai·lara talimat vermiştir. 
Bu levhalardan derhal teneke 

(Sonu sayf:ı 2 sıitun 4 de) 

SABAHTAN 
SABAHA 

Chanıberhin öldli; fakat onun 1938 <lı• ıminihtle açılan, 1939 
da l<apanmı5 olan ~ulh Ş4'msi~·E>Si iddiasına göre 1942 ele 

tekrar ~.at~".a.kt.ır. 

tE:! abık lngil~z B:ı :1.ockili Cham
;;;;;;J) berl.ıin, 'L:ııılrıdıcı <.'S<.'rlll ıo-

nunu {;Örmeden oldu. Bu ö
lüm, dört ay C\'VCI olsaydı, bııtlın 

dünya onun en blİj uk anyı ~< kmc
dcn olmuş olmr.sını bir bahu~arlık 
addedccekti. Fol.at bugun yalnız İn
gilizce konu~an bcı; - :ıltı yuz rnı?yı n 
insan dcgil; bell.i o.1Un harlı :ıçu4 (Sonıı :;~Y'w :! ::. ... tun 7 ele) 

Askerlerimize 
kış hediyesi 

Şişli Halkevinde 
yapılan büyük top
lantıya valimizin re

Jikaları riyaset ettiler 
-o--

Dün ak~am saat 17 de Şişli 
Halkcvinde askerlerimi?.c gön
derilecek kış hediyeleı i h::ıkkm
da bir toplantı yapılmıştır. Top
lantıya vali ve be!ediye reisimi
zin savın refikaları havan Hav
riye ı{ırclnr riyaset etmiş ''e 
toplantıya 150 kadar bay ,.~ ba
yan iştirak etnıi~tir. Bu lrnmite 

(Sonu sayfa 3 slitun 2 de) 

Rektör Ankaradan 
dün avdet etti 

----0--

Talebe teşkilatı ayın 
10 unda faaliyete 

geçecek 
-0---

'.Ankaı ada Dil1 Tarih, Coğraf
ya Fakültesinin açılış meı nsi
minae hazır hulunınnk üzeı e 
Ankaraya giden İstanbul 
Ünivcrsite:::i Rt>ktörü Cemil Bil
selin riyaseti altın~fa '.i'ıp, 
Hukuk, :Edebiyat ve Fen Ii'u
kültcleri dekanlarından mi.ıte -

(Sonu "'Yfa 2 sütun 6 dcı) 

Köy enstitüleri 
müsabakaları 

Pazarören enstitUsUnUn 
pl3n mUsabakasmı da 
mimar Ahsen Yapa

ner kazandı 
Ankar:ı, 11 (a.o.) - Maarif Yc

killiğindcn bildlrllm · tir: 
3803 S.'lyılı ı.anwrn t vfikaıı açıl n 

Kayseri P •• zarörcn koy en tıtu u icin 
bu kanuna göre y. pt ı •lacak bln::ıl:ı. 
rın müs .. bakaya konul 1\ a\•an pro
jelcrile vaziyet pl:ını müstıbakasına 

iştirak eden mim::ırkrın eserlerini 
tetkık ctınck uzcı·c ilk tcdıiı;::ıt umum 
muduru H. kkı Tonguç, ba;ı müfettis 

(Sonu rıayfa 3 sütun 3 de) 



SAYFA: 2 

( 
" 

Felsefe ve Edebiyat 

Rayatnmzm iki vechesinl temsil eden trajedi ve 
·komedinin eski Yunanda suret • i zuhuru 

ve insanın mukadderatı ile alakası 
Eski Yun311hlar, nriiltMBA YAZAN : Jetlerin hepsine - terakki ve te-

bir (deha) ile mümtaz bir mil- meddün yolunda - örnek ve 
letti. Henüz putperestlik dev- F 1 L O Z O F kılavuz olmuştur. (Avrupalı) 
riı:ıden kurtulama.mı.'} oldukları RIZA TEVFiK tarzıyla, üslübuyla, düşünccsi-
bir zamanda tabiatı her millet- , le ve zevkiyle, ilk defa., parlak 
ten iyi anlamışlar, ve hayatı en ~-~~iiii!!!W'!~l!!!!!!!!.-ll!!!!!!;i;;;;;ı;;;~ii/ ve mükemmel bir (kültür) tesis 
doğru manasiyle teWcki ve tak- Gerek ilillldt ve felsefede, ge- eden onlardır. 
dir ederek ona göre yaşamak rekse güzel a.n'atl&rda, öyle Onlardan evvel (Avrupalılık) 
yolunu takib etmişlerdi. Hakika- mühim, öyle güzel ve bele zarif dediğimiz sıfatı mümtaze yok
ta 3.şık, güzelliğe meftun, ta,.. eserler bırakmışlardır ki, bu tu; o sıfatm; her türlü işte, her 
biatı tetebbüe pek meraklı idi- mükemmel nümwıe1er, garb esEL.rde, her -yde mafiluetini 
ler. medeniyetine meusub olan mil- gösteren ve -tayin eden oıilimn. 

I'trza1r: Eski l.tanbcl YclPi SOLEYMAN KANI J ,___ _________ 20 - ________ ... 

Yusuf İzzeddin efendi dOktorun tavsiyele
rine artık kat'iyyen riayet etmiyordu 

- Eyvah, bittim! Azaryan" m.ağa bqlaı' :EfEodiaı! Jlüsaa• 
efendi de benden ümidi kesti! deye fer ...• 
Yemin etmiyor. - Olmaz dedim ya!. 

Diyerek çocuk gibi ağlamağa Fakat biru daha gidilliıce, 
başladı.. .Azaryaıı efendi de derman kal-

Azm:yan - T:ıbanının dibini nıu; .. 
öpeyim: Velinimetim! Kaç ki a- - Efendim müsa. ..• 
lem bızi böyle görürse ne der? - Olmaz, olmaz! Azaryan e-
Hcle aya6a kalk;! Otele gidelim fendi! .. 
de esbabını hakipayma arzede • Olmaz amma zavallı iyaıi a-
ıim.. zasmda da tahammül kalmaz. 

Dellikc:c efendi ağlamayı art- - Eh ... Mmaade etsen de a-
tn-dı. 'Kurşıdan arabalar geli - çaca.ıı;";m, etmesen de. ... 
yordu. A.z:ıriyan i.kn.:ıa başka diyerek pencereyi açar ve 
çare bulamayınca dayanamıya- gönül bulantısma serbest cere-
rak: yan verir!. 

- \"pJJah, billih bir bo ...... un Efendide salah gittikçe ıruv-
vok ! . dedi. Sonra arkadakilere vetlenmekt.e görünüyordu. 
döndü: Bir gün maiyetiyle gezmek 

- Beğendiniz şimdilt ! . için SCmeringe gidildi Orada 
Diyerek efendiyi kolundan 300 odalı büyüt otele inildi. 0-

tuttu, kaldırdı. telde bir çok kadıııla.r V8l" idi. 

görüşü, onJarın tam t.el8kkisi 
ve bilhassa onların zarif zevki. 
dir. 

On dokuzuncu asrın en şöJı.o 
retli (fil.im - mütefekkir) leriD.· 
den (Sör Hemi Samın.er Meyn 
= Sir Hemi Snm.mer Maine) bu 
milletin debasma hayretinden 
dolayı şu sözleri söylemekten 
kendini aıamaunşt:ı; [Terakki 
prensipini yaratmak, küçük bir 
kavme verilmiş bir mevhibey
di. O kavim, Yunanlılardır. 
- Tabiatuı kör kuvvetleri istisna 
edilirse - bu dünyada hiçbir ha
reket yoktur ki menşe'i Yunani 
olmasın!] 

Her mUDBif, arkeoloğun, mü
verrihin; itimin, san'atkinn, şa.• 
irin, hatibin ve filozofun filhi 
budur; çünkü - bize bugün bile 

. hayret veren; dOğru bir görüş 
ve anlayışla - bütün ilmin, san
a.tın, f elsefenjn, mahiyetini ta
yin eden, prensiplerini bulan 
ve csaslanm iııran eski Yunan
lılardır. Bis bil milletin en paz
lak medeniyet ve kültür devri
ne vakıf oJduğumm zaman on
ların din itilariyle, o vakitler 
ha1a putperestlikten kurtuJına.. 
ınış bulunduklannı görüp şa
şıyoruz. 

Vakıa o vakitler (Sokra.t), 
{Ksenofanis), (Pitagoras), 
(Platon), (Aristot.ellis) gibi 
- dinin öğrettiği en yüksek haki
kata. ermiş ve o itilı:ad düsturla
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Bursa belediye roKu;,~c:,~--K-,; Milli korunma 1 Prot. ~·M;~ uzılilllı 
reisi şehrimizde Bir kelime mi, iki kanununun ilanı K "fi -:hf lar 

"D.·-a --o--belediye reıs· ı· Sadık kelime mi ? -o-- BŞJ er}ı,.!__!ra 
ı:x.uo:ı Dahiliye Vekfil.etindcn bü· 

Arsal bir kaç gündenbert şehri- ----<>- tun vilayetıere tebıiğ olunan mr Yeni esirler 
mizde bulunmaktadır. Bursa tamime nazaran 3780 numaralı 
Belediye reisi şehrimizi ziyare - Gelibolu.tu iki okuyucumn- milli korunma kanunu, bazı yer-
tinden istifade ederek İstanbul .zon müşrerek imzalarım ta5ı- lcrde usulüne göre ilan olunma-
belediyesi ile bazı temaslar yap- yan şu Iuu11 aldık: mış olması dolayısiyle tatbik 
maktadır. Dün kendi.~ini gören edilememekte ve bilhassa müd-
bir muharririmize Bursa Bele- (İstanbul· Aksaray) diye dciumumilik kanun hü.kümleri-
diye reisi Bursamn ihtiyaçları 

1 
bir telgraf çektik. Gelibolu ni tam minasiyle tatbik ede-

ve Bursanın mühim meseleleri telgrafhanesi iki kelime iicre- memektedir. 
etrafında şu izahatı vermiştir: ti almış ve aramızda ihtilaf Vekalet bu mühim noktayı 

çıkmıştır. Lfıtfen bu hadi."Jeyi "- Bursanın ekmek meselesi nazarı itibara alarak kanunu u-
hallolunmmıtur. Toprak M.ah~ tedkik ve tahkik edip bizi ten- sulüne tevfikan ilin etmemiş bu-

-:1 vir etmenizi rica ederiz. sulleri Ofisi, hükumetin delale- lunan vilayetlerin derhal bu 
tiyle Bursaya buğday vermeğe Reşad ve Nafiz ilan keyfiyetine tevessül et -
muvafakat etmiştir. Bu vaziyet YENİ SABAH _ Bizim 1 melerini bildirmektedir. 
karşısında ekmek fiyatlarında kanaatimizce (lıtanbul) bir 

1
1 --->ıı«-

20 para kadar bir tenzilat ya- kelime (Aksaray) da ayrı , Rekto··r Ankaradan 
pacağımızı ümid ediyoruz. Bu bir kelimedir. Kaldı ki on 
suretle ekmek fiyatları 13 ku- harften fıu:la harften terek-
ruştan 12,5 kuruşa inmiş ola- küb eden bir kelime telgraf dün avdet etti 
caktır. gişelerinde iki kelime addolu-

Prost tarafından hazırlanan nur. Biz bu işde Gelibolu tel· 
nô.zım plan bugünlerde Bursa grafhanesini haklı görmekte
şehir meclisi tarafından tasdik yiz. 
ollll'lacaktır. Plan, Bursayı ide-

al bir su şehri haline getirecek l MAARIFD c:!' I 
esasları havidir. Prost pl3.mnda _ J;;;. 

Bursa iktısadi, sınai, ticari ve '--------------" 
termal mıntakalarından ibaret Üniversite yurdu 
olmak üzere dört mıntakaya ay 
nlmaktadır. Plana n;ızaran şeh Üniversite talebeleri için te
rin müstakbel inkişafı - garba sis olunacak yurd hakkında ü
yani Çekirgeye doğrudur. niversite idaresi ve Maarif Ve-

Elektriğimizi, transformatörii kaleti tedkikat ya.ptıınaktadır. 
m~ geldikten sonra Merinos Lalelideki Harikzeclegii.n a
fabrikasuıdan alacağız. Bunun partmanlatının yurd olarak te
için lüzumlu bütün tedbirler a- sisi kararlaştırılmıştır. Ancak 
hnm•-tır. Bu suretle elektrik bu iş 400 bin liraya lüzum gös
fiyat!arında da bir ucuzlama te- terdiğinden tahsisat aranmak • 
min edeceğimizi zannediyorum.,, 1 tadır. 

Hariçten gelen mallar limanda 
bir türlü tahliye edilemiyor 

(Baş tarcı fı 1 inci sayfada) 

şekki! heyet An:karadan dön • 
müştür. Heyet Ankarada Baş
vekil tarafından kabul olun
muştur. Üniversite rektörü se
yahatleri hakkında bir muhar
ririmize şu izahatl vermiştir: 
"- Ankarada üniversiteyi 

alakadar eden meseleler etra
fmda Maarif Vekaletiyle te -
maslarda. bulundum. 

Tıb, hukuk ve edebiyat fa
külteleri dekanlarının Anka.ra
da dil, tarih, coğrnf ya fakülte
sinin açılış törenine iştirakleri 
münasebetiyle bundan istifade 
ederek fa kültelcrini alakadar 
eden işleri vekalette intaç etme
leri tabii idi. Ben de V ekiı.letin 
daveti üzerine fen fakültesi de
kaniyle beraber Ank!lraya git
tim. Ankarada bulunan dekan 
arkadaşlarla fakülteleri alika
landıran talima.bıaıueleri veka
letten çıkarttık. A.~stanlar tali
matnamesi, fen fakültesi lisans 
talimatnamesi, t:ı.lebe teşkilat 

1i talimatnamesi, mütedavil ser
maye talimatnamesi Vekalet ta

Silalıdarağa elektrik santrali t!'I"" 
leriınize ve tstallbaıldnki fabri.kaıad 
cereyan '\: ef'iyor. Bu santraldeki Tiit""' 
bojenerator denilen dinaınolırrdd 
birinin takati 25000 beygir J,uvve
tidir. Yakında lıı.ınun 50000 e Çlkart"" 
lacağı söyleniyor. Daha buyük şe- · 
hirlerdc daha büyük s:ıntraller '~ 
Mesela Nev • Yorkda on on beS setli' 
evvel kurulmuş olan East River s:ın• 
tralinin takati bir milyon beygir kUV'• 

vetidir. Bu rakamları insan tali:ı~ 
tahvil etmekle s:ıntı·allerin azn:netıed 
daha iyi takdir olunabHir. 

Bir beygir ku\"\ eti on ~n takll
tine yakındır. Bu halde SiJ~cI;rraga
daki dinamonun takati 250.000 insa• 
takati den·ektir. tstanbu'lda ı~O OOf 
kadar mesken bu'Iundugun:ı güı·c bet 
eve vasati olarak biı.- btı~k bu.mcl• 
Çi dü~yoı· demektir. Amenka bir• 
leşik cüm.huriyeilnde ise nüf z:st• 
na 9 elektrik hlznetr,isi duşiiyormoıJ. 
Güya her A,...er.ikalı erkek, k:aılrn VS 
çocuk dokuz hizmetçiyi m :am d yeti 
çalıştırıyormuş gibi. Ba besab:ı gôrt 
bir A ınerikalı l.>ir tstanbtıl!tıya nn:-'"3• 
ran otuz n:..itli elektrik s::ırfed 

Bu he bl:ordan a.'lla. a .:ı göte 
elektrik, ins;:.n cmrmde ı;.<ıiışan c:;ir
lere benziyor. Vaktile Mım Fi ~ 
lan, Babil :ı; e Asw.iye h~~ .. I; -
rının kamçıl::lrı albnd:ı inliyerck r;a· 
l~an e~ir ler onlara ehr<:rular ı-eyl 
saraylar yaµa:l muş. Buıun c ctrall 
ded ığim.iz elcldrik lZerre1cn bize ~ha 
büyük i. ler gorüyor. 

tstmlbul bcl,.,diyesinin su id ı:esi 
evlc ... ml:te "ll "li cı·iyoc. Borı.:'b .. d:JO 
akan srr:vu musluKlnrı :;ıçm~~b nlı • 
yoruz. Bı.;. un gibi elektrik id:arcsi 
de bize s-..ı ala .tısı yerine clektroıt 

a!;;ıntısı ~er yor. 30 v:-.tlık (ta.l(ril)Clt 
100 mu 'l'tıit) bfr l:imbacfan S.'\n·~de 
kaba hesabl:ı :lOüOOO milyon c!clctrOll 
geçer. T.ıı l e a ın alt tarafına ;ı; ... 1111 
devanı edeceğiz. 

--~ 

SABAHTAN SABAHA 
(Baı tanfı 1 inci sayfada) 

imalatına başlanacak ve petrol 
limited şirketi ile konserve fab
rik.aJarına ve Anadolunun ihti
yaç mıntakalarına tevziat yapı
lacaktır. 

~t.eredıen yenfflen mal ~eldi rafmdan kabul olunmuştur. Ta- =========== 
Dün lngiıtereden gene mühim limatnameler bu seneden itiba- Kapanan Şemsiye 

mıktarda idhali.t maddesi gel- ren tatbik olunucaktır. (Baş tarafı 1 inci saytab) 
miştir. Bu mallar içinde külli- Talebe te~atı bu ayın so- hazu-lığm1 tıI!!' .... mlamak üzere kir \'• 
yetti mılrta.rda lastik, teneke ve nunda.n itibaren faaliyete geçe- buuu giz.le n!yor: Tereyağı yem.J~ 
diğer idhalat maddeleri buiun _ cektir. Buna aid hazırlıklar ta- ceğiz; top y<ipocafı.z! cliyc bQiınyor-

Otomobil gezintilerinde ara· Yusuf h.ıeddin efendi bmılan 
banın pencereleri sı.ıo, sıkıya görünce: rına ihlas ile inanmış büyük a- ============ maktadır. , ınamlanmaktadır. du. Bu h< znlıgın kar: nd:ı fnı;:ili1 

kapalı bulundurulurdu. Yolda. - Ben buradan bir yere git-
Yusuf İzzeddin efendi de, Azar- mem ! . 
y an ef-endi de uyukluyorlaı-clı. Diye tutturdu. Yabancılara 

Miralay Aziz bey btı hal ile ~i anlatmıdQ ltend.illÜli ikna 
kapalı otomobilde Yusuf lzzed- ile otelden d1pnya çılalrılmcaya 
din ve Azaryan efendinin ken- kadar tam iki buçuk saat uğra
dilerini tutama.malarından, ha- şıldı. 
vanın ifsad edildiğini, buna ta- Şlezlıı.ger, Yi.ısuf 1zreddin e-
h ammülü kalmadlğw söyliye- fendi için: 
rck efendi ile birlikte gezintiye - Kadınla. biP defa münase
cıkmakta.n imtina etti. Bundan 8eti iki bardak zehir içmiş gibi 
~onra diğer yaver Nuri bey tesir yapar! • 
refa1.3.t etti. Otomobil gayet a- Demiş ve: 
ğır giderdi. Sür'atinin artması - İstanbula gidip de bu a-
Azaryan efendi.nin başını dön· dam haremiyle münasebete ko
di.irür, gönlünü bulandırırdı. yulunca. hastahğı ilerleyecek. O 

Bir gün yaver Nuri bey oto- zaman intiharla neticelenecek! 
mobilin bu manda arabası sür'a.- diye efendinin i.kıbetini. evvel • 
tinden ziyadece sıkılır. Efendi· den bildinni§ti. 
ye: Balkan ahvali o günlerde fev-

- Bu araba. da ne kadar ağır kalade vahamet keabeylemekte 
gidiyor! . idi. İstanbuldan Viyana sefare-

Deyince erendi derhal müsaa- tine gelen şifre telgraflarla e-
de eder: fendinin İsta.nbula. avdeti mu

sırrane ~---= ediliy" ord11. - Öyle ya! Şoföre söyleyin ı.cı:ıcı 
de sür'at versin! . Hareket kararlaştı. Dok-

tor Şlezinger: 
Azaryan efendi - Aman e- _ Bu gibi hastalar her türlü 

fendim, ne lüzumu var? Deme- iletle nefislerine kıymağı. tas
ğe kalmaz, yaver bey şoföre Al· mim ederler. fevka13de dikkat 
manca (siir'at) diye emreder; etmeli$iniz. Kııp Fransanın ce-
her gün ağır gitmekten zaten b d 
sılnlan §Oför bu emri duyar nu un a (Kan) §ehrinde geçir-
du:rmaz makineye büyük bir meli; yaZ1n tekrar Edliha gelir~ 
fors verir; Azaryan efendinin siniz, tavsiyesinde bulundn. 
başı dönmeg-e ba.cılar. Efendi avdet sözünü duyun-

ca duranıadı. Onun istiealiyle 
- Efendimiz! Müsaadeye fer- bir gün evvel Köstenceye hare-

man buyurulursa. biraz pencere- ket olundu. Bir gün sonraki 1s
yi açayım da hava alayını! tanbul trenini Bulgarlar bom

Veliahd - Olmaz! Toz girer. baiadılar. 
Biraz daha gidilir. Azaryan e- ' Köstencede Rumanyanm (Re

fendinin gönlü ziyadece bulan - cel Karol) vapn:runa binildi. 
Rus donamnasiyle Bulgarla

nn (Nadejda) harb gemisinin 
denizde oldu.klan anla.~diğın
da.n kabinenin tertibiyle O&Irulll
lı donanması da Ahyolu Burgaz 
hiza!annda Romanya vapuruuu 
karşıladı. Boğaza kadar refakat 
etti. 

-- ' Yeni Sabah 
ABONE BEDELi 

Türkiye •onebl 
HNILIK 
e AYLIK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 

1400 Krf. 1!700 K,... 
7110 • 1400 > 
400 • 

1110 • 
IOO • 

800 • 

12 Sonteşrln 1940 SALI 
12 Şevval 1359 

30 Blrincitetrin 1356 
G ün 317 Ay 11: Yıl 940 - Ka1Um 5 

aun., Öı'JI• ikindi 
1.50 7.0i 9.43 Ezani 
G.44 11.58 14.37 Va.ati 

Aktın\ 
12.00 
16.54 

Vataı 

1.34 
18.28 

ım .. k 
12.08 

5.01 

DiKKAT 

Ezant 
Vasati 

«Yeni Sabah> a gUnderilen yazılar 
ve evrak neıredllaln edilmesin lado 
olunmaz ve bunların kaybolmaların
dan <!olayı hiç bir meıuliyet kabul 
edilmez, 

Doktor Şlezinger İstanbulda 
yapılacak tedbirleri ayrı, ayrı 
yazmış, iliçlan vermişti. Hasta 
Edlahda en ziyade elektrik ban
yosundan istifade etmiş olduğu 
için bir cihaz alınıp birlikte ge· 
tirilnıj§ti. 

İstanbulda bir kaç gün Şlezin
gerin tavsiyelerine devam olun
du; sonra bunlar birer, birer 
tcrkedildi. 

Hnstalık da eski haline geldi. 
Şiddeti sük:Uıı devreleri ve 

sükfı.n devrelerini buhranlar ta
kib ediyordu. 

Balkan harbi başlamıştı. 
Efendinin bir sü.kiın ve salah 

devresinden idi ki, Lüleburgaz 
hezimeti vaki oldu. Bozgun as
keri durdurmak 1çin Sultan Re 

(Sonu s.ı.vfa 4 sütun 3 de) 

damlar var idiyse de halkın iti
kadı putperestlik seviyesini aşa
mamıştı. Bununla beraber bu 
cahiliyet devri Yunanlılar için 
fcvkalide bir uyanıklık • bir in
tibah devri - olmuş, ve onların 
pek parlak olan (muhayyilei 
bediiyye) sini; yani yaratıcı h-a
yalini), ve fevkalade zirif ve 
fıtretcn selim olan zevkini ve 
daima uyanlk olan hassasiyeti
ni şiddetle faaliyete getirecek 
kadar kuvvetli ilhamlar ver
miştir. 

Yıllarca gediğim ve dolBş
tığım bu gü:ı:el memleketlerde, 
Ammanda, Cereşde, Petrada, 
Ba'lebekde Yunan Kültürü, 
her su başını nbenin peri kız
Ia·riy!e i8JrAn etmiş ve emalsiz 
heykellerle doldurmuş ve- ulvi 
mabetlerle o vahşi yerleri tezyin 
ve temdi.n etmişti Hali bugün 
harabeleri insana hayret ile be
raber derin bir melfil veriyor, 
çünkü, o gfuıel su başlarını o 
dilber ve uhi mabet taşlarını 
öküzlerle, insanlar telvis etmek
tedir. 
Şübhe yok ki her millet hak 

dininin f ey:ııinden nasıl> alabi
lecek bir mertebeye erişinceye 
ka<lariptidaiitikadlann derece
leri n<len ve nihayet Paganizm 
(Putperestlik) ten de geç.mi~ -
tir. Fakat hiçbir millet (Avrupa 
millet1crini kasdediyorum!.) E
vet hiç bir millet, putperestliği 
zamanında, Yunanlıların - ge
rek kültür, gerekse medeniyet 
suhn.sında ! - ibraz etmiş bu· 
lunduğu kabiliyetin yüzde biri
ni gösterememiştir. Yalnız Yu
nan şiirine bakınız ... Takribi bir 
takdire göre. miladi İsadan bin 
sene evvel ( Omiros = Homer), 
Yunan milletinin hurafelerini 
(dini masaJJannı!) toplamış -
yani h3.lkın ağzında (tarihten 
evvel, pek karanlık zamanlar
danberi) dola..sn:,akta bulunan 
kırık dökük ve rabıtasız masal
l::m i~itmiş olduğu gibi ezberle
yip - onlara kendi muhayyilesi
nin feyziyle öyle bir tertib ve 
kinayeli bir mana vermiş ki, 
dünyada bir misli görülme~ 
bir (destan= epopee) dir. 

(Sımn euman""i q,"}.vımızda) 

13u· tayi ı 

Belediye reis muavini Lutfi 
Aksoy münhal bulunan Üskü -
dar Balkevi reisliğine tayin o
lunmuştur. Kıymetli bdediye 
reis muavirumı.zi teb k eder, ye
ni vazifesinde de n: ' affa.lnyet 
t emenni ederlz. 

HARB 
VAZİYETİ 

Teneke ve twn-ya.J. ~-atlan dü~tü· donarım.ası bile ihmal edih" oldu:(tl :ı.-- .. ıv _ ile durmuş olan Röpot' muamc-
Son zamanlarda hariçten nıül leleri tekral' başlamıştır. için Chaınbel'lıı;n mes-hur şeın .. iyes rıi 

hinı mıktarda teneke ve cuval Sümerbank mnum müdii.&.-ü açtı: 
geldiği i~in eskiden y\.iksemuş Aırhar.ıya gitti ~sulh istiy rı; • ., her ne pahasına <>-
olan fiyatla.r diijlneğe başla.mı~ Bir müddettenberi endüstri hırsa oLun sulhu kurtarmalıyrı.> 
tır. Çuval fiyatları 225 den 160 merkezlerinde tcdkiklerde bu _ dedi. .\Iıtı:eıl .. :m b~fün iddiaI:mnı. 
kuruşa, teneke 125 den 85 ku- lunan Sümerbank umum mü- taleb~rinl, n.~eketıerin!, baskrr.laTtnt 
ruşa. inmiştir. dürü Burhan Zihni şehrimize yumuşak k:n-rşılach. Sulh iı;tiy-oruı. 
B11111aııyanın alacagı"' p-..ıı.ı~- d hıırb ctmiycLın; bütün medeniyet 

Manasllr 
bombardımanı ...,,.uıua..ı önmii.ş ve buradan Ankaraya 

Rumanya, !sviçrede bu1un:an g.i.tmi,:ıtir. Umum Müdürle bir- rnah.-olac:ıl'! cH:re bağlrdı. Arn t r • 
<9•• tarafı 1 inci eayfada) döviZJ.erinden bir kısmı ile mem- lıkte Sümerba.nk Yerlimailar yanın il ukn1a ıôz yı.ınmn inglltct~ 

en yakın hedefi Göııicedir. Görn ile leketimizden pamuk almak ıste- Pazarları müdürü Ahmed ve Sü- ıtln Çe.;:os:lo-< nJ,ya işgı:ıline de ses çı ... 
Manastır arasındeki mesafe ve lsti.- mektedir. Bunun için ~hrimiz- mcr"b:mk pamuk ve yünlü men- karamıy~ 'ınt biliyorr'Ju. ıros de 
kamet !arkt böyle bir hataya imkan deki bir firmayı mümessit ola- sucat müesaeseleri müdürü ö- MünL'le ı;:kl~ck or::lda Hltleı-le an -
vermiyecek kadar büyüktür. Sonr.a rak tayin etmiştir. Rumenlere mer de Ankaraya gitmiştir. hış·ı. Ve Hitlcı:in i5tedikler~ ~-
Görice Manastırdan çok Jtüçük bir serbest döviZle 11 bin ton kadar lUürakahc konıisyonunun de dol<~ını Ii:.abU11itil; Bu .. ı:ıd:ı yotl-
kasabada. Kendi toprakları üzerin- pamuk verilecek ve gene ser- toplımtısı mz yi.izde on değil, vakit de l: n-
den uçan Yun::ın tayyarecilerinin ara. best dövizle petrol ve kağıd ve Fiyat mürakabe komisyonu rnıştı. Gen"ş bir nefes :.bruk Lond'ra 
ziyi ttaıyanlardan daha iyi tanıdığı saire alınacaktır. dl.in İstanbul Mıntaka Ticaı.-et ya· döndulden ı:ıoı:ıra: 
muhakkaktır. , Röpor muameleleri Müdürlüğünck toplanarak ba- - Bir sa.-.Uye nıktirniz yok.; dura-

Filvaki hava silfilıında seyrüsefer Son Yunanistan harbinden zı ihtikar vak'aları etrafında m.:ıyız. Derhal hazırlanmalıyız. Bal'-
sıhhatini iblAI eden bir çok anormal sonra lsviçre ve Yunanistan tedkikle:rde bulunmuştur. biıı öniine geı;cınedik, onu bir ıı:ıUd-
tesirlerin mevcudiyeti düşünillüı·sc bu =========================== det daha geri brraktık; -ar::ıma yarın 
gibi faciaların sık sık tekerrürüne veya öbür gün harb k .. 'lt-şrr.ınd:ıclır ... 

intizar olunabilir. Tayyarelerdeki S'ARHOŞLUK BU YAlll Dedi. İngiltereyi hıızırlamab J.o-
miknatıslı puslalar lüzumundan !azla r---· ----.. yuldu. Lehistan mcselcsin.ln bir 11 I"~ 
tenbeldir. Motöre ancak bir metre \ vesile teşkil edeceğj.ni biliyonl:ı. 
mesafede bulunan pusla on iki Man-1 Chamberlain semsiy~!le ancak b'r 
yaton.un kuvvetli tesirile bunalı. Bom s sene kazanmı§tı. Bu bir seneyi ilti 
balar tayyarelerin mikn:ı.tislyetini ih- az ç a 1 mayınca ta b a n ca s 1 n 1 seneye çıkarmak imkroı kalma .. 
ıaı eder. dığını ve Lehistanı !eda etmekle de 

Tayyare boş iken pusla ibresi çek 1 
• t • 1 ı:.rtık Alma:ıyanın tngiltereye göz 

§imali başka istikamette gösterir. rp gazınoya ver yansın e mış. açtu·nuynı::ağını bildiği için harbi ka· 
Bombalar takıldıktan sonra y!ne baş~ bul cin1ekte terı:ddüd etmedi. 
ka istikameti irac eder. Her bomba Dün asliye ilçüncü ceza mah!~c- etmiş \'e ıua ... ayı düzeltmiştir. Fa- Büyük hr.rb başladığı zarııan bU 
aşağıya salındığı zaman puslada ye- mesinde bir sarhoşluk ve yaralııma k~t g::ızi:1oda meze nanuna da bir ihtiyar tnth..liz diplomatı sulh licmsi-
ni bir inhirat hastl olur. ·vak'asmın muhakemesi yapıldı ve :iCY k::ılmmnış olduğundan bir kaç yesini kapadı : 

Cayro puslalar miknatisi bftdise _ suçlu hakkında te\•kif kararı verildi. s:ıl:ıta ve biraz peynir, sucuk gibi - Bu h:u b üç sene devam edecek-
lerden müteessir oıinazlar. Fakat Evvelki gece biraz !azla kaçıran ve ho.zırlü.lJ.r ic~b etm~ ,,.e bu iş bh'az 
mezldir puslakırın da ıı.üratle arası ötede beride rcznlct çık::ırtan bu s<.ıç- gecikmiştir. Batt:•l bu hale de kız-
bozuktur. Sürat iki yüz kilometreyi lu katild~n ve kuçal;çıllkt::ın bil' kaç rnlii: 
geçince ve bilhassa şimal cenub' is- sabık:ısı olan Battal adında bir ca-
tikametine seyirde bu y;uslıılnra iti- hıstır. 
mad caiz değildir. Mnhkcmcclc cereyan eden safahn. 

Tayyarecilerimizin cDüşme~ de - ta göre l>u kab:ıcl:ıyılık ve sarho~1u1' 
dikleri rüzgar tesiri uzun seyahat- vak'ası şJylc olmuştur: 
lerde büyü!~ yanlı~lı.klara sebcb olur. Pazar günü akşaım yanında bir 
Çünkii rilzgAr W-lri sa!lu arzdaki kaç ela arkadaşı bulunan Euttal ö-
tetkik neticesine göre hesaba dahil tede beride gezip tozdul,tm ve ka-
olunur. Bir kaç biıl metre irtifada falar bir hayli tükt le ı ... ten sonra 
rüzgarın istikamet \'<! siı:atl tamamen gece ynrısmu doğru 'f:.ık3 1:nclcki bir 
değişebilir. Bir tayyaroci düşmenin çalgılı gmnoya gfün'!! lr. O sır. da 
hakik.1 mikdarınt tanıdığı h de!ler ü- vakit t:ımom ohıu ·u için ser> .;s JQ-
zcrindcn geçerken n ebilir. Gece u. pamnıı; ve çal'!l dn bitn i t:r. Bu h:-li 
ÇUşlarında buna imka . yerecek alı~ biraz ga Jbci.y n ~rh ,} •' Ö ne bir 
val nadiren zuhur eder. Hey'i Tasa.1 maı::ıyn cöküp içki · t m.ı.;lerdir. 
dat zahmetli olduilu kadar uzun vak-ı - llizc ral,ı getir .. g rson! ... 
te de muhtaçtır. IIarb zam&nmda Derhal ı;u · on gelmiş; 
Radiogonomctri uı>.ılü ile mevki tayi. - Efem.Cm vn'-.ittir. İçki vcnni-
ni çok tehlikelidir. Mukabil taraf tay- yoruz ı;ırtık ... 
y:ırelerin mcvklini ö:?;renmiş olur. - Bu d:ı ne demek~ .. B;ı ir~e-
Binaen:ıleyh hava seyriise!crinclc iç- ğiz... Arkn!ia lara .ikram edcı:c .. lın. 
tinab edilemıycn bir çok yanlı;;1ıklar 1 Rakı ismriln .. r:ı.kı .. 
vukua gelebilir. Harb eteşi hududkı- ı Diye kara tutan B,ıtfuh ... Hoş gö-
rına yaklaşan devletlerin lıududa yo- :rünınek i~tiy n eaıson 
kın 3ehirlcrde gece ve gündüz bita-1 - Elir:ı i U?·· aruz ver ·m ... R .. kı 
raflığı gösteren milli 4;nretıcr bul.un-ı· bulhıak !JUç o ur. 
durması çok faydalıdır. Hiç olma·· a Cevabını \•ermiştir. 
bu tedbir sayesinde teca\•lı:ıün ma- tl~ B<lt.z.ıı: r na c.d.incc 

- Bu blranın mezesi yok mu o
lan ... Yuml'llk ınczesile m,ı. yuttura-
coksınız b:r:ıla!'ı bize ... 

Diye nt.r. yt basmıştır. Arkasın
dan da: 

- Hnydi b3kalı.-n .. söyleyin de 
ç:ılgıcılal' yerlerine c.ı.·;;mlar.. Ben 
fasSJ isterim .. fasıl .. . Do:; k.::ıfaya içki 
içib1ez ... 

Gibi süzlcrlc asılm:ığa lıa. lamış -
tır. !\'Iezcl i geLren t; .. rsonlrt bcra
beı· gazino men .. ub1nrmc1an 1br::ılıim 
o~'iu !\folun d S&bit de mns::ıya yak-
ı::ı~mış \ ı.: tt<: la: 

- Ya • ırıız beylE.r ... Bu saat-
ten soıu·a hıç saz olur mu'.' 

Deyince... Birdenbire yerinden 
!ırlıyan 'e tab:ıncayı çeken Batt<ıl: 

- \':ıy ulan sen mi iıı'? .. 
11c k rırık ba..,mış atc<:i, V r yan

sın clmlfl ve çılrnn ı·ur t. la • n bi
ri de (M hıned Sabit \a11a eti bu
budun d Y" oraeı ı:ı yapı ıp kal-
mı~:ır. Et '1 ) t• C'n ı. ılis suç-
luyu y:ık • Ye ) ra ı 'l. h tah<t-
nc~e kaldır •• tır. Dn ı bu iş;n ilk 
dw-ı.: "' •nı ) ap:m ü fr1rü r.sliyc 
ceza rc'~i M rüb suçlu u derlı:ıl te,·
kif ctm'~tir. biyeli hakkln~a ş~plıeye dti ·ı ez, ı rıya ı;ık1p bir ı'ti ş'şc 

llfümct II ... C. Z \.,_.....,,.....ıau:c;qı=n;;iJ&Cl.,..,..'-'=™-™-::a=ı:ı-~-----ııaa._.-.ı,..., _____ ,,_mm:>:nıı' 

tir! 
Dedi. Ch::ımberlai11L"lk.i bir kclıanet 

değ'J, bir devlet adamı görÜjji.ıcıür. 

Demek ki onun bir sene evvel lrnpa• 
nan şemsiye:i iki sene sonı a nı;ıla ~ 
c:ık ... 

Belı~t SAFA 

Hazin bir Uf Ol 
(Baş t:ırat'ı 1 lr.ci sayfada)' 

le tedvir etmiş, iştirak etti;;i bit 
çok muharebelerde yiErnck mu· 
vaffakıyetler ve fedakirlıkl3.1" 
göstermiştir. 

:Merhum Muhiddin Akyüz ha
rekatı milliyeye de ilk iltil k e-

denle!: ar:ısmda bulunuyordu. BU 
harb mUddctince Kastarr.onu 
vali ve lmmandanlığında b ·Imı· 
murı, Adanayı Fr:msızlardan 
teslim alm:.ık vazifesini de mu
vaf f:.ıkıyctie ifa etmiştir. Ha
rekatı MilUyeyi miltealtib Tah
ran ve Kahire elçiliklerinde bu· 
lunmuş, nihayet K~rs mebusu 
olarak Büyük Millet Meclisine 
aza scçilıni~tir. 

Onu kaybetmekle Tiirk ınil· 
lcti necib \'e fedakar bir evl.ldınt 
kaybetnıiş olmaktadır. :Mcrhu· 
ma Cenabı Haktan mağfiı etler 
diler, kederli ailesine sonsuz ta.
ziyetlcrimizi sunarız. 
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~ TÜRKÇEYE ÇEViREN =~ 

~ H'üseyin Cahid YALÇIN ~-1 

Dtal!I 
garibesi 

[Bagmakaleden devam] 
ııasıl sığar? Blöf yapmağn kal
kan bir kimse bunun muv.affa. 
kıyctsizliği takdirinde nasıl bir 

Milli Şefin CUmhurreisliğine 
seçllişinin ikinci yıh 

İngilizlerin yeni 
hava akınları 

yani r 
ric'at 

halinde 

-33-
.ıaziyetc düşeceğini hesab etmez 

• ? 
mı. 

( Baf tarafı 1 inci uyfada) 

ent, Cherborugla. Ha\Te, Dun -
kerquc ve Flesslııkue limanları 
vardır. 

( Baıı 1 inci sayfada) 

bulunmakfadır. Pindos merkez b61 -
gesinde Yunanlılar ıtaıy .. n livasının 
mukavemetinin dökQntulcrlni de te
mizlcmcgc devam ctmckted.r. ilk 1938 senesi kanunusanisinin 

bu haftu.:;ı içinde yazılmı!J olan 
d fıkramn serptiği ziya a:ltin
hh: o z:ıınanlar bir insanın ufak 
ıa nikbinlik eseri bile muhafa
ıı·· ~bilmi alınası garib göril
{[· Ma:aınaiifı, Hitıer.in yclhız 
a~r ol cenge eğer ist.er isen 

~ıU sal:ih,, pren ıp~nc hnreke
bu .te\'fil,. ettiğıni düşünmek ka 1 
i' dı. Onun maksadının Avustur 
"aYı, Sü etler arazisini, Memel 
.e Danzigi ilhaktan ibaret oldu
~nd:ı.n ben hiçybir zaman zerre 

dar şübhe etmedim. Bu hu .1 
~taki taleblcri ka '.'imlerin ken 1 
ta ınukadderatlarını kendileri 
tfJYın etmek prensipine istinad 
11 'Yordu. Binaenaleyh bu mü -
i'cı betle hakk~da mü~ake_ı e 

lıle vanlmw bır karnı· ımkan- 1 

~hır sey )'.li mn::Wı. Hatta. 
~! u Hiınlı • &1U"' ve Det:tRl'ı 
41 ll f fil , ~ınd ölmüş olun 
~. tı.ar dol. yı i gii ~erdı.ği 
bi ı ın bu ı-,,rıbi fcla: cet!erm yUz J 
~t ... f:.rt! m mab edebile -
eıt • b · lturb afetinden ictina b 

1 
ıı:ı. hül) asını kU\'\ etlendir -

b Zaman bu i.ımidlcrin yanlışlı· 1 

h tı.ı b t e ti. HıUcr ve omın 
~ h:cıı d mfan gayelerini file 1 
~ rrn j.{ ı .n sadece Dir kuvvet 
~ırı ı1e ıl tifa etmediler . .Bir 
Ilı • r oyune.'tk y:apn:rsn; o-
~ ı- runn:k ·mn mukavenre-
~ ' au z bir. arzu uyar. Al· 
~ 1 o :ctua.u Ye Alınan hav.a 
!<iü" 'Hi muazzam birer oyuncak 
b t · Bm r, .lilınan) ::ı için ve 
ha \i uuı1 cı ı.çin mal olacağı 
~h ~ eh nımiyct vermt den 
}\ı: n ne muazzam bir o
\ı;)_ 1 .~k ~ıtat1qlıı. oldnbrunu is
li'~ I!' bır fırs::ıt bu.mah''a ve 
t ır ısa bu 1ırsatı ica.d etme
~lın t1wtmi ti. Bitlerin ölen 

1 
~ nlc.r ınüna"cbcti) le duy
taıl u h Y..:cunn gelınce, bu heyc
tııq l!, c,c ettiği sırada samimi 

ıgu übhesızdi. 

~eu, onun kar:ıkterin leki his-1 
~1atp re. tane bır h;tidada teke· 
t l1.t1• ı a mtrlinkkalrtı. Faknt 
b4-;,ıl? ı l yü.zliı fıtratımn t.ipJc 
t s ti r.ık. ihtiyar ve irade· 
t · b!X' • cyı 'ıtab l veya 
ı 

1 
.ıır ı. Ha0 Jrn mcmleket'-

d z..ı. r_ı f; ren Atl'nanlardnn 
t ~ı (\ııydu - nefret 'e is
laı\ d L'iı jtli. (. ~emleketin 
!tıa. ~ıd l. <1.rgahl .. rınd<ıki Al
~tı l hinde hıc b!r mulıa.Il -
dır )<lllyınudığı unutnlmnmalı -
beti Lcilu;tmı ile. iyi münase· 
t.ld ~ onan politilmsına elzem j 
~ı ~ n niliddct:tıe. o mamlekettc
b·r l~ı ekallı1retinc ı.arşı hiç 
·ıı ı.; rrıp ti duymadı. lta.ıranm 
~11~ı3atı.nı cclb ve temin için, 

l' vı Tıroklcki Alın:mları fe
h'_ at t:uı.ıamen hazır olduğunu 
"<l ~'tti 
ıı . 

ile a<lln:ı.Gh bunları sonda ge
~~I 0raJ a göndermek fikriyle 
Qır cı Yapmı. olması muhtemel
tıı .. ~ l:I .. b b sinymca Baltık 
ta~~ekctlerindeki Almanlor.a. 
~I Şedid ve zalimane mua
l~l'apıJmruruuı. müsaade etti. 
la~ib .. a Husyayn karşı şimdi 
~ ettiği politikanın çarkla
~ Y~ğlamaktı. Diğer taraf • 
tıı4~ hıs iyatperestlik o andaki 
~~n.~lna. lıizmet ettiği zaman, 
~~ Avu.ı;turyn da Nazi ta
~I lar.ı, Çekoslovakya.da Sü· 
b r ıneselesinde, yahud Le
\- lld.ı. Alınan. ekclliycti da -
\e \'lldn., onlar uğrunda gale) ruı 
~r h ne~r. t icinde kalacak lrn..
I Ve klld.isıni kolayca co turma
ıı~ eö1Zdınnası dn. kabıldi. Zu
"ll~ ten Aim:mlnra ka.r§ı ol
~ b· gibi ölen Almanlara. karşı 

4v~ı idi. 

~ lıt }ij ~ ile bir harb \'Ukua 
L,. k'l agJr bir Alman zayiatı o
~l lıı nı al nen söylemişti. Fa-

r11l.i u ~ onu Lehistan ı:.-c
ta~l du tinmekten ve file koy-

Ut an nıenetmedi. Halbuki mu 
~e ~~tır ki sabırlı olmayı is-1 

a .1:_ hiç kimsenin hayatını 

1 
~~eden maksadına er· e-
e · ~unun gibi, garb cebhe-, 

t ll.e :Yuz binlerce insan feda c-
Şahsi 8an. ve şeref;ni artı

~:-<ıd! 1~a,. Almruıyada gerek 
~i nın gerek partisinin mcv
;'11 ~ lnuhaf aza edeceğine emin 
1 b· e a Ufacık bir tereddÜd cse
ta.~1ll gostcrmeden bunu yapa-
b.-ı~UZatınederim. 
~~ tıdeki memuriyetimden 
ı...e ta\' e_rken bunu bir dram di
~ dt- ıf etmiştim. 1937 senesi we., ~ı~ or.kestradnki "ouver
tıı~· ü teşkil etti. Bunun 
~~. e yakışan nakaratı 
~l~ .aclamlar.ın disiplinli 
~ ~ 1 rıwr. Bu gittil çe dn
~·~t~ t Ve daha kalabalık bir 
~<tt<la ''llkua geliyordu. Bir 
~ a;; da. hiç durup dinlenme-

-.'lr ll'l.akinelcr. ı:rüriiltüler 

içinde, gittikçe daha büyillc 
toplar, tanklar, gittikçe d:ılın 
ağlr üwklar, bomBn.rdıman tay
yareleri, gittikçe daha kudretli 
ve tahribkar tuyyarclcr imal edi 
yorlilrdi. Bu1 tnkib edecek dört: 
perdelik trajedinin müzlim bir 
medhali idı. 

iırıNCl KISIM 
DRAM 

BlRtNCl BAB 
:UKADD lE 

Trajedinin kendisine dahili ' 
bir hadisenin mukaddeme teşkil 
ettiğini ve bu rnu.k.31.ldimc için 
perdenin 1938 1:eııcsi kanuı-.u-1 
sanisinde, .ı\liruı.n rnatbuatmııı 
li'eld Mareşal Von. Blomberg'in 
bir gün e.vvel Frıı.uleiıı Eva 
Grulın ile cvleıtdiğmi yalnız 
Adolf Flitler ile gcncr.ı.l Goe
ring'in merasimde ~hid sıfutile 
hazır bulunduklarını hnber \"CI'
diklcri zaman kalktığını söyle -

1 mek hiç mübalağa. tc~ltll etmez.

1 
Bir g.ece evvel prop:: gnndn ne
zaretinde yemekte idinı. Ev sahi 
bimizı o zaman propagandw ne
zaretinde müsteşar ve bugün 
iktıımdiyat nazırı ve Rcichsbank 1 
ra'si bulunan ~rr. Funk bu \'ak-ı 
ayı ycmeğuı sonunda altmış ka.
da.n da.vdliyc. lıabcn vermişti. 

Da\·ctliler arasın ru bir çok 
k. bine nazırları, yüksek zn.bit
ler, nazi meınurlı:ırı ve bir çok 
da clinlomutlnr vardı. Hcp.r;i, is
tlınıasız hu hcwadisi hayretle 
kars,J.ladılar. Herkes, derhal, bu 
Fra.ulcin Gruhn kimdir diye dü
§lindtl, kim~ buna bir ccvab bu
lamadı. 

Bütün talım.inler ve düşüuce
lc~ b ı mesele cCrafında toplan
dı. Nihnyct tedricen herkesin 
ma.lfumı oldu. ki, o Hı..'"Ilmlerin 
z bıta kayıcllarmda cazibeli ka
dın diye yazılı idi, fakat fazileti
tibarile hafifti. Hiçbir zaman bu · 
işin cfolapç Ge.ı:ıtapo cfi tara
fında.n tct·tip cdllmiş hcsablı bir 
şey olmadığına içim<icn kanaat 
gctirmemişımdır. 

Her halda Httie ile Goerlng 
bir şey bi.lın...~elcr bıle neler ce
reyan etmek üzeı·e bulunduğ-un
d~n o, haberli idı. Blom
bcrgi ~ t..ıra.f et.mele gerek o
nwı, gerek nilifrlUcrin fia}ısi 1 
menfaatlerine yek uygıındu. 

Her. h:ı!Je bu hareketin Hit
Icriıı salı i his.'iiy:ıtı, halk nez
(Und ki prestiJı uzcrındc yapbğı 
t~sir pek azh ı idi. Blonıberg, 
Hitrerin en itim:ıd et'lıği bir mü
şa' iri olduktan bll.Iilm sami
mi ve ihtimale gi.iı'e en çpk sm.ı
dığı dost1.ı.rında.n bici ıdi. 

(Ardası var) 

Askerlerimize 
hediyesi 

kış 

İtalyanın Yunanistanda dü-
8Chileccği vaziyet ise gerçekten 
mil<füi.5tir. Yunanistan harbi 
İtalyanın adeta çukurunu ka
zacak gibi görünüyor. Şn on 
lıeş günlük ltaly:ı.n ş::~,Jnnlığı 
ve lieccriksi:r.liği Yunan sefer
berliğinin rahıı.tç,.:ı yapılmamna 
inıkim verdiği ıÇhi Yunan km· 
\'ci m."lneviye::i:ıi <.le fcvkalMe 
fü ttırdı. İngiliz yardım.arının 
ha?Jrlanmasmı m .... yd.ın bır:.Jr
b. İtalyanın arzi bi•· müdı'iet da· 
h:ı dıw.:ım ed<>rı:e ve Aı·n:ıvtıtlui: 
~mu~lu bir isyan harekeli gös
tt>rirsC! !tal)' fln!ann Adriyatik 
denizine dôkülmeleri pek ihti
ınal dI!hilinc girer. Çünkii Brcn
clizi art1k İngiliz tayynrelerinin 
pençesi altında.dır. İngiliz tay
yarelerinin ciddi surette bir ye
re musallat olunca neler yap
tıklarını gönnclr için Alman 
llmanfurma; Alınan isgnli altııı
dnki lımanlara ve Ruhrdnki 
sanayi merkezlerine bakmak 
kafidir. Binaenaleyh biraz da
ha valtit geçince, Italya.nın kar
şı sahile imdad kuın'eti yetiştir
mesi çok güçleşecektir. 

The Timcs gazetesinin çok 
manalı bir fıkrasını bu müna
sebetle hatırlamamak kn.bil de
ğildir. Londra gazetesi, İtalya
nın kat'i surette ezilmesi lüzu
mundan bahsediyordu. Filhaki
lta, mgilizlcr lta.rbfn bu snf
liasında Almanlardan ziyade 
ltalyantnn ezebilecek bic vazi
yettedirler. lngilizl<'r hazırlık
larını ileri götürerek !ta.Jyaya 
ciddi bir lıiicum ynptılfü:ı.n tak
dirde, bu hem karadan, hem de
nizden, hem havadan yu.kua ge
lebilir. İtalyanın yere scril.nie
si harbin neticesini tayin husu
sunda esaslı bir rol oynayacağı- , 
na: İİıgiliz crkii.nıharbiyesince 
kanaat getirilirse Roma hükfı- 1 
metinin çok mkınWı dakikalar 1 
geçireceği muhakkaktır. 1talya
mn durup dururken kendisi için 
kendi elıyle böyle bir felaket 
hazırlaması işte akıl ve mantı
ğın bitı türlü izah edcmiyeceği 
bir gaı-abettir. 

IlUseyin CnJıid YAI.{'IN ---
l{öy enstitüleri 
rnüsabakaları 

( Baı tar;fı ı inci s:ıyfada) ı 
Ank~rrı. 11 (a.a.) - ?.Llli Şefimiz 

Reisicümhur tsmct İnönü, yüksek 
hi.ın:ıyclerl altınd:. ç .. lışan Türk tarıh 
kurumu merkez.ini diln smıt 16 d:ı 
yüksek huzurlarile şcrcflendirmi. lcr 
ve teşriller!ndc kurumun !uhri reisi 
M::ıarlf Vekili Hasan Ali Yuccl, ku
rum reisi Bolu mebusu Bas:ın Cemil 
Çambcl ile dıger nzası tar:ı!ından 
korsılanmışlnrdır. 

Mılll Şet C\: vela kurumun 40.000 
cilde hdlğ olnn 'e muhim kıı:mını 
değerli tarih escrl n tc.5kll eden kiı
tüphancdni gezc]'('k iz:ıhat alını~lar 

ve uu kütüphanenin dil, tnrih - coğ
rafya f.ı' ıUtesi mfida,'imlerlnin de 
istifadesine nçılmı:ı: olmaSlndan dola
yı ınemmıniyctlerini izhar buyur -
muşl:lrdır. 

Milli Şef bundan sonra kurum rei
si Hasan Cc!lLl Çambel tarafından 
kurumun hafriyat, ncşriyot, tercüme 
gibi muhtelıf faaliyetleri hakkında 

nrzolunnn mili b b ıyül: bir alfı.kıı ile 
dinlemiş'lerdir. 

Milli Şef. millcUıı Milli benliğini 

kuvvetlendirmek 'e mnu karaktere 
azami inkişaf \'ermek hususunda ta
rihin yüksek \'e ını.JessJr rolunü lıil
hazs:ı tebnriız ettirerek, bu değçrli 
terbiye funilinden gen.ş ölçüde istifa
de edilmesi Juırumunu işaret buyur
m~lnr ve gerek Ma:ıri! Vekiline, ge
rekse Türk tarih kurumuruı bu hu
suslar hakkınc!~ cmırlcr ve kıymetli 
d rektıfier lCı etmişlerdir. 

Milli Şef.. ayni z. mnndn t:ırih pro
gramlarının tanziminde ve okul ki -
t:ıplannın tcrUbinde tarihi tefcrrü
ottan ziyade Turk turlhinin umumi 
seyrini gösteı;ccck dcvirlcri11.bilhassa 
teb:.rüz cttirilmesi 'e her devrin ba-1 
riz kaı:akterl göstcı ili:-keıı muosır 

milletlerin de umumi \•aziyeUai goz 
onilndc bulundur ... cak ve Türk tarıhi 
ile dlı:er milleUcrln tarihi ar~sındakil 
münıısebctleri b:r orada kavratacak 
bir metod Uıkfb·edUmcsi meselesinin 
ehemmiyetle göz brtilnde tutulmasına 
işnrct buyurmu .. l«r ve bu mevzu• 
ctnıfınd:ı yuk:;ek ir dlariylc k-uru -
mu tenvir eylemi terdir. 

Dört s:mt kadnr kurum merkezini 
şcrcflcncUrmiş ol:ın Milli Şef'ımlz 

s:ant 2Q ye doğru ~yrılırlarken kuru-

Eski Vencdlk'ln Butiin ~;rımet 

ve Entrll:;:ları-. 

mun çalışm:ılan hak~n.daki tnkdir
Icrlni lül!cn ibzal buyunnu§lnr \ e 
teşr1flcrlnde kurum ıncnsublar1 ve 
dil, tarih - cografya i'akult~i miıdo.-! 
\ınıleri tarafından yaşa v:ırol scicri' 
ve candan tezahhrlcrlc teşyi edllmış-
tir. 

Milli Şef'ın t şeld<ürleri 
Ank:ırn, 11 {a.n.) - Rlyascticum -

hur Umumi KiıUbliğindcn: 

Reısiciı.mhur ve Mıllt Şefimiz tnö
nil, Ebedi Şef Ailıtürk'un ifınıye ve
duının ikincı yıldi:tnümı.lnde, bu milli 
yos dolayısilc ncctb duygulannı bil
diren sayın yurtinşlarn teşekkiırleri
n;n ibl:\ ın An:ıdolu Aj nsını me -
mur clm' lcrdir 

-••c-

Molotof 
Beri in 

yolunda 
( Baı tarafı 1 inci sayfada) 

karşı dikkate değer bir dostluk 
göstermiş ve iki memleket ara

Bundan başka Danzing, De
san, Munstcr, Mannheinı ve 
Dresdendc demiryolu birleşme 
noktaları, Almanyo.:Ia ve Al
man işgali altındaki arazide 12 
tayyare meydanı da bombard.ı
mnn edilmiştir. 

Dün gündüz yapılan harekat 
esnasında Boulogne ve Calais li
manlarına seyrisefain üzerine 
taarruzlar yapılmıştır. 

Tnyyarclerimi.zden beşi dön
memiştir. 

8 tt.aıyan ta.yya.resi düşürüldü 
Londra, 11 (a.a.) - Salihi

ycttar bir menbada.ıı öğrenildi
ğine göre, İngiliz hnva kuvvet
lerine mensup Hurricano tayya
releri bugüıı, Tnymis halici açık
la.r.ınd:ı bulunan gemilere hü-

1 cum etmeğe teşebbüs eden sekiz 
talya nmyynresi dı.işürmüşlcr

dir. Bunlar<lıın be. i bombardı
man, üçü de avcı tayyaresidir. 

-•ıc--

Rumanyada zelzele 
tahribab 

sında ve her ihtimale kar.şı Çin- (Baı tarafı 1 inci sayfatb) 
aleyhine bir ademi tecavüz pak- oldugu cihetle zelzclc esnasında olen 
tını yapmak üzere müzakereler [ ve yaralananhınn adedi hnkkındn 
bile cereyan edeceği ima olun- ş"ıındlye '.k:ıdı:ır alm:ı.bilmlŞ 01 n malü-
muştur. mnt azdır. Bu an.. l::ıda nlın n h.-ı-

Boğazlann emniyeti mesele- berlcrlc, Çampin:ıd:ı ıoeı olu, Galazda 
sinde eski Rus menfaatlerine 36 ve Foc:;anid 3 ulu oldu u teey
ko.rşı yapılan hamleye gelince 1 yüd etmektedir. 
Sovyet cevabı o kadar sarih de-
ğildir. BüKı·.., 'te ~imd ye kadar 50 olu ol-

Son zamanlarda Moskova, du~uıın dair malum t elmiş ı de, 
Basra körfezi yolu ile inkişaf et- yıkılan muazzam bir np:ırunanın en
mck meselesine aleka göster - kazı altında dah ıoo den faıfo inS41n 
miııür. Bununla beraber Sov- nın bodl."llmlannda. 11:1.z-r gunune 
yetlcrin bir ticaret yolu ile Bo- kadar telefon <:tmekte olun bır çok 
ğazlardan geçen bir yola ruuva- olduğu tnhmln edilmektedir. Bu bin;t
faicat edeceklerine dair ortada ı i tngllteı enin bir k c dah:ı ınan-

hiç bir alfLmet olmadığı gibi mmlt•im •• mı_•ıe.• .. d:x!--ıı:ıvm:._~rmci;::::ıırrwm' ıaw~•1DC-mı:ı-=ı 
bunlardcı.n vazgeçerek Boğazla- kiirlıklurn. Rtibhesizki fuu::ıdc. • 
nn müdafaasını tamruniyle 
Türklere ve İngilizlere bıraka-) dirler. 
caklarına ve yahud kendi men- Daily Hernld gazetesinin si
f.aatlerl için Basra körfezi yolu- ynsi muhnlfrl ayni filrri mücla
nu işliyeı·e1c Boğazlara mildaha.- faa ederek diyor ki: 
le etmemek mukabilinde Al- Almanlar harbi idame ettir
manyadan bazı tavizat elde ede· mek ve Avrup:ıdn yeni bir ni
ceğine dair de hiçbir delil yok- zam tesis etmek hususunda Mos 
tur. Buna. mukıbil Almanya kova.nın faal lııbirliğini arzu ct
harbden ziyade lille ve kurna.z-ı mektcdiı'ler. Onların ga ·elcri, 
lıkla menafi temini arzusunda.,. herhangi bir şekilde olursa ol
dır ve Sovyetler Birliğinden sun, Sovyet Rusyanın da Af
Türkiy.e üzerine diplomatik bir manya - İtalya • Japonya. :ır:ı-

s f h t "tem·•......ını· ki ı· Entrik~ 'k · ti le cl k smdn evvelce aktedılmicı olan Uç {Oaı tarafı 1 inci s:ıyfada) · e a e .. aı.::ıc. • r 1 .. - tazyı ıcrası sure y g ece "" 
larını ve kanlı mü~delcler:ini b' d '~·~· · çalışması taraflı pakta dahil olmns1dır. 

Dr. Celfıl (ıtm.ın, Nı:ıfin Vekilliğı mU- ır yar ım \.Cllıımne Bu suretle i.içler paktına. Hti-
messili .vulrnek mimar Huseyiıı Kara, tasvir eden muazzam ihtimal dahilindedir. Hit1er Rus-, l S R 

· 1.. ~ d b ı hak etmek c • ovyet usya. 'I'ürkive ırıiın;,ırları l.ıirl r.: mumc~Ili 0 lam. lıer tlır u vf.id a u unma- l 
.. O' AŞK \'C SERC ZEŞT Filmi nazi Alınanyasiyle Faşi.~t tal-

yüksek mimar Hüsnü Tumcr, t Hm ~~~~~~~~~~~~~~1 ğa amadedir. _ ~-k · y.ayı Av:rup~ i yeni mzamm, 
ve tcrl>ıye azasından Enver Ziya Ko- ÇünkU garbdeki ileri haı·eketi 

1 

bilhassa Balkanlarda, gefJeri 
ı nl, Mnarır Vekilliği miıfcttişlçrinden B A R 

8 
A R o s durdurı.ıimU§tur. olarak tanımış olacaktı.r. Gene 

mıyrullııh füs'den mürekkcb juri Filhakika Büyiik Britanya, Ahnıınln.r So\'yct Rusy::mın., 
mfü:abakay;ı. 15793, 2w20, 13579, 1 Alman kuvvetlerini defetmiş Tiirkiye üzerine yapacağı bir ı 
960lHl, 434~. 1'5321, 175'37, 40302 ru- General Franco, Alman kuvvet- ı tazyik ile, Almanya Bulgaris • 
muzlhrln teklif yap~n ıı mimarın eser d • d lerinin İspanyadan geçerek tandan geçerek Yuna:üstana 
krini l>iıibirlcrile mukayeseler: yap::ı- evrın 8 Portıek.izc doğr.u ilerlemesi tale- 1 taarruz ettiği takdirdo Türlti- r 
rak tctk k cüntştlr. Jüri teklifini 1 bini :reddetmiş ve mareşal Peta- yenin bitaraflıI:,i-ını temin etmek 

Ahsen Yap:ıneı·'in cscrinı fartn::ı - vicdan tercddüdleriniu aksüliı.- Nihayet Rusyanın Iranda. ve 

Aünn, 11 (a.a.) - Yunan karar~
hı umum ııı n 15 numar.:ılı tcl>li.,ı -
dir: 
DUşman, Girid'c bombalar atmışsa 

da maddi hasıırat ehemmlyct;'zd r. 
Ep r cephesinde topçularımıı. düş

man teccrnml.ilcrlni muvrıfCak1yctle 

bombardım n ederek d:ığrtm~ır. Düs 
m:ın, çekilirken elimize her nevi mtıl
zeme ve mlıhimmat terk tıni tir. 

28 ilkte rındcn 10 so tesrine ka
dar cereyan eden muharcbelc' .. "Clc Pın
do .. un şim:ılindc Sınon.ık 'e Gram
mo ora u.da cereyan eden ı uh:ı -
beler uçüncı.i füılynn Alp f rk:ı ıııın 
hezımet \'e inlıilalile nctı elen ı~~ . 
Bu !ırka _;,ı, :ıri ınıznıkl ' ı ı l"e dt
ğcr ro ist teşekkülleı i ile t:ık\ iye r
dilml,, !tnly:ının en gü..,.de bu 1 .le -
rindcn bıı ı idi. 

UQ(ıncü Alp fırkası bir scncdenbcrl 
Armıvutlu' t.ı bulunuyor ve ar .. ıyi 
b lıyordu. · 

D ışm n, h:ırb başl r b lam:ı..,. bu 
fuknyı d:ı.,lık mınt:ık:ıda !l ,. ye sur
müştur. M .. ksadı, Mcco\•:ı'ya y:ınn k 
ve Ep:r'i Tsaly:ı'ya baglıyan buytık 
şo eyı ı.csmek idi. Dusm n t.ı kı-

1nalımız:ı ç:ırpark n uzun \ y;,ru<·u 
yuru:li u lcrlc dlgcr kıtantımı bı: 

t kayo yet şmişlcr 'c :iidd Ui b r 
mukabil ta rruza g01.mişleıd1r. Ç t ıı 
\e mı kül .,artlar altında cercy.:ın e
dt!n ~dd 'l mucadclcde üçüncü A!p 
fırkası m:ı liıb edılerck ka m. · bns
lamı.ş ve A' lonyaya çıkarılıp nl 1 ı -
le ı,amyonlurla ynrdımın:ı ., kcdıf ... n 
tuln iye kuvvetlerini de bu firara sü
ıiıklemi tır. 

Du manın bu muh reb 1 rde mec
ruh \ c maktul olarak uğradıgı z .. yi
at, pek tı ırdır. Elimize bi · çok esir, 
ve h r nevı mlıhimm:ıt ve malzeme 
geı;ıniştir. Düşman bir çok köylerl 
yngma etmiştir. Bu J.oylcrdcn l.ı ı

ları hakıki bir icl!tlt .. t ın:ınzarası ar-

ne clcrcceye kadar uzaklaştıra · 
bilccclderi keyfiyetidir. 

Hülasa, İngiliz .m. tbuatının 
ekseriyeti Bitlerin İtnlynnlar 
tarafından küçük Yunanistan 
karşısında gösterilen mcrhn· 
mete şayan yo.ziyet lın:rşısmd:ı 
müttefikinin imdadına gitme ~ 
arzu ettiği takdirde Türkiyeııin 
bitaraflığını temin gayesini ta
kib etmekte olduğu fikrindedir. 

11d.siliıi meseleler mi menııu 
bnlısolacak '! 

Bale, 11 (n.n.) - Batler Na eh -
rlchteıı gazetesinin Berl 11 muhnbıd 

diyor ki: 
Berlindc bulWlan b:t.araf muşn -

hidlcr B. Molotofun Alm«nyay:ı yap. 
tı :,ı s~yahatin So\•ycUer bJliğıll' Al
ınıı.ny:ı nr:ısındııki iktıs:ıcll m el 1 rm 
l\Otlh ınaks::ıdını istihdot ctUı,.mi Uılı-
m cd yarlar. 

Bu muşahidler, Mo koV<lda bulu • 
nan Alman ticı:ıret hey.eU rcısı B. 
Schnurrc ile Alımı.nyanın So\y ler 
bırl gi ne:dindckt buyük clr;ıtlnin de 
ayni trenle Mo\ kovadan ayrıld.klıırı. 
na i:;:ıret ~tmektedir. 

(B'1' t:ırafı 1 inci sayfada) 17537 rumuzla yapan yüksek mimarı . v E N E o 1 K in de hicaba.ver bir sulha karşı gayesini de ta.kip ctmektcdirler. l 
zelzele fcla.kcti esnasında.: top- 1 mesinm ikinci m::ıddcsinde yaz.ılı ev-1 mellerinc uymuştur. Bu sebcble Efganistanda müda.hnlclerdc 
lantıya.. dnvet olunnn ve "büyük rafa uy,gunluğu, maksada yarayıcı ol- lt;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;I Hit1er başka bir tarafa, Mosko- bulunarak lngiitcıeyi bir par- Rfüootrop, Molotofu yolda. 
sosyal ynrrlım ltomitezi,, ii.w1a: • ! ması yiııc şartnamenin bı:şinci mad- vaya doğnı dönmek ve bir müd- çn meşgul etmesinin ve hatta ka.rşılayacalc 
nndan mürekkeptir. Neticede dcsile i&tcnilen v.asıilat·ı talıakkuk et- Büyük Türkçe &ö:r:lü tarihi film det için antikomintern planını müşkül vaziyetlere. düşürn:.csi- Biile, 11 (a.a.) - Ba.slcr N"C-
150 kişilik komite şimdiye kadarı Urmcsi u:ıl;ımlanndan birirıcı olarak önümüzdeki CUMA unutmak mecburiyetindedir. nin <le Almanhu· tarafından hrichten gazetesinin Bedin mu-
Halkcvine gönderilen 700 parça seçmiştir. 4348~ rumuzlu l rojc sahibi MWı:ıbir m.a.kalesiui şu suretle arzu edilmekte oluu!;'ll tahmin c- iıa'biri bildiriyor ki, Von Ribben-
hedlyevi tedkil< ederek 3 tip tes..

1
1 yüksek mim:ır Bekir tıı.~an Unnlın e- TAK s •ı M neticelendirnıektcdir: rulm .. ktcdir. trop şarki Prusyada Könnigs-

bit ctı:İıiş ve tıplerin geniş mık- seri pu\•on itıbarlle ikinci, !J609ü ı'U- Almanlar, Rusların yeni ııi- Hatta.. Ccrn1en siyasilerinin berge gitmiştir. Alınan haı 'ciye 
yastn temin olunması için ka- muzlu ve yiıksek mimar Recai Ak - zamı tesis hususunda. işbirliği Türkiye, İran ve Afganistam, nazırı dün akşam Moskovadan 
rar.1ar alınmı§br. Yeniden 7 , ·ı ü ü cti ıs-93 -u uzu Sinemasında gösterllecektir. t - ye 'de 1 .....:ı:_ t Alm--ınr \'C Ru ... l"r ., ... asında Almanynya harekcı eden Molo-h.'i§ilik bir komite scçilıni3tir. 1 çaya: :ıı eser ç n , , ı m e me~e ve m n nr;uu C· wu ... ..... . 

taşıyım ve yiıksck ınimıır Alı Salın Fılme c~ki Mehter musikisi cenk hakkÜmü kanunlarına lrn~ı nüfuz nııntakalarına ayı..rm:ık tofu ltarşılayacaktır. 
Bu komite piyasada tedkilmt ya "Olgen'c ait c..."Cr de dördüncli seçil - protestolarda bulurunnğa hazır istemeleri de kabildir. Bütii.n Muhabir, Molotofu ka'bnl icin 
parnk Ücu.z malzeme teminine miştir. Türkleri ve gulbnnklm- llfıve olduklarını i.imid ctmektediı1cr. bu ihtimallere ka.ı~ı d~ünille-ı Bcrlinde yapılan ha?lrlıld:ı.rı 
uğraşacaktır.. Diğer tara.ftaıı I l'::ôy anstitüleri blruılnrına olt müsn cdil~Ur. Her iki taraf da, lmrşılıklı har- cck asıl mühim nokta Sovyet ehemmiyetle knydeyl mektc -

Şişli Hall<cYl bu hus~sda. ma- ı ~b; .. ~ka~l~<ır~:ı~d~c~v~a;m~cd~lm~c.k~tedir=·~.!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~b~e~t:ı~m~·r~m~e~m~el~{~ic~,i~n~p~e~k~ço~k~~fed~a~-~~R~u~s;y~n~y~ı ~b~itar~~a.fl~ı·~ı>:~sı~·~y~a~-~ti~·n~d~c~;n~;cli~·r~.~~!!!!!!!!!!!~!!!!~!!?~~~!!! halle teşkilıitı yapmagn da ka- • ·~ 
rar vermiştir. 

-ı.ııc-

Koordinasyon heyetinin 
bir kararı 

An'·ara, 11 (Hususl) - Koordi- ı 
nasyon h<Y tinin lı'r luır:ırına {;"re, 
blıdceniıı mer'ıyctc ı·omna ındnn ıU

boren b ... t n de'.'::ıır, merkez Ye t" ra 
t:ıhs .ıtının % 80 ılini ve d f tır 

ovr: n bua ~h ı:atının % 40 ını 
cyu·tıcakl ·u-. 1 

-ı>ııt.:--

Parti gurupunun 
toıılc:mtlsı 

Anl aro, 11 (Hlı usi) - Yunn {Bu
gün) T>. rtı Gru ımu 1 mu~d toplnntı

~ını yap •. ı muhtcmddlr. 

-lm«--

Şertar f yatları 
Ankara, 11 (Hu usi) - Şeker fi

yatlarının nrUıcaJı hakkındaki ha -
bcrlcrc da.r burada m:ılilm:ıt yoktur. 

--:ııııc-

inr;if'z ş!rk0U ri r arlarım 
malla nakledacekler 
Ankara, 11 {Ilu usi) - Turl:iycdc 

ç~:ın 11 il z .. r. etlerinin idaı:e 1 
merkezlerine gönd r"!:d.lcr1 ! i.Zln 
mal ihI cı sı.rctılc tr:ıru:!cr cdılırtcsl ı 
HcJ eti \'el ... ılece karnrl:ı.tırılnustır. 

Sedad, Müzcyyene soruyor
du: 

- Ne oldunuz? Bir fenalık 
mı lıiS3o:lıyol'Sunuz? 

Mib!eyyen kenui.~ini toplamı!i
b: 

- Bayır, lıay r. Birşeyim kal
madı. Geçti. Galihn merdiven -
lcr beni biı::nz f:ızla yordu. İçeri 
girecek miyi.z? 

- Sen burada lıeklc! Bengi
receğim.. Sonra seni de ça.brıra
cııgız.. 

Müzeyyen kapının tam yanın
daki tahta sıralardan birine o
turdu. Sedad ale!i'ı.ccle içeri gir
di. 
Duyduğu sözler g"eı."lÇ kadının 

bütün fikrini alt üst etmişti . l 
O, böyle bir şeye a la ilıtimah·. I 
vermiyordu. Bili nelin böyle 
kat'i itii'afı kendisini sonsuz bir 
lı:ı.yrctc düşürmü tü. Bunları 
aklından geçirır.k n · ı Bü-
lendin s;esi ye...,,;den d du: 

- Hayır.. ff 1J r 
ğım yok .. E n 
bulcluğunuz lüı~.dcı t c 

ta çok vazih ol · k görülmekte
dir. Bu cinayeti ben yalnız ba
şının i§ledim. 

- Ne ise, bu. u böyle kabnl 
edelim. Şimdı s.:se tek bir şey 
dah::ı. sornc w z. Bt nu ". ·n Y~P-1 
tınız? O.,m f{ dri beye k rşı 

claymuıı olduğunuz dtişımı.nlı - 1 
f;rın seb<>bi ne:lir ': 

- Bu, U.mamiylc hi si bir 
şey .. O gece her neden e i .iı de 
mahiyetini ta~ ·n cd m·y eöim 
bir km ~·et, beni bu işi ya.pma.;a ı 
scvl~ettı. 

-5o-

- Siz miin vv r bir adam ı -
nız Bülcnd bey.. ca ed ı im böy 
le çocukça icldi~l rda.n v::ı.zge -
çin. Halbuki i. in bfü.ün safh la-1 .. , 

1
• 

n tcdkik eclildi
0

1 valtit bu i de runm n k~ç • 1 ~ ... k n 
bir taa.mmı.id r.1evl;ucl oldug-u 1 ~l .nn ı ~ .. 
gayet vn:zih bir kilde anla.ı: ılı- b~y~k b r ~ ı~ 
yor. Bir defa tn.lmııcnyı o gün lıuYı e ne gu 1 , • 
satın nlmışsmız. Aksama doğru tam bulundur:,111 u~ h. . ı l ~
evinizin bahçe inde tabancayı tal .n ~ ... ..:e\l ~ek ıç ~ ar 
tecrübe etmi. sınl--.. Bk; Lutün bu ctmm, craJn nm~!ıyatı bızz t 
noktıılaı ı bir r le ı hid erin yaı mı nız. Bu i diny::ı. öre 
iliıdcsiyle tcsbit t k. I anımz - ameliyat bahaı °)le kursunu -
da silah ta&ınıal• frleti olmadığı nuzun yarım \'nPtııb isi bım.,m-

sarlnnmış hiç bir plarum yoktur. 
- Bu şekildeki mantlksız i ıa

dınız bizi tahkikatı d ha iy :de 
tevsi etıncğe icbar edt.:eelrtir. A
daletin pençesinden lı b'r 
~in lmrtı Iamıyncağ:ım tnkd'r t
meniz icnb eder. Şunu da derhal 
ila e edeyim ki bizim elimi dn, 
sizin şiddetle inkim ettiginiz suç 
ortağınız hnkltında oldukça mıı
lfunat mcvcuddur. 

- F .. kat siz ne ı::ı .. yl"yorsu -
nuz? Hangi suç ortaklarından 
00.h ediyorsunuz. öyle bir . • in 
katiiyen aslı ve esası ~oktw-. • 

Bille..'ldin sesi tcliı§lı ve h ye
canh idi: 

- Neden teliiş edi)orsun ? 
Galiba lJU suç ortağınızın bi c:e 
malfım olmnsı hiç de hoşunuz:ı. 
g ' tmiyor? 

- Peki kim imiş bu? Ben de 
öğreneyim. 

- Yakında kendisini g"recek
sinız. Görüyorsunuz ya., b· .. b r 
• yi b lıyoruz. Haydi ba alım, 
bu kadının ismini Eliz nöyleyin. 

(Arkası H~ 
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KEL.ALiÇ.9-NUN~ 
SON-GURE LERi 

Deli Şehzade 
Yusuf izzeddin· 

- A be isteıdım Yusu!Ja kouın:ıu 
1 

pay edeyim be! 
Dcllktcn sonra, g6zleri dolarak 

sözlcrıne iUnfarı da ilAve etti: 
- Padi~h knpısmdan kovuldum 

yine be!. 
Dedi. Ay~ kalktı. Güreş kisbeti 

zcmbllini nl:ırak koca Yusufun önü
ne koydu. Ve: 

- A be Yusuf!.. Bu benim son 
güreşımdir. Haydi kalk seninle ko
J.Umuzu pay edelim .. dedi. 

Ve, :ı;>nkt:ı dikıldı durdu. Koca Yu 
suf ve, butün pcrJıvanfor, kahve hal
kı dona kaldıfar. 

Hakikaten, meydanda kala kala 
Aılleoya karşı koca Yu uf l almıştı. 
Onu da yenerek meydandan çekil
meliydi. 

Koca Yusuf, hiç mülfıh, z:> etme -
den oldut,'U ycrcen lmlktı. Aliçoya 
dQ!tru geldi. 

Herk~>S Kocn Yusufun n<' söyJiye
ccgini, ne y::ıpa• ai;ını bt kliyordu. 
Yiızdc, yuz Yusuf gı'r(Vi kal,ul ede
cekti. 

ll:ılbuki, bütün tahminler boşa çık
b. Yusu! dnha eok merdane hareket 
etti. 

Aliçonun elini eline ııidı. Başına 

gijturdü, öptu. Ve, sonra: 
- Usta!. Biz r:ına ebediyen mey

danı bıraktık. Sen bu meydanın e~
siz ve namaglCıb erı in?. Mademki, 
gureşi bıraldın çekiliyorsun bırak da 
biz kozı.ımuwn pay edelim sen de 
seyrine bak! .. dedi. 

Aliço, Yu ~fon hu buyuklugu kar
şısında agladı. U:tıyar pchlı\ ~ının 

yirmi altı sene meydana hakin ıyeti 
vardı. Arlık bund .. n sonra o, mey
dana kısbct gıyıp bo •uş:ı.mıyacaktı. 
Yusu!u alnından oplu. Yaşlı cozlcrıni 
çevrcsıle sıld .• 

Ve ı:ordu: 
- Abc, kiminle :ıyırd ed~ccksin 

gijrcşiııi? , .• 
Yw;uf, l.o ede buzülmus oturan 

Katrancıyı ıtostcreı ek: 
- Tchey'. 1 le buı unla'. 
Deyince, Alı o bıl. j.creddud: 
- Peki. 
Pedi. 
Çunltü, mc~ c'larıd Katrancı gibi 

owlı bır güre çi \ardı. Goruluyordu 
kl, Alıı;:oyu ihtıyar h lınde bıle mey
dandan çık::ırın. k muınkun degıldi. 
Onu kendı h .. lınc bır-.ıkm. k elini 
öpüp hayır duaııını almak gerekti. 

Nitekim Koca Yusuf da boyle y::ıp-
b. Çünkü, Yusuf b.lıyordu ki, ihtiyıırı 
mağlub etmek imkfinı yoktu. Onıı 

hürmet edip baş köşeye oturtmak 
ıaumdı. 

ı~ Katranc ya dusmu tü. Alıço, 

Katrnncıya soı du: 
- Kotrancı ne ders n sen bo'>, 

K:ıtrancı ınuk bele etti: 
- Usta, Yu urun dcdıı,:i dogrudur .. 

Blz seni meydanın piri olarak kabul 
eUik .. Arlık sen bir J..ö,,eyc çekil ... 
Yusu!la ı ozm u u p. y edelim ..• 

Dedi 
Kahve h. Hı ve dıgcr pehliv:ınl:ır 

heyecana duştuler.. zch r gıbi bir 
güreş olncaktı. 

Dcrh· l J,ı betler omuza vuruldu. 
lhlamur c-ddcsır.e dil illdu. HaliyclC'r 

lhl murJ doı,sru gide:\ 
1 .. Ih l.alababgından urk-

Askerlik işieri 1 E' mt• 

eunJi}l E DAVET 
Fr.tih Askerlik şubcı.lnd,n: 
Sını.[ 8 he b ı muru .Mchmed 

Klimıl o· lu A c.d Tc\ fı..: 2424) ın 
.:ıcelc ubc)c 

Emlnonü Aı. Ş. den: 
Makıı Lt c Abd rr hımm oglu 

";ıyr .. m (330 - 3T) hemen ubc)C 
nuracrı ti. 
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TİYATROLAR 1 ---
Şehir 

tiyatrosu 
temsilleri 

Tepebaşında Dr:ım Kısmında 

'2/ll/1940 Sulı guuU ak,.:amı 
Saat O 

'AYAK TAKiMi ARASINDA 

ıı~r tarafa~ 'ımlı.t 

Bunlar nereye g.diyorltlrdı. Snroyı 
mı buacaklardı? TeHls b\iyudü. ln
ı.ibat tedbirleri alındı. 

Hafiyeler, padı~. ha, ı;:ıroya jur -
nııllar ya1;dırıyorl::ırdı. Halkın \ c 
pehlivnnlann bunlardan zerre kadar 
habeıi yoktu. 

Zuten, yol kısa idi. Hacı HüSC'yin 
bağın::ı gelindi. Halk meydanı aldı ve 
çevreledi. 

Koca Yusuf ve Katrancı rnvı.ınu -
yorlardı. Hafiydcr niha~ et me ele
nin mııhiyetini onl-ıdıl . Tel~ , gü
rllltü bir an içmde ort.ıdJn k. lktı. 

Mabeyni hiım::ı.) un:ı derhal ac l j.ır 
nallıır \ enldi.. Bi mecrcle Q}nı, dıgı 

bildirildi. ı in mahiyetı ıırzoluı d..:. 
Mabeyni hümayun tclfıs:ı du,/ffi11 -

tü. Yormı saat kad.ır heyecan içinde 
kıılmıştı. 

Be iktaş karal.olu ile Yıldız ) 01'.u
~ orasınd:ı ya\ erler ve zapt:ye su
' nr1Icrin 'n atlan şimşekler ı;:akar:ık 

gidip gelh<'rl:ırdı. 

Bcşıkta ı un:ıft7.ı Has. n Paşa, sım
sıkı tedbirler almıştı. Bunların hcp~i 
beyhude olduğu anlaşıl:nr::ı he.men 
herkes Hacı Hdscyln bıı"ına ko!'ma
ğn ba~l:ıdı. 

BeylCl', p:ışalıır, yıldız C>rkiinı gü
reşi seyretmek iç'n ge\ı,Qrl ... rdı. 

Şakn dcgıl, huzuru huır. yund.1 ya
pılacak bır gurq;, şimd" ~eydand:ı 

oluyordu. 
Ihlamur meydanı .seyirclkrle dol

m~tu. Koca Yusuf, Katr •• ııcı soyun
dular, meydana çıktılar. 

Binlıklcı:le getirilen v,ıgl.ırla ya1, - ı 

landılar .. HE'r iki pehlıvan d:ı bcsli 
ve idın n üzerinde idi. 

Her ıki pehll\'nnın \ ücudları id -
mandan kehrıbnr ı::ıbi sararmıştı. Her 
ikisi de hızlı ve zorlu gozulrnyorrlu. 

Davul, zurna bulunmuştu. Hiç da
vul zıırn:ı ız güreş olur muydu?. 

Gürc,,i hıza gctirc<ek, pclılivnn:ı 

can ve neşe verecek da\ ul ve ıurn:ı 
idi. Onsuz pehlivanların ),anı oyna
mazdı. 

Pehlivanlar meydana çıkınca, ih
ti):ır Alı o rt:ıya çıktı. F.lini ha\'ay::ı 
knldırıp h ~l'csi i.lki'ıto davet eHi. 

Ve söz başladı: 

- Pn nim-, beyler, ağnlar .. duydum 
duymadım demeyiniz.. Ben, Koc:ı 

Yusufüı r.üreşimi nyırd ctm~k iste
dim .. o, elimi iipcrek Katrancı ile ko
zunu p:ıy edcccgini ve rr.cydımı bı:ııa 
terk<.:ttigini söyledi. Abe, işte bu •ün
den itibaren gureşi KQCn Yusufl:ı, 

Kotroııcıyo bınılayorum .. Benden son 
ra hangisi meydnnıı snh:p olursn mey 
dan onun olsun .• 

Dcdikl n sonra; sözlerine şuolnrı 
d:ı. iliıve tti: 

- CUrcs kırnn kıran:ıdır •• Kımsc 
gilre;)c müdahale etmesin. Boi:,'muk, 
kırmıık 'ardım, Ycnis çivi yukarıdır. 
1ki sırt yukarı gelecektir. Gureşc kim 
knnşırsn bok kından gel ı iz; ha!. 

Dedi. 
Ahaliye, Katrancı He Koca Yusuru 

takdim etti. 
İki pchliv:mlar, Alii:oya y:ınaslıl r •. 

Her !kısi de ihtıyar kurdun elinı op
tu. 

Aliço ,her ık isinin sırtım ok3adı \ c 
itti. Gurcş bnşlndı. 

Ortalıkta peşrev yııp:ıııl rın el ş::ı
kırtı ından, d::ıvuı zurnal:ırın çıkar

dıgı yırtıcı seslerden ba k:ı ses yoktu. 
Herkes lıeyccanndan "essiz kıılmı.tı. 
Çünku, gurC' çok meraklı idi. 

tık hucumu Kııtrancı yaptı. Beş 

d .. kika sonra, Koca Yusuf\.! tek çr.p
raz tek paka ile bashrdı. 

(Arkası ''ar) 

(Bat tarafı 2 inci ıaytada ) 

şadın bliyük oğlu Ziyaeddin e
fendi ile ült'madan <lört zattan 
tertip olunan heyetin riyasetine 
\'eliahd Yusuf lzzeddin efendi 
tayin olundu. Gorillen feci man 
zaralnr efendi üzerinde tabii fe
na tesir yaptı. Avdetten sonra 
hastalık arttı. 

Dolmabahçeden Zincirli ku
yuya geçilmişti. 

Büyük kabine, Nesib beyi, e
fcmllnın tcşrifatçılığmdan ve 
daire müdürlilğünclen azletmiş, 
yerine sabık I\ütahya mebusu 
Cemal ooyi tayın eylemişti. 

Fakat Yusuf İ7.1.edılin efendi 
ayrılmak istemediği Nesib beyi 
hususi hizmetine, ~ütlikleri mü
düriyetine :ı.lmıştı. Nesib bey, 
Yusuf İzzeddin efendinin daire
sine ınüntcsib olan dahiliye 
müste.::arı Fuad beyin göster
diği bir listede sürülecekler me
yanında kendi ismi de dahil ol
duğunu gördii. Tabii, mahzun 
oldu. Yusuf fzzeddin efendi Ne
sib beyin mahzuniyetinin farkı
na mı vardı? Yoksa keyfiyet bir 
taraftan kendisine haber nıi ve
rildi? Nesib beyi çağırdı; 500 
albn verdi. 

- Bunu al! Rumanyaya kaç! 
Nesib bey, veliahdin eteğini 

öptü. 
- Vicdanım emindir. Kaç

mak istemem. Yalnız arandığım
da yakalanmamam için çiftlik
te gizlenmeme müsaade buyu
run! dedi. Veliahd da müsaade 
etti. 

Bnbıfı.li baskını üzerine gelen 
İttihat ve Terakki kabinesinde 
İzzet Paşa harbiye nazın olmuş
tu. Yusuf İzzeddin efendi kuv-1 
vetlileri kollama siyasetini pek 
iyi bilirdi. Eski scrya,•eri olup 
İzzet paşanın akrabasından o
lan Hasan Cafer beyi kendisine 
teşrifatçı ve daire müdürü aldı. 

F..fendinin hastalığı kı§ln ha
fifleyor, ilkbaharda şiddetleni
yor idi. Bu vakte kadar sükün 
halinde iken şimdi yeniden 1'İd
det baş göstermişti. Hükumet 
te veliahdi tekrar Avrupaya 
göndermek fikri uyandı. Ken
disine kimlerin refakat edeceği 
de kararlaatın!dı. 

Efendi de: 
- Avrupaya gideceğim! diye 

etrufmdakilel'i oya.Jıyordu. Bir 
kaç hafta dn bir vagon hazır
lanıyor, sonra tehir olunuyor
du. Hatta bir defa Rumeli dc
miryollaıı kumpanyasına vagon 
ücreti bile verildi. 

Yusuf !zzcddin efendi tara
fından gösterilen arzu üzerine 
sabık ba~ınabeyinci Li'ıtfi Sima
vi beyin de efendi ile birlikte 
gönderilmesi tensib edilmiş, 
sa<laretçc Lutfi beye tebliğ ol
muş idi. 

(Arkası \ 'ar ) ,-- -, 
l ITUALAT \"e İHRACATÇI 

MUcueselerin Nazarı Dikkatine 
Ouğdnd, Basr::ı yolu ile dUnya

nın her tarafına mUsa!d şeraltle 
her tilrlu esya nnkliya!ını deruhde 
eder. 

Büro ÇAKER YAZAROC.LU 1 
Gıılata Karakoy Sermet han 

Telefon: 41773 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Yozgat Nafıa Müdürlüğünden 
1 - Eksıltme.} e konulan iş 

Yozgat Maden yolunun 35 ihci l.ilomctrc~incle inşa cd.lecek 410476> 
lirıı 60 kuruşluk kopru inşnntıdır. 

2 - - Bu işe ııid şartname ve c\'raklar ~ardırı 
A - Bksıltme şartnamesi 

B - M:.ıka\ele proj i 
C - Nafm !:ileri r. ne! şartname i 
D - Şo e \ e kapı uler fenni ııartnome i 
E - Husu i :;;:ırtn:ıme 

~· - Keşü ccdH!lı, t ... hlıll fiyııt, mctr j 
L - PrOJe 
lstciullcr Yozcrıt dııiınt encümeninde bu c\T, k \'e şartnameleri gö

rebilirler. 
3 - Eksiltme 15/11/940 cumn gunu saat l4 de Yozg:ıd Daimi 

I::nciimcııinde yapılacaktır. 

<, - Eksiltmeye gircbılmck için istcklılcrin «785> lira c74> kuruş mu
vakkut teminat vermeleri ve bundan ba:ık:ı. aşağıdaki vesaiki haiz bulun
mnlnr., lôzımdır. 

A - En :ı.z ycdi
0

bin liralık yol veya l:öprü ins:-atı yapın~ bulunm:ıSl. 
B - 1halc tarihinden dort gun evvel ınUracaaUa vilfıycttcn eksiltmeye 

gircbıleccklerine duir vesıka almaları. 
5 - Teklıf mektupları 3 üncil maddede yazılı saatten blr saat ev

veline kadar nafia dairesine getirilerek komisyon reisliğine makbuz mukıı
bilinde verilccekfü. Posla ile gönderilecek mektupların nihayet 3 uncu mad
dede yazılı saate hadar gelmiş alınası ve dış zarfın mUlıur mumu ile iyice 
kapatılmı:ı olması şaıttır. Postnda olan gecikmeler kabul edilmez. (10395) 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden 
Açık eksiltme sureüyle ihalesi takarrür eden (1041.18) lira kesif be

delli İstanbul Arkeoloji Müzesi Tnras tamırinlıı muayyc.1 gün \'e snııtte 

ihalesi yııpılnmadıgından 2490 sayılı knnunun 43 üucil maddesi muçıb.nce 
bu işin tekrıır ihalesi 19/11/1940 tarihinde :;aat 15 de 1s:.nnbul Nafia Mü
dürlüi,ündc paznrlıkla yapılacaktır. 

A - Bu. i~ nit ke5ıf ve ı;arlnamcsi daire inde göri lccektir. 
B - Muvnkknt teminat (79) lira.dır. 
tsteklilerin en nz (1000) liralık bu işe ~nzer iş yapt.ıl.larına dair ido-

• relerinden almıs oldukları vcslknlnıla eksiUme günü olan 19/11/1940 salı 
güuil sant 16 de N, fm müdürlüğ\inc gel.mckd. (10666) 

YAGNI SABAH 

, 
dift· fıu.nırftıZ af 

1~ • . ... ,,_ 
V ıçı ftıru" •••. 

iyi yumurta · aımak~ herkesin işi 
'değildir. Ampullj! içil) dahi böy· 
ledir.Yanhf anlaşılan bir tasarruf 

1düşünülmeyen .. akibetler~ te v 1 it 
eder. 
Ampullara ucuz aldınız ' diy-e ten-:t 
viratınaz ucuza çıkacağ.nı düşu, 
'nüyorsanaz aldamyorsunuz: . .. - ..... 
Bu iıevi empullar dehşetlt elek• 
trik cereyana sarfederler. . 
Hakiki tasarruf yapmaf< istet~ 
seniz, kalitesi denenm i ş 
1TUNGSRAM amoullarınt alaeak~ 
smız.' 

--.. -- ...... 

BOURLR BiRRDERLER 
~ i S IT A N B U L A N K A R A ' _ • ) ~'>~ R . 

Yozgat Nafia Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş 

Yozgnt - Soraun yolunun 12 1- 500- 15 -+· 500 kilometresinde 1Df8 
edilecek 17158 lira 60 kuruş keşi!li sılindirajlı boş menfez inşaatıdır. 

2 - Bu işe aid şartnmne 'e evraklar :;unlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Muka\ ele projes1 
C - Nafia i~leri genel şartnamesi 
D - Şose \'e köpnıler fenni ~ıırtnaır.e&l 

E - Hususi riartname 
F - Keşif cedveli tahlili fiynt metr;ıj 
L - Proje 
lstekliler Yozgat daimi encümcnİl'ıde bu enak ve :iartnameleri &(ire

bllirler. 
3 - Eksiltme 15/11/940 cuma günü saat B de Yozgad Daimi 

Encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1286 lira 85 kuru~ muYak

kat temin:ıt vermeleri ve bundan başka ıı~ağıdaki vesaiki haiz bulunma
ları Ibıındır. 

A - En az yedi bin lirtılık yol veya köprü inşaatı ya)»mş bUlunması. 
B - 1halesi tarihinden dört eüıı evvel muracantla vi!Ayellcıı eksiltmeye 

gireblleceklcı ine dair vesika almaları. 
5 - Teklif mektupları ilçilncü maddede yaz.ılı saatten bir saat ev

veline kadar na!ia dairesine getirilerek komisyoq reisliğine makbuz muka
bilinde Yerecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncii mad
dede yazılı saate kadar gelmiş olması \'e dış zarfının miıhiir ınuıuu ile iyice 
kapatılmı& alınası şurttır. f'ostada olan gecikmeler kübul edılmez. (10394) 

İnşaat münakasası 
Uluborlu Belediyesinden : 
1 - Uluborlu oelcdiyesinin tcsd.kli imar plfinında gös!eı ilen hlıl binn-J 

sının ınsaalı münakasasınn talıb çıkınadı ındnn bu isin munnkas::ısı yine 
kapalı zar! usulü ile bir ny muddetle pauırlı~ıı ltonrnuştur. 

2 - Yapılacak i:iın bedeli ı.c fi c:I8329 lira 35.> kuruş olup nıu\ ak-
kat teminatı cl374• lira c70> kuruş~.ıı-. 

3 - Bu işe :ıid :i:ırtnnmc \"CS<ıir e\ r:ık ,.unl. rd:r: 
A - Eksiltme şıırtnaınc i 
B - MUtealıhid ne heledıye arnsmdo tc .. ti 'Jlunac~k hususi mu km e-

lename 
c - Vahidi fiyat listesi \"e keşi! htiliı~a ccdveli 
Ç - Proje 

Tallblcr • pazarlı!: müddeti if'inde bu e\ rakı her gun belediye tl<ıire-

sinde görebileceklerdir. 
4 - Eksiltme 7/12/1940 tarihine mlic;adil cumrutesi güııii saııt 11 de 

Uluborlu belediye daires nde \'e belediye cnl'limcnince yapıl:ıı~aktır. 
5 - Eksiltmeye gırcbilmck için istc.klılcrin 2 inci madde mucibince mu

vakkat temimılın Ankarııda Belediyeler bnııkasına yntırılmıs olduğunu gôs
terir makbuz \ cya herhangi bir mılli bankadan Delcdıyelcr bankası emri
ne taahhiıd mektubunun encümene tc\ dl t.'<lılmis olma~ı şarttır. 

6 _ Tcliblcr ihaleden evvel bu işe bcnıer insnat basardıklarına dair 1 
evrakı ıniisbite ile birlıkte mütcahh'tlik \ e ehliyet \ csıkolıırile Tic.u·ct 
Odası koyıt vesikalarını ibraz edeceklerdir. 

7 - Taliblcr 2490 sayılı knn~na uygun olmnk urctile hıızırlıyar:ıkları ! 
teklif mektuplnrını pazıll'hgın son günü saat dol.uza kadar belediye encu
rnenine makbuz muknbili \·ereceklerdir. Postnda \'Ukua gelecek gccilm.clcr-
den mazeret kabul olunmoz. ~10720> ı 

HALKEVLERI 1 - YENi NEŞRiYAT 1 

Bakırköy Halkevinden: E\imizde 

açılan poliklinikte; Çarşamba günle

ri, Diş, Cuma günleri, 1draı• yollan 

Cumal'iesi günleri Dahlll \ e As::bl 

Pazar günleri yine dahili hastalıkla

rın parasız olarak tedavi edilmekte 

olduğu ilıln olunur, 

ARKİT[;KT (Mimar) 
nu ınim~ri, ~lıircilil: der1;isinin 

113 - 114 ilncU sayıları bir ıırnda 

inti.s:ır ctmi;;Ur. Tavsiye ederiz. 

Sııhıbi: A. Cemaleddin Saraçoglu 
N<'~iyat Mıidurıi: Macid Çetin 

Basıldığı yer: (H. Bekir GUrMylar 
\"C C~m~leddin S.-r.a~tu'i.l ıJ math:ıı~ru\ 

12 lldNct.ft!l&BIN :ıtM 
"!! :::s sıa ' w 

1 DEllZ lEVAZIM sına 11.MA KllMISYllU llJUI 
.. Marmara U8eti balui K. 

CiMi 

sıtn· etJ an.ooo ae 
ı - 2a/l0/ H8 f(inüode yaJ>l}acakkapalı aad ekJttt;D{..ı,pde 

mıyan yukwıda mikdarı ;rM1lı sıjlt en bir şırrtnaırtede olmak üz~re 
ntden kapQlı :aarf U8Ulik: wiltm• ye konulmuthır. 

2 ,_ F..ksiltmeıi 13/ 11/940 çarşamba ıtirıti saat 16 * Jmıitte telWJIW 
kaplSllldaki koınısyon blnasmdn yaptlaoaktır. 

3 - Alınacak etir. 202000 kfloııw. ayrı ve '7~000 kJlOS\l d~ ayı:: <.1ia~ fW 
Mid:Yine ihale edilebilir. Şat'tn•~i 6<18 kuruş ruuıcabllfndf.l koın.lbyond~4ıf 
t emin e<litir. 

( - Taliblerin 2490 s;ıyılı kanunu11 istediti bu f1e altkadar oldukları:.~ 
dair ticaret ;oaikıılnrını ve 292000 kilo tcın 6680 Uro, 73'000 kilo i~iıı Cf!• 
1640.5-0 liradan ibaret ıllc tetninatları ile bırlikte tan2im edecekleri t~ı 
Hf mektublarmı muayyen gün ve ~atten tam blr nat evvelin" kadalı 
komisyon b:ışkanlıgına vermalet'i. (10397) !' 

.----------------------------------------------' ASKERi FABRİKALAR SATIN ALMA KOMİSYOMU İlltlt.ARl 
8000 l:ılo sadeyaıı 

3000 kilo zeytmyagı 
5000 kilo mercimek 

10000 kıla nohut 
20000 ki ı o bu Jırn ı .. 

8000 kllo sabun 

ı: . 

alınacal: _,_ _,, _ _, 
Tahmin cdılen b<:dcli c24.501n lıra olan yukarıd.1 yazılı C:Mi'ı'an 6 kiİeM 

erzak Aı;kert Fabrikalar Umurn Mliıiıirltiğı.i ıı1crkez Eatın nlınn komisyO .. 
nı;')Ca 2/12/1940 paznrlcsi gumi sa:ıl 15 te kaııalı uırnn ıhnle edilccektiı·· 

Şartname parasız ol.ırak komisyond:ın \•eı·ilir, Tnlıblerin ınu\•nkkat W 
mı '11t olan c1837> lira ~so kuruşu lııı\'i teklif ıne!<tuplarırıı me..ıkıiı· günd4' 
saı \ 14 de kador komisyonn \·cm el••ri 'e keudilerinin de 2490 numaralı xa• 
nuı ~1 2 ve 3. maddelerindeki ve::kıikle komısyoncu olmadıklarma ve bu i~le 
a!AI 'Mar tuccard~n olduklarınn dnir Til',.ret Odası vesikasile mezkOr gUO. 
ve ll"llattc koınisyonn muracaatları. cl0607• • 

• • • • 
Kml<ku'<le yaptırılacak inşaat _ 

K(·~it bedel! •20.500 lira olan yukarıda yaz.ılı inşaat Askeri Fabn.--' 
lar Umum Mtidilrliı&ü satın alma komisyonunCTl 29/11/1940 tarihinde cufi1a 
günü saat 15 tc kapalı 1.arf ile ihnlc edilecektır. .ı l 

Şartname el> lira •3 kuruş mukcılıilinde komisyondan verilir. Talibles1 
rin muvakkat t~mlııat o11n cl53iı lira •50• kuruşu hıwi tekli{ meklupln• 
rını meı.kür gtindı> sıı:ıt 14 rle kadıırkonıisyonn vennelerl ve kendilerıniıl 
d(' 2400 numaralı kıımınun 2 ve 3. nıaddelcriııdc yazılı vesnikle mu.ıyyen 

gün \'e saııtte konılsyoıın miiracantları. el 0608• ' 

1 ·İstanbul Belediyesi İliniarı 
Taksım Mete cndd .,ınııı Taksim bah~etıi arkasına tesadüf eden topıa!C· 

kısmı inşa edileceğinden 12/ ı 1/rn4o tıırfüindcn itilJaren inş;latın hittımına 
kadar lıu yolun ı.apalı kalacağı iliııı olunur. «10750~ 

Keıif 

bedeli 
ilk 

temi nat 

• • • .. 
4464.25 335.00 Beykoz - Mıılımud Şc\·kctpa§a yolu üzerinde ))UiU' 

ıı:ın r.hşab k:jprüniiıı tamiri. 
89U5 66.87 Beşikta:ı: Çhp iskdcsiııın 3 metre tulüııde denize doii• 

ru uzcıtıiması işi. 

KeşH' bcdellerile ılk teminat mikdarları yukarıda yazılı i§ler ayrı ayrl 
açık ck!!ıltnıcye konulmııştur. Kesir ve şartnameleri Zab•t ve .:'duameltıt 
Mudiirlügu kalemiııde görulecekUr. ihale 27/11/1!>40 r;arşambn günü s.ıat 
H de Daimi Encumende yapılacaktır.Taliblerin ilk teminat makbuz vey~ 
mektuplan, ihale tarihinden 8 giln en el (Köprl.i tamiri için vilayet Nafi:J 
ve diğer iş için Belediye Fen i~leri Mudürhıklcrine) müracaatı~ ..ıacnkJ:ırı 
fenni ehli~·et ve 940 yılınn ait Ticaret od&lsı vesikalarile ihale günü mu!lS" 
yen snattc Daimi Encilmende bulunmaları. ( 10i56) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Bc.}oğlunda Tomtoın mahallesinin bostanb:ıı;ı caddesinde 212,214 numa .. 

ralı dükfını muşteınil h::ıııeniıl enkazı muhanıınen 120 lira bedelle ve pnzar" 
lık surelile satışa çıkarılmıştıı-. ı 

Mıiz:ıycde 14/11/940 pcr.eınbe gürıü saat 14 de mi1li cml!ık mücltirlü~ 
günde toplanacak komisyonda yapılac,ıktır. Taliblerln 9 liralık muv~kkıt~ 
teminat ımıkbuziylc muay:yen giln ve sa:ılte komisyona müracantları, 

(10717) 

1 Devlet Demiryolları ilanları ] 
Muh:-mınen bedeli (90i) lira (50) kuruş olan 330 ocled yolcu vagonlar• 

muslukları icın ı>irinçnıkelajlı mayı subunluk (27/11/1940) ç:ırşamb:ı günU 
snat (10,45) onu kırk beşte Haydarpıışada Gar' binası dahılindcki komiS" 
yon t:ırrıfındaıı açıl~ ek.,iltme usulıle sntın r.lınaeaklır. 

Bu i~e girmek istiyenlcrin (68) lira (7) kurnşluk muvakkat temin:ıt 
\"e kıınunun tayin etti~i vcsaiklc birlikte eksiltme günü saatine kndaı· kil"' 
misyona muracaatlal'l Uızımdır. 

Bu i~e ait şartnameler komisyondc.ıı parnsız olarak dogıtılmaktadır. 
(10667) 

• • • 
Muhammen bedel, mu\ :ıkk:ıt te.>n'.nat ve mikdnrlnrı nşaı::ıda yazılı göl'" 

gen ve ıhl:ıınur kerc.,lc nyrı oyrı ih:ılc edilmek i.izere 27/11/1940 çarııambtl 
günü saat 15 de k:ıp:ılı zarf usu~ı ile Anl.nr~da 1dnrc binasında .. ntın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek isliycnlerin her liste hiz.ıQıııdn gusterilcn mm·akkat tc"" 
minııt ile kanunun tayin ettıgi \ esık lııu ve teki flcı ini ayni gün snat 14 e 
kadar 

0

kon isyon reisliğine vermclcı i ı:ı mıdır. 
S<ırtnnmclcl' parasız olıır;ık An1rnr.ıda ııı::ıl:oemc füıfrcsindcn, Hnydaı·pa"" 

~ada Tesellüm ve Sn k Şcllı •inden d.ı tıl H:aktu·. 10i24' 
Muvakkat bedel 

Li!:te Mıktar M3 mecmuu 
No. M3 Cinsi Lira Kr. Lira Kr. 

l G43.220 Gurgen dıl- 35.00 22512.70 
mc ,.c kala•'. ... 

2 iiOO.- Ihlamuı· k:ıl1s 50.00 2500,-

İnşaat münakasası 
Uluborlu Belediyesinden : 

Muval 1<at 
temın:ıt 

Lira ı< r 

1688.46 

1875.-

l - Ului.ıorlu belediyesince in ası mukarrer buluıı:ın mezbaha in:;:uıtıntı 
talib cıl.ınadıgından bu i~in ihalesi açık cksiilmc !.uretllc 10 ı;:ıin d 11n 
uzr.tılmıştır. 

2 - Y .. pılac:ık işin ltcşif bedeli 3551 lirıı 85 ı .. uru:ı: olup ınu\ <Ü kat tc--
minatı 2GG lira 38 kuru~tur. 

3 - Bu işe aid e\'raklar ::ışag11fotlır: 
A - Eksillme şartname i. 
B - Muteahhid ile belediye ar:ı~ında 1catı olunaci.lk hu.usl mu1:· ... 

\ele. 
C - V:ıhidi !iynt listesi \"e keşif huli.iS'1 çedvellerf, 
Ç - Proje 
Tıılıblcr ih:-ıle gününe k. d:ır bu e\ rnklurı her gün belediye claiı"c inclC 

ı;urcbılcceklerdir. 

~ - Eks:ıt e 13/11/1940 tarih'ne ınu adif przarlcsi guııü saat 10 J!l 
ve bdediye d~irtsiıı le l:ı 1 liyc enci meni:ıce yapılacaktır. l• 

5 - Bkl:'ill ı";.oc r,'ı, ı ılı'' ek i 'İn tıılıblerin 2 inci 11'\nddede yaı.ılı ıc 
nntı Anknr .. cl, Dt 1C'<J ve' r b. ıık<ı ın:ı y:ıtırıbnış oldu1;unu gosteıir ınnlJ~ıı 
vcy:ı hcrh:ıngi b"r 1 ıl ı k elan Belediyeler bnııknsı emrine taahhılt ıne~"" 
tubunun cnctinıeı e \ ı" • c ı • ır lır. 

6 - Talibler ıh l el n C\ \ d bu i.,c benzer inş:ı'ıtı baş:ıı·dıklnrın:ı d i~ 
evrakı musbitc: Jle tiri. e ı ıute~<hh'tlık ve ehliyet vcsiknlıırılc Ticn 
Odoırı ka)ıt \e \ .L.I..rını ıtraz çclec.ckled"t'. 007211"' 


