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Si 

il '· 

stanbul kara.nlıkta1 

---o--

"Akdenizdo kuvvetle
rim Türkiye ile kıymetli 
itHfak muahedelerinin 
-nı ev c u d iye tin de n 
faydalanmaktadır." 

-o--

J...ondra, 21 (a.a.) - İngiliz kralı, 
bugtln pnrtamentonuıı yeni ictimn 
devr~ini iki nutukln nçmıştır. Nu
tuklımJan birisini, tahtfaıı biızat 

kendisi okumu~r. 
Kr. ı nutkunda demi§tir ki: 
Lordlor ve A v:un Kamarası a1.ası. 
MillcUerlm ve mutt~fiklerim, hür4 

rlyetin lt~mın edilmesine kadar tcen
viizcü mılletlcrc kaıfı muc::ıdek'ye de 
\"nm nzimlerindc müttchittirlt'l'. An-

lııgiıU. Kralı George 

nutku 
--v--

Bize zaferi beşeriyete 
kurtuluşu getirecek 

maddi OstOnlUOU emni
yetle bekliyoruz 

-<ı-

Londr:ı, 21 (r.a.) - Avam Kama. 
rasınd:ı 'krcılın mıtlrnna cevab ola -
r:ık ı;erılmek iizere te'·di edilen bir 
takrirden ı;onrt\ "Baş\'ckil B. Cbur
clull wz al.u-ak bilhas.~ ~tiı· ki: 

AkdetıU.de i'lti lıal'b c~yan et -
inektcdir. Her ikisi de bW a:woı 
derecede alak:ıd:ır eder. 

Adedçe çok yüksek düsmana karşı 
Mısııın ve Suveyş ko.nalının müda
faası 'ar. Bunclnn daha bir kat ay 
evvd bu Tııüd:ıfaa müııkilı ve ş\ip
hcU gözükebilirdi. Fakat bugün i.ıila 
kuvveUcıi üzeıimize dll1erse vaz.i
f emi%i başnracağırnıuı IÜll)IKlım var-
dır. (Sonu aayfa 8 .atua Wa) 

c::ık htirriyet temin cdilincedir ki tnz
yikten ve c~brü şiıldcttcn kurtulacak 
'milletler, nizamlı hürriyet ve f:osyal 
esnslnr üzerinde yeniden birlikte ça
)ıfiabıleccklcrdir. 

ferin n1ilemmen bulunduğuna itima
dım vardır. MIJJctlerlm, yaşachklan ===========---== 

~Harb .......... Ynlnı.ı: Impnr:ıtorl..ığumun ve miit
tcliklerlınln ordulııı ırun bahııdırlığı 

ile degil fakat :ıyııi zamanda sivil mü. 
dafan kuvveUerlniıı fed:t!t!\r1ığı ve 
milletlcrimin scb:ıt ve ikdamı ile za-

ve çalışt.ıkl:ırı he!' yerde, harbin teh
liklcrine ve ağır imtihnnl::r.ına ha
len sabırla tahammül etmi?k~ir. 
Kralın p:ır1Lmcntonu11 uzatılmasına 

(6or.u eayfa 3 slltun 4 de) 

-
Hind ista·na dair 

Yazan: . HAL/DE EDiB 
Halide Edibin Ilind.isnuu müşahede ve 

tedkiklerind<'n doğmuş bir e&erdil'. ''İnside in.
<lliı,, a(liylo İngiltt>re ve Amerika.da Enderuni i 
Hind adiyle IIlndistan akademisi tarafından 
Ordu U~anında 005ılır..ışfır. Mukaddemeye aid 
küçült bir kısmını 'I'ürk(le olarak bir gazet.e 
bir iki sene evvel beNnıştı. Eserin bütüniiaü 
muharrir gazetooı.ize ~'!4.ir. 

Yakında. n~ooeğimiz bu eser için ın ... 
gilter(', Amerika ve Hindistands ~redilm ya-
zılarm bir kaçım a.rzetmek, ~itabın muht.evi
yatı ,·c düııyatlaki mtw~ ba.kkmda bir fikir 
,·erebilir. 

İSKOÇYADA ÇIKAN 

EDINBURGH C.iTIZEN 
Gıuetcsiniu 17 - 12 - 1937 t11riltli $t:yısında• 

"Hali<fo l•hl;hin inside lı>dia'sa Hiooin mo(forn hava.tına da.ir 
ca:r.ih bir fotfüilitir. i~inde Bindi, nıü~frman VC' 'ingilfale.rin 
kemli t~lakkileriıw göre idare oUiklerini görüyoı·111,, Şark ve 
garhm ~!U'JHŞ.'\U rnh;·'.marnı<lan doğun cl1'aD:lı müclıif maharet
le ı;~tenniştir.,, 

1 

Vaziyeti 
Yunan - İtalya harbi 

1 
YAZAN: 1 

UUmıet D~ 

B;ılkan harbinin dör<lüncri1 haf-
tasındoıyız. Yunanishın :ııeferi>e!'

lii:ini ikmal etmiş ve blilün kuv
veUerini hududa .silrmüştiir. Akla 
gelmt':.:: bir se\ k 'c ldnl'f) ha tulle 
Yunan muka\ cm etini evvelce hc
sab etmiyen ital) anl:ırın geçen üç 
hafta zarfında vaziyeti taShilı ede
cek b:ı :r.ı tedbirler nlmııJ olmaları 
lcnb eder. Mesc111 en a~ bir ihti -
nuıllc her gun ArıınvuUtJia iki ta
bur geçirilmiş olsa İtalyan kuv -
veUcrfoe iki ftrkalık bir kolordu 
dah;ı füıve edilmlı; olurdu. lialbu
ki vatlyct Yunanlılar;ı mü,;aid ol
nıakd:ı devam cdiyot. Neden?. Bu
nun sebebini Mussolininln son nut-
kundan öğreniyoruz. 

M~cr ttalya nncak bir milyon 
muharibi silfıh altında tutuyormuş 
Bu bir milyonun hesabını yapmak 
kolaydu-. • 
• 500.000 Mısır, H. lıcşistnn, So

mali ve E c denizi nda-
Jaı•Jtld<ı. 

300.000 Arnn\ utlul.fa 
rebc halinde. 

muba-

200.000 Hı ı· ıhUımılc k:ıJ'il el
de tutubnnsı ı.arurl 

garnizon kıt.'lları. 

10000.000 Yekün 

(Sonu t<:yfa 2 sDtun 3 de) 

EPIRDEKİ BÜTÜN 
1T AL YAN MEVZiLE 
Rİ TEHLlKE İÇİNDE 

---o--

~rnavudluk da01arand11ki 
ltalyan askerleri yaQmur 
va ais alllnda timale 

do§ru kaçıyorla~ 

Ankoıra, 21 (Hususi) - Muan ele ı 
vergisi kon ununun tatbikinde ı:oı u
len müşkııllen iııdıle etmek için 'ta
liye Vek!ılcli tarafından h;;;.zırlanmış 
olan kanun l:lyihaıa Millet Meclisi
nin W\ ıb.lne arLed.ilnıiştir. Bu 1~

yihaya göre muharrik kuv\ICti iki 
~ygiri \'C i~çi ı;a>ısı ın u geçıuly,;n 1 
trikotaj, kundura kaJıbı, k~I! kıl-

Yeni nizam ve 
TÜRKİYE 

:Atina, 21 (a.a.) - Yunanlılar elde BiR ITALYAN MU 
ettikleri kazançları id:ıme ettirerek, 1 • 

Arnavutluk d:ıCl:ırındıı :ı,.nğılıur 'e 1 I I Ö ı 
sia iı:inde d:ırmadagınık bulunan 1tal H A B R N E G RE 
yan k:cllarlnOl doğru ılcrliyorlar. füıl- J t 
)"azı rı~-atiuin bır bozguru:ı. don~t Türkiy:e Yeni nizamın 
bekleruyor ve bun.'l mAnl olacak hiç 

ar şey görühniiyor. tlehinde veya aleyhin-
Havn şartları, 1ngi.li:ı. - Yun:ın ha- d b• k k 

va devriyeleri ~e ArnavuUuktaki e lr arar Verme 
Uat,ım tayyare üslerinin ş!ıddeili b • t • d 
bombardımanı, şimdiye kadar Yunan m e C U r 1 Y C 1 D e 
1le1·1 hareketini aiırl:ıtmlŞ olan t:ıy- k a ı a c a k m 1 ş 
:yarelcrirun müzaheretinden Hal -
yanlrrı rnahrwn bırakmışa benziyor. 

----<>--

Şehir yamy()I' 'Macariatanm mihvere il-
Londra, 21 (a.n.) - Times rm.ıha- tihakı naalf kartrf andı 

blri yazıyor: -o-

Yusoslav hududundaki Ohride 
Ywt:ınlılnrır. dün sabah erlc~n Go
rlc-eyi Morava tepelerinden tek.ı-ar 

1 
bombnrdımnn etn1eğe başladıkları 

söylenmektedir. İ\";ın dağı tir.erindeki 
Yunan ınenileri de \OJ>\U bolnbar
dımınn iı;tlr:ık etn1l~k'.rdir. Gö
rlccnin ana caddeı-inde açılan delık
lu ve yıkılan ovle:'ln enkazı mez _ 
kih' cadde ü~inde ıelip gecmege 

(SofMı ~yfa 3 sütun 3 de) 

Sen - Sebastien, 21 (a.a.) -
Stefani muhabiri bildiriyor: 

Diplo01at.ik mahfiller Macn -
riaitanın, İtalyan - Alman - Ja4 

pon ittifakına iltihakını, büyilk 
bir entenı;u;yonal kitabın birin
ci faslı olarak telakki etmekte -
dir. j 

Ayni mahfiller, ikinci iltihakın 
(Sonu aayfa 3 a::tun 4 de) 

SABAHTAN SABAHA: 

Karanhk içind e 
Alınan tedbirler karşıs1nda fırsat düşkün
lerine göz açhrmamak büyük bir borçtur 

Son lınra.rla.rlıı lmsuşi ot.oınobilleı; kalkı~·or, taksiler giin :ı. ... ın 
lfliycook, pcn~lcrclen ziya ~ımuyacak; JOll.a.r lia.nuılılrta kala.ı-ak 

H m .. --wnet çok ciddi uazı ıhtl-ı kararlar harbe karşı hı. h. 7.Jrlıl., bir 
y:ıil ~-dbırlcr aldı. Ot-On·o - ihtiynt tedbirinden b:ı ka b.r ş ~ de
bil r~ \'C evlerle yofüırın gild,r. Bir cün bizı h .. ı b oknrl. ı a 

,•rid uı L"nSın:l taıı·ık eden bu · (Sonu &ayf:ı 2 ı;utı r. 7 de) 

... 

gıdı, terıı:ı:i, b:ıskül \"C bunl rm mvn
taj işlerıni yapan sın:ıi mile <' t'ler, 
derilen imal eden tab:-khnnelf' ı tc
diklcrı tnkdırde goUıru 'crgıyc bağ

lanacaklardır. Bu hususda • .. lıye 
Vekaletıne s: lııhiy• t 'erılmektcd·r. 

Bundan b ~kıı Hiyih,ıdn oği.itmc de
ğirmenlerine \ c dcbh:ığlar.ı t tb iı 
~ilecek• hukuMfor mc,·cuddur. 

Ptlısıra yapıla
cak hücum 
---· ---

ltalyan hazırhkları 
sona eriyormuş 

--·--
Roma. 21 (a.a.) - St • ni bil<t -

,roı-: 

Bir çok~ n\:ımlcı nskc i müıı .. k~ ıd
ler, Sfdi - B .. rr. nı'niıı. z .. p1ınd-.n 
S-Onra m. ~ 1 Crcz.'ni'ı in neden ı~ -
UI t:ı rruz. ~ enıdE'n b •lnm ı ol
dugunu "O. uc:tu"Jnnl.t. dır. 

Bu suale C<:\ ab \ crırek ıç!"l, ~\ \ c
Ui Birı .~i ık Mı ır •. ı r ır.d. k: ?ı':.". r-
mnrık çolunde • t. zinin ve t:> .1 • 

mık l.ül 1 ik ın g, çhıkl('r'nı bir 
kere dııha tekrar elmek liıı.ımdır. 

~enl hamlC!'lndcn n' C'l bn~ t c.. k 
hazırlı!. n 1.d; ı )Cle•in1 j, zl:-1. t r-
Binktadır. 

nun 

Mehmedciğc 
kış hediyesi ---·-----

Yurdun her tarafında 
f aaHyete geçi idi 

\'f'rilmiş ve ilk ış olanı' .. 
mızc kı lık gıyım e~. 

<lercinc bu~l.1r.mı.:;.ı . "Erza;:um ;ı:. 
dınl:ırı bu ha) ırl te~bblı.c l . rp 
büyu;: b r • ~k. H' tch. hl. go tc -

• mektcdıılc~. 
EDiH "t<DJ<J 

V:ıtmıırnı2.ln kahram. n \ e 
c;ilcri :ı l crleı;ımiz için yun f.lnıı:t, 
kazak, p:ımuklu, mlnt~n, c.ldı n f1. 

(Scnu aavf. 2 slıtur; 3 t!t 

• 



• 

• 

.iENI SABAII 
"MYF t '" '92 ..... 8 M"r1 XACiUJh1LLJl!E'.Z'..tfl 

rOKUYUCU ~ 

1 LiM ve CEMİYET • . . " ~ti 
Londra ilim cemi- HER SABAH .~·-~--_____ ı _ _,,_,_,l1~il_.,._,,.,_~~_,..M,,,. -
yetinin kuruluşu K~anlıklar i~de.~e lstanbul dün akşam 

Turk gene Turktur k ı "' •• ••ı d •• 
Yaua: Pro/. SALlH MURAD UZDiLEK -o-- aran ı g a go mu u 

19U Clhan Harblııdenheri, 
Nevtmı Londrada kundmu§~ matematik iead. etmek smıetiyle dün~ ilk defa olmak üzere 

olan Royal SocietyDi:n ilk i.ra- dehasını gösterdi. lead etmiş ol- lstan:btil karaı:ilıklara giimülü
smdan biri idi. Bu oemipetill duğu (fluzionl br usulü ıbu yor. Aybaşından SODl'& erlerden 
~ gayesi t.a.biatı ıus:iılıi! gün (tefa.zum heaa:b) deıliğinıiz de .ı~ sı.mıaymca bu karan.
bakımdan tedkik etmekt.en iba-' matematik.sistem.den gayri bir lık da.ha keSifte§ip koyWaşacak. 
ret olan bir organizasyon idi. şey değildir. Bu zifiri ka.ra.nbk ilk günler 
~-mi}ıetilı ~ .~ ülemasile Ayni devirde }'B.p.Ya.Jl Alman ~ biraz garipsenecek. ufak 
Ronıesans devrinin ilk inmnla- filozof ve ~ı~n tefclt a.JrsaJdıkla.r doğuracak, 
rı.nda yaşayan diyalektik ali· Leılmitz ayn bir y~~ liı.1tin zamanla biç §iibbe yok :ki 
me~ ~1:t~ yoldan gi~. buna berıze:ı- bir uuı 1k'-f'etmia-_ a~ışacak, braabğı ya1mz t.abii 
Y~!. <n:-çuı ~) e oevab Yel"JDllğı ti. Nevtonnn misafiri ":'lan Le- görmeğe değil. kara.nllkta §im· 
du.)unm.ıyordu. BunJann bqli- ibnitz"in bu. eemini Nevton aldı· diye kadar :görmeaioöimiz De
ca lıedefi tabiat üerinde miil&· ğı iddia edilmi.-e de iki tarafın filıde etrafı r;örmeğe de ba.§la
hedelerA yapmak ve müşahede- hükümleri yoUar.ın birbirinden yacağız. 
!erle ali.kadar olan miktarları &"'"" olduirnnJa hillane"-'•,erdir. Zaten anadan asker ve muha
bulmak, bu müplıedelerin şart- ııri'keşif de~ itibarl;i:' bir_ rib doğan bir milletin efradı 
ları üzerinde araştırmalar yap- birinin ayni olmakla. beraber harb ieablarma uymak husu
mak, (niçin?) suali yerine (na- Leibnitz sistemi kullanış _ sunda elbet hiç bir milletten ge
sı_I.?) a ceva.b verl'!1ekten ibaret- lı V"' bası·t olmasından dolayı ri kalmaz ve nasıl hava akınJarı 

- " tecrübelerinde Türle insiyaki 
tir. Bu cemıyet. azası bulduk- teccih edilmiş ve etrafta :sürat- bir intizamla. kendini gun-ün 
ları neticeleri riyaziye diliyle le yayılmış ve bu gün (tefazuli 
ifade edilen kanunlar şekline heea.b) dediğimiz matematik sis- şartlarına uydllrnverdi :ise bu 

km - b k ı rd kar.artma ve peçeleme illerinde so agı ve u anun a an ye- teminin anw olmuftur. de derhal mm.ane harbler.inin 
ni n~i.celer ta;hmin. etmeği be- Nevton salt81n altmda. kalmış 
def ıttıhaz etmışlcrdi. olan İngiliz matematikçileri ileri =~::bak eylemekte ge-

Maamafih bütün tahminlerin gidememişler ve bu yüzden İn- Zaten Türkün aakeriik Ye fe-
sıhhatleri tecrübe He tahakkuk giltere bir uır yüksek mate • dakarlı.k işJerindeki dillere des
etmedikçe bu kanunlar kabule- matikçidesı mahrum kalm:ıştır • tan hamaset ve şehamet muci
tlilme:zdi. Nevton kanunları bir Gerçi Maclaurin adlı birisi var- zeleri bu irsi ve cibilli ferağat 
usul olmuştu. Yeni matematik sa da ibu da 'İskoçyalıdır. Bn da ve fazilet hislerinde minc!emiç 

)te bu usulün tatbik ve i{abulüııü salta bel&sına bir misal teşkil e- değil midir!. 
kolaylaştırMıştı. Muntazam ol- der. A. Ocınaleddin S~ütu 
mıyan lıareketin tedkikinde elde Nevton kanunları o kadar ================ 
mevcu<l mntcnıatiğin kafi gel- sağlam temellere oturtUlmuştur 
medicini gören Nevton, vaziye- ki onun zamanındanberi tatbik 
te carc bulmak üzere yeni bir (Sonu sayfa 4 sütun 3 de) 

HARB 
VAZİYETi 

(Baş tarafı 1 lncl sayfada) Mekteblerin va:ıiyeti 
haneler, ve sair eğlence mahal- Leyli lise müdürleri dün ma-
leri ışığın dışarıya aksetmeme- arif müdürü Tevfik Kutun ri
si :için harice bakan bütün men- yaseti altında bir toplantı yapa
feı:lerini koyu mavi veya siyah rak leyli liselerin iyfoe J~k -
kağıdlarla veya perdelerle ka- larının söndürülmesi ve maske -
parnışlardı. lenmesi için alınacak tedbirleri 

kararlaştırmışlardır. 
Vesaiti 'tildiyede Maskelenme için her mckteb 

Şehirde münakalatı temin vek.8.letten ayn tahsisat istiy~ 
!için seyrüsefer eden vesaiti nak- cek ve bu tahsisat gönderilir 
·liye de bu nizamnameye tama- gönderilmez maskelenme ted
men uydurulmuş bir şekilde birleri alınacaktır. 
bulunuyordu. 

Tramvayların -On lambalan Diğer taraftan geç vakit ta.-
koyu mavi ampullerle deg~işti _ til yapan bazı san'at ve terzi

lik okullarının da saat 16,30 do 
ril.miş, pencerleri tamamen ka- tatil yapmaları için yeni prog-ı 
panmıştı. ramlar hazırlanması kararlaş· 

İç lambadan üç tanesi sön - tırılmı§tır. , 
dürülmüş ve iki tanesi de gene Hava.gazi lambalan 
koytJ mavi .ampullerle tebdil o- Belediye hududlar.ı dahilinde 
lı:ı:nn:uı§tu. 

Otnmobiller de ön lambalarını bulunan bazı mınta.kala.ruı ten
koyu mavi ampullerle tebdil viratı petrol lambal:ııiyle ya-· 

pılmakta idi. Bu lambaların. 
:!:ş~I~~~~arını tama- maskelenmesi ve yanıp sönme- 1 

!Limanda seyrüsefer eden w.- si güç olduğuuda.u imbalarm 
purlann. proi...1-+~erinin kulla- tamamen sönaürühnesine ve bu , 

_r;;n.....-... nım:t:ak&laru:ı mühim noktal!l - : 
mp lrollan.ı1m~·a.cağı bakkmda rma maskeJenmis :pdt.Fo11iı.m:ba- i 
hükilmete sor.ulan suale QeVa.b lan konulmasına karar werJlmis
~miitir. Buna nuaran ııv.qur- tir. 
lar ancak iSkelela-in ya.nmda <Ve Bdediye hWhıdu lla.ricindc 
çok mullrem hallerde projek- Belediye 11...ududu harı"cm" de 
törlerlni kısa zamanlar için !kul- ~ 
lanabi:leoeklerdir. Aiar.m vuku- bulunan her kaza umumi tenvi-
unda bu projektörler tamamen ratın m.aSkelenmesi için aynca : 
söndüriilecelc ve '':apllrlar hare- bir program ha.zırl&mışt:ır. Bu i 
.1......:1-...:- ıı..-2- ..... ı.....-. ;u-,;-..:ı;ı, me""a- programın her biri l\iliyet 
""""'~ :ıı.Aı<n;GA1.U. -~ ... seferberlik müdürlüğü tara - : 
kibi bahriyenin hav.n ikanır.dık- fından •-..:n .. :ıp o:ıuna:~·ı· ... _ ....ı:ı:ı. 
tan .sonra seyr.üseferi ,menedil- ~ U.U\. ~Uill. 

Bakkal dükanı değil, ev .- Işıkların mas
kelendirilmesi. - Yaya kaldırıma inenler, 
kabahat zamanede. -Arnavudların sanah 

olunmU§ 're meriyete .v.az'o1un- · 
Yunan - İtalya harbi ~~o=~~ avı muştur. Bu kazala:rın umumi 

~:-ıenn· tatifl ...... ti tenviratla.rı asgari ıbadde indiril-, 

Hay zamane hay! 

C Bat uraf ı 1 inci ,uyfada > ı.r.w.n; ....... mektedir. Mesela Kartal kaza •

1

. 
Görülüyor ki ltalyamn Arnavut- Dün vilayette yapılan bir top- sında umumi tenvirat için mas-

luk hareldbnı takV'iye edecek büyük lantıda dairelerin tatil zaman - kelenmiş 15 tenvirat lambası· 
-kuvvetleri )'dk1ur. lannın yarım saat ileriye alın- bırakılmıştır. ı 

Muı;SGl.irıl icab ederse bir milyona ması kararlB§brılmıştır. Bu su- :Yapıl3ıı kontroller 
ilaveten sem milyon kişiyi seferber retle dün akşamdan itibaren Dün akşam bütün emniyet 
edeceğini söyledi. Ordu ile nüfus a- devairi resmiye saat 17 yerine teşkilatı, belediye müfottiijleri 
rasınd<lki nisbet düşünülürse sekiz saat 16.30 da tatil edilmişlerdir. kaymakamlar şehir d:ı.hilintle 
milyon m.eselesinin siyasi bir blöf Fakat bu yarım saati karşıla- nizamnamenin tatbikini sıkı bir 
olduğu derhal anlaşılır. mak üzere sabahları mesai 8.30 surette ve gecenin geç saatle-
Habeş harbi esıınsında petrol am- da başlayacaktır. rine kadar teftiş etmişlerdi,·. 

bargosu tatbik olunduğu takdirde-::-::---~-------=:===:=:=:==::=-----=--_::_ __ _ 

;::a~n ~~ıilluı~ Mensucat ve ka- ihtikar yapan üç 
dokuz milyondan bahsolunu;ror. tki 1 1 t dd . 
rakam arasındaki bir milyon eksik- rar ma evazıma 1 müessese mü eı-
lik faşlııt emellerinin kurbanı olsa 

;:~c:~~~:~~~:: fiyatı tesbit edildi umumiliğe verildi 
talcati olan ilı:i milyon mtiharibi 111 -<>--
anda seferber edecek vaziyettedir. 
Fa1>:at bu bir müddet me9Clesidir. 
Bundan ~ altı sene evvelki besab
lara nazaran İtalya ilk bir milyon 
askeri bir haftada, ikinci milyonu 
dört günde ııeferber edebiliyordu.. 

ArnavuUuk cephesine kadar deniz 
ve karadaki nakliyat müddetini bu
na ilive edersek üç yüz binlik bir 
takviye ordusunun on bes günden ev
vel harb sahDesiııe gönderilemiyece
ğini anianuf oluı:uı. Geçen üc muha
rebe haftası.ada İtalyanlar Yunan 
mukavemetlııi on beş güDdeR evvel 
kıracaklamu ümld ederek yeni smıf

lan silah altuaa davete lüzum görme
mişlerdir. 

Fiyat mürakabe komisyonu 
dün Mıntaka Ticaret müdür
lüğünde toplanarak 15/11/94.0 
tarih ve 2/14660 numaralı ı§lk
lan söndürme ve karartma. ka
rarnamesine göre kullanılacak 
olan perde'lik, storluk ve alelu
mum ziya geçmez renkli ku
maşlarla ayni maksadla kulla -
nılaca.k ışık geçmez renkli kağıd 
ve kartonların satışında a
zamı kir ırlsbetlerini tesbit et
miştir. Buna göre bunlann top 
ta.n kir haddi azami '1üzde 7 
ve perakende için de uami yüz-

Mürakabe komisyonu ihtikar 
yapan üç müessese sahibini dün 
müddeiwnumiliğe vermi~tir. Bu 
ticarethaneler şunlardıl': Ba1nr 
köy İstanbul caddesi, 6 numara
lı bakkal Yordan mevcud kah
vesini saklayarak müşteriye ver 
mediğinden, Koca Mustaf paşa 
Berberşefik sokak 7 numarada 
Manokahçi beyaz peynirin ki
losunu 60 kuruşa sattığından , 
Nişantaşı caddesi 89 nwnarnda 
kömürcü ve oduncu Mihal Yor
dan kokkömürU sa~lannda ih
tikar yaptığından haklarında 
zabıtlar tanzim edilmiş ve müd
deiumumiliğe teslim edilmiııtir . 

DİYOR Ki· 

Devlet Şurasının 
dtkkat nazarına 

---<>-

10 sene e\'kaf idaresi camilerinde 
imamlık ve hatiblik hizmetlerinde 
çalışını!;; ye pek az bir maaşla vü
cual.ümü çürütmüş b'r hademei 
hayrattannn. 

Ahiren Kasımpaşada Sirkeci 
Muslihiddin camünde çalışırken 

bir gadre uğradım, Bej senedir 
Devlet .Ştırarnıda evkaf umum mü
dürli.iği.L"lü dava ediyorum. 

fJvwla Devlet Şürasına ilk da. 
Yamı açtun. Birinci daireden ih -
tilfıflı bir karar aldım. Buna ade
mi kıınaatle heyeti umumiyedeo 
işiınin bir daha tetkiki ile ikinci 
derecede bakılmasını ve iadei m.ı
lı:ıkeme kararı \"erilmesini iste. -
dim. 

Bu kere tarafıma bir karar su
Teti ilamı teblig edildi. 4 üncü dai
reden verilmiş bir ı~arardır. Hal

buki bea heyeti umumiyeyc mü - ı 
ı:ncaat ettim. 4 üncü daireye aid 
değildir ki 4 üncü daireden karar 
verilsin. Bununla beraber bu ilam
da muddeiumuminin müdafaası 
hakkında hiç bir yazı bile yoktur. 
Bu nasıl iştir? Ben fakir lıir :ıda
mım. Bu yanlışlıkları ben mi tas
hih edeceğim? Zaten bu duvanın 
peşinde ben beş yaşıma ~irdim. 

Fukir o1duğı.ı.-n ı;uradan belli ki 
ınüuıhereti adliye ile duv1ımı ta
kilı ediyorum. Ilir dakika bıle mü
ruru zı:.manıın yokiur. 

Çok rica ederim. 
l\Iuhkrem gazcienitle alakadar

ların nazarl dikkatlerini celbcde -
rck yeni Reisicümhurumuz ismet 
İnönü zamanında benim gibi mnğ
duı'ları Jmrt:lTacak maddelerle do
lu yeni De;·Jet Şurası kanununun 
ahkamına te' fikan evrakı dava -
mın Şıirayi Devlet heyeti umwni -
yesine \ erıilel·ek ikincı derecede 
baküma<;ını ,.~ iadei muhakeme 
l~ararı \'erilıneı;lni isterim. 

Karileri nizden: 

Kasımr>aşacla Zincirlikuyu ma· 
h;ıllecinde Sirkeci Muslihiddin 

camii şerifi sabık imam ve hatibi 
H:ıfız Mehmed 

Kahraman ordumuza 
teberrilde bulunan 

vatandaşlar 
Dün de Eııtincnü Halkevindc va

tandaşlar tarafından :'.\ aprlan teberru 
kayıdLlrına. dc~mn olunmuştur >e 
yalnız bu ı.ayıti gününde 4250 yün 
~·orab, 750 yün cldh·en. 870 fanilll 
ve kazak tebeni.i olunmu~tur. Bu ha
yırlı ieberrüü yapan hnkikotii va
tandaşlarımız şunl::ırdır: 

D'lber kardesler Anonim şirketi 

1000 çorap, 500 eldi\'en ve 500 ianila, 
Nedim Hamarat 250, Milıail Çlkva
şoylu J.~50, Celfü Çermen G25, F:ıhri 
Birol G25, Saim Boysan 250 yün ço

r:ıb; Halli Karaca ::;;o çorap, 250 el
diven, Yorgi Erman 150, Ligor Roma
nidis 100 fanila, Macid Çeven 60, 
Nuri Ç~ en 60 kaznk hediye eyle -
mi§lcrdir . 

Yalnız hususf otomobiller de
ğil, taksilerde kısmen piyasa
dan çekilmek üzeredir. Benzin 
tasarrufu için taksilerin çift 
numaralıları bir gün, tek nu
marnlılan ertesi giin çalışa-

1 cak; böy.lece 

i gün aşın işe çı
\ ı kabilecekler. 

tkinci.teşıiDin on sekizinde vaziyet 
bu ı;:ckilde cıhmea artık meselenin 
tashihine de imkin kalm~br. Çün 
kü seferber edılecek İtalyan kıtala
rını Balkaıı loluıın sert çehresi kac.

de 15 dir. K1U"Rrlma işlerinde 
kullanılacak olan elektrik ceb 
fenerleri, ampuller, gaz lılmba- =====.=s====d======::u========,===== 
~~Jt;:tarı bugün ,,~--- u an c uz.---.. , 

• • • 
Gaz maskesi, ıftk mas

kesi, yeni nizam 
maskesi 1 

Bu harb başlamadan evvel, 
harbla uzaktan yakından alika
sı olan memleketlerde askere ve 
halka gaz maskesi verildi. Bu 
maskeye lüzum olmadığını şu 

Yeni Sabah 
ABONE Bmsıı 

TUrklye ~I 
HNILIK 
1 AYLIK 
1 AVLIK 
1 AVLIK 

1400 Krf. !780 K"' 
710 :t HIO • 
'400 • 
160 • 

IOO • 
IOO :a 

22 Sontetrln 1940 CUMA 
22 Şevval 1359 

9Rumi Sontevin 1356 
Gün 327 Ay 11: Yıl 940. Kaaım 15 

GUnot ()Ole lkladl 
2.10 7.1~ 9.'5 Ezant 
6.5G 12.00 14.31 Vasatı 

Alcfll"' 
12.00 
16.46 

Y•tlı 

1.36 
13.22 

h11Hk 

12.26 
5.12 

DiKKAT 

Ezant 
Vautl 

«Yeni Sabah• a glnder!Jen yazıları 
ve evrak netredlı.ln edUmnlıı lad• 
olunmaz V• butılann kaİbolmaların
dan dol•yı hiç bir 1D•UllY1t kaNI 
edllnıu. 

~ \i Fakat sanı-
nz ki bu karar 
bir çok taksileri 

, piyasadan büs-, ,~ :~~laştı-
Önümüz ka

lt>...::P--·-~ • ra Joş. .. Otomo
ıı.=.._,.,;,:;_~ bilden inmeyen 
servet sahibleri, tramvay bile 
bulamıyarak bizim çamurlu 
yollara düşünce kimsenin gü
nahına girmesinler. 

P.ı<m::- t.hf, cim ılkeıte, yok 
vücud • 1 mey 

Ettin tıllr - 1 kahve bizi hey 
umaııe hey! 

diye f eryad eden şair gibi ka
bahati zamanede arasınlar. 

• • • 
İnce bir sanat: PiOercllik 

İtalyan devlet adamı Yun.aıv 
lıların ciğerlerini sökeceğini 
söyledi. 
Makarnayı sevmekle meşhur 

oldukları için makarnacı deni
len 1ta.lyanlara ciğerciliği kim 
öğretti? Acaba .Arnavutlar mı? 
Arnavutların ba milli san'atlan
nı ba.şkalanna öğreteceklerini 
zannetmiyoruz. Bahusus ergeç 
kendilerine de 18.zım olacaktır • 
Sonra İtalyanlar mutlaka ciğer 
sökmek azminde iseler, artık eı
leıinde bir tek Yunanlı bulun
madığına göre, bu ince san'at 
'için kendi aralarında. hir tatbik 
sahası ara.vaca.klar demektir .. 

. Selim İLllAMf 

~ılıımağa hazırlanmaktadır. 
B:naeualqa mihverin Yun:.m :mil

letini arkadan ll.ançeriemek &ibi çir
kin bir plbı yoksa BaUcan ihtill
fma nıriimfmlelti senenin blr mese
lesi olarak babbllirjz. 

Mehmedciğe 
kış hediyesi 

{Sq tarafı 1 inci aayfad.a) 
çor.:ıb gibi kışlıklar teberrü ve hedi
ye edilen e§YaDln başlıcalarındadır. 

1ZMtrI'E 
İzmit (Hasasl) - YW'dun her t.a

rafmda oldu!u gıbi eehrimi7Jde de 
kahraman ok.erlerimize kış bedi-

MMsucat fiyatla.n 
Diğer taraftan da yünlü, pa

muklu, keten, ipekli ve her 
nevi mensucata umumi olarak 
perakende satış haddi konulmuş 
tur. Buna göre perakende satış
lar topta• fiyatlara nazaran a
zami yüzde 25 dir. ::Mürakabe 
komisyonunca li.iks mağaza ola
rak kabul ve tasdik edilen tica
rethanelerde bu malların ·satış 
lan azami yüzde 50 dir. 

İstanbul gazete ba
yilerinin askerleri

mize hediyeleri 
yesine hararetle devam oJımmakta- Hududlarda bekliyen J.ahram:.n 
dır. askerlerimize yapılmakta olan 'hedi-

Valimizin muhterem re!iblarının yeler gündmı güne ariınaldtttlır. Bü- l 
reisliğinde Halkevlııde toplanan tz- tün halkımız bu yardıma seve SC\'C 

mit bayanlan, bu hıwrlıldan organi- iştirak etmektedir. tst.-ınbul g:ız"te 

ze etmekte ft komlt.eıer 1eşekkü1 et- bayileri de aralarında 80 çift yun ~·o
mektedir. rap tedarik ederek bunlar, Bogaziçi 
Halkımız NrCi ve ~ Jcah. bayii Faik ve İstanbul bayii Osman 

ramanlarmma bediye 'ftlrme1de is- tarafından Ca~alofiu Hal.le Partisine 
tical ctme'de'ir. teslim edilmiştir. 

Diğer taraftan İzmit poliderl de, ,------------•ı 
diğer emni,.t te5killtumza ömek o- Kısa Haberler lacak: ~ bir barekette bulun- ._ ___________ _._ 

IDUilar wı yjiit ordumur.a kış bedi- * Oaive,..lte Re~rU - üniversi
yesi vennelt fbllre ~bbüse gec::mJI- te llebörli Cemil Bilsel hukuk ilml

ni ya;pma kurumu namına bir kon
ferans v~k üzere bu akş:ım An
ka:ran gjd«:ektil'. 

lerilir. İzmit zabıtası bu mak.sadla 
aralarında para toplıyarak 90 ad<!d 
ka1ın pamukla ıömlek: yapbrma!a 
başlam1'1ardtt. 

Şehri.mi& emniyet teskil&tının bG 
\'3 tanse'Hlr, acızeı hareketi burada 
büyük bir serilac ve alôka u:vandır -
ımstır. 

* Yat Fıya1!1arı - Belediyenin 
yaptıiı tetkiklere nazaran son gün
lerde sade ve zeytinyağ .Ciyatlormda 
4 kmuaa kadar bir düşükliik olmuş
tur. 

Bir umumi halada .bir abdest 
180 liraya mal olmuş! 

Dün Sultanahmed birinci sulh ce
za mahkemesine bir cürmümeşhud 
davası geldi. Fakat dclilı;i1:, isb:ıt ız, 
ş--"'1ıi.dsiz görülen bu ıruhakcmcnin 
esaslarını kurabilmek .icin b"r ba ... l:a 
güne bırakıldı. 

Vak'aya şimdiki halde hiç l•ir i im 
verilemiyor, hırsızlık, yaııkesİG l"k 
veyahud da başkasıaın m:ıl mı giz
lemek bile denilcmiyordlı. 

Hakikatte, t::ıhltikatta \'C nihoyct 
mahkemede de hadise bu kadıır ınu/: 
lak: bir halde ıkalıyordu. 
Davacı olıın şahıs Sali.n ::c1ını ta

~yor e iddia~ını :;öyle scrdediyur
du: 

Dün akşam Yenlc:ıtni tarafında 

pek sıkıştım. Oradaki san numara
lardan birine girdim. De!i hacet ey. 
leyip dışarı çıktım. Yüzümü gözü
mü yıkadım ve cebimd~ mendilimi 
çekerek kurulana kurulana çıkıp 

yürüdüm. Bir hayli gittikten sonra 
birdenbire aklıma geldi. mimi ce
bime attım. Fakat mendilhnin i~ine 
sarmış olduğum 180 lirayı buluma -
dım. 

Derhal geri döndüm. Apte::ıU1::ıne
ye girerken orada bekçilik eden bu 
Sıtk:ı da dışarıdan geliyordu. l\Icğer 
benden sonra nedense? O da deniz 
kenarına kadar gitmiş Ye oraçian 
dönüyor imis. Kendisine '\-.ralyetimi 
anlattım. 

- Ben böyle bir para görmcfiliıi, 
dedi. 

- 1yi amma dedlm, burada sen
~en ve benden başka l:inıse yoktu 
ki ... Alsmı alsan sen alıt"Sln bunu. 

O yjne ısrar ediyordu: 
- Hen gfümedim, buL'U<ıdım, al

madım. 

Diyo.du. O zaman pCllise gidcce -
ğimi Ye bendisini tııtiurncnğımı söy
ledim. Hemen gid"p bir polisle bir
likte y:ının;ı elendi.im. 

Bizi göriin('e: 
- Yapmayın, etmeyin .. beni ka

rako11arıı sürüklemeyin, Mademki 
bu ;p:ırayı ben aldım diyorsunuz. Bir 
kere arıyzılım beraberce. Eger yine 
bul:ım:ızsak ben kendi kesemden ö
derim. 

Demeye başladı. Polis b!rnz daha 
ısrar c<lince .. bana ceb:nden çıkar -
dığı 180 lirayı \·erdi. Aldık karakola 
götürdük. l~tc lıf.ıdisc budur beyim. 
180 lir:ıya bir ~ptcst ct.tik. 

Suçlu aptesilıanc bckci'"i Sıikı ise 
hep ayni sözünde ı.'rar cd'yordu: 

- Hakim bey! Y:mlıs •· ·ylıiyorlar. 
Bu paral~r benimdir. Ecrı buolılrı 
polise, mruıke.-nclf.'~ •1 .. yirn di
ye kendi paraınd:m \ ~ d · ı. Hcl:llı 

minallah benimdir i 
D:yordu. lI:ıki•T' 

,müsadere etti n• • 
bir güne bıra'kr:L., • 

1-lıim Köşe~ Yazan: 

~f P.rof. Safih ~ad UzıWek 

Keşif ter, ihtirala 
Geofonda yap1tall 

tadilit 
1lk cihazlarda cUyaJ:ramlar 

dan yaptlıyordu. Maden! diy:ı 
nn daha hassas ve dayanıldı oı 
sonradan anlaşıldı. KalıDlıiı -0;6 
metre kadar olan nikel diyafr 
en iyisidir. Luzumsuz ihtizaz:Jarıll 
nöne geçmek üzere cihazın .:il 
ha va panik kabiliyeti b-:ı ıdı.~!t 
ların kalınlığını tabdıd eder· 
Cihazın hassasiyetine bir nrisa'l d 

malt üzere divebllidz kı tıır ınıı 
ocağındaki ka~a sesi mu.Çaİd şer 
altında som kayadan.geı;erek bit 
lomeire uzakl;ı.ki Cİ.i.lila muteeı:ı~ir 
miştir. 

Kömür ocaklarmda 6 iti '1 
metreden ve kil tabak;:ı larmda 
yüz metreden Se6 duy;u!tıbntneıde11 

Hafif rüzgarlar, civarda.kı ııwkinf! 
bi Amillerin hasıl ettikleri scsıcr 
hazın muvafi."<:ciyetle ı;rı1~rı1ııs1 
mfıni olur. Geoiondan gıeçcrken 
lerin kar:ıktcdstiği bozuıın:ız. 

itibarla ses ıncmb:ıının nevi il 
mahiyeti slblıntle tayin ed,ileb 
Kömür ınadeıı ocaklarında ıs ııı 
uzal~ta konuşanla!'ın ses: roın•ır 
bakalarındnn geı;+ıklen ·":ıtu-:ı Ge0 

da iyi dinlenebilir. 
Gco!on Büyük Harbde Al!fl'll 

lıırın mayn amcliyclcrini dııt1C 
ınek üzere icad cdilmll)-se de su1h 
manlarında madco oomd rmdıı b 
yük hizmellcr görı .ü v.._ blr ç 
selcri ölümden l:w uır t . t\ 
tiinellcrin uç-lıırinın bmbtr. 1· : 

tığım bildirerek h~~uk 1 uı 
nüne geçilebilir. 'Iunellerd m ı. 
lann a~1ıkları delıkler.den nbcı· 

tirir. Makkablarm :W.ahv tı 

yüz\inden kest rmcl~ .zor o 
bu gibi işlerde Geofu:uın u et.ı 

kardır. Bazı istı nai ahx- ld:? 
ocaklarındaki yangın s.ıhıı'l•r·ını 

di!'ir. Böyle ~·angınlaI;ın rd ~ 
sesler uzak ınesafelerde.'1 uyula 
yacak derecede hafırtir. Su borul 
rmdaki sınııtıoın k~ın.aat "cdcj 
surette tayin cdilı.ligi gıb' nuz ıl'~. 
ha"-a borularındaki mzıntı.br• ıb 
Geofonla kcşfrdıldiği \<ı1::ldır I 
sız.ıntıbr pek h, rtf rılmam;ılc ı til ··-·- -

SAB.AHT AN SABAHA 

Karanhk içinde 
(Baş tıırafı 1 inci sayfııll• 

bu işi yapanlar. hazırlığ.ı 1-.ıt 1>t 
rakmamayı iti) nd ei!lı!m • .,t.;rdır. 
tehlike üniınde gafı! aV'lıtnmam !;: 1 

zım. Pek: muhteı:n~ldlr ki ne ... ısı 
bize ilişecek, ne de hız bugun ·u 'll 
zırlılclarıınızdaıı bt!fudeye uı C 

kalacağız. Anc:ık en uzak h ım:ıll 
düşünmemiz l:lwı•dır. Bum rı dü 
:;ünmiyenlerin akıbet ni g ·rduk. 

Bu vnziyct k::ırşıs.nd~1 ~tar 

seı:ı.elik alwali !:rsüt bıienlct bU s 
fer fırsatı i~ ice ele g •çuuil;tcrı 
kani olac:ıklardır. 

Ellerindeki malı saidıyacak ınd 
gıdım piyas:ıya sil:ecc.c, gıtl. ~ti: 

- Bende :yoktu; bır ahb bir1l 
vo:rdı, gidip ondan sizin b tı,.ın.z i 
tedaı fü -edip getirdim. 

N~aratile sataaı.khırdı:. Fiy t 
beş on rniı;linc ttlraran b ız... zn;;ı 
mazcı·eti de şu: 

- Ne y;lpalım:' M.ılıu aı k 
miyor. Eı?er ben elhııdekın; be, 
misli farkla ratmazsam geıecek c 
elim böğrümde kaltııv.7. mı. \.!al ol 
yınca hava almaz mıyım. 

Fflkat memleket mcr1f -ati, pl 
menfaatlerin üstlım:ledir. ~ıe::ek 

ffi"' ... ml "kctıcr 
11 

lar fırsat dti:;;kiiıtl"ridir 'e · 
ilsin tnkib'ne uı.:r:.ı~.ıtl rr 
sat duşlwnleri b:ı :ıımza tl::ı. 

işicr açnc~kl .. rmr. B z kar 
lırkcn on!, ra goz açtırın :n -
metin vazife idır. 

BEHÇET SA'F1' 
~ 

Edirnede lu!jyan zarar 
yapmadı 

!Edirne .(Husust) - Surekli )'91 ' 
ınurlar yfü:ünden Meriç ve Arıfa oe
hi.derinin taşmasilc geQen hafta ·çitl' 
de vuk-u bulan tugyan t.:ı.ınatl)ilı 
bertaraf olmuş -ve sular .mccr~sırıA 
çekllmi&tir. 

Henüz ovalnrd:ı z:ra:üe ba 1ar.ın:l' 
rnış olduğundan tuğyanın bu ba ' 
kundan hasarı mucib oı.m:ıdıı;ı ıııı· 
la~ılmıibr. 

Yalnız sular Kru-aag.ı~ ~oscsıpjı 
bazı kısımlarmdn ehcmauyetı! ız talı' 
ribat yapmı.;-tır, 
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. Hayır, denilmişti ve Hitler ge
n Çekilmeğe :mecbur olmuştu. 
Deinokratik devletler. totnli
ter devletleri itaate mecbur et
tnielerdi, ilh, ilh ... 
. lier §eyden evvel bu sevinç ye 
iftihar nümayifıleridir kı Hıt
ler.e o senenin üçüncü ve en 
l!iddefü dimaği galeyan buh
ranını verdi ve ltcndisini sulh
Petı. erane müzakere hududla
tını aşarak kuvvet kullanmak 
kararım kat'i surette ittihaz 
etnı$ se,rlrnyledi. 

Onun !}idaet ve hiddet fırtı
nası 23 mayıstan 28 mayısa ka
dar devam etti. Nihayet ordu
nun tc<lrid hır seferberlik yap
tn:ısı i~in emir verdi. Ordu on
bah. rda HER ihtimale karşı 
ha_c,..ır1an~aktı. 

Beoc ,.c Çeklerden inti-
kam altıınk ıçin kindarlık his
lerini uyandırnuştı. Başkalarının 
Y" tık! n tezlil edici bir hare
ket·n ncısın1 kendi lmdretiııin 
Yettiği kimseleı den çıkaı mak 
taı-..!11d ki huyuna bu yeni bir 
nf al ohıyoro.ı. Ayni zam-and.:ı., 
keı disini Fran::.a t raf ı.."ld n 
telı!ıooi r.ıümldin bir aksüia
lllt," karsı frim tye i 1n Alman-
y G rb Duv n ve kı.riçd~ 
Si · H t tı aıyc tc.nınmı ı o- 1 

lan ınu ·nm Yı; masraflı insaa-j 
ta b~ ı 1ırd . Bu Almanyaya 
dol:uz nı~nr m rlta (yani 12 
n ~~ 'c l:: liı a lıC'S.. bıyle 
rln ın· nj f"y tı ile 750 milyon 

gilız lı .... ~1 n -1 oldu. 
Bu a af Hinbrin kin ve 

h· dctı ·i bütun biıt""n Httırclı. 
28 ma) ı ta t"ımnrvvelin bi
lin::'i timi Cck buhrnnmın 
fikıU t ."'r· ot r k t~b t cdcc:ek ı 
ild r ı· • i : .... iı. 
• " · • do;1 u gö ler Çl'Hilin

c , · ın 2l rr. yıs zafer! deni
~n eyin hakikate ı n kadar az 
aklı n doğru olduğunu teslim 

Cder. Almanlar hic l>"r zaman 
tefe, b rli • yapm:ı.m; lnrdt. Bu 
r.anıu vermekten kendi gazete -
. Cri \•c b!.rnz C\'\ clkı A vust.urya. 
l.::ti!ü.,ı büyilk msbette me;:. 'ul 
0lınaw.n. beraber, o t!lrihde Al
nı ll' rın b"r mn 1- ya atılma - r 
gn hi<' niy~tlcrl yoktu. r 
h 

Böyle lir h r ~ ic"n .h· nüz 
az l • ı er. l"' • rm ?1 o ... 
~ .1 r ltıkleri ' 1 il bô~ le hır 
ar ·!- t A \: • uı; a ın ;elesın

dt! oklo- na. n: b ;Uc C:'ı)k d hn 
hUJ ilk' C" itin::ılı l 12ırhklarn Iı1-
zuı g ter·•ui. 

Biz v 1 fnden evvf'I "fü.:rd 
''ar! K 1 ı v r ! .,. d:ye bağırcl k. 
F'a • :ikat dur 1 i dı.ınya 
liıt rin •yi myetlerine d:ıh::ı o 
?1n1ar.ı. itim .d nı k ... ~ b1.:JJlJ -

1• Um mi entlı enin şiddeti 
~ tam itimad · zl r-111 ölcl'ı.:.ünU 
b · d r. Bund n b kn, ır.at

u t J:, mp:ınyn.m m attees üf 
katn· ... 1i bir netice h"'.,ıl etti. 

'Yal11.Z Hitler km müfritleı ta
hafına geçmes:ni w bir kere cl:ı-
a kuv\ et v~ıtasiyle bir hul 

f<ı.rc:u b..ıbnayı tasvib etMesini 
{1~ etmekle kairr':ynı k Çck-
1eı-, de vııziycfleıiniı.ı emin bu-
""lld ğuna ınc:f un.ı bi.A urette 

ilı:,.. etti. ve B,, ıc: 'i S•d ... t Al
tnuıı1 rmı memnun etmel: yolun
~a ?al a i ri gitmckt~ daydu- ı 
gı,ı ı:ü.na·:ıhtn te§ci eyledi. 

V ek yi ~VIDl ettikten son
ta o.lal ,~e hikn1etin serptiği zi
l'~ rıltında ahval tedkik cdılit..,e, 
t,1'\ilfu- ıo. 2S m.2.yıst..'1.n sonra 
t ne yapınrn olsa~dı. halm
'Jr.e;t ~örmü7 cliktatörii teskine 

IU'i g lınİj ""ti. 

0 
l]ıtlerin perestıji sars:lmL'?lı. 

h.nun kmda. k lussi 1:1.:rn.r ine 
ır l:urban bulmch iste .. di. 

r ltu\7': et iztiml!li için bir nınze
~et ek gcçirilın:!"ti. Mayıs, ha
liı raı1 ve teomuz &yları csna-
tıda Ptugda n:tızakerat ce

fc:Ynn C!tti ve nihayet, ictiı :ıhı 
c{11l~nsız surette bir cıkm.cza 
lı.i:ı~nndı. Bu devre csnası:lda he-

m. işim başlıca Alman hillıu
~et.lııi doktor Bı::mş'in iıakıka
ğ· 11 bu işi tesYiye etmeyi istedi
~ \ e nihayette Südet Al
l' t· arın" ic~b eden n.uhturi -
ı 1: ı Vereceğine inıı.nclırmnğa çı · 
1 
·lllak olmuşsa da bütün bu 

gnYretler faydasız kaldı. 
~ nıl.llomatik hareket bir neti
la "~rmcy~nce, o zaman ne o
lıt~ ~ meselesi ortaya çıktı. 
ı:e~Lflkil bir mütevassıt me
Qj~ . u ha evvelce münakaea e-

uu ti. 

~~~~muzda Lord Halifo.xa 
.\.~ Uir telgrafta Süd~t 
Entt ar.ırı..ın Çek clc\•letinin 
~ tnilli mahiye~nin muhaüı. -
bir temeli lize.rine müstcnid 
2-in lesviye tarzını kabul etmele
(!Ude Ufacık bir ihtimal bile mcv
lnUt 0lınadığı için w±rt.akil bir l 
loın e~nssıtıu gPyret!erinin dip-

atik harcketlcrd-.n ziya.d~ 

muvaffakıyet temin ede eğme 
pek az ihtimol verdiğimi yaz
mıştım. 

Binaenaleyh İtalyan hükü
metinin Fransız ve Alınan hü
kumetlerine meseleyi hal ıçın 
bir dört devlet konferansı teklif 
etmek üzere majestenin hüku- 1 
:metine iltihaka dnvet edilmesi 
fikrini telkin ettim. Maamafih, ı 
o sırada oovle bır lı:onf eransa 
istirakten ba§ka devletleri ha
riç bırakmanın zor olacağı kor
lrnsu rnrclı. Majestenin hlikü -
metinin Rord Runciman'ı Çek 
hükftmetinin tafabi üzerine nıiis 
ta.kil bir mütevassıt sıfatiyle 
şahsi bir suı ette Praga gitme
ğe davet ettiği Başvekil tara
rafuıdan 26 t\!mınu?.da A vanı 
Kamarasında haber verildi. 

Ayni günde, Alnuın hüküme
tine keyfiyeti tebliğ etmek ve 
Henlein ile ta.raftarl:ırına sabır 
ve itidal tavsiyesi suretiyle el 
birliği vapmağa tiavet eylemek 
için ~limat nldııu. 

Herr von R "bbentrop, Lord 
Runcimnn'a te\·di edilen vazife 
Alman hükumetine daha evvel 
lıi<' bir tebliğ~t ~ apılmadan vu
kua geldiği ciheUe Alman hü
ltlı.metini.n tı tacsğı hattı hare
ket 1ı kkında ihtiy'"ti bir lmyd 
rr_.ulmfaza ettiği ı;•e m cleyi 
sırf 1 ·ıt"'rC'yc aiıi bir iş gibi 
telal •iıği yolu da u'k."3i bir 
cevnb ,.t.'ı di. Hitlerin daha o 
zamanlar zihnindC> ba k tasav
nırl:ı r mcvcud idi. 

Zecri hareket lehindeki ka-
1 r r, yuk do. cöylcdiğim gibi, j 

28 mayısta ittihaz edilmi~i. 
Bundan sonra1 nı tık Alman 
hi.ıkfımcti hiç hır suretle uzlaı:ı- 1 

m.aya mcyy l billunmıyoıc1u. Si-, 
yr.si baTOmetre temmuzda sür
ntlc dfü;tii. Almnnyada, sa.kin, 
faltat hiç ardı kesilmiyen bir 
hazırlık 1 ~~stosta öyle bir 
dereceye vardı kı o tarihte ata-
5emilt re bu defa b"zzat harbi
ye newretin g:derek neler ce
reyan etmekte- olduğunu benim 
namıma sormasını sö~ ledim. 

Ribbentrop'un 21 ma)',sta as-ı 
k ri hab~r hakkında izhar et
miş olduğu hu .unete rağmen. 
ııeznrette mira ay Ma on - Mnc
ferlane'e on ı hazı lıkların cid -
<liyetine ikca etmoğc Uıfi 'aln
alıır b~ldırılmiştir. 

Ycgfın<' ınc ele bu csk·•ri ted
bir l rin n~ deı ec • ·e k dar blöf 
addcdilcct't,'lni, ııc dereceyc:ı ka
d r hakiU bir t hliJr.e telaldd 
olunaca.'T-.JU 1 tiı kte i~i. O 
tarihd hen;m fikrime göre, or
du llER ihtimale· kat'$l haz1rla
myordu. Fak t y lnız blöf Al
man hedeflerini teminden aciz 
l.ı:.lırsa o zarnn .1 ı.. rvete miira
caat e.iilecE'kti. Mnamafih Hit
lcrin, Çek lo · kyn ıne\'zuu 
b~sokluğu t ı:.Hrde. her hal
de kuvvet i'rtimn.1 etmek icin bir 
bahane araınru.;ı p k muhtemel
di. 
Runciman·ın izamı kısa bir 

nefes almak hizınctıni gördii. 
Bu esnada majestenin lıükiıme
tın .... Nuremberg parti toplantı· 
s.ından ev> el ::o.ıneli bal.ımdan 
gayrı m:u .'küniı yapma~a mu
' affok olamazsa tc ;ebbüs km·
\ ~tim Ye knrar almak imkô.nır.ı 
elimizden kaçıracağı_nıızı ve 
bunları Hitlerin ele geçireceği
ni bol bol 'izah ctdm. 

Hobson ·ı.n intih1bı, hakikat
te Çeklere. ısı ar c>derek bir hal 
~aresi mi l•abul ettiı eceği. 
yoksa. Alman hiiki.ımetıni ?.Or -
layar, k bir hal çat esi mi bula
cağı manasmı i l!ı'l~ ederdi. 

Lord Rundman ağustoSU!l U
çünd"' Prng:ı \'a ıl oldu. Gene 
vu.ıruat cereyan ettikten son- j 
ıa akıl '\e hikmcbn zıye.sı altın
da b:r lıiıküm 'enlirse, kuV\·etle 
denilcbilır ki omın misyonu dn
ha ha cılamad ... n C\''Yel akamete 
ınahkümdu. 

Lord Runciman'ın mUzakereleri 
bütün nğu•tos ayı ınüddetince 
devam etti ve iki taraftn da ba
zı sathi, fakat gayrı hakiki hüs
nüniyet &erleri gösterdi. Fnkat 
va.kit ~eçiyordu. Eylül nyı, o 
parti top1nnlı ;ı ıle, hülü1 ettıği 
h:ı1dc hiç bir lı kıki terakki el
de edilemcıni. ti. Lord Runci -
man tarafından şahsi bir şey 
söylenmesi yalmd hiç oltnazs:ı. 
onun tarnfındon maj tl."nin 
hükıimetine müzakeı eler için ye
gane mümküıi temel olarak mu
lradd.!ratı bizz:ıt tayin ve Is
,·içre kanton sistemi prensiple
rinin lmbulünü t.av:siye eden bir 
iş'ıır vukun. gelmesi hakkında 
ki mükerrer ınüracarı.tlarım ne
ticesiz lmldı. Ö) le bir iş·ar vu
lrn \mldııh'll zaman, Münih gel
mia ve v,cçmişt.i. 

( A.rlmsı var) 
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BugarKr~ınnl~~~~~~~~~~~~~~~~~ ŞiMDiLiK 

s~~~~~-~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l'~KAD~ı 
beslemek şöyle dursun, bilakis Dil 

onu çılgınlık addedecek kadar [ •ı • k f J l Ch l. ·ıı ' • 
vatan ve istiklal mefhwnunu ngz lZ ra ı- L d H t·f k urc Tll ın 
kaybetmiş görünüyor. BütUnı Of a t a Sin 

Radyoyu dinlerken 
Aziz dostum Tıbbıadli müdtir 

mumini Dr. Fahri Can anlattı: 
11

- Geçen sabah (H/11/94:0) 

bunlar kcndisirrc bol keseden f k 
vadedilen ldmbilir hangi top- n ın n u u 
raklar içindir~ 

nutku nutku 
Fakat hürrıyet ve istikliıl as (Baş tarafı 1 inci IM!yfada) 

lanı ruhunda cluymıyan Wr Bul- nit ikincı 11u1.k-ımu, Loıdlnr Kmnnı-n
garistnn bo.ska topraklar üze- rınd .• Lord _ Ch:l ceJor s:mon oku- Bu harb haşir başına 

soygunculuk harbil 
olmuştur 

radyomuzun sabah neşriyatını 
("Baı tarafı t in:ı ı:lyfaıtı) dinlerken tesadüfen "Kadın sa-

nde ti,, ni dinledim. Derin bir acı 
duvdum. rinde bir hak dam etm,.k ehli

yetini kat'i r.ıurettc kaybetmiş 
sayılır. Çünki.i hangi prencip 
namına böyle bir cla,·ayn k:ıl
laı.caktır? Bütün Bulgnrisinn, 
A manyanın tnbuyeti nltıııda 
buluııduktan sonra, Bulgaris - ' 
tana ~~idiyi?ti hiç de sabit olını
yan bir talom yerlC'rin de baş
ka bir tabiivet altında !:alma
sında ne zarar VHrdır? Ar.c:ık 
hür ve miistakil bir millet baş
ka tabiiyet altında ya:j<lynn va
tandaelarıuı kendi sincs!ne bas
mak üsımu duy b lir ve bunu 
bir hak olarak ıni.itiafaa cdebi-ı 
lir. 

Bulgaristanın Alm:m hüküm 
ve nüfuzu allına girmesi Bal
kan sulhu b:ıkımmdan nn tesir 
yapacaktır? Kral Boris'e Al
manyada ne nasihntler veril- , 
mi0tiı·? Bulgnristan gazeteleri -
nin neşriyatına bakılırsa, Berch-
1.esgadcH'dc Bulgar talebleri 
tesvik edilmiş gibi görünüyor . 
Bulgarlar Dobruca bahşi§indcn 
lı= i bedavaya l~onmanın ta-dını 1 

pek almış oldukları icin istiha
ları çok kabarrnu·tı. I'al:at bu
rada bir daha tekrar etmek is
teriz ki Bulgarlar Dobrucayı 
hfo de bedava n1mamı~lnrdır. 
Vakıa, ödedikleri bedel kesele -
rinden c.ıkmadı, fokat ~ ref ve 
hnys·) etlerinden <':ıktı. Aln:ıan
y:ınm nüfuz ve hakimiyeti rıltı
na girmek bahasına elde edile
cek toprak biıtün Bulgaı ista
nın istiklalini mahvetmek baha
sıııa ödenmiştir. Al.manya bu 
muho.rebede g~l de gelse, ınağ
liıb dn olsa Bulga.rl ... r bunu an
layacaklardır. Bu yıı.n ıs adım 
onların hususi tnrihlerinde çok 
meı 'um bir dön'Uın 110.dası te -

1 

kil edecekt"r. Bu r:.ö.zl r;mizi ha
fıznlnrında iyi sakla.sın r. ıı~ri
dc kendileıinc hatırlal a u. 

Bulgmstnn, AY.r.upa _ın · yeni 
nizamı adı \'erilen esaıct hr.Tha
sına girerse muhakkak ki bii
yük bir hata işliyecektır. Fakat 
lıubu yaptıktan ronrn, Bellin 
den gelccclc nnsiho.tlcre uy k 
kom~hrındal" birine taarruz 
etmeğ"', y~hu<l mihver asl~crlc
rine Jıududlar.nı a~mağa tc:. eb
büs eder ve harbe kanşırFa 
bundan ı;;u neticeler çıkabilir: 
Almanyanın rralibiyeti takdirin
de, rimdikinden daha büyük 1 
.bir Bulgaı istan, fakat tamamen 
esir bir Bulgaristan. Çtinkii gn
lib gelerek bir Almanyo.nın kii
cük milletleri birer birer dam
galayaı ak kü,·ck mnhl.iunları 
gibi çalıştıracağında ~iibhe yok
tur. Almanyanın mağlubiyeti 
takdirinde ise Almanya. elinde 
bir alet hizmetini g0J mli.i Bul
garistan, dökUlmc'3inc sebeb o
lac:ığı kanların eczasını dünya 
h"!ritnsındun silinmek suretiyle 
öder. I3ulgarislan tutacağı yo
l:ı çok derin hcs1blanıak meY
lciindcdir. 

lliisc~ in Cahid Y AI.ÇIN 

İtalyan kuvvetleri 
muhasara e ir or 

( Ba§ tarafı 1 inci sayfada) 

mani olm. ktad.r. Şehr.n ;: c\ ler i n 
de oldağu ylcniy ı. 

Görirc tnhli~ c edili) or 
Ati11a. 21 (.:ı.n.) - Cepheden ı:c

len h bcrlere gore, Goıi,c üzerinde-

.Jt d ru ı.ı -
cele 5.malc dcı01'.U ricat f'Qll orl r. 
Miltc'1ıadiycıı < :ddc!i".'li arttıran İn

giliz - Yunan 1 • \ a t a ı 1..ırı neti
ce ı e 1tnlynnl. r 1 u · derece -
sinde tak\'lye kıt:ı.atı al ~ olmuş-

larcilr. 
-»o«-

Sovyat - Japon 
müzakereleri 

Tokyo, 21 (a.n ) - D. N. D. Aj::ın
sının hususi muhab r r..e e Japon. 
yanın eski Mo ko\ a b ,. dç!sı, 

prens Konoy<"Yi zly ı t 
yeller birliı:Uc y pı =ı 

müzakereler Ye ş:m 
edilen neticeler hal ı 

\ermist.ir. 
r rnpor 

mu tur. 
ICrnl, bu ikiuci ııuU,und:ı dcmi~1ir 

ld: 
Yaz bid .. yctinclc ...... heri b~r ı:cı:ıkctc 

u rıyan Fransı>, m .ıtr.rc ;:c sartlurını 

t lcb ctmci,; ır.c bu- kalmıştır. 

Fr;1nsnnın felaketinden istıfadc c
dch İtnlya, bu f, tk, mütccu\ izin 
yanıbaşında yer r.l. \ c c-imdı Yu -

-»O-«-

Yeni nizam 
ve Türkiye 

( Blıi t:ıNıf~ 1 inci 6ayfadı:ı) 

Ruınany mn iltihakını teşkil e
deceği Jmnaatindedir. Bunun 
ı e büyük bir m nevi kıymeti 
buh:naeaktır. 

Bloka dahil miIIetlerin heye
ti umumiyesinden, Anupada 
haricde olarak yalnız Ln cç ve 
:Lniçre kalncak ,.e bunlrr da, 
.t.:vrupada iki yabanci c; ·ın ıbi 
lmlm ~ı tercih ctmczlcrF"e, l:erı
d"lihlcrinden bu bloka d ıil ol
mnğı düc-ünecckleı dir. 

Portckızin muvafık vaziyeti, 
l fadrid yolu ile ,.c bilnu;ıta 
k cdilmekt dir. 

Sovyct rin pı·GtSip iti~riyle 
mm afaknti e de cc !mis bulun
m ktadır. Molotofun seyahati
nin sırrı budur. 
Avrupanın m' ttehid id~resi

ne karsı k"Yillllf> olan Yunrn:3-
tan, deliliğinin cez sını ccltc -
Ct:l tir. 

'l Ü? k"ye, f'eraitiıı ilcaaliyle, 
yem A vruoa, Akd n:z ,.c Jı sya 
n· ı:: ı hine, ' hucl yeni f:ic:
tem , leyl ine vaziyet almak 
mccbtıı i etind kı: l:ıcaktır. 

Am ·~ika 1 P el i< ü~ or ? 
V -ington, <>1 < • • ) - Maca-

ri t nın mili' r itf dmın ilti
hain. V u :n~tonun iyı haber ul:ı.n 
mahfilleriı.de, Aln~anja ile mi.ı
zakerede bulunan dı ~er de• let
lerin ve bılha.· , ~O'\·yet Rus
ya11m, bu ittifaka ı .. at'i suı ette 
ginnekte müter c.id bulnn -
duklan hiss"ni u:,andırnrnkta -
dır. 

Ahn, nyada ve .. a·r ~ehirlerde 
yaı ılmakta olan bütün miiza -
kerdere 1 ağmeıı Japonj anın il
tihakından beri y lmz Macaıis
ta..ın mih\ ere yttı armuş olm':lsı
nn mana ,.<.>rilm kt~dir. Son et 
Ru yanın ve belki ele tı:q:ıa.nya
mn bu ıttifaka g:ırmekten irti
nab etm leri üzerine, dfüıy~ya 
dipl ma:tik bır mm·aff, kır~t 
göstermek istiyen Almany nm 
Macaristanı intihab etm ş olme 
sı ç:ok muhtcm 1 göriilmn.kt,._ 
dir. 

ltal~·nnlann mlit:alea.sı 
Roma, 21 (a.a.) - Stefani a

jansı bildiriyor: 
Macar"ruı.nın üclü pakta gir

mesi hakkınd:.ı Hum mahfilleri 
aşağıdaki noktalara h:aret et -
mektedir: 

1 - İltihak kayd ,.e şartsız -
sızdır. Yani paktt ımzarı bulu
nan d . lellerdcn blı ı. halen mü
cadele harici bır ınHlct tarafın
dan hücuma U' r:>.rsa, Macaris
tan. siyasi. iktısadi ve azkeı i 
yardım ve nıiizahcret göstcıme
gi tanhhiıd ctmLc;tir. Tecani...e 
uğrıyan Mncarıst n olursa ken
di ·ne yardım cdilu:.t .tir. 
lngifü: gn7.et le"m·n 1 f]t'- tı 
Lo ıa, 21 (a.n.) - t t r: 
Mucaristanın ~dil ı .. kta bir

mesi 1ngıliz ıı:. ou . o.a c u
f le bir heyecana bi ... o b 01-
mnmı~r. J3u h·.d·.. .... maltım 
bir vazi~ ct n ~e teyidi go-
ı iılmcktedir. ı 

Daily Telegr ph iyor lci: 
İltihak kc-) f ) eti bir \'akıanın 

sadece re men ts~dı ,ındeıı iba
rettir. 

Mucari t.ının coğnıfi vnziye
ti kendi : o kadar tnmannylc 
Alm n Uf uzu alt:nd bulun ır
mcittndır ki Macarıstan için 
Hitl in en rİn" ·t ... at. etmekten 
başk ,, cak ir y yokt r . 
Alın · ı :m n is
tediğı ·h r • ~ ' ı e\ el Macn
ristanın bütfüı ·ktı n.di knynak
''"'QU lcullanmak ve Rumanya-

------
Londnı, 21 (a.n.) - Bugün 

Lordlar I<amarasında söz alan 
hariciye nazın Lord Halifax, 
Fransa hakkında demi§tir ki: 

HiUcr, Fransayn karşı hep 
bir arada, hem Ftidclet, hem de 
okşnyış siyasetine mutad oldu
ğu ü1..ere devam etmektedir. 

Rusya hakkında hariciye na
zın çö~ le demiştir: 

Eliimizdeki maifımata naza
ran Molotofun Bcrllııi .ziyareti 
esnasında olup bitlenler hakkın
da i~:ırettc bulun."nak iizeı e 
şiındilık söyliyebilecek pekaz 
scy vardır. Sovyet hiikumeti
ııe bir ticaret :mlnşna.sı akdi 
için lmzı tekliflerde bulunduk • 
Bu tcldifler hfilfı So•>y·eiler hü
kumetinlıı önünde bulunuyor. 

· Sovyetlaroo ı abul edilecek ma
hiyette olduğunu zannetiğimiz 
bu tekliflerine cevabını bekliyo-
ruz. 

Sovyetfor Birliğinin yaptığı 
toprak ilhaklarmdnn doJan uıuh 
telif meseleler hakkında bir tar
ııhal için de, İngiliz hUkumeti
nin mcvcud t.no.lıhüdierini de 
nazarı itıön.ra almak §arl.iyle, 
teklifleı:de bulunduk. Ve niha
yet ilti. hükfunct arasuıda mü
nasebetleri iyile§tirmek ve ba
zı suitefchhümleri ortadan knl
dırm:ık ümidi ile daha umumi 
mahiyette bir takım teklifler 
yaptık ki bunlar hakkında ga
zetelerde bazı m!\liunnt ç1kmıs
tır. Bu teltlifl~r iki hükumet n
ı asında r.iynsi sahada dn daha 
büyült bir itimnd tesisi maksa
diyle yapılmı..'5tı. 

il ütün bu· tek1ifl re daima ec
\•ab h ':liyorduk. Binaenaleyh 
bu tekliflere dair şimdilik hiç 
bir şey ilave edecek vnziyette ı 
değilim. . 

Lord HaliFax, Yunanistanın 
vaziyetine tcm..s e er-=k demis-ı 
tir ki: 

Yumıni.,tana, dı v r Uıahhüd
lcrivl<' 'e mez lli~ ticrinc uygun 
o1 .. T11.... m .. ml .. i.in o bilecek her 
türfo y;ırdımda bl:l .ak hil
kCımefuı tcsb:t e<.rlmiş b:r ciya.
sdtdır. Yuu ml:l:ıı, 1ta\yanları 
hemcıı b men lı~ket no'kt::ı.ln
ı ı ı kadar gcrı siırmil:;lt'I \•e 1 
ınubasamatı Arnm·utlu'k top - ~ 
:rağına götürmiişlcrdir. l\msso- ~ 
lini milletine temin ediyor ki 

min edece z 
yorum. (.\1 ~' 1 

fi'.nna<l.'ı.nm 
Ott 

cozden gp (' 

harb b.tih~tı 
i 

d mn bugunl u 
Jınr tlpt n top in 

Yunanistan harbinin kabahati 1ı.Na m<'ydonııı. 
tnmamiYle Yun"nistana aiddir. Y<'d ~i bu c e nu 
Bu luı ı) çok iyi gidiyor, on.ı bi-ı cdi m<ıi ol c .ktır. 
Urr1ck için az Yi'!ya ç;ok b"r za- --ın:--
ınan gc mesinin hiç chemmıyrti • 

Radyomuz, hiç başka. bir ~y 
kalmamış gibi kadınla.rınııza, 
dudak, yanak böyle boyffillr, ri
mel böyle yapılu·, tıı nak şöyle 
edılir, diye ders verdi, durdu. 
Bu programı yapan zat, acaba 
kıme hitab etti? Türk kadınının, 
asil büyük kütlesinin kaçta kaçı 
acab::ı bu söyledikleriyle alaka
dardır? 
Dünyanın böyle bir zamanında 

Türk kadınına söylenecek baş
ka bir şey yoh, Türk l·adınıı n 
al:t1iasını çekecek bir f}e, kalma.
nıış, mıdır? 

Bu sırada tarihi bir viı.ku o
- lan '"düğıne hikayesi,, ni lıatır

facıım. Hika. •eyi anlat.ayım: 
Balkan h rbinin kara 'e fe

Jıi. ·etli C'ilnlerini y~şıyonız: 
Düşman Ça.taıc .. dadır. Top ses-

- 1 l ini burada ciğerimiz y~narn.k 
dmliyoruz. l<:.tc bugünlerde top
lanan (Meclisi hnsı vüke1ü) ya 
başkumandan vekilinden müs
tacelen müznk<:re ve karar itti
ha ~ı talebiyle bir şür\} geliyor. 
H men açılıyor, bir de ne ~ r
siınler beğenirsiniz? Mahmud 
Ş vkct Prua zamanındn. l·aJpak
ların tepe ·ne J-oru: n dü;; e
rin kaldırılurnk J .. alp:ı.k t 1 le
rinin yr.mu.c;nk olınası · i.. :r ~
li · vükeli kararı ızt oı. O 
manın nazırlarından hır ~l 

{ Liıhavlc ... ) -çekip: 
- Yahu, k, lpak Ü'ii€ · e~i 

d"ığmcd~ b.,cka y ı l cr.k iş 
hı madı mı? diyor. 

1>tc ra.dy muzun bu deı i ! ) 
bana bu "dUt,!inıc lıi ~ e · , ni 

c h tırlattı. 
TJrk kadınının en g m, lıe

e sapla belki yüz bind ı .. b !1 

- dol ız yüz tloksruı d 
- lakadar etme) en b1 

lı.iz ımu var? 
Ra.dyol:ırm, neler y • zr. la 

,.a if.edar olduklannı teı·r r et
menin manası voktu . Ancak 
ı: d\·omuzu idare ede l rin d"" 
bJnu hnt.ırlamaları \ c umu . un 

- m nfaatl rine tahslı ilm ı 
J mgel u radyo s. t · i b" y
le- insanı ncı acı gül u n l ' -

l rla doldurmamaları ı · 
ıJini .. ylcmek de ha dnm• -

r sanıyorum.,, 
Sayın do!~tor Fnlııi C n ytır

d n g(i ~:c l:adar kim lal: ' r
ez? Harb nt c:inin "ni .eı · m

~ dayandığı bu zam ndn, kc -
dınbrımıza, tırnak ve d tclak 
boyası dursi ~ rinc P" if l:o
ı rrn:ıa, ilk yaı dını, bı ı:ıı ü "Va
z j t k:ı.r: sındn ev -.t ndı;> ı 
u"'rsi ,.cı mek lazımdı!'. I ıklıı..rı 

yoktur ve 1taly"n milleti her V l'!Vnad/J'fl b,.,;_ 
Şeyin cok iyi gideceğine itimad 1 fi u. u u:. j 
edebilı ·. Fakat ben şunu farket- ••k b • d 0 

mclittn kendimi nınınıyorum: g U ır e lZ 
ltnJyada bu lıususda o lw..dar 

r rtır, clah b r çok · 
tedmrlcri alıı keu en geni ti -
b tte istifade ed b"'eı:e iı z 
rad ·oyu bu kadar b boş b.
rnkmak reva mıdır? 

lrlURl!.D SERTO(;l:XJ 

İTİZAR 
m~mnmı __ olınıy~ların Fl'i)1~ı k u t71 v e t ı• 
mute..ınaaıyen artmaktadır. E- v 
{;er dünyada· b ı başına bir h [ 
soygı..ııculuk h!ı.l bi olımı~ ise o a z l r l. !J o r 
ın u!ı :-'ı kn k 1-. i l!i ta bu lıarbtir. 
Yınıanistan adı, n uzun tnrihin
a_ hiçbir nıkit bug.lnkü lrn.dar 
yi.il<;.;nk takdir bulmamış ve 1-
t.a ı.;a adı da hiçbir vakit bu 
knl!ar aş~ı d~memi.stir. (Al 
hışlat.) 

!...ord H:ılifa_-x Nussolininin 
son nutkuna dnir demiştir ki: 

Nutkun ba~lıc::ı. manası, har
bin lu-:Uıı sürcce~i lıaklmıdnl=i 

temin l" n pl.ı 1 .. I' • 

planın tatbikıne ~ 

nmirallilc d ire.s 111 
iUrafbr. Nutkun cc1 sına b kı - ist~ ıilmi~Ur. 
luza. 1Iussolioi, f timntomunu 
Yunanistaıun ıeddcdebilmis ol
masın<> hayret ctmelrtcdir. İ
talyan hükfunetinin bu iiltima
tomu verdiği vakit böyle ihtı
mali aklından bile geçirmemiş 
olduğunu tahmin ediyor. 

Yuıı::ırJstnnın lta!yaya li:ar
rµ tir taarruzda lr.ı:riltcrf' ile blr- 1 
le. ;n•t'~\,; hazır idi· i yolrnchld 
iddi •. :y '1.l:uıdır. ! 

Lord Ifo.lif x, . o .... lr.rine . · . !" 

->-

Bir f ngiliz hava mara
şah İtalyanlara es1r 

düc;tU 
Lond.ı • 21 ( .. ) 

7..a.1 "ti hava m 
dor Bvvd'un 1t v 
esir dÜşmü 
mi tir. 

-cı:-

de\::.rn c:nıiştir: nö Ü ve 
!tuly .• mn t ~ \ aı t! '""' de · -

tılarl İngiltClL'j"ı.; l fil.~! }ı ll a 1 arasında 
doğru:lan ek uy:ı i"'tiı· ~' ~ " 
i in Fuhrer<l •n nı · itudc !. ,_ 1 An· -1 (H• 

t• yip bu :J.üsaadeyi ldığı.n:ı c · ·r 
Musso1ınini!ı v. 1 bey n · ı 
ka) (,c-dıyorum. 1ı ilt re ' ı.!-
lmmctı . unu n .• J e\•nn t-
mu. mecburiye ır ı:·, u 

1 
m .. mlckette kadın ' roc !-1 -
rııı hil fark •;c.. tilm • · n 
y pıl n hombarcıı . :m İt .;) ı 
l"'rın i tirak; m ı .. ; dM.:: ldu. --

--u:--

~ısıra ya 
cak hücu 

ıla-

:ı) 

<' 

e 
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Galatasaray va sahasızf ık 

İlim ve Cemiyet 
(Bat tarafı 2 inel sayfada) 

edildiği mekanik mese1e1erbı
den milyonda ancak birine ce
vab verememiftir. Ölçüdeki mh
hat dereı:esinin artması bu ka· 
nunJann bir meselede cari ol
madıguu göstel'miştir. İşte bu 
farktan dolayı 1905 de Eins
tein'in (izafiyet na?..ariyesi) 
meydana çıkmıştır. Fakat bi
rinci takribiyete kanaat ettiği
miz takdirdt' her iki nazariye de 
ayni neticeyi verir. 

U1 ~ arifesinde J&Pllan tah
.. ,1er ı1e bu 8ene GaJataA11171n lik 
,...plJanu olaeainu hepimiz umu -
JWC1Dk. Eleman itibarile btanbulun 
• .asin takımı GaJatuaray bu se-
• kmıdilıinden beklenen randımanı 
NianeclJ. Fenerbahçe ile berabere 
BesUctaşa mnğ}Qb Topkapıya zorlukla 
Mr salibe temin ett.i. Geçen haftada 
11u sene hiç ummadığımız takımların 
matıOb ettiği Vef:ı ile ancak bcr:ı
._. kalabJdi. 

Smelerdenb ri memleket sporunun 
bmr tubesinde muhim bir varlık gds
.._ Galatasaı ayın günden güne fut
bol bakımınd, n ıerilemesinln sebebi 
mdlrT 
Bmıu esaslı tahlil edersek Ug maç

lln arifesinde yıkılan Taksim sta -
dmm Galataaara:v fatbolilndeki mü
lııilll tes1rin1 ttirürüz. 

TUsbn stadının yıkılmaııile ilk 
-.nlar kapalı saha antttnmanlan 

Cezalrde veba kalmadı 

ve Taksim stadı harabelerinde form
larını bulmayıa p1ıfan Galatasaroy
blar lig maçlarma bSZJrhksız girdi
ler. 

Bir çok kulllplerimizin bünyesini 
ursan sahasızlık bu sene Sarı - Kı.r-j 
mwlılara da mGhhn tesirini goster

Memleket tutboltındeki varbklarmı Bu yazımda. mühim bir nok-
tayı geçemiyeceğim. Nevton'un 

muh:ıfaza için nerede spor yapıla - büyüklUğUnden biri kendi ken
cak bir meydan bulurlarsa oraya ko- dini tenkid etmesidir. Daha 
tan Gııla~33raylılar elzem olan fud- doğrusu aklına gelen meseleyi 
bol antrcnır.arunı yapamadıklarından kabulden ziyade reddetmek yo
topla un.<Jiyet. temin edcmed ler. Bu lunu tutmasıdır. Bir misaUe 
seneki biitan maçlarında koşan, sıç- maksadımı izah edeyim. Maruf 
nyan enerjik Galatasaray takımının bir elma hiki.yesi var. Londra ve 
,..eıAne eksiklitl topa yabancılık his Kembricdc şiddetli bir vebanın 
etme idir. hüküm sürdüğü bir sırada Nev

Seyrettiğimiz bütun maçlarında ton amcasının çiftiliğine c;ekil -
Galatasaray takımının da topu ayak- mişti. Bir gün bahçede oturur -
tan fazln açarak basma kaptırmak ken bir elmanın dilftüğüne dik
pmılarda isabebıizlik libi vaziyetlere kat etmiş ve bu elmayı çeken 
tHaduf ediyoruz. bir lr.ıvvetlıı mevcudiyetini dü· 

dl. 

Bılhassa GaJatMaray forveti bu şünmftş: "Arı elmayı çekiyor
suret.le bir çok IOI posiUonlarmdan sa acaba elma da,, IU"Zl çekmiyor 

H"dud ve 8ahlller Sıhhat MüdUr· isti!nde ed~. mu?,, suali aklına gelmiş (•). 
1ll0"41eft: Son yaptıklan Vefn maçında be- Buradan aya dönmüş, arz, ayı 

Slhhat ve tçtimat Muavenet Veka- rabere kalmalarma Vefanın güzel çekiyorsa ay da arzı çekmiyor 
Wlnln 18/2 inciteşrin 1940 tar.ihli ve oyunundan zı,.ade Galatasaray takı- mu? Güneş arzı çekiyorsa arz 
Jlıtn .. hba 514/20182 sayılı emirleri muıuı bu saycbjunız eksillliklerinin güne:-;i çekmiyor mu?,, Sualleri 
mucibince: mu m tesiri olnnqtur. birbirini takib etmiş. Bulduğu 

Kilvaridatma veb:ı tedbirler' konul Bu ,·:ıziyet devam ederse memle- kanunu, ay ve arzın hareketleri 
lD&ll olan Cezair limanında 9/ 1 in ·i ket futbolundeki varlıklarını muha- üzerindeki müşahedeleri sırasile 
t.etrin 1940 tarihinden beri yeni veba faz: etmeleri de bir hayli güç ola- tatbik etmiş ve umumt cazibe 
vakası aörulmediği beynelmilel hıfzıs caktır. BUlend Turanlı kanununu bulm~ ve bunu yirmi 
sıhba of'ısin n iş'arından anlaşılmakl:ı r.--------------,· sene kanun üzerinde tenkidlcr 
evvelce bu Uman müvaridatına ko - ı Radyo Pronramı 1 yapbktan sonra neşredebil. 
nulmuş olan vebaya karşı tedbirlerin » ~ mişti . Buna dair gUzel bir hi-
taJdırıldığı tebliğ olunur~ kiye var. 

22/Xl/11MO CUMA 

HALK EVLERi 
Parasız dersler 

KadıkiSy Halkevlnden: 
Kadıko • Halle vı okuma yazma 

bilmlyc rı parasız okutmaktadır. 

tstiyenler okum kitabı, kalem, 
kAild Halk · tarafından parasoz 
v.rur. Kndı oy Halkevi K dıko
JODclen Bo~ncıyı:ı kadar okuma bH
mi7en her vatanrlaşı bu \•:ız.if ye 
daYet eder. Okumamn l:ıydal ını 

ellMıtta bllinini . O halde buyük kü
lllk HaJkevıne ııdiniz iaimlerinızi 

ı-.narak derse başlayınız. 

8.00 Prvgram ve memleket saat. 
ayan. 

8.03 Mw.ik: H:ıfif progr:ım (Pl.) 
8.15 Ajans haberleri. 
8.30 Mtizi!.. programının devamı. 

(Pi.) 
8 50 9.00 Ev kadını - Yem k 

li tt! ı. 

12 30 Program ve memleket mat 
ayı ı. 

12 33 Mu:ıik: Şarla ve türküler 
(Pl.) 

12.50 AJan.ıı babt-rleri. 
tilrk .er. 

13."0/14.00 Miizik: Karı§ık prog
. ram (Pi.) 

Nevtonun muasırlarmdan 
Wren adlı meşhur bir mimar 
var. İngiliz parlimentbmnu ve 
Londr~rinin plA.nını yapan 
btı büyük mimar bir gUn Nev
tonun muaauiarmdan ve büyük 
ilimlerden Hooke ile Halley 
(bu ismi tafıyan kuyruklu yıl
dızı bulan) e §U sualin eevabmı 

ıç 

Bu türlü göya ,,kıyntetli eşya" dai· 
ma verilen para kıy m eJ i,n den 
aşaAıdar. 
Bu sukutu hayal ya 1 n ı z taklit 
eşyaya değil ucuz denilen em-., 
pullara da şamildir. 
Bu a m put ı ar'!' tasarruf etmef< 
isteyenler için bir~ tuz.aktır. 
Bu ampullar hem dehşetli elek·I 
ttik sarfiyab, hem fena bW ıtık 
verirler. - - · 
Hakiki tasahüf yapmal< istiyetr-. 
ler hakiki bir kıymeti haiz ••Y• 
mesell kalitesi denenmi, 
TUNGSRAM ampulu ~hnJ•bder. 

BOURLA BiRRDERLER 

İle SABAH, ôGLE ve AKŞAM 

İLAN 
Maliye Vekaleti ve Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankasından : 
28/:1 ve 15/12/ 1934 '8rih n :H83 - 2814 numaralı kanunlar muel

bincc ihracına salAhiyet verilen ft geHri tamamen Sıvas - Erzurum 
derviryolunvn inpsına tahsis olunan "Xı 7 98lirli Sivu - Erzurum 18t1k
razının ~o senede itfası meerut 5.5 milyon Hralık yed.inci terUbinin 
kayıt mtiamclesi 5/12/1140 akpmı nihayet bulmak üzere 2b/ll/11MO 
ıtırbahındRn itibaren ba,lanuıb.r. 

T-dhviller hAmilinc muharrer ohlp beheri 20 Ye 500 lira ıWbarl kıy
mette birlik w ~ tik olarak iki kupüre ayrılmıltar. 

Bu tahvill« umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan daire ve 
miıe eselerc vili,.et husul! idareleri ve belediyelerce yapılacal 

müzayede ve 111ünaka1a w mukavelelerde teminat olarak ve hazinece 
satılmış ve satılacak olan milli emlAk bedellerinin tediyesinde ba1&ba1i 
kabul olunaceldarı gibi •erek tahvil ve ıerek kupon bedelleri de tah
villeıin tamamen ;ttaMna kadar her türlü vergi ve resimden muaf 
bulun:ıcaklardır. 

Taln illerin ihraç fiyatı % 95 olarak tesbit edilmiştir. Yanı 28 
liralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık tahvil bedeli de t76 liradır. 

Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyeti Merketı, Ttlrkiye Cümhuri
yeti Ziraat, Türkiye tş, Enılik ve Eytam, Halk, Türk Ticaret, Beledi
yeler bankalan ile Sümer, Eti Banklar tarafında#\ icra edilmektedir. 
Diğer b nkalar vasıtuile de tahvil alımı temin olunabilir. 

Sermaye ve tasaruflarını en emin \"e en çok gelir ıetiren sahalarda 
işletmek istiyenlere keyfiyet illn \"C 15 günlük suskripsiyon müddeti 
zarfında bankalara mUracaatlarının kendi menfaatleri iktızasından bu-
lundu~u işaret olunur. «10999> 

Ankara bölge sanat okulu müdür
lüğünden: 

Okulumuza, yapılacak blr im ti~ neticesin4e kazananlar a\ u1ndaa 
teknik resim öiretn f'Ol<'ri ahnacaku_ı • .lJteklllerin şartlan öırenmek üıed 
en geç 15/12/1940 da bizzat ve:ralıud i9tida ile okulumuu müracaatları. 

"<79tn - ıı033> 

f. t: T" Umumi Müdürlüğiiaden~ 
1 - Yapı işlerinde istihdam edilmek üzere iki ;rm altnııf lira ücretll 

bir ve iki yüz on lira ücretli bit- yuksek mimar veya mühcnd!s ile yila 
ye1ıltis lira ücretli üç fen memuru veya miibenClis alınacaktır. 

2 - Bu memuriyetler iht.ısas mevkii olup talihlerine '3656 No. lu ka
nunun hilkümlerine göı·e ücret veı ilecektir. 

POLISDE 

Tramvaya bindiren 
otomobil 

18.00 l'ıogroım ve memleket sa;ıt 

aymı. 

18.03 Müzık.; Radyo cSwinp ku
:ırteti ( t. özcör ve Atet Böcekleri) 

18.30 MUzik: Bil7fik fasıl heyeti. 
19.30 Memleket saat ayan ve a

jans haberlö!ri. 

üç ayda verebildikleri takdirde 
kendilerine üç tn.J.iliz liralık ki
tab hediye ~ni videtmiş • 
Sual 911: "-İki Ci8im birbirini, 
aralanndaki mesafenin mürab
baiyle makUseıı miltenasib ola
rak çekerse birinin diğeri et
rafındaki mahreki nedir?,, A
radan altı ay geçtiği halde bun
lar bu su.ale ce\'ab verememiş
ler. Bir gün Iİalley, Kembriçde 
Nevtonu ziyaret etmiş ve bu 
suali sormug. O derhal (Elips) 
cevabım ~ Halley şaşır -
mıs. Bunu nereden bu'ldun di-

İSTANBUL. ANKARA ıZ.MıR. 

İstanbul Defterdarlığından: 
Mubammen a.ııı 

bede il 
Muvakk•t 

teminat,: ı 
3 - Talib olanlarm vesikalarını P. T. T. Umumi MüdUrlüiü levaZJJd 

binalar şubesine gôndermelerı. (7914 - 11069) 

Fiyat murakabe komisyonundan: 
"'11 .. Tünel hattmd:ı lıyf>n 523 

>Ql1ı ~tmanın idaresindeki arab:ı 
~t caddeSinden le(JDCkte 
ıms arkadan gelen şofor !brahi ın 

dauıshıdeki tak i romorkun arka 
ı..naitna bmd nn·ş ve hasara ugJ 
ı ıh p. TahkHu t yap lm ktadır. 

Bir kad1na otomobil 
çarpll ve yaraladı 

BostaDbafJDda oturan Ltltli;ye dün 
~ ıe~erken 2161 saJllı oto. 
......un saclmeııi e man:z kalarak sol 
......,,.,., hcı ıf y:ıra1annuş \ete
MI altına alınını tır. Suı,;lu §O!ör 
,....mı,tır. 

19.45 MJzık: Beraber ve tek pr-
kılar. 

20.15 Radyo guetesi. 
21.30 Konupnn (lktıaad sa:ıli) 

21.45 Muzık: Radyo aalon orkestra-
sı (Violonist Necib Aikın idaresin
de). 

22.30 Memleket saat ayarı, Ajans 
haberleri; Zıraat, r.ham - Tah\ 1JAt, 1 
Kambiyo • Nukut borsası (Fiyat.) 

22.45 Mılzık: Radyo salon orkest
rası pr01ramımn devamı. 

23.00 Müzik: Dans müziği. (Pl.) 
23 25/23.30 Yannki procam ve 

kapanış. 

lzmir Nafia Müdürlüğünden: 
Clmhuriyet kız eruılitiliıünün bir kısım ikmali inşaatı 8/11/1940 taribin

:ıa itibaren yirmi gün muddetle kaoalı zarf usulu ile ek"ıltmeye kon
.... Kettı bedeli 31499 lira 60 kuruştur. 

Ykai!tmeye girecekler kapalı eksiltme sartnamesini. mukuele projesini, 
• hWAsasını, fenni ve huausi prtname, lilailei fiyat c:edvellr.ı tunir 
alla Müdürlüğünde mevcud dosyasında tetkik edebilirler. 

Dslltme 26 ikinciteşrin MO salı g\inu saat 11 de İzmir Nafıu Müdürlü
iade müteşekkil konusyonda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

ı.teklilerin ehliyet ve 940 yılına aıd Tic:ıret Odası vesika arını ve 2303 
tmk muvakkat teminatı muhtevi olarak hazırlıyacaklan teklif metıup
rmı kapalı zarf ıcmde yukarıda yazılı günde ınuay~ rn saatten bir saat evvel 
1llllıs7on reutigıııe makbuz mukabilinde te lim etmeleri Jizımdır. Bu muay
'D ı;ı Vf! saa ten onra vukubulacak müracaatlar ve poırtada va ı gecık-

elei' kabul edilmıyecektir. • c4737> dM59 

Ski arka ba larımızı ellerimizi•! 

1 

ye s runca Principia'smm müs
vc<ldelerini göstennia. O bü
yük eser bundan çok aonra 
ncşredi~, çUnkU tenkid 
baskı8ı altıDda bulundurubn1* 
tu. 

[*) Filhakika, 100 gram a6ırfıjın· 
deki bir elma .. nlyede 5 -meWe eü· 
retle al'Zll dUte.,... arz da elmaya ... 
ru .. nıyede untlmetrınln mllyon mil 
yon milyon milyonda 10 u aüratle 
gldecr6ı bul~ hesapla çıkar. 

TİYATROLAR 

Şehir 
tiyatrosu 

temsilleri 

1 

Tıpebqında Dram ltıamında 

22/11/llMO Peqembe günü akşamı 
saat 20.30 da 

AYAK TAKtMI ARA81NDA 

letik lAI caddHlnde Komedi kıemında 
22/11/1940 Perşembe günü akşamı 

saat 20.30 da 
DA D 1 

Her tarafa otoltUa vardır 

Tarakçılarda Cer.atrli hanında mev
cut on dört adet Nal baskı makine&i 
~de Ga&i Oınnan paf8 mu:. 
tebinde 4 aded helA taıtı .............. . 
109H9 motör No. lı altı aıliııdırn 

927 modeli sütlit Peyker markalı 

müstamel otomobil ........ . •... " ..• 
Balıkhanede Av V.-aileri lıtudilrlij
ğü ambannda mewud hurda ~" 
Tarlabap. Maliye Tahsil şefliji dai
resinde mevcud bir aded piyano ..• 
lstanbul Ceza Tevkü evinde me\ -
cud mekanik tesisaUı iki aded tu-
hmıba ...................................... -
Şiflide Bomonti aavuzlubahçe solai• 
tında 55 No. ıı evde yedi kalem 
et;Ja ............................................ . 

Biri Balıkhanedeki di;eri Sanyerde
ki Av verlileri tefkilltına ait iki 
ırandul ..................................... .. 
Caploğlunda Veteriner itleri Müdür • 
lüiü nmbarındaki müstamel aralıklı 
ve basma 17 aded Bulvarizatör ..... . 

Yukarıda y0%tlı menkul em\;a] 
Defterdarlık Milli EmlAk Müdürlüğü 
tırma ile ayrı ayrı satılacaktır. 

Lira kuruı Lira kuruı 

HO 00 10 10 

20 00 1 &O 

- 00 
.. .. 

IO 441 7 00 

s 00 

125 00 • IO 

14 40 

35 00 2 ,. 

2' 50 - 2 
12/12/1940 perşembe cünü saat 14 de 
nde toplanacak komisyonda açık art-

Satış bedeli qakden ve peşindir Taliblerin muvakkat teminat mak-
bwları ile muayyea ıun ve saatte ko mia)'ona müracaatları. ( 11060) 

Fen F akiiltesi Dekanlıjından: 
ispençiyari nebatat enst.ltüsü için bir 'flslstan alınacajınd:ın isteklilerin 

dekanlığa müracaatları ilı\n olunur. ( ll070) 

anıııınd ldık derin bir düfQnceye 
daldık, bu türl aklıma biç bir ted-
bir gehniyordu. ı 

l"ridrlh de du üne düşüne bir şey 
bulamamıştı. Hıç ses çıkarmıyordu. 
ZUneclencm y m saatten ziyade 
dlfOnmek ıl • uk.t geçirdik. Yanın 
Ret .onr Frldrilı: 

da resındc bı: gece nı safir kaldığı 1 

tozlu ıdayı hatırıodan çık:ırma. Hem 

~!::=.=.~:·: Bir çalgıcının sey· ahati 
- A~ da çıkamayız ya? ••••••••••••••••• 89 

- Alfred h:ıtır:ma bir fe7 teldi. 
- Nedir? 
- Şimdi vakıt ıece yarumı ıeçtı. 

lllnes uyumuştur, usulca uvu§U
v..um. 

- Amma yapdın ha! Fridrih J&rım 
IMt dOlbmelde böyle bir tedbir 
tınJmakhlına dolrusu dlyeeek yok. 

- Neden? 
- ôyle ya! Yazıcının sabaha kadar 

u;J11111adığını, a)'r1ca bir bekgl bulun
dalunu bilmiyor musun? 

- Belld uyumuılardır. 
- Ne münasebet. 
- O balde bi~ bekçiyi ,.ahud 
~ JA)ardıya tutar dilerimiz sa....-. 

- Budalalık etme Fridrihl Geriye 
talan Da1Jl savupcak? llıleeelA sen 
berUl Wardıya tuttun ben de 18VUI
... ...,.. ne yapacaJaım? Olmaz ol
-. Batka bir tedbir. 

- Yarın IOkala çıkarız. bir daha 
.W.nd9&~ 

- •• otıek:l bizi do1andmcı dl1e 
ıllltr• ---.....r Komlterlik 

- öyle ise - dOf(bı. 
- T:ıbii bır 1e7 aw;unecctiz. Hay-

di yine sükılt edeUm. Bu defald dü -
pıncemiz on dakikadan %bade sür
medi. Ben haykırdım: 

- Buldum, buldum Frldrihl 
- Sahih mi? 
- Elbet 
- Nedir? Siyle bakalun. 
- Arkamımatı elbiseyi aldılırnız 

mal@za yok mu? 
-Evet. 
- Yarın aı ... bıılh oraya ptece-

llz. 
- Miçln? 
- Yine elkl ~ete lfnnek için. 
- Anlıyamadlln. 
Anlamı,.acak ne ftl'? Zaten nasıl 

olsa :rann ~ terkedeceliz. Bu 
bize hiç 18kllftU78D kıyafeti detll
tlrmekte bir bela yok, yiDe anıama
dın mı? 

- Ha)'11'. 
- Canım arkmnm'akl elblaeyl iade 

eclecetız. 
- Bir don 1111111* De mi pzece -

ll&T 
-Daha neı.r. enıelden ClıDlak mı 

idin? 
- Hayır. 
- Gördün mü yine eski kıyafete 

sirecetiz. Dur ana anlatayım. Yarın 
alessabah elbiseciye gideriz. Viyana
dan ayrılacatımızdan bahis ile dün 
alnııı oldujumuz elbiseyi saımak fik
rinde oklutumuzu söyleriz. 

- Herif alır mı" 
- Biraz nokSanına verdikten sonra 

kapar b~. 
- Eski elbisemizl nerede bulaca -

iız? 
- Elbiseci eskicinin yerini biliyor, 

çsratını gönderir elbisemizi aldırır. 

- A1fred bu fena akıl delil. 
- Ne m6nuebet, gayet musib bir 

tedbir. 
- öyle zannederim. 
- Zannederim demekte söz mil 7 
- E7 Pmd1 ne yapacatız? 
- Hlc bu alqarn yatal"1z, sabahle-

Jhı ıezme bahanelile oka~a ç~ 

clolruca eJblaeci cStıklnına lderiz. 
- Sonra o eski el 'z ile mi 

otele avdet edecetiı'! 
-TaltJL 

- Bizimle alay ederler. Yazıcı ne 
der? • 

- Dtisllndütün şeye bak! Ne dene 
desin? Parasını alqJ savupcak olur
sak daha mı iyi? 

- Doğru. 
lki arkadaf epeyce konuştuk. Uyku 

zamanı gelmls idl. Fridrib: 
- Arkadaı ben artık yat.Jyol'wn. 
- Ben de öyle. 
So7UMl&ia başladık. Yatajunııı ü

zerindeki uzun ıeceliil liJdlm. Ya
tala uzanacağım aırada Fridrih: 

- Aman Alfred ;rardım et. 
Dedi. 
- Neye yardım ede;yim? 

- Arkamdaki beJaz katı ıömleğl 
cılmramtyorum. 

- Kollanndan ~ çıkanvcr. 
- Canım öyle amma evvel.A yaka-

llDI apmadım. 

Boynumuza geçirilen kab, .Jiiksek 
l!'7in diltmesinl çözmek de baltika -
1en pek müşkül idi. Ben vakıa kolay
lık ile çıkarmış idim. LAkin Fridrib 
becerememlfU. Ne ile, arkadaşıma 

,..rdlJD ettim. Yakablım \'tiıd'lm. Bir 

iki çilt lakırdı daha ettikten sonra 
yattık, uyuduk. 

Ertesi günü gayet erken kalkmıt 
idim, Fridrib biraz tembel idi. Yani 
sababJarı erken kalkmak tarafdarı 

delil idi. Ben ıbimnete başladıgım 
sırada el'an yatak içinde esniyordu. 

- Tembelllğin lüzumu yok Fridrih 
g6rülecek ilin ebeminlyetinl anb;ror
sun µ! Haydi bakalım. 

Dedim. 
- Daha erken deiil mi? 

- Erken olur mu. 
- Elbiseci !J!aiazası beJki. kapalı-

dır. 

- Ne münaaebet. Sen davran. 
Uykucu arkadapmı güçlükle yatak 

tan kaldırdım. Fridrib giyineceli sı
rada: 

- AHred aklıma bir ~ ildi. 
Dedi. Ben sordum. 
- Aklına gelen nedir? 
- Şu çıkannasmı el'an öireneme-

dllfmlz ıömlekleri 1i3'miyelim. 
- Ya no yapalım? 
- Ellerimize abp ıötQrellm. 

33 numaralı ilan - 15/11/1940 tarihli ve 14660/2 snyılı ııık söndürnı• 
ve karartma karanıamt>5ine IJ<ıte kullaııılacak perdelik istorluk aleUln um 
ışık '""ıniyen kumaşlarda toptan k:ir haddi % 7 dlr. Perakende kar ha~ 
toptan fiyntlnra nazaran azami ~ 15 dir. Ve yine a,.ni maksadla kullanilacak 
ışık gcçmiycm renkli kagıd ve kartonl ır da toptan kar haddi maliyete na· 
zaran azami r;, 7 ve pcı·akcndc satışl.ırda toptan fiyata nazaran aıad 
o/o 15 dir. clllOb 

lstanbul Vakıflar Müdürlüğü ilanları 

Binbirdirekte sablık kıymetli arsa 
1 - Sultanahmedde Biııbirdlı-ek mahallesinde eak1 Ettahane 7eni ıpll 

aokagında eski 14 yeni 20/22 No. lu ~ıp mucibince 751 metre murabbaln
daki vakıl arsanın tamamı satılmak \ızere kapalı zarf usulile 10/11/1940 ta• 
ribinden itibaren on beş ıüıı müddetle arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (.8374) lira (97) kuruş ve ilk teminat (703) Ura 
,.2) kurust,ur. 

3 - ihalesi 25/11/1940 tarihi e nıüsadif pazartesi g\ınü saat on beş• 
Çemberlita~a VakıDar Başmiıduılugü binasında toplanan komisyonda y~İJ.
la..:aktıı·. 

4 - tsteklilerin 2490 &'ayılı al'ttırn1a v• eksiltme kanunu bükümleri 
dairesinde hazirlıyacnkları teklif mektuplarını ihale aaatinden bk saat ev\;e
linc l;;adar komisyon l'eis~ne vermeleri liıwndır. Posta ile gonderilecek tek• 
m nıektuplarının da yine bu saate kadar gelmiş bulunması meşnıttur. 

5 - Şartnamesini görmek; daha fazla malömat almak istiyenlerin n1e%• 
~ur Bnşmüdürlük Mahlölfıt kalemine müracaaUarı. ( 10671) _ 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden: 
Yatılı talebemizin ilk k'ftnun 1940 taksiti mezktr ayın azami onUDCll 

gününe kadar y:ıtırılmış olmalıdır. Makbuz puWe beraber tam tablt • 
lirn 69 kuruştur. tl0800 

Düşündüm arkada ımı hakli bul· 
dum. öyle değil mi ya? Yarım saat 
sonra sat<ıcağımız tömlell 8i1mekt~ 
mana yoktu. Frldrih de öyle yaptı. 
Tuvaletimiz hitam buldu. Şap)cııları
mızı giyinerek otlln merdivenlerini 
inmeıe başladık. Ya7.ıcırun odasının 
önüne geldik, heri.( dı,şarı çıktı: 

- Gezmeğc mi mösyöler? 
Dedi. 
- E\·et. 

Çok alA. Fakat aUedersiniz ınöeyo
ler bir yanlıfbk olmuş. 

- Ne gibi? 
- Pardon mösybler kolalı gömlek-

lerinizi giymeli unutmuşsunuz. 
Şimdi herife ne ce~ ali vermeli idi? 

Fridrilı benden evvel davrandı. 
- Yıkanmaja götüreceğiz mösy~ 

Dedi. Katib gülerek: 
- LAkln mösyö gömlekleriniz he

nüz temlz idi. Alelhusus bana söyle -
miş olsaydınız akpmdan gömlekleri
nizi kolacıya göndertlrdim, dedi. 

- Zarar yok; teşekkür rd riz. 
- Fakat gömlek. İ7. ' ... •a çıl: -

mak •.. 
- Beis Yok! Mu'·· 

gezdiğimiz zamruıl 

yanadayız diye bıı 

boynumuzu ağrı 
1"tib bize liıhı. ı 

tını anlamış: 
Pekfill mö y : 

nız. 

uyaca-

Demişti. $okağa çıktık. Friclrib! 
- Elbiseyi aldığunın ,.plağazayı bi

liyor mu un? 

- Evet. So]Qıklar dahn tenha. bl .. 
raz ~abuk yürü. 

iki arkadaş genfş adunlarla yütU• 
mege başladık. Beş on dakika sıO • 
kakları dolaştıktan sonra hakikatıeO 
mağazayı buldum. 

Fridrih majazadan içeri ıirınefe 
cesaret ed~miyor. Bana: 

- Alfred ya herif elbiseyi ıerl 
almazsa? 

Diyip duruyordu. Arkada11mın _.. 
züne ehemmiyet \·ermedim, ııeınest 
mağazadan içeri girdim. Fridrih d• 
naçar beni takib etti. Biz içeri liıd 
ıtrmez dükkln sahibi bir gün e't/
velki yatlı milşterileri tanıdı. nerııal 
bizi kar;tılıyarak: 

- Buyurunuz mdsyölcr buylll11"" 
nuz. Mallarımdan memnun katacaJl• 
mzı çoktan anlamııbm. ~ 
birer kat balo elbisesi almi\t dl• 
niz. hakikaten balo elbisel ııe1' 
mükemmeldir. Ferdinand, ın W 
balo elbisesi alacaklar. Ç:ıbİAk)) :ıcao 
takım getir. 

Sahibi: A. Cemateddin 8araçoll11 

Neplyat Mfldürll: Macid Çetlft 

Buı1dılı 1V! (H. Bekit' QUNOJl&r. 

ve O-alM411tt a.aııllu m....-1 


