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ver 
~ -ı 
1t.aJy~ :rolan ist~~ri 

kadar l'uruuıistaıulaki 7Jl· 

ferlf'riylc, berk aldatmai.;a 
9"tlıs~mhır. ~!\!1 ~ları l
taı~;1n gunır .. Z e u1,aıneti için 
bir meıı.a.rbk olnıuwır. lW
) a.ııla.nn l'unallist.aD«fa. )'oi a
rın muntazam olnu~ıodaıı 
nh.ıin ~ika~ et et Hlde~şirndi 
anlı, on11H 

Meti,er kaçl)ıa.lit.a wrhık 
<:ektikleri için böyle )'&Dip 

rlannış. __ _J 

l':wın: HUHlin O&llld YALÇIN 

"lngiltere tecrid edilmiştir. 
bugün kendisini dinleyen ve l 
kendisine yardımda bulun:.m 1 

YUnAn -
harekatı 

inkişaf 

ediyor -
Çarpışmalar 
Arnavudluk 

• • 
arazısıne 

intikal etti 

HAVA 
harblerinin 

büyük 

tahribatı -
Berfin yine 
şiddetle 

bombardıman 
edildi 

<le\'lcUer yalnız 'füı·kiyc ile -
Yunanistandır. Bilhası>a, lngi-1 .. . Orta ingilterede bir 9e-
liz donanıuasının bahri üslerin- Yunanhlar Oorıce tepe .. 
den i tıfade etmesine müsaade ıerini sUnaU hUcumu hir Alman bombardıma-
eden Yunanistandır. Bu iki il ı · d"I nandan harab oldu l 
devlet bir giin bunun hesabını e 8t8 geç ır • er -o-
Vereceklerdir.,, ı 

Bunu sinvor Gayda söyfüyor. . Londnı, 15 (a.a.) - Dahili cmnl- l 
'l " Atin:ı, 15 (n.:ı.) - 13t-rlinde ~an \ lvan harbi henüz ... yet nezaretinden tebliğ edilmi§tir: 

.J B(ı(;rsen Zeitung a:azele,.i Aı'l>Ol\"Utluk- etH ·• ı. ltal'l·an muharri- Coventry cıchri bu ~ece 8ldd 
.J t:aki Jınreklta iştir;ık eden halyruı Bir ~- •"-k...: ' • an açıga tehdid edi-

1 
A:A- _. .... bir ta:ırruıa uğramıştır. Bu hücu111 

_ ,.0 1 kuneılf'rinin 9 um·u ve 11 iMı or- Londra fo:erine yapılan en mühim 
- " kk b tt' tegbıt e\mt'kte fayda vardır. Çünk\\ •artık hı"c ltı"mse~·e 1 dulıırd:m tere u e ı:gini bildir • bücumfarln mukayese edilecek dere· 

• k edJ H d ·· k italyanffir, mağlübiyetlcrini n.uhik 
tileçek bir vaziyette tı e t r. er or u uç ·olordudan, ~\ermek ıçin kendi askerlerinin cede şiddetli olmustur. Tan-are dııfi 

Milli Şefin tedkikleri 

l"met Inön.ü e~fllld ıön Ankanwla Tiirk Dil, Tarih, Coğralya Faktiltt! .... ini Zİ)~( ederek 
dört sa&t kalmbj, talebe ve tedrisat ile )·akmdaa alikadw olm~r. Yukarıdaki r.nn İnıi~ü. 

llÜ• :dyaretindra lııAr pı gi8ter.mf'kt~r. kü kendisine bile bit• hf'r l.olordu ise harb :zanıanınclıı 50 bb:imkilerden ax oldnklaruu iddia et- batay • .lnrı iddctıc mu abele edercT. 
~~u~fil~~~~~~~~l~~~~~ d~M~M~i~Y~~==================~====~=~~=============~ 

CfC'"'e Yun:ınistan ı 11iın· Yunnnısian:ı karşı y:ıpı.Jan hare- kalm.,ğa mecbur etmiş ve bu sl.b'Ctlc T A R A N T o J ş k • ı A l • • • 
.J • k:nt...-ı it,,lyan kuvn?tlerlnin takril>c>n Yine aynı p:tete Romadan aldığı l '1 a et e 

ıncse" rtcat edebilmek m-"Qmn•·;ı n<>za~•ft ı'talyamn Arn ... - smai hC'deflere tam nl~n :ılmahır:ma ar Vl y rı ıçın • ~ 'f.. 1 300 bin kiııiden terel~lılı ettlklerıni .... ""' ·~ ..... ~ .. ~in bı _ ı~.Pii'. ~çık kapıc 11'. rnfıni olmuŞA:ı da nefsi §ehir çok :ıgır 
Churchill daha. hala yaşıyoruz ı kflbul cıınek' :Cab eder. Bu ııokı.ı_ (8onv N)'f• a Mitun 4 de) ha!iarlarıı uğamı~br. B A s K 1 N 1 
diy<: s~..Uniy da İngiltere ar- Saint - Scbastlen, 15 tR.a.) - Stefa- l '1 

tıkyaşa tır.,, '3000 M ht A k ni: h 1 t bb•• 1 Buruan '.lla. n!yanlann Ga· u aç s er Haber .-.lındıgına göre tngiliz :ıb- ayır ) eşe us er 
;!~.!~\~op~~~· ~~ı;:~mır; ~~3 aüwn 6 de) ltalyan zayiat. 

J..ondra, 16 (a.a.) ...... Amı,.allık tiru
esinden 1eb'li8 ~·i ~ : 

Yi~~it~~~;~i~~o·\~ri:v;~~smis· 1 aı•lesı·ne 1 mı•Jyon ıı·ra v i ( h y' ye teey~İyOr 
lnnd:ı ilt.:rlem~ · dcvnm ct-
nıekledirler. anistand:ı da- Hücum nasıl yapıldı 

~~;~~~~: .. ll~i~~ ~:isi~~i~~ yardım yapı 1 a c ak acı bir ders 
Trabzonda geniş ölçüde 

bir fuar kurulacak 
Uır. Yunan kralı ıle baı;\·e-
ltil :ırasında ıhtilaflnr bac;- -

~~~t:ı~:::~'i~~Şhı~:;~!~l~C so~-ı Tevziata ~nümüzdeki ay ba- Lorenliler mem-
Bu da M~car radyosum .. ·•n el· d 

lafa yaydığı lıayadislerdir. • d . .b b leketlerin en 
"Yunanis!anın gerek pol~t~kdŞln an zfl aren aş/anıyor 

i,;~rel~ :ll'kerı bakımdan keı.dısını • ç 1 karılıyor 
~ssız ve hayalperver bir nik-
binli;ı;.c kaphrdığı görliliiyor. Tahsilat için 50 tahsildar daha ayrıldı 
'l'ürk gazete.si !Yeni Sab:ıh) İn-

de y " 'ln Yl'n1 ç st.u~, 11/J:ı! 
-'leşrlnisanl cecesi if~lz tnyyorelcri 
tarafından yapılan tnnrruz net.iC<'sin
de üç zırhlının harekcıtc gcrcnılye
cek bir hale i:eldltini kat'i olarak 
~miştir. EvvelCC: ön iaraf1 suya 
betmır, ve iskele t.-ır:ıfınu bel vermi§ 
olarak görülen Littorio sırufmdnn ı (Sonu ıa.]fa 3 sühın 6 de) 

Erzurumda toplanan Şark vilAy~tleri. 
mizin valileri mesailerini bitirdiler 

Erzurum, 15 (Hususi muha
birimi?.den) - Dört giındür Er
zunımda devam eden valiler iç
timaı bugün sona ermiştir. 'l'op
lantılara 3 üncü umumi müf et-

tişi Nazif Ergin reisliğinrle mın
tnka Yalikri, umumi ınüfcttİ!i· 
lik lıaşmüsaviri ve hütiiıı müsa-
\irkr iı,tirak l!tmi.·lerdir. · 

giliz ı,aıantisinin Yunani:tana ı ~ehir meclisi dün saat 15 de' 
fayd.aı ı olnuyacnf;rını yazıyor. ı birinci reis vekili Necib Serden-

1 Yugoşlavya bitumf kalacaktıt•. gcçtinin riya.seti altınd:ı toplan· ı 
'l'urkiyc dahi bu Hılılfil' kıu ~?-1 mıştır. Ruz.nameye geçilmedcn ı 
IUnd;ı bir müdahale ıneseler.i H~ en el Kartal azası tarafından 1 
nıcşgul olmağa scbeb görmü· yerılen bir takrir 01runmu5-
l'or. Şu halde Yunanistan Bal- tur. Kartal azası bu takririn • 
kanlarda. .tecrid edilmif3 bir va- ile fi'incancılar yolnt!!Undan E
ziyette bulunuyor." min<>niine inen otomobil Ye sair 

muntazam bir §ekilde te.<lviri 
için, 50 tahsildarın tahsil şube
leri kadrosuna ilavesivle bun
ların 8t·ne 80nuna kadar Uc.ret • 
l<'rinin tediye edilebilmesi için 
milhtclif '"asıllardan 15 bin li· 
ı·atım biltcenin 189 uncu faslına 
iliv~ne dair teklif hakkmdn 
makam namına muhasebe mli
düril Muhtar Acarın izahat 
n•rmeı-ıi h~tcnmiştir. Muhtar A
car •1emiı::tir ki: 

Zürilı, 15 (a.a.) - Gazette de ======::::.:::ıı=================== 
Bu i<'timalnrda \•ilfı.yetll'rin u

mumi husuı.:i \"e miircıteı·C'k işleri 
ı:ııl'a ile gözden geçirilmi ; \ ila
yetler ve nımtaka ic;in faydalı 
k:ı.rarlnr alınmıştır. Öğreııdi;i -
mc göre bu karaı·Iar anı. ıncla 
mıntakanın Kars, Erzurum gi· 
bi yayla vil8yetlerinclc hay
van ve hayv:ın mahsulleri ııana
yırları açılması ve Tmbıonda 
geniş i1lçii·lc bir fuaı kurulma
ı:;ı, çıplak yayla köylcı inin a 
ğa( laudırılm:ısı, hayat ~aı Han 
müs:ıid olmıyan kaza merkez
lerinde mC"mur ve subay C'\'leri 
yapılması, mıntaka dahil~nde 
~hir \"e kasabaların plan \·c ha
ritalarının tanzimi gibi i!11C"r var
dıı. İşlc>rini bitfrıni5 olan valiler 
bugiin vilnyetlcrine dönmü!;Jer
dir. 

~~a Alinun radyosunun n~- vesaiti nakliyenin HaCJhekir 
tÇf~>ffi.n.i sfü~ler. Ayrıc:ı Gior- knrşı.sındaki polis işaret noktası 
nafo tl'ltfilfanın bir habeıini de önünd •diğer vesaiti n:ıkliyc ile 
tnüjdcliyor: "İngilizlerin bütün karşılaşarak gerek kendileri, ge
nalk~ıiı:ii ltnlyan aleyhine tah· rek halk için tehlikeli bir \ azi: 
tik i~n ~arfettikleıi gayretler yel hasıl ettiklerini işaret ed rek 
auyn dii§müştür" ! Fıncancılar yokuşundan inen 

Şimdi biraz da 1t.alyan rad- n•saiti naldiycnin Ycnipostaha-
Yosunu dinleyiniz: ne arka~ındaıı Sirkeciye ge-çmc-

"!talyan kU\'\·eUeri Yunan terini Ye oradan giimrük am -
arazisinde Kalnmaki yolunun barları önUnden Eminönüne 
alt tarafına kadar ilerl<'mi~ - vasıl olmalarını taleb etmekte -
lerdir. Sahilde ·ve Morava yay- dir. l3u takrir tedkik olunmak 
laJarında hareket İtalya le- üzere en(;Ümcnlr!"e havale olun
hinde inkişaf etmektedir. ltal- muş ve müteakiben ruznamenin 
Yan ordularının Yun:ınistan a- müzakeresine geçilmiştir. 
tazisinde isgal ettikleri yerlerde Asker aileleriuc )·ardım iı:ıi 
Yunanlıların İtalyan ordusuna Ruznamcnin 5 inci maddesini 

11
- Askere gidenlerin aileleri

ne "erilecek tahsisatın mükel
le11erden kolaylıkla tahsilini ve 
mükellefiyetlerini ifa etmeyen • 
ler haJıkıncln takibat yapılmasını 
temin maksadiyle yeni tahsil
darlara ihtiyacımız vardır. Bu
gün yat"dıma muhtaç 3000 asker 
ailesi vardır. Bunlar için topla
nacal· para asgari 1 milyon li
radır. 
Yardımı 1 kinunuen~lden iti

baren yapmak mecburiyetinde -
yiz. Çok ehemmiyetli olan bu 
işi muntazam bir şekilde idare 
etmek için daha 50 tahsildara 

(Sonu sayfa 2 slitun 4 de) 
g<isterdikleri hüsniikabul me- teşkil eden ve "asker ailelerine 
daniyet seviyesini göstcrmc•kte- yaınlacak yardım tahsilatının 

dir. Yunan ahalisi açtır. Yol ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Yoktur. Yunanistanda harcka- ~ 
bn vuku bulduğu mıntakada a
tazinin fevkalade arı?..alı olma
sı itibariyle It:alyanlann elde 
C'Uikleri muvaffalııyetlerin fe\·· 
kaJfıd~ olduğunu Amerika gaze
teleri yazmaktadır. 

lnt,>iliz radyoları gönderi!en 
~·nrdımııı Yun::mistana vasıl 
okluğunu ilan ediyorlarsa. da bu
nu Hind lisanı ile yayıyorlar. 
Bunu rumca söylemeğe cesa
retleri yoktur. İngiliz gazetele· 
rj Yunanista:la gönderilecek 
Yard:ml:ır hakkında gayet ihti
Yatkarane bir lisan kullanmak
tadırlar. Daily Telegrnph, zafe· 
rin iki sene sonra elde edileceği
ni Yazmakt!l, Times ise Yuna
nistana yardım meselesini reev
tuu bahis bile etmemektedir. 

Şimdi mihver devletlerine ve 
Yardaklarına aid gazete ve racl
Yolardaki bu masallar karŞısın
da biraz da realiteye bakalım. 

Şimalde, otuz kırk tüccar gc
~isindcıı müreklceb bir kil.fileye 
ır İngiliz yardımcı kruvazörü 

~uhufızlık ediyor. Bu kafile mo
"'ern ve mükcmmC'l bir Alınan 

IIUscyin C~id Y AU)IN 
(Scmu ı;:ıyfa S Otun 3 de) 

Büyük alaka uyandıracak 
• • 

yazı serısı -
BALKAN 
MUAMMASI 

U:t:un müddet muht:f.lif vuif.OOrle Dalkanlartla 
stwalıat t•lmi~ Halkan Jl&ktınm imzası esna
sında ve bilahare ink'iknd eden Ralkan kon
seylerinde hazır bulunmu~., Balkan ılevlet reis
ıe;i, }Jati''ekilleri ve hariciye ua7.ırlariyle gö
rüşmli~ biı· gazot.eci arkadıı"ımı:ı, gföıiin ı'n miihim 
aktüalitesi olan Balliaı, nma.ııımasııu si:r.e bir 1'aç 
makale t1Cklindo hüblsa. ••decoJ.Ur. 

Yalnsz TUrkiyede değil, Türkiye hududları 
haricinde de bUyUk akisler yapacak olan bu 
yazılarm ilkini yarmki sayımızda bulacakfı ız. 

Laussnnn'ın Vlchy muhabiri 
bildiriyor: 

Viclıy hilkfunetinin Almanya. 
ile iş birliği siyasetinin ilk neti
cesini, 60.000 Lorcnli Fransızm 
memleketlerinden çıka.."'llması 
ve işgal altında bulunmıyan 
Fransaya gönderilmesi ~kil 
etmiştir. Bu, derin ve acı bir he
yecan uyandınnıştır. Çıkanlan 
kimselere, kısa bir mUhlet ve-

<Sonu a:ıyf• 3 sütun 3 41e) 

Vaziyeti 
Korsan gemisi hak 
kında mütemmim 

malOmat 

AU:ıntikde Grnf Spee ay:ırındn 
yeni bir korsan gemisinin türedi
ğini ve lıu geminin gec;cn hafta bir 
kafileye hücum ettiğini enelce 
y:ızmıstık. Taarru7.dan kurtulan 
gemiler limanlara illic;ı ettigindcn 
radyoyu kullanmak mahzuru or
tad:ın k:ılkmış Ye h5clise hakkın
da geniş ınallımat almak kabil ol-
muştur. 

Malum oldu&'ll üzere dizel mo
törlerinin icadı mahrukattan auı-
mi tasarrufu temin etmi~ ve bu 
hU6US denizaltı gemilerinin hare
ket kutl'unu arttırını§tır. Petrol 
mot.örleri zamanında nihayet hin 
mili gcçıniycn hareket siası şimdi 
sekiz on bin mile çıkmıştır. Bu 
me ele Okyanuslarda deniz.ıltı 

tehlık<"sinc karşı tedbir almagı i:::ıb 
ettirmektedir. 

Hnrbin ba§ında Kmıaryn Ye .'\.
zor :ıd:;;Iarının dört beş yuz mil 
garbıııda bazı Hil"car gemilerine 
denizaltılar tarnfındıın hücumlar 
yapıldığı hatırlardadır. Tekerrür 
eden bu vekayidcn sonra Ameri
luıdaıı ingillcrcyc münfcrid nnk· 
liyat ıncnolunnrak kafıle ya.ni ker
van sistemi ı~nbuı cdılcli. 

(Sonu sayfa 2 sütun 4 de) 

SABAHTAN SABAHA: 

Memleketimize ı 
gelen mal ve abluka 
Bir senelik deniz . vaziyeti İngiltereyi gittikçe 
emniyet altına abyor, Mihveri sıkışhrıyor 

a n_.ii.ercden son zam:ınl:ud:ı 

O memleketimiı.c çok ın:ıl gt'ldi. 
En fıcil ibtıyaçlnrınuza ce\·ab 

veren l.ıu ithalat cşy.!.Slnın eimdıyc 
kad:ır gelen emesi için mcvcud olan 
sebcbler nrtık iuıle edilmegc başlan
mıştır. Bundan sonra 1ngilt.e:-enin 
bühiıı ilıtiyaçla:-ımızı tcının edece "ne 
ve buna muknbil hcınt•ıı her turlu 
ihrııc:ıt maltmızm mi' lcrisi ol:ı<"r r.ı

nu §ilphe ctmiyorı.ıl. Bu hususd. bize 
söz verilmiş, yeni ıtil:ın. l" im- l:ın

rnı.,~ır. 

Fransız generali ne Gauuc·un Jni
cumu :ıkim kııldı. D. k r ı;cnc Fraıı-1 
sızlnrın elindedir. Fnknt De Gr.ullc 1 

AfrH·:ı r:-hilkrindl! knr:v:iı.ı" l.a • l't, 

J\.frikw.)ı do
laşan miinak:ıle 
yolu iittrindeki 
Dakar hezime
f-ini telifi eden v~ 

ıte Ga.ul tarnrmr
ları mraf ımhıı 
işgal C'ıflİJcn Fraıı
SIZ limazıia.n. 

ederek iki Fransız mc\ ki ini el(' gc
çirnıişth·, Duala v~ Librcvil Bun
lar P karın noksamı1ı \cliıfı edccck
lcrdiı·. İngiliz milnıık. lC'f:i artık d. h::ı 
cm"n \'c daha kola~dır. 
De Gaullc ACrikanın bu ı::ıhıllc.Jndc 
karodan hareket edcrcl~ ıl.i Fraru:ız 

ıncvldini ele ge<,.rmişt.ir. Du:ıla ,.c 
Llbrcvil .. Bunlar Dd arııı nok . '1\1'1 

tcltifi cdeceklerdil'. tn ıli \al .ılc
si art k c' h::ı emin \ c d hn .ol. ydır. 

Dl er t:ıı·::ıfdan gcl'C'1 h !' lt~ly:::n 
don:ır :ı ı mı..thiş l: ·~ d" be yemiş, 
alık hcrhnngı bir t... ı. blliyeU
nı knybctmişUr. tnpılt c Akdcnb.in 
or~ ıı d Girid r.dn ' gı"Z<'l bir dc-

(Sonu &ayf:ı 2 &üt n 7 de) 

~-

12 adaların 
işgali 

bekleniyor 
-~· 

Atina, 15 (a.a.) - Şaıki Ak
denizdcki Oniki Adadan AUna
ya g~len Jı:ıbcı lerden an1n~ı!ı.lı

<Sonu ;;yfa 3 ~Otun 7 de) 

İstanbul Giitnrük
lerindeki Alman 

matları çıkarılıyor 
--lı:ıt<--

Y cııi anla.~,n::ı h ii künılcrine 
göre giimrüklcrc gclmiı:ı olan 
mallardan bir kısmmın çıkın ıl
maı:;ınn ınüsnnde edilmesi Jıak
kınd? lstanbul gümrükler has
müclürlüğüııc diin eınir gclmis
tir. Bu nıü.,::ıncle Alman malla
rındnn yalnız tıbbi ve kimyevi 
eczalarla boyı.ılar ve J·ô.ğıdlnr 
içindir. Diğer maddeler için de 
bugünler<.lc Ank:ıraclan emir 
gelmesi muhtemeldir. Mnllnrın 
çekilmesine bugiinlerdc buşlaııa
cak ve piyasa biraz daha feral1 .. 
lnyacaktır. 

Yunaııistandaki nınllnr 
Yunan • ltaıyaıı harbi mi"na· 

(Sonu nayfa 2 ı;ütun 5 de) 
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(_ IKIRLER~(-~i~~t~1·~r~~~Re~~~·~=~~www~r~~~r_üJ 
i Terbi.ye? Irk? 3060 Muhtaç Asker ailesine inhisarlar idaresi- Prof. Sali;·y;~d UzdHek 

Menfaat? Hangisi? 1 milyon lira yardım yapılacak nin satış ve varidatı Keşifler ihtiralar 

Hayatımızın iki vechesini temsil eden 
trajedi ve komedinin Eski Yunanda suret-i 
zuhuru ve insanın inukadderatı ile ali.kası 

Yazan : Filozof RIZA TEVFİK 

-2-
~ayanı ba..yrettir ki - iki gözü 

kor ve okamak yazmaktan bi
tr--...lı. e olduğu söylenen bu fev
limde adam., tıpk.i bizim serse
ri dolaşan saz il.şıklarımız gibi, 
dolaş:·..ı.ği köylerde ve meıole- ı 
ketlerde, n ~~ları,. irticalen ı· 
:re manzum olarak - İiı} telli bir 
iptidai sazla - terennünı. eder
miş. { •) KitarA dedikleri saz 
budur; farisi lısanıncta (Si tir= 
yani, üç telJ, bu kelimenin ter
cemcsidir. Şairlerin, bih~kin, 
piı; olarak dünyada şöhret ka
zanan bu adamın vefatından 
sonra, bir sürü şairler silsilesi 
zuhura gelmiş ve köy köy Yu
nanistanı dolaşarak Omirosun 
(llva.da) ve (Od.iseaJ diye meş-
hu~· olm destanlarını, sazla te
rennüm ederek herkese milli e
satir inı layı kiyle öğretmişler. Bu 
şairler sfü;ilPHine (Omeride =-= 
vaııı üslad Omirosun mehsubla
rı, r·ıraklan) derlerdi. Bunların 
talimatı asırlarca <levam etmiş 
ve itlnbel ( tyran = tiran) lar 
devrimle, ve meşhur hakim So
lon zn.rrıanında Alina idare.-:ıini 
eline alan (cebbarlar) dan, yani 
- bugünkü tabirile: diktatörler -
den (Pi~trıitos) un emrile 
Omirosu n dillerde dola.şan des
tanlaı 1 toplanılmı.ş, yazılm.ı.ş ve 
kitab şeklinde hızfzolumnuştu, 
ve o ~ekilde Avrupaya intikal 
etti. · 

Bize - ı;ıimdilik - bütün Yunan 
(mitoloji esatir) si lazım de
ğil. Yalıuz şarab Allahı olan 

(Dioo._vsos = Dionisos) a aid 
olan kısmı, OOlısimizin mev:r.uiy
le çok yakından alakadar oldu
ğu ıçin.. onun namına. vt lıüı!1lC: 
tin~ - pek eski zamanla.rdanoen 
. icra edilegelen diniayinlerden 
ve bayram şen1iklerinden ~
ca bir fikir verip geçecegun . 
On dokuzuncu asnn son sene
sinde (1844 - 1900) da ölen 
meşhur .Alın.an filologu ve filo
zofu (Friedriclı Nietzsche = 
.Fridrih Niççe) nin mevzuu bah
ıriı:ni7.e taallfik eden pek mühim 
mülahazalarını hakkiyle an1aya
bilmek için şu muhtasar mukad
demeye lüzum vardı. 

Yunanlılar, ziyadesiyle, has
sas, hayatın kıymetini çok iyi 1 
bilir, zevkine meftun, neş'eli a
damlardı, demiştim. Böyle bir 
mi7.aç ile yaratılmış olunca, Şa
rab AUalu (Dionisos) un, ve o
na nisbeti zihir olan (bağ bo
zumu} şenliklerinin, ne kadar e
hemmiyetli bir (milli) bayram 
addedilmiş olacağı hiç şübbe 
götürmez. Fil.h.a.k.ika bu bay
ramlar, tarihin 7,aptedememiş 
olduğu pek eski devirlerdenberi 
bir layini dini) şeklinde, Yuna
nın bir çok yerlerinde, icra olu-1 
nurdu. 

Bugünkü ·(Karnaval eğlence
lerin\ zahiren andıran bu hen
gamede ihtifali idare eden? ve 
en mühim rolü oynayan hır ce
maat vardı; bunlar bir halka 
teşkil ederek çılgmcaSln8. rakse: 
derlerdi. Yunanhların, şehvanı 
hayvani ve (garizt = instinetif) 

(Sonu sayf.a 4 sittun 2 d-e) 
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ustura ile kolunun Veliahd bir 
damarlarını kesmişti. 

Yusuf hzeddin clendinin göz-1 Halim paşa ile rıa7.trlaı·, mabe 
'?ri a.-.ık olduü-u h:ı tde karası' yincile!', lttihad ve terakki Ce· 
F~rkcdilmiyordu; hemen yanma n~iyet:ın-1!1 _bazı erkEmı .. sabahle
ko.ştu bir hırıltı işitti. Yorgam I ym ZınC'u·lıkuyu koşkundtı top-
açtı. ' \ lanmı.şlardL Yusuf !zzeddin E-

Y atak" göl gibi kan! 'fendinin kardeşleri Mecid ve 
I•~eryada ba.şladı. !ki kalfa Seyfeddin efendiler de gelmiş

ile harem.ağalan yetiştiler. Ya- ]erdi. 
ver Fuad bey uyandırıldı. Daire Dahiliye nazın Talat bey pa
ınüdürü Müfid beye telefon edil- dişa.hı haberdar etmeğe Dolına. 
di. Müfid bey kendisiyle ayni bahçe sarayına gitti. Bu erken 
apartımanda oturan Etfal has- ziyaretten evvela muharebeye 
tahancsi dahiliye doktorların- dair iyi bir haber alındığını zan
dan Ali Rifat beyi yanına al- neden Sultan Reşad, kendisi 
clı. ıçin mümkün olduğu kadar acele 

Ali Rifat bey bir oparatör giyindi: mabeyin dairesine çık
buluııdurulmasına luzum gör- tı. Talat beyden şum haberi alın
düğü için Etfal hastahanesine ca biraz şaşırdı. Bir koltuğa çök
uö-ranılarak oparatör Raif bey tü; ağzından: 
d~ uyandırıldı. Üçü birlikte zin-
cirlikuyu köşküne geldiler. - Zavallı! Vah! Vah!. 

Doktor Şlezingerin dediği çık Sözleri döküldü. 
mıştı.. Harbiye nezareti sahra sılı-

Veliahd bir ustura ile kolunun hiye müfettişi umumisi Süley-
danıarlarını kesmişti. man Numan, sıhhiye müdürü u-

Doktarlar bu damarlan bağ- mumisi göz doktoru Esad, Hi
ladılar. Yarayı sardılar. Ancak laliahmeı: ikinci reisi Besim ö
onlar yetişinciye kadar Yusuf mer, Ziya Nuri paşalarla Akil 
İzzeddin efendi çok kan kaybet- Muhtar beyiıı de dahil bulun
tniı'Şli. kanların karyoladan aşa- duğu sıhhl heyet muayene ne
ğıya halıya kadar aktığı müşa- t.icesindc veliahdin sol kolundan 
hede edilmişti. (1) kendisini cerh ve mühim damar-

Dok1.orlar geldiği vakit artık !arını kat'eylemesiyle hu::;ufo 
veliahdin hayatı sönmek üzere gelen büyük ne.zi.ften vefat ey
idi. Çok ~eden vefatı vuku lediğini müş'ir (19 kanunusani 
buldu. 1331) tarihli raporlarını verdi-

Veliahdin; hadlı;eden haber Ier. 
alan bütün maiyeti, 1stanbulun Adliye tahkikatı da ayni za
cn h:ızık on iki doktoru, Said manda başladı ve bir kaç gün 

( 1) Doktor Ali Rifatln bana ifadesl sürdü. Baş müddeiumumi Mem

... ' Yeni Sabah 
OONE BEDIU 
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12.15 
5.06 

DİKKAT 
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Vasati 

cYenl Sabah> a gG.ııderilen yazılar 

ve ev.rak neşredilsin edlfmeein iade 
olunıııaz ve bunların kaybolmal.arın. 
dan dolAyı hiç bir mceuliyet kabıd 
odılrııez. 

duh, istinaf müddeiumumisi 
Zühdü, Beyoğlu müddeiumu -
misi Semih, Beyoğlu müstantik 
azasından Sa.mi beyler tarafın
dan bir kaç gün sonra tanzim 
olunan 4 Rebiyillahir 133-1 ve 1 
27 kanunusani 1331 tarihli tah
kikat fezle)cesi de intiharı teyid 
etti. . 

V eliııhdin oda. ha.lı.sımn bir 
köşesini kaldırarak orada sak- 'I 
ladığı bir ustura ile sol kol da-. 
nıarlannı .. kesmek suretiyle inti· i 
har eylediği anlaşıldı. : 

Veiahdin intiharı hükfunet 1 

tarafından resmen gazetelerle 
ilin olundu. 

Halk veliahd Yusuf lzzeddiıı 
efendinin bab!lSl .A.hdilıaziz gi
bi kol damarlanm açarak inti
har eylemiş bulunduğunu öğ -
rendi. 

Şehzade Seyfeddin efendi 
Zincil"'likuyuya gelip de büyük 
kardeşinin babası gibi intihar 
eylemiş bul.unduğunu anlayınca 
çiftlik müdüril Nesib beye: 

.._Eyvah! Bu hal irsen mün-

Bu hame tekaddüm eden yıl- a r t 1 y Q r --· 7-0-----

larda birbirieriye bazan ~-o~ faradaym mUhim eseri (Baş tarafı 1 inci sayfada) rariyle miizakcresini teklif e- • tıklarını ve çok defa boğ"U!?f;uk- d · · 
d "hti dır Yeni alına enm. " inhisıırl;u· idaresinin mayıs 940 ag-hırtıu görmiiş olduğumuz i eo- 1 yacımız var · - Bay •ıuh'"n-ın iz:.ıhatı kifi · 

l • · h b. · h·~kim. vas cak tahsildarların maaşları, ma- n uu yesınde sona eren 1939 .: 40 malı se-OJ· ıc:nn er ırı en &. - go··rill· erek teklif bu-·t,.._., eıı•·iime- ı·ı d · 'hza ~ h n da ven·ıecek '$" " ne ı .. ;.ıı:iınd;.t!ti muame a ına aır 1 -fını artık tamamiyle açıga vur- aş .:.1.Sa.ITU arın n -
- · T klif" ·· t li t ka nine havale olunmuştur. ri 1 • ..,kamlar tesbıt edilmiştir. Bu ma-mııs bulunuyor.. tır. e ın mus ace ye - .. 

.....,. Meydanların imar plftnlıln Iürıtala nazaran idarenin muam~ -Demokrasinin bayrağı terbi- S p Q R.· · 6 d J • • • ··ı ...ı... 
RU7..namenın ıncı ma uesını tında bir kaç seneden beri goru mmı.-

yedir teşkil-eden "Beyazıd, Süleyma- te olan inkişaf bu mali sene zarfında 
Faşisto..o.azist cebhen.in bay- y ı k niye, Ayasofya, Sult:rnahmed ıla devam etmiştir. tdarenin safi va-

rağı kandır. arın yapı aca meydanları ile Kara.köy, Top - ridatı 45 mılyon lira olup bundan 
Marksist - Leninist - Stalinist, b 1 hane, Üskiidar - Beykoz, Ayaz- tayyare resmi ve hususi idare aidati 

antitroç.kist, Saviyetler birliği ser est güreş er ı>aşa- Dolmabahçe' yollarına ve: tenzil edildikten sonra hazineye 43.9 
bolşevizm.inin ba.yrağ\ menfa- saireye aid imar planlarının 1 milyon lira devredilmiştir. Bir sene 
attir. 17 teşrinisani pazar günü saat 2 tedkik ve tasdiki teklifi,. muh-' evvel safı vari<tı.t ancak 42.4 milyon 

Yani, lngi1i.g demokrasi.si v_e de Scref sladuun yüzme havuıu bu- telit encümene havale olunmuş, lira, hazine llİllseıii ise 41.4 ınilyon 
pek sağlam bir müttefiki olacagı lunduğu mahallinde profesyonel ser- meclis bunu müteakib kısa bir liıa idi. 
lıer gün bir kat daha sarahatle best güreş müsabakalan yapılacak - tatil yapmıştır. Bu Yarid&t fazlalıgmı temin etmiş 
göze vura.o Amerika demokra- tır·. İkinci celse olan slil ışb. w yolda inkişaf etmiş-
sisi City'nin ve Wall Street'in Güreşlerin yapıh.ıcağt havuz anCi- Asker ailelerine verileeek talı tir. 1939 - 40 moli yılı l.artında ınem-
,,·men.taaı,, }erini ve .Aııglo - Sak- teatr şeklinde kademeli ve 3000 kişi:rı sisatın mükelleflerden tahsili ll:'keıte "' 9 milyon ııra kıymetinde 
son ırkının kanını "terbiye,, nin rahatça ü.1fab edecek vaziyeUedir. hakkında bütçe encümen maz- 14.3 mıl:von kilo mamul ttitün ı.atıl
kumandası. altına koymuştur. Güreşlere bir çok tanııımış pro - batası okunarak kabul olun _ mı.ştır. Bir ftene evvel ise 45.G milyon 
Yani, Faşisto Nazist mihvere fesyorıeı güreııçilerimiz iştirak ede- muştur. Yalnız azalardan bazı- lira kıymetinde 13.6 milyon kil<> ma
hakiın olan Bedin, medeniyetin cek bilhassa Dinarlı Mehmed ile ları asker ailelerine yardım mul tütün sHtılmı:ıtır. Bir ser.e evvel 
- bilhassa - son iki asrı üzerinde- Bankoi ve Kara Ali ile Pellinen ara- hakkında daimi encümen tara - ise 45.6 milyon lira kıymelindc 13.6 
ki tesirleri inkar edilemiyecek sındaki karşılaşmalar çok çelin ve fından hazırlanan talimatname- milyon ki1o ınamul:it ;ıatılmıııtı. Ma-
olan Alman terbiyesinin bütün heyecanlı olacaktır. · nin meclise bildirilmesi arzusunu nıu! tütiin salıı;;ının 14 milyonu bul-
kudretm. l. ve en Pancernıanist Kara Ali ile glireşecek olan Pelli- . l rdir B d dıJ"'_U, hatta lecavüz etliği memleketi-izhar etmış e . u arzu a ,., 
Alman endöstiyeli ile en müte- nen Avrupanın tanınmı$ seı·bestı;:i - kabul olunmuş ve müteakiben mLdc:> il•• d('fa vaki olmuştur. 23 mtl-
vazi veya en ihtil.ilci ~iye ha- letindendir. Son aylara kadar güreş zabıtai belediye talimatnamesi- yon nüfusa malik ol<m Osmanlı im
yatı ayni :ıaviyeden göstermek federasyonunun güreş muallimliğini nin "İstanbul belediye zabıtası panıtorlugu zamanında rejinin satışı 
tılsımını haiz olmak iddia.siyle yapan Pellineıı geçen ağustosda Kııra talimatnamesini tedkik için te- s mllyon k1loyu ge~ıni.}tir. 
ortaya attığı "yeni menfaat,, te- Aliyi yenmiş diğerinde de yenilmiş- şekkül eden muhtelit eılcümen Ayni sene zarrmda dahili luı satışı 
lakkisini Cermen kanının emri tir. Bu müsabaka enfudeti kaı·şılaş- mazbatası., nın pazar yerleri, 6 milyon lira kıymetinde 177.766 to
albna koymuştur. maların revançı olması itibarile ili- yablacak, yıkanılacak, temizle- nu bulmuştur. 1938 - 39 senesinde 

Yani Stalinci Bolşevik: yüzde kadarlar tarafından sabırsızlık~a be~- necek yerler hakkındaki mad- ise tuz satı.~ı 5.7 milyon lira kıymetin-
kırk slııv .. de kırt< Türko lenmektedir. Dinarlı _M~ıned ıle gu- deleri müzakere olunarak kabul de 16!1.9:~3 tondan ibaretti. Harb va-

' ~ k reşecek Pankofa gelince. 1 tu ziyeti dol<-1yısile harid tuz satışı a7.al-Mongal ve yuzde .. otuzı mele_z an' · Paokor Avrupada Mehmed Arif o unmuş r. 
taşıyanlardan murekkeb bır ~- .

1 
.. ,,,,,,_.,rek bir rok muvaffa _ Ve nihayet şehir meclisinin 19 mışlı~·. 

. tl Birli v. ·u tle . gı namı e gur~,._. '" teşrinisaniden itibaren 10 gün 1 tçki satışı 1930 - .ıo serıesin<le 14.1 vıye ·_er gı mı .e _rı_ yt - kiyeller kazanmış,- lanııınıış bir gü- h f d ı111·1yoıL ıı·ı·"'dıı·. Bir sen" evvelki sa-nını, ıster Slav terbıyesının ve- tehiri ve bundan sonra a ta a .. 
U inden tam . l kurlar reşçidi:r. 3 gün~ pazartesi, çarşamba, cu- tıslar 12.-1 milyon lir 4 tLıtınu.~tur. 

rase . eter ._._.. _ _:_~!ı! bulun- Dinarlı. Mebmed rakibinin kuvve- ma günl" eri toplanılması hakkın- Patlayıcı mad<lelcı satı.-;ları 1.8 
~. ıs r •u.ı. LG.L.uı--;"!I' - ..,_, ve •-•·nik kabiliyetini takdir et- lk 
sun, gene mutlaka. son çeyrek wı.u. ~ la paki teklifler kabul olunarak cel milyon liradır. Biı sene cvve i sa-
asırda belirt.miş bulunduğu bir tiğinden bu güreşi sıkı antrmanlar seye nihayet veı·ilmiştir. fo;laı· bundan l>iraz noksundı. 

uzun zamandanberi hazırlanmakta"yeni terbiye,, sistemiyle birlik-
te "menfa.at,, kutbuna bağlamış- dır. 

Milli sporumuz olan güreşde te-
.tır. mayüz eden Türkiyede ve At·rupada 

Yani, "Kan-+ terbiye+ men- yaptıkla..rı müsabakaların bir çoğun
faat,, suretinde bir form.fil ile da senelerce yi.izi.imüzü güldüren 
izaht mümkün olan "cemiyet,, Dinarlı Mehmed ile Kara Alinin bu 
mefhumu, iki değil, ÜÇ başlı ol- tanınmış iki Avrupa güreşçisiııin 
duğu muhakkak bulunan bugün- karşlSında varlıklarım gösterecek -
kü kavgada her .kutub tarafın- lerlnden eminiz. 

dan, vfilıicllerind.etı biri He bast- Boks mUsabakaları 
~ilmiş bulun yor J 

lrincikanun 941 in birinci gününe 
Cihan kavgasllll:ı bu safha- tes:ıdü! eden pazar akşamı Maksim 

sında. içtiıruıi telakkileri artık salonlarında !stanbul bölgef!i boks 
sağ, merke:z, ~ol suretindeki müsabakaları yapılacaktır. 
paı·lamento t.eşrifatından çıkar- ============= 
mak ve bunları fikri sibit1eri ile = 
anmak lüzumu baş gösteriyor: 
Sağ - kan, merkez = terbi

ye, sol = menfaat. 

Ben "t.erbiye,, yi hor gören 
kanı iptidailiğin sembolü say
makta ve asil terbiyenin elinde
ki gemini azıya alan DJ.enfaati, 
insanlığı ilahi duygularından 
tecrid edeoek umumi bir nasır
Iaşmanın tehdidi gibi görüyo-
rum. Nizameddin N A.ZlF ---- ·~~....-----

Bir tavzih 
Tüı-k Phili!>'> LlmHed Şirketinden 

aşatJ.daki tavzihi aldık. Aynen nes
ı·ediyoruz.: 

S;ıyın ga.zctenWn dünkü sayu;ında 
mi.uıderiç, meydana çıkarılan casus 
şebek.esi hakkındaki yazıda adı ge
çen Ekrem Özdemir, yazıldtğı gibi 
şirketimiz memurlarından değil, sa
dece Kadıköy satış acentemiz idi. Za
ten bütün viJJyetlerde satışlarımızı 

acenteler vı:ısı.tasile yapmak.tayız. 
Keyfiyetin yar:ınki niisharuzda bu 

:;uretıe tavzihini rica eder, şimdiden 
te$ckkürle sayıı.Iarunızı sunarLZ. 

~ 

HARB 
VAZİYETİ 

Korsan gemisi hak 
kında mütemmim 

mnlOmat 
( Baf tar.afı 1 inci sayfada) 

Muhtelif Jtmerika Jiınanlarmd~n 
togiltereye gidecek gemiler bir araya 
toplanarak: iki üç sat:ıt muntazam 
diziler halinde nizama konulm:.ıkta 

ve müsellilı gemil.crin muhafazasl 
altında ingiltcreye getirilmektedir. 
Uzak denizlerde yalnız denizaltı teh
likesi mevı;uu bahsolduğundan mu
hafızlar da ancak bunlarla başa çı

kabilecek zayıf teknelerden ve ekse
riyetle sefeı:berlikte silalılandırılmıs 
ticaret gemilerinden ibarettir. Bittabi 
bu gemiler büyük harb gemilerile b-Oy 
ölçuşemczlel". 

Alınanlar biraz da Amerika sana
yHne dayanan İngiliz mukavemetini 
kırmak için bu nakliyatı ızrar eimeğe 
karar veriyorlıır. Yıne ceb kruv .. zör-

İstanbul gümrüklerindeki 
Alman malları çıkarılıyor 

-----··- ___ .. 
(Baı tarafı 1 inci sayfada) \ 

sebetiyle 'Yunanistandu kalmış 
olan transit eşyalarımızdan mU
him bir kısmı çek~tir. Yu~ f 
nan hükumeti bu hususda azami ' 
kolaylıklar göstermiştir. 

Hindista.ndan gekn çuvallar 
Hindistandan 2 milyon çır.·al 

alınmıştır. Bu çuvalların yola 
çıkarılmış olduğ·u hakkında ala
kadarlara malumat gelıni.ştir. 

lLım kauçuk geldi 
İngiltereden mühim rnıktarda 

ham kam;uk gelmiştir. Bunların 
memleketimizde işlenilmesi için 
tedkikler yapılmaktadır. 

ital) an için lis:ws 
İtalyaya satılacak nohut, ba

lık, yumurta ve derilerin lisansı 
Mmtaka Ticaret Müdlirlilğii ta
rafından verileecktir. Bu malla
rın lisans vaziyetini gtiriişı:nek 
üzere ö.nii.müzde.ki salı w çar -
şa.mba. günled !.fint.'.lka '.:l.1km et 
Müdürlüğünde jki toplantı ya
pılacaktır. 

İsviçreye lisalifi verilmiyor 
İsviçre.den 1 nıiJyon<lan faz

la alacağımız biriktiği için li
sanı; muamelatı kesilmistiı·. Yal
nız kredi takas ve serbest dö
vizle ki.içük işler yapılnıaktadıL 

sµn1erbankııı derileıi 
İngiltereden Sünıerbanka aid 

olarak gelen derilerin, gümrük
lerden yolnız Deri Birliğinin 
mal çikarınak hakkı olduğun-

elan çekilemediğini yazmıştık. 
Bu hususd:ı. Ve1ül.lete yapı -

lan müracaatt:ın sonra dün a
lakadarlara emir gelmiştir. Ve
kaletin emrine göre Sümerban
lun birliğe aza olduğu için mal-' 
lurı ~ekemiyeccği bildiril~ıekte
dir. Vaziyet hakkında Iktısad 
Vekaletinin mütaleası beklen -
mektedir. 

İznıire ı.etrol gönderildi 
İzmitin ihtiyacını lmr~l::ı.mak 

için ı:;.ehrimizdeu lzmire mühim 
mıktarda petrol gönderilmiştir. 
'1.1optaae1 peynirciler p1;\ a8aya 

ı;e-ynir nnniyorlıı.r 
f?ehrimizde perakende olarak 

peynircilik yapanlar diin vali 
muavinine müraca tederek top
tancıların kendilerine peynir ver 
memekte israr ettiklerini söyle
mişlerclir. Bu !-ıebeble ınürakabe 
komisyonu önfunüzdeki ic;tima
ında peynir toptaneılarını tek
rar topb.yaıak kendilerine ~on 
bir lalim:ıt Yerecektir. Vaziyet 
ayni ı)Ckilde devam ettiği tak
dirde buzhane1erdeki peynirler 

1 
tcsbit edileı·ek derhal piyılsaya 
çıkanlacaktır. 

--l>IH'<~-

Kızıiay Cemiyetinden 
Cemiyetimize yardım olmak üzere 

vapur ..-c sine.na gişelerinden bilet
lerk bcu:ıheı· verilecek pull.ırımızuı 
behemehal yırtılmasını sayın halkı -
mz<lan dca edt>l"İz: 

tekil demek! Acaba ben ne o
lacağını? Nasıl öleceğim? 

Diye kendi hesabına endişe 
gö:,;termekten nefsini mened~ 
menıişti!. 

lerinden biıi ya isg:ıl altında bulu~ - SAHTE D I p l On~ A, nan Fransa liına.nlarından veyahtıd r--- · ' I ___ _.,, 
da Norveç sahıllerini taklb eden mu-
tad yoldun dı;ın çıkarılıyor. Bu ge
mi şimdiye kadar hiç bir korsaıı krn
vazöı:üııün ınazha;· olamadığı lıil" ta
lih tle kıı-k $Ckiz gemid<'n ıni.ıtcşck-1 
kil bir İngiliz kervanına tesı.ı.dli! cdi-. 
yor. Kervan «Garbi,; Bay) adınd::..ki 

on dö~t bin tonluk ınü~ellah ticıırel' 
gemisinin hirnayesiııctedir. Kafile bu 1 
düşım:m kru\ :ı1.örünü görünce dagı- 1 

Iıyor. Kırk sekiz geminin hepsi ba:,1uı. 
bir istikamete kaçnıağa başlıyor. 

Kruvazöre karşı çok zayıf olan Grır-1 
bis Bay diğer gemılere uzaklaşın::..k 1 

imkaıımı vermek için büyük blr ce
saretle ölümün ağzına atılıyor. Mu
harebe başlıyor. Kahramanca müda
faadan sonra bu gemi dört beş yıi;: 

mi.irettebatile birlikte tamamen mah
voıu,or. Kruvazör küme küme kaçı
şan tüccar gemilerinden dokuzunu 
daha ele geçirip battrıyor diğerleri 

Kanadaya, fngillcreye, Amel'ikaya il

lttihadcılar<lan o her şeyi 
beklerdi! . 
Nereden çtktığı anlaşılmadan bir 
iki gün içiııdc Yusuf lzzed~ 
efendinin ölümü intihar suretı
lc v:ı.ki olmadığı ve lttihadcılar 
ta.rafından hususiyle Bahaeddin 
Şakir beyin esrarengiz idaresi 
altında itlif edildiği yolunda bir 
şayia dolaşmağa ba§ladı. 

Bundan istifade ile Vahided
din. Sultan Rcşadı vehme dü
şürmek istedi. 
· Yusuf İzzeddin efendinin o 
kadar beklediği ölümü ha.beri ü
zerine Vahideddin saltanat 
tahtına bir a.dım daha yaklaş
mış olduğuna. sevinmişti. 

Fak:ıt ayni z.aırıa.nda bir ku
runtu da. zilınini işgal etmcğc 
baf$lam.ıştı. 

İttihad ve Terakki C~miyeti 
erkanı kendisine m üt.eveccih de
ğillerdi. Enver pıt~ Abdülme
cid efendi ile sıkı münasebet -
lcrde bulunurdu. 

!ttihadcılarm :\ btlülmedd e
fendinin tabta geçmesini iste
dikleri a,§iki.r idi. 

Bu halde Yusuf lz.zeddin efen
ısonu sayfa ~- &:.ıturı 4de\ 

tica ediyorlar. 
Bu vak'a üzerine Atlantikteki n::ık

liyat durdurulmuş ve kruvazörün ta
kibine çıkılmıştır. Yakalandığt tak
dirde bir Graf Spee faciası daha vu
ku bulacaktır. Fakat kruvazör D<.ı

kara firar eder veya buradan hare
kete başladığt öğrenilirse meselenin 
siyast manzarası asl~ed rcçhe.s.i11deı1 

W!Pft • 

Yüksek bir mektebe aylarc~ de
vam ettikten sonra meydana çıkfl 

Dün Sultanahmed bir;inci 
sulh ceza mahkemesine bir 
sahtekarlık davası intikal cttl. 
Bu suçla. ilgili iiç genç lıaklmı
da tevkif kararı V<!rildi. 
Bunların elebaşısı Hüseyin 

adında meşhur ve sahtt: diplo
macılıkta cidden diploma ~ıahi
bi denecek kndar üstad bulu
nan Hüseyindi. Bunun ağır 
cezada da gene ayni suçtan bir 
kaç davası bulunmaktadır. 

İşte bu diploma tüccarı Hü
seyin bundan bir müddet evvel 
Vecihi isminde bir gence bir 
mıktar para mukabilinde, yep
yeni, tertemiz bir diploma ya
ratmı§ VIJ Vecihi de yilln;ek bir 
mcktebt' !Ju sayede kolıı.ycacık 
girivermiş Lir. 

İlk öncderi çok heyecan ge
çiren Vı;'(;ihi haita!aruı, <•ylarm 
geçtiğini gördükçe tehlikenin 

azaldığını ve nihayet tamamen 
geçtiğini zannederek yüreği 
rahata ermi~tir. 

.F'aka.L kör şeytan ·bu ya ... 
İs nasılsa mekteb idaresinin 
dikkat nazarını celbederek Ve
cihinin diploması tedkik edilin
ce salıteli~i meyduııa çıkmış 
ve sorguya çekilmi~tir. 

Her şeyi Bülbül gibi itiraf ~
den Vccıhinin tarifi üzere Hü
seyin ele geçirilmis ve bu vası
ta ile de sahte diplomaları ba
san watba.acı Vn.sil yakalan~ 
mış, üçü lıirden Sultanahmed 
birinci sulh C<!Zaya \Terilmiş
lcrdir. 

Dün yapılan ilk rJıırw@ayı 
müteakib ı:;ulh cez·ı h.i~dı.ni Re
şid hald'•rmda tevkif knr.ırı ve 
rerek mü.~ekl el el<>ı ini kesmiş 
ve üçimii de tevkif etmiştir. 

dalt!l dnnuk bir ı:ekil jllac.:ıkhr . • ·'lllıı..ııı....-l!Q:lıo=-..=-.,.-----------=-·--"""'""""-----,,.· 

Bize büyük ınikyasda elektrik !!"( 

nerj isini, cereyaıum \·eren cthazla'r'i 
(Dinamo) diyoruz. Dinamonun ica"' 
dından evvel elektnk cereyanı cıı.ller-< 
le temin edilirdi. 

Bu usulde cereyan hem aZ 
miktarda elde edilir ve hem de pa.. 
halıya mal olurdu. Dimını0tııın lca
dınrlıın dola.tı F::ıraday:a 11u.-.•.lo7uz. 

Faraday l'/91 senesi eyiulııııun 22 
sinde Lond.ra civarmdak ~ k.l!.çli:~ bit 
köyde dogmu~tur. Bu •fr-<ııt·r-: oın.-ı 

babası uzun bil' ha,talık: ı.;cc;ınHk t•m 
oom·a 1810 da blmiıştUr. ilk !,.)r,;ilinl 
bitiren r"nraday, lı;:ıbao;ıı~- lı.::Cl.>-0{l

ğından dolayı annesine b.oıır.1'1.11< (i

zere, 13 yaşında iker bir kiwrı;ıya 

çırağ edilmişti. Çocuğun p<:k çalı:ikan 
olduğunr. "Qren ustası bir sene tıon
ra onu mücellid ı;ınığı yapmıştır. Bu 
çıraklık dc\"re:Jnde Far::ıdııy boş va
kitlerini eline geçen kitapları oku• 
m.akla geçirmi~tir. BiU\assa elektrık. 
ve kimyaya dair eserler-le pek ::ıHi
kadar olurmuş. Haftsda biriktırehll

diği bir kaç kuru.;Jla edin,..bildığı lıa
sit cihazlarla kimya ve elı>ktrik t.eı~

ri.ibeleıi yaparmış. 

Faradayın mekteb sıeal:ırınd~n son 
ra alınış olduğu dersleı· To~um ls
ınınde birinin umuma vermiş oldu~ 
on iki (hikmeti tabiiye) kı>nfenn -
siyle Davynin kımyay!1 d-ıir W)rt knn 
!eransından ib;ırctliı·. 

Faradaym h:ıyatmm · ve d<>layısile 
yirminci asır medeniyetitnn ;foııuın 

noktasını meydana getiren .inıil i~to 
bu dörl kanferandır. Bu koPfct·rtıts
ları dikkatle takib e<len F \1''-1 hy ~ 
miz notlar tatnıus. Kitaı><'ılrktJıı lHk
tığı zaman bu notları D:.ıvvye lcıkılıın 
ctıni;? ,.c 1813 senesiu•{e onun yl.lııln
da ayda 5 hgiliz. lıra;;ı ücrcU" ·ı~ıo:
tanlığa kabul edihniştfr. Aynı scus 
Da\-ynin bir huı;uk sene s[n-en Alf
rupn ı;eyahalindc ona rei •kat etnıiş_ 
gezdikleri yerlerde· o kaLhll niıyiil-' 
tesir bırakım::; ki bir ~llm cbiz D;-ıvy
y1 t<.'kdir et.tik. fak:ıt FJradayt sev
dik~ demi;lir. 

1915 de, iııgiltercy<! <tVdı..•tlednct.ıı 
maaşı 6 lngiliz lira;;m.,. çık.ıntmı.ş ve 
bundan sonra suraU~ eR<'dcr mey
dana getirmiştir. 1816 da l, 1817 ie 
6 1818 de 11 1 Sl9 d~ 19 ~er nıey

d~n:ı getirmi; tir. 1820 de ~l<ktnge 
aid röşerşlere başlamı~ ve bu \';ldi
de 40 sene ı;alışmı~, 1867 de olmı.ı.ştur. 

Ben burad3 Faradavın cildlı-ı tu
tan bir çok C'~ı>rlerincien bahsctl<'cel< 
deglliın. Sadıx·e motör ve dm •ını):~u~ 
n::ı temas edecC'ii;im. 

1821 senesinde; i(,'İıulen cc,·ey·ın 

geçirdigi bir teli bir mikn;ıtıs cfr;1-
fında döndürme~e muvr.ıi'.fok olmuş. 

Bu suretle ilk elektrik mot•iruuu mey 
dana gefüınlşlir. 

1822 ı:e.'1esinc id no~ dt•fl.eriııde 
( ır. iknatistiyeli elektriğe tc>hv it el) 
başlığını görüyoruz. Bu nıc-scl~yc ıid 
döri te.şebbü. akiın k.ıldıkt<ııi :>-mı a 
1831 yaz.ınd:ı be;Sinci cl ·fa ol:ıt ık lıir 
teşebbtis daha yapmıı;-, !l ıkuruııı:u 
günü kuvvetli bit' ıtıikn'1tts S<ıtuı.~t 

icinde döndürmüş vldu"u hir bakır 
kurs \·asıtasile elektrik ccc~yam is
tihsaline muvaffak olmu:;tu. tşi.e ili< 
dinamo budur. 

Fizik LnrihiP.de (Tecrube<:ilet kı.•

lı) denilen F:ır::ıdııyın bir EıkJbt da 
(elektrik ilminin babası) dır. Fülıa
kika modem elektrik ilmi ve buna 
istinad eden endüstl"i F .. ı; . .ıd:ıyla l>.ış

lar. 
Bugün onun es<!rleri üzerimi:;: mil

yarlarca liralık sermaye ya~r. l\IIil- • 
yonlarca insan ın:ıi;;el.rıi temin C'der. 
Dinan10 olmasa idi. clcklrık ı .ı~ı. o
tomobil, rarlyo, telefon ve !mı: d•J -
lapl::ı rı n~suire vcsair" olım ıııit. 
Bunların hepsinin fevkiı d olarflk 

FarndAy ınüte\·azi. lmsd::m tam;:ımilo 
teccrrüd etmiş, kendisine yapıbn her 
ne\"i maddi teklineri rc•:hletmİlj yük
sek nhlıik s:ıhibi büyuk b;r ı:ıd:ımdL. ____ ..,.,,,,. ______ _ 

SABAHTAN SABAH~ 
.;;_.;;;~====== 

Memleketimize gelen 
mal ve abluka 

( B:ı.9 tar:ı.fı 1 irtci s-lyhda) 
niz ve ha\"O üssü elde clmı.ılır·. Bn 
\,is Akdeniz nııkllyatmı c.i,1 c-ıııııı ,re 

kolay bu- h:ılc koy:ıc.:.ıktır. Şirndıye 

kadar Sicilyanın cenubundı:ııı Trıılı

lusu kaçan İtalyan gemileri <ırbk 
Girid üssünden d:ıiml bir tchdıd ıl

tındı:ı buhıu:ırıık ve Tı :ıblusa tt:.ı!y.ın 
kaç-ak n:ıkli:;-ı:ılı belki iı•1k"nsLZ 'ıır 
hale gelece!<tir. 
Açık denizlerde ne fahlelb:ıhider, 

ne tayyorelcı- İngiliz nnkliyalmı sek
teye uğr;ılam:ınıı~lır. Şlmdı bir Al
man korsan gemisi arada bir İngiliz 
nakliyatıı;a darbeler indiriyor. F ıkal 
bu da blr gün Graf Voıı Speenln ıilrı
betine uğrıyabilir. Kaldı ki kors.ıın 
harekatına dc\·an1 el..ı c b"le ne Al 
monyanın denizlerden tamrınıen ı;e 

kilıniş olan gemilı:>r:ne yol ··ç ıblliyrıt 
ne de İngiliz nakliyatını ekıti.J.1'!LıiJi 

BEHCET SAFA 



~ TÜRKÇEYE ÇEViREN 

' seyin Cahid Y LÇIN _J 
Baımnk:::leden d=vam] 

zırhlısının hücumuna ugru31 or. 
Yardımcı İngiliz gemisi karşı
sınd ki müdhiş düşmaııa gale
be imkanı olmadıguu bildıği hal-

- 3 7 - de, muharebeye tutuşuyor, ya-
1-'alt nınc:ıya kadar, batmcıya kndar 

at bir kere o v:ıziJ:etc mu- bau:ı. söylediğine göre, kitnunu muharebeve dcvnm edivor. mil
lit at edılınce. ondan sonraki C\'Vcldc prensıp it:ib riyle buna rettebatınclnn peka7.ı ·kurtulu
tıı ~rhaıeyc doğm ~rlctilmc- knrar cııhnişti. l Kanunusani- yor. 

YENi SABAD 

(Baı tarafı 1 inci sayf;ıdıı) 

\•uuu-.a h"c bir Alp.ni kıtası g nder
mcdıgini iddiı:ı etmcktedır. Bunu tek
z.lb için butiın Yuuan ordusunun 

Almanların 

Cehelüttarı
ğa hücumu 
bekleniyor 

Uzak 
bir ha w 

SAYFA: S 

• 

Tokıo, 15 (o.:ı.} - D. N. B. ju 
sının husu i nuhab.:-1 bildi.nyor: 

H ı To Nişı Nişi gazete 
sine elen en s n haberlere göre, 
Fransız Hınd cınısuıln ıımıl hududun 
da Sı m b.ı l! le H odıçini kıta:ıtl 

ara nd mt d !ne ı· vuku bulmu~ 
tur. iki ıncn kkct arıısuıda muluısa. 
m tın ba 1 dıgı b!ld ti ekt~ır. 

~lantnı;Jtır. U. R. S .. S. hak- d Londrada b• lundugum zn- İtalyan sularında bir iki 1tal
~ı ınutalcnları da 1939 a- ma.n, jest.enin hükumetine yun iasc gemisi bir knç torpido 
ti( edilıunun ziyası altında ted- Hitlerin vusturyaya karşı der- muharribi refakatinde gider -
~c: rse ayni derecede ibret h ... l b:ızı icraat düşündüğünü kcn, İngiliz lmv-vetl ... rinc rnst 

ak bir mı·sal + .... i,il eder. eli la 1n u· ı · e · ''- '~' haher v rmıştinı. Avustu~·a ile g yor r. g ız er ıa.l)e g mı-
b4<llllllanın tcnki...; \'I> haı,ra. • ., l · h"' d' 1 T -p· a .,, "' Alın. ny arasındaki 1936 anlaş- erme ucum c ıyor :ır. oı ı-

~'l tahfüınanlannın men'i ya- m 1 hiç bir {.O:ıtnan iki tarııftan dolann ilk işi hemen etrafa du
r 1 d di meselesine gclmce, 1 dn namuskfırane icra edilmemiş- man neşr derck son sür'alleri-

h dctmi ılcri surcl>ılırız. Çünlm u 
Alpiruler, esir edıldıktcıı onrn bir 
re mi geçit ~ ::ıpmışfardıı·. 

Atin:ı, 15 {a.a.) - Bu"uıı S<J!> hn 
kot , Yunan piyad i. ltalyan ıı C\i -

z lerınc mdi.} e k.:ıd..ır yapı!:ınl rın 

belki de en ş.dd 1Ls; telak .i edıle -
bılcoe. bir hucum yapmı lır. '.l unıın
lı ·, Go. occnin şı.ı ali r uaıı kı 

tepelerden ungtı ılc hucun :ı kalk -
mı lardır. Esas hedef, Gur ye l kim 
bulunan han <L:.::ını tu ;ıklır. 

ispanyada kıyafet değiş·' 
tiren bir Alman fırkası 

varmış 

(Bai tarafı 1 inci ı:ıS'fada) 

luka nazırı, ablukayı Sunycve. Fran
sız garbi Afrika ında, Uben ya. Ma
dngasknr·a, Poı tekız Guy ın:ı ve 
R uıı.ion d lan m 1 ctmege ka
r;:r vermiştir. 

Bcrline hücum 
Loııdra, 15 (a .ı.) - H nez:arc-

tiniıt t blıgi: 

iy1 ve p:ı.rlnk bir ay ışıgı. dun gece 
ingiüz boınb romuın tan reknnin 
Berlınc y:ıplı.,ı şıdoetlı hucuma btı

yuk yardım etnıı'ctu. 

-ltll&-

12 Adanın işgali 
bekleniyor 

(Ba t.Qrafı ı tnı:i uyfadtı) 

ğına göre, ltaly n1 r, her gün 
bu adaların İııgilız ve Yunan 
kuvvetleri tarafından isgo.line 
intizar etmekted rl r. 

a ık bunları na7.nrı itibara le kncıp kurtulm .. k•nn 1Jac1~a 
ı ti. A vusturynda nazi propagan- ' - " ....... ·1

" 

1 oıu h arzusunu izhar etmiş ol- dası hıçbıı· z:ıman kesilmemiı;ti, biı· ~y düşünmüyorlar. 
t~ ta!dc bu defa da oylc bir Bınaenaleyh hali Almanyadn_ Şu iki vak'a öyle cıpmk ve sa-
~ aldı ki kaffesi oı tadan de bir hakikati bizC' rzediyor ki 
~a 

0
" gıbi oldu. Sözleri ekse- yagayan otuz kırk bin ~ vustur- bunu bimz düşünmüş olan bir 

~. h okgru idi. Fak, t birisi bun- y.tlı na;.:i vardı ki Avusturya insan Balkanlarda. ye Adriyatik 
a ikatc kalbetnıek teşeb- hülcümcti bu pr-0pagandadan do- denizinde son cereyan eden 
1e bulunursa o maharetle layı onlat vatnnlanna avdet hadiselerin hikmetini derhal 
1nde.n sıyrılıyordu. Bu Hil- nm uadesini vermiyordu. anlan119 olur. 
knıgınde de farik ve mü- Don sen sürmili bir gurbetten lngiıtercniıı bütün Balkanla-
bır vasıf t~kil ederdi . dolayı pek infial ve tec üre dÜ§- rı İtalyan aleyhine kı kırtması-

l'll ."e zdın li gazlar hakkın- miıs olan bu multeciler Avustur- na ne lüzum var ki küçücük, fa
a l• u ea ı hatırlnnmağa de- jasa dön 'iikl ri zaman ilk si- kat kahraman bir Yunanistan 1-

ı · n. s. s. o tarihdc haliı ya.si muarızlnrının uğramağa t.alyan hücumunu muzafferane 
hratlin Kecısi gibı he:r hil- mum:ed bulundukları ıstı.rnb _ tardctmcğc işte küfi geliyor. 
t def ittihaz edilecek bir Jann mesuliyetlerini yüklenmiş- 1taly~nın . tecri;I ~dildiğinden 
•t · ıı. l<'akat, işın Hitle- leıuır. bahsettikierı bann kuvvetler 

b ku bakımın an. ıcalr.na · bugün Akdenizde kendi havuz-
~ 

1
· "-a tuılüJıaı eket etmek F kst hiç aubhe yoktuı· ki la.rı gibi dolaşıyorlar. İtalyan 

0 Ydı. şimdikı Berchtesgadene davet, donıınmnsı şimdiye kadar Ji

nıl ·kdeı-e g('linee, bun
k bır alaka bile gös

,ı. ~özleri btilfum edilirse, 
~~ek m~. cl"~t dort, ulu, 
'ı<.ılta on sen bekle ehi-

r L ~I< matıh. bu mesel<?)C 
tl<ı tahriri b"r cc.vab \Cr

\ eı Fak~t B rlıni bir 
· bı. onra terı.ettığım ha.i-
l!~\ .ıhı hcnuz almamış · 
~:üih, bu mcreleleri iti
tl un k ettik. Hatta ne

:.ır-sa owun Hit!crıu odasm 
duı n bu arz küresini 

k lcdı •. Bo.}lc, yaıılann
Uıc bulundurmak ad t"ni 
lıolılikacıl tru ve dıplo-

ıı~ ta,·.,,ıye ederim. Bu sı-
1l!erin kaclarındaki çnbk-

'hnısti. Halta bir ve:>ile 
u.n emisti bile .. Bu, Rib

l:ı un .Ingıl z matbuat.ı 
~a laku dı} a karışması 

l( 'hf>ti1(' ' ıku geldi. Onun 
~· rnn da la yaşamıs \'e 
~ t . ~efırlık etmiş bir a-

rj lıa -lllgilu. zihnıyeti ve adet
le klonda bu adar derin 

<':ı hıl olm ı bana pe :: 
b k bır . v ldiği yolun'la 

. ettim. mucr kendi 

4 l'<; nazırına k rşı ''12 ku 
~ u bu~ımumu tn.c;\•ib cd"'r öÖ-
ı~· l~ıbbentrop un o l.arihde 

tizerind"ld nüfuzu son
\1 ::ıı olduğu dereceden 

~r k btıLınuyoı Ju. lki saat 
surrn·i,. ol cak uzun mu-

e trıi7. bıtlio ı vakit, ayrılır-
~. hıınuen ımnsolyenin ga

Yap1Jmıs bir resmini çı
. .New Zel nd'lı bir ka-

1 tı b n gon rmiş ve Hıt-

Hıtlerin, Blombergin evlenmesi- manlara kacarak canını kurtar
niu k ~dısi ıç.in teşkil etmiş oldu- mağa muvaffak qlduğu halde 
gu durb ve haycı1 sukutuou sak- İngilizler Taran toya kadar gi
lam k m ksudiy'le müracaat et- derek o donanmayı nihayet bul-
tiği p ·et ıe hareketinin bir du! r ve icabına 

1 
bakt;lar.. . ! 

parçam idı. Bim.e.ıınleyh mun- Italyan rnd.ro.arı ı~tediklerı 
s·fan ·, "tilafcuynne 'bir fikri isti- 1 k:ıdar Yun9:1'ıstandak~ zaferle
dattan rpk U7.J.k bulunuyor • ı rıyle, he~esı al:ia~naga çalı~
du. H rr \•on Sclrnschnigg. ken- smlar. Pındu.<> d~Iı;rı .lta.1ya11 
dı ifadesine göre, tchdid edil - 1 gurur ve azametı ıçın hır me
mısti, k •-kutulmu,.,tu ve kat'i- z:ırlık . olmuştur. ltalyanlann 
y 11 tao·vib etmediği bir anlaş- '\' ıınanıstnnda yollnrıı~ . nmn~. -
roayt bu vüzd"n kabul et.mi ti. zam ?~am.asın~an. rııçın şıka
Vı\·"nad • A\'tısturya CümhÜr- yet e':.l:iklennı şınıdı nnlıyoruz . 
ı·cisinin rn hükumetin tasvibi . M~~·~r. ka<.?.Da.'d.a zorluk çck
lıl'7ımdı. Fak t bu d:ı lG şub l- tıklcn ıçın boyle yanıp yakılı-
~.. . . ·ı 1 l t H yorlarmış. 
uı ı., ı ısa o unmus u. err !tal •-- d stl .... v s h b · •. .1_. . 1 yan4U .ı.n \'C nrınııı n .. 

on c ~ .:Uf?ti ~ 1 ıncı :ı:: kadar baynlii.t içintie yaşadıkla
Uwl, le .:;.urunu ~lınd;=ıı geldııp ıını göstermek için bugünkü 
k ~ar lıafifl~ea~ çaıı mak nı- s:ıbit hakikatlerle ufak bir mu
~ ti~d., oldugu . b1! anla~ma?m .lmyesc yapmak istedik. 
akduıdcıı soru ıklidaı mc\'kun- Bütün bunlardan şu netice çı-
de k~\im ktll'. ı,.,yor ki mihverin güvendiği 

K t.ıılü lı beri Reiclı sansöl- İtalya, &ıfüıin hiç de ümid et
yesiıun her R n" kordıplomatikc ı tiği gibi çıkmamıştır. Mihverin 
vertli~t ,.Jyafet eı>mı<:ın ::ı Beı::- pclt sakal olduğu arlık şübhe 
lıne ,e: ~ı Y!.! baron von Neur.ıth götü...-uıez. Almanya, İtalyadan 
·ı yardım ve fayda görmek söyle 
ı c aramda \'llku.ı. gelc.n ilk ve 
sop bir rnünalrn .• ~uya sebebiyet dursun, bilakis ona yal'd1m mec-
Yt-rcti. B'!rrın v n Ne ırJ.Uı sair buriyctinde kalacağı dakikala
b•r çok Alma!l nazırlarının ö- rın yaklaştığını görmektedir. 

Ktı\•l'eti olmıyan mi!letlcrden 
nünde m j stenin !1 ükümetini, nefret eden Füht-cr'in bir gün 

'."U-=-tııı·y:ı hükll.'!letini itilif - Rom:ıya bir tekme \'ut'Ub ba
nameyi ı·edd\.! şiddetle t~vik et- şınfüm attığım göı üı-ack bir de 
miş olmakfa ilham cd r.di. Sonra hayret etmiyeceğiz. 
d hu hu i( bir nisbctt .... bizzut Jliiseyin Qılı"d YALI;,'IN 

··-·-
Vichy'ye acı bir 

ders 
(Bas tarafı 1 inci ~ayfad.1) 

ıihnek.tedir. Bunl r, bütiin mal-

Ögleden sonra ynpılan ıl.ınc·i b;r 
ungu hucumu sonund.. Yunanlıl. 

bu dııg1ık arazmin büyi!k hır kıa ını 1 
ı,g:ılc muvafiaJ, oln 11~1 rau·. 

Bugun n1kua gelm h rekat esn -
anda Yunanlıloır b yuk ç ı~ altı 

:ttalyan topu nlmı lardır. 
Yun:ınlılar, iv ın d ının i~ıılini 

tamamlayınca, Coriccyc d n mu -
him yollaı ı konlrolları tın lac:.ık

lardır. Bu sur tlc 1t;;ly:ınların bu 
şehri ellerinde tutcıb.ilmelcr1 o ı ~fa 
daha. guçleşecektir. 

Gör"L"enin chen mıyctı buyuküir. 
Goricc 30 bin nufu u ile CC'tıubı Ar
navuUugun en nilı m şchı 'dir \~ ,;ıy
ni zam nda da miınak•lıit ı ıerkeLi
dır. Gonccnm ele gcç·rilmesi. Yu -
naıılılara, şlınnli Aıına\·uUugun strcı

tcjık merkezi Elb:ıs:ına cıden ~ lu ka 
dıır il<'rlcmek fırsatı vcıc ktir. Jtal
Yun i-;tılasınd<ın evvel krııl Zo~o .• uv 
\•eUerının ekserı.sini Elb:ıs ıı a bu -
lunıruılda idi. 

----·-~--

Tas ajansının 
bir tekzibi · 

Sovyetlerin Japonlarla 
bir anlaşma yaptlkları 

doğru değil 

Moskova. 15 (a.a.) - Reutcr: 
Japonyn.nm So\•yetler Birliği 
ile her ilci memleketin Uzak 
Şnrktnki nüfuz nııntaknlannın 
tahdidi hakkında bir itil:lfa \• r
dığına ve Sovyetlerin Çunking 
hükumetine hiçbir yardı n 
bulunmamağı taahhüd ettiklen
ne dair bir Aınerikn mcnbaııı -
dan verilen ha.bcı ler, resmi Tass 
ajansı tarnfmdan nesıedilen bir 
bey:mınnme iıe tek-zib edfüncli: -
tedir. 

Tass ajansı, bu lıo.berlerin 
"luıkikata uymadığını., beyan 
etmektedir. 

--»11«--

Hindistanda bir Ame
rikan Ussu kuruluyor 

Nevyok, 15 (a.a.) - lng ite <' ıle I 
y~p l:ın :ınlnşma mucıbmc t:aıi> Hın 

dıstaı1do Amerıktı ıcm ya ıl .. , ıl , 
u5'un Ca tries Santalucioda t""i. e
dileceği, Poı-to Rio'd k, S.ınju:m'dan 
Nevyork Tımes c cle ·ne bildıııl -
mel.tedır. 

Qı: tnza!rı tmamı ı ica etmisti . 
tt:;ı atmasını Hitlerden ri
. <İl Bunu memnuniyetle 

nan <;lyt.' de •lYllİ meyzu müna
scbetile bana hi" cum etti. Bun
ların lıcr ı.nsiııi de ayni veçlıilc 
ı ed kltinı. Neuı aUı 'ın 1ngilt('re
nin go. l.erüıgi n ık adf'mi ta:;vib 
Va7.ı}~Liı1dcıı hakikalt-n c..nı 
sıkılmL'? uln a:il pek muhteme!di. 
Çünkü, her ı~ınıanıu mubnkknk 
adcıcttı ı 0.1 netice gizli pro • 
PUP"•md.ı v~ entı ilc.a ile elde edil
mi vc el• olur.ıa cebıi harekete 
t vessül edilmesinden ve bunun 
da he ab cdilemiyecek bir ta-' 
kım ihtihitl ra meydan açmasın- 1 

dan korkuyordu. 

larını bırakmak mecburiyetin - . 
dedirler ve yanlarına azami iki mış \•e kardeşçe karsılanmı6tıı'. 
bin Frank alabilmektedirler. Hükumet, 1.10renlilerin, mıin-

ilk kafile vokla bit fakat işlenmemiş :ırazive 
J.yon, lü (a.a. ı ·_ Havas bil- malik mıntakalarn yet1estiıil-

uiriyor: mesini kolaylaştıı nıak işi ile 
Yerlerinden çıkanlan altı bin meşgul bulunmaktadır. 

Hıtleı de kuV\et i tımal et- Lorcnli, cenub ve cenubu garbi 11enıieketlerinden bu suı etle 

--o--

Boston, 15 (a.aJ - Bahriye 
nazırı Knox, Bostanda söyledi
ği enerjik bir nutukta ezcümle 
şöyle dcmistir: 

"ispanyada tebdili kıyafet et
miş bir Alınan fırkası vardır . 
Cebclüttarıka lta~ı yakmd bir 
hücum yapılması muhtemel o
lan bir hadisedir. Mihver dev
letleri Cebeliittarıka doğru ya
p:ıcaklnrı hücumdu muvaffak 
oiulaısn cenubi Afrikayıı bir 
hamle yapmaları mümküııdiir . 

--~----.-..·-------

T aranto baskını 
(Bat tarafı 1 inol uyfada) 

zırhlının kurturılımısına çalışılmak

tadır. Zırhlının iki tarııfına mu:ı~·.in 

gem.ilerle tahlisiye gemileri diıilıni& 

\•c gemiyi himaye lcin ehıfıruı baştan 
ba;,., file çe\ rilıniştiı·. Tulunıbıılarl:ı 

sular bos-ltılmnkt:ıdır. Geminiı:ı bn 
tarafı l,alkmış, şimdı de uncak tara
fına yatmakUıdır. 

Yapılan keşı! u~u cavoıu· sını -
fınd. n iki 1.ırhlınm dıbe oturdugunu 
tcyid ctmiştır. Bu zu·hlWırdan biri 
tam ı. en oturmuştuı·, yanında bir 
mayn gemısı \ardır. 

ltulya.n gcruilerjne lıücum 
na oldu ! 

Akdenııde 1ngiliz iıloau nczdınde 

buıwıan Rcuter ajansının hususi mu
lıabı.rindcn, 15 (:ı.a.) - sa an bir 
gecede ay yn\ ça b:.r tr.ılutun ar
Juı ınd sıyrıl aktcı cildugu bır da 
«lllustı arions \ cE:ıgle tayyare 
gemilerlnin tnyyarclcri Taranto li
m nuıda ttıılyan ccn ·ıeı ·ne bombalı= 
\"e torp'llerfo truırruz etı ek uzerc sa
bilı uslcrinl tcıketı 11 \erd ·.Bu taar-

lhassa 

lngillı: t:ıyyBrel<."ı i, İtalyan hm•a b::ı 
tary:ıhrrının kes·r • tc ı ılc ko 1~

m lar lıe de buyuk bır curct goste-

--:11111:-

fran, .Fransız ve Japon 
elçileri itimadname

lerini İnönüne verdiler 

Ankara, ı:; ( .:a.) - Ycru lr.;ın bü
yük clçı i e tseUms Anu,.ır\ a 1 Scpah
bodi bugün sa:ıt l i .3 dJ Çankaya 
ko,şkune gelerek Reıs.ıcumhur 1 n et 
tnonu tarafından kubul \ c ıtımadnn
mesioi üıkdım eylemiştir. 

İtalyan maknmları bu adalar 
lngiliz ve Yunanlılar tarafın -
dan işgal cdildığı zaman İtal-
yan :ııejimimn ne kad:ır insant 
okiuğunu söylem"'lcri için Yu
ruınlı halktan ricada bulunduk
ları söylenmektedir. 

Adalarda ik:ı.mct ederı b:ılık
çıların ımvıkl~ kumsala celi:
tirilmckte ~·e İngüıv gemit lyle 
temas etmemeleri çin gece ka
rada nlıkonulmaktadır. 

E~n.sm muv:uaüit \!e hareketi------------

esnasınd:ı bira keıi muh-eze t::ır:ıfm- SA 
daıı ihtiram merasi ili yapılmıştır. ,. y '!-'\ 

Hnnciyc Vekili B. Şux.ru Sii roglu 
bm ük clçuıin kabulu esn~.mi.. ha
zır buluıımuştur. 

Fransa Elçisi 
Aıı.bra, ı;; (a.ı:ı.) - Fı nın ye-

ni Ankara bu)iık dçısı l ıns Ju-
le:; Hcnry bug m saat 15 hı de Çan
k:ı) n koşkilnd Reısicun. r 1 , et 
1noniı t:ır:ı!ından kaoul ed lerek itı
m.ıdnamcsıu.i t.ık.dı 

sınem:ı • :la: 

Güzel TVRONE POWER 
ve 

Se•,1imlı SONIA HENNIE 

Muhteşem mıza•ı e c b me\ -
.zu:ı \ l! ' ryct' 1ıe toın"ol::ıı-iylc 

l ireılcrın ozle. -.:ı ~ ran 

KARLAR 
ALTINDA 

~ACK 
TO 

BACK 
:Oauı". i d.-ıns cdı7.>ı L:u·. Sız d 
gı~ lll ve bu eetcn n l'lı 

uper filmt goruıı . 

\ e 2.3J d;ı. Te ı.::ı 

rcrek dusınan h~eflerlne kar"ı ~·ap- 1- Ru~n 
tık!arı t:ıarruzu mm<ıfrnkiyC'ttc ba -
şar :uşl rdır. Tay~ıır<'lc ·• 1tulyan Muhteşem bir ele 

E Sineuıasmda 

r içinde çevıil~n güzel \·c neş'eli 
h b gemilerine t l;.ı ben ı ı torpn at- nA R 

1
• S 

mışlardır. r i 

--:ıtııc- DEliLiKLE • 
1 

Bulgaristan seferberlik 
yapmıyormuş 

Londra, 15 (a.a ) - Bulgarlitauın 

Londra el.; i B. P.fo ılo , Rcut.cr a
jan.,ınn yaptı ı beyanatta Bulı:ar~
:tanda sefe beıltk ynpıldıgı h:;kkın!U 

Fransızca fılmin:ie. dunltü P A R 1 S •.•• H::ı. bü ... n ev-
Yclki i> A ı: l f'\ .... G 'en \ ia:lseden PARI. 'i lI'C<'el· inız. 

B ~oU ·ı-dr.: eı:bur 1:. ı· \'EN'l'l R '"~ arkada..<J:ın 

C AZi'mn iştir ki~·h· 

MGN GOVA COCO ASLAN 
yabaneı me.'tllekclli.'::dc intişaı· eden Paılst.c çcvıilcn ve: · ,~ .. lınden 3 hafta evvel iknıuı edilen bu 
h berleri tekzibe mezun oldu .. uırn lımm1,;iıs~· liı"lltller.:U3m1ıf•ı11lnE1iılıllgliloii·ıi:l·u11·n~t~i ~ bugün saat 1 ve 2.30 dn tem;ifültlı 

matiuel r. •m•••.s•sasfin 

Sincma.cılık fıleminde hiçbir filme n.l!:iıh olm >an bir rnğbet kazaru:ı.ıı 
• 

B A L A A y K 

~aı;k ~ gıbi husuRlarda da.i
tı.) Sonra ger"'k ben, 

tı:ı.~~ıniniınc nazaran. ken
~ ~ka timi?.den hiç bir 
~ 

1 
ıy t elde etmemiş isek 

~uo lllazs:ı kendisinin genç 
~~ llıı nıe.mnun etmiş olmak 
. i3u<luymuş olacağını söyle
~ da Hıtlerde taın bir te-

hı; l(. tevlid etti. Ondan bas
''anı ~Um gördüğümü ha.-

me;i tercih elm~ olabilirdi. o- eyaletlerine gitmek üzere, pa- çıkarılmış olanların büyük ek-
nun ille pl:mı Schu~chnigg'in znrtcsi günündcnbcri Lyondan scriycti, hakkı hıyarlarını Po - !\"ELEK SİNEMASINDA 
mevkımı < lttan alta tedricen gecmcktc-dir. Bunlar, cenub ve lonya lehine ku11ananlarııı mu- '1 

1Yorum. 

h. lRtNcr BAB 
littj 
tı- llc.i ııerd : Avusturya 

1\. ~hanıberlainin, Almanya 
~'!lada sulhu temin edece
~k o.lunan m~ı.~r~ler~ 

;'.) ıc n yaptıbı uçuncu 
·· • l'V\ clce tahmin olun

. ~ere, i~te bu suretle akim 

~~·· 4..,. u o tanh e Hitler, yal-
~13ttırya ve Orta A vru

~~il. 'Alet riyle alikadar olu • 
ıt- faamafih bu fasıl mü-
1' \·~ hatırda tutulmak Hi
"kı{llnkü bir hakikate de-
?io diyor ki o da ınıdur: 
ile gerçekten arzu ettiği 
~1~ey Büyük Britanya ile 

~lı nıa yapmak değildi. O 
~C~k biı gnyeye Yasıta 
lı.. lı~ordu. Asıl gaye ise 

~Vr~pada ve şarki Avnı
~ lti ~Y t temin etmekten 
~ ~ aka.t ben bu faslı hi-

~'<a ~derken lakırdıyı biraz 
"'~~ flara taallUk ettirdim. 
~ ~~ birincı perdesi ha
:-"\ ı:ı~ç hafta evvel. 12 şu-

~~ l'l~e-1' \•on Schuschnigg. 
lılU!iı crchtcs,,.adende o meş-
~1 lıkatı yaptığı zaman 

~ 
lısri:':..':htesgaden'e gitmek, 
~tu ~g'in birinci hatası ol-

ifilqı'. ~aınafih bu filfr yeni 
Sonıadan Ncurath•ın 

zayıflatmak, çekilme. ini temin ce11ubu garbi eyaletlerinde yer- vakkut.en LcırenJe kalabilecelc-
etmek ve emellerini binnisbe l~tirilecektfr. leı ine <lair Alman makamları E Ş SİZ BİR U V A F FA K 1 V ET l E O E V A M E O İ YOR 

sulhp"Ni?l' ve n ızi muhıbbi bir ~~Lo~~rcn~l~il~c~rı~·n~40~0~k~iş~i~li~k~il~k~k~a~-~~t~a~r~a~fı~n~d:a~n~t~em~i~n~at~v~e~r~i~lm~es:i:ıı~e~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;::;~~~~~~~~~~~ Avusturya mcmlclceti vasıb:ısi- filesı, şimdiden N,n·bonnc, Vnr- ı·nf::rmen, Fransayı istemiştir. 
le \'t! dnh9. az itiraza mü.said bir 
surette elde es lenıekti. 

(l\.rlmsı var) 

it ya - Almanya 
erka ıhar iye 
g··r .. şm ceri 
-0-

Berlin. 15 {a.a..) - D.N.B. a
jansı bıldıriyor: 

15 tesrimsanide İm bruck'cla 
Alman ve italyan baııkumandnn
ları arasında harbin se\ k ve 
idaresi ha.kkınd:ı askeri görü§· 
meleı· ci'reyan ctmişiir. 

Görü;ın1eler Alınan başku
mandanı mareşal l~e.itel ile İ
talyan baskumaıtdnnı mareşal 
Badaglio tar fmdan i lare edil
miştir. 

Gorüşmelere marc.'Şallerden 
başka Almanya tarafından top
çu generali Jold ile Ahnanya
nın Roma at.a..)<..">!rııliteri Von 
Rintelen. Uaiya tarafından da 
general Glllldin, Bertin ataşe -
militel'i general M:ırras iştirak 
etroışt.i-c. 

Fnkat buna her nedense mu-1 
vaffak olamamıı:tır. Talih bu iki 
ku n'.lZ se\d lıyn bir lirtuf d:ı.
lıa göstf'rerek O~man K:ıclı'iyc 1 
Viy~nayn kadar refakat etmele
ı i inıkamnı bah~:d miş. :B'a kat 
bu sn ada bütün foyaları mey
d"mı. c·ıkrnı: \'e Yiyanada tevkif 
edil u Bülentl l> rada şalıid 
olduJunuz gibi snrıh itiraf atta 
bulıırımucıtur. Şimdiki pllinlan 
her ne lıahasınn olu1 .L olsun, 
M\i:i:eyyeni lrnrtaı mal;:tır. BU
lenı'i bu sayede ileride genç ka
dının kocasından kop racagı 
paraların yurdımiyle yakasım 
adaletin pençesinden kurtaraca
ğını ümid etmektedir. 

Sedad, sorgu hakiminin mü
taleatarını biiyiik bir hayretle 
dinli31ordu: 

- Doğrusu bu mesele hak
kında bu derece vukuf ahibi 
olmanıza hayret ettim. 1ı:c defo 
kar§tlaşbğmız Bül"n 1 \'e Mii
zcyycn hakkında b ı t .dar mu
fassal malümat ~· ı io 1: ı 1ırz 
hakikaten şa:ul::ıc.: ' ·dir. 1 

Fak:ıt bütun bunlan, Müz vve-ı 
nin ve Bülendin çocukluJu hak
kında bu ltadnr derin maluma
tı nereden aldınız? 

SorP,U hakimi giildii: 
- :::iana bu işd('ki sırrı faş· 

ed yim. Bu snbah b ni evimde 
Osıruıu Kadri beyin bir deri Ke
mal K •dri bey zıy ret etti. 
Hani bu sabah Viyan dan be
raberce gelen adam.. ı~te bii
tüıı bu ma!Uınntı ondan aldım. 
Çok zeki bir ndama bcnzeyc11 bu 
znt, ge ek \ iyanada buiundu,....."u 
sırada, gerek :r-.rnzeyycnlc Bu
lend Viyanaya gitmeden en·cl 
tesadüf eseri biı cok mühim 
lıususata mut.tali olınu . Bun! 1 
bana birer birer anl ıttı. Şimdı 
i in iG yüzünü anladın mı? 

- Yo., dernek K m 1 K dri 
istnsyona. ayak basar basmn.z 
soluğu derhal sizin evde almı . 

- 'fJvet! lştc bu· ziyaret cs-1 
nıısında bana bu karı~ık hıın bu-' 
tün ta sılltını anlııtu. Yok a 
işin i 'indeu nasıl çıkubilirdım. 
$ımdi rl0 Miizeyyen hanımı hır 

-60-
istic\·ab edelim. B::ı.knlım o neler 
söyli~ccc..'<? 

Sorgu lıkldmi zile bnsaı uk 
.M üzcyyeııin içeriye getirilmesini 
emretti. Sed< d: 

- Muzc.yycn hanını IY>...nim o
damdadır .. Kcudı nı oradan c a
ğır.. dıye hadLi PYC ta''m .. t 
V<'rdi. Sonra sorgı• h • ki•nmin 
elini büyült bir do.,tlukla ı'·tı: 

- Müsa de eJer eniz b n b 
isticYt1.b esnasında l.azır bulun
mıyay1m .. 

- Nasıl Lt.erseniz!. 
Sed d dı aı ı c ktı. Bir kac 

d le en ı• ... Y)Cn bir 
ha '"menin rcfak t nde ol· rıık 
ic ri gi i.r m.lu. ?-ır · yycn ev
nla gözleriyle f: dadı aradı 
Bul m:ıyınca cncU y dü. tü .. 
Garib şc>y S d:ı.rl nC'rede idi? 
Ne eye gitmi ti? 

Sorgu hakimi g"-nç k clını 
süzüyor, onun hal.:lci hihiyctine 
nufuz etmek istiyoıdu. 

Buyurun otıırıın hnrum <'· 



• 

JEJ .. 
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.Aliçonun hareketini herkes ı;i.tlunç 
buluyordu. Adetıl bir genç b.ı~ pehli
v:ın l:ibi muntazaman idmıaı y;ıpı.) or. 
Y~ masajı yaptırıyordu. 

.Aliço, ıhtiyar olmakla beraber diri 
ıdı. Tııbii eski okkası \'C çalı.mı kru
mamışt . Znyıll:ımıştı. Ancak se:k -
en okl>: •• kı:ıdar ya gelir .. ya t clmez

ıli. 

AJiço, çok inadcı bir ::.damdı. Ka
vasoı:lunun yerındc d.ıhi ol'JJU eılı::a 
ıdı. Muhakkak ciddi gurc y:ıp;.ırdı. 

Nı)azi Bey, meyus olarak Ka\~St·g
lunun yanınu geldi. K;l\ aso• Iu, Nı
.razi BcyJl Aliçoyu kandırab lece:. ne 
ltruıı o!muslu. • 

Nıya;ıi Bey, sozünli sohbct•nı h lir 
bir v.d::ımdı. B:ıbayigıt bir ı; .. h •) '.!tti. 
Nıy:ızl Bey o devrin on ikililı.:.mden 
b indir. r•J 

Niyazi Bey, çok kuvvetli iri yaplı 
nir :ıdnmdı. Kendisi mcyd:ınn c;ıkıo 
r,ureşınenıi tir. Fakat, hUSU"i ,,l:ır:ı'k 
S:,) un ur :ıırknda lnrılc gi.ıre<ıiı di. 
Nıy.ızi Be), T:ııavl::ı \"C &yo •lunun 

on ıkilılerindcn biri idi. Pehli\ :mlı
on rner. klı olduı::und:ın Sult.ın Az.iz 
;amnnınd:ın 1.ıcıi Ka\asoğlu ile ark:ı
•Jııstı. Aliçoyu da t:ınırdı. Ahb:ıbl~ı 

vardı. 

Nıya::i Bey, h:r çok znmnııleırını 

Kavoso !unun Vizedeki ı.Hlıgındc 
gt>Çirirdı. Hntt;1, Sult .. n H:ımırl, Kn
vasoğlunu çağırdığı zaımın \'ııccic 
tıulumı) ordu. 

K:l\n oglu, Niyazi Bey yanın. ı;c-

lır gclınc:ı: heyecanla sordu: 
- Ne oldu?. lnşaallnh l1a)ırlıılır .. 
- su:~ usta, bu adnm, :ıd;ım nlmıız .. 
- N c eliyor?. 
- Ben, oynıı;i yapmam d;yor. 
- };, ne y:ıp:ıımış?. 
- Ciddi güreş yaparım diyor. 
- Demek fıkrinde musır ha?. 
- Evet ••• 
Deyince, Kn\ ;ısoğlu, olduı.'11 ~er

den !ıı l:ıdı 'c hiddetle: 
-- Pt.-ki be Niyazi .. ölıneciH. ~ .. !. 
- Evet .. 
- Meyd.ını bır tıp k;ıç:ı~un y;;?. 

- Ne y:ıpaeıksm?. 
- Tutacağım uu herifi .. 
~Netice ... 
- Ne oluısa olsun .• tuta •• gım., eı

nn bır çi!t dal .. c:ı.ı;ıın, eğer, ıınç«l:ıı ı
nı ellllie geçirirsem kUı taı ~ az 3 C'

neı hn lıu herifi .• 
- Yn, tutturamazsanl. 
- O , :ıkit, ol:ıcak olur •. f~kat tut-

tururs;ım o da kurtulamaz .. 
- Ba~ka çare de ) oktur •• 
- PckaHi .. 
- Dala, ens ye gelir ı:clmez da-

l:ıc ... ğmı .• i:;tc bu knd:ır. Zaten blr a
tımlık barutum v::ır .. tuttuıurtam ne 
aw, tutluı·amazsam kader ne fae o, 
olur .• 

Dedi. 
Ve :ıglamag:ı ba~ladı. Knvasoglu 

Koca lbrahlm, Suıt .. n H..ımıde bed
dua ediyordu. Ahır ömri.ındc başma 
~liı çmıştı. ll<ı) :ıtında yenılrı:edigi 

halde seksen Y"' ,mda k:ın g.bi s.rt
~gı y;ıtaeaktı. 

Niyazi Be;>, çok ıniltccssir olmuştıı. 
ihtiyar pehlivanı teskin etrnelt için 
teselli ,·eriyordu. Fakat, foyô:ı l'tmi
yordu. 

Niyazi Bey, tekrnr Aliçoyn &itınc.ogc 
kar.ır 'crmlştı. Bclı<ı Aliçoyu im<ın::ı 
getirebılirdi. 

Fnkat, bu fıkrini Knvnsoğlunı: oy
lenıedı. Hususi bir şckılde hallcc:lcbi-
lcceğini sanmıstı. 

Niyazi B<'y, son b:r defa dah:ı A
liçoy:ı rnür:ıca:ıt etti. 

.-\Jiço, ek cı·iyctle Beşikt:ıştn Koy
içlnde pehlh :ın Jrnh\•esinclc bulunu
yordu. Bi.ıtlin pchli\: :ın mer:-ıklı1orı 

bur:ıda idi. Afü;o oğle yemeğiı.i 1i• -

rayd:ı yedil:tcn ronra buraya gcli -
yor. Akşama !:adar cene çnlıyorciu. 

Niyn::I Bey k .. hYcdcn içeri girdi 

- ~--

rumunun konferansları I 
Hukuk ilmini yaymn ku • .ı:.numm 

bu sene ,·erecc~i konkr:ın ıı t İlo{İ 
23/11/1940 d:ı .ı.r.kura 1). lkC\ inde 

'* 
- - Abe, söyle liynzi Bey be'? 

\.'\!rilecektir. uı. konferans İ:;tanl>ul 
: İİ~~·;ı~~~ıyor mıı Knvasoglu be? ı üniversite Rcktorü Cem l Bilscl ta-

l rafından ~Aı kıı,.n muııhecıcs, ve bo-: Ef~·~·di
0

~iz, irade buyıırmtı~lar.. 1 ı"'1c\ zuu etrafında \'Cı ilecel~-
bu ~a-~~~.~.~~c~kmişiz be!. l .. ~=-·:_.,.,a .. r .. :> ....;, __________ 

1
~ 

- Tchey!. Tevbe olrun bir ç:;praz- ı TİYATROLAR 
da tcneşirliğini yere vur:ıcaf:ım be! 

- .......... . 
- Abe, saydıracngım onca~ gök

teki yıldızlan be! 
- ........... . 
Kah\"ede bulunanlar hep bir agız

dan guhiyorlnrdı. Niyazi bey niçin &el 
mişti. Ne ile knr§Jl:ı1;ıyordu. Bu r.d:ı
m:ı bu gUre,ı bağdnştırmmıın imk<'ını 
yoktu. 

'Fak:ıt, hcrÇt?baô5b3d bir kere d. h:ı 
karşılaşın.ık Jin.ımdı. 

Niyazi Bey bu sebcblc susuyor .. cc
vab \ cnniyordu . .Aliçoyu kızdırm.1 -
ınıık ir.tly~rdu. 

Aliço, çok ıcki bir .-ıd .. mdı. Niy.ızi 
Beyın gelişine derh:ıl m:ın. Vt.>rmişti. 

Muhakkak yine Km•acoı;llına elçi-
lik y:ıp:ıcbktı. l 

Aliço, uste ko;yuyor, ı 
(Arkası nr) 

Felsefe ve 
(Baf tarafı 2 incı uyfada) 1 

tı?mo.yüllcrini, duygularını, ar
zularını ve lurslannı uyandıran 
taze ııarab sarhoşluğu da bu ih
tirnslara ateş vererek, herkc-o;i 
büsbütün ~ıldırtıp zivana~ıııdan 
cıkarırdı; çünkü bu §enJikler, 
sonbalıar sonunda yeni ııarap 
mahsıılii alındıkt:ı.n sonra yapı
lırdı. Halka te~kil ediJl oynayan 
bu takıma fransızca ( choeur = 
kör) latince (Chorus Koru::ı) 
deniliyor, ve bu kelime Yunanca 
(Horos) lflf:anın aynıdır ve 
(rakıs = oyun} demektir. 

Bu dnnsı idare ve tanzim e
den elebaşıya, yahud (deste ba
§1) ya (korlfc - coryphce) ~c
nirdi. Bu hallm haricinde [ <Dıo
nfsos) un harikulade vukuabnı, 
cektiği eziyetleri ve elemleri, ve - bn bası olan en büyük Al
lah Jupiter (rumcn: Ze.fs ! ) a
leyhine isyan eden '\"C göklere 
hücum eyleyen (Titan - clcv)
ler ile kahramanca muharebesi, 
ve nihayet galebesi hakkında 1 
neşideler ve kasideler ve mcdhi
yelcr okuyan bir ~ail' bulunur: 
du · irticalen bu mamı:umelerı 
in~d ederdi; bu suretle, - in
sanların daima uygunsuz olarak 
cereyan eden, ve - sevinç ile ke
der, Unıid ile yeis dalgası ara
sında yuvarlanıp giden - mu
kadderatın (Dionisosı un (o 
milli kahramanın!) vukuatı ha
yatında timsali \'c kinayi bir 
ııckildc teınQ.68. edebileceklerini 
halka. ima ile anlatırclı. Bir tar:ıf 
tan da (Bakant) denilen genç ra. 
hibeler bUsbütün çileden çıkıp 
- saçları perişan, göğüı:; ve ba
ğırları açık - bir halde her tara
fa ]{OŞarnk, adeta. sayıklayarak, 
höykürerek ve korkwıç seslerle 
uluvarnk halkı tehyic ederlerdi. 
Daii.sedcnlerin kıyafeti acayipti: 
Dioııisosun hizmetinde bulunan 
ve &eh\•ani ve hay,•ani ihtirasla
rımızı şiddetle t~msil eden 
(Satyre = satir) lcrin ayni idi. 

Su başlarında ve ormanlar 
i~iııde dolaşnn Ye Jnz kaçıran 
bu sarhoı, }'Crilcr, belden yukarı 
insan, ~lclen a.~ğı keçi suretin
de yaratılmı17 boynuzlu, .sini 

Şehir 
tiyatrosu 

teınsilleri 
Tcpebaııında Dr~m Kısmında 

16/11/1940 Cumnı·tesi gunü ak~amı 
S:ı<ıt 20.30 da 

AYAK TAKiMi ARASINDA 

lstlklfıl Caddesinde Komedi Kısmında 
16/11/1940 Cumıırteı:.i ııundlız 

saat 14 de 

ÇOCUK OYUNU 

JG/11/1940 Cum:ırtc.os. gilnü akşamı 
S:ıat 20.30 dn 

DA D 1 

Jler w.r.ı.fn otobii!. \'nrdlr 

ede at 
Ne vakit Ye kim tarafından 

bcstelenmış olduğu öledenberi 
mec·hul kalmıs pek eski bir bes
te idi, ve mutlak:ı güfte ile be
raber, çığıı tma gibi bir a !etle 
calınırw. Bu beste tertipsiz bir 
tarzda yapılmış, ve insanın asa
bına dokunur bir !'5Cymiş. f'ek 
§evkli nağmeleri, pek acı fer
vadlar taYib eder ,.e tamamen 
hayatın tezebzübatına ha]{kiyle 
terceman olurmuş; rh•aJet o
lunduğuna göre bu müheyyiç 
bestenin pek vahşi bir üsltıbu, 
edası varmış. Başta filozof A-1 
ristot olduğu halde bir çok bü
yük Yunanlılar, trajedinin bu 
(ditirnmb) daıı doğ<luğımu iddia 
etmişlerdi. ( Fridrih Niççe) me
selevi büyük bir merak ve dik
katle tetebbü etmiş ve pek mü
him neticeler çıkannıçtır. Ben
ce en kıymetli eseri (trajedinin 
do;:'lı§u) isimli kitabıdır. 

Gelecek mnknlede onun esaslı 
fikirlerini hillasaten nrzcdiı) bu 
bahsi ı.ap:. ~ ac8.h""ıın. 

Ciinye: 
Dr. Hız.-ı TEVFiK 

[•] On dokuzuncu aııı r ilimlerin · 
den, ediblerlndcn, ve arkeologların
dan bir !;Ok 4.:imaeler, bu ıair hık • 
kında bı.hııs açm ş1 ar; bazıları da vü
cudün ü inkar ettn•§ler; bu pek doğ· 
ru bir fikir degıldir. Olanca kemıılıle 
bu eıer meydanda duı uyor ve y~k -
pare bir ~bldedir; liBanı pek temiz 
eski (iyoni) yani lzmir vil~yetl il· 
sanıd ır. Elbet bunu vilcude getirmiş 

olan 1:-ir d~hi şair v;:rrıı~tır ve halk 
ağz•ncln dolıııan hı.rııfelcri taplayıp 

bu !ekle koymuftur. Her ne olsa, bu 
eser Yunan dehasının emsalsiz bir 
edebi [ıbi:lesldlr. Sunun bir mis.al i 
de lrnnın ph .. ameılnl ya::an Koca 
Firdevsidl r. Mllltlın (1021) senesinde 
(88) ya~ında ölmÜ§ olan bu ikinci 
Omiros bütün 1 ran hurafe!erlnl 
-büyük bir hamlyyet şcvkile. ezber
lemiş ve muuır f8irlerdcn (Acecdi) 
ve (Unıuri) gibi adamların mıınzu· 

melerfnl de atıp eser nl yıızmı11. Niçin 
Yunanlstanda da Omiros adlı bir dıl· 
hi adam çıkıp ta, pek eckldcnberi 
d illerde dolasııın masalları toplayıp 

lıayat l<Uvvetiyle (Şehname) gibi bir 
eser yapmış olm:ısın?!. 

-------
'f l Ba, tarafı 2 fl')ci sayfada) 

di intihar etmi) değilcli; ft•nht
cılar tarafından öldilriümü~tü ! 
~altanatla veraset kaıdesi re~
men bozulrnıyarak şimdi kendisi 
veliahd olacaktı; olac.ıktl amma 
İU.ahdcılar kendisini de öldür
terek tac ve tahtı Mecid e
fendiye vereceklerdi! 

Padif5ahı ziyaret eck·rck 
- Doktorlar tarafından tım-

7jm olunan raporlara itiınacl et
meyiniz. Bu raporlar ta ..... ni edil
miş, h~ kikat tahrif ohıı~mur; ~
la.bilir. !tt.ihad \'C Tcrakkı C'emı
)'(!ti Mecid efendiyi taht~ , cı
karmak azmindcdır. Bu cur ct
kar ad'1nlar maazalhh yedi ta
sallutlarını zatı s;<>hancl •rine ka
dar uzat:-cak derecede şıma
rıktırlar ! Allah ömrü ŞC\'keti -
nizi müzdau etsin. Takyid bu
yurulmnk ihtiyata muvafık olur, 
sanırım!. 

Demişti. Hiinkfır ııc mnksad
la siiylenildiğini bildiği bu ~ö.~
leri tebe:-:stimle karşıludı. Ulu
mün intihar suretiyle vaki ol
duğunu temin ederek Vahided
cli~i teşyi ettirdi. 
Baş mabeyinci Tevfik Bey 

Vahideddini hiç sevmezdi. Sa
raya her gl'ldiğinde Vahidcddi
ne ancak resmi vazifesinin ken
disini mükellef tuttuğu neza -
ketle mu .. mele eder, bu dereceyi 
hiç aşrı azdı. 

Tevfik bey kendi tabiriyle 
"değil Osmanlı hanedanı ara
sında kalemrevi devleti aliyedc,, 
Vahidcddin kadar dalavereci, 
kara. ruhln kimse bulunmadığı
nfl kani idi. 

Yusuf tz:ı:eddin efendinin in -
ti.han haberi üzerine Vahided
dinin Dolmabahçe sarayında 
hünkarı ziyarete geldiğini ::;a
rayın birinci katından ikinci ka
tına çıktlacnk mükellef merdi -
venin ba!3ında öğrenmi."J ve bu 
ziyaretten insiyaki surette hoş
lanmıvara k ve kendini tutamı
yar:ık yanında bulunan bir dos
tuna: 

- Bu müzevvırin gene ne işi 
var!. 

Sözlerini yüksekc:e sesle söy
lemişti. 

mcği o kemlı hayatı ~in bir ne~ 
vi sigort& atldediyordu. 

Yusuf l:zzcddin öldürülme -
miş olsa bile lttihadcılar ken
disini bir gün öldürtmek tasaY
vuruna diiseeek olurlarsa bu şa.
v.j:ı nııı deveranı ile efkaıı urou
;11iycnin aleyhlerine kıyam ~
ceğiııi hesab etmek m~bmıy7-
tiııdc kalacaklar \'e boyle bır 
hareketten ic:tinab ('yleyecck -
leıdi ! 

Abdülhamid d~ olsa ancak bu 
kadar ince hesab edebilirdi! . 

Faltat bugi.inlcrde bir de mu
kabil ~ayia meydan almıştı: Yu
suf İzzcddin efendi güya ı::alta-ı 
nat tv htına bir an evvel cülusu
nu temin için Vahideddin tara-
fın<lan itlaf ettirilmi~! 1 

Biril'ci şayia Vah.i~eddiı:t ~a~:-ı 
nağından çıkını::; ıd1yse ıkıncı
si de ya bazı !ttihadcılarca, ya
hud Vahideddini hiç se\meycn 
Abdi.ilmecid efendi etrafınqan ı 
ortaya yayılmıştı. 

Vahided•Un tahta geçtikten 
sonra hem kendine taallfık e- ı 
den bu şayianın asılsızlığını 
göstermek, hem lttihadcıları le-

1 kelemek arzusuna kapıldı. Ab
dülhamidin Midhat paşa aleyhi
ne kurduğu Abdülaziz!n katli 
davası gibi miizevver bir davayı 1 
!ttihad ve Terakki erkanı aley
hine açmak kasdınn dü.~tü. B~ 
davada Yusuf İzzeddin efendi
nin intihar etmiş değil, lttahd
çılar tarafından katledilmiş ol
du«-u ileri sürülecekti. Vahided
di; tahkikata bile başlattı. 

Yu:;uf İzzeddin efendinin es
ki teşrifatçısı, duire müdürü \'C 

son zamanlarda çiftlik müdti.rü ı 
Nesib bey Vahideddinin ~rtıb
lerine mukaddeme olmak uzerc 
isticvab altına bile alındı . . . l 

Fakat eski demler geçmıştı. 
Kırk sene evvelki istismar artık 
iml{ansızdı. Bu1!-un ~çi~ e:vveıa 1 
Ab<lülhamidvarı bır ıstıbdad 
kurmak icab ederdi. Buna da 
Vahiddedinin ne kudreti, ne de 
zaman müsaiddi. 

Müzevvirliğin foyası pek «;a
buk meydana çık~cağını ~~rnk 
eden Vahide<ldin bu teşebbustc·n 
ferağat eylemeği t~rcih etti! 

Dava tasavvuı u suya düşti.i ! Tam bu anda merdivenden in
meğe ba~layan Vahideddin. bu 
sözleri duymu1:. fakat sankı kcn- ----------
disi için söylendiğini anlama~ış r -SON -

gibi da\Tanarak beylere selam THAT~AT ,Te lHRAOATÇI 
verip geçmiş idi; amma bu an- Müeaaeselerin Nazarı Dikkatine 
dan itib ren Tevfik beyi mim- Bağdad, Basra :rolu ile dtinya-
lemisti ! . nııı her tarafına müsaid şeraitte 

Vahideddin Sultan Reşadın her türlil eşya nakliyatını deruhdc 
intihar hahkkında kendisine 
verdiği teminata h1ç de kani ol-ı ed~Uro ÇAKER YAZAROÔıLU 
r.ıuş göriiıımiyordu . Yusuf lz- Galata Karaköy Sermet han 
zedddin efendinin öl\imü katil su 1 Teleton: 41773 
retiyle vaki olduğunu işaa eyle- •-------------·" 

Büyükderc: Tümen Satın Alma 
Komisyonu Reisliğinden : 

24/10/1940 tarihinde açık eksiltmeye konulduğu hn!de isteltfüi zuhur 
et.miyen n~ğıd:ı cinsi, ınikdarlnrı y:ız llı makorna, şebrıye, ~;ırını~ merci
mek ve zeytinyngı ile yeniden s .. tın :ılınması lazım gelen pırinç -490 n_u
m:.ır.ılı kanunun 9. maddesi deJRletile 46. maddesinin M) fıkrasınu go.:P. 
ı.-atın alınacaktır .• Ekslltmc nümuneleri aşağıda yazılı giln ve saatlerde Bu- , 

ükdere ıskclc:.;i karı;ısı!'da Halk Partisi binası altındaki salonda ~·:ıpıl~
~aktır. tsteklilcrin şeralti aııl:ı.m:ık üzere her gün Tümene ve p:ız:ırlıga işll
.rak için dahi a~ngıda hlımlnrında yazılı muhammen bedellerıne gore te
minat akçelerile birlikte ) ukaı ıdn z.lkri ~cçen mahalde hazır buluı.ııcak 
olan satın alma kom~yonıınn mürac:ıatlnn lüzumu ilan olunur. 

M uhan\men Saat EkaUıtme 

Erzakın Cinai Mlkdarı bedeli günU 

Kesme mak<ırn:ı 13000 3900 Lira 15.30 21/11/940 

> > 11000 3300 > 15.30 21/ 11/940 

Arpa şehriye 1400'1 4200 > 16 !!1/11/940 
Kırmızı mercimek 14000 3220 > 16 21/11/940 

Pirinç 27&1ı0 10260 > 16.30 21/11/940 
Zeytinyağ 7500 5025 > 17 21/ll/P40 

> 8500 5695 > 17 21/11/940 
~c ~ 

- Scliımün alcyküm. 

kulaklı ve sivri sakallı gayet 1 
çapkın Lir takım mahliıknttı. 1 Askerlik işleri 

Dionisos, ynhud - diğer ismile L-~.;.. _____ ._ __ _. ================ 
(Bakhos) denilen r;arab Allahı-

(10841) 

Diye orlaya selam verdikten sonra 
ilerledi. D.1 :ı bir ;)Cre oturmaı:. mey 
dan kalm:ıd:ın Aliço seslendi: 

- Abe Nlyaz.i Bey •• ne geldin be? .• - ............ . 

nın ayininde, raks halkasına, da
hil olanların bu kıyafete girm,..si 
- iptidaları zaruri idi. Rumca eı·
kek keçiye, ynni (teke) ye 
(tragos) derler; bu kıynfcti ta

- Tehcyl .. Yine mi ihUyarcnz ic;in kınıp oyun oyna.yanların raksı-
ııöylc.nc(·ebi:.: be? na (tragodiya) derlerdi ki (kc-

- ......... .. çi şarkısı) demek olur. (Traje- 1 
_ Abc, Kavasoğlu idman y,.pıyor di) bundan doğmuştur. 

be? Bu bağ bozumu bayr:unına mu ... , l 
(Dionisos bayramı) ve ya.>uc - ........... . 

Niyazi Bey, hiç cevnb vermiyor -
du. Artık Knv:ısoğlu Koc:ı İbrahinıle 

Allçonun güreşi günün dedi koduları 
mcyamnn girmi~i. 
Knvnsoğlunun, yağlıınacak, idm:ın 

hnlımi \:ırdı. İ)idcn iyiye ihüy:ırla
ynrlmnı~tı. 

Niy37J Bey ses çıkarmadıkça Aliço 
iel lm.ıştu ıyord.ı. 

['] Kııvuoğlu ve Aliçor.u n bu gU. 
re§ini ve konuşmalarını Niyazi Bey 
bizzat bana anlatmııtır. Niyazı Bey 
Boğaziçi Ycnlköylüdür. ltt:ihad vo 
Terakkinin Kara Komııl mes:elcslnde 
ıiç scacye mahkOm olmuıtur. On sene 
evvel vefat etml§tlr, Seksen ya;ınca 
ldl. 

Satılık Büyük Baskül 
Düszcldrofta ED. SCHMtDT Co. 

mbnt.:ıııı mamullltmd:ın 22833 No. lu 
3 tcm1uk g:l)Ti müsfamel bir baskül 
s:l tılı k llr. 

~cyv;ı halinde 69 No, y., mür;ı::aat. 

kısaca (Bakamıl) dcnilircii. Ke
çi kıyafetine girip tc sarhoı-:ça 
bir velvele içinde pervasızca, a
labildiğine cünbiiş ve maskarn
lık etmeye ( K o mazin> dcı !erdi; 
bu türlU (cünbüş ediş) maıı.ı::;:
ru da (komodiya) kclimcsilc ifa
de ederlerdi. 

Bizim bildiğimiz ( k01.1cdi) , 
bu cüııbüşten doğmuştur: (~' k- ı 
li, eğlenceli, danslı, musikili biı· 
bayram ihtifali demcktil'. i 

Bütün Yunan a.hnfüıi bıı milli 
bayram ihtifalinde olanl.?n ser- 1 
bcstliğiyle hareket edl.?r, ve r n
hunun en müterıakrn hiskı irıi, 
pervasızca açar, dulterdi. 
Mukadderatı insanın her tüı 

lü uygunsuzluklarını :.:>idddli 
bir lıeyccaıı içinde duyar \'c ak
liyle de mahiyet ve elıen miycti
ni idrak ve iz'an edebilndi. Bu 
ayin için, Yunanlılar lı\.IBU!;i Lir 
beste yapmışlardı. Bn (D thy
rambe =- Rumcası: J) hiı rı· 
bos) dur. 

Beykcz Askcrlık çubeslncen: 
1 - 336 ve d. ··;,ı c l,i doı,;unılularla 

yoklarrıa ı yap 1 H§ ve kısa hizmetli 
olar. • : r cd ln ış ol:ın chliyetntı 
me:o ı r dc>rh 1 h.ıı.ıı lık kıt'asma 

sevkcdılccel tir. 
2 - Yoklum:ı ve sair sebcb dol:ı

yısilc sevkedilmiyerek geri bırakıl -
mı~ ol< \ rla sıhhi tecil hizmeti hi
taı~ b..ıl ııı.ş olan ehliyctnamesizJerin 
dcıh l .ub~.> c mııı :w:ı:ıtı:ın ilan olu-
nur. 

üskliılar Askerlik ıubeai Batkanlı· 
ğınd;ın: 

ı ~ Kı hizmet şl'ı aiti kazanmış 
_ .er b.nc k:ınır verHmi, ve mezun 
ol~ı t., h<'nilz son yoklnm:ıl:ırını yap
tıı nı:ımış lise ve muadili mezunlardan 

2 - Askerliği kar:ırl.ışmış ve Ye
dek Subay okuluna se\ kolunm~ geç 
t.ondcrllmcsinden geri bır:ıkılmı§ ve 
) .ıhurl ınuamelelerı geç sona erdi -
ı;1nden sevke ôm:ıdc kalmış olanlar
dan. 

3 - Asl.eri elıliyetnam~slz.lcrlc or
tıı, tam a~keri ehliyet alanlnr:ın scv
kedilmek üzere nüfus eüzd:ınlarile 

birlikte burada bulunanların ayın 15 
inci <.'l.lma güniine knd:ır şubC"vc gel
meleı i. 

4 - Bur:ıda olmnyıp taşrada bulu
n:ınların bulundukları yerler nskcr -
lik şubelcri vasıtasiylc şulıc>ye ınurn
caatl:ırı ıuımmu ilan olum r. 

İstanbul Defterdarlığından: 
ı _ Haliç Fenerinde Maliye şubesi binasında yapılacak 457 lirn 70 

lturus kc:- fli tamirat ile 120 lıra 60 lmruş keşifli yanP.ın tesı ntı. 1 
2 _ ıstanbulcla B:ışvckôlet Arşıv d:ılrcsindc y:ıptırılacak 252 lira 90 

,kuruş keşifli t:ımirnt, 1 
3 _ Kiıgıth:ıııcde Kasrı Ali a:rknsındaki domuz mandırnsmda yaptııı-

lııcak 245 Ura -keşifli tamirat. • 
Yukarıda yazılı i§ler 21/11/1940pcrşcmbe günü sa:ıt 14 de M~lli Emla.k 

Müdürlüğünde toplan:ıcalc olnn komisyonda ayrı ayrı p:ız:ırlıkla .ıhale e<lı

lecektir. T:ıliblcrin yüzde yedi buçuk nlsbetinde muvakkat tcnıın:ıtlu ko-
misyona müraca:ıtları. (10885) 

İstanbul mıntıka ticaret Müdürlüğünden 
Mıntak:ımızdan 1t:ıl) rıya ihraç olunacak IJ:ızı mnddclcı· hakkıııdn gö

rilşülmek lizcre alfıkadar tilccarların iştirakile müdilrlüğüınuzdc yapıfa

cak top! ıntı, görülen llizum üzerine nşağıdaki tarihlere tehir cı!unmustur. 

, 
B:ılıl:: 

Nohut, deri: 
Yumurta: 

(10888) 
18/11/1940 
19/11/1040 
20/11/1940 

Pnz:ırte ... i s:ı:ıt 11 de 
Salı > l1 :> 

Ç:ırşar.ıba 11 > 

T A T denilen mefhum : 
HACI BEKİR adında kemal mertebesini buldu. 

AD ö M lYI lhı.ü dl d _ü 1FD 
HACI BEKİ 
Merkezi: Bahçekapı 1 Şubeleri: Beyoğlu, 

5 - Bu iliın d:ıvet 

olduı,'tlnd .. n geri k 1 
rrıe:;ııliyeilcri mur 1 • 

Karaköy, Kadıköy 
~unenl'-1111ZEE!!!~!ll .. lllllr.i11.ıi!::.alllii6i"8ılUili5l8iililllll'ilEil .. ıı.ıil!!lill!!l!!l!lllD11l!!:::lll' 

Vıflık ki- ilk tonı. 
nısı 1 •nelik t9 

-------- d Di 'rik w'k~ U Jte. ıu dükY 18.0o 1.35 K~pnlı Ç41r:µ ıı \ ~ 

5'00.00 37.50 
( ı - 3 1:ene rrıi.id~c.~) . . • "'. ~ 
Büyük derede pıyua et\~ -,.~rot {ld~ 
mile m:ıru! Ga:ıino ve deniz banyo yeri (l sene i'il 

de'tte) . v\del\Fl .. 
Yıllık kira bedeli mulr.ımmenled ile ilk terntnat mlitdat-U.rı • '•rt1" 

·• · d-u · · · 'rııı vıı \" yazılı gayı·i n.enkuller hP..1.ıılarıııda ıosterden mtıd .,..,,er ıÇlll m • 
mek üzere :ıyrı :ıyrı açık arttırmaya korıul~ur. .. eeckt~ 

S11rtnnır.clcri Z:ıbıt ve Muıunclıit :MütU\ı·Hı~u k alemin-!? ı«öl ıttıt• 
ihal; 2/12/1940 pazartesi günii saııt ~ de D:ı:ınt E.'ncüme"\!e yapılıı•'* tU 
Talıblcrin ılk teminat ınnkbuz veyu mekıuplaıi..le ıoı1'1e p i.i nl\Hllyeıı ~ 
Daimi Encümende bulunm:ıları. (10908) -

ASKERi FABRİKALAR SATIN ALMA KOMtSYUU llAMlAR' 
8000 kilo s-dey:ıgı 
3000 kilo zeytinyı:ıg& 
5000 kilo mcrclmeJr 

10000 kilo nohut 
20000 kilo bulgur 

8000 kilo sabun 

-

alınacı:ık • kaleli 
Tahmin edilen bedeli •2•.000> lira olıın yukarıtın yazıl ı cem :ııı 6 . ,.o-

crzak Askeri Fal.;ı·ikalar Uınum Miidurlüğ{i nıt!'rkt":~ satın alma konu~. 
. 1 d ·ı cektır· nunca 2/12/1940 pazartesi güniı sıı:ıt 15 te kapalı zartla ıha e e 1 e t tt-

Ş:ırtnamc parasız olarak komisyondan vcrılir. Taliblerın ınunı~kıı ııd• 
nıinııt olan c1837> lira c50• kurupı.ı lı:ı"Vi teklif me'ktupl:ırıııı mczku• gu ıca~ 
saat 14 de kadar komisyona \'ermeleri ve kendılcrinin de 2490 numaralı şl~ 
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vc'"ail:lc komisyoncu olmadıklarma \·c bU 1 ııf 
alakadar tüccardan oldukların:ı dair Ticaret Od<1$ı veoık:ıs.le meı:.kur 8 

\c saattt> komisyona miirocıı:ıtl rı. •100-07> 

• • • 
ıao metre mikabı 2.50 : 5.00 X 0.25X 0.025 M. ~'•tdında 9.m tahtııst 
4-00 > > 2.iiO : 5.00 X 0.22X 0.025 > > ? > 
200 > > 2.50 : 5.00 X 0.20X O. 25 > > > > 
250 > > 2.50 : 5.00 X 0.1 8X 0.025 > > > > 
150 , > 2.50 : ;,.oo x o.1ax o.02s > > > > 
200 > > 2.50 : 5.00 X 0.15X 0.025 > > > > 
100 > > 2.50 : s.oo x o.Hx o.o:.ırı > > > > 
100 :. > 2.50 : 5.00 X O.l2X 0.025 > > > ) 11 
T:ımamen çam \'ermek mümkiin olmadıgı takıiir~le yarı.,ı çınılı çanı ' 

y;:ırıı; bey:ız kekııar olııbilır. . . ıırıdl 
Tıılunin edilen bedeli <63.750• lir:ı ol:-n mılıdar \'e cb adlnrı ~~ ı:ıt 

"k' l " t Ak i I-"abri.İ'• yazılı sekiz kalem ve <'eom'an 1500 metre mı "H r\cres e s eı • rt& 
Umum Müdürli.ığü merkez satın alma komisynııt nen 2/12/1940 pı.Ul 

19
, 

günü saat 15.30 da knp:ılı zarll:ı ılıalc t.>dik<:ektfr. Şartn:ııııe c3~ ~ıra \ 111 
kuruş mukabilinde komisyondan ''erılir. Talib1erin mm·:ıkkat tcmınııt ~O a 
<4437> lira c50> kuru u ha" i teklıf mektuplarını ınezkür gunde saat H. ' 
lrnd:ır komisyona Yermcleri \'c kendilerinin de 2490 numa:-ıılı ~rmu:;';;ıı
ve 3 mrıddelc:-indeki ,·esaiklc komisyoncu olmudıkların:ı ve bu ış!e ~ ıı
dar tücc:;.rd:ın olduklarına dair Ticaret Odası ,·csikasile m&kur gün ,.e 
:ıtte komisyona müraea:ıtlnl'I. • 10Cli3> 

... .. 
Kırıkkale<le )ftt)f=trıla.eak iB~·t i)t:ıı 

Kf'!)ir bedeli c20.500 lira olan yuı: .. rıdn y;u:ılı inşuat Askc:-1 F~~uıı'• 
tr.r Umum Mlidiirlügti satın alına komlsvonıınc: 29/ ll/ 1940 tarihinde 
glinii ~:ıat 15 le kapalı wrf ile ihn!c edileceklir. . . 'bl~ 

Sartnamc el> lira c3-> kuruş mukııbıliıuic komisyondan \·er~-:. Tali W 
rln ~uvakkat teminat olan cl53i_. lira <50• kurwu hll\'l teklif mektU~~ 
rını meı:kuı· günde s:ıat J '4 de kmlarkonıisyona vermeleri ':e kendiler~tf 
<le 2490 nwn:ıı-alı kanunun 2 ve 3. ınıırldelcıindı> ~ ll,7.ılı vesaıkle ~111' 
gun , e saatte komi yon:ı ınuracnatıarı. <10608, ~ 

DEHİZ LEVAZIM SATIH ALMA KOMİSYONU ilANtAftt 
----

Devlet Denıiry·olları İlanlar!._ 
ıw 

Muhammen bedel, muvnkkat teminat ve mlkd::.rl:ırı aijagıda y..aıh ~b' 
ı;cn ve ıhlamur kereste ayrı ayrı ıhalc «!(ulmek uı.erc Zi/11/1940 çaı·şa ııtıll 
glıııü s:ı:ıt 15 de ~:ap:ılı zarf usulu ile Ank .. r. d.l td:ıre binasında 5 

alıııac<ıktu·. . . . . . t tc" 
Bu ı~c girmek istiycnltrin her lıstc bıı..asıııda. tos:<'~ılen ~m~~ cıkka t 

14 
ı 

minat ile kanunun tayin cttigi vcsik::ıları \ e kklıll<'rını nynı guıı saa 
kad:ır komisyon reisliı;ıiııe vermeleri lfızıındır. pB' 

.Saı-tıı:ıml'll'r parasız olarak Ank:ıı·ncl.ı m:ıhcrnc d;.ırcsindcn, IIııydJf 
~d:ı ·Tc.-sellüuı ve Se\·k Şefliğındcn dnsıtıla.::ıkur. <-1072-!l> ""'' 

Muhammeıı bedel Muvı 
1 

Lide 
No. 

1 

2 

Miktar 
M3 

643.220 

500. -

M3 mecmuu tcnılr1• 
Lira Kr. Lira Kr. L~ 

35.uO ~512.70 Hi88.4G 

Cinıi 

Giırgcn tlll-
me .., c kalas.... ,.,. 

·o rn 2c 00" ıs.7!i· Ihlamuı· l::ılos ., .vu ;ı. ....-

• . . ~ 
İdaremiz H:ıydnrpaşa liın:ın tcrsıı~c.&ind~ kız.ıg~ . ?~kilml~ va~;--61-

buluruın ve 22.5 metre uzunluğunda 8. ı O mc.re gr'llı~lıg.ıcı~ ve ~1ri 2. gill10e 
ğerj 2.55 metre yuksekliğinde bir çıft ahş:ıb dub<mın 1alliır:ıtı H 90 

1 
cıı· 

D"\'lct Demiryolları idare.ine tcdiınl kap~lı 2a.f usı.ılıle nıünıknsıı.ra • 
mu•tllr. Muhammen tamirat bedeli 15 bın lırodır. u ta-

• Eksiltme H:ıydurpaş:ı r:ır hin:ıı:ı dnhılinde blrir.ci ·şletmc kom~yonedılC"' 
rnfından :.!0/11/1940 tıır:!ıine ınusadll çar.,;. nıb.ı g,ımı saat 11 de ıcrıı1 :ı.ıi' 

ccktır. Bu g.bi dcn:z. vcs. ilini evvelce nıı~ıııı uretlc yaptıklnrı~.a da ~ ıo IJ 

ehliyet vc;ik:ısı ile biı'likle teklif ırnılcıuı l.nıııı mazıufen ayni r,un .sa:ı ıcliC' 
k:ıdor komisyon r<.•isligi'lc \erınelC"ri ı:ıw Hiı,., Po t:ı ile göndcrilcce1ı: te 
ı ... r lçi'l po!ıtnda \'aki nl:ılııh.'t:Ck te('hhıırl!•r kabul edilmez. • ul<P'C" 

:'1-!uv:ıkkat teminat 1125 liradır. Fenni ''e eksıhınc ş:ırl"l:ımelerıle m .,Je' 
• . - "durıu,.. ı .. namc esasları id:ırc•ııizin Haydarp:ısa, Anknr:ı, izmır ı$ktmc mu 

rındı:n ücretsiz olnr. k "\ "rılir. (10403) 

;5ahib1: A. Cemaleddln S~nçoğlu 

llasıh!ı.fü yer: nı. Bekir Cürııeylar ve Ccmalccdlo Sara~cllu 


