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[ Çarşamba 1 

HARAÇÇlK-.S 
lmlr 'Ye .Ankaracla oldulu cilti 

ktanbu1aa da tiü7tllt bir 

MOB İ LYE 
Satıı ma~azası açt-Jar. Salonlan 

ıezinlz. 

A•es: J'iaewl1ar, Rıapılıll' ~ 
Numaracı Oçüncü Yıl - No. 918 

Her yerde 5 kut'OŞ GÜIVLÖK SiY ASI HALK GAZETIESI lZ MIR- ANKARA - llTANBUL Her yerde 5 kuruı 
~ ~~--~ -

Ciğer söken 
İtalyanlar . 

--, 
DuÇfflin nuUnınuıı realiteye 

tevafuk eden Jmıını İtalyan 
ınağlfıbiyetini kabul ve iÜJ'af 
eden ııarçala.rmdanı ibarettir. 
BU!tla.r el& tinl(li\ e kadar 1-
ta!l'~uılanıı Yuİı.'\n muka.ve
Jnetine karşı hi~ bir ı;eye mu
vaffak Olamadıbrınl lllftZllr 
göF.t.erooek par~ ve vu
kua gelen telefatın intikann 
alnıacağmı temin edell tt'htlit-

L1'lr HÖ7.lerdlr. _J 

\'azan: Hüseyin Cahid YALÇIN 

S inyor lıfussolini Faşist 
Partisi erkanını Vene
clik sarayında toplaya

rak miihim bir nutuk irad et
miştir. Bu nutkun esaslı parçn
!~nı Stefani ajansından nak
~ gazetelerde f?:Ör<lük. Bll 
nolttayn bilhassa işaret ediyo
l'U2. Çünkü havadis ba~ka 
nıemb:ılardan gelmiş olsaydı 
d~>ğruluğunda şübhe edecektik. 

Mitli KORUNMA KANUNUNDA 1~ ADAYA 

O E 6 İŞ 1 K Li K YAP 1 l I Y O R ~!ra ~~~=~ 
Başvekil bu hususta Parti 
Grupunda izahat verdi 
MUAMELE VERGiSi KANUNUNDA DA 

BAZI TADJLAT YAPILACAK 
Ank:ıra, 19 (n.n.) - C. H. Parti-ı 

si. Meclis Grupu bugün -.:19/11/1940• 
salı eünü saat 15 de Seyhan mrbu:;u 
Hilmi Ur:ın'ın reisliğinde toplandı: 

Celsenin ııçılm:ısını müte:ıkıb kür
süye gelen lla~ckil D;, Refik S:ıy -
dam ,·:ızlycti hazıı-onın icab e\tirdigi 
b:ı7.ı husus hakkındn Koordinar.yon 
heyetinin nlınm:ısm:ı lüıum gördüğü 
kararlar ıniDi korunma knnunund:ın 

bazı maddelerin tadiline lüzum güs-

tcrir nı:ıhiyette o:ıcluğund:ın bahisle 
bu babd:ı Btiyiik M1llet Mt'cli:;ine 
takdim edile<.~ek kanun pro~1nln cv
ve~mirde grup idare heyetince teı;;kil 1 
edilecek bir konıisyonda teı:ekkur e
dilmesi lıususunu muvafık U-lıikki 

etmekte olduğunu bikiinniı Ye milli 
korunma kanununun tanziminde ol
dugu gibi böyle bir k<ırni~yorıun te
şekkülüne ırrup unıumt heyeliniıı mu 

(Sonu aayfa 3 •Ütun 4 de) 

Yolcu trenleri 
tahdid ediliyor 
Bu ayın 23 ünden itibaren bazı 

yolcu seferleri yapılmıyacak 
1 

-------
Bir Belgrad tetgrafana 

göre 

G.örice düştü 
---••ı----

Yunan ileri harekah 
devam ediyor - ·-

Atina, 19 (a.a.) - Umumi 
emniyet nezaretinin 18 sonteş
rin tarihli tebliği: 

Pazartesi ~ün\i dü:~man tay
.yareleri Epirin iizerine bir kaç 
bomba atmışlarsa da telefat v.e 
za.rar hu3ule getirememişlerdir. 

17/18 son teşrin g~--esi Onıki 
ada ahalisinden olup Yu:ıanis
tanda oturmakta bulunan bit· 

(Sonu a•yfa 3 •utıın 6Ga) --
Macaristan üç
ler pakhna mı 
dahil oluyor 

--·--
Bugün Viyanada mühim 1 

siyasi görüşmel.•r j 
yapllacak - ·-

leBır devlet reisinin ağzından öy
. 18.kırdılar işidiyoruz ki ken

dınıizi yirminci nsırda değil. ~,r
lıcılık devirlerinde zannedebili
f.iz. 1'-foğer Sinyor Mussolini giz
~ kalmış bir nutkunda Habe§

li.lerin ciğerlerini sökeceğini fa
!!~ erkanına müjdelemiş ve 
llözünü de tutmuş imi~. Şimdi 
bu rnuvaffaJoyetmi hatırlatarak 
~rni kudret ve azameti Yun:ı.n
<QiU'a kaqp da. göstereceğini 
laruftarlanna ve bütün dünya
l'a tcbsir ediyor. Fakat ne za
~n? Du<;e yalnız bu hususda . .a.nk:ıra, 19 (a.:ı.) - Bize verilfll ıiinleı:- saat 10.05 de hareket eden yol 

cu trenleri 23/11/ıHt tarihinaen iti
banın işlemiyf'Ceklerdir. 

Viyl!"a, 11> (a.a.) - D. N. B. bildi-

Bundan başka Ank;mmın Adana 
ne mütekabil ınüna~ebatı haftada üc; 

rıyor: • 
Alwıanya hariciye nazın B. Von 

Klbbe"ntrop, sa:.l 17 de huSUL!f treııle 

HAVA TEHLIKE·SINE KARSI 
Işıkların karartılmasına ya
rından itibaren başlanacak 

---· ----
Şehir halkının riayete 
mecbur olduğu hü
kümleri yazıyoruz 

--· --
<Hava ta .. rruzlarına k:ırşı ış;klann 

söndürülmesi ,.c karartılmosı niznm
mımcsi. nin ffif'\ kil mer'iycU> varına 
d.ıır hukfımetın ri~ffiılen kararı di.ın 

vilayete lebltg olunmuştur. 
Vıl1\yct •eferbcrlil. ı>1iıdürlıiğu ka

rarın tatbiki i~in liiwmlu olııo ted
birleri derhal ;,ılınış ve ~hrimi:ı:de 
ışıkların söııdilrülnı<•5J ve maskt>l~
rıwsi ıçııı en eke h;ız.ırlıın;ın.k biıttin 
resıııi ve husuşi nılit·ss~:ı\.a \ıildiril -
miş olan projenin t:.thikine lı:-ı~l:m

m:ıı:ı emr<>dilnıiştir • 
Huk(ınwtın k:ır:ırm;ı n;ı~4lr:ın hu len 

rnrııı tatbiki•}(! 21/lı/!140 tMihıno~ı 
itlhaı t'll b~.- J,tr.urnk tlr. Y. 1nız soknk- ı ==========:ıı::==ıı==-s===---ı::m-ıam-=-a:11-=-==-=-==::::I' 

larııı u•ı uıni ten' ir:ı\11.urı ma"keleıı- B A L K A N 
mcsi işinin luzmnlu t~dbirlt·rirı ık-le: ~ 
mnli n nl:ısndılt> l/12/fMO tarihinC' kn- J 
dar tehin mü•ııkıın olarak vf': bu tıı-

~=7~:t;~i'~~:~~ d~~,:;~ııı:~:~~~~~~~ - M U A MM AS 1- · 
Vi13yetdeki toplanll 
~ı uglcden :S•;ıır ıoMlll 14.30 da 

viH\~ ette Voılı Mua\ ıııı Ahmetıin riya
feti altında l.;'lklıırııı l'llindı.irulme ve 
maskelenm~i ııizamıı~meslrıin tat -
bikiııe ittd mühitn kaı:ırlı.r :ılm:ık i.i-

Balkan paktına kadar Bulga .. 
ristanın başlıca politikası 

lrıtrtereddid. İki ayda mı desem. re;omi malumata nazaran, me\·sfnı ve 
~ iki ayda mi cJeseın ... diye 8Ö- Y3Zİy~tj haz.ıra dolayJSİlC bazı mın -
ıtlnü bitiremiyor. Fakat bunu tak:ılarda yoku trenlerinin tahdidine 
<>kurken, zihinler tamumlıyoı·: lüzum görulıntiş olduğundan An'ka
On iki senede mi desem, 011 iki radan llaydarp:ışaya her gun ı:aat 
asırda mı desem, ilh... Sinyor 17 de ,·c salı, çarş:ımba, cuma, paz<ll' 
>-ıtıssolini ciğer si>l.meğe bu ka- 1 giinlCTi saat 8.20 de, Haydarpaşad.ın 
<far hevesli olabilir. Fakat Yu- Ank:ırııya her giin saat 14.25 de ve 
ll~ıluı· öyle kola~ kolay ciğer- salı, perş<'ffibe, cumartesi, paz.1r ıun
lerıni söktürecek kimsekre I leri saat 9 da hareket <!den trenlerle, 
benzemiyorlar. Arnavutluk ceb- haftanın iki gününde İstanbul va
Jıesinde ltnlyan a'3kcrler.i ken- • purları ile Bandırmada lıuluı,ınıyan 1 
di ciğerlcıini kurtarmağa mu- ,.e B.111dırm:ıd:ın salı, cun.:-ı ksi gıin
Vaffak olabilirlerse kendilerıni. kri saat 6.30 da \"e izmırden ayni 1 

gün Toros sürat katarl:ırı ile ternin 
edilmiş olduiundan bu lıcatarların iş
lediiU gunlerde yani Ankar:ıdan cu
ma, pazartesi, çıır~ambıı guııleri saat 

zerc bir içtima yapılııııştır. tçtinına 

l•ngı"lı"z tayyarelerı" Vil~)Ct sc!eı.berlık müdunı, urdu mli-
measıli, belediye• ''e vilayet al•kndar 

d b b d l 
daire ıni.Wiirleri n-mni m1.t~eH! di-

Yazan : A . N . K . 

- 4-
12J5 ele \ e Adıl nadan cun.a, 1>a7.ar. 
çarpnıba giiıılcri saat 13.30 eh hare
ket eden muhtelit kalnrlar da 

gün Üf om ar I• rektöderi ~iirHk elm~l~di ... 
Topl:mbda pasif konınm:ı işleri de 

manlarına başladı --.!--~ -(So=nu=.ay=fa '2::--•!"_tun-:-
4 4

-•) 

Bulgar krah 
Hitlerle görüştü 

22/11/1940 gününden it.ibaren sefer-
den kaldınlacaktır. 

:J><:k bahtiyar addedeceklcr gibi=-========================-=::::= 
İtalyan Somaliai deniz
edn tekrar bombardı

man edildi ----~:t~;~!:5.~~~i ·\:~ · ilaç buhranının içyüzü 
kayhcc1ecck suT<'ttC n.lı!bildiğine 1 

kaçıyor, bir kısmı Rayısı yüzü t ~ giiıulüz bomb&rdımauı 
geçen tankl,u·i~ le birlikte Yu- M J k tt k• b h f Iarına başladılar 
goslavyaya ilti~n edefek canla-, em e e e ZOfa ) U raD yara Londra, 19 (a.a.J - Daily 
tını kuıta.rm.ıga bakıyor. He- ı k • • b• •• •• ? Telegraph 'ın havacılık mubarri-
~~ her ye~c ~şcc~.ği. A\'C k~lıirl ma ıstıyen ır trost mu var ri diyor ki: 
'-'<'lı·be'cr mrurılecE'gı ılan edılen · • Cumartesi günü Almanya ü-
nıU.lhiş motörize seyyal fırka . zerinde gündü"'ün yapılan akın-
ı..Y;ln:ı._~~ult toprnk~arı~dn sey-ıBlr Eczacı okuyucumuzun şayam dtkkat mektubu lar lngiliz hava kuvvellerinin 
ki lıgını o kadar ılerı ".~rdır~ı Şehrimizde bazı ili~Jann i.e-j ranını tcvlid eden sebebler ne- gitgide artan ezici taarruzlarının 
Uldu

ta,mrunc.n buhara. mun.ka_lıb dariki hususumla ~:ekilen müş- dir? Hakiki olarak il5.ı: buhranı başlangıcıdır. 
Fakat geı ek Sın'"or ı ""' Evvelce gündüz taarruzları M · . . J killit malumdur. Bazılannır.. ha- var mıdır? Eczaneler ne gibi 

ussolını, gerek ltalyanın Ar- kikaten mc\cudu fül•endii;in - 1 müşldilata ınaruzdurlar? ancak yakın hedeflere karşı 

• 
Bu görlltm•d• Avrupa

mn siyasi tensiki 
görUşUlmUt --

Sofya, 19 (a.a. ) - D. N. B. nm 
hususl muh:-ıbiri bıldiriyor: 

lyı malumat alan- mııhafılde be
yan olunduguna ı;:orc; krııl Bons B. 
Hltlcrin hususi u.yyarcsilc Bcrch -
tc gac.!cn'c gitmi~tıı·. Kr .. l;ı, lmriciyc 
naz.ırı Popo! 'c. Alm .. ıı~ .. ııııı ::>ofya 
elçisi von Richlhofcn rcfal:nt etmiş
lf'rdir. 

Bulgar erkan umuırıiye~ı kr:ıl Bo-

Kral Aleksandr ö1dürüldüğü ' 
zaman Bü.kreşte idim. Bir ak
şam üsüi idi. Rumen payıtahtı
nın en i§lek caddesi olan Calea 
Victoria.'nm kalababğı ve aydın· 
bğı arasında koşuşan mfü'C'ZJ:İ
ler, ellerinde iri kara harfltr di
zili gazeteler, ''Kral Aleksandr 
öldürüldü! . ., diye haykıra haykı
ra geçtiler. 

Geniş sokağın ortasında miicl
~ bir bomba tarrakasiylc pat-

1 
laynn bu haber, Rumenler aı a
sında bel:lenmiye.n bir felaketin 
şaşırtıcı tesirini bir anda yarat
mı.ş bulunuyordu. Rumanyanın 
büyük mesnedi Yugosla\'ya, 
Yugoslavyanın temel direği ise f 
Kral Aleksandr idi. Aleksandr, 
kayınbiraderi olan Karolun or- ı 
dusunda güzide bir alayın fahri 
kumandanı rütbesini taşımakta ı 
ve daha bir ka ay evYel Siııaya
da yapılan bir gcçid resminde 

askerlerinin ba!;'lndn yürüy ı ek 
Rumanyarun arkasında oldu· 
ğunun her ne,•i tezahHrlerini 
parlak bir dekoı içinde teşhir 
etmekten ~ ef ve ınemnunıyet 
duymakta idi. Milyonlal'ln siin
güyü emrinde tutan bir hüküm
darın siyasi müttefikten baş
ka KraJiçc Mannin de damadı 
olması kcndısınc karşı Rumen
lerde büyfü· bn scmpat · hlls.ule 
gcpnnişti. öHnn haberi bir rad
yo me,·cesi g:ıbi hemen her ta.
fa yayılarak ortalığı m:heme 
boğdu. 

Koca şehiı ~)anı hayrl't bir 
hissikablelvuku ile, bu l.ükiım
dann ölümünde, sanki kendi 
müstakbel ölumüni. sezer gıbi 
olmuştu!. 

• • • 
Aleksandr, Karayorgiycvıç

ler arasında vazıfcsi belki en 
(Sonu L:ıyfa 2 Stıtun 1 de) 

~avuuuktaki y~ni baş k.uman - den, pek (,'oklarıııın i1'-C sırf da- 'ı İlik buhranını tevlid eden bas- yapılıyordu. Çünkü gündüz ya
~anı .bu ~uvy~tın !JP daglaEmın lıa pahalı) a satmak, ıniimkün lıca amil ecza depolarıdır. çu~- pılacak uzak mesafe hucumları
gı-anıtl g b ] Id run fazla zRyiata malolacagıw ka
"'•. . en ı ı .sag a.m o ugumı olrlu•i-u kadar fazla intifa temi- ltü Tiirkivemizdc ecza ticareti ı•· tşı tl t di l y 1 ,., J (Sonu aayfa S sütun 4 de) 

• s ere cının e yor ar. a - ni maksa.di~ le lmsdt·n 'Jli:\·a.~ı- ile mö:ıt~gil dt'polnr gayri müs- ==-============== n~hı y •• ptı~ı bu zi.}:ıretin ehc:nmi- ============================= 
~~z ~~çük bir nokt..'l.Y~ t.'l~r~!I ya arzedilriıenıelt>ri dolu) ;Sİ,\'le lim anasır elindedir. lstanbulda ..--- H a r b ---.... 
tıi.inıcgı unutmu~lar gıbı goru- tah:uldiis (•den •·ali ' e Zf>raki mu- Borsa ve simHarları kalktı diye .. 

Yor. Bu gramt kıta acaba ne- alect• buhranı haldoutla t't'zUA~ sevinirken asıl borsa, ec7.a de-
1'Cded· ? ~~ı- ·ı t · b ı ' ır . ·~= um< c mı u unu- bir kariimizdeıı bir uıcl<tuh al- polaıı.dır. Bunların spekülatör-Qu Y~~sa Atinaya mı ~işti.r? l dık. t~in il,.'. ~ wlinii t('U\'İr etler leri, simsarları, nuamları, plasi

nku cebhedc mevcudıyetın- mahh ette ır(}rdiiı"i-iiıni~ im mek- yelcri o kadar ~oktur ki viizde 
ılcn "rül' lm ı::tu " ~ " - .r • il eser go mez O Uı.- ~ • hıbu :LyMn tlcrr.eı1İy<truz: bin kazanırlar. 

una nazaran. İtalyan ba.şJ.u- ''Memleketiınizue ilac buh- Sonu sayfa 4 aıilun 1 de) 
llıandnnının Alp dağlarındaki 1 · 
kaya.lan birer asker zannetmiş ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 0lııın.sın::ı. ihtimal vermek daha ~ 
llıa.h1l olacakbr. 
hn~inyor Mussolininin nutku 
:~tan aşağı bir mağlübiyet 
ıtırafından ibarettir. O Yuna
l"Ustana karşı yıldırım harbi 
Yapmak iddiasına kalkmamış. 
li'akaı; her halde bir harb yap
tııak teşebbüsüne kalktı \'C bu
~ da bir melodram şeklinde 
h şlad1 ya! Her halde bu Yunan 

'4rbini Arnavutluk toprakla
rında müdataa halinde kalmak 
Ve Lıgiliz kuwetlcrini Adah1-ra ve Yunan topraklarına yer-1 
~tirmek ve Taranto limanını 

1 

8\Uılü donanmasına mezarlık 
taline sokmak için yapmadı ya! 

UÇc İtalyan resmi tebliğini 
;endi sözleriyle tekzib ederek 

atanto da. Uç harb gemisinin 
hasara uğradığını kabul edi
~o~ ve ikisinin tamiri kabil ol-

Hindistana dair 
-·-----

Yann: HALiDE EDi B 
Halidt• ··~<lihin Hindi8taııı müşahede ve 

tedkikJcrimlt•n <loğınuş bir eserdir. "İnsitle 1n
dia,, adi~ le İn~ilt.erc ,.e Amerika.da Endenıni i 
Hind adiyle Hindit+ta11 akademisi fnr.ıfmdan 
Orılu lisanımla. ba1;1hı11~. Muka.dden~~ ı aid 
ki~iik bir kımmnı Türkçe olarnl< lıir gazettı

bir iki scoo e\ n!·l ba.smı!}b. ~rin biifününü 
muharrir gazetemize wnni~tir. 

\'almu!ıı n~rede<.a.eğimiz bu ~r ~in bt
gilt.en', Anwrika ~c lfindis1aod:ı ncşrcdilm ya
zılann hir · ~aı anetmek, kitalnn muhte\.i
ya.tı \ 'C diin~ ~)Ci nlf~\ kİİ hakkmda bir fikir 
verebilir. Ugunu bildiriyor. Yalnız, bu 

getnilcri tamir için neden uıh- ı llıet ihtiyar edileceğini anlaya- MANCHESTER G UARDIAN 
~1Yoruz. Bu gemiler şimdiye ka-

1

1 Gaıetesinin 31 - Birinci kanun - 1937 lari.hli sag1S1nda11 : 
ar sapasağlam dururken. kaç-
~aktan başkn ne işe yaradılar ''Son bir kaç sene zarfında. bir çok tanınmış gazeteci ve 
kı tamirleri düşünülüyor? 1 muhu.rrir Hin?istanı 7.iyar~t. ~dip. bize gö~düklcri~ anlattıl~r . 
t buçenin nutkunun realiteye ~uhake~~ ve ıfadc k~~ret! ıtibarıyle Halıde Edib onlarm tcv-
ev~uk eden kısinı İtalyan kındc degıl, fakat en ıyılerı arasındadır . ., 
~ağlubiyctini kabul ve itiraf e
~en parçalarından ibarettir. Bu eseri yakında neşre başlayacağız 

Unlar da 3imdiye kadar ltal-
lliiseyia Oalıid l'.'Al..('JN ;;;;;;;;;~~~~~~~;;;;;;;;;;;;=:==;;;;;;.;:::;::;:;;:;;;;;;; 

(lonu sayfa 3 aütUl ı de) 

Vaziyeti 
Taranto deniz za
ferinin neticesi 

YAZAN: 
Hikmet Dgaa 

Kara muhart>belerilc deniz mu
harebelt>ri :ırasmd:ı birçok ftırkl:ır 
\'ardır. Bir kuru muhnrcbesi ı;ün
l!'rcc dev:ım eder. 

En büyiık deni?. muh:ırebesi 

bir ı,aı; sa:ıttc nilı:-:yctle11ir. Knra 
ınuharcbdcrinde ic;~:ıl me\·zuu b:ı
histir. Dı-!nizlcr bcynclmılt?ldir. Do
nanmaların ilerlemesi \'eyu gerılı'
mt'sile bir kısım deniz p:ırçası bir 
devlet namıııa ilhnk \ ey:ı işgal o
lunamnz. Deniz muhnrcbclcriııdc 

kuvvetler nisbeti kal'idir. K::ırn 
muharebelerinde oldugu gibi z:ı

yJ! orduların bogazl:ı d:ın, d~n -
lnrdan istifade qtmcsi kobll degil
clir. Denizler dllz hir satıhtlır. Her 
iki muluıribc n~ni iml:flnı hahşc

der. Bunlar gibi d:ıha bir ı;ol, hu
susiyetler sayıl:ıbillr. F:ıkot deniz 
ve knra muh:>rebt>krinin hil'k;ftigi 
bir nokta ,·ardır. Bu mliştcrt•l: ci
het iki muh:ırcbeııln de harbin 
neticesi üzcrindckı ksiridiı·. 

Kara muharebelerinin neticesi 
doğrudan doğruya tecelli eder. Or
dular mnğlOb edilir, dı.i~man ara
zisi istilii olunur. Hnrb biter. De
niz muharebelerinin neticesi endl
rektir. Mü~akıb harekat ile bu ne-

( Sonu sayfa 2 sütun 6 da) 

yelini kaydctmd-..tL muttc!ıkti;. 
Hcrcht ı:;gaden l;on....,"ln::l;ırında ııe 

gibi ııw::elelerin Q•"rıışuhhı;~u bıliıı

mlyor i:.e de b;ışlıc, O<:\ lı•t ad.rnılnrı 

:ır .. _ımlci;;i teımıslnr alın:-ıcnk buyilk 
k:ırnrl .. rın 13.ılı;;.ıı; !. ıı mı ııfaatlcrinc 
olduğu kadar Aln.:m~·:ının d. n•en-
1natlcrinc us gun olat.ıgının bir ga
ranti olma~ tcltıkh c;dılır:el tcdir 

Bcrlin, 19• (a.:ı.) - Berlın si~ast 
mahfillerinde ögrenıldıgıne göre,, 
kral Boris'in geç(!ll p:ızar gunü gayri 
resmi bir ikamet münnscbetile B. 
Hitlcre yaptığı ıjyaret esnasında 

vuku bulan görüşmeler ayni zaman 
da A vrupanın siyasi tensikı mesele
sine de tiı:ıfüık etmiştir. 

~---~,~-~-~~---

Yedi başlı 
ejder 

Bir ltalyan gaze
tesi lngilter eyi böyle 

tarif ediyor 
MussoUninin nutku 

nasal karşllandı 
• 

Mıwno, 19 (:uı.} - Stefanı ajansı 
bllc1iriyor~ · 

Coıı ;('re 'Della Sera ~:ı:ıetl'!i.i, asked 
ve siyasi zaferin sıkı~·a nııhver d.-v
letlt>rinin elinde bulundugu l\:ıno .. tini 
takviye ettilii cilıc1lc B. Mu <olininin 
veı·miş oldul":u nutkun husu i bir e
hemmiyeti olduğunu yazınnl{t:ıdır. 

Giızete sözlerine Ş(iylc dl' am c1-
mcktcdir: 

tngntc.-rc her kC'. ilen k:ıfa ı yeniden 

1 
vucud lıulnn ycdı k:ıfoh bir (' neı tc
!lkki edHmelidiı. Bun, ra.,mc in -

(8onu :ayfa 3 11üh.ın !i de) 

SABAHTAN SABAHA: 
l'VVVVV'~"VV'VV'>. 

Tayyare neden 
bir netice 

veremez oldu? 

fg_ u h:ırb başladı• ı zaman, h<wn 
~ kuvvetknn<' pek ehemmiyet 

verildi. Atletfı b~ d:ıv•mın 

hıı,·:ıl:ırda knzaıuıac\ığını uınnedh·or-
ı • 

duk. Vakıa Habeşistanda, İspanyada 
bir tecrübe vardı. Fhkat Alm:ınyaıun 
25 - 30 bin tayy;ırcsir.dcn babsolunu
yordı.ı. 

Pek mur.tcmeldir ki A1m.m;') .. da 
tnglllz donanm:ısına kıırliı bu hava 
kuvvetlerine güvcmnirt r. Dah:ı hnr
bln ilk h:ıfüıl:ırınd:ı. Almnn m:ıtbua
b Şimbl denizinde tn ıliz don:ıııma

sından c .er l:alınadığıhı yaııyo ·Jordı. 
Bir ıı..ı_,.an kar ·.:ıtur Jml h •• tırlı.ro
rur. 

Almanya, Polonyada ve 
Fransada~ oldu!)u · gibi 
arhk hav~lara h~kim 
olamadıOım gösteriyor 

UERllN 

~aı harı,,1" 'e hu linrlılleld 

1ngiliz t.n:n :ırelorinin ne 

kadar mesafokrc ulaşa.hil

diğiru ı;östern kroki 

İnJili:ı. b.il: ıy 113 du, ı ... ı l ıunı 
sıv, mııı, denızt J! r l' ; .1raıı ı < uru. 
yor. Ne m. nu h• • •)ı nııl .. ı ..ı şu {'C-. 

vabı ,; enyoı. 

- Bizim doru.nm.ıyı ... 

Alman 13:-ı;yurekri Polonyada bü
yük fşler görduler Norvcçe, Hollan
daya asker t.a dıhır. Frnn:;ız r.cntinl 
bozguna çcvirdde,. Alman t ıyyar<!leri 
ba'l:alarda istcd klui g1bl do1:ışıyar. 
Alman toprağı du'.jl"i:ın tayynrc-l<>rınln 
yüzünü görmuyordu. 

Amma artı hl.)'lC biı şey y(Jk!ur. 

(Sonu 5 • .,.ra 2 sütun 7 de) 
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Alman onanması İngilizlere 
nasıl teslim olmuştu ? 

HAVA TEHLİKESİNE KARŞI Asker ailelerine 
yardım işi 

Nihayet ufukta teslim edilen ilk 
tahtel~ahir kafilesi göründü 

Yazan: A. C. SARAÇOÖLU 

-2-
En katı kalb!i bir kim.se bile Madden, visamiral B. Brok ve iki 

Alman amirahnuı !!:>tırabını tak- kurmay subayı varclı. İngiliz mi
dir edeb.lir ve kendisine sempa- re.layı Ba.got tereümanlık edi
ti duyardı. İngiliz zabitleri ken- yordu. 
disirıi nazikane karşılıyodardı. Müzakerelerde vis amiral Ser 
Fakat biç bir kimse onun elini Montage Brovnning de bulundu. 
henüz sıkamv..dı. Silih endazlar Denizaltı gemilerinin teslimi mü
aelam resmini ifa edemezlerdi. l zakerelcrinde ise mütehassıs sı
Maahazn centilmen ve sporcu 1 fatiyle liva amiral Ser Reginald 
bir millet olan !n~iliz ınağlüb Tyrvitt'in mütalealarındau is
c.Hı.~m:ınının ıstırabını tamanıiy- tifade olundu. 
k takdit: ediyor ve Alman ami- Müzakere ve halledilecek bir 
rJ..lınm O!"ayu, dlişmanın ayağı- cok noktalar vardı. Amiral Be
nti J,adar gelmek suretiyle ,ra,. :i.tty müttefiklerin mürakabe -
fanına 111 l;fr hizmet ifa etti- len altına konulacak gemilerin 
ğini lityıkiyle anlıyordu. isimlerini, her gemide ne mıktar 

Geminin etrafında pırılda.şan mürettebat, kömür ve ermk bu
ışıklar Fortlt limanında. dün- lunacağını, takib edecekleri ro
yanın en azametli ve haşmetli tayı tayin etti. 
bir deniz kuvvet.inin toplanmış Müzakere betaetle ilerliyor-
olduğunu anlatıyordu. du. Zira tercema.n her cümleyi 

Bundan başka. fon Meuzer, tekrar etmek mecburiyetinde 
itim:ıd meklubunu İngiliz ami- kalıyordu, Alman am.iralı da 
ıalına uzattığı zaman: "amele talimat ve müsaade almak Uze
v~ Sevyetler n1urahhaslarının re Almanya ile sı.k sık telsiz 
König.:;bergde konferansa işti- muhaberesi yapıyordu. Öyle ki 
rak i~in beklemekte oldukları- son anlaşmaya, anc.ak ertesi ge
m ı·e kendisinin tali bir teknik ce geç \.'akit, erişilebildi. 
mürı.1.vir len 'başk:ı hiç bir şey Amiral fon Meuzer İngiliz ami
olmadığıuı .. hildirırıek merare- 1ı ral gemiHinden ayni nazik, fakat 
tine de k~tıandı. soğuk merasimle ayrıldı ve (Kö-

Kar!'oı karsın nigsberg) e döndü. Biraz son-
İııgillz ai'.n.iralı Ser Beatty ra Alman kruvazörü demir 

uzun bir masanın bir tarafına alarak Alınan sulatına doğru yol 
oturdu; kar~.ı.5ında da Almana· verdi. 
miralı fon Meuzer mevki aldı. Son saJmeye doğru : 
Alman amira1ının etrafında üç Artık Şimal denizinin İngiliz 
.ktırıııı:t v zabiti ile hususi va veri sahilinde de Alman kıyılarında 
bulunuyordu. İngiliz ami~alının da bu büyük facianın son .sah-
refakatintle ise amiral Ser Çarls (Sonu sayfa 4 süluıı 3 de) 

c: 

Balkan Muamması 
milletinin Aleksandrdan sonra 
saltanat naibi Prens Polun et
rafında sımsıkı saflar teşkil ed~· 
rek büyük önderlerinin mira-
•smı kıskançlıkla muhafaza hu
susunda en büyük kuvvetini teş
kil etti. 

• • • 

Gözlerini toprak 
doyursunl 

• 
Zzıtita bir çivi muhtekirini yaka

!ıyzırak adliy~ venniş. Hiç um.ma
dı:h oir dakikada yakasında adaletin 
celik pençe;ıini gören bu fırsat düş
.kimü adam )'ÜZ.lerce sandık çivi sak
l~mak cürmlle tutulmı..ıştur. 

Erbabının anlattıklarına gi>re çivi 
fiyatlarının yüzde bin arttığına ve 
muhtekirin çivi sandıklarınt hali pi
,?"as::ıya ç:ıkan:nadJğma göre bu insaf
sız esnafın yüme bbı temettüe bile 
razı olımyacak kadar gözü kızmıs 
olduğu anl.a$ılıJ'ar. 

öyleya! Yüzde bin nisbelinde fu-
lıyan bir metaı ııatıltğa çıka-rınak için 
meseli yüzde beş hin yükselişi nedeo 
beklememw? ..• 

Bu kötü 7.i.iıni.Tete saplanan ve bu
gün kötü hareketi.cıin adalete hesa
bını vermek için kötü kötü düşün
dülfünde şüphe c:aiz olmayan muhte
kir yüzde bin kar!& bile elden çıkar
m~ya razı olmadığı sevgilı çi
vilerinden müsadere suretile bedava 
:ıyrılm:ık ı.zbr.ıt.tndan başka cünnli 
fahakkuk ettiği takdirde Türk ceza 
lan::nwıım muhtekirlere tatbik etli
ği cezayı da elbet çekecektir. 

Bu alelade ibfür.k hadisesinin ha
zia iarafı nettdedir bilir misiniz? 
Yii 'de bin temettiiü azıksıyarak da-
11:• f:;ızlası.nı g&ıfyen aç gözlü ve doy
mak bilmez iDlifa ve tama hırsının 
enginliğinde ... 

Dedelerimiz taoıaın .azı için bile: 
4Zi,van getirir derlermiş. 

Dlinyalara aığınıyac-ak kadar ge -
ni~liyen bu ~ ise sahibine zi
yandan bqka bell da getireceğinde 
şü ı.ıhe yoktur. 

Ne diyelim, plerini toprak do
yı.ıı·sun. 

KıymeUi bir hocayt 
kaybellik 

Uzun hayalt esnasında memleketi
mize binlerce talebe yetiştiren kıy -
melli muallimlaioıi:zden Tevfikin ev
Yclki gece eviııde maı ettiğini tees
sürle haber aJdılc. Değerli hocamız 

son 5eneler zarfıhd.a Kabataş lisesinde 
feyizli vazif~ devam etmekte idi. 
Merhumun kederli aıTusinin teessü
rüne bütün .kalbimizle ~tirak ve be
yanı taziyet ede!ri7.. 

--....,--.ıı:-

(Bai tarafı 1 inci aayf.ada)' 
meVZll'tl bahsedilmiş Ye 100 yangm 
söndürme tulumbasının vfüiyet köy
lerine tevtiine, büyük Sa.nayi mües
seselerinin 11.izu.mu halinde kend.i e
lektdk cereyanlarını bizzat temin e
decek elektrik motörlcrile teçhiz o
lunmal:m, yakında büyük mi.lq•asda 
ve umunıi mahiyette bir kaç pasif 
korunma tecı·übeıinin yapıhna.'U ka
r.arlası.ırı lmıştır. Bu tecrubeler gece 
ve gundüz bir kaç defa tekr<ır edile
cektir. 

Şehir tenviratmın mas
kelenmesine başlandı 

Dün sabahtan itibaren ~hir tenvi
.ratının maskelenmeoiue başhmmıştı.r. 
Şehrimi"Zde mevcud bütün li'ıınb:ıla

rın maskelenmesine derhal imkan 
görülmediğinden tenha semtlerdeki 
elektrik lambalarımn büsbütün kal
dırılmasına karar verilmiştir. Kald1-
nlacak lambaların mikdarı 7000 dir. 
Umumi ve merkezi mahallerle, emni
yet noktasından ehemmiyetli olan 
nuntakalarda bırakıl<ıcak tenvirat 
Iambalarınırı üsUerinc zı,;ayı ~·ukarı· 
ya aksetlirmiyen bir tabla geçi.ile -
cek ve bugüll mevcud ampullerden 
daha az ziya veren mavi ampuller 
ko!lulacaktır. 

Umuml tenviratın tamamen mas -
kelenmesi için 4 güne li.izum olduğu 
anlasılmııttır. Tenviratın maslrelenme 
si muhitten merkeze gelmek ııartile 

bu dört günde tamamlanacaktır. Li
manda işliyen Boğaz, Ada ve Haliç 
v-apurlarile sair vapurların geceleri 
projektör kullanmaları da nlmmn.a
name mucibince yasak edilmiştir. Va
purlann gece seyri seferleri bu şe -
kilde tehlike arzcdeceğinden vapur 
projektörleri hakkında Ankaradı:ın 

yeni talimat istenmiştir. 

Kontrol va teftişler 
I~kların söndürülmesi ve karartıl

ması niza.ınnaınesinin tatbiki -pofü, be 
lediye ve vilayet tarafından sııu' bir 
teft~ ve kontrole tabi tutulacaktır. 
Bu kontrollere 21/ 11/940 akşanun -
dan itibaren başlanacaktır. 

Nizamnamenin 
tarafları 

esash 

Hükümetin takibine karar verdi
iH chava t.aarruzlanna karşı ışı.kların 
söndürülmesi ve karartılması nizam
namf'Si"I nin, şehir halkını alakadar 
eden kısımlarını aşağıda :ıynen Yeri-
yoruz: 

Bulgarislana bahk Umumi ve hususi binalarda iç 1.en-
viratı ve vilrin tertibatı, cephe ten-

gidiyor virau, bina numar::ı.larımıı ışıklandı-

(Baş traf'ı 1 i~ci u.yfada) 

agu, fakat muhakkak ki onu 
en iyi başaran bir hükümdardı. 
Umumi Harbdcn sonra, kü~ük 
\'C kahranuın Sırbistan, yapılan 
ililveierJe büyük (Yugoslavya • 
Ccnuo Slavlığı ı devleti ha.lini 
aldı. Bu on f'lekiz milyonluk yeni 
devletin banisi olan Aleksandr, 
bir lrn~ milyon Sırlıla, Sırptan 
daha münevYer olan Hırvatları, 
Slo ·.::>nleri ve fazla olarak yüz 
binlerce facar ve Almanı yeni 
bir Giyd.Sl nizam içinde yoğur
m.ı ğa başladı. O ııl:J ı·ı milli bir 
topluluk haline getirmeğe, hep
sini müşterek bir vatan Meali 
etrafında bi~leştirmek gibi im
kansız addedilen bir işi gerçek~ 
lcştirmeğe çalıştı. Ölümü, en 
çok bu eserin, yani bütün Yu
gbslav binasının birden çökece
ği lwrkusunu uyandırmakta idi. 
Kendisini kim lııtihlıif edecek
ti'? Yerinin doldurula.ınıyacağı, 
Hrrvatl:ırın tamamen ayrılacağı, 
Macarlarla Almanların ayrtlık 
hareketlerini hızlandırarak ni
fakların artacağı sanılıyordu. 
Cenazesi arkasından yalnız şe
hirler değil. köyler de ağladı. 
Dökülen göz yaşlan büyük bir 
devlet ve millet ,,.·aratmıs bir 
hükünıuarın ölümlyle beraber 
vücuda getirdiği eserin de çök
me.,i korkusundandı. 

Son günlerde Bulgari:>tana mühim rılması yasaktır. Her ne şekilde olur· 
miktarda balık gitrnege başlamıştır. sa olsun harice ışık verecek her lür-

Yugo3lavya. 1931 senesi· Bu balıklar küçük Türk motörlerile lü vasıtaların dışarıda yakılın:ısı ve 
ne karlar kolu kanadı klrıl- nakledilmektedir. Dün de 10 motör kullanılması memnudur. Hususi ve 
m19, fakir bir hale İll· balık Bulgaristana gônderilmiştir. umumi binalarda tenvfr::ı1.ın harice 
miş, iç kayııaşmaların en kanlı ''!!!!!'!!!"!!'!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~~~~!'!!!!'!'!!!!'!!!!'!!!!~~~~~~~~!!!'!!!!!"!!!!!!!! 

Fakat Aleksandr'ın en büyük 
eseri, temelini attığı siyasi ve 
coğrafi bina değil, Yugoslavya 
hacminin içinde yaşayan mil
yonlara aşıladığı birlik ruhu ve 
istiklal §uuru idi. Seciyesinin bu 
iki mümeyyiz vasfı, Yugoslav 
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O'.KKAT I 
«Yeni Sabah» a g<>nderllen yazılar 

ve ...,rak n .. redllıln cıdlimeıdn i.;ıde 

olunmaz ve bunların l<aybolmafarın
dan dolayı hl; blt me.utıyet kabul 
edllmeı. 

ve öldürücü SAhnelerinden geq
miş, Bulgarları da kendi içine 
alarak cenub S!avlığı idealini da
ha tam bir surette tahakkuk 
ettirmek emelinde idi. Fakat bir 
devlet içinde iki taht ve taca yer 
yoktu. Bundan başka, Bulgaris-
tan, Yugoslavyada.n garb hu
dudla.nnı istiyordu. Aynca Ma-
1cedonya komitesi biitün Make
donyanın istiklali davasını ta
bancaların ve bombalarla. ta
hakkuk ettirmek savaşını şid
detlendirmiş bulunuyordu. 

Binaenaleyh Yugoslavların, 
bütün yaklaşma ve anlaşma te· 
şebbüslerine Bulgarlar husu -
metle karşı koydu. Birbirini ta
kib eden Bulgar hükU.metleri, 
Yugoslıvya ile bizim arammla 
karakol gibi durarak, sağ gözle
riyle bizi, sol gözleriyle Yugos
lav milletini aldatmak politika -
sıru takib ediyordu. 

Kefenin şu veya bu tarafına 
konulmağa hazır bir ağırlık tav
rı takınarak iki tarafı istismar 
etmek Balkan paktına kadar 
Bulgaristanuı başlıca politikası 
oldu. Fakat 1032 de Balkanlı 
devletler Bulgaristanla yaptık
ları, doğrudan doğruya ve ayrı 
ayrı temasların hiç bir netice 
verıniyeceğini gördüler ve ara
larında anlaşarak Bulgaristam 
kendi haline bıraknıağa karar 
verdiler. Aleksandrın, Atatürk· 
le mülaka.tı bu kararın kuvveden 
file çıkması yolunda en mühim 
adım oldu. Diplomatik temaslar 
zemini hazırladı ve nihayet Bal
kan paktı imza olundu. 

• • • 
Yugoslavya için bu paktın ga

yesi, bizim için olduğu gibi. milli 
emniyetini ve Balkanlarda sulh 
ve sükuneti muhaiaza emeli idi. 

Bu emel, bir hü.kılmet progra
mı değil, halk taba.kalan ara
sında kök salmış yüksek bir 
ga.ye, milli bir hedefti. 

Senelerle uğraşılarak büyük 
bir devlet kurulmuştu. Eskiden 
Arna vud kaldırımı ve kebabçı 
dükkanı il~ dolu olan Belgrad, 
milyarlarla rlinar sarfedilerek 
bu bilyiik devlete layık muaz
zam bir merkez halinde yeniden 
inşa olunmuştu. Devleti mu· 

hafaza için mükemmel ve mü
cehhez bir ordu yaratılmıştı. Bu 
ordu, nüvesini teşkil eden Sırb 
milletinin kabramanhğı gibi şe
ref an'anelerine dayanan kuv
vetli bir varhktı. Aleksandr bu 
orduyu roemleketini.n hududlan 
ötc,sinden gelebilecek bütün ih· 
timollere göre har.ırlamıştı. Yu
goslavya büyük bir devlet ha
lini alalıdanberi bir taraftan 1-
talya, diğer taraftan Bulgaris· 
tanla uğr~ Bütün Yugos
la vyada bir gün memleketlerine 
ancak bu iki ko~udan zarar 
gelebileceği hikim bir fi.kir ha
lini aldı. Yirmi sene, tehlikenin 
gelebileceği noktayı seyrede 
ede, Yugoslav, tehlikeyi artık 
gözü kapah bile olsa sezecek 
bir insiyak derecesine varmış
tı. Yugoslavlarnı milli muhafaza 
sevkitabilleri bu :.-= 1ı~.:!tr sa· 
yesiııdedir ki bugünkü hassasi· 
yetine ve dokunan eli yakaca
ğa ben.ziyen şiddetli bir ateş ha· 
raretine vardı. 

Balkan p:ıkbndan evvel ve 
Balkan paktından sonra bir çok 
defalar Belgrada gidip geldim. 
Atatürk - Kral .Aleksandr mü
lakatından sonra bilhassa Tür
kiye ile olan yakınlaşmanın Yu
goslavlan manen nasıl kuvvet
lendirdiği, Yugoslavya halkı -
nın yüzlerinde \•e Belgrad ha
vasıoın içinde sanki gözle görü
lür ve elle tutulur halde mad
deleşmiş gibiydi. Hele Alek
sandrın ölümünden sonra bu 
bağlılık, Yugoslavyanın milli 
mevcudiyetini muhafaza hassa
siyetinde kenrusnre tam bir yar
dımcı vazifesi ifa etti. 

Türkiyenin vefakarlığ Yugos
lavlara eserleri.ııi muhafaza ye 
tamamlamak yolunda arkaları
nı emniyetle dayayabilecekleri 
büyük bir istiııadgB.hın Tiirkiyc
de varlığını aıılatıyordu. Bütün 
bu amiller, yani ~e olan i.ınanı, 
milli birliği, hak.kını muhaf a.za.
ya kudretli ordusu ve dostları
nın dürüst vaziyeti, Yugoslav
yayı bu harbin bütün tazyikle
rine rağmen bir Rummıya haline 
gelmekten koruyan sebeblcrdi 
Bunun içindir ki Yut: )Slavya, 
zaman zaman politil{ "!füı \'N'di-

ği çelik elastikiyetine rağmen, 
emellerinde, hedeflerinde, takib 
ettiği davaların ana istikametle
rinde inhiraf göstermedi. 

Yirmi beş senelik tarihi ku
ruluşu göz önünde duran bir 
memleketin İtalyan - Yunan 
harbi karşısında ne vaziyet ala
bileceğini tahmine lüzum var 
mı? Belgradda yaşamış oian· 
lar, Yugoslavyayı tanıyanlar 
bilirler ki1 onlar, Dalmaçya sa
hilleri durdukça ve ttalyada bu 
hırs ve iştiha bulundukça, Fa
şist kıt.alarm kendi iizerlerine 
çullanmak için fırsat kolladık • 
lannı daima bi~ler ve hef.;ab
larını hep bu bilgiye göre tan
zim etm!şlerdir. 

Bir memleketin yirmi beş se
nenin binbir tecrübesi icinde ha
sıl etliği bu derece kuvvetli bir 
hissi şu veya bu tehdid ile sars
mak kabil mirur?Kabil olabilsey
di, yapılan tazyikler iktısadi alış 
verış ve resmi ziyaret hududları
m geçerek şimdiye kadar klasik 
neticsesi olan tecavüz vaziyeti
ne çoktan gec;erdi. :C.'aka t Yu
gosla vyada,. Yugoslav ordusu 
denilen bir temelin Yn.rlığ·ına 
ve kuvvetine ve onunla uğraş
maıun kolay olmıyacağına inan
mak hadisesidir ki bu devleti 
Kral Aleksandr zamanında 
olduğu gibi bııgüne kadar muha
faza etmi'?'tir. 

Yunan misalini Yugo.slavya
nın t.akib ediş tarzı dahi, Bal
kanların dört ayağından biri 
çöktüyse diğer ücünün bına vı 
her tazyike rağmen muhafaia ' 
edeceklerini açık göstermiştir. 

Fakat Yugoslavya sulh isti
yor. Bir tahrike sebebiyet \'er
memek için sesini c;ıkarmanıak
ta, kavga aramamakta, fakat 
gene muhakkak ki Yunan mi· 
saline muhabbetle, Rumen mi
saline ise nefretle bakmakta -
dır. 
Aleksandrın e$Cri onu varat

tığı. tarihten 22 sene soı1ra ve 
tarihin en ~>ehennemi kargaşa
lığı arasında dahi her zamankin
den daha kuvvetli manzarasile 
ayakta durmaktadır. 
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k:ış maskeJenmesi mümkün olmadı
ğı takdirde h:ıfi f vatlık mu\ i ışık ve • 
ren amp11ller kullanı.hıbilir. T~ığm dı- Asker ailelerine yapılacak 
şarıy;ı. .aksedebileceği bütün t'ICncere- yardım filen 1 kanunuevveldeıı 
lere, kapılara. cam tarasalara, kori- itibaren başlıyacaktır. Yardıma 
darlara Ye mümasili menfeıJc!"c, so- muhtaç ailelerin ve yardım::. iş
kağa, ba!ıçeye, avluya \e dışarıya a- tirak edecek mükelleflerin tes
çılan bütün [(apılara ı~ık g~me-z ter- biti bugün!erde kazalar tara~ 
ti~ler yapılır. fmdan tamamlanacaktır. 

Çok girilip çıkılan umumi bi.nalar, ı Kimunusaniden itibaren 
mağazıılıır, .sinemalar, lokantalar, bütün ı:esnıi ve hususi devair, ti
fabrikalar ve bunlara benzer mahal- cari nıüesse::;at memurlarından 
lel'de iki .k~.rnoı:~ ayni zaman~a açıl~ mükellef olanlardan yardım ta.h 
maması ıçın bolmede ya bır bekçı si.satı kesite<:-ektir. 
bı.ılundurulur veya otomatik bfr ter- , _ 
tiple bu iş görülür. Umumi bina, :ı· -============== 
partınan gibi e\·lerin mcdhullerinde HAR B 
vestiyer, sahanlık gibi bir yeri mev-
cud olmlyanlar d:ı iç \·cya dış taraf-

da tnhta. halı kullanmak rnrctile VA zt YE Tİ 
dışarıya sureti kat'iyede ışık sızdır-

maz medhı:ıUer tertib edilecek.tir. Lo-
kımtalı hususi yerler icin bu medhal 
3 kişilikdir. Fazla olmaz. F;:,brika -
!arda bu m;.1h:ıl en büyük imalil par
çaı3rı.n1n geçmesine imkan verecek 
derecede biiY'ilklükte olabilir. Ale\·le
ri göze görülecek ırıık gösteren her 
nevi mutfak, fırın ısıtma cihazla...-ımn 
bulunduklurı yerler duman ı;-ıkaran 
yerler hiç bir ışık huzmesinin dışarı
ya çıkm.ıyacak şekilde tanzim olunur 
Ye m35kelenir. Havagazl, maden dö
küm fabrikalarında ve diger sanayi 
müesseselerinde herhangi bir imal se
bebile basıl olan ısıklar mümkün 
mertebe ışık huzmelerinin dışnr.ı geç
mesine lnAni olacak şekilde mas -
kelenecektir. Esas itibarile nakil \'a
sıtaıaruıda bütün ışıklar söndi.irüle

cekür. Iı1ıks1z kalmaları mümkün ol
ınıyan nakil ı:asıtaıarının iç tenviratı 
tam bir şekilde maskelenmesi temin 
edilemediği takdirde hafif vatlık mo
vi ampul kullaıultr. Motörlü nokil 
vasıtala.nrun ve bisikletlerin dış ışık
ları ve arka lambaları kılıf ile veya

hud koyu mavi kalın bir veya ik.i 
cam veyahııd koyu maı;i kalın kağıd 
ile maskelenir. Maskclenmemiş fener 
\'eya araba lüınbalarının kullanılması 
kııt'iyyen yasaktır. 

Cezai mUeyyidefsr 
Bu nizanı.nameye aykırı lıarek~t e

ıienler pasif lrorunma kanununa tii.bi 
şehir ve kasabalo.rda pasif korumna 
kanun ve nizamname \'e t::ıliınatna
mesinde yazılı müeyyidelerle cezalan 
dırılırlar. Bu cezalar kanunun 14 ün
cü maddesine n:ızaran 15 günden 6 
aya kadar hapis, 5 liradadan 50 lir;ıya 
kadar para cezal!ından ib.::ıreltir. 

Siyah bez lhtlkiirı 
Nizamnamenin mevkii latbike vaz'ı 

üzerine dün bütün şehir halkı mas
kelemne işine cl7eı·lşli siyah be;r., ına
vi kıiğıd \'esa~re tedarikine l>a_t'la -
nııştır. Halkın büyük ıııikyasdaki l>U 
talebinin her hangi bir ihlik5ra mey
dan vermemesi için vilayet bu gibi 
maddı>leri ellerinde bulundurnııları 
beyanname \ e, ıneğe mecbur tutınu:ı
tur. Bu beyannamelerde yaıılış \·c 
noksan malı'.ımat verenlerle bu gibi 
maddeleri saklıyanlar milli korun -
ma kanuuuna göre ce:wlandınlacıık -
!ardır. 

---ııo«---

İngiltered$n yeni 
lar geliyor 

mal-

Bugünlerde 1ngiltere<len yine mü
him miktarda ithalfıt maddesi gele
ceği haber alınmıştır. Bu maddeler 
arasında mühim miktaı·da pamuklu 
ve yünlü mensucat, otomobil lfıs~iği, 
teneke, nişadır. kire• kaymağı ws:ıl
re bulunmaktadır. 

Taranto deniz zafe
rinin neticesi 

( B•f tarafı 1 inci aayf'Ha) 

tlceyi istihsal etmek J.fu.ımdır. Yoksa 
düşm:ın donanması mağlüb edildik
ten sonra galib :filo zafer nümayişi 
ile llrn.ı:ınl.:mn:ı. avdet edip istirahate 
ı;-ekilirse bu z.:ı:nan muharebe pehli-
van güresl gibi bir şey olur. 

Bil' deniz zaferinden sonr.ı donan
ma kumandanının düşu:ıeceği bir 
çok şeyler vardır. Düşman donanma
smm bugüııe k,"tdar iktısadl vaziyet· 
te, harb harekatında, deniz ticaretin· 
de, siyasi durumda, memleket müda
faasında \':.tzifesi ne idi. Şimdi bu do
nanma tamamen veya lmunen orta
dan k:ı.lklıkt.ın ı.onra muhasım dev
letia askeri, ikltsadl ve siyası nizamı
na en müessir darbeler nasıl vuru -
lur?. B•l cih~t muharebeyi kazan ~ 
maktan daha miihimclir. 

So:1 Tar,•.nto <'kniz bn.:;kınındn İtal
yan filo"u t .. mamcn ınah\'o1mamış 

ise de t12w1ca IJfr müddet için İngiliz 
don:ııu•mı:muı -karı:ısma çıkmak ikt..i
dal'ım l:aybctnıiştir. 

İtalyanın Mı>ır harekatı bu filo -
nw1 endirekt tc~isir.e bağlı idi. Çün
kü Sicily:ıd:ın Trablusgarbe yapılan 

nakliynt iııgiliz doırnıunasııun arasıra 
yaptıgı turnın::ı scyirlcril~ inkıtaa uğ. 
ruyordu. İngilizler küçük kun;ellede 
bu nnkllyata ta;ırruz edemiyorlardı. 

İtalyan fılosunt:ıı müdalıo:ılesini hesa
ba katmak lazımdı. Domı.nm:ımn u
zak üslerden bu sulara h::ıreketi de 
her uıınan mümkün olan ah\•alden 
de!Zildi. i t:ılyrın filosu Taranto bas
kını ile linıanLrdun :ıc:ıl,ımaz \'azi -
yete girince Tnıblu~gaı·b nakliyatı da 
sekteye tı!:(r!'lınış olac:ık:tır. 

tkinci mesele Sicilya boğazından 

geçınektiı'. İt!llyctn filosuna 'urulan 
agır darbe Akdeııizde şark - garlı i:.
ti k:ım~tir.drkı nıunıı:alayı İngili7ler 

lehine 1ebctil etmiştir. 
Yt.n<ın lt:ıly;-ı muharebesine İngi -

Uz donı.nmasının müdahale imkan
ları :ıı•mı~lır. 

Hüliin İt31y ı sahilleri tehdid alttna 
[(inııi~tir. ingiliz1cr bu s.:ıhillere, ada
lura asker çıkan1bilirler. 

İtalya ablukası d.ıhu müessir. su -
rette fatbik 0lu11Lıuilir. 

İtalyanın siyasi ,.e askeri prestiji 
ı;~rsıl.nıo,;tır. 

Bu s::ıyılllnlar '!'nranto deniz zafe
:cinin müsbet has!lasını teşkil eder. 
Batan veya tnhrib edilen üç zırbl. ile 
död kL'Urnzör bu ı1:ıcsc1ede ikinci de
recede l.::ılır. 

İngiliz dc.ıı.mı ıa<::ının :ılwal ıtc şe

raitin icabınn giirc bu deniz zafer!n
den ne gibi Ll.. ... C::.:!er t~.ni,ı ettiğini 
ileride göre• cğiz. 

,,__Milli KORUNMAm-~ 
ÇivHeri saklayan tüccar mahkemede 
hern nahna vuruyor, hem de mı~ına •.• 

Dün seki7.inci asliye cez:ıd;ı bir 
ı;ivi tüccarının mevkufen nıııhakc
mcsinc bı:ı~Iıındt. Cül'mil mc~!ıud h:ı
nununa güre muhakeme edilen \ c 
iki gün en c!l de -cürnıii ınc~lmdu 
nıükakıb- hnkkındu tevkıf ıwrarı 

\ cı·ilen bu Hiccar; Slıkecide l\'!inuır 
Kemaleddin sokağında 13() numu
rild:.ı m.ılbur Karrıik Yusufyandlf. 

1ddl,ıya gore Karnik Ytıı;ufya 1 

elinde ~·i\ i oh.lugu h:;lde buııl::.m pi
y::ıs<ıya çık.ırmıynrak salm:ımakt,ı 

ve s::ıklan•;:ıkt,.r\ı!'. 

Tut.ulan cürıııiı nıe~~ıud zaptııı;ı 

göre de .Karı1k Yusufyaıııu l>u su
reUe h;.ıreket etdgi tesbit edwnlş \ c 
hareketi şıı ::.uret1e anlnsı lmıştır: 

Ge,:cn CU!'mrtesi günLi ~hil ıııe -
mud ırdan L;risinc bir İiil'i tulumu 
giyd rilıniş \'c bu meımır K::rniğin 
dukkanın::ı g;rerek kendine çiı i i<ı

zıın oldugunu \'C fiy:ıtıııın kaç ku:ıı;; 
lıulunrluğunu söylc:;lp sorm,ı~tur. 

Kıımik bu ~alebe karşı: 
- Bende ('İVi ;<'oktur. Hüylc rh'i 

namın::ı bir şeyim kalrn;.ıd . Heı;ısini 
s::ıtt.ı.k. Yenisini de terfal'ik 0dcı.ıi;.-0-
ruz. 

n,mu tir. 
Meıııur dnlı:ıl gı:ı.ı i dönmüş ve al

dıgı <'C\ auL fü1'1 :rıeri.nc bılclirıni~lir. 

Bunun üzc>ı ine rc_;nıı ı ı.t!m u rl:ırla 
tekr~1 L· gidilını 'e d.~lk'.f.n <0nınmca 
l H sandık ı:ıuhtdıf cins çivi bulu
r:.ar::ı:;: ı-:ı ~adere cd lıni,;; ve K«rnik 
de o güıı <..ll:y ye ·•crılır>f ,.lir. Sulh 
cezada il!;: dt.ru~P.·ıst ::cıpıı ın sudu 
ayni giındc 1.!\ laf t'üiırrıı 1tır. Dün 
sekiz.[, .cj ::ı.slıy ye ı!l-.kl\l ellen bu 
drı\'ad,1 .suçlu kendini müdafaa sa
cı...,diııde· 

- Ben diyordu. Çivi yok deme
dim \'C çivilerimi s:ııdamad•ın. An
eak lıendeu taht"' dvi istediler. 0-
ııtın için yok d<>clım. S<ınra bl;!n pe
rakende s::ıtı,.. y;:ı.pmam. Topdım sa
tanın. Bu bn rnn Ln dı:ı hcl' pera -
:<ende t.ılcbe mal v rme· 1. 

M :hkeme bu ıııtld.ıcu..ı 1:c b"re -
l.ıer .. ikL t::ın~ J~ ın•Jd.ıt.ı·, şahid dirı
lroi. Ve iddw ııı..ık;ını tnlebde bu-
1.ınm;:ık fızet· • dosyanııı bir kere ..:.et
kikirıi ve buiunaı m \l cinsinon ta
yinı ı.;m • ui •~kemenm b.:ışka bir 
güne hırnkıluw~.n 1 ;., e,lt ;. e lıu t ı!elı 
,,.:;ıbul edılerek kaı..ır ... !tına ~1 mh. 

ilim Köşesi -Y.c~an: 

~ Prof, Salih ~rad Uzdllek 

Keşifler, ihtiralar 
Mısır koçanında 

yatan servet 
-ıı-

Furf'ıırol mısır k~aııı, odtm gibi 
~addelerJn taktirile elde edilen ko
kulu, volatil, renksiz bir yağdır, Bo-o 
yacılıkta, sun'l reçine imal.inde k.Ul
lanılır. Bir kaç sene evvel bu mad
de l.1boratuvarda kullanılırdı ve ki
losu 100 dolara satılırdı. Bugün çok 
miktarda istihsal ediliyor ,.e fiyat& 
da 400 defa ucu?.l.amıştır. 1:,1.ihsal U• 

sullerindeki inkişafa bakılırsa fi._yatın 
daha dü~ğine hükmedilebilir. su
dan ağır olan furfurol yaptısıtınc:t 

maddeler, boyalar, boya çıkaran mail 
deler, antiseptikler, anastetikler, nıik 
rop ö1di.irücü maddeler ve daha bir 
çok işlerde kullanılır. Petrol W.ınba
laı:ında yakılırsa daha pıırlak ışık 
verir hem de petrC11ün pis 1"1kusU 

kalnıam.ış olur. 
Kimyagerlerle mühendislerin rü~ 

şerşlcri ekonomik meseleleri lı:ılle -
derse mtsır tarlaları sahiblerinin yü
zü güleceği şüphesizdir. Mısır ;;apla
rını tarl<ılarda toplamak, mıırn· d •ne
lerini ayırmak ve sapları ufaltlınak 
için hu!-'usi makineler yaptlını;;.tır. 

Diğer mühim bfr mesele ameliycleriJl 
mütemadi olabilmesi için haın uı:ıd
deyi bütün sene iyi muhafaza (..'<.ielıil
mek üzere hususi silolann i:ışısıdır. 

Eskiden bu madJ~lerden lıir r '>;;il 

ormanlardan çıkarılıyot'du. Orman 
:reti~tirmek zor, fakat mısır ye•~tır -
ınek daha kolay. Her sene bir onnaA 
yetişmez, fakat her sene mısır ydii· 
tirilebilir. Memleketimizde mısır için 
miinasib mıntak:ıli:ırtn eo!~ oldugurı.SI 

bakılırsa mısır endüstrisinin meı•tle
ketimize ,.;okulmasının faydalı oL:ıc.A/!1 
şüphesizdir. 

Mısır zil'a:ıtilc 1.oprağın inbat kıı
biliyetinin düşürülmemesi i<;.in dev
şirme usulü takib ediliyor. Bir sene 
mısır ycti.ştiren yerlerde ertesi s"::nC 

bakla {ıısilesinden Soya fa.~ulyesi e
kiliyor. Bu Iasulye topr::ığa bol azot 
\'eriyor. Fasulyeler toplanıp y;ığı çL

karıldıktan sonra posaları \'e sııplBn .. 
yaprakları toprağa atılıyor. Bir ~ole 
h;lcrdc kullanılan bu yağ varidatı ıııl
sır mahsulünden k:ıl:ın a~ığı kap.ı

tıyor. Tabiat kinıyasllc bu dene dön
dürüliiyor \'e güneş enerjisi iaideti 
bir şekilde kulfanılmış oluyo1-. 

İşte böyle zirai artıkları ınühencll:>
lerlc klınyagerler fai.dcli şekle soı~u
yorlar. Bundan dolayı zirai rö~er~
lcre borçluyu;:. 

Bu röşerşler ve mali yardım s.ı;ye
sindc ilim ndamlurı yeni yeni iklls.ı1i 
:sahalar açlyorlar ,;e insanb:nn l.ılll· 
foru ic;in yeni yeni mahsuller mcs

dann geiiriyodaı-. 
--~ 

SABAHTAN SABAHA 

Tayyare neden bir 
netice veremez oldu? 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Sebebi çok basil: Alınany.:ı, Polou.va 
ve Fran<:a tayyarelerine karşı iJeş, 011 

mi.sli tayyareye sahipti. O zaman hı
giliz t.:ıyyareciliği de zayıftı: mtılte
fiklerine pek yaı·dım ~den'iyvr. ·ıı.t
zırlanıyordu. Şimdi İngiliz tayy..,ce
ciliği, Alnıanlarınl,ine yuklaı;mış, on
ları karşılamaya, Aillıan topr,ı!ilıırm l 

devamlı hücumlara başlaroıştır. 'l';:ıy
yare hücumuna karşı. kara \·ey;ı d·~

niz müdafaasl!'ltn kıymeti lılirül: clc
ğildir. Harbin ilk aylarııtda ingiliı: 

donanması bundan dolayı Şim:ıl deni 
zinde dolaşmıyordu. F.:ıkııt aı tık ıJ,.,.. 

nıınma her taraida kendisini müd:t
faa edecek t.:ıyyoreler bulduı;u gilıi 

Tarantoda, hatta bu silfıhıııdan isll· 
f::ıde ederek ı.lüşınanı:ı nıiithi~ bir d.ı~·
be indirmiştir. 

••• 
•Alman tebliglcri İngiliz şehirlerine 
yapılan taarruzların daima biı· n1u
kabelc olduğunu kaydetmektedir. D:ı 
ha evvelki giin Kovanlrı şehrine y ı· 
pıbn müthiş Alman ba"bnı II.ıın

burgun yakılıp yılnln1asına b.r ce~ 
vab olduğu bilh:ıssa ilihı olunım..::;; -
tur. Dund:.ın şu nelice çıkıy0r: 

tngilleı·e, AlmanyLıya ş!dddh !ıii
cıımlard<ın ,·nz geı;-c.cek olurs.ı Al
ına oya du ·o kadnr şiddetli lıücuın ı,ır 

ı yapmıyacak; bell,i l;;u lıilcumlıırın 

gündüz ve askeri mevkileri islıhdat 
etmesini temin edecektir. 

Ancak iki tarafın hikumlıırı .:ıra· 

:sında bir f.ırk var: İngiliere .ı\ laıan

ların yalıuz mümıknle yoUarıı::ı, i.ıs

lerine, depoların::ı, <ıskeri nni.:>>sese
lerine bomba harcıyor. Al:nanytı isC 
tngillzlerin rnaneYiyalını bozmıık, 
onlnn yorırak. sinirlerini yıkıınık: 
harbden çıbırmak ümidindedir. Hııl· 
buki Londrnya geceli gündüzlü ııu

cumlar yapıldığı sırada bile bu tc"ıin 
edilememişti. 

Hülasa tayyar<', karşısındn kerıdi 
cinsinden bir silah görünce oııunlıı 
boğuşmnklıın başka hedeflere clon -
mo:re fırsat bulamıyor \·e i!:i t:ırtıf 
kuvvetleri müvazeneye y.:ıkla>11rken 
ha,·alar, bir meydan nuıluır,,be.;;ln3 
müsuid değildir. 

•EHÇE"r SAFA~ 
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Ciğer söken 
İtalyanlar-

TORKÇEYE ÇEViREN 

Hüseyin Cahid YALÇfN ı 
{Batmakaleden ilevalii] 

1 yanların Yunan mukavemetine 
karşı hiç bir geye muvaffak o-

-=-----'· lamadığmı mazur gösterecek 
parçalar ve vukua gelen tele-

Millt Korunma kanunun
da değişiklik yapılıyor 

-41-
~Y• iiwiDe bir yit
~~ llolayca btr ib-

!!ıiat ~~~ ~= 

trop ile ilk millikatmı ber ilci 
taraftan da bir mıktar titizlik 
ve •ksilik izhar edilme&i ıçuı bir 
vesile tefkil ettı. Ellef edilecek 
bir boşboğazlık esen olmak il
.ere, İngilia gazet.elermdeıı biri 
Alman askeri kuvvetlen bak -
k:ıruiaki haberleri general Kei
teliıı bana karşı inkir etmli ol
duğunu isim tasrih ebnek sure
tiyle yamuştı. Kendisinden baj.
ka birinden uıalümat u;tibsal et
nıeğe kalktlğundan dolayı ştib
hesiz ki c&111 sıkılmış olan Rib
bentrop iptida Uundao şikayet 
etti ve artık istikbalde hiç bir 
ukeri haberin baua tebliğ edil
miyeceğini söyiedi. Ben kendi
sinin hareketine bakarak gene
ral Keitel'in bana verm14 oldu-ı 
ğu maliımatın doğru olmadığt 
neticeaini Çlkannak ısUrannda 
kaldığunı ve hükümetime bu 
yolda malumat vermeğe nıecbur 
olacağımı söyliyere& mı.ıkabele
de bulundum. Bunwı uzenne 18.
kırdıyı çevirdi, F.ger civarında 
kazaen iki Almaıım öldürülmem· 
ne geçti ve Çekler ballkmda pek 
müessif ve kana auaamlfÇa bir 
lisan kullandı. 

fatın intikamı alınacağuu te-
mineden tehdidklr sözlerdir. (Bat tarafı 1 inci •yfada) 
Muharebede telefat pek tabii- vafak:ıtini istemiştir. Grup umumi 
dir. Bunu fev)tali.de bir lıadi- hcycU Baı;velcilin bu teklifini miit -
se telakki etmek ve intikamdan 

•ı hakkında tanzim edılen kanun ll
yihasının meclise takdim e4ildilini, 
maden G{rk.etinde çalu.1 amelenin 
4 csnssında iş yu~ur.der aörclüiü 

~~.Bitler İDiPliz - Fransız 
~ kallJUıden gelen 
~Ulliyetle karpladığmı 

aman pek muhtemel
~ ... imi idi. 
~ Yok ki bu tefebbüsü 

ttı.iuin tahakkukuna doğru 1 
'I: ... telüki ediyordu. Ni
~~. taktiğini değiştirmek ü
~ .. :~tihaz etmesi muhtemel 
~._ar en çok kepdi sabırsız
~ ve infialinin mahsulü -
~ lakat - Avusturya meseie
~ olduğu gibi- muarızlanrun 
~ yüzünden kolaylqtı-

.... DöRDCNCü BAB 
~i ilerde: (~881onwya 
~l SAHNE: PRAG 
~ dramının ikinci perdesi 
k..~laıak iki kısma ayrıldl. 
~ i sahnenin perdesi 22 
~ a ıldı. Beueş'ın ma ur 
~bıl('Cek tereddt' dıi, S id,.t 

Lırıııa ıcabı dcrecesınde 
~ r·~et hakları \"ermek vo
~ ki niyetinin doğı uluğtina 
~ Almaııların kolay übhc

kuvvetlendirdi. 
t r arazisinde vaziyet 

fenalaşıyordu. M. QOk 
:ıhiye- te hadiseler her ı 
ulur ahval seklıne gir-

~ hödıae re istinad eden ve 
~ 1 p ~k mübalağalı bu
~ ır Alman gazete kam -
~ Ô) lf' bir derccey~ vasıl 
s;:u ki, bilhassa pek yakın 
S n A nurturya misalmd n 
.-ı. diğer bir Alman darbeai
...... liek akın oldu;uııu düşun-

hyet tabii idi. 
~~ler hududunda bir Alman 
~ haberi intişar etmeğe 

ıgı zaman : bir işgal icin 
~ h n bütün malume i'jte 

aut'dı. Bu hususda 20 
~ Pıagdan \·e sair verlcr-

l&f4'UiUı haberler • a ınca S!t devlet katibi Baron von 
tıı.. ek n'e müı..ıc.tuat ettim 
~ lüki.,.... doğTU olup 
q,.~ını rdum. Bunları in
~tı. t• akıt 11 mart badi
~ bir vveliyat diye ele a
~ ~benim tarafımdan gene
~te e telefon ctmesını, o S n ajcstenin sefarethane
~ a.taşemiliterınc yerilen 
~~ Jl\alümatı hatırlatarak ge
~ ~ lenin vakıalarını sa
-..=.~~ bir surette bana bildır
~ •tane.ini söyjedina. B "r 
~ llon a, baron V on We.u.
~~ ~le Keitd'ın sözu
~1~ ederek as~ec tabşidi 

"""lllll tamanuyle asılsız 
' nu bana kati surette te-

~a 
0

benzer teminat, gerek 
~ki Çek aefırine, gerek 
~~ Çek hükiımetine d~ :c
Stı. Fakat Alman matbu
~ tavn ve A vustury<:ının 
~ n garib şayialara bfr ha-

1 :S. '-ngi veriyordu. Alman S haretetıerine dair Pr~g
~ ~~~. haberler gittik~-e 
~ ~tlı bir şekle girdı • 
~ Zl nıartta hariciye ne -
~ Pragdaki Alman orta 
~ ~~ ~iş &ir te grafna
;-,.-:-enıai. Bunda Çek har-

Çeklerin kadın, çol&&k çocuk 
kökleri .kuınacagmı bana temin 
ediyordu. İki A law•nm olmeai 
pek ziyade tee&&üf e şayan ol -
makla beraber v~ binlerGe ki
şinin barbde maktul dÜ;fUlelerin
den ise bu iki kışinin olmesı mU
raccah oldugunu anlattıgını za
man bütün cevabı her A,lma
nın .memleketi ı.çıo ölıneğe ha
zır bulunduğunu t nunden :ba-ı 
ret kaldı. 

lstitrad kabilinden söyliye
yim ki zaıımma göre bu mlina
~tle kullaııdığl lisanm mü
nasibi veçhiie olnıamasa fendi
sinden azar ış&tnıesme sebeb ol
muştur. Bir müddet gozden 
düşmW; bir hakie kaldı. Sonra 
buhran zamawnda. lııg'ltcrenin 
biç bir zaman harbe ı.<rt.irak et
miyeceği tarzındaki matluba 
muvafık temina ı efendunne ey
lü!deki plinıw takib ~ın muh
taç C'1dugu tcsci işmı gorunce 
tekraı teveccüh ku&Ddı 

Her halde. 21 mart sabahın
da Rıbben .. ı opun hal ve tavrı 
gerginliği · z.'.l.1e hususunda bit~ 
bir hizmet ifa etmedi. Ayni gün, 
öğleden sonra, Londradan aldı
ğım talimat üerine kendisini 
ikınci defa gi>rdünı. Ma.JdtlteDID 
hükumeti tarafından Çek bti
kümetinin Hcnlein ilP. doğrudan 
doğruya hjr tesviye tarn 8'.ılma

tefikan tasvfü etmlfilr. r 
bahsetmek için behemehal te- Bundan sonra ruznamede mevcud 
lefatın çok ağır bir hadde çık- k ir I rarbnn tazmini 'e Antalyada Çtı-

. b ta r ler okuruni.t3tur. Bu ttikrirler- lı&an ı.ıır maden fİrketinden uzunca 
mast ve pek bota gitmesi ıca e- den birisi, son defa mcı'iyet mevkiine bir nıuddet iıcreotlerını nlam:ımakta ol-
dec. - bu h liı'ell muamele \'erıisi kanununun ' .dukl.trı anlaşllan amele hukukunun 
Nwıtkun diger kısmı a-

kikati İtalyan efkA.rı umumi - kuçilk bilyilk her nevi tabak esna- hukC.hnelçe sıvanetı ll.ır.wnu halüua-
yesi için mümkün olduğu kadar frnı ııümulı.ine almakta olduiundan ' d;,ıki ıki takrire de tktaad Vekili Hüs 

. "-l kabil ek ak \ e bu halın bilhassa muamelesi basit nu Cakır tarafmdan ıcab eden is.abat 
az acı bır ŞCA e 80 m m • \"c kazancı mahdut olan esnafa ıztı- 1 
sadt'yle sarf-..a:•-;.. hayal ve ı \ e ilmış ve vekalet~ .. ıı.ndıjı anı.ı-

"'·uuu~ rab \ermekte bulanôuiundan bahisti. 
belağat cümlelerinden terekküb 8.:ıh bleri tarafından şifahen de izah laıı ~dbırle. ,gı up umumi heyetince 
ediyor. Duçe İtalyan hava, tJ ~ ıb ed.lı:.ıl.ştü. 
deniz ve kara kuvvetlerinin ı edilen takrire cc\ ab 'eren Mali~ 

Vekili Fuad Acah bu vaziyetin hu- Ru1.namede b.•şka madde bulun - ! 
1osterdiklcri lıirikalara hayran- küınetçe de nazara alındığını \'e bu naruaııı h;ıscbıyle riyosetı,.-e ~.lseye 

r. Biz .hayran değiliz, fak~t kabil esnafın '·erıiden mWlf tutulma.- 16.30 dü mhoyet erilm!.itlr. 
hayretteyız. Hele Duçe denız I 
hakimiyetine malik İtalyan do- ---------====::ı:=ıaa::ıı===----------
naamuından bahsettiği zaman lngHiz tayyareleri gUndUz Y E D İ 8 A Ş L 1 
bu hayretimiz son dereceyi bu- 1...-. b d b 1 d E J D R 
luyor. İngili?. balıkçılan Orkinos uum ar ımamna ., a 1 
yerine İtalyan tahtelbahirlerini ( ••ı tarafı 1 inci aayfada) 
avlayarak limanlarına <;.ekerken, naati vardı. Halbuki şimdi 
şimdiye kadar İtalyan harb ge- prtlar değişmiştir. Esasen bom 
milerı Akdeııizde batmaktan ve bardımanların azami derecede 
tozu dumana katarak kaçmak- müee&tr obnası için Almanyamn 
tan ~kabir şey yapmazken, gece gündW: bombalanması li
küçük Yunan filotillisı bir 1- zım geldiği tebarüz eylemiştir. 
talyan havuzu haline sokuldu- İtalyan Soına:lsiala 
ğu zannedilen Adriyat.iğin Ot- bombardonaaı 
rant boğazından pervasızca Lo d 19 ( ) t-....:liz 
içen girerken hi.ll İtalyan de- n ra, a.a. - ..LU6; 
ıuz hikimıyetinden .bahsedebil- ~m~~::daire.illİ!l dün akp.m
mek büyük bir cesarettir. Bir j Hafif İngiliz deniz .kuvvetleri 
çok cesur adamlat düşman kur- yeni harekat yaparak İtalyan 

(B•t tarafı 1 h•ol eayf•d•) 
/;!ılizl~ narbı ka1bettiltlerıni &imdi -
den ıınlamışlardır. 

Corrı~re Della Seı:a ıazete&i, B. 
Mu.o;oolınmın l)'aııt \'C askeri v•zıyet 

hakkındı1k1 bfoyanatını gor.clen aecir-
dıkıen ı;onra. bu vaziyetın ,Uphesiz 
iyi oldugunu kaydetmekten daha ye
nılın~i lazım gelen muşkül.itı ve ya-

ptlan ve yap 1acak olcın !edakirllk -
larm eiıeınmıyeünı kimseoln istibdaf 

etmedıiını yazaıakladu-. 

Am.aada 
şununa kaf'il pervasızca yü- b ı 
rürler de bazı hareketl~e Somalisinde u unan Dante mev Nevyork 19 (a.a.) - neuter: 
müstehzi t;ebessiimler akıllanna kiini bombardıman etmişlerdir. B. Muwolmuıin utku etraCında 
<N>l1nce cesaretlerini kaybeder- Bombardımanlar petrol depoları mutale yuru-=n Nevyork Sun di7or 
İe-;_-_-· Duçede bu ikinci çeşid ce- aahil bataryaları ve hava dafi ıc1· 
saretin de mevcud olduğunu ~t&!'Yal~~ı . üzerine tev~ih .edil- : ital)-an ıtibıırıntn cıddı urette yı-
müşahede ediyoruz. mıştır. ~ütün hedefler cid~ı ha- kıldıgı \'.\kı""-;mı uıun nutuklar gız-

ı sara uğramıştır. Tarafımı?.dan 
talyanın bir müyon, sekiz hasar ve insanca zayiat kayd- liycnle'Z. i~ılızkrle İtalyanlar tar•fın 

milyon askerinden gene bahse- edilmemiştir. darı T ranto hakkında k rşıltklt seni 
dild;a.o-: MııaidiyonlZ. Fakat Yu- edil "dd _, _ __._,_ h k"·-u na&--. y_,.; ...__ı......-.:ı~- '-·yy--•-..: en ı tAMSC ........ ı a ....... er ne o-
nan - İtalyan harbiyle bir kere - ......._.._ - ...._. ı .-'L. ı ''"'fi ı i A'_ .. _,_ ... _._ - Nevyork, 19 (a.a.) - 1ngı'l- ursa ...... un, 1

"&" z eı n .. ...,,,~ı daha sabit oluyor ki harbi ya-
pan aillb değil, insandır. Kua- terenin en u 70 tayyareden mü- bahrı fııalıyetinın gözle ıorülftlile -
solini Yunanlılann ciğerlerini rekkeb bir eiparüpne dahil bu- cek haUA hari>ı tı.alyaı kar:ı sulan
sökmeği düşünür.ken mubak _ lunan ilk iki bombardıman tay- nıı nak eıttrecek kadar arttııı atildr-
kak ki kendi ordularının yüre- yaresi dün Nevyorka \•asıl dıı-. 
gini sökmüştür. olmuştur. 

Vıcdau ve tefekklir hürriyc- Nevyork Times gazetesi. bu 
~ 

Londra. 19 (a ıı ) - Reuter ajan-
sın cüplomaük. muhar ırı baldırı-tini tanınuyan, ve vatandaşları tayyare.lerin şimdiye kadar ln

birer köle haline indiren rejim- giltereye gönderilmiş olan tay- yor 
ler Yunan milletinde göze çar- yarelerin hepsinin fevkinde ol- B. MUS10lini dunk utkuncla se
pan kahramanlığı kendi asker - duğunu söylemektedir. Bu tay- sinin ıwrdesınt az ço. mdırmtr.1 bulun 
leriııden beklemek hakkını kay- yareler DB. 7 tipindedir. .n .. ktadır. 
betıniş&erdır. 

lllist-yin Cahid YALÇIN 

Chamberlain'in 
ölümü 
--o-

.-;~YILDIZ SUL TAl'i~~ 

sı için Pragda yapılfuakta olan Refik Saydamla Cfwr .. 
tesebbüaü haber verdıkten son- chitl araemda telgraf-
ra, Fransanın Çekooi vakyaya 1 · dltd• 

Emaalsiz bir mevzu.. Muazzan1 bir temsil.... Gözler ka
maşbncı bir dekor arumda yükeelen büyük bir aekın 

hazin romam. önümüzdeki cuma matinelernıden itibaren 

TAK s 1 M :)/NEMASINDA 

BAŞ ROLLERDE : 
karşı muayyen vecibelen bu- ar teali 8 ı 
lunduğuou \'e bu vecibeler ıfa .e- Ankara, 19 (Husususi) -
dilmek lüzumu buıl olursa ma- Eski İngiliz Başvekili Neville 
jestenin bükiunetinin vekayiin Chamberlain'in ölümü müna
kendilerini işe kım~mağa mec - sebetiyle Batveifıl Of>ktor Re-
bur bıraktruyacağını garanti e- f ilc Saydamla giliz başvekili 1 
demiyeceğini haber verdlın. Sa- Wintson Churchill arasında tel-
bahleyin gayet mütdıeyyiç bir _gr;;-.a_f_la_r_tea __ t_i _ed_i_ım_işti_·r_. __ _ 

halde bulunan Rihlx>ntrop öğ- ı.---t-flM• T&r" Hıi ---=. 
leden sonra sakinle.şmiı ti. Va- .. , .,, 
ziyeti (şlibhesiz ki Hitlerden al
dığı emir il7.erine olacak, Bitler 
için mesele basdan niba)ete ka
dar pek müşkül olmakta devam 
etmiftir) bütün ihtar ve tavsi
yelerin Berlme değil, Praga tev
cih edilmesi lizam geleceği .iddi
aı üzerinde biıliaa edılebılırdi. 

(Arkası var) ~retinin sekiz on Alman 
~~ n Saksonya içinden yü- ----.::::::===-----
~ olduklarını ilim ett ği 
~rdu! 
~ karşı adilinc dav -
~ olnıak iein şurası teslim 
~ir ki normal bakımdan 
~ ediliacıe - bir çok a
ııı.....~ 88keri faaliyetler • Al-
~ mattuıı vukua gel --o--

Macaristan . 
üçler paktına mı 

dahil oluyor? 
(8at tar•fı 1 twc4 uyf.da) 

Salzbu.-,dan V'78DaJ'a sıe~. 
Orı dakika sonra, İtalya haricqe 

nazırı Kout Cıanonwı hususi treni 
Vıyan:ı ıstllS700wıa girmiş 'e ltoat 
Cıano D. Von Ribbentrop ıle B. 
Balduı Von Schirach tarafından kar 
ı•lannuştır. 

Ciuo Vi,...._ 
Berlın 19 (a.a.) - Yan ~ 

bir membadan bildirili,or: 1 
Berliıı BİY•l mabfillısi, yann Vi

yanada AlmaRya, İtalya ve llac.riıl
tan araRlnda yapıı.cak ~eri 
buyuk ~laka ile beklemekte , e bu 
goruşmel«Cie müııbet me.tleleleı: in 
muı.akere olwıacajuu k•~te-

. dır. SiyNmyaretıerin fallahjı ıö

r mclerin . uraUe biribirini takibi, 
nynı yası ıo~e pek muhtelif 
muh ta >l rm iştiraki. btitü ı bunlar, 
tdın bıı hukuk müsaı.·atı luı\·ası 'çin
d~ cereyan eııı ektedir. 

MacM'lsfMUI vuiyeti 1 
Budapeşle, 19 (a.a.) - İleuter: 1 
Macar baş~klli Kont Teleki ve 

harıcıye nazırı kont C.akynin yMın 
Vıyaııaya ' aracaklan Buda~e 
teyid edılınektedir. 

<>sremldıcine söre, kont TeWd 
, .e Kont Cskay, mihverle J..-n7a a
ruındakı ü lü pakta M~n 
imzasını koyacak.larciır. JılacarisiaD 

ile mıla\leı ~ıaşında ink~( edebüe
ct!ji lannıin olunan askeri i birlij.i 
ni lei:bıt eden her banli bir prolo
k:ulun u 1 ı pakta. ili\/ e eluı ma ma 
iııt.u edilmemektedir. Jlu&ünku 'ş 
bırlıg nde, hcı· halde bu gıbı proto
kolla.- zaıt ofacaktıı·. Samldıı:ına gö- 1 
re paklın Macaristan tarafmdan im- 1 
za ı buit bir formalı~ ibarettir 
ve >U fonnalll.e, AlmanlM"a üriiltulu 
bır Pf'Ollac•nda yapmak ft1"1atau 'e
ı ecekt ı. Vazi7ette M.acan tan için 
hır hır detctŞJklik beklenilmemektc -
dır. -»O«--
12 Adaya bir 

Yunan hücumu 

lllıli•-ı~ı ve kabiliyetsiz ajanlar 
~idıer kolayca ,a,ldana-ı 

~ı'~ 21 inci günü sabah
~ ~giijz ataşcmiliterlerini 
iL...~ ~a ve Silezyada esaslı bir 
~ lltikşaf yapmağa gön
~· (Miralay Mason Mac
~~ günde 700, binbaşı 

Halic vapurları iJaresuün ·a
ziyetini tedkik eden lcdı~e 
hesah i~leri m 'd ·ru. Muhtar A
car, hukuk İ fllerı miıdüru !Wan 
Ferid \'C da· mi encümen 3%ası 
Subhi Aı'telden müte.,ekkil hey
et bu h ~~d hazırladu~ı ra
porları belediye nyasetıne \er
miştir. Raporlar rıyaset tarafın
dan daimi cn('Üntene e" kolnn
muş ve cnctinır•n tamfından 
tedkik olundu <tan sonra şehir 
meclisine se\'kolunmwıtur. 

.,AZAN: 

~-:.&. 50o mil mesafe kat'edi
l~> Bunlar, gayri mutad 
a:"llr..t.~ bir Alman askeri 

!,.1.1 ketfedemedikleri gibi 
dolaşmak üzere gön

~ olan Berlindeki sair 
...., h ata.,..mterıen de hiç 
~ ) &6remedüer. Fakat ten
~ ~kaynıyordu. Hariçte 

OJınl ~. hiç de mana-
)'~ pek itimad olu

~ "-.Mayısın 21 inci günü
~~ bir Jnemmı hariciye 
~ ~ geçirdim. Majeste -
~ -buunıe ti namına protes -
~ lundum ve 24 martta 

taraıından Avam Kas:: Verilen ve yukanya 
an ihtarı re&mi suret
ettim. 

Bu rapora nazaran Haliç 
şirketinin feshinden nra ~
kil edilen muvakkat ıdaı-e bu -
günkü munkkat şekfıyle nu 
işi idarede lazım gelen kabıhve
ti gösterememektedır. 1rlare, 

1 
belediyeye olan borcıarmı öde -
yememiş ve yardım ola.r'lk veri
len 15 bin lirahk tahsıaat hiç 
bir fayda temin ede~emıştfr. 

Bu itibarla muvakkat idare
nin kat'i bir ı,eide İl'caı ve bu 
huauada b. r karar wrihn~i 
ı&zam gelmektedir. 
Şeair mec&iai bu raporu bu 

hafta içmdekı toplantılarında 

Wllik~· 

- Çok garib ! 1 
- Evet, hakikaten garib .. 

Kimbi r bu meeelerıin ortaya 
c1 1*1 "kendi&ini ne kadar mttte -
cssir etmiş olacak ~ 

Sedad. Kemal Kadriye ce-
vab vermedi: · 

BEŞlNCt KISlll 
O sabah erkenden adliyenin 

s r,, u hakimliği kısmında bü
yük bir heyecan hüküm sürü
yordu. Bır jandarmamn muha
fazası altında gelmis olan Bü
lend bir tahta sıraya oturmuş
tu Önünden ge~en ve kendisini 
gonnemezliğe gelen arkadaş -
larma istihfafla bakıyordu. 
Müzeyyen de hastahaneden çık
mı~ \"e sorgusu yapılmak üzere 
adliyeye get.irilmifti O da ya
nmda bir iki arkadaşiyle kori
dorun bir köşesinde bekliyordu. 
Koridorlarda en fazla alaka u-ı 
yandıran şahıslardan birı de 
Kemal Kadri idi. Mağrur adını 
lart. dcleoayor., sorg'1 hikimi -

nin bir an evvel gelmesini bek- ! 
liyordu. Bu adam da ne kadarl 
gecikmişti ? 
Niha~t koridorun bir ucun-! 

dan sorgu hi.kimi, yanında Se
dad olduğu iıalde göriindtl. Dik
katli bakan bir göz, bu gün 
sorgu hikiminin yüzünden de
rin hayret çizgilerini sezebilir-
di. . 

Odasına girdikten bir kaç 
dakika sonra içeriden çıkan bir 
katib bu işle alakadar suçlu ve 
şalıid herkesi içerıye davet etti. 
Teamüle uymıyan bu davet ol
dukça büyük bir hayret uyan
dırdı. Acele etmeden herkes içe
riye deidu. O zaman sorgu ha
kimi ça.ntuından bir k&ğıd çı
kardı: 

- Şimdi bana bunu müddeiu
mumilikten verdileı·. Osman 
Kadri beyin Viyanada alınan 
ifadesini telgrafla buraya bil- j 
dimıişler. Okuyorum .. 
Bu.--, .bar.u.te ..... 
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Cf' biiyük bir <heyecan uyandll'-

1 dı. M ıamma cmruliıyordu: 
' Berri dtiğün gümi vuran oda 

bizm t imiz Fat tadır. Daha 
evvel odaya gelen Bulzndin tn
baııcasını masanın üzerine bı
ı akmıfjt.ım. İçeri odaya giderk<:n 
anı.lık duran kap n gırcn Fat 
ın k I>'Y yakın d ran masa -
ıun uzenndeki tabancayı .alarak 
arkamdan sıkb. On ın hayalini 
tam k rıpma ge. en av•ıanın i~n
den vazıhan gö um. Fatmamn 
bunu nıç·n yaptı ı btlemenı .. 
Tahmin ettığime Jfe bu hiz
metç kadının ba ı gizli bir 
meyli \ardı. Ev r. gim gece 
<lıt) an m yarak >t ı i ) aptı. 
Sahsen kendismden d 'acı de
gilim! .. 

Herkes o kadar lıeyecan için
de ıdı ki en ufak bır ses duyu
lamıyordu. Sorgu hakimi oku
RIWPD\ bitiriace ftilıa 1lalde 

bom lan Kemal Kadri: 
- Yalan! diye bıağmh. Kar

de ım. aile namusum11ZU teaıis
!em k M:ın mahen..,, söylemi!; .1 

Sorgu hi.ldmi sert bir hare
lcetle onu susturdu : 

- Rica ederim aöEümü kes
meyiniz. Ayni zamanda bu sa
bah erkenden fena kıyafetli bir 
k~d n n kendisini köprüden -
nıze attığı göriUmüş, fakat cc
sroı ı e kudnı- aıımnM9'J8 da bu
l namanmıtır. 

Denize atdmadan evvel bı
ı ,.., ı bir mektupda O man 1 
K r, bey n hizmetçisi Fatma 
o l d u g u , Btlleınd beyin 1 

bu hıidi8enin faili olmayıp bu 
i ı kendieinin yaptıgı, sebeb o
larak da Osman Kadri 
bcyın bef.t sene evvel namu
suna tecavüz -ettiği ve •wiee 
dl'lgunnuş olduğtı çoca~u 
Osman Kadri Ye K-emal Kadri 
~wer1e '*likte ~leri, 
~hnı de bahQeye 

SAYFA: 1 

lzciliji dtriltmek 
zamanı gelmi,tir 

Benim, fll'Bllt düştiikge İIİl
tiğinı bir nokta var: K~ 
ıimi3deki iaci t-püib. Dalla 
doğrusu teskilitsmbğı. 

Filhakika biz de melltelt -. 
eilerinin faaliyeti 15 teşriniev
vclde başlar. Sanki bütun mak
ud Cümhuriyet bayrammda 
geçid resmine iştirak etınekmit 
gibi ayın 28 ine kadar hararet
le cleqm eder. Cümhuriyet. bay
ramından sonra, ti gelecek _. 
ne teşrinie\'velin 15 inne kadar 
Biç bir mektebden ne boruu. 
:ae trampet sesi iPölir; ne d9 
herhangi bir i7.Cllik .bar-bı4 PM 
pbid olunur. 

Her şeyden evvel beden ter
biyesi muallimlerinin isteksizli
ği, muayyen ders saati haricinde 
bu gibi işlerle uğraşmaktan te
'\·aldti etmeleri bu fena netioe7i 
doğurmaktadır. 

Halbuki Uıcilik ne müJceııwel 
gayeler takib edeıı bir terJlnlit
tır. Bu teşkilata dahil olan gür
büz gençler ne güzel. ne yeriodm 
yasalara tabi tutulurlar. Proc
ramlannda dilşkünlere, ihtiyar
lara, hastalara yardım, yekdi
ğerini koruma, uzun gezmeler. 
tatillerde kamp hayatı ve bol bol 
spor gibi genelik için ne f:ıydall 
geyler vardır? 

Buıı1ann hepsini ihmal etmek. 
bu kadar güzel gayelerle kurul
m~ bir teşkilatı 81,rf birikip
çit resmi çerçevesi içinde bırak
mak çok günah \'e cok yaakbr. 

Dünya vaziyetinin almış ol
duğu şekil üzerine memleketi
mizde de pek tabii olarak bir 
çok tedbirler alınırken izcı t.et
kilatından da azanıı şekilde ıs
tifade etmek çok mümkündür. 
Muayyen "üııüorma giyen m 
gençler, ders saatleri haricinde 
bir çok umumi hizmetler.de »
kere gitmesi icab eden büyük
lerin yerlerini pek gmel doldu
rabilirler: onlara her h.....ıa 
pek güzel yardımlar ya:wbiJir
ler. Bu vesile ile bu gümel ta.t
kil&bn diriltilebilmeai gibi bi,yiik 
bir hizmet de ifa edilmii olur. 

Ali.kadar makamların bu 
,·esile ile n.:ı.zarı dıkkatini ce~ 
ederim. 

MURAD SERTOGLU 

HiWb tehlik••inde ··
kert maMc.emeler 

Ankara, 19 (Hususi muhabi
rimizden) - Askeri muhakeme 
usulü kaounwıun 5.1 uncu mld
desinde yapılan t dilata gore 
seferberlilcte 'eya bari> tehlike
si mevC\ld olan h Uerde aakerl 
adliye kaclrolan yedek adll hi
kimlerle yedek sulw.ylardatı bi
kim sınıf ndan 83.yıl n vazife
lerde bulunnıu vey::t awkatlik 
etliWf oıılan1arduı iKm l edile
cektir. 

ri yuılıdtr. Bu h fml
dilik gidi tutmağa UDMl1ell .RllJC 

bur vkl t.af8iiiıt vardır a-
ziyet budur. be bu ._t 
suçlu zaane .M · n ha-
nımı kurta mak i ·n u.ı.erıne al
fiığı an1a.şılı or. B ı yıizden mev
Jmf kaldsğı bir k gun ıçın arzı 
itizar -ederim. Fak t kabahat 
kendis' edlr. Şuno.ı ~ 
Biz. Gideb' liao · w..z. Sa.dece Ke
ırıal Kadri beyi burada ahlıııo
yae;ağım. 

Sorgu hakiminın ı:: • %leri bi
ter bitmez Kü.ı yyen k ndisuıi 
daha fazlı tut mı arak hıçkı
ra hıckıra tı ~a başladı . 
Billend, ~a • ad d lmak ü-
zere ark la mın zar cum-
lelerini d ru meden ,, nç kaduu 
teskin etmek üzere nun yam
.a 0 tti. R mal Ka n liMlpill.n 
bir suratla bitkin razıyette 
sorgu hi nm oda ıl!ladn yal
mz kaldı. 

-80 



.~. 199 

l<EL ALiÇONUN -
SON GUR~ LERi-

~ter, Sultan Aılz 'zam:ını obnuaı 
olsa ldl böyle bir gur~ herkes göre
lııWrdl. 

Sultan Aziz, pclılivan gürcılerini 
lllcnen yaptırırdı. Halk istediği gibi 
1gplarup seyrc-derdl. 

Sultan Ar.i:ı:, Be;> kow, Kftğıdhane
de, Çırpıcıda, Bil,.Ukderc çayırında 
Bacıhüııeyln baf,'1nd."I hemen her haf
ta koç, horoz, pcblh•nn gürC§lcri yap
tırır .. kendısj de maiyeti erkftnile bu
bınurdu. 11:-lk d::ı toı)lanır seyreder
dJ. 

Sultan Azitin Cuma namazından 

Te selfımlıgındnn sonra nereye gide
ceğj gm:ctclerle ılfın olunurdu. 

Padişahın nereye gideceğini haber 
ıaJanlar onu t::ıkib ederlerdi. 

O muUak her hn!la lıa\'a açık ol
duğu uı.mnn bir yere biniş ynp~rdı. 

Sultan Hamid h:•, sarayına kapan
mıştı. Hiç bır yere çıkmazdı. Cuma 
•U!mlıgını 'c namazını bile Yıldz 
~raynın i{'iııde :> :ıpnını:n kıırar ver
ınişti, 

Padişah, l.orkusundan Bqikto:ı~aki 
Sinanpaş:ı cnmıinc bi'c inemiyordu. 
Bu scbehk padişah, hemen Yıldız 

sarayının knpısı kr.nıı .. ında \"e içinde 
dönece!\: bir ye•de nlcHiccle bir cami 
yaptım ıştı. 

Bu car iin ismi H:ımidiyc cnmiidir. 
Su1,•an H:ımicl, Y.ldız sara~ının ka
pısından ! yton ıınıb. Slle çıkar yıldı

nm süratde on adım ötede bulunan 
camic gelir, n:ıınazını kılnr ve resmi 
selfunlı!lını yapar giderdi. 

Hamidiyc c:.mii etrnfı zal~ Yıldız 
s:ırayıle muh:ıth. Sonrn, camiin en 
m.ak yerlcıine kn<l;:ır hassa WCekçi
lerinln daireleri vardı. 

Sultan Hıımidin, Cezair Arrb tn
lıurfarı .. Arnnvud taburları hassa a
layını tcş1'1l ediyordu. 

Yanı p. dig.ıhı ArniJlar \•e Arnn -
vudlar mu.mfaz.a ediyordu. An:ıdolu 

TUı·kü padlşahm hademeleri ve u
f8kları idi. 

Elinde tü!ek ve süngü padişahı 
bekliyenler Arnavudlıır ve Arablar
dı, Türkler, sllfths.ız hademelerd ı. 

Padişah, Yıldız sarayından kat'iyen 
dışan Ç1kmazdı. Onu halkın gördüğü 
yoktu. 

P:ıdişah, senede bir kere Ram::ızan
da Topknpı saı•ayına gelirdi. O \'akit 
Yıldızdan ~ta~a ve denize kadar 
hassa taburlarlle çevrilir ku~ uçmaz 
kervan geçmez hale getlrılir. Padiş:ılı 

arnb:ısile sUraUe sahile iner ve Er- 1 
tugnıl vapuru hüm:ıyunun:ı binerek 
Saraybumuna çıkardı. Sazan da Kı- j 
lıçali tara!ındı:ın Mecidi~·c kapısından I 
~ık:ırak bir adım sonra ı.Jf'nlı. kıyısm:ı 

da gidcbili.rdi. 

lluliisa Sultan Hamiö, çok InU\ es
vls bir adam olduğundan Ali~o ile 
Knv:ı=of:lwlUn güreşini halkın seyrle
mesine imkün yoktu. 

NC' ise, güreş günü geldi çattı. Ka
vm;oğlu hırçın v-aziyettc kU. 

Gureş Yıldt?. s;.rnyının 

Mecidiye köıkü öııündl'l.i mey -
d~nda olacaktı. 

P.:!ılı,·:ınlnr, cuma selül'T'lıgm<:ı n 
sonı a tayin olunan muayyen saı:ıtte 

y:ı\ erler vasıtasilc ve muluıfaza al -
tlnd.:ı Mecidiye köşkunc getırıldılcr .. 

Pehlivanlar, o dereı:e sıkı \'e kon
trol altında idiler ki, derindeki kis
bet zembilleri bile en ufnk nokta ınn 
k.ıdar kontrolden geçmişti. 

Eh, ne olur ne olımız .. B~lkL ıı-ın
billcrin kinde b<>ınbn olabillrd". Sul
tcın Hamidin Jıaliyelcri ortada <•ırid 
oynuyorlardı, Her biri mutcc~i,, na-

, znrlannı pehlivanfara tc\ cih eyle -
rnlştl. 

Pchli\ anlar soyundular .. y.:ıglanıp 

meydana çıktılar. Fakat, ortad ı bir 
U.i yaver vardı. B~şk:'I kimset'lkler 
yoklu. Acaba padişah nerede idi? 

(Arkası vu) 

İlciç buhranının 

22 Sene evvel bugün Şehir 
tiyatrosu 

temsilleri (Baıı tarafı 2 inci H}'fada) 1 ediyordu. Yalnız havalar boz-
nesi için hazırhklnr yapılıyor- duğu vakit teahhüı-leı· husule Tepebqında Dram Kıammda 
du. geliyor, mürettebatın nakli jşi 2011111,.0 Çarşamba güııü ak~mı 

Amiral Tyrvitt, Alınan deniz- gü&leşiyordu. saat 20.30 da 
altı e-emilerini Harwich linıunın- Bu suretle bir Mk meshur 

., yv ~ AYAK TAKiMi ARA81NDA 
da teslim alacaktı. Düşmanın a- denizaltıları İngiliz limanına letiklil Caddesinde Komedi Kısmında 
na donanması ise Rosyth'c gele- gelmişlerdi: Mesela me11hur 
cekti. "Doyçln.nd,, yepyeni ve ko~ko- 20/l l/l!HO çar~amba gündüz 

11aat H de Alman donanmasuu karşıla- caın:m (U. 139} teslim olan ge-
ma planları inceden inceye ya- miler mevanında idiler. çocuK OYUNU 
pıldı, her şey dU~ünüldü ve ha- Teslim· olan denizaltılarından 2oııııı 94o Carş;ınıba gunü ak§nll"..l 

zırlıır..dı. bir çoğu kırmızı ve yeşile boyan- sa:ıt ıo.ao da 

Almanlar da botı dul'muyor- mak surctilc peçclcnmişti. Bun- 0 
A 

0 1 

lardı. Lakin memleketin icinde !arın arzcttiği rengarenk ka- Her tarafa otobüs vardır 
yuvarlandığı kat'ışık nziyct, Jabalık Y.e~nas~~ ~nzar:ılı li· , -~ 
bir çok müşkiillerin hudusmıa mancfa bıı yenıhk1 bır ne~ e ha- ITHAIAT bJRAOATÇI 
sebeb oluyordu. Evvela amele vası varatıyordu. Te 
Sovyeti müttefiklerin istekleri- lnğilizler bu teslim alma iş- ı MüeaMMlerin Nazarı . D ik~ıtint 
ni haksız buldu ve hükfımetten ]erinde amirallerinin emirlerini Bağdad, Ba~a :yolu ıle dunya-
bu talcblerc boyun eğilmeme -1 harfiyen yerine getirerek na- nın her tarafına ım.isc:.id şer .. itle 
sini istedi. Lakin Almanyada 1 zik fakat sakit ve barid davra- her türlü e'ya na!-lıy:ıtını deruhdc 
pek çcı buk anlafiıldı ki bu i~ler- nıyorlardı. Her şey sessiz ve eder. 
de fazla no.zlnnmak Heligo· sadasız, vakur bir intizam da- Büro ÇAKER VAZAROCLU 
land'ın i~gali neticesini veı·ecek- bilinde cereyan ediyordu. Galata Karaküy Sennet han 
tir. Binaenaleyh ister isteme1. İkincitcşıinin 17 inci günü Telefon: 41773 
boyun eğmek. hN· şeye eyval- Alman :ırnirah Hipper ana do-
lah demek icnb edivordu. ııanmayı Rosyth limanına sc\•k 

Müttefiklere te.<;Ümi tekarrür 1 i<;in amele Ye mürettebat Sovye
eden (15o) denizaltı genmıınden tine müşavirlik edecek Alman 
aneak ( 100) tanesi hazırdı. Bun- ! amiralını intihab e>tmiııti: HiG de 
lar yirmişer, otuzar gemiden şayanı arzu olmıyan bu baş ku
mürckkeb kafileler halinde İn-• mandanlık vazifesini amiral 

AKA GUNDÜZ'ün 
Son neşrolunan : 

TANK • TANGO 
gilterl.'ye gönderildi. Deniznltl- (Lud,·ig "on Reuter) e havale Milli • İçtimai - Edebi 
gemileri kumandaıılJrından ba- ı eylemişti. 1 Romanı Resimli Ay Mat-
r.ları teslim olmayı kabul etmi- Bu Alman deni:tA:isi bıı miiş- I baasında 75 kuruşa 
yorlar ve gemilerini ya Baltık r kili ve ağır vazifeyi kabul sure·J satılmaktadır. 
dcvlctle!'İnin bitaraf limanların - tiyle vatanına son bir hizmet ifaı~•••••••••••••"' 
da enteı ne ettiriyorlar, yahud 1 etmis oluyordu. Zira amele So
da batırıyorlardı. viyetinin koca bir filoyu sevk ve 

İkicite13rinin 20 inci günü İn· ı idare edemiyeceği a~ikardı. 
giliz amiralı Tyrvitt, forsunu Ana donanmanın te<ö1lirni 
çeknıiıı olduğu tKiirasao) kru- Amiral fon (Reuter) forsunu 

ZAYi 

1935 yılmdc hakaloı·ya vererek İs
tanbul erkek liı;cslndcn aldıgun dip
lom;ıyt kaybeWm. Yenisini alacagım
dan h\ikmli yoktur. 

S;ılıh ogla Mehmed 
Burhaneddin Tuhuıay 

SiRKECi 
Sallom~(lut Dtmil'kıpı 

Halil Sezer 

vazörüylc denize nçıl<lı. Amira- ı (I<'redrih der Gro~se) dretnotn
lın maiyelinde diğer bir kaı: ha- nu çekti. Ru gemi Skajerak 
fif knıvazöıfo beraber on karlar harbinde de Almanların amiral 
destrnyer de vardı. Fırka Al- gemisi idi. Donanmayı İngiliz 
man denizaltı gemileriyle ran- J ~ularına sevkelmek işini deruh
de\'11 mahalli olan noktaya ka- de elmış olan ümeradan ko
tlar ilerledi. Ru nokta İngiliz kı- modor "Taegart,, gidomınu 
yılarrndan 35 mil kadar açıkta (Seydhtz) muharebe krm·aıö • 
idi. rüne, komodor "Harder,, de 

İngilizler dfüımanın son bir (Karlsruhe) hafif kruYazörünc Kary<>l& fabı·ik;;,smdaki 

Ticaret Vekaleti Müfettiş 
• 

Muavinliği imtihanı 
1

Teftiş heyeti reisliğinde~ 
Tc!Uş he) eti k:ıdroııunda münhal müfettiş IDUftvil>llkleri J~in 20 jJı 

eil.;"nun 1941 ta::hi rle mU .. abnkn irrtihanı yapılacnlttır. • ıiğln' 
fNtıh::ı ıd:- mı .• :ıf!nk olanlar 35 lira ıısll ıııaa:ıla ınruettıs ınuavf~ bJt 

t:ıyin ol ır, .... kl .. r~ır. M(ifrtt.s mua\inlıginde bilfiil ç:ılışmnk wrell ~ul>" 
tcr!i li\Uddı.tini doldur:ınlar yapılacak ehliyet imtihanuıdn mu\'af!a'I> 0 

lıın tnkdırdc nı~ır.a.ıat d'.liresinde münhal müfettişliklere t.-ıyin olunud.ıt~ııı 
Ar;ınıl:ın ~rtı.r tunlardır: Memurin k::ınununun 4 üncn m:ıddC::Jı,)İI 

(A, B, C, V, Z ) Iıkr .. lnrmda yazılı olanlnra ilaveten as.-ıı.:ıd~kj ~:ırtır.u 
olm::ılt 1:ız.ımclır: . dell 

.".) Siyz,,J B.Jgill•r Okulundan VcJ :ı Hukuk vc>ya 1kt·~at Fal iııtcsıncle"' 
·ı~·· n veya Yuk 1 ••• tıS<ıt \'c Tkaret mektcoı gibi meslekle alfık.ılı yu ,. .iJl(leıt 

ltplcl'in l>iı:ndı'lı \ Q:J bunl::ıra muadil derecedt'ki ·ecnebi mektcplCl ol!JI' 
mezun oJınnk; B) i~·:hanın :ı~ıldıgı senenin 2 .incikllnunıın Jptida:::ınd3 

06
.t 

~ a,,.rı geçmı.:ır.ış oln .ık; C) ~ıhhi \•aziyctı 1kllın tebcddiilkriııe ve Mrılıı~ 
~~k.ıluk '1., ı n •·t \" mc-şc.k~.aUeıinc dayanmağa mia:ıit olmak; D) Ya~nl ııill 
talı! •lrnt rıctiL<~:;ınoc sicil ve seciyesi itibarile :ıoosleie almmn!lın:ı JnU 

l h:ıli bulunırırıdıı;t :;ıııla~ılmıılc: 

I:) Hi:- L:r '"Urctle irnplslc mnlıkümiyeti bulunmrunıık, ctıtt• 
1 imtihana tnlib olanlt;rın 20/Birinl'ikitnun/1940 tarihine kad~r Ti ı.ıırfJ' 

Vckiıleti Teftiş Heyeti Reisliğine istid::ı ile müracaat ebnclerl ve ıstJdıı 
birlikte aşıığıda y:ızılı vesaik ve mnliımatı göndermeleri l~ım~ır: ıgtl' 

1 - Nıııııs inhıyet cüzdanı (asıl veya tasdikli sureti) ve ıkaJUC 01,; 
adresi! II - Tercümeihaal hül5sn!iı (Talibin kendi el yazısilc ynzıJoııŞ ~rı/> 
cak. Memuriyette bulunanlar müdtlet ve sureti hizmetlerine dai.r t ;ı~ 
\ esikaları, mlicsseıelerdc bulunanlar oradan alaenkları bonses'Vislerı .rıı et" 
deceklerdir); III - Ar.kerlik vesikası; IV - Mektep şchadetn:ıme~ı ~13 .. 
tn.<;dH:name&; V - Yukıırıda (C) fıkracmda yazılı sıhhi ~rtı hnit. oldtl 
rmn dair lıukümet tııl•ibl r::ıporu. l)'(İıt• 

Talıbler tahriri ve şifahi olmaı. üzer iki imtihan:ı üı.'f i l.utulaeıı~l~rı$"' 
Tahı·iri ımtih<ırılıır Aııkaı rın. Ticaı·ct Vt>kalcti binasında 'J.'eftiı; Heyeh Metf 
litindc ,,~ İt;1anbulc1;1. Dord,.mcu V.ık.ıf lıanı üçi.mcu kntta Ticm-cl VdC· 
Teftiş Heyeti salonunda km eclilccektir. ~ 

Tahriri imbhnnlıırda rrıuvaffak olanlara fifahi im\lhanın mahal "e 
rihi ayrıca bıldırile1.-ektir. 

imtihan programı: 

:iktı<ıat ılıniııderı: 1stih.~1, \P(İ:->vul, inkisam ve istihliık. bahisle~; ontoı 
Ticari lıcs:ıb&ıı: Tııksimi mutenasip, basit ve mürcJ.keo fnit, 1~ 

faiz1i ht'$lbı cariler; mc1' 
Tiı ·;ıri u<:uhi defterlclen: T>cari muha1Jf'be ha'ktnnda n&~nrt 'Vf' :ı 

malt'ımııt; 

Hcnd~eder:: (Sııtıh ve hacirıı mesahAları) 
1 

) "' 
Fın.ıns ilrı inden: Dut.çc tB•ıtc;enin ihzarı, tasdiki, tatbiki ve kontı:(• ~lll' 

vcrgılc-r (V<·rgi n:ı.zariyf'leri, vasıtnJn•c wısıtacız vergiler) lınklund.'.' 
mi m:ıllıırınt; • ,,ıet 

Hukuk iklimler; wmrcmııden: 1ciarc h•ıkul.u (vilftyetl<"r idn~· ~'f~ 
Şlırıısı, Memurin, Mcmuı;n MuhnkPmnt kanunları ile Tie:ıret Vf'k:ılch ~, 
kiHit ve ıvez.aifinc dııir olan kanun (Ce7.:ı hul,ultu (~:ı kanununun t ~ 
lar> b"' lı'klı uiriıui kit.aiJı ile ikinci kiı.abıııdruı devlet id resi \'e !·~1rı\ı~ 

hamlci meyusanesini nazarı dik- ~ekmi~1erdi. ~erttil'i z.iy:ıret ediniz. 
kate alarak mürettebatı toıı ha- _______ _J<~So~o~ıı_:)~·an~ı~ı)~_J~!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!! 
snl<la bulunduruyorlardı; yani , 

itim:ı<lı aleyhine işlf>nen suç'ı:ır;ı ve mal alt:'ylılndeki cürümlere nıu~~J1" 
hukümlcri),Cf'za muh:ılteJneleri usulü hulmku (knnunun va2.ifo V(? s.-ıl ı.ııtı.,ı 
bahisl<'ri ile t:ılıldkat w;ullcrine müteallfü hiikümlf'.ri), TicaNıt ıtu ~ 
(!tara Ticrırnt kanur.u), M~ni Hukuk (Kanunu Medeni, (Başlangıc>. v• gemiler derhal ate.cıc hazır bir ı 

va~dycttc idiler. ASKERi FABRİKALAR SATIN ALMA KOMiSYONU İLANLAR! 
çanı tahtası 

Borı;hıt· kanununun umunıi bükiimlerlle ic.1r, hizmet, kefalet nkitlell 
miiruru :.-.aman hiikümleri ha1tk1nda umumi malümat); 

Cogr:ıf,~dan: Turf:iycnin Uıbıi ve iktı<-:ıdi coğrafyası; l:ı rl• 

• •• •• 
ıçyuzu 

Nihayet (20) denizalbdaıı 
mlirekkcb ilk kafileye refakat l 
eden iki denizaltı ana gemisi u- ı 

' ~kta. göründüler. Bunu diğer 
kafileler takib ettiler. .Alman 
deniza)tıları imparatorluk h:ırb 
bandırasını cekmişler, kulelerin
deki numaralan ve i~relleri sil

100 metre mikfıbı 2.50 : 5.00 X O 25X 0.025 M. eb'.ı<lında Ecr.dıf dJllcrdl'r.: Fı· .• nsıı.e.ı, fngilizce, Almanea ve İUılyımc. non 
400 > (10977) ('i!l42) ~ 
200 > 

> 2.50 : 5.00 X ll.22X 0.025 > > 
> 2.50 : 5.80 X 0.20X O. 25 > > 

> > 
1> > 

250 
> İstanbul Defterdarlıg"' ından: ,,, 150 > plV 

200 > Viliıyc.-t hlıkümet bina~mın çat.ı kısmınd:ı y3ptırıl.ıc.ık 598 lirn ı-c· 11dt 
100 > tesisat işi 2/l::?/l94U pa1 . .-ırtesi giınü sant 14 de Milli E.ınliık Müdlrrl ıgtl 

> 2.50 : 5.00 X 0.18X 0.025 > > 
> 2.50 : 5.00 X 0.16X 0.025 > > 
> 2.50 : s.oo x c ı.15x o.oır- > > 

> > 
> > 
> > 

( Bıı tarafı 1 inci 11yfada) 

Şu sırrı.da bunlarla uğraşacak, 
kontrol edecek merci neresidir, 
bilinmiyor? Yüzbinlerce çeı9d 
D4ç ve o kadar s~"'Siyalitc içeri
sinde isimlerini bile bilmiyen 
ec:zacı, doktorlarımız var. Fakat 
bu teşekkiiJe roensub şahsiyet • 
1erin çırakları bile kendilerin • 
dendir. On yaşında Nesim size 
depoda mevcud en ufak iliiç is
mini söyler. 

Şimdi 1stanbulda mevcud 
ecza dcpoJarına bir göz atalım: 

Zamnn deposu: Kirkor. Ha
yık deposu: Hayık Sergis. Mu· 
son deposu: Mazon Boton. Sisa, 
Benbasat deposu: Sisa, Salo· 
ınon. lş deposu: David, Niyego, 
Serkis. 

Şark deposu: Apustol, Man· 
dil, Vasil, Diyamandi ve saire
den mürekkebtir. 1timad depo
IPl: Mığırdıç, 1skon1 Serkis. Stok 
deposu : Serkis, Hacıkos deposu: 
Hacıkos. Yafet deposu: Yafct, 
Salomon deposu: Salomon Sisa. 
Kastro deposu: Kastro ... 

Da.lıa pek çok han odalarıncl:ı 
iş gören ezca depoları varsa da 
bir fikir verebilmek için hepsi· 
ni yazmadım. Bunlardan lzmir
de Morcno Morgnnato ecza de
posu lstanbulda Yeni v~lde ha· 

1 MÜTEFERRiK 1 

1941 yalbaşı piyangosu 
Milli Piynngo idaresinin tertip et

tiği çcşlUi ve zengin ikramiyeli 1941 
yılbaşı piyangosu bu sene ~hrlmizde 
Taksım Belediye gmnosunda çc1dle
cıektir. O gece yılba§ı şerefine yapıla
eak b.ıloda piyangonun çekilişine 
saat 23.30 d:> boşlanacak ve yeni se
neye girerken tam snat 24 tc 100.000 
liralık büyük ikrnm.iyc çekilerek pi
yangoyu nlh •• yet verilecektir. 

Türk Maarif cemiyeti· 
nin çahşmaları 

Türk Maarif cemiyetinin Edime
deki Kız ve Erkel; tcılcbe yurtlarını 
tendi id:ıresinc nlmış oldu~ mem -
nunlyeUe hııbcr alın~~ır. Bu yurt
lara 250 J.nd:::ı- t.olebe olınabilccek-

ti.r. 
Ayni z:un:ırlda cemiyetin Hatayda 

bir kollej açmnyı progr.ımınn ithal 
ettiğini bunun itfa lazım olnn bina 
işlerini de Hıı.tay vil:iyeUnln yardını
larile hnlle çnlıı;maktn olduğu öğre
nilmlstf r. 

Cemiyetin tstanbulda bir kız lise
.ne b!r kız talebe yurdu açmak için 
faal!yctc geçtiği ve bunun için gere
ken bina islerilc utrra:;ıldıb <lıJyul -
aıu.,cıtur. 

nında 21 numarada. nıüb:-ıyaa 
§Ubcsini açmıştır. 

:)ubenin namı Alber, Danon, 
Moreno Morganato kumpanya
sı İstanbul mübayaa bürosudur. 

lzmirden İstanbula, İstanbul
dan İzmire mal nakleder. piya
sayı muvazenede tutaı'. Btı cle
polann Mısırçarşısmd:ıki, Ku-

1 ru kahveci hanındaki, Tahta· 
kaledeki ecza satan attnriyecilc
re varmcıya kadar adamları 
vardır. Eczaneler de bu bezir
ganların zavallı mü~tcrileri 
ve vasıtaları meyanına dahildir
ler. Kazandıklarını bu z~Yata 
fazlasiyle ödcmcğe mecburdur
lar. 

Bu teşekküle mensub depolar, 
birlik olarak piyasndan çocuk 
mu'1anıbalannı, pantnlonlaı ını, 
biberon f!işclerini, boş emzikle
rini kaldırırlar. Koltuk d~rcccle
rini ~ok ederler. Türk anaları, 
Türk yavruları 25 kuruşluk bi
beronu 150 kuruşa alacaklıırın • 
dan emindirler. 

Da.ha fccii kalb Hacları me
sela ( Coramin), solucan ilaçları 
saklanml!itır. Gramı 18 kuruş o
lan bu ilaçı 150 kuruştan• aldığı
nı bir mcslekda.~ söyledi. 

Eczacı, ihtiyacı olan ilaçlarını 
bu ad:ımlardan almalı:: mecbu
riyetindedir. 20 kalem eczayı 
tıbbiyeden ancak 5 kalemi veri
lir, diğerleri "yok kalmadı,, de
nir. 

Çünkü istenilen ililçları sat
mak i~lcıine gelmez. Ehlen .. sa
tacak adamları vardır. Oyle 
sahnelere, f cci vaziyetlere şahid 
oluyoruz ki insanın kalbi sızlar. 
Ampul Campolonu hastasına 
elinde reçete olduğu halde ecza
neden bulanuyan bir kadınca
ğız, depodan 70 kuruş fazlasiyle 
bulduğunu yeminle anlattı. 

l§tc bu gidişle umumi cadde -
terdeki eczaneler müstesna, fa
kat ·kö~c bucaktaki eczaneler 
kapanmağa mahkumdurlar. Za
ten pek çoğumuz satınağa ha
zırız. 

120 kuruşa alınan karbonat 
damonyank kilosuna 5, hatla 10 
lira. istenildiğini gördüm. 

Bunu çörekçiler ve kurabiyc
ciler mayalarında kabarmak için 
kullanırlar, bir kuı'abiyeci ara
mış, depolar vermemiş, fakat 
ML'3Ir ça1'8ısında 5 liraya bul
duğunu sevinerek anlattı. 

Memlekete gelen bu kadaı· 
ilaç ve h:ıttfı. yeni anlaşma üze
rine gümrükten çıkacağı söy
lenen eczayı tıbbiye de bu birli
ğin elinde bemen yok olacak '
tır. Şimdilik bu lmdar. Sclfu:n 
ve hi:irmeUcriıniı:ı. J{abulünü ri-

• c:ı. ~.rlm .... 

mişlerdi. 
J)rmizaltıların t~linıi 
Alman denizaltıları limanın 

mcdhaline kadaı• sevı:olundu ve 
ilk şamandıralara varılınca ln
giliz zabitleri ve mürettebatı 
Alman gemilerine gelerek bun
ları teslim nlmıya ba~ladılar. 

.Amiral tarafından verilon e- ı 
mirl"rı; tevfikan İngiliz zabitleri 
denizaltı gemisine ayak basınca 
selam resmini ifa ediyorlar ve 1 

evrakı istivorlardı. Sonra her 1 

Alman zabiti gemisinin e.\·safı 
hakl·ında tahriri biı· beyanname 
veriyor ve İngiliz zabiti" kuman
da kulesinde süvari mevkiini a
lıt'kcn Alman mürettebat da 
geminin baş tarafına gönderili
yordu. 

Alman deni?..a.ltı gemileri be
şer beReı· Harviclı limanına gir
diler. Alman makinistleri İngi
lizlerin mürakabesi altında va
zife görüyorlardı. 

Gemiler limana girip rıhtıma 
bağlaı.dıktan sonra merasimle 
lııgiliz harlı bandırası ~ekildi ve 
Alman mürettebat da motor
botlarla kendilerini açıkta bek
lemekle olan Alman nakliye ge
milerine sevkolundu. 
Aı tık her gün ayni merasim 

dahilinde ayni sahne tekenür 

1 Askerlik işleri 1 
F:ıtıh Askerlik §Ul:eslı'lden: 
ı - Şıınılı) c kad::ır hiç asl:cı lilt 

etnıemi-.ı 316 - 335 doğumlu istihkam 
ve nakli) c smı!ııı:ı mensub ernt as
l:ere se\ kcdilcccl:lerd.ir. 

:."! - Şı:bedc içtıma gunu 25/ 11/940 
paznrte i sabah saat 9 dur. 

3 - Mul.elleflerln o gün niıfus hii
vi.)et 1.~dan1ariylc şubede hazır bu
lur.mal;ıı ı ilan olunur. 

--------
t LAN 

94ılJ2061 

Sultıınahmed 3 iJncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

D:ı\acı FH:ri l:'.ançal ve Ali Kançal 
vekilleri ı:t\ ukat Ferid Eliçin tara -
fındnn tst. Süleymaniyccle Sülcyma
nlye caddesinde 3. No.lu h::ıncde mu
kim N.ıci ômer ve s;ıirc ale) hlcrirıe 
940/2061 No. lu dosya ile açılan iz::ı
lci şüyu dn\ nsının yapılmakta olıın 
muh::ık1..mesinde celp ve tetkik olunan 
tapu kaydına şöre hissedarlardan ol
dut,'U ::ııılaşılan ve ikı:ımetgahı meçhul 
bulumm Muammere 15 gün müddetle 
ilanen tebligat icrasına \'<' mulı:ıkc
mcııln de l0/12/1940 laıihlnc nıüsndif 
cuma gıint\ saat 10 a tr'ikınn m:th -
kemece knrnr vcrilmiJ olc:ugundan 
ye-.m ve val~ti mezkürd. b.ı.zat veya 
bilVf:l,fıh.ı ın; l.keınrdc lı:ızır bulunul
mndıgı takcUrde gıynben ıı uhakcme
yc devrım. :ve knr.-ır \"CnlcC'c.ti ilfmen 
teblığ olunur. · 

> 2 50 : 5.00 X 0.14X 0.025 > > > > 
100 > > 2.50 : 5.00 x o.ı~x 0.025 > > , > > topl:ıııacal olnn komiı:yondn :ıç•k eksitlmc ile ihale edılecekilr. bcJlıet 

Tamamen c:. m \crmt k ıuUTnl:i.ın olnı;.dıaı t:ıkoııde yarL<;ı çıralı çcm1 ve M ıimıknsa~:ı isılrak lc;in 45 liralık mm·akkat teıninat ve lnt ite !!lifi' 

yar.~ı bcy .. z kcikıı .. r ol.ılıilir. ·ı en az. 5110 lir:ılııt i y .. ptıklarııı;ı d;ıır eksiltme !,'Ünunden il gün eV"·cl. · ll' 
Tahmin edilen bedeli d33.750~ lir .. dan. ır.ıkd:ır VJ! el;';ıdları yuk .. nd:ı :nış clılb c>t \ e 940 yıl n:ı rud Tk et Od 1 vesiknsı ibraz elmclt' 1 

yazılı sekiz kakı ı ve cem'an 1500 metre mildibı keı·t'Ste Askeri Jonbrikal •• r' ı.ımdıı-. " 10849.> ___.-::;:::; 

l====================-====:::::.-::.==:============::=.==::--~n;,~~;:~0~~~~1i,~'\ m::~~~ı~~~:1;1~·1:~:1!'·~::~r~111~:~~aş .. ;/ı:;~~9~~ f;~~uı~C';i " Beyoğlu akşam kız sanat okulu müdÜt" 
kuruş muknbiliııdc konıi'"yondan \'erilir. Talilıforin ınuvak'.<at temınat olaıı lügw Ünden: 
t.4487> lirn t50• kuruşu h:ın tel.lif ınek.tupl •• mıı mezkur günde s:ıat 14.30 • . e~ 
kadar komisyona \'ermeleri 'Ve ı.cndilcrıııin de 249<! nuı.1 .. 1.•h kanunun 2 Mumk:ısaya k(Jlmlup 18/ll/1940 pnzaıte"i günü sat 15 de )LI ııflt' 
ve 3 maddelerindeki vrsıııkle komisyoncu olmaclıklarına \'e bu işle alfika- mC'ktC'plı•ı muhasıbli~:i bımı ııııfa topfon:.eak kurniı;yoııdn ıı:ız:ırlıl<l<ı . 

1 ııJJI 
dıır tüccı:ırdan olduklarına daiı· Ti en ret OOa"ı veslk::ısilc mezkür gtin ve s::ı- edılı>c egi iHiıı eıHlcn Ni.}<lı.taşrnua &ııt P.:ı~ı konagı namıle marUf bıl' gıJ' 
atte komisyona miiracaatl:m. ~ •10663> ibnhçe inde kf'~fi mudbincc yapılarak inşaatın ıhnle i 22/11}1940 cuırııı g<>l· 

• • • ~e hır. kıldıgı dhetle ıalıblerin nıunnt'll {.'tin ve saatte komisyonıı 
Tahmin cdılcn \JedC'li ıooıı lira olon yüz tun bisiilfat Tophane Snlı- f mc-leri. «11012' ~ 

paznrı askeri fabrıkr.lar yolla1ı1a ın:laki satırı ;ı1ma koıııisyc.nunca 26/11/!!40 ı 
salı guııü s:ı:ıt 15 de nçık arttırma ile s:ıtll:ıl ~ktır. İsteklılerin <,.(, 15 temi
natı olan HiO ı:rııyı herha~i bir mal rntldlirlügune yatırarak alacakları ı 

m::ıkbuzla birlikte mC7.kiı:- guıı \C "aattc komisyunda bulunmaları, (10695) 

İstanbul Vilayeti Daire Müdürlüğünden: 
1 - Vilfıyet için 257 - 263 nded sandık y;tptırılncnğmdan bu snndık

ların imali 1\/11/1940 t::rihindcn itibaren 21 giin muddetlc açık eksiltme
ye çıkorılmıııtır. 

2 - S:ındıklann cb adı 47 X 70 X 47 olacaktır. Malzemesi kuru, budak
sız ve beynz ç:ım trıhtrısıdır. 

3 - 1hnle ı;unti 29/11/1940 cuma gumidur. 
4 - T::ılibler ~' 7.5 bes::ıbilc 135 lira mu\::ıkkat temin:ıt akçc~ni 

mal sandığmıı ihaleden evvel yatırmış olacaktır. 
5 - Tnliblerin ihale günü olnn 29/11/1940 cumn günü saat 15 de \'illi

yet bina ınd:ıki alım ımtım ı.oınisyonun:ı 'lie şartn:ıme ini öğ~cnmck için 
her gün vfüıyct daire miu.lıırhiğıinc ın ilrLıcmıtııın. • 1056b 

Fiyat murakabe komisyonundan: 
32 nuııı::ır.ılı ılfın - Gerek Rumc1ı \ <! r,erelt Anadolu odunlnı·ının arala

rında 1'iynt !. rkı gö:::etilmedcn her ne cınst.C'n olupsa olsun kuru mc~eııin 
toptan c:atı5 fiy:ıtınııı :ızmni olaı·ak t330> kuruş \'e pcrnkendc !iyatının azn-
mt t435 kuru~ olclut.ru ılan Cllumır. c11032~ 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
2/!2/1940 paz..'lrtesi gtinlİ saat (15} Jst.ınbul N:ıfüı Mudiirlüğü Eksiltme 

komisyonu odasında (20712) lirn kcşii bedelli ist:ınbul Topkapı sarayı tami. 
ratı kLıpalı zarf usulilc eksiltmeye konuhnuııtur. 

Muka\·clr, Eksiltme, Baymdıl"lık işleri genel, hususi ve fenni şartname
leri, proje kcıiif hiıliisns1le buno multefcrri diger evrak d::ıircsinde .ı;örü

lece1•Ur. 
Muvakkat teminat (2004) liradır. 

1stcklılerin tekli! mektupları ve en nz iJir taahhütle (20000) liralık 1 

bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden nlmış olduğu vesikalar::ı isti
nadc.'l 1stnnbul Vılı'ıyctine müraca.atı;ı eksiltme tarihinden tntil gün
leri h<>riç (3) gUn evvel alınmış ehliyet ve 940 yılına ait Tic~rct Odaı:.ı 
vesıkalarını h::ıvi kapalı zal'flnrmı 2/12/1940 p:ızartesi gilnü saat 14 de ka-
dar 1stanbul Nafia MüdurHiı,:une vermeleri ldzınıdır. (]0472) 1 

DENiZ LEVAZIM SATIH ALMA KOMi~UNU it~~~~I 
ı - Deniz ihtiy~cı için bir <lded el~t.l'ikli t:ıv fırinırun 21/11/1940 

pct'Şembı;: guoi.ı saat '~ de Kasınıpaşnda Deniz leviızım satın alına komis
yonunda paznrlığı j·apıl::ıcaktır. 

2 - Muhammen bedeli c6500.) lir::ı ôlup k:it'i teminatı c075 liradır. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun çerçevesi d:ıhllinde belli gün ve 

saatte mezkur paznrlıga lşUrakicri ilan olunur. c10474> 

Sahibi: A. Cemaleddln S.:r:ıçoğlu '- N~rlynt Müdürü: Mııe!d Çetin 

Bıısıldığı yer: (H, Bekir Cürcoylar ve Ccmalcddln Sara~oijlu m:ıtb:ıası) 

JJiralık Lira 

1 2000 
8 1000 -
2 750 -

' 500 

8 250 -
35 100 - 3500.-
80 50 - 4000.-

300 20 - 6000.-

Keştdckr: 4 Şubat, 2 Mu-ı Kumbaralı ve kumbarasız 
yıs, 1 Ağu··tos, 3 tkiııciteş- hesaplarında en az elli li-

rln t:ırilıkrinde y.ıpılır ı-nsı bulunanlnr kurayn 
. c?ıılıil edilirler. .. 


