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Aı!ütiiıı :A.vnıpa.yı istilfı. eden 
~ya git1fü9C artan ısh
~ Jtıahnımiyct ve yük ltar
d;11da lıe.:lefin gittikçe clin
bn n Uzald.!ı.~hğını görüyor ve 
teı:..~~yetin 1<eıımsi için bir 
~ "U{Ct demek olüui;'1111u anlı- J or. 

l' _J 
~ lluseyin On.lıld l' ALÇU~ •• ·'1odinaı 

' vPdV e c:;s'Ç) 

arb başlıyalı on beş aya 
İTA.1.VANLA 
RIN EN NÜ
~İM 802.GUN 

, _ 
S'elcinıli -----yaklaşıyor. Bu müddet 

ııeı zarfında neler olacaktı, 
~b~r o1du? Ha.rb hangi ta.raf 
~e bir inkişaf gostcriyor? 
v(! halde neler beklenebilir? 
~ıhnyet, galebe hangi tarafta 

' ı ocınovo 11---.... 

lJ caı. gibi gorimuyor? 
'ak er günkü muttarid ve yclma
l'la . r.esmi harb tebligleri arasın
lik ~tıyadın verdiği bir lakayd
~Je stirüldenip gidcrlren, za
tlı. zaman, içinde bulunduğu
ııatı faciayı bir heyeti mecmua 
n~ ~ de göz önüne getirmek fay
"<ttlan luıli olamaz. 

,'BÖ:tttn-.· 
.• · -

• 1lokowca 

-"8kllf ~vvela, müsbet, inkarı kabil 
~an objektif hakikatlere ba
tır : Gizli silahlar iflas etmi -
it· Anlıyoruz ki bu mevzua da- tt.alya.n. Yunan hwlo.dunda. 90JI harekatı göstere a Jınrita 
~C!Sredil en türliı türlü ha \'a- -:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
~er, koca koca makaleler sa- r- , Yunanl ı I ar~ ' 
liıtde et~ar:ı kor~u saçmak e!ne- ~vrupada harb 1 Afrikada harb J 
bır en ılen gclıyormmı. 'akıa ı ~~~~~~~~~~~~~ _, 
lı:ı . ~ıknatıslı mayn gördük. · - -"' • -
~ gı1ızıer de rosroıhı küçiik H b yen ı zafer· M 
~gın bombalan attJlar. Al- Q m U r g Q l S l T y a T l n 
ll'aı lar paraşiitciilcr rndırdiler. k • 

6
. • 

~ij \Qt bunların hiÇbl~~ l~mhay- arşı genı ır 1 k d nı•haıA kararını 
~erde yer alan mudhı,. ve er azan 1 . . 
'it' rlı siüi.hlarm mahved~ci te- h h •• . 

ll'rini yapamadılar. ava ucumu verıgor 
d;ı Sonra, yıldırım harbl. Bunun • 1 1 h b 
~,_foyası mey.dana cıltb. Viılmı. ıta yan ar er ce -
~;nanıar, Lchı~taııa, Fckmen- Londra, 12 (a.a.) - Hav:ı nc-
lta' l3eı kaya, h< ttfı Fransnya zaretinin istihbarat dairesi Ham h d • k· ı ·yo 
\re h;ı bir yıldırım harbı ynptılar burga yapılan lngiliz bombar - e e garı çe 1 1 r 
~a tıvaffakıyet elde ettiler. F'a- dımanları hakkında aşağıdald 
li t bunda kuvvetli bır mP.mlelte-ı izahau Yermclrtedir: ~ 
b Yıldıracak ve duny yı Almnn- Bütün raporlar, hasaratın D h d ·ddetle 
~ karŞlSlnda diz çokmegc sevk- dol.larda vo sanayi bölgelerinde raç ava an Şl 
ltı C(: k hiç bir fcvJmlndeJik yok-ı teessir olduğunu beyanda müt- bombardıman edildi 

r. Koskocaman bjr adamın essir olduğunu beyanda müt-
tıı ~ .. uf u Jöv- tcfikdir. --O--: 
ı.;~~ her gun goıulebiJ •cek bir Son raporlarn nazaran Wal- Atina, 12 (a.a.) - Elen ordula
~ısedir. Yıldırım harbi haki- tershop adası üzerinde bulunan n başkunıanda.nlığmın dün ak
~ tt.c bu acli teşbihe mıincer olu- Ye Alnıanyanın en büyük tezgah şanı neşredilen 16 numaralı teb-
~ r. Lehistanın mağlubiyeti lanndnn olan Blohm Ye Koss liği: 
~~~1~1 harbi diye ıcnd c.-dıhnii inşaat tezgahları ağır hasara Bu ana kadar alınan raporla-

Kahire, 12 (n..a.) - Mısırın İ
talyanlara karşı harbe girib j 
girmeme kararı perşembe gü
nü parlilınenlonun açılma.siyle 
taayyün edecektir. 

1talya haı·be i~tirak ettiğin -
denberi Mısırda efkan umumi
ye başlıca ikiye ayrılmıştır: Bi
rinci kısım halk, başında Ah
med Mahit' Paşa olan Snad.ist 
Partisine meylederek derhal 
harb ilam taraftarıdır. lkind 
kısım halk ise Baş\·ekil Hasan 
Sabri paşanın riyasetinde olan 

(Sonu 8tl1ıifc 3 siUım 2 de) 
tnıtıyazı Almanların elıne uğratılmıştır. İnşa halinde olan ra göre, pazar günü ve bugün 

te!çıniş yepyeni v müdhiş bir yeni gemiler tahrib edilmiştir. Pinc;ius mıntakasında, araların- ============= 
tl.a.tıab tarzının netiC<'Si değildir. Akınlardan biri esnasında o za- da bir çoğu subay olmak üze- ~--H a r b 
) 0 rıdanın ve Belçikanın mil- man Hamburg tezgahlarında re büyük mıktarda İtalyan e- ,. -----..\ 
l!ı0nlarca Alman askeri karşı- inşa edilmekte olan 26 denizal- siri alınmıştır. Her cinsten bü-
~b~1. mukavemet e<lcmemt l ri tıdan beşi tamir kabul etmez yük rnıktarda malzeme elimize v • ti 
llı. 11~. Fransn ise harbetrr:.c- surette hasara uğratılmıştır. geçmiştir. a Z 1 y e 
~tir. Muharebe diyebileceği - Hamburgda bir çok vapurlar Gündüz, dtişman, cebhe ü.ze-
d.._- çarpışmalar yalnız Flan- batırılmış veya hasara uğratıl- rinde ve memleket dahilinde şid 
~~'de vukua geldi. Biraz cid- mış ve yahudda Elbe ağzına dö- detti tayyare faaliyetinde bu • 
\' l'et ile harbeden müttefik km·- külen maynlara çarpmışlardır. hm.muştur. Cebhemiz üzerinde 
S:tleri ınüdhiş denilen Alınan Demiryollarında vukua getiri- bir çok nokta, gayri müessir bir 
~berini muvaffakıyetle yar- len hasarlar o kadar geni§tir ki surette bombardıman edilmiş -
ita r. Ve Alınanların iftihar iie tercihan yalnız esya nakliyatı tir. Düşman hava kuvvetleri, 
~ etmi8 oldukları muhakkak yapılmaktadır. Berlinden Ham memleket dahilinde bazı şehir 

tettcn kurtuldular. burga giden yolcular seyahati ve köyleri bombardıman etmiş-
la °Yıldırım harbi diye Alman §İmdi dört saat yeı ine 24 saatte tir. Hiçbir askeri hedefe isabet 
'ttı.ra., bütün devletlere karşı yapmakta ve en az bet} defa ak- vaki C>lmamıştır. Sivil halk ara
t ... ~~m ve kahir bir üstünlük tarma mecburiyeti hasıl olıxwk- smda. birkaç ölü ve yaralı var
~n edecek bir tabiye, bir tadır. HasarJarı gizlemek hu- dır. 
~aleji ve bir teknik mevcud suı;unda sarf edilen muazzam Hava kuvvetlerimiz, düşman 
~ 3ab Ydı, bunun lngiltcreye kar- gayretlere rağmen Hamburgda- araziai üzerinde keşifler yap-
.\. h tesiri olmak İcab ederdi. (Sonu sayfa 3 sütun 7 de) (Sonu aayfa 3 eiltun 4 ele) 
..._ lınanlar, İngiliz adalarına ayak =================~==~====~ 
;:;ıktnn sonra., on, on iki giin c h h 
l'd lnda İngiliz devletini mahv- erra paşa astane 

ecel !erini büyük bir gurur ve • 
~tuet ile ilim edip dunıyorlar-
~hlinlbuki, İngiltere devletini • d • b • 
.. \'etmek şöyle dursun, ln- sın e yeııı ır pavyon ~z .adalarına adım atmak kabi- • 

nt~ıni bile gösteremediler. Hani 
lre run harbi ne oldu? Muha
t; lllcsi kıt bir meşhur İtalyan 
llı~tccisi yıldırım harbi de
lı~r, uzun uzun diişiınülmüş ve 
~o lrlanmış bir harb demektir, 
tt lunda bir tevil yapmağa kalk
b~c kendi kcndilC'rini teh7jlden 
lı.ı kabir i~ görme<li . Demek o
ke'Yor: ki yıldırım lı:ırbi ancak 
C"?ldısini müdafaa cesaretini 
ııe°ktcrcmeyen milletlere karşı 
llı tabü olarak kazanılan bir 
tti U\'affalnyetten ibarettir. Ya
b~ açıkçası, bir blöften başka 
tı_an·~ey değildir. İtalyanın, Yu
Zi ıstanda düşlüğü gülünç va
if~et, yıldırım harbinin hileli 
l~tı 8~ı temsil eder. Mihver dev
%·erı~?e yıldırım .. harbi diye 
t e Yüksek ve mustcsruı. bir 
~~~ vasıtası yoktur. Pindus 
~l ·~rında yıldınm harbinin 
cı··dır~!111an ltalyanlann başına 
b~nıuITT;ür. Bütün mesele kal
~k c derin bir iman ve vatan 
eli)\~. olduğu halde kahramanca· 
llı~u~nıektetir. Yunanlıların 
~ aıı pek ibret alınacak bir ha-

nt leşkil ediyor. 
~1ıJıldırım harbi efsanesi boşa 

n~~· İngiliz adalarına kar
tıseyin Cahid YALÇIN 

(Sonu aayfa 8 siltun S de) 

Dün büyük merasimle açıldı 

Cerralipap. liastahanesinde 
ilave olarak yapılan ayakta te
davi polikliniği ve hastahanenin 
mutfak ve çamaşırhane pavi
yonlannın ı:esm.i küşadı dün 
saat 16 da merasimle yapılmış
tır. Merasiıxı de Vali ve Bcledi
yQ Rciai Doktor Lutfi Kırdar, 
ı ıstamonu mebuf\11 ve sabık 

tia§vekil, Rauf, doktor Adnallt 
üniversite rektörü Cemil Bilsel, 
Cerrahpaşa. hastahanesi serta
bibi F.&.d Durusoy, şehir mecli
si izala.rı ve tıb fakültesi talebe
leri ha.zır bulunmuşlardır. 

Merasime Ccrrahp:.şa. has
taha:oe.c-: sertabibi Esad Duru • 

• aayfa 3 sütun 3 de) 

ondra müdafaasın
dan çıkarılacak 

dersler 

1 
YAZAN: 

_ Hikmet D~u 

Geçen harblere i~rak eden hava 
kuvvetleri pek mııhdud olduğun.
dan bu siliba kar:ıı yapılacak mü
dafaa nazari bilgilere istinad edi
)'Ordu . 

1939 harbinin birinci senesinde 
açık !iehirlerin ve sivil halkın ko
runına.~ı ı.:ıbl tıcyndmllcl kaidelere 
riayet olundub'Un<l:ın bu 1.ertibatın 
muvaf!akiycti tecrübe edill?mcdi. 
i'ak.ot bazı iddialarla harb facia-
aından gayü muboı:ı ıblerc hisse ay
nlmağa b:ışt;:ıyınca mezkUr terti
bat bir çok noktalarda maksada 
vefa ebnedi. 

Ha\·a taarruzları ve korunma 
tedbirleri hakkında bugüne kadar 
muhtelif mcmb:ıl:ırd:ın verilen ma
JQmattan su neticeler çıkmaktadır: 

1 - Yer müdafaasının tesirsizli
ği anlaşılmıştır. Tayyareye karsı 

en müessir müdafaa vasıtası yine 
bizzat tayy:ırcdir. Tayyare dafi 
topl:m av tayyarelerinin ancak 
yüzde onu kcdar müessir olmak
tadır. 

2 - Müdııfoa 'esaitine mahsus 
sıiımıkların her §eyden C\'Vel i~ 
edilmesi zaruridir. Mesela hava 
hücumları neticesinde büyük yan
itnlar çıkmaktadır. itfaiye vesaiti 
beton sığınaklnr i~inde ev\·elcc 
emniyete alınınauus olursa bile -
hare yangınların itfasına imkan 
bulunamaz. 

3 - Şehirlerde su, havagati bo
ruları, kanal.i.uısyonlar paUamak
ta, elektrik cereyanı kesilmekte, 
tramvay ve telefon direkleri dev
rllmektc ve baz.ıları da devrilmeğe 
meyyal vaziyette kalm:ıktadır. Su 
oorularının p:ıtlamnsı ynngınlnrı 
aöndürmGk ifinde fnzla miktnrdn 
motörlü su tan'kları bulundurmağı 
k'at> eWriyar. 

(Sonu sayfa 2 aUt\ln 4 de) 

RDEŞLER 

Mo a 
a ıköy 

•• . .. ru s c 
~----------------~,.----------------~ 

Mülakat iki bu- Ekrem adındaki bu adam n 
çuk saat sürdü bir yabancı ile askeri isiih ate 

M ı f f k 
. rat için çalışdığı tesbit edi di 

o oto un re a atın-
11

, _____ _ 

• eye ver de .!aln_ız iktısadi Suçlu askeri mahke 
muşavırler var 

Berlin, 12 (a.a.) - Hitler -
Molotof mülakatının iki buçuk ı 
saat sürerek saat 18.18 de niha
yet buldu~·u bildirilmiştir . 

İnı;ifu. <"lçisinin miila.ka.tı 
Moskova, 12 ta.a.) - lngil

terenin Mosko\·a büyük elçisi 
Cripps dün akşam Sovyetler 
Birliği hariciye komiseri muavi
ni Vişinsky ile görüşmü.5tür. 

So\'yet matbuatı, Molotofun 
Berline yaptığı ziyaret hakkın
da tam bir silkfıt muhafaza et
mektedir. 

Zi) nrett.e-n Lekfonmı »ıeticeler 
Stokholm, 12 (a.a.) - Da

gcns Nyheeter ismindeki İsveç 
gazetesinin Berlin muhabiı inin 
tahminine göre Almanların Mo
lotof un Berlin ziyaretinden bek
ledikleri şey bir Sovyet teşriki 
meaisi suretile Amerikamn ln
giltereye yardımını .karşılamak
tır. 

Muhabir ilave ediyor: 
(Sonu sayfıı 3 aütun 5 de) 

G. Weygand 
Fransaya dön
mek istemiyor 

Şimali Afrika bir ih .. 
tilal arefesinde mi ? 

Nevyork, 12 (n.:-.) - A\Tupadan 
gelen ve Nevyoı kd. dolaşan şayia

lara inanmak l5zım r,elin; general 
Weygond Fran"a~·;ı dönmc,gi nı<ldet
mi~tir. 

Ne\ york Timcs ga2cicsi bu sayfa
larla Libre\ilke'in gcılC.--al De G:ıulle 
kun etleri tara!ınd:m 7.ap1ı ve Hindi
çinideki karga§alı ·ı. r \ e Hındiçini u
mumi ,·;ıllsi Vis ;;mır:ıl ~coux'nun 
istifası arnsındr bir nıunasebct gör
mektedir. 

Ne\ york News ~aı.eıesi.nin kurich 
muhabiri diyor ki: 

Bitaraf malıfıller g<"neral Wey 
gand'm Fran.c:a~ :ı dönmekten imtina 
ettigine dair dolaşan Ş.'\yioları şimali 
Afrikada bir ihtilf;J çıknc:ıgına işaret 
addetmektedir. 

Ankara, 12 (Hususi) - Dahili:\·e Vekili Fail .. Ö:ı.tralt lmndi
sino ~nıln.n bir HUllW 00.,.~ıbmı: "İstanbulda, lindıköy\incfo, rn .. -
J'('JIJl Ö:dlemir ismincl .. bir şahsın bir 'al:mncı il mür.t.erekcn as
keri istihbarat için c:alıştıklan tesbit ~oluna.rnk askeri nuı.lıke. 

meye t.evdi edilnıistir. Hu miinaselıetlc t:ıktuı uıiibalağ:ılı ıi
0

\'a.
yetler Jıakikaf(> U)'gcu de~rilclir.,, deıniştir. 

İngiltere en yünlü e p 
mensucat geldi 

Kumaş fiyatlarının 

darda düşmesi 

m'"him mik

bekleniyor 
İngilizlerle ticaret ani şması iınzalandı 

Ewelki gün lngıltereden ge
len idhaüıt m:ıd<lcl<!J'l arnsında 
piyasalarımızın şıduetlc muhtaç 
olduğu yünlü ve pamuklu men
sucattan külliyetli mılttarda 
mevcud oldı.:.ğu u~'TCDilmiştir. 
Bu vaziyet piy::.ısadu büyük b:r 
ferahlık husule gpfamistir. Şim
diye kadar bançtcn gelıniyen 
bu kahil mensucatın fiyatları 

A skerlerimize 
kış hediyesi 

Vili yette de bir loplanh 
yapaldı 
--0--

~ ali muavini Ahmc-din rivasc
ti altında vHav<.'ttc askerlerimi
ze verilecek kış lıediyc.lcri etrn
fında kararlar almak ilir..crc bir 
toplantı yapılmıştır. Toplantıya, 
Kızılay ve İstanbul kumandan -
lığı mümessilleri <le istirak et
mişlerdir. 

Toplantıda, HalkevlerinC' ve 
kaymakamlıklan1 vcril<.!cck he
diyelerin sureti tcsbıt ve tesellü
mü göriişülm~ ve bu husuS<ln. 
uhele felaketi csna.~mda ver-i 
len ianelere tatbik olunan şe-

( Sonu aayfa 3 eutun S de) 

yüzde yüz derccc3inde artmış 
bulunmakta idi. Piy::ıs. daki bil
cümle kum::ışlann hemen ek
seriyeti esinden ucuzn mnledil
miş ıruı.llnrd:m olduğu halde :Jpe
külıitörlcr bu lrnmaşl::ı.rın fiyat
larını istcdilderi gibi yifüseltmiş
lerdir. Piyas::ıytı yeni gelecek 
mallarm maliyet fiyatlarını Ti-

( Sonu ııayfa 2 &Otun G da) 

Parti Meclis 
Grupunun 
içtimaı 
-o---

Hariciye Vekilimiz uzun 
beyanatta bulundu 

-o--

Anknr:ı. 12 (a.a..) - C. II. P. 
Meclis Grupu umtuni he) eti 
bugün saat 15 de Reis Vekili 
Trabzon mcbm u Hns:ın Saka
nın reisliğinde toplandı. 

SABAHTAN SABAHA: 

EvYelcc verilmiş olup ruz
namcde nıeYcud maliye Ye ilctı
sad YckfilcU ı mi alftkal:mdıran 
iki ta'kririıı Ce\·ubl::ırı taulllık 
ettikleri vekiller tarafınd"ln ge
lecek içtimada umumi heyete 
arzedileceği ı iy:ıset tnrafınclau 
bildirildikten sonra söz ?.lan hn
ricfye vckılimiz •)ükrü ~ar<ı.ı;oğ-

C ~o.· u $:lyfıı 3 cütun 6da) 

16 günlük 
harbin 

KARLARI 

a t:ıly:mlımn Yun:miat:ıruı barruzD !arının hakiki hedefi hfila pek 
malum de1,'ildir. Bu, Akdenize 

iumckdeıı ibaret b r hnreket ınid.ir, 

yoksa Rumanyada bir hareket nok
tası elde eden AlmanyDJl'a roüvazi 

ol.arak Yunanlıatanın isg~lınden sonra 
Sü\ ey~c mi çeYrile<"C'ktir?. 

Yeni deniz Meki8iiTalebesini 
v e h a v a hariçteki vazi eti 
ÜSLERİ 

Eşer maksad Yunanistana inerek 
burayı da i.'Jııal ettikten sonra Ak
dcnlzin iSI'kmda taınamilc hflkim o

lan 1ngillz :ülosuna karşı üSler ıesis 
etmekse İngiltere Gi '<l ndasuu 
işgal ettfğj için bu pl!ın t h:ı şimdi

den :ynn yarıya knybolı tur. G.rid 

(Sonu sayfa 2 tutun 7 de) 

·--· 
Dün bu hususta mü
him bir toplantı yap:;,ldı 

lstaııbulua bulunan re mi, 
hususi, ekalliyet ve e< nebi U c 
ve orta okul mikıdrlr>ri dün 

J Eminönü H, lkcvi konft. rans sa
~ !onunda İstanbul Mncı.ı if Mü

dürii Tevfik Kutun ı iynseti 
altında. hir toplantı ynpmışlar
dır. Toplantının mevzuu ders 
zamanlaı ıııda memnu olan yer
lerde dolaşan mektep talebele
rinin kontrolü için alınacak ted
birlerdir. Bu hususda yapılan 
uzun mi.izakC'relerdcn sonra e
saslı te<lbirlcr alınmıstır. 

Bu tc-dbirlere nazaran Maarif 
Müdürhit.~ bu hususda ııolislc 
çok sıkı bir teşriki mesai edecek
tir. Polis umumi mahallerin, 
kahvelarin, gnzino1ann, sinema-

• 1.ann teftiş ve kontrolü csnnsm
(Sonu sayfa 3 aütun 3 de) 

~.r--~ 

Koordinasyon heyeti 
toplandı 

'Ankar:ı, 12 (a.a.) - Koordinasyon 
heyeti bu &:ıbnh saat ıo da Bn~ckil 
Doktor Rc!ık Saydamın rıy:ıscti al
tında B<ı. (; Met~ toplqnmıs v<ıı bazı 
kararlı r ittihaz ctmistir. 



ilim ve cemiye 

Y • .-.: &ld ,.,.,,,.,,, v.ıw 80lzFsAN ICAlll 
.._ _______ • 20 • --------

Nihayet Un. umi Harb patl•dı ve Osmanlı 
devleti de harbe iftirak etti 

Şehir ve 
GDmrUklerden 
çakantanuyan 

lfJllar 
ldha•t taclrleriRln 

hukuku g8zetllecek 

HARB 
VAZİYETİ 

Londra müdafaasm· 
dan çıkarılacak 

dersler 
(-taraf• 1 lllOI •.rf•tlaJ 

l'eaııll wsaitln tamir ve,a b1-
dlrllnaa9 lçm teknik amele ve us
ta gnıplmmdao mütetetıdl müfre
uler mühendislerin emrt altında ~
-~.Bular yw
ı.. ... eıettrik teDerinl, lllaüi 
lı "ı'am _.._ ı.lka arar wımf .. 

'-*~tnelr'emW• 
1fr. 'Bıı fifı: 1Bfc Bc\i:ıikfar 
- "1'ftL mGtldet içJa Jdlrıe,tirl.1melt
teıllr. 

t - Bllk ............ cMfldill m-

11181l ·-- .............. bilıl-
bd te6lderhı kuvveUeiıclhilmesl 

Memleket 
OKUYUCU-... 

DIVORKI • 
Küçük memurlann 

bir dileti 

Babrlardadlr kt, 8e9I IQ'11ı tev
hit ve tıeadüı kanunu, bilhua 
kflçük memurların mayakala -
nna IMlll vermek w bunları da di-

Haberleri 
ingiltereden yUnlU 
va pamuklu men

sucat geldi 
Kumat flyaltantun dit· 

mMI bekleniyor 

ler memwlar gibi müreffeh ya. (8at tarafı 1 iMi ..,r.-J 
llltmak mak9adile yapıhnıştı. caret Veklleti tesbit edecek 

Fakat; ne çareki bu kanun, ihti- bana .göre aıuqyn. bir kAr J1iı1.. 
:t"llÇ ve kmreti aile sahibi ve a7Jli 

1 

betiyle saülıcaktlr. Bil itlblrla 
7.amaJlda bugiınkil bayat pahalılı- ythılü ve pamuklu mensucat fi. 
iı içinde en müşkül tuı1ar cıelmı yatlannın d~ kuYVetle 
(50) liraya kadar maaş vqa üc- muhtemeldir. tngfitereden p 
ret alan bu küçük memurları mat- len dlj.er mallar• me,amada 
lu,p maksada ul:iştımwiılı gibl mühim mıktarda aneHn boyalar, 
bunlardan bir kısmını cevresıne ı... .. _,.ır te eke ı. .. ı- --··"' 

~ n , -~· r--bile almadı. ipliği, cay, çivi, jttt ipttti, makl-
Malibndur ki, m.emleketlmizln ne ve yağı, kamyon gelmifljr. 

her ~ balkı hattA en küçük bU İngiltereden yatında daha mfl-
köytusü dahi bu küçük memurlar hini partiler geleceği haber &• 
zümresinden çok mürettehtir. tf- lmmqıbr. 
tibarla bahsettiğuniz, köylumuzün hgllteN Be tieant vb .. P 
hiç olmuea bır evi. b1r il6 iki tar- "r#hndıı 

luı ve bir miktar hayvan ve mey- İngiltere ile bir milddettellb&-
van vatdır. Bir küçük memunın ri An.karada cıere,aa etmekte 
bilhassa kanun dışında bırakılan olan ticarl müzakerelerin iyi lıir 
bir memunm. bal ve istikbalde 8U l8kl1de neticele.nerek i!Mllaıı • 
venecek ve yavrularına bmllrac8lc dığı Ankaradao gelen haberler-
nesi .wrdır. BU acı ve ~ık bir dea öjrerıilmiştir. Anlepıa tu-
hakitat ~ ıetnemıimlz dik edilmek üzere- meclise aevk-
pıdur ki: edilecektir. Yeni anl8pıa 'hü-

Yüksek hükümetimız tarafından kümlerine göre İllgilizlerle kar-
8-ük Millet M•llllM V«ilen bir lllaidı ticıaNtimis fevkalide in.• 
Jiythada, bu iibi memurların maj- kipf edecektir. İngilizler, Iz-
dıJr elmamallll'l w 1-lua 4llpnda mir, İatanltul ve l&l'Binde depo-
kal:mamalaı:,. ve bunlara bir miktar 1ar hazıriamağa bqkumelardlr. 
fedakArlık 7Apahn&ll1Jtl ilıtl • eden A1man aıılaşıa1181 
bu lA71bamn. Yüksek Millet 'e- 15 Teşriaiımıtde tatbik mev • 
kiJlıeri tarafından da tasvtb ve ki.ine gire~ini evveke yazdığı-
tucUk edilrnaM1 90UUZ ••Yll ve mız TUrk - ::Alman ticaret anlat-
ldb:ıaetlerinaiııle rica e1'ıeriz. muı htikümierine göre ticaıf 

KüOQk ........aa.. .... .,.. mübadclA.ta bir Kaç gUne kadar 
N11e1 Karslı bqlanacaktır. Takas üzerine 

AimanJarla ticaıf mtlwlele baş.-
G&lm'fHc ..._ • ....,,,. T,...l.dar lamıştır. Bu itibarla Abnanya-

._ __ M_. _All ____ 1111öme..-"-ı1J dan da yakında mfthim. idhaJM 
maddesi gelecek ve piya.salan -
mızda genişlik daha ziya.de ar
taeaktır. 

Şehir m8Cf isinin 
donkü toplantısı --•uc-

Kovanı açınca gelen davacHe polisin 
JUZ8nll glzOnO soktutmut ı 

... 
Elekbon 

Bu .. .,, .... ...-ınaM " 
molekODeldeıı mOrekbb -1ıLJlll~ 
~Madde••-~ 
JIUÇamna .. (a.) dml1iıdl. 
terim Gnlt clQIDde .P81'V'm r • 
tabbn~ ............ 
atomos keJimelliılllMD .....,... 

Bundan kırk eDi sene evvel il dert 
llfti. Artık atoma maddenin en kQ-t 

Pik Ml'l9i libi bakmıyoruz. Atııııl*":" 
Jarın da protaı w ' ,, tıan delllJllf 
müabet ve menfi elektrik z&relıeıill:• 
den ibaret oJduğuml mMMd edi,.,.. 
ı.t.e elektrik kablolaruadaıı ~ 
cereyan. aiu'bklan bir aınnµn bla 
mllycm milyon mUy«ı mil7onda Wd 
olan bu ~ zerreler akınb- ,,,. 
dan ibarettir. Tl'Pln su akıntısı ~ 
Bir gram MI takribmı 28 ~· 
Bu hesaba göre bir ton 111 20.808 ... 
damla eder. Biz au idarelindeıı ~ 
faturalan damJaJara IÖre dejil ... 
mukabili olarak ödeııliiimiz .. 
lıektrik idareııinden selem ıataralll'I 
.. eı.ınrona •öre delil kilovat - ... 
J:ıeahlle ideriz. Bereketi versin d .. 
lıidler arasmda bb')e mümıııebetW 
var. Yoksa bir ton su rerine Dl~ 
larca damla veya milyon ...,_aıca 
molekül dese idik vay hatindzet 

Elektrik kabloJanl:ıdan lidal bil 
küçücük elktroıılar ise bize ıllMt 
yapmaz? 

tr.mitt.eki .ııüloa .faltrikasuııa 
tı 2900 kilovattırz Bu da ~ 
3300 bvlir kuvveti eder. 300 ~ 
elektronlann ceviıdiii bu mald
nelerl kontrol eder. Bir '>eYlir laaf• 
veU ıo insan takati hesabHe Jllf 
bqgir kuvveti 38080 iman takati de
ıbektlr. Bu halde 300 ı.cı .. 
trik l.Pine ner.aret adi,.- demeld:lr· 
Yani 1i01 batma (110) elekttik -
ili. Elektrik cereyanı builmmata .. 
o fabrikanın gördüj(l iti J3IOO ~ 
ıördürecektik. Bize bu a1meU ... 
Paradıur adk bir inaandır. Ondaıl 
yet'ln~. 

SA8AHTAN SAIJAMA 
16 günlük harhia 

Urlan 
, ... tarafl 1 ...... 
~ en falkbn 111ı!Mb11!1if1111:~:1111r. 
ingiltere Hannda deniz v.e bava ..
lai tesis •tlniftir. 

Süvene kaqı yapılacak lıürök 1111 
bir çeviıme hareketi lçjn YUJlmlll
'8n bir )'anda ka"'lrıJaııu ım ldlT 
llih~ er cle't 1eUeri kilfük AJınAall 
ıeçmek ve Sil 7te .prbulıdıaa PP
t:aklan taarruzun ~ .... 
rerek prlundan tıtamaz- ....... 
1'0riana Y\ıtnaıııW-..n bütia kll9 
lmılu'1mat ~ .. - Uldfl 
mukavemetin iJrıkfavzklW lıııtad 
edebilirlenti. GQe1erille 4aha 
:peldan VMmak cm-ine~ 
Onun için YtlDalllktana 7Spdan .._,. 
nuıda tta17a ,,_ çek kolay bil' mu• 
ınav~ beiki 1Hk-7elle llÖI'• 
maden elde edilecek 1tlr &till ~ 
mut, ,abud Yunan itti!*madaa bitim 
bllmediiimiz MZl men«eetiıill' ~ 
mlftir. 

l'akat ıbulün. J'ani Oll altı lilDliMı 
'bir har\Jdelı sow.a _.. bir -ıraı. 
falıdyet w bir aVmW varsa o ü 
ltaıyanlara delil. !ngilizlerJe Yunan .. 
lılara ıüddlr. lta17a on altı güadut 
okluju 3'f!rde m.ıhlamrnı ve b&ı mtı-o 
vaff~ buradaki kumanda
nını d~ ZUJlUO itiraf .. 
etıaiatiı'· 

S. l:Hdiıı lnflili~ venliii av--
W Akdıenidn aiSlMıliad*'• ,ttaıpa 
sahillednl ve aMiD cıilııllljlı ~ 
"pek ,.... illa elde .tmeldir. Ban
~ deniz ve bava iilaıil, Yuaa • 
.ımn IMltan bqa -fanı JDUba1 ola-
rak - ltal1a tarafından IJılilA edil9I 
bile, bdlteremn etinde kalacalctll'. 
Bu Ül1er helll ttalpp karp deniz .,. 
baa taarruıı:lanada lll'tlk an 
ve yaJaa 1-eket .naktalarıdır; 1-
Akdeııilıde ve Bce d4Qizinde- ı 
mn, '17* tolft)darma bçak ppa.. 
c..ıı mıld17* &ıli,.ecddir. 

Beld.,. ... bıeaQz - üsler .... 
marn ıase ıılfjiı-., ır.ut ......eıednf 
wrmqe lıtnJadı N&Jıllil ~ .,_ 
~ - barl*ı #pll!IM 
ı.ı - tllrJQ tct.dik-''!11'. .......... 
Juııan MtWc. BdDdJJl ~ * Ja
diz .,aıele:rl taıtleııfaa lele ~ 
ıtlmlfUr. 

ı,te .. dl i&nlük harilia Un. 
.. , .... &DA 
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• 
~ı. ER Harb vaziyeti a 

[Baımnkalcdcn devam] İrtGİLİZ eÜYÜI{ ELÇİSi SlR NE\lllE HEMOE.RSON 
şı hiq bir şey yapılamıyacağı iı;:ııas:~!lüla:::::t:i~~m;:ıaın:m::~~:m~!:3~:~rc::a:;:o;:;~:I:a~!=:~~BCJL!!?mEez::~~~m:i ı 
sabit oldu. Bunun üzerine, !.tı
giltercyi Şarki Akdcnizde vur
mak düşünüldü. Fakat, bu 

ir 
Yunanlzlar 

v a z i f e İtalyanlara tcrettüb • J / 
~iyordu. Göriilüyor ki as.ke:· yenz Z Q er er 
lık sahr.sında. onlardan hır ış 

- 34 - b<'klcmel: büyük bir hata teşkil k d [ 
ediyor. İtalyanlar bol bol tayya- azan l ar 

mühim surette filiz verdi!er. Fa- re dili ürı.iyorlar, kafilckrle tüc
kat ikı,.ind"n hnngic-inin Al- car ı;cmileri ve ve dünn.".11 filo
m:ı.."1yanyı i lnre edeceğini fuı.rb 1 hn batırıyorlar. Fakat yalnız 
tayin cdeccl tir. J kfığıd üstünd~. resmi tehliğler-

Blombergm evlcnmc::;i hadi- 1 de ve. radvo 3alcnlarmcla.. H.1.- ı 
sesi üzerinde <'ok israr etmek kikat saruİ.s.ına gelince, i:Jte Yu-ı' 
1 A zı:n ?-Clccekti: Bunun netice-: nanisto.nda olduğu gibi, işte Mı
leri gerek maddi, gerek manevi 1 sır ~öllerindc olduğu gibi bir iş 
baklmdaıı son derece ehcmmi-

1 
göremiyorlar. 1 

yctlidir. Bu - yukarıtla söylcn- 1 BUtün Avrupayı istila eden 
diği gibi - o sene Hitlerin di- ı Alm:ınya gifükçc artan ıstırab, ı 
ma !ında bır fırtına kopardık • ı mahrumiyet ve yük kar51r.ında 
tan .bu !.'~. ~~~ hayat • hakkın· ı hedefin gittikçe elinden uzak! ş
Ja~~ ~o~~}~u de cczrı suı:t~e tığını görüyor Ye hu vaziyetin 1 
dc:-,ı1tır~lıgıru zannetmek ıçın 1 kcnd'sj için bir felruret demek 1 

kuvvetli scbcbl7r vardır. O ~- oldu.;ınıu an'ıyor. 

(Baıı t arafı 1 inci rayfada) 

mış ve Arnavutlukta Avlonya 
lim1nındaki tesisatı ve bu bu li
manda demirli gemileri bombnr 
dıınan etmiştir. 

Harb vn.zi~ etl.-ıiıı lıfuiısası 
Londı:a, 12 (a.a.) - Londra askeri 

mahfillerinde beyan l'd.ildigine güre, 
İtalyan planının ir;tihdat ctlıt:i mak
:;adın Yunan kU\ \~tlcrim durdurmak 
iı;-in şJmal mınt:ıknzındn hüı;"llma geç
mek olduı:u anlaşılmal.t.adır. 

Daha cenuptı Pirıdus bulgesınde 

Be:· a;Jı ri !Jsist millslcrilc t k.viye 
edilen 1 t..ılyan dağ !ırk, c:ı Mcço\ ayı 
nhn:ık uz c bir ileri h rck ti ;} apa
cal. 1; .. bu ruretlf:' \un r.lılı:ı:: ye.:,"5-

nhten sonra, ~ıtler daha nz ın:~ Sıynsi sahada Almanların çır
s~ni oldu; hakiki yahud cali J ı1ımp durmalarını askeri saha
hıddet Ye gazeb galeyanluı·ı da· 1 d:ıki muvaffakıyetsizlik ve ü- n"' cenah munak ı tır. k scccl.ti. 
ha sık.laştı. Tarnft:arlarlllln ~a- 1 midsizlik bize izah edebilir. 1-1 Daha ecnuptı d.ı::cr bir fırka Ar
dakatine karşı ımanı vahim 

1 
talyan ve Alman hariciye nazır- gym<:a::.tro yoluna hUruın edecek \'e 

surette sarsıldı. Herkesten uzak 
1 
lannıu Bct:linle Roma arasın _ ı ah il len dolan ... cak b.ıyuk bir hare

durması pek arttı. ı da mekik dokumaları Ilitlcrin ketle yapıl:ıcak esns l ::nızu tnkv:iyc 
Bitler, kimin sözlerini haki- 1 l<'rnnsa Cümhurı:eisini' ziyaret roeccl.U. 

katc1!- dinliyor? Bu_ _~onr~ kendir etmesi, Pirene dnğbrmJ. Imdar 1 ... gıd uzcrındc tanzir:1 edilen pltın 
k~ndımc tekrar cttigı,ı;n .bır su_al- gitmesi, Japonya ile üçüzlü bir ı şimd ye k.1d:ır ınuvnr uk ol rmış
dır, her defası:ıda da kımscnın,, 

1 

misak nkdı bir f;ey yapmak iste- tır. Yuıuınlıları durdurmak için ya
cevab!n~ vcrdım. ~~ndan ~aB: yip de yapam:ıyan, ne )'~pac"ğı- pıl ın t.ıarruz r .uvaf 1 ol m::ımıı;ı ve 
k~, h:.ı.d senin en mühım netıce~ı 1 nı bilcm yen, f:ıkat ne bahası- Yun::ın ordı :ru Gör' eye do ru Arna
Hıtlerm .. ctrafınd.:ı.n en mu~~dıl 1 na olursa olsun bir fa~ yet gös- vutıuk topr..ı.ıa ında ilcrlemiştlr. 
'"? en. lıurm~. ı~:::nnmış ~uşa- 1 termckten vazgeçemeyen başı Pındus b ı • inde d .; 4rkıısının 
'!rıc:ınden ı ~ uzakla ni1ası sıkışmış bir siyasct'n lı:ızin ac-ı m üıb ol u, hic değil c pnrUyi 
o.~u. ~lomberg ılc . Baı:?~. \ ~n zini üadc eder. SovycUer Bir- kaybet ·gı • uplıcsizdfr. 
Rı~befü~ opu gelmc ... ı buyük bır liği komiserler meclisi, reisinin D .., kıtal.!nndo.n bir lasmı tecrit 
felitkcttı. . Berlinc d3:vct edilmesi havada edllcı ~ esir edilmiştir. 

. Ri~~ntropun Lo:ıdr::ı.dakı va- bo~u bosuna dönen bh· siyaset s hild n yapıla:ı t 
zıf, ın~n n~~t~ ugra~sı ~.ok- çarlıımn göz bosaya.n bir faa
tanoerı. U§t.kur ı~ı. .Hatta. oylo I liyetind"n başka bir ~ey dcgildir. 
zann~ıy ?I ı.~ ı~ı llitler bile bu· ı Neticenin neye varacağtnd..ı te
nu ,gu,r_mııstu .. -! lmar.yan•n bu ı cıldüdil olanlar göz önünd ki 
fevg:aıade .. s fı~·mc. derlıal. açıkl hakilcntlcrde kendilerine ce\ab 
b şka mun:ı.s1b bır mevki bu- J.mlab'lırfor. 
lun.,aydı, Londra.dan daha erken! ımscviıı Cahid 'ALÇlN 
Jrnldırılacaktı. ---=-- ··•·'"' ' ---

Değişiklik. Ilıtlere har"ciye 1 sker eı·ı· ~ oze 
nczaret'ni ona 'ermek fırs::ıtını t ~.il 

temin etti. fa!Ullafıh, general l d 
Kc:td de olduhı gibi, Ribbcnto!'p Ş he •yesi 
dajrudan d-Oğn.ıya Bitlerin e
mir ye neza.reti f'Jtın.:1a. buluna- ( Eai tarafı 1 inci t>ayfacla) 

caktı. Öyle zannı>cliyorunı ki kilde muamele yapılması karar
li'tlhrer bu tayini ~ apo.ı:ken 1.en-1 laştınlmL~. 
dısine bir ev~t ef endirnci sıfati- Balkc\·lerı ve kaymakamlar 
le sempatik oL."l.n bu adrı.mın Ber-1 l.endılcrine .v~rikc~k her hedi
lindc Lon<lr dakinden dahn. az ~·e torbası ıçındekı eşyaları tcs
zararlı olaca.;"lnı düşfrnüy.ordu. j bit ede~ek torlıaları mühürleye-

I3ura la gayet 'azılı surette 
1 

cek!cr_clır. , . . A y 

anlatmak ı terim hi \ıcnim :Jercl Ş;Jı lla.ke,ırun feclııluırlıgı 
Yon niblıcnt:rop ile lıiç bir Fahsi • Şi?li I_Ialke~:i namına dün vi
dargmlı~ıın yolttur. Onun Lon-

1 
fa~eı.e b~r . m~~caat ~·apılarak 

drnva ilk tavini zamanmdaki ni· ns.rnrlcrm11z. ıçıu ] O bın p:ırça 
yclİer rek i~·i olabilirler. Fakat l P.am~icl~ı }elek ~ahhüd cd~c;
t · b -.bn...,.ıctan itib~en hissct-1 tir. Şı)i Halkcvı bu yelekler ıç;n 
t:ğ me gihoe, o:mn ~ru ve~ lü~ılu ;ı~~ 3~ top.yerli bezin 
ı.c-n lini bc~enmcsi, ı~in ve infiali, v rılr~~ı . ıçtn Sucıeroa.nk ıı~z
İngiltereyi ve İn'?iliz zihn') etini dı~c .Hlayetiıı tavassutu.ı~.ı~ m
anlamaması. iki memleket ~ra-1 temıştır. Bu tavassut 'ılayet 
sında daha ivi b'r rınlasm.a üıni- tarafından derhal yapılmış ve 
dine karşı ciddi bir mania: idi. banka müslıct ccvab vermiştir. 

(fı r1 ası ' r) --»ıı«---=============== lViekteb talebesinin 
8 saatten fazla hariçteki vaziyeti 
çahşhrihnıyac k (B;ıı; tarafı 1 ıncı tıayfada) · · ı ela buralarda d~t"S zamanlarında 

ışcı er göreceği t alebeyi mcnsub ol
duğu m\:!kteb idaresine bildire-

lir.c ~cbr ' rmııl olrr. ı muhtemel 
buluıınwsıruı r:ıgmen dah:ı cenuba 
s rkmı.sa benzentiyotl . 

B· ıki dere ara • · mınbk:ının 
hüyi.ık Wr kısmı Yunan de\'r Ji !eri
nin h!ıl:imiyeti rutındadır clcnilebillr. 

Dııu;m bomba:rdınınm 
Atln:ı, 12 (a.a.) - Dün gece 1ııglliz 

bombardıman tayyıırclcri Arnnvut-
lu un başlıca lım nı olıın Drnc'ı bcm
bm-dıman ebnişlerrur. Bir mahrukat 
deposu, tamamilc tahrlb edilmiş ve 
çık n yan?ın 160 kilometre uzaktan 
gorulmUştur. 

Dığer hir tny:yare filo <ı dn A v- ı 
lonyu. lim:ınmı bo .l.>::ırdımon cd -
rek bır cephh:ıne d po unu berhava 
ctmistir. • 

MRruısız propamınth.lar ce\nl.> 
Atina,12 (a.a.) - 1talynn propn -

gnnd.-ısı \ e 1t !y:ın ı: pa'"'andasına 

re \ c Tü kiye t:ıra! n • n teriredil -
d ı ter= :ni t ttu t 1 d r. 

A :n vutluk 'e 1 ı. n limanları 
{ı,_ r nde 4 kk:ıte deger fa lıyetlcrdc 
bulun:ın İngiliz tayyaı eleri, Giridc 
ilk tnıiliz heyet eriyesınin gel
di..,ı haberleri ve tt 3n - Yun:ın ih
tılafınd:ın do,.::ın ~ tfar mucibince 
Turk - Yunan ittı .. k nın t m bir 
ı:ur tfu tatbikatına n..t Türk matbua-
t nın \•e TUrk mcbusl. rırun kol'l li-
f:anı tt:ılynnlann bu ır.:ın:ısız neşri -
l :ıtın:ı en k-:ıt i ce\ abı vennektecllr. 

ALn::ı, 12 (n.:ı.) -1tılyanların Yu

(Baş taraf, i inci uyf ~} 

Molotofun maiyetinde askeri 
erkfmın bulunmaması 're bir 
çok sanayi şeflcrmin bulunma
sı, siya mesel lcrin d büyük 
bir ihtimama muzhnr olması 
muhtemel bulunmakla beraber 
zir...r-etin baslıca ti ari tesriki 
:nesai ile mün~eb ttır oldu
ğunu gösterm lrtedir. 
Ilir Alınan ko 

lTU.ZU 

Lo d a, 12 ( a.n.) - Amiralık 
daire in en t.. liğ edflmif,;tir: 

f:'m · k:ıt'i sure•te ll'l11.lfun ol
mlli;tur 1 i gc<:cn hafta bir düşman kors::ı.nının taarru.zuruı uğ-ı 
raya..'l ticaret hf~e'.Jini tc~kil e
den vapurhrdrn büyük b·r e -
seriyet kurtulın•ya muvaffak 
olmustur. 

Hatırlard.ıdır ki Alnı ku-
mandanlığı bu kafil"nin tama
men batırıldığını iddıa eylemış
ti. 
Amirallık d ircsi g h f-

ta bir lng'liz 1 fılesınin bir düş
man s"tıh ge · 'nin taarnızı 
u.;;Tadığını bi!di~ti. Jlız• v -
purlurın 1 o ın kurfulmıya 
muv fak olduğu maJfım idiyse 
de ra .} onun kalhnılmamnsı 
mecburiyeti sc ili bu husus 
o zaman tafsilat mevcud d~l .. 
di. 

ı:rnı, Etkni kabul etti 
Londra, 12. (n.a.) - Kral bu

gün B vekili kabul ederek öi!-
le ycıue...~ne alık ym~tur. 

Ed n d~ kral tar mdan lta
bul edılerek y:ıltın doğudaki se
yahati esn:ısmcfu r;ördukicri 
hakkında m 1 m t vermiştir. 

M i.Dknt lı ~ıncla ~ · - t 
Bertin, 12 (a.n..) - D.N:B. a

jansı aşağıdaki teblıği nefiret
ıniştir: 

J3ugün öğl den sonra Hitler, 
Sovyetler B:ı ~i Hılk Komiser
ler rcisi ve hn. iciye komiseri 
Mol fu J·abnl etmiştir. Ye u
zun müdd t kcn i.,iyt göıi.iş
müştür. A an hariciye nazı
rı Von Rib~tr p mülakatta 
hazır bulunmuf,tur. 

Ha..ı. ;c·~ • ~r muavıni 
Dekan.ozo Lu ziyareti esnasın
da Mol~tofa r fakat etmiştir. 

Hitlerm mub3.fr:r'. kuvvetleri
ne :ım?n ub bir kıta llol tof ~ 
diği m n ve dönerken sel· 
resmini ifa cbn~.r. 

BcrUn, 12 (a.a.) - D.N.B. : 
Hariciye naZirı Von Ribhentrop, 
Sovyetler B:rli-i halle komiscr-1 
leri meclisi ıcisi ve harici~ 
komiseri Molotof se.refinc bu 
akşam Kaiserhof otelinde bir 
resepsiyon vcrnıi. tir. Bu re.:.cp· 
siyond :Molot0ftan ba l'a ~
fırler ve devlet, P3rti ve ordu er
kanı hazır bulumn:.ışl:ırdır. 

l\tOlot.oftın mm ti 
B tin. 12 (a. n.) - D. N. B. btl

d:riyo •. 
So\ yetlcr birligı ~lk koı.niserlm 

Ankıır", 12 (Hususi) - 1kt~d ve 
Sıhh:ye \"ek"ıletlcriı de hazırlonmnk
ta ola:ı; ndc ~ekiz . aat \ eya daha 
az ç l ı. k i ler h:ıl ... kındakl tnli
ınatn mc i ı • l cd l~tiı". 

cektir. 1 
Di~er taraftan ~aarif idare

si ve biltün okullar, talebelerine 
devamlı surette mektcb kasketi 
giytlirecekl~rdir. Buııların gi
vHmcsini temin etmek maksa
diyle Maarif Müdürlüğü, tram· 
\"a) lura ve s:ıir ,·csaiti nakliyeye 
binen taleb~lerin pasoları oldu- , 
ğu halde kasketsiz olanlarına 
paso bileti verilmemesi için Ma
arif ve :Milnakalclt Vekaletlerine 

1

1 

müracaat cd.x-ektir. Okullar da 
mektebe ~askctsiz gelen talebe
yi o gün ve kasketli geliııciyc 
kad:ır mektebe alınıyacaklaidn·. 

ı:i:ıni •~nı isU, tG:-bbü 1er. yeni bir ~~~~~~~~~~~~~· 

Bu t.:ılıın. l! n eye göre kın~ \ e 
ars<.>nik ı !er mi " ı;a.n sam yi itjlerin-1 
de, cıva mıyi i) rlnde, htlva gazi 

ve ı,ok f brl.;{al ınnda, tüty;ı sann -ı 
ylınde hı.kır sanııyiiude, nlliminyuın 

fırınlarında, kauçuk imalatmd:ı ca
lışnnlar sekiz saatt n fazl.:ı ça~ ırıl -
ıruyacakl:ırdır. 

--:tııa:-

a a 
( ea, ta .. afı 1 ln<:l uyfada) 

partiye ınt;yyaldir hi bunlar, he~ 
noktai ııazaıdan Mısırın kat'ı 
bir ı.arar Yermemesi ne ta1 af tar 
buhuımaktad t'. 

Ahmed Mahir Paşa, parlfı.
mcntoda a _ri vaziyet hakkın
d~ bir taktir ,-e~~ğini beyan 
etmifitir. Bına nnleyh, çok mü
lıiın müz ~erelerin cereyan et
mesine intii!ar ctmelt lazımdır. 

Simdılik g rek ın kezi hiikü
ınette, gerekse Yilay.etlcrde ga
vet sakin bir h v hüküm sür
mektedir. lta.l. ·anın Yun:ııllsla
na tecavüzü' e Mısır üıcrinde 
hnvn faaliyctbin aıtm:ısı halkı 
tehl.'a dü• · emekte Ye hayal 
gayet sakın bir sure te. tabii sey 
ıı de cıevum ctml"ktedır. 

Hür l• srıların IJir 

Eğer u·;yle yaparsanız emin olu- 1 

nuz ki bu çok lclıinizd olacaktır 
İnkarda ısrar etmenizin hiç bir 1 
faydası yoktur. 
Bıilcndin fesi şimdı daha ho-. 

ğuk çıluyor.Ju. ı 
- Siz hayal görüyorsunuz. 
Sorgu hUkiminin de e:esi yü!c

scldi: 
- Hıı.yal görmiyoı uz, haki

kati söylüyoruz. Siz hill:~ inkur 1 
etmekte israr cdmiz. Bızim di
r- "zd~ mc ~uu b..,his kadın hak
kın · ;ı J..;ın'\ c tii delili va.... Siz
den ya'nız bazı t fsilat öğren
mekle iktifa cdeccğız. 

- El nizdcld d lillcr ncdır? 
- Bunu elbette s n::ı. söyleye-

meyiz. 13C'rabcrce nJır cezada 
mahkeme cililirl,en c '\: a evra
kının okunuşu sır::. .. "".ı &iz de 
bunları öğrenirsin;z. 

- Yalan sciyl ·yor uııuz. Elı
nizde hiç bir ın·· t t l yok. 

- Dıkkat cJin, bı~: t ıkir e
diyorsunuz. Bır d b tavır 
\'C lıarcketlııi- t ' rriır edecek 
olurs hakkımz 1u Lu yolda da 

gcrllt'r.1e l:aydetmi,"° . Yl!Il n ordu
larını ikiye bölmek t bbustiııdc bu
lun:ı.n üçüncü dıı.[! f.rk.ısının hemen 
t :ımen imhası ile YunanJıl:ırın P.in 
dus d::ıı;larınd:ı nldıkl:ırı zaf r fizc.rinc 1 
Epir sahil mınt.tlmsındnki :ltalyan j 
kUV\ etleri de süratlc geri çckllmeğc 
ıncC'bur knlm l:ırdır. 

Dun gece Atin:-ya g<.>len haberlere 
göre, tt.aıy .. nJ.ırm ba ı 'catı lı::ıval:ırm 
fena git?!lesi dolnyı 'le ciddi rn· kü
liıta u"rnmaktmiır. ttıly:ınL:ır :Knl:ı
mas ırm;ı .. mın vlıdiS:ndc Camurn 
rnpl nmak tehlıkeslnc rnuruz bulun-

bir zabıt tutınağa mecbur ola-ı 
ca ~ız. Fakat rcv b verin haka
lım. Hiç b:r cürüm ortağınız ol
ın::ıd\~'1 nokt ın.da ı için bu ka
d::u: i rar ediyorsunu~. \ e bil
has a bu ısrarın.: esna.c;mda. 
niç"n bu 1 dar h yecanlanı -
yorsunuz? 

- Feci bir ::.Jli hnta i§lcme
ııizc mfuıi olmak i ·yo.rum_ Bir 
kadının nrunu~uıı hık ız yere 
silinmesi güç b:r l ~ e Eiirmeni
zin oni.uıc gc nı~k i tiyoı um. 

- Q l;.ı:ı.clın kimdi! ? 
Sorgu haki.mi bu suali o lrn

dnr ııisikolo~· h'ı n.ldtte ve o 
kad:ır fı.ıı.i sormu u ld, Bülen-
din a.o~ınclıın . ıi ihtıyaıi: 

- Mü7r) yen lıaıımı ! kelime
leri döki: Jü. 

Bu söz iı 1erin ~ ... .:;a kalkruı 
ad.3.mların gürültiıısü duyuldu. 
Sill 0 u 1 ' .imi: f 

- Bu n kt yı itina ile 2 ptı ı 
gcçiriıı.z! diy d ya emret
ti. Sonra vakit g • · meden Bü
lende sorm ı..·ta d ,. t:..m etti: 

- Çok ı:n· rı>l: Demek ı:riz Mü-

Parti eclis 
Grupunun 
iç t imaı 

(Bö!ş tarafı 1 incide) 

lu kürsüye gelmiştir. 
1...""3.hatm~ n:_vzuımu Büyük 

Millet Meclısinın vernıı.ş olduğu 
son tatil kararının ru IJd nden
bcri geçen zaman zarfı. ' si
yasi ahval v ltidis:ı.t ~,.kil ct
mi~ir. 

Du hiid ve mescleleri Tür-
kiyenin durumunu ve takıb et
mekte oldu_: uw.ımi iyaceti 

1 
yakından -ve uza 2.!.tka.lan -
dımn bilt · n cı •. et.eri iki saat 
~ad:ır SÜt\:n bir :ıu zarfın
da H:mciy V c til ı:mz iaalı et -
miş ve O! dan ra sö ... alan 
lıatipkrin bu m~ "l 'ler~ v lfü.
kiımt?te tc ili • !.eri 
re b SVCK IDl.li Dr. :.efik 
drun bizza. c b 
icabcden i.zılıat:t 
tur. 

İzah~ V" beyanat tamamen 
umumi heyet taraf ınd tasvib 
olunarak s :ı ı-15 de ce eye 
nihayet \ crLlın ~ • • 

-->ı•«-

Edirned3 
çe iUy 

ha 
( Da~ tuafı 1 lnel aayf ada) 

ki tahribat hakkında.ki haber· 
ler bütün .Almanyayı dola§ • 
maktadır. 

Bir Alman gencra1inhı mlihfın 
bir 

Zi.ırih, 12 (a.a.) - P.eutcr ajan • 

sından: 

Ger:eral Kabi eh, Köln!schc Zd
tungd;ı nesre · ş oldı.:..:..U bir maka
lede, cAlman h va ı,uV\e.U İnin har
bi kazmuımıyac:ı ru> l :lydcttikten 
sonra s nlıı.rı ıı:ıvc etıncld.edir: 

Bu ıht:ır, zaruridır. Zira Alınan 
mill tı niltbinlı e kapıhn:ıktıı ~e k:ır
b!n hııva 1 UV\'etı ile kazanılabilecegi
nc inanmaktadır. 

Hakikatte .ise lib gel: enin ye-
gane çare i, ingıltereye asker ılır ı; 

etmektir. 
Suret.i umuımyroe h:ı1 • pike tay-

Y rcl rinin P ' ya.da e h 
:ı:and rmıı o d nu z= r. 
Bu, dofnı değildır. ilin kuvı"t?tl n
rr. ·n pek buyuk bır yardımda lun 
duğu muhakkak olm:utlıı b8abcr, 

Polonyayı 1 bn, · l~ 

Va .,oı.;n da ordu tarafından :ı::ıpte
dJıı., t!r. Çünkü lıa\·ıı kuH eti · 
kend b.: larına bu eh..oin muka -
m tini kır mazlardı. 

Gcnercl., r.cücc olarak, Dbyle de
mekt dir 

O dumu,u t:ık• iye etmek lazı dır. 

Ç • .u!kü tn -eye yapl ::ık bir !u-
m h bı k!lt'i 'r netice \e· 

Frans1Z filmind 

VENTURA 
,.e arlmd!l.5l:ın cazını 

elin yfülz. 

• Iuslı i: P~ UL ~IJZRAKİ 
Başrollerd : 

MO 1A GOf A - GDGO ASLA. 
d:umlar ve ~arlnlar 

Operet filmi 

Si E SINDA : BUgUn ma "nciflrden 

1-Çi~ ve Japo w.u •!r&tJJ · ·rı f ·c ~ini musavver 111uaızam f(i , 

TÜRKÇE SÔZLÜ 

BARA ST ft !c:<- rLS ASTHER 

olro:ı.mı~ ı. 
&>rgu hakimi 

du: 
- NerC'dcn ta.hının 

B Iıus 
im d 1 · 

n· ~ 

'-· F .. kııt ert•l:; çok oluyorsu
ı ll?.. il i ı. . rna ta li\ık 
c .n bu ru:' t ' ı kurcalamanı· 

z:ı. müsaad~ cl ı 
- Ya, d mck ? 1enen hn

mml:ı aranızda herltcstcn mah-

salıneye vnzo
RA'n.:n muht~ m 

- filmi. 

rem tutl -unuz bazı lıusuzi mu 
n sebat 'ar? 

- N demek istiyorsunuz, 
PJ_ cd rhn sözlerinizi) dık.kat 

. .. iz! 
- I Bülencl Beyin EiOU 

sözlerini ~npta geçirme) i unut
! & et Biilend B y. Sizin 

i J ayatınıza mlidah:ılc et
meı; m a!ecef mecburum. Siz 
b'r mücrimsiniz ve cinayetinizi 
i iraf edıyorsunuz. l"akut bi i 
h:Jdkat g-türecek, bu i i mn -
mile ayclı.nfutucak lüzumlu tnf
d · u ve ekten imtina ediyor-

:! dikkatle teU ık 
cdıldi~ zamruı lr..ı i~e bir suç 
o l!: ~ :u... olduı!ı.ı ve bumm da 
l · "J n H .... mmdan ba .._ ı ol 

- t'i sckildc anl sıln":Or. 
b ı ikL'lci mücrimi de t~v

ı.: · ed ı-, ondnn da he :ı.b o -
c hi:ır. s· .. inkfı.r yoluna lJtıkca 
h. lıa!til. ti bulmal: kin ı ı· 
ctnı .:;c ve ica.b ederse cemiyetin 
ı nfa · icin hususi hayatınıza 
d m·· alc etmeğe mecburuz. 

(Arkası"\: ) 



Fakat Yusuf, bir kol baskı dlin
flıesilc hasmının altından kalktı. 

Yusuf, afallamıştı. Birdenbire alta 
düşüsüne sinirlenmı, ti. 

Güreşin on altıncı dakik:ısındn Yu
sutun çapraz:l:ı h:ısmını silrüp çeııgcl
llycrck alta nldıgı göruldü. 

Kııtrııncı, hasmının altında on da
kika kadJr kurtulma}{ için lmTandı. 

Nih:ıyet Katrancı, Koca Yusufun 
bir kündesini sıyırtarak kurtuldu. 
H:.ısmımn elinden kaçtı ayag:ı k:ılklı 

tki pchfü: anın güre~i çok tatlı idi. 
Her ikisi de b'rlb'rlerini incitmeden 
mahirane oyunfar tntbikilc yenmei;e 
calışıyordu. 

Koca Yusu! d , Katrancı da güreşe 
giriyordu. Tedafüi \ az'yct :ılmam15-
lardı. Gure~i ç. buk bitirmek istiyor
mdı. 

Bir aralık, Katrancı ha".l'lltnı tek: 
ııaçn ile altına aldı \ e kundelcdi. 

Yusuf, tchl kcdc idi. Bereket ver
ııin kundc aşmadı. Yu urun kalı;aları 
çok ı~avi idi. u:ylc 1 .. olay kolay dağı.
tılamazdı. 

Katrancı, t('t'S kepçe, sarma, kün
de, paça ka na.;: o:;unl:ırının bkini 
bıraktı, birini nldı. 

Yu ı.!, hn 11nın oyunlarını hep 

rad:ın seneler geçti. O, yalnız çifıçi 
likle ve köy koruculu::\u ile h"yatı
nı kazanıyordu. Fak~ nerede buyuk 
güres olursa gidiyordu. H:ıkcmllk e
der~ be,;, on para alıyordu. 

Aliço, güre.'.]lerin seyircisi olmu=>tu. 
lhtiyarlık çökmüştü. Eskı b;.ışpehli

vanlard:ın ortada yalnız Kavasoglu 
Koca tbrohim vardı. O da ihtiyarla
mıştı. 

Oku.Y'..ıculanma Aliçonun so11 gü -
rcşıni yau.cağım. Bu, gureş Sufüın 
Han idin huzurunda olmuştur. 

Alma ya imparatoru Vılh ' 1 Sul
tan Hamitli ziyarete geldıı'i znm::ın 

pa~ .. ah imparaton.ın huzurund:ı bir J 
çok hurerler go tcrmişu. Bu mc··an
da ceksen yaşında olan Ka\•asoğlu ile 
yetm·s bu kadar ynşma girmiş olan 
Aliı;oyu d::ı huzurunda gürcı;tirmişti. l 

Bu gürc.>ş çok enteresan bir mev
zuu h~i • olduğu için okuyucul::ırıma 
sunaca ım .. 

AI:çodan sonra Çolak Mollayı ynz
maga başlayacağım... Çolak Molla, 
harikulfıde bir güreşçidir. Bu, pehli
vanın ayarında giıre;çi nndlr gclmi~
tir. 

(Arkası ,·ar) 

söküyordu. Nıhayct, sarmrıd .. n üste 1 1 
döncıu. Radyo Programı 

Bu sefer, Katrancı :ıltt:ı k::ıldı. Gü- .. ..,....., __ ,_. ________ _ 

reşin hcyccaı ı o kndar yi.ıl;sclcti ki, 
hemen her daklka pehli'li unlardan 
biri yeniliyor gibi oldu und:ın seyir
ciler <'rasıncla kı :ı \ e kcs:k seslerin 
purüzleri i" tıli) o, du. 

Hulasa, nlt ii.:ıt olarak güreş tam 
kırk beş d. kika ürdü. En son Yu
suf hasmını r.ltın:ı ulmıstı. 

Bu, nlb .. lıs gı.ıre in kırk ikinci 
dakikalarına do ru olmuştu. 

Yusuf, h. mıı ı altına alır almaz 
k'ündeye doldutdu. H. smının kalça
larını dngıtm. a calı ıyordu. 

Kollan ço • u un ol:ın Yusufun 
lı.ündcsi yen 1 r, yutulur ~ey d~l! ldi. 
Nıha~~t K. tr:ıncmın kalçalarını 

dağıttı. Artık 1 ımde a abilircll, Tek 
bir tehlıke l ... rr:m topuA kcnncsi olıı
bilirdi. 

Yusuf, topul. ellemeye dikkat edi
yordu. Hı:ı r nı •. kıya almıstı. 

Kntrancı gidiyordu. Aliço, işi an
lamıştı. Olduğu yerden ayağa kalktı. 
Yenik \'aZJyclini tetkike koyuldu. 

Katr;ıııeı, topuk elcmc•ye yeti~e
memişti. Sırtı.ı;tti yere \urdu. 

Yusuf, ha.;mını itiraz göti.irmcz bir 
şekilde tam çh i yukarı maglüb et
miııti. 
Katrancı kırk beş dakikada mağ

lüb oL'nu tu. 11.iraz edecek yeri yok
tu. 
Katrancı oldugu yerden mahçup 

bir halde kalıttı. Hasmının elini falan 
sıkmadan meydo.ından k:'çnr gibi uzak 
la~. 

• • • 
Aliço, artık curt'Şi bırakmıştı. A-

1 YURDDA SABAH j .................... .,, 
Edirnede Halkevi 

faaliyeti 
Edirne (Hu usi) - Halke\•imiz 

1arafınd:ın şehrin muhtelil noktala
nna vazedıln ek üzere hoparlör tesi
satı yapılım; ı etrafındaki tasu\"\ ur
lar yakında fiiliy:::t sahasm:ı girmek 
üzeredir. 

Ayni z=:m:ında, Vize, Keşanın Pa
~yiğıt koyiındeki Holl,evlcrinin 
ikmali !~ aun.1 ve ı~·c:ıtına sar!
ohmn.~; illere Halke\'leri umumi 
mcrkeZi tarafından icap e(le:ı yar
dım y:ıpılmı!'tır. 

OIRKECI 

Sa!kım~ööl.t Demirkapı 

Halil Sezer 
Karyola fabribsındaki 

sergiyi ziyaret ediniz. 

13/11/1940 ÇARŞAMBA 
8.00 Program ve memleket saat 

aynn. 
8.03 Mu:ııl.: Hafif program (Pl.) 

8.15 Ajans haberleri. 
8.30 Müzik programının devamı 

(Pi.) 
8.50/9.00 Ev kadını - Yemek lis 

tesi. 
12.30 Program ve memleket saat 

ayarı. 

12.3J Mi.ız.ik: Karışık şark!lar. 

12.50 Ajuns haberleri. 
13.05 Mi.izi.k: Karışık $Urkıfor prog

ram.::ıın clevn.ını. 

13.20/14.00 Milzlk: Radyo ı:alon 

orkestrası (Vlyolonıst Nccıb Aşkın 

idarcs;ndc) 
18.00 P.ogram ve memleket saat 

ayarı. 

18.03 MiWk: Oöa musikisi (Pl.) 
18.30 Konuşma (Dış polltik:ı hfıdi- ı 

seleri). 
18.45 Çocuk saati. 
lll.15 Çocuk için müzik. 
19.30 Memleket saat ;ıyarı \'e ajans 

haberleri. 
19.45 Muzik: Fasıl heyeU. 
20.15 Radyo gazetesi. 
20.45 Müzlk: Buyük kiime s:ııı 
21.10 KonUillla (Ncsliını1ln h:ıynt 

\'C sıhhati). 

21.25 Müzik: Berııber s;:ırkılar. 
21.45 Mfrı.ik: Riyascticümhur ban

dosu (Şef: İhsan Künçcr). 
2:l.30 Memleket saat uyurı, Ajans 

haberleri; Ziraat, Esham - 'l'alıvillıt, 

Kambiyo • Nukut Borsası (l'iynt.) j 
22.45 Muzik: Cazband (Pl.) 1 

23.25/23.30 Yarınki program ve 
kapanış. 

l_A_s_k_e_r_li_k__..i ş_ıe_r_i_.I 
Fatih Askerlik şubesinden: 

1 - Askerliltlerinc k::ırar vc.dlmiş 
olduğu halde muhtclı! sebcbleı le ye
d~ subay okuluna . C\ kcdilmcmiş 

ofan yuksck, tam ve orta ehliyetn::ı- J 

mel:Icrle yine kısa hizmet h::ıkkını 

haiz olduğu halde kampl.ıra iştir:ık 1 
etmemiş chliyetnamesizler 1 Mayıs 
194 l de yedek siıb:ıy okuluna sevl:c-1

1 
dılcceklerdir. Bu scbebdeıı: 

A - 1940 yılmdn lise \'C muadili 
mekteplerle daha yliksek mektepler
den mezun olduğu halde tah ile de
\ am ctm.iyecck ol::nların. 

D - Yol:l:ımasını ynptndıgı \ c ye. 
de!; ~ubay okuluna sevkedildıgi halde 
mektebe geç gittiğinden \ t>y:ı sıhhJ 

sebebden dolayı mektebin bu de\TCSi 
ne ye.Uşememiş ol:ınlurın, 

C - Sıhhi mazereti hesabiyle er
tesi seneye bırakılanl:ırın hemen 5u. 
lıeye ınür:ıcaaU:ırı Ufın olunur. 

Deli Şehzade 
Yusuf izzedd. n 

(Ba~ t:ır:ıfı :? inci sayfada) 

sözü mutl::ı.ka istibdad hayalle
rine vüs'at verdiği bir :ında söy
lerni:ı olacaktır. 

Veliahdin Çanakkale<le En
ver Paı:;ayı tokoatladığı ı?ayia:ı 
çıkmıııtı. Bunun aslı yoktur. Bu 
şayianın Enver Paşaya hic de 
hoş görünmemek tabii olan ba!5 
kumandanlık vekaletinden çe
kilmesi ti!klifindcn cıkmıı.; olma
sı pek mulıtemcidir. 

Veliahd bir gi.ı.n kızkarde i ve 
dnmad Serif Pasnnın haremi E
mine Sultanı ld•>;;umu H. 1290) 
1stanb..ılda Dh anyolunda ki sa
rayında zi~ arete gitrrıiı:;ti. 

Bu ziyaretten dônüı:ıte Kara· 
göz gazetesi sahibi l<'tıad beyi 
görmek arzusiylc Babıali rad
desinde Karagöz matbaasına 
uğradı. Efendinin matbaayı zi
yareti ilk defa idi. Veliahd elini, 
kolunu sallıyarak merdiYeııleri 
tırmanıyordu. 

Loş koridorda rast geldiği 
nrnharrirlerdcn birine amirane: 

- 14"\ıad burada mı? 
Diye sordu: 
Muharrir - Evet efendim. 
Vcliahd - Düş önüme öyle 

ise .. 
Veliahd, muharriri hademe mi 

sanmıştı acaba? 
Yusuf 1zzeddin efendi pek 

hoşlandığı Fuad bey ile geç 
vakte kadar konuştu. 

Fuad beyin ehibbasına anlat
tığına göre: Veliahd bu ziyare
tinde en ziyade öliimden bahset
rni;ı vt• söz arasında: 

- Ben ölürsem, mezaruna 
bir çelenk g~tirir misin? diye 1 
sormuş idi! . 

Efendi bir gün istimbotla ı 
Topkapı sarayına gitmek arzu- 1 
sunu izhar etti. İstimbot Sarav
bunıu acıklarmda iken lrendisii1i 
denize atmak suretiyle intiharı 
düşündü; belki bunu cvYclce tas
mim etmişti. Bir gafleti11den is
tifade i.imidiylc gözlerini karşı
sındaki yaverine dikti. Yaver 
bundan şübhelendi. Dikkatini 
artırdı. 

Efendi, yRvcri bir vesile ile ya 
nından uzakla~tırmak istedi. 
Şübhcsi artan yaver bu Ycsilcyi 
bertaraf etti. Efendi kendini 
denize fıı latmak caresini araş
tırmakla devam e<livordu. Niha
yet velinlldi bu fikirden vazge
çirtmek için yaver: 

- Efendimiz! Kendinizi deni
ze ata.bilirsiniz! Fakat maksa
dınız hasıl olamıyacaktır. Ku
lunuz gayet i)i yüzerim. Arka
nızdan ben de kendimi denize a
tacağım. Sizi yakalayıp karşı 
sahile çıkaracağım. İkimiz de bu ı 
halde sırstklam çıkınca topla
nan halka riisvay olacağız. Ha
reketiniz bundan ba~ka şeye ya
ramıyacaktır? . 

Yaver, Yusuf İz7,eddin efendi· 
nin basılacak damarını bulmuş
tu!. 

Halka rüsva olmak efendinin 
gururuna dokunurdu! 

Yusuf İzzeddin efendi kendi
ni denize atmaktan ferağat etti! 

Vcliahd intıharmdan üç ay ev
\'cl babasının mabeyincisi I•"dh
ri beyi yanına çağırttı. AbdiilB.
zi7..in nasıl intihar etmiş olduğu 
hakkında ondan uzun uzadıya 
ve tcfen·üatiylc izahat istedi. 

Bundan sonra her vakit baba
sının intiharından bah3 ile bu 
babdn herkesten malumat ara
yıp durdu. 

Bir gün Nesib beyle konuşur
ken: 

- lnsan ölürken ~ok evca 
duyar mı? 

Sualini irad etmişti. Nesib bey 
bu sualdeki maksadı hissettiği 
için: 

- Ah, efendim! Öyle müdhiş 
imiş ki ülümiin kentlisinden be
termiş ! cevabını veı mesiyle e
fendi kızmış ve: 

(Arlmsı \:ar) 

= 
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Şehir Semti Mnh:.ır .. ıı soı • .-k N cınaı Aylı1t ~ctlı 

tiyatrosu Kasınıpa1a Beclrcttin Hanız lmp.ı 43/18 Ardfye 1'7 oo ? 
temsille& j Haliç Sütlüce Mehmet nL<a 1fa'l1nn' Çeşme hnzncaJ .2 oo 

Tepebaşmda Dram Kısmında 

23/11/194-0 çarşamba günü :ıkşamı 
Saat 20.30 da 

Beyoğlu K:"ıtip Mus~fa Tel 16 ı:.v 4~ oo 

P:mg:ılt 

Taksim 

Çelebi 
Pangnıtı 

Şehit l\~uht:ır 
Scymruı 10 Ev r oe 
Cumhuri)ct Kr':tal binası 
meyd~nı el h"liııdc kat 1 oıfa No. D IO 00 AYAK TAKiMi ARAGINDA 

latikla! Caddesinde l<omcdl Kısmında 
13/11/1940 car·r mbn günı.i günduz 

S.rt 14 de 

P;ıngnlh K•)crıtepe Cı.imhuriyl't 83 Ev l Jnci kat ıtS 00 
Yukarıda yn;;ılı c• 11fık 31/5/941 eününe kadar kiraya veıikccktir. İhalesi 15/11/1940 g6n(1 ıınnt 14 de yn~ 

lac. ktır. tstekblcxin mczkür giın ve sattc % 7.5 pey akçelenlc birlikte Beyoğlu Vakıflar Müdürlüi;<üne müra.-ı 
ÇOCUK OYUNU 

13/11/1940 Çarş:ımb:ı gunü akş.-.mı 
c::ıatı:ırı. ırl04 llJ, 

Sn:ıt 20.30 d:ı r ·-; 
o A o ı I fTllALAT \'e hlRACATÇl 

Uer tarafa otobüs vnrcl1r M Uesı:eselerin Nazarı Dikkatine 
~===...:...._.;:...:::' Bağdad, B:1sra yolu ile dünya-

DA VET nın her tarafın:ı müs:ı,d şcraltle 
ltt:ı.nbuı Mliddclumumillğindcn: her türlü e~ nakliyotını deruhdc 
İstanbul htildm m:.ınzcdi iken Dl'v- eder. 

tek C. M. U. mu:mnligine t<1yin kı- Bliro ÇAKER YAZAROÖLU 
lınan Mun r Hu rc\·in fıcdcn meıru- Galata Karaköy Sem;et hr.n 
riyet:mızc ınurac:ıati. j Telefon: 41773 

Bir Bobinör Ustası Alınacağı 
Hakkında 

İstanbul Elektrik ,Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden 

İdaremizin Şişli alel.>esi için imt.ihand:ı gö&tereceSi liyakate göre sa
atte 50 kuruş ucret varilecck bır bobinöı· ustasına ıhtiyaç vardır. 

tteklilerin nu!us hi.ıviyct cuzdnnı, hüsnı\lı:ıl vesiknsı çalışmış bulundu
ğu müesseselerden :ıldıkları miiddetl hlzmet vesikalarile birlikte idarenini 
Metro - han zemin katındaki zat işlerine müracaatlan luzumu bildirilir. 

(10758) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Tarlol>:ı;;ıı ~ubesi milkdleflerTnden Poliksenl Abclla n:ımınn tarh ve teb

liğ o!unan .,:erasct ve intik:ıl \"erı:isi nlcyhindc itir:ızen vermiş olduğu 

6/2/1939 gun ve 1588 k;ıyıd numaralı istidaSUlda şifohcn izahat talebincM? bu
lunmuştur. Komisyona davet edılmek üzere kendisine tebliğnt yaptırılmak 
l:stenilen mumailcyh l.lcyol:lu, Parmakkapı, Çukurç~me .sıok:ık (5) numara
lı evini satarak Yunanistana gitmiş ve burada tebclhibC salahiyetli lıir vekil 
de göst.-.rmediğinden tcbliğııt y;;ptınlamamıştır. 

Talebi vechiyle on beş gtin zar!md.-ı 3 numaralı itiraz tetkik komlı:yonu
na muracaatı tebllg mak.:ımına kaim olmak üzere ilfın olunur, 

(10780) 

1 DENİZ LEVAZIM SATIN ALMA KOMİSYOMU İUNLAftl 
'--·--' Marmara. Üss\i Bahri K. Satın Alma Komisyonundan: 

Clrısl Kıloeu Tahmıni fiyatı Umum tut;rı 
kuruı S. Lira 

Lahana 25000 5 
Pırrıs:ı 37500 4 
Ispanak 37500 8 > 
Patates 70000 6 5-0 15700 
Kuru soğan 7000 6 5-0 > 
Semlzotu 6000 6 > 
Salçn 5000 25 > 
1 - Yukarıda cins ve miktarı ya:1~ yedi kaleırı seb:t.e kap;ılı zart usu

lile eksiltmeye konulmuştur. 
2 - EksıltmC"Si 25/II. Teşnn/1940pawrtesi günü soat 15 de fzmitte 

tersane kapısındukı komisyon binasm<ta yapılacaktır. 
3 - Bu i~c aid şartn;ıme bcdelı,lıo14fak komisyondan alınabilir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edetek ısteklilerin 2490 sayılı lrnnunun istcdigi 
ticaret vesikalarını ve 1177 lira 50 1 u•uştan ibaret ilk teminatlarıle birlik
te tanzim edcı.:e:klcıi teklı! mektuplnrı'lı muayyt>n gün ve s;ıattı>n fanı bir 
saat e•·\ eline kadar komisyon başkan1ıı::ına vermeleri. tl05Cl2> 

1 Aded 
1 > 

(: .. 
Kiiçuk boy k:ıc;a 

Yen.ek mı:ı:;nsı 

14 > Isler 
28 Metre Siyah mııs:ımb:ı perdelik 

um;amba 18 > PerdelH: siy:ıh 

ıo Adro Jstor Uıl:ımı 

20 > Lastik çi2nıe 
1000 
1000 

100 
4 
3 

> 
> 
> 
> 
> 

3 > 

G > 
850 Metre 

10 Adcd 

Cıvata nuın ı:.omun 5 s/m 
Cıvat.-ı m:ı::ı <ıımun 6 s/10 
Diki;; if;'llc i 5 No. 
Ma.a ört.usu t:4Xl.5> 
l..avabo •buyük} 
L:ıvabo ayımsı 

Hezaren .c:arı srındalyc 

LıJstik kablo 
Dövme demir irtibat bokru 

1 > Kapalı sistemde maneple 
2 > Tablo s!goı tası 
ı > 1.3 omluk on mukavemeti 

30 Kilo Gaivanhli s .. ç 
Yuknrıda cins ve mıkdaıı ~ :ızılı muhtelit cins e~ya ve m:ılzcmenin her 

bir knlcıni a~-ı·ı ayrı 18/2. 'flo~rin/J!J40 ı>azurtcsi günü srıat 14 den ilibarcn 
pazarlıkla alınacaktır. ' 

lsteklileı-in lıclll gün 'WC saatle t::ısımııaş<ıd:ı bulunan 1':umisyona mürrı-
eaatları. 

Sahibi: A. Cemalcddln Sılraçoğlu N~ıiyat MtidOrtl: Macid Çetin 

Basıldığı yer: (H. Bekir Ci.iraoylar ve Cemaleddln Saraçoğlu m:ıtbaas.l) 

ve 
Esas No. Yeri 

71 Kndıköy A 'tuni:ı:ııde 
koşu yolu en e~ki 
60-62-64, e ki 58-
58-60 yeni 94.96 

149 

, 
150 

153 

Kasırnp:ış:ıcl:ı Eyyii
htim Ahmed mah. 
C.ımd şerit: sok. F~. 
38 - 38 Mıık. Ye: 41 
ICnsımp:ışad::ı Eyyı1-

hüm Ahmed mnh, 
Camii şerif sok. &. 
38 - 38 Mük. Ye. 43 
Büyülrada, Aynni
kol:ı CDd. Es. 26, 
Ye. 32 Mlik. 

154 Büyük:ılla Ayani
kola c:ıd. Er, 26 ye. 
32 Mıik. 

259 Arna\'Ut.küy, es. Ytı
hudi ye: Tokl;:ed ve 
Abdulhak Molla 
sok. Es. 4-14 ye. 
2-4-12-32 t.ıj, 12-30 

270 Hcybeliada Değir-

273 

275 

2'1ô 

277 

278 

279 

310 

453 

ml'n .sok. No. 2 Mı.ile, 
H!'ybcliııcla !>eğir

men sok. No. 2 Mük. 
Hcybcliadn Değir 

men sok. No. 2 Mi.ik. 
lleybeliada Değir
men sok. No. 2 Mük, 
Heybcliacla Dc.ğir

men sok. No. 2 Mtilr, 
Heybeliadn Degir
men sok, No :? Mılk, 
fff'ybeli:ı.da Dcgiı -
men sok. No. 2 Muk. 
IIeybcliado:ı Değir-

men ~nk. No. 2 Mi.ık", 

Heybeliada De~ir
mcn sokol. No.Miik. 
Koc:ımustnf:ı paşn 

malt. St!zcnde vı

Ramaz:ın Ef. sok:ık 
Es. 2-44, Ye. 7. 36 
Büyukada Madl'ıı 
mnh. Ayn,..iko'a sok. 
Kocıımust. fn prı~-ı 

KCıtip MU<'lahattııı 

mah. Hekimoğlu Ali 
paşa ~kak f;, 240 
Y: 266 

469 'O··kiıdar, Altuniz..-ıde 
Çilehane roı. er: 17 

481 

484 

512 

675 

Eyüp, C<-Zri Krısım
pıış:ı mah. Çömlekçi 
sok:ık Es: YC': 31 
Fatih, Ho<'a üveyiz 
mah. F.s: Kireçh::ıne, 
Ye~ llırlrni ~ı i! sok. 
Es: 12 - 4 Ye: :!O 
I'ııtib, Bnşcı Murat 
ımıh. Zind:ın nrkn!;ı 

sok, Es: Z Ye: 6ı; 
Beyoğlu, Kfıtipmııs

trıfa Çelebi m:ılı, 

Baltacı ÇıJ{mnz..ı Es. 
25. Ye: 31 

738 l";ıtih Sofular malı. 
l\lulla Husrev ~vk. 
Horhor cad. Es: ı Y: 
123 

742 Fatih, Sofular mah. 

744 

Yeşil tekke sok. Eı:ı: 
48, Ye: 72 
Fatih, Sotulnr m;ıh. 
Ycşıl te}:ke sokak 
Es: 34 

745 F::ıtih, Smıılar mcııı. 
YL'Şil tf'kkc sokak 

F.B: 36. Ye. 52-68-70 
807 Deyoglu Feril<öy Bi -

rim i kıcım Kostan4 
tin sok. r:". 47 
Aksaray Yalı malı. 839 

865 

Alboyacılnr rnk. Jı:s, 
G Ye.!? 

Eytam Bankası 
Kıymeti 

6050.-

900.-

700.-

500.-

300.-

.02.-

70.-

15.-

42.-

36.-

~.-

56.-

61.-

85 ........ 

42.-

153.-

49.-

100.-

665.-

84.-

306.-

90.42 

291.49 

65.-

79.-

484.-

80.-

2373.-

22.-

Ncv't Mceatıaaı Dcpozrtı-. 

Knrnn.or"T"e Rlnn 6 hckt::ır 
2570 M2 1010.""" 

Evın 3/~ a 

lMn 3/4 H. 
OtLıyı haVi bağ 

yerinin 480/7G8 H. 
2605 M2 

Bag yerinin 
480/708 H. 1320 M2 

1ki arsayı ınils
temiı dükUnlı 

ev 70M2 

'.Ar'8 

'.Arııa 

> 

> 

) 

> 

> 

> 

, 
Çalılık 

Arsa 

> 

) 

1 

> 

> 

> 

261.50 r.12 

229 l\f2 

173 M2 

134.50 1''12 

255.511 M2 

26:J.50 :M2 

295.50 M2 

493 M2 

28" 50 M2 

M2 

49. M2 

55.50 M2 

221Gi M2 
takriben 

56 M2 

51 M2 

90.42 M2 

4/f>' :q~ 132.50 M2 

t/6 H. 78.50 M2 

242 

8/6 B. 80 M2 

C'18 M2 

11 M2 

"]80.-

140.-

100--1 

60.~ 

so . .ıi 

ıı.21 

ı2.2t 

1'11""' 

s.d 

ıtı.sO 

1s.11 

Kn\gadan, g~irultuden hoş -
l;:ınmaz; ne suylescın peki der, kim
se ile uzun uzadıya mübr.haseye gi -
rişnıeyi se\•mezdı. Yani Fridrih dik 
başlı bir çocuk cleğıldi, Bınblrimlz: -
den aynltmık, hem onun hem berum 
1cessürı.imu mucib olacaktı. Halbuki 
Mlkaellanın ııntosunda Fridrıh gibi 
İyi bir adama her znmı:ın lüzum gö
rülebilir. Alelhusus ben şato hari
cindeki gumrukçü odasında vakit 
~eçlrmiyecegimden bu vazifeyi Frld
ribe tahmıl etmekten münasib bir 
ıeY olmıyacnktı. 

Bir çalgıcının seyahati 
•• H ffM 84 • 

dim. Ilard:ığı masanın iizerinc koyup 
ikin<.:i defa: 

- Dana bir birn dah;ı. 
Dedi. Ben de: 
- Ey mösyo (Mııyer). Billıhnre 

snbahn kadar bira içebiliriz. Aradıgım 
kadına dulr verecek oldt16'Ur.uz malü
mrıt:ı intizar ediyorum. 

907 

l!.minonı.i, Emin Sl
n:ııı mah. h;ın içi 
sok. Es: Ye: 19 
Kuzguncuk Hacı • 
Kııymak Menteş ~o
k:ık Es. 3U, Ye. 36 
t::ıhıir 27 

08.- , 

Biraz düsundukten sonr:ı: 
- Yook, Fridrih bu kııdar bed -

bin olmo. Zannedersem sana C\velce 
söylemiştim ki Mikaellayı bulursam 
.eni mutlak hizmetine knbul ettiri
rim. Mesela bu akşam görüşecek ol
duğumuz herit Mikoellarun Viyıına
da bulunduğunu haber \'eılrse, iıı 
pek kolay \·e aksi takdirde yani bu
radan br.ska bir memlekete gitmek 
lhım gelir~e benimle birlikte gele
cek misin?. 

Dedim, Fridrih düşiimneğe lüzum 
t örmeden: 

- 1-Iay, hay! ~nin kadar 111 kıılb-
• bir nrkad:ıs;ı. bir dı:ıh;ı nerede tc-

sadüf edebilirim? 
- Doğru! Dabnıı, •annen yok mu? 
- Var uınncdcrim. 
- fyl bilmiyor musun? 
- Biliyorum amma ~imdi onlar 

uzal .. tn. 
- Nerede? 
- Prnsyanın bir kvyündc. 
- Adam sende. Benimki de Bnv-

ycrnnın blr 1-.,ijyündc. 

Muhaveremiz hep bu zemin Ü.ZPre 
devam etti. Bira kadehlerinin biı-i 

boşalıp <iJ8cri dolmakta idi. BcşiMi 
kadehleri bo~nltmak ÜLerc iken C<l
zlnOCU telCış ile yanımıza geldi: 

- l\1ösyoler! Sizi bir :ıcl<ım arı -
yor, zannedersem odur .• dedi. Ben: 

- Nerede? dedim. 
- Dı§ru'ıd<f, kapının öniindc. 
- Niçin i~eri almadını.z? 

Kıy;ıJeti biraz mün::ıscbetsizccl 

idi. 

- Canım siıdn nenize lfızıın? He
rifin üzerindeki c'1biseyi ne siz :ıla
caksınız, ne de biz. 

- Dcıgru! Fakat belki siz setli kı
yafetli blı- atl:ımı böylP muteber bir 
mahalde knbul etmezsiniz diye. 

- Susunuz, susunuz! Şimdi ga -
z.inonuzuıı itib:ırım tnl.-<lhetmd;:lc va
kit geçirecek zaman dcğıl. O :ıclamı 

r;ıbuk yanıma getiriniz. 
Guya kapıdan girecek :ıd:ım Mi -

kacllarıın kendisi inıis gibi bir he -
yccnn hissediyor, yerimde pek güç
lük ile oturabiliyordunı. iki dakika 
sonra lrnpıdnn içeri haklkrıtcn kılı

ğı kıyafeti hltlm eski halimizi pek 
geri bırakacak derecede uyı:unsuz 
bir herlf girdi. Gazinocu şahsı meç -
hulü yanımız:ı getirdi. 

- :t~te mösyü .AUrcd Mu}lcr bu 
zattır, y:ınınduki de arkacia~ı l'dd -
rih Şül!erdir, 

Dedi. Ben herife: 
- Oturunı.tz. Mösyö .. dedim. He

rif oturmadan: 
- Benim ismim (Ma)er) dir .. de

di. (Mayer) in ayağıııdnki pmıtnlon 
gayet eski ve rengi kaybolmu , c~ -
keti solmu,., beş on yerinden yama
lı, <lelik ler açılmıştı. Bln::ıeııı:ılcy lı 

şimdi herifin kılığ1111 kıynfetini t~n
kld edecek zaman olmadıgından: 

- Oturunuz, mösyö (Maycr) otu. 
runuz dedim. Herif k;ırşınıdtıki san
dalyeye oturduktnn sonra başını ar
kayn çevirdi. 

- Hey b;ına !.>:ık! Ilüyük barduk 
ile bir bira getir. 

Dedi. Kemli kendime Mık:ıella ile 
bu sefilin nrasındn ne gibi bk mu
nasebet olabıleccğini dı.işünııyor, lJir 
türlü iki ucunu hir uraya getiremi
yordum. (Mayer) in birinci barda
ğını bir hamlede l>ilirmesiııl heklc-

Dedim. (Mayeı-) bir ikJ dcıfo başını 
s:ılladı. Sonro: 

- Aradığınız kadının eşkaliııl t:ırif 
ediniz. 

Ben Mik:.ıellanın boyımu bosunu, 
simn ıııı tarif ettim, herif: 

- Tamam ar:ıdığınız kadın bcnlm 
gördiığı.imdür. Hatta y:ınındu cliğl!r 

bir iki kadın ile uşaklar da \ :ır idi. 
Dedi. 

- Evet, evet ta kendisi! Am:ııı 
mösyö (Mayer) çabuk olunuz nere
de, nel'cdc? 

- Kim nerede? 
- Canını Mikaell::ı. 

- Ben ne bilt'yim? 
- Nasıl ne bH~ylın? On:ı dııir ba-

na m:ıh1mat verecek idiniz. 
- Den sözümde duruyorum. 
- O halde? ... 
- O h:ıldc? Evet o halde? 

(Arkası var) 

909 üsJ{üdar, Sclam!;ız 

malı. Değirmen ı;ok. 

Es: 26, Ye: 34 
1159 Beyoğlu Kalyoneu

kulluğu m:ıh. Tcvvik 
sok. 1:-:S. 20, 27 Ye. 5, 
29 t:ıj 5 

1162 Beyoğlu Kalyoncu 
kulluğu malı. lı'c:sli

yen sok. ve Ömer 
Hayyam cad. Es: 15 
Ye: 17 

51.-

10.-

43.-

)ı 255.28 M2 

'-7..!iO M2 ,, """ ,.. 

• 42.50 M:t 

68.50 M2 

Yuk:ırıd:ı adrc ; 'v<. t.afsıliıb yazılı gayri menkuller atık nrttırmtl usıt" 
lile ve peşin par.. 1< s.ıtıtıtnktır. jJdl 

İhale 20/ 11/ J!Wl t ın.ı günü sant 10 dadır. Müzayede sır:ısınd:ı vC:, .. ııe 
bedel mukadder Juyn • tı prçt.iği tnkdlrde taliblcrin depozitolannı >'ıv:-oJ 
yirmi nisbetindc tPı yı' eylemeleri ve mühür kullananların ıniıhürJCtl 
noterden tasclii. cttıııııı •(..'lJ lazımdır. dfi"' 

tşbu emlfıkı t ı l,ıc.ıklnra 631.ıB bedelinin bir kısmı,me\zu;:ıtımlZ s"-~ 
resinde ikra7. e<.IJ uı.;.. t bu husust::ı izahat abnak irliycnlerin pcY ti' 
çcsl, nüfus tezl.cn :'i \ c •ı; kıt'a fotojr:ıctıı. birlikte bildiril~n gun ve s:ı:ı 
6lJbcm:z emliık Gt.•n i ıne ı;dıneleri c10778.> 


