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Alman 
teklifleri 

Yunanlılar ~- -- . ... 
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bi.r italyan 

denizaltısı 

avy.<lisler tekzip ve 
!ltna, Diba.yet or
'' sözü kaldı. Ve 

· -inkar olunmadığı 
lfm normal faali

~etı c .. iJi6en telakki edil-
rııe:ı .lyji de müdafaa 
cı!uu C 

Fi ..., 'rjf devlet diğer 
bir .. e s~ane veya dost.a-
l!{! t · ulunabilir ve bun-
lar mümessilleri va-

. Binaenaleyh bazı 
"uıunmak bir diplo-

a.zif eleri cümlesinden 
ilir. Falrnt esas iti
•ıiükfımet diğer bir 

·r takım "teklifler,, 
ursa bımdan mevcut 

erin düzetfünesi, de
i 137..ım geldiği ve bir 

El ı)ikftyetleri ve talep
ı manası çıkar. 

·., Alınanyanın şu daki
araya yaptığı veya 
zere olduğu tekliflerin 

·e hakkında bir şey bil-

-
batırdılar 

İtalyan - Yunan harbi 
Yunanlıların lehinde 
inkipfa devam ediyor 

• 
Atina 30 (a..a.) - Resmen 

bildirildiğine göı-e, bir Yunan 
torpidosu bir ltaıyan denizaltı
sını batırmıştır. 

. Harp hakkında miitıentmim 
tafsiıaıt 

Londra 30 (A.A.) - Yugos
lavya hududunda bolnan Reuter 
ajansının husaffi muh:.a.h:iri yazı-
yor: (Sc.nu aayta 1 9titı:m 4 de) 

f , 
' 

. t'.!k l>eraber, :ı:urf bir "tek
lı~,, vulaı:ı geleceği noktasında 
hır nıemnuniyetsizlik hissettiği
~ıi söylemek isteriz. Bugünkü 
ıııytısi ~aziyet ve hava içinde her 
lıangi bir teklif ne kadar nazi
kane lı:ızırlıklar ve örtüler için-
de sanh olursa olsun, bebeme- At.maşa getirilen ltalyan fl8iı1eriıııilE \)lr grup 
haı bir ı;:iiphe ve emniyetsizlik'-------------------~...,...-------
doğurması, hoşa gitmemesi za
turtdir. 

AJmaro'a bize ne teklif edebi
lır 7 Mulltc.::lıf mcrnt>alar şimdiye 
kadar bu tekliflerin nelerden 
ıbaı·ct olabileceğine dair türlü 
lürli,i ı;:ayialar çıkardılar. Mih
ver dcvletlc-ı·i Türkiye<len vazi-

Sırb - Hırvat - Japonya Nan
Sloven ittihadı 'kin hükumetini 

resmen tanıdı yıldönümü 
Yetini kati ı:ıuı ette tesbit etme- -----
eini istiyecekler dediler. Bunun Bugün doet Yugoslavya.nın Tokyo 30 (a..a.) - Japonya-
~anası, Türldyedcn lngfüere milli bayraırudı.r. Filvaki 1918 nın "Çin cürohuriyet hükfımeti,, 
•l~ olan ittifa kmı reddetm:k, 1 yılı ilkkanı.ı.nunun birinci günü ni tanıdığı resmen bildirilmekte
ınıhveı ta.rafına geçmek, mı~- 1 Zagrep milli meclisinin bir mu- dir. 
\leı· tarafında. ya faal ya _pasif 1 rahhas heyeti Belgrada gelerek Nan.kin ve Mançuko birbirle
surette . çahşmak talep cdılecekı Hırvat ve Slovenlerin Sırbistan rini karşahltli olarak tanımakta-
demektır. ve. Karadağla birleştiklerini ilan dırlar. 

Almanya bu kadar "teri git- etmişti. Bu auretle Sırplar, Hır- Çin - Nan.kin bükfunet.in.in Jar-
tneden d~ ayni istikamete müte- j vatlar ve Slovenlerden mürek- ponya tarafından tanındığı bu 
V~~cih bszı şeyler "tekJif,, ede- kep Yugoslavya krallığı işte gün Nankinde akdedilen ve Çin 
hılır. Sc.m~ mantıkan bu tek- j bundan 22 yıl önce bugün vü- ile .Japonya arasında esas mü-
lıtin ';bU· de sonu ve neticesi ol- ı cut bulmuştur. nasebetlere mütedair olan mua-
ll'ıak .-ieap eder: Teklif işimize j . . hedede münderiçtir. 
gelirse ıJÜL•hesi~ ki kabul ede- Çeyre~ asra yakın bır miid-
ti:;ı~ lt1!t'~t reddedersek ne ola- 1 det geçtıkten sonr~ Avrupanın Ayni zamanda imzalanan di-
tak? · 1 şu buhranlı devresınde Yugos- ğer iki vesika ş.unlachr: 

: •Y· . . 1 lavya bitti.in evlatlarının tam ve 1 - Japonya, Mançuko ve 
~ Bu~u~ I:ıırlnye ~lcyhmdc ha- mutlak itimadı sayesinde istik- Çin - Nankin'in müşterek dekJa.: 
:ı ll('lıceJ~-!1 olacab'lndan hah- balP. emniyet ve kuvvetle bak- rasyonu, 
tcdılc·C'Mıc .:ıse o zaman yapılanı maktadır ($onu aayfa 3 ıtütıtn 5 ete) 
te"?ebbi~ıı asıl manası "teh- _____ ·..;...----=========-------:----

-

BULGAR lngilizler dün 
meclisinde Kolonyaya 
gö·rüş meler hücum ettiler 

---0-

BıR ıNGıLİZ DESTR0-1 
Yugoslav Makedonya- YERİNİN HASARA UG-
ıı hakkındaki talebler RADIBI TEEYYÜD ETTi 

• 

tekrar edildi ---Sofya, 30 (a.a.) - Taas ajansın.ın 
hUfllısi muhabiri bildiriyor: 

Sobraaya ıneclisi kralıp nutkuna 
verilecek cevab bakk.mdaki müzake
rata ayın yirmi sekizinde de devam 
etmi§tir. 

Muhalif mebuslardan Çankof nut
ln.mun baş tarafında hükümetin da
hili si,y;.ısetini tıenkid ettikten sonra 
harici siyAset.e g~rek: cenubi Dob
runmnı Bulgan~~n.ı ıınain oir tar~ 
dan Salı.burg '\rnnusınalarıwn ve bir 
tarafd~m da Besarabyarun Sov:yet 
Rusyaya ilhakının biı" neticesi oldu
ğunu söylemiştir. Çankof Rwnanya 
ile yapılmış ol:m muahedenin mu?.ır 
m:ıhiyetini ileri siirmiiş \'e cenubi 
Dobrncada bulunan Bulgar halkının 
çok ağır şe.rait içinde yaşam.akta ol
duklarına işıuet etmistir. Muahede 
mucibince BulRariı;fan Rumanya hi.i
kümetine l:>ir miı,ar ley tediyesine 
mf'Cbur olduğu halde şimali Dobru -
cadan gelen muhacirleı· açlıktan ve 
her tüflü mecbw·iye\\en muztarib
tirler. B. Çankof mihver devleileri
le ve Sovyet Rusya He Uıkfü oh.man 
doetluk siyasetinin iarnftarıdır. 

B. Çankof kralın nutkunda Bulga
ristanla Sovyet Rusya araııırMiaki 

miinasebııılın ıyi bir tarzda inkfaaf et
tiğine i§aret etmiş olmasuu a1kı§hya
rak sözünü bfürmiı,:tir. 

Eski ba§v~Jin biraderi mebus 
Peter Kösehıano{ beyanatta buluna
ı·ak 1918 senesinde Bulgari&tan mıl
letine çok ağır bir muahede yilkletil-

Londı'a, 30 (a.a.) - Ha- ..... 
tinin t<:bligi: 

Dun gece bombardıman tayyacele
rimiı. Kol~a şehnndeki nehir lima
n.uı tesisat ve ~nak:.ılatı ÜZ&'İl>e 
mu\ atfakiyetli bir taa.rnn yapmJi
Jardır. 

Tayyarelerimiz lr.eza Bremedeki 
deruz inş:ıat wz~;ihlarmı da Jx.mbar
dıroaa etıniş.lerdir. 

Başka lllolanmız BoulcgDe ve Hm 
re 1i~l:ıriyle ı.ışmanm bav.ı bnva · 
m('ydaılliınıu bOı:nbardıman etmi&
lerdir. 

Bütiin ta1y11J1elerimiz salimen aÖll· 
..pıü$1erdır. 

Bir t.nı..mz destroyeri laa..q.ara 
uğradı 

Londra, 30 (a.a.) - Aminıllik dai
re$'inin tebliği : 

Dun ı::<ıbah erken Mauş denizinde 
ha.fif Joı\'veUerımb:Je duşman kuv
vetleri ~ıı asmd. Yukubulan muiıare:be 
bakkmda :iİmdi U4l7J. tafsilat Yermek 
iml<iinı hasıl olmuştur. 

Temas ~t 5.40 da basıl olnrn~ ve 
iki taraf da derhal ateş açmı.şbr. En 
az üç destl'oyerden mürekkeb olan 
Alman kuvv('ti, lıiı· taraftan torpil 
atmağa devam ederek büyük bir SÜ· 

raıle Frmı.sız sahillerine doğru d:ı -
ğılnuştır. Destroyederimizden biri 
JaYelin, muh;ıreoenin ilk satha<ında 
bir torpil isabetiyle hasara uğramış
br. Javelin şimdi ~limen limana 
muvas~>l;ıt etmlıı bulunmaki.ıdır. 

Destroyer1f>ı·imi7.rlen biri ,duman 
pc-rdeı;i alt.ı.ndıı batıya doğru giden 

Işıkların tam 

karartılması ·bu 

akşam başhyor 
T i!!tSll 

Bu gece şehrin her taraf zn
da kontroller yapılacak 

Saatler bir saat ileri alındı 

Bu akşam gruptan itibaren 
1'bava taarruzlarına karşı ışık
laruı söndürülmesi ve masken
lenmesi nizamnamesi,, nın hu
sus] meskenlere ait hükümleri 
de tatbik mevkiine .konulaca.k
bl'. 

Bu akşam Belediye, Vilayet 
ve Emniyet müdürlüğü bütün 
teşkilatlanın seferber ederek 
bütün kazalArda en tenha so-

kaklara kadar sıkı teftiş ve 
kontrollar yapacaklardır. Bu 
tPftişlcr net!cesinde nizamname
ye riayet etmiyeı ek dışarıya ışık 
sızdıranlar müddeiumumiliğe 
sevkolunacaklardır. 

Salı günü akşamı da maske 
lenme neticeleri tayyarelerle ha· 
vadan tetkik olunacak ·ve bu 
tetkikat neticesinde tcsbit olu· 

(Sonu sayfa 2 aütun 6 da) 

BULGAR AR 
? 

. 

NE İSTE • 
Bir çok mOcadelalerden sonra Bul· 
garlar Eksarhhane fermanını kopar. 
dılar, teşkitatlanmağa hazırlandılar 

3 

pa.p:wanm ~kilis e.liyor. Bulgar knılı biriıt<i Boris ~ı;ar 

DUnkU ve evvelki gOnkD 
kusmm hullsası ~AZAN: 

[1388 de Koeva meydan muha~· 
be.inde Birinci ' Murad Sırb ve Mul
gar müttefik ordularıııı maö\Cıb ve 
münhezim ettikten aonra Bulgarlar 
tarih ve coijrafyada yok oldu. Bul · 
garlık Fener patrikhanesinin kendi
lerini Yunanlılık heaabına tem~•ül 

I~ J\l. K. 
etmek i;tiyen oay retferile milli ben-
14ğini kaybetmiş zelil ve :iv~re b~ 

aürU h<1line geld1. 
Sonu uyfa 4 sütun 1 de)' dit , kelimesile ifade edilmek 

l<·ap c.:c1~r. Eğer böyle biL· kııv
yei müeyyidP kuHanılmı~ acak 
ıcc ve aMlfıde bir istif~ardan 
ileri gic«•k ise onu bir 
llal'<"a \;atromsu telakki olu
tıabilcc . azıriıklar içjnde, 
nıüh"m b?r hadise olarak nazar
bra arz<.'tmekte ne mana var-

Devlet iktisadi 
teşekküllerinin 

y ı 111 k top 1 a n tısı 

( Sonu sayfa a sütun 3 de) bir dü.~an desyroy<'rini 1akib etmiş- ===========================:::::ı 

~Ha rb----.., 

dır ? · 
Vaziyeti 

12 adanın vaziyeti Ahmmy:t taı'{ıJındnn vukua 
geleceği veya geldiği anlat;ılan 
tekli{i bız en nazik ve yumuşak ıtalyan işg<.ıli altında bulun~m 

tnanaE.ıl<> duRımcl!m. Bu olsa ol- D •• A k d ı t ı t d Oniki adanın ia~ baklmından 
sa Almnnva ile aramızda~ UR n ara a yapı an Op an 1 a müşkül bir vaziyete düşmiiı; ol-
l~'t~h \'C d ·vamlı bir dostluk te- b 

1 
d · chıkları ıR"tık tahakkuk etn1istiı. 

sısmi istihdaf C'len bir tec:eb- Bac;.vekil beyanatta u un u Bılhas.<:;ı bu adalardan mesahai 
bi.is \)}mak H'r.r;m geJir. Alınan- T sethiye ıtib<ırile buyükleri yani 
Ya hi.ıkumeti mevcut roünase- kalab;ılık nüfus taşıyanlarının 
bet.kri kafi derecede dostane Ankara, 30 (Hususi Muhabirlıniz-ı ııaisi üzerinde kısaca durmak isıerim. gerçekten ;n·ınacak bir hale gel-
görr, ii.vor d< bıınları flamimi den) - Bugün füışvekiliıı riyaseti aı.. Naliımunu:ıduı· ki, bu heyet mern- miş o1malanna saşmamak icab 
biı- hale so.Hm;ık io;in bazı eare: ı tında Ziraat, iktmıd, Ma1iye ve Tica- leketimizde yeni kurulan devlet mii- eder. 
ler dii~unüyor ve bu çarelerı 1·et Vckilıenıc bu maksadla ayrılan esseselerinden biridir. Heyetin ancak Denizlere hakim olmay:.ın mu-
'l'ürkıye hüki'ımetine halisane ı elliyl' yakın mebus ve teşekküller ve iki yıla yaklaşan bir mazisi vardır. hnrib bfr devletin denizlerle çev-
anlat1yor demektir. milli bankalar med.isi idare reislenl.e Bu müddet içinde umumi mürakabe rili veya Oky:.ınuslnr ~m müs-

''Teklit,, lcelimesine verilebi- umum müdürlerinden ve umumf mü heyeti bir tarafdan teşkilatını tamam teınlekc ve müst.a'merelere te.ca-
le(;(']~ lhanunın en hafifi ve en rakabc lıeyeti rei.<>lerinden mürekkep lamaya, me;ai esaslarını tesbUe uğ- bijb edemiyeceğini bu vakıa bir 
Za'l·arsızı göriinen bu şekil bile 

1 
umumi toplantıda Başvekil Dr. P.efik raŞJrken, diğeı· tarafdan da teşekkül- kere daha isbat ediyor~ 

IJU sırada yersizdir ve matlup Sa:ydmı ,u nut.ku irad et.m~tir: ler~ 1938 yılı :faaliy~tleri ve .vaziye:- BugUrı 'Aluknizde İngiliz deniz 
neticenin tamn.men aksini vere- «- Arkadr.şl;ır, len hakkında umunu hcyetı tenvır 

1 
kuvvetlerinin hakimiyet.ini k a-

bilmek t ehlikesini ihtiva. etmek- işini baş.·armağa c;_ııhşnuştı. . j bulae hala tereddüıd edenlere 
t Devlet iktısadi ~ekkü~rinin kad t:dir. Ti.irkiye ile Almanya ara- __ Heyetın, 1~3!1 :ı:ıl~ ~onuna .ar Onıki adanın içinde bulundug•.ı 
lnndaki münJScbctk'r son sene 1939 yılı bilanço ve kar ve zarar he- soylenen bu ıslerle ıştigal mecburı 

sablnrını tetkik etmek üzere 3460 sa- . . .. . - müı;kül vaziyet tt:ılyanların öyle 
İçin<le iki tar:ıfı memnun edebi-ı yetinde kalması ve te.,.ekkullerın ve iddia ettikleri ~ibl Akdenizi bir 
ı k fl h · 1 kt yılı kanununun ~;:inci maddesi hük 1 · · b'\A f "ll · · CN' vası a.rı c.rn om~ an müeas_ «es_e e. r_ının ı .. nço ormu erını iı .. ı..an gölü b:.ılinc getiı·n.t:ktcn 

l l h li · d · · miinc tevfikan muhterem heyetini7.i b :~ı....~1 k ""'J 
((! ~mış ise t~s ti a ıa e ıcm . . . . ~ te®ıt gı ı ~ e ugraşması te.şc - ·ok \lllak' oWuklarııu vı> f1 ıyuk 
bunun RCbcillerini araştıııp o u;tımaa davet ctmı~ bulunın .. l.tJcyım. küllerle ~ssese1erin ,.e işlewele- c; • • • • . . .. - · · ·ı 1amı +...-ifi ' Britanya hılkıımyetının C ıclut-
l!Cbepleri ortadan kaldırmak la- Sızlt!rı $aygı 1 e se ar ve "'11" - riD 1933 yılı vaziyetlerini fa:ıliyeUerini .. -~ 
• ? niı.den dolayı hepinize tefekkür ede- "lk cır, t tanktan Suveyşe k,,d:ır trım ve 
z.ı~ı b~lmez mi· ancak 1~ ,-ılının 1 r ayından IQU&k bir surette tcc~ etmiş 

Biz Almanlar haklnnda neden rim. soma tafüika imki1n vermiştir. bulunduğunu • rıerccede göst-
§Uph"yc dü.~tiik? Bunu Turk U;ı:ıumt topl.anlının çalt!flılla tarzı Bu arlıda h4t)':'te mensub l.ı:ızı mü- ermiş olsa gr 
nıatbuatı b::·lki bin defa izah et- mev /Utından ewc.l devlet ikbsadi te- teııass:ıııla.-m vazifeye d:ıvetlcri dola -

JHi~yin Cahid y ALÇJN ;iekkıillerini mi.irakabe için kurulmu, yıaile iıflcrinden :ıyrılınalon c::ı vaki 
ıSonu s:ıyfa 3 sütun 3 de) olan umumi -.'lürrıkabe hf"Jetinin me (Sonu Hyf.a 3 ~ütun 7 de) 

(Sonu sc.yfa Z sütun 7 dor) 

se d<' k::ıranlık H: dıım;m perdeleri 
yiiztinden yarım s.ı;ıt sonra bu gemiyi 
knybctmiştir. 

Diğer düşm:ın destroyerleri diğer 

1nglllz gemileri tarafından cenuba 
doi,'TU fakih edilmi<ı)erdir. Bu destro
yerler de koıranl1kta kurtubnuşlar ve 
tem;ısı tekrar teı<is teşebütılcri akim 
kalınıştır. 

(Sonu ~yfa 3 r.ütun 6:!a) 

ÇOLAK 
MOLLA ----·---

Tarihin eşini kay
detmediği en 

büyük pehlivan 

Koca Vusufu ve Adah 
Halili yenon bu hlriku-
16de pehlivamn haya
tmı yakmda M. Sami 
Karay&Un kalemile ga
zetemizde nkuyacak
smız. 

·-··fil 

SABAHTAN SABAHA: 

15 Ayın son Yunana kar 
bir ayı şı italya 

nasıl geçti? yalnız kaldı 

IL-JI arb on beşinci ayını tamam
r-11 ladı. Fakat altı ayın yalnu 

son blr ayında bir kara har
bine ş:ılıid olduk. Vakıa daha evvel 

ttaıya Mısırda da biı' hı>rekete ıe_. 

~bbüs etm~ti. Hal.i.iı bir de lngiliz 
som.al.isi iatill edildi. F,.kal bunlıına 

(Sonu sayfa 2 sütun 4 de); 



ER SAB 
Hindistan, bana hata - y AZAN ~ 
ğazlannı ak~rrd etmek-ı H Ali.DE 
le meşgul bır orkestra 

hissini veriyordu.,.. 
EDi~ 
ıNo. 4 

Gö,ğUnlerimizi kabartan 
bir bilfilr'1 

İstanbul valisi ile emniyet mü
dürünün gerçekten takdir ve 
ı:;ük,-ana _şayan bir teşebbi.iSleri· 

lan .alayı hışılt:.ısuu hatırlatan ne .şahit olduk: Sahılrn.lıbıra aş, 
'Sl.11arın sesi vardı. Bwilar bana kimsesiz, avare ço_cuklara mel
çok sene evvel gördüğüm dün- ce temin etmek. Hem bu ıiş bir 
yada ıinsan olmadığı devri tes- komisyon kararı olarak proje 
bit eden fenni ıbir filmi hatır- halinde kalmamış, deriıa1 tatbik 
!attı. Onda da göğün yüzü uçuk mevkiinc konulm.u~ı.ır. 

1925 t.e Hindistan bana çok 
R.~r~ı.k bir memleket gibi gö- ! 
runtiyordu. Londrada, Balkan 
~arb~ giinlerindenberi tanıdığım 
bır Hindli müslüman. !bana ~·Hin
ü!staıı büyük bir zından, Hind
lilerin hepsi mahpus t! layı,, de
mişti. 

Her gördüğüm Hincllı müte
fokkiri bana memleketinin se
faktinden, balkın fıkaralıihn

d:ın ... açlığından. bahsediyordu . ı 
O gunler<le Hmdistanı. tedkik 
ctm•<:; o!an bir gazeteci bana 
Hındıstan için müstakH olmak 1 
hir tek millet olmak kabil ota~ 
mıya.eağını anlatıyordu. "Nasıl l 
~!ur?,, diyordu. "Birkaç yü.ı -ı 
lıı::;::m, bir kar1 bin Ca.stc var!. ~ 

Hırdistanın bizlere karıısık v-e 1 
lrn.r .ınlık gelen \•a.ziyeti a~asın
dn Mahatma. C.:nndhi'nin ı:mi 
lf'.HI ?an_ ili ha.ren :.'a.vaş yavaş] 
yuk8eımt'gc başhıdı. Garbin ori
jınal ıncvztı avlıyan mütefckkirI 
\'C sanatkarları, hemen üstüne 
atıldılar. Kimi onu eski bir Hin
distan peygamocri, fıcleta. ikinci. 
hir ~uda gibi göstermcğe çah§
tı, kımi onu büyük bir ihtılalci 
diye anlattı. GünliL1< ga7.ctelcrc 
gelince, onlar adamın kendisin
den ziyade kecisinderı, çıkınk ve 
bez tezgahından, kıyaf tinden, 
yahut kıyafotsi7Jiğ-iııdcn hahset
till"'ı'. Bıınların hi~biri Mahatma 
Gandlıi'nin hakiki simasını bize 
gösteremedi ... 

Tıl büyük harbin son seneleri
ne doğru onun faaliyetinden 
bahseclilırken hir ü-ıkıın veni ta-
b . 1 ı . 
ır ~r ,nıll.aıulmn.ğa ba~lanm~tı: 
Bıri "Noıı - Cooperation idi. 

Bu ''iştirak etmemek,. md~ası
n?. geliı: J?, ~ir nevi "grev,. ola
bıürılı. lkıncısi "Noıı - Violence 
d. n .ı " ~· " 1. ı-.U ull ~ıddetsizlik,, demek-

bir mavi, havası :rütubet için- Sabıkalı, namus ve şeref yo
de, muallakta baş aşağı dikil- luna dömneğe karar 11erse de a.l
miş,gibi duran garip şekilli ağaç- nındaki damga onun bu iyi niye
lar ve salkım sa1.kmı nebatab tine ekseriya engel teşlı::ıl eder. 
dumandan btı!utlar 'gibi miip- Köprü altında, ya.ııg:m vira
hem ... Hilkat.in, ölçiilmesi müın- nelerindeki koğuklarda. barmart 
kiin olmıyan bir yava.şhkla ha- kimsesiz yavruların içler .acmı 
yata sekil verdiği bir zunan. vaziyetleri ise, üzerinde dunil
Hindistanın kapı eşiğinde zaman mıyaca.k derecede hazindir. 
denilen şeyin korkunç hakilca- lı:;te müteşebbig valimiz, oııun 
tini çok derinden duydum. Gec- kıymetli ve değerli e}emanlarm
miş, hal, gelecek, bunlar bmm dan biri olan faal -emniyet mü
ölçülcrimiz~. Belki de kuruntu- ! düriinün muavenet ;ve deliiletile 
l9:nmı7.. Zannediyorum .ki, Hin- sabLkalıya alın ~-ile kazaınlmıs 
distan.ııı asıl manasını o akşamı ekmek, kimsesiz yavruya başı: 
biraz anlar gibi oldam. nı sokacak bir yuva temiıı etmiş 

lkincikinun sabahı saat ye- J tir. Bu suretle hü:k:Umetin her 
dide Bombaya vardık. Doktor şeyden evvel şefkatli br baba 
Ensarinin birkac dostu beni va- olduğunu karatihk nıhhı.ra sin
purdan aimağa .geıdiler. O gece clirmeğe muvaffak ola.ıı bir ida.
DeJhiye gidecektim. Yani, Bom- re amirinin bu muvaffalriyeti 
hayda ancak bir gün kalacak- bütün viliyet:ıerimi7.e :nümu.a.e 
tun. O gün için ev sahibim bir teşkil edecek derecede asil ve 
miisiüm:m kimyagerdi. Bu se- necip bir başarıdır. 
vimli kan koca yanında bir de A. Cıemaleddia ~ 
Hindu !kadın vardı. Alnındaki ------=====-----
kırmızı ıişareti ile bu bamba:ş.ka Emniyet mOdtırU 

An karada 
Emniyet Müdiiriimüz :Muzaffer 

Akalın evvelki akşamki !.Tenle An
k;ır.a;ıra hareket f!L"niırtir. Müdür An
ı~arada vekaletle temasa ı:eçeoek vej 
ba7.ı talimat alarak iki güne kadar 
şehrimize dönooektir. 

ı11: 

Haktarında takibat 
yapılan şöferler 

l~ıl~ları söndürme mü.ııasebeti ile 
seyraı:eföı-ce ilin edilen gece ae!.er
Jeri ı.aıınıatnameslıw! riayet otınedik
lcri ve bazılarının da müşterilere 

mi s'kiı"at çıkardık1an ogöriitıen .26 $0-

J or ~wt.kında dun ve ~eliti gece za
bıfüır tutl1lmuş ve ba.klarında takiba-

Bir aile faciası 
Bir seyyar satıcı karı81 
ite kaynanasmı •Arr 

surette yara1adı 
10sködarda oturan Osman isminde 

bir seyyar satlcı dün sabah brl&ı Zeh 
ra ile kaynamısuıı bıçakla ağır suret.-! 
te :yarıılamış ve yar-alılar ifade vere
miyeoek bir .halde Nümune hastaha -ı 
~ ıkaJ.t'lınlm~1archr. Suçlu Osman 
yakalanmış ve ıfisküdar nıiıddefumu
mili:me 1.eslim cdilmi.%r. Yapılan 1 

tahkikata göre öteden.beri Oımıanla 

Zehra arasında bir geçiros:iilik var-1 
dır. Buna da sebeb kısmen yokluk, 1 
.lcuanen de kıskım~lıkbr. Dün sabahı 
yme kan koca bir ağız .kavgasına baş 
laı:nışlar ":l.'e bu sırada kızı ile birlik ı 
olar.ak bymvalidc de araya karıf11p 
kavgayı kız:ı,.c;trrmıstır. G~ttikçe rud-1 
deti artan Orınnn !iki kadın arasında 
!kalınca ab.-'lı çileden çıkmış önce ka-1 
rısı Zebraya ~e sonra da kaynanası- 1 
nın ilzerhıe hucum ederek ikisini de 

1 

bı~ ille ınuhtclif yerlerinden yara-! 
bmışt.ır. Kadınl. rlll yar:ısı ağırdır. 

Slhhi 'OtamGbille Niimune hastalıane
ıı:ıes.ine kaldrrılmış.lar ve tedavi altına 
al.ııımıŞlardır. Oımıunm yarın sorguya 
çekilmesi muhtemeldir. 

--:»o«--

Nafıa Vekili geldi 
Nafia Vekilimiz !Ali ıFuad Ce9esey 

dun sabahki Ankara ekspresile şeh
rimize gelmiştir. Vekil hafta talilini 1 

ııehrimizde geçirecektir. 

--•ot:-

Bir -.dam kuru ifaawye 
yedi ve öldU 

lWç-ükpazarıl::ı otw·.-ın Muı;a dün 
İ\yaknpıda aıır;ı M:ıhmudun dükkanı
na gitmiş ve kuru :fasulye yemiştir. 

lliraz sonra zehirle:ıme alfıimi göster
miş ve acele ıkaldırıldığı hastuh:mede 
ölmiıştür. Aşc;ı Mahmud yakalamr.~ş 
ve nıevcud yemekler tahlile gönderil
mi.,cıtir. Tahkikata devam olunmakta-[ 
dır. 

SABAHTAN SABAHA 

tir. Cı.:rçi, kuvvetli milletlerin 
iptidasında şiddet göstermeden 
sırf iktısadi yollarla bir memle
k?t i istil?ı ettikleri görülmemiş 
~ır hadise değildir. Fakat, istik
lalini istiyen hnngi millet onu 
kan dökmeden, şiddet göster
meden kazanabilmişti? Yahut 
kazanabilirdi. Bütün bunlar in
sa ua Hindistan hakkında vazıh 
bir fikir vernı iyordu. 

güzel yüzün sah.ôbi. Kame!adevi] 
Chaltopodhy:aya idi. Kendi.«Y, 
genç Hindistanın sol kuvvetle
rini temsil eden bir Jr..adındır. 
Fakat, beni siyasi :lkidelerinden 
ziyade kendisi alakadar etti. 
Hindu güzelliğinin cok bariz 
nümunesiydi. Ve kadWJarda bil
hassa bu örneğin ne kadar baş
ka olduğunu anlamak için Hin
distaru görmek lazımdır. Bu baŞ
kalık çene ve bilhassa dudakla
nn inceliğinde, ne.cıeden fazla hü
zün veren tebessümlerinde gö
rüfüyor. Kamelaıwı açık kahve 
rengi parlak gözlerinin üstün
deki gür siyah bJ}ları, vapur
daki manasız yoluk kaşlardan 
sonra insana çok latif geliyordu. 

(Arkası n.r) ta L1a~lanmıştır. ============= 

1935 senesinde Delhi müslü
man üniversitesinde (1) konfe
ran..; Yermeyi kabul ettii!im za
nıan Hindistan hakkındaki dü
:?Üncelerim böyle karma kansık 
lıir halde idi. Çok okumuş, c"ok 
dü~ünmüş, Hindistanı muhtelif 
cephelerden gören pek çok Hint 
li dinlemiştim. Fakat, bu ayrı 
ayrı parçaları bir türlü bir ara
ya toplayamıyordum. Binlerce 
sc1.da, fakat ahenk yok... Hin
cl istıı n, bıına hala sazları akort 
etmekle meFjgul muazzam bir 
orkestra heyeti hissini veriyor
du. . 

Hindistanın kapı eşiği Hind 
denizleridir ve vapur A<lenden 
hareket eder etme": o sulara O'i-. . .., 
rersmız. 

İlk akşam salonda veri.len si
nemadan kaçtım, yalnız başıma 
güvertede oturdum. Sandalyem 
parmaklığa yakındı. Basımı da
yadım hlf:nldıyan denize baktım. 
Siyah bir jpek örtü, altından 
?S~n ıi.izgarla ağır ağır kalkıp 
ınıyor.. Gökyüzü yıldız içinde, 
fakat, mavisi çok ~oluk. Akde
nizin rengin sıılarından ve par
lak göklerinden sonra burası ne 
kadar sevimsiz geldi. Hem de 
öyle rutubetli bir sıcak var ki, 
eller yapış yapış, insan müte
madiyen terliyor. Ufuklara ba
kı~: _B~ hasta renkli gök, etek
lermı sıyah sulara salmış, etek 
uçlarıııdaki acayip şekilli çep
ç:~vre bulutlar,. ters dih·ilıniş 
agaçlara bcnzıyor. H'.epsinin 
lcökleri havada, dalları suda. 
Bu renkler, bu hava, bu ses.siz
~ içinde hareket eden b~ 

nlSabah 
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DiKKAT 
cVonl Sabah» a glSnderllon yu:ılar 

Ye evrak neFodlleln odlımHln iade 
olunmaz ve bunların kaybolmaların. 
dan dofayı hlg bir rn .. ııuyıt kabııl 
edilmez. 

Vatandaşların 
nazarı dikkatine 
Evlerin 
dikkat 

maskelenmesinde 
edilecek noktalar 

Yarın akşamdan itibaııen •hava 
tarruzlarına kar~ı ısıkların söndu
rülmcsi ve maskelenmesi> nizamn.:l
meıslnin tuısru;i meskenlere aid 
hük:iımlt.-ri de 11.atbik olunacaktır. 
Bu itibarla tsttiubul :ı.·ilnyeti, halkı 

maskelenme işlerinde tenvir etmek 
üzere bir beyanname neşretmiştir. 
Bu beyannameyi aşağıda veriyoruz.: 

Vilii.yetin Beyan-emesi 
1 - Her ev, pencere, tara.sa, bal

kon, kapı ,gibi bllUmum menfezleri 
siyah bez veyahud ikfti:ıd ile gayet 
sıkı olarak hiç bir aralıktan ışık 

S1ZnUyacak şekilde kap:ıınahdır. 

2 - Kırmızı, sarı, yeşil gibi renk 
veren örtülerle maskelemek yasak
tır. 

3 - Apartmanlarda bilb~ mer
diven pencereleriyle hava aralıkla
rına tesadüf eden mutfak gibi pen
ccs-elcrin de tamamen maskelenmesi 
lfwmdır. 

4 - Apartman, o1el, ga.Uno, han 
gibi binalo.ruı kapılnrında ve antre
lcrinde yanan Uımbalarm koyu ma-
vi .renkte ve tiz.eri maskelenmiş ola
rak sokağa ;ıydınltk vermiyecek :;e
kilde maskelenmesi lfupmdır. 

Dükki.n, Mağaza ve emsali 
yerlerde ya.pdacak işler 

1 - Sokak, cephe, ııwnar.a, rek
am gibi bilümum tenviratın her ne 
ııekilde olursa olsun yakıhnas.ı mcm
nUdur. 

2 - Dükkan ve m:ığazalann vit
rinleri tamamen m:ıskelenecektir. 

3 - Sinema, tiyatro, bar ve müma
sili gibi umumi yerlerin antreleri yi
ne maskelenmil koYU mavi lAm.ba ile 
sokağa aydınlık sı:unı)'BCak ~ilde 

olmalıdır, ,·eyahud ~arıya aydınlık 
vermemesi içi.o iç içe iki kapu olma
lıdır. Birinci k.apı açıldığı zaman 
ikinci kapı kapalı bulunmalı' ve bi
rillci kapı kapandı.iı ~ ikinel 
kapı a~alıdır. 

4 - Ampullerin U7.eriııe muhtelıf 
renk kfığıd yap.ıştı.rmak suretile mas
kelemek yasakbr. 

5 - Bilumum dü.kkanla.rdoı her ne 
sekilde 1llursa Olsun dışarıya aydınlık 
verecek limba y:ıkmalmı. memnu -
dur. 

Jla.lktn riayel edeCeği husas&t 
l - Bollun k:Ullanacah el ieııer1<!ri 

de mavi :unpul Vc:f<l ıboya .ile maskc
lendirilmelidir. AQlk ıltullanoınl.arın 

Uıno:ı.ları al.ınac..t:tır. 

2 - Karonlıkta halkın yohln sağını 
takil> c::tm~i selö.mctle yıi.rümek nok
t;ısından lfüumludur. 

3 - Elektrik !fenerlerinin vesaite 
kar~ı tutulması ve bilh~ gelen oto
mobıllcre karsı tut.malıır:ı kazaya se
bebi:li ct vcreceğiDden bu cihetten 
h:ılkııı sakınmaları lllzımdır. 

4 - Bu mcskclemenin nihayet 
1/12/940 gününe kadar ıikmal edil
miş olması liumdır. 

O gece yapılacak tet'tiide maskelen 
ınemiş ışık goruh1rse emre riayet 
ctrniyenleı· hakkında knnunt takibat 
yapılacaktır. 

lstanbul Valisi N. 

Ahmed Kınık 

Beden t:erbiyesi mükeHefleri için 
Beden Tı:1"b~yesi mü~ellcfiyeti 1ta-ı 

nununun hiiküınleri daırcsinde mun
taz:ıman bedeni hu.rekat yapmağn 

mecbur mükelleflerin pasif korunma 
islerinde ~~lıştırılmnsı hakkında tet
k.kal ~ npılmaktadır. 

Şimdiye kadar bydedilenlere na
zaran 1süınbul belediye hududlan 
dahilinde 5000 ve bclewye b,ududlıırı 
ho.ricındcki kazalarda da GOOO mükel
lef 'ardır. Bu sureUe pasif korunma 
işlerınde bilfiil ç=ılıştm.tacak- olan 

elemanlıırın mikdarı 11 Q1n genci 
bul.ıhaktadır. Yakında bu hususda 
k:ırar verilecektir. 

MAARIFDE 

Kahvehanelerde tu
tulan talebeler 

lstanbulun muhtelif mıntakaların
da polıs tarafından yapılan sıkı tertis 
ve kontrollec neticesinde yeniden 
ders saatlerinde kahveh:ınelerde va
kit geçiren 20 talebe yakalanmıştır. 
Bu talebeler derhal ır.cnsub oldukla
rı mekteplere göndcrilr.ı:__ştl.r. Bu tale
beler hakkında bir defaya mtınhasır 

olmak üzere 3 gün ta dı ı uvakkut 
cezası verilecektir. Su 
lıallııde bu talebeler m ı 

mamen tartlolunacakl rdır. 

15 Ayın son bir ayı 
nasıl geçti? 
(Baş tarafı 1 inci sayfoda) 

ikisınde de ciddi bir çarpışma olına
:ml!;, İngilizler somaliyi tahliye etmiş 
oraya italyanlıu· girmi~; Mısır üzerine ı 
bir l talyan fazyiki ol.ıcaguu seı.en 

tngıli:iler Sidi Bıırraniye kadar ki.içül: 
bir l\oiısır Lopr<ıgmı Halyaıılara yemlik 1 

bırakmışLardıı·. 

OKUYUCU. "\ 
DIYORKI: 

Deftardarlık tekrar 
tavzih ediyor 

Gazetenizin 29/1 l/!>fO tarihli 927 
numaralı nüGha.r.lnın ikinci sahüe
sinin beşinci sütunundaki okıı)~cu 
eliyor ki başlığı <ı1tında neşredilen 
Hakkı Tezer-in mektubu okundu. 
Hakkı Tezer ~5 numaralı mahal

lin lreııdisine aii olınadığmı mahal
le mümessili ~afındaıı kendisine 
aidfyeti beyan edilmesinin -solıve 

müstenit bulunduğunu ve komşu
larının bu hususta zabıt imuılan

roamış olduklarını nıusırran iddia 
etmektedir. 

füılbuki bu hıidfr.ıeye ait itiraz 
dosyasında mevcud yoklama 'kı:ıyıt 

suretinde muhalle mümessilinin 
im.usı bulunmakla berı.ber mnhal
linde tanzim edilmiş olan zabıt Yıı
raknsında müştekinin ayni cad
dede 29 ve 33 numaralı mahııllcri 

. .işgal eden lcomşularının da :imza
lan olduğu görülmü!jtür. 

~şıkların lam 
kararldması 

(Ba~tar.ıfı 1 inci sayflıdaf 

nacak hata ve noksanlarm il[. 
mali için tedbirler .alınacaktır. 

&ıiLierin ;ileri alınması 
Dün akşam saat tam 24 de 

bütün Türk.iyede saatler bir sa: 
at ileri ahanarak bire getiril
miştir. 

Bu itıöarla dün akşam saat 
24 den J.tibaren yaz .saati tatbik 
olunmağa başlanmışbr. 

Üniversite direktörlüğü yaz 
saat.inin tatbfai dolayısile del'B 
saatlerinde bazı tadil-8.t 'Ya.pmll
tır. Bu tadilatı aşağıda veriyo
ruz: 

Ünh-ersitede ders saaıtleri 
1) 1/11/194 tarihinden itiba· 

ren fakültelerin ders zamanları 
yaz saati itibarile saat 9 da-baş
layacak ve 16,5 da nihayete ere
cektir. Yalnız Tıp fakültesinde 
ledtis:...t sabahleyin saat 8 5 da 
başlayıp 17,50 de bitecektir. 

2) ])il dersleri bu sömestre 
mahsus obnak üzere 16,5 da baş-

Hakkı Tezer esasen mezkur 
mahalden el-Olayı tarhedilen ver
giye bu mahallin kendisine o.it ol
madığından bahisle evvelce itiraz 
ctmi~ ve tetkiki itira7. komisyo
nunca yapılan letkikat. neticesinde 
iddiaları varit görülmiyerek t:ırhi
yat tasdik edilmiştir. 

ı lyaca.k ve 18,20 de nihayet bula
caktır. Her talebe haftada yal
nız bk gün birbiri üzerine iki 
kur ya:pacaktır. Uzak yerde otu
~~nlar dil derslerinin ihtiyarlli
gınden istifade edebilirler. 

Ka7..ai mercikıree temas edilroi~ 
ve karara bağlanmış lıususalm 

ıidal'e<ıe tetkik ve ıslahına kanuni 
ıhültiım1er ınüsaid değildir. 

Temyiz ıkomicyonw1ca ittihaz o
lunan 'tt>ınyiz talebinin reddi hak 
kındaki karar <ıleylıiııe mükellef 
Devlet Şiira:;ıııa muracaat etmek 
hakkını haizdir. 

Keyfiyetin tekrar tavzihini rica 
ederim. 

YENi SABAH - Ddterdarlılc 

makamı yukarıdaki tanihi ile ı.·a
ziyeti bir kere daha teşrih etmek
te ve müştekiye Laldb elme..<;f Jiı -
zım gelen yolu gusteınektedior. Bi-
naenaleyh bu .meseleye kapanmış 
na7.arile bakmak ie<ıb etmektedir. 

Sabıkalılara ve ,yoksuı-l 
lara İf bulunuyor I 

1sU:ınbu1da bulunan işsiz güçı;liz 

kimselerle ba.ıı sahıkıılıların ıslııhı 

ha~ .etmeleı·j i~in Vali ve Bı-Jcdiyc j 
Reısı doktor Lutfi Kırdar çok )iayn
nı dıkkat yeni bir tesebbih;e g riş
miştir. 

Vali ,.e belediye reisi Emniyl'!t Mü
dürlti[:ü ile muşterek olarak bu gıbi
lerin belediye işlerinde ı;alı;;.!wılma

ları ic;ln foaliyc!.e geçmiı:tir. 
Şimdıye kadar buıılardım 300 ta~e

si tesbit edilmiştir. 

Bunlar içinde 10 kadm \"e 30 tane 
de çocuk vardır. Çocuklar Dm·üliıce
zcye göııdel'ilmiş ve digerleı i de Ga
latada Liman dairesi ~anında .hnz.ı.r
lana.n btr binaya yerloşl.ir..lı i~tir. 

Burada kendilerine ufak bir iirret 
uıııkahilinde tabldot yemek te \"rri
lc('ektir. 

'3) 1nkı1ap dersleri 17 den 
17,50J'e1kadar ya.pılaeakbr. Yal 
ruz c:ar.şamba g'ünieri bu dersler 
16,5 da başlayıp 18,ilO da bitiıi
lecektir. Salıya :ait dersler de 
bu su.~·~Ue ramJmış olacağından 
salı g·u.nlcrı birinci sömestirde 
iııkılap Ciersleri vcrllmiyecektir. 

4) Serbest konferanslar salı 
günleri :saat 17 de ba§layıp 
18.20 de itirilmiş olacaktır. 

Siarma 1111.a:ti.nelerinde tadilat 
ı:lstanbul sinemaları da yaz 

saatinin tııtbiki dolayısile seans-ı 
larJ:r:.ıda tadilat yapmışlardır. Si
nemaiarın yeni seans saatleri 
1 - 13 - 6,30 - li>,30 ve 21 olarak 
tcsbit. olunmuştur. 

is lbanl>Jt~ kasa sa.atJ.eri 
2 kfınunucvvel 1940 pa2artesi 

gUnünden itH:ıaren İş banka.sırun 
kasa saatlerimiz şunlardır: 

!l,30 - 15,30 
Cumartesi günleri kasa saat

lerim iz sunlaı·dır: 
9,3Ô-11,30 

Feci bir kaza oldu 
En·~lki r.ccc sa.at 24 raddelerinde 

feci bir tranway k:ızası olmu~ ,.e Fa 
tihdc o(urc.lugu tcsbit edilen Cafer a
dında bir $'DÇ sarhoş tıir halde Şiş
hane yohıısumhın inmekte iken \"at
rnaıı 1-:folduaın .idaresindeki 54 ~-ayılı 
Aksaray - Iforl.;-iye <ırabasına atla-' 
ınak Ltodiği sırada cii.işüp tnıı:nvııy 

AıltPı., sı1':1~1uş \'e iki bac:ı::ı birden 
kcsilmi$1ir. Yaralı genç suraUe sıhhi 
oton obilc alınarak Beyoğlu hast.1ıa
ll<'Sine .k 1'dırılı::·ı; ise de hnyataıdan 
ümid kC>5il:n:s gibidir. Tahkikata de
v::ım olunrıın'ktadır. 

·Deniz Altahın bir hazinesidir. Biz 
oradan çıkardık, saihk1 • diyorlar. 

Sultanalımed hirlnC'i sulh ceza 
muhkc·mcsi:ndc cidden me:aklı -ve 
QOk garib bir tesadüfün birlcfl1,irdi
ği l •enzerlik ve yakınlıklnrla 

dolu -bir hırsızlık davasına 1.ı:ıkıldı. 
Suçun mahiyeti evvclemirde dur

sızlık> olarak ~örülüyt>r ve s~ı-ı;h.ılar 
bu iddia ile mnbl;:emeye ver.Imiş 
bul unuyorlaı-dı. 

Dört da~ıç Meluncd, dürdü bir
den CT!Vab 'erdılcr: 

- iliç bir zaman kabul etmeyiz. 
Biz ::ılnımızın terile kazandığımız 

parayı yiyen nmnuslu da!gıçl.arız. 

Kimsenin malına tenezziil etmeyiz. 
- Y .. bu bomlar? 
Bu sefer en başda olan dalgıç 

Melımcd revnb 'erdı: 
Bu hırsı~ğ.ın f:ıilleri olduğu id- - lliık:im bey! Biz her güneşli 

Yazan: 

Prof. Salih Murad Uzdllek -
Keşifler, ihliralar 

tJÇU$ 
İyi havada uçarken }cesif bir sis ta,,. 

ibakasma düşen bir tayyarecinin vazL, 
yetini bir düşi.inünüz. Gözleri yerden 
kesilen tayyareci işini lıisleril:e değ.il 
önündeki. cihazlar'la yapmak mecbU~ 
riyetindedir. Pilotların çogu hislerine 
bağlı olup cihazlara pek ititnod & 
meıı:ler. 

Yeni tayyarelerin pilotları önünde 
bir alay cihazlar var. Bunlardan btri 
irtüa.'. digeri tayyarenin bir Jn[u;ta• 
kim üzerinde UÇ'Up uçmadılınt ve 
puslıHıı da tayyarenin >tukib .ettiği ro
tayı (ciheti) bildiriyor. :Faıt.ıt bu ci
hazlar bir rüzgar yüzünden tayyare· 
nin ne kadar düştütünü veya yıne 
riiı.glir d9layısilc siir:ı.tinin .nekndar 
düştütünü bildirmezler. 

Bu cilıntların aciz kaldıklan ~r_. 
lerde radyo bikon (yabud radyo fe.< 
nel'lcri) dedigimiz istas,.oulnr i~ ya .. 
rar. 

Bu bikoalar sulh uı.manındo. hava 
postalarının muntazaman çalışmaJIJnı 
temin ederler. Londra ile Pnris ara ... 
sınd:ı çolı[?an tayyare postaları hava 
ne kadar sisli olursa olsun bu bikon· 
lar sayesinde pek emin olarak munta 
zam sef~lerini ya_parlar. Eskiden :aia 
ytizünden hnz!edilen veyabud tbii,yi.llC 
tehlikeyi göze almak suretile vııpJ.an 
seferler şimdi emniyetle ynpılabil .. 
mektedir. B:ricik müşkül inişe ınah .. 
-sus sahayı koyu sisiu kaplamasmdaD 
ıibarettir. 

Ger.çi radyo bikon Qn iki seneden .. 
beri ıımeli sah<1ya cıkmış ise de bun .. 
ların iarıbi 1920 :-enesine kadar .ei'" 
der. Harbiye nezaret.inin yaı,tıfı ıtek-< 
life göre Amerika milli .fiz.ik lilbora .. 
tu,·arı hava seferleri için bir (cihe~ 
radyo sistemi) kurmak üzednd~ .ı-i-< 
ier~re başl:ın11ı;tı. 
Bulwıan bir n;;ule göre yerıie ve ci· 

~letleri maJüm olan iki hufiuısi tınterırri 
göndermiş olduğu radyo dalg ılım taf, 
yaredeki dinleme cihazile .almıyordu. 
Bu iki antenden gelen dalga şıd
detleı:inin müsavi olduğu r:nınUıka 
v~y:ı hat tayyarenin t.:ı.kib edeccğı 1'0-
lu \·eriyordu. Bu sisi.em "\-nıeı-ikııda' 
Waşington ile Daytonda tecl'ube edil· 
di. Bundıın sonra ordu mühendıslcri 
bu sist,..nıde mühim "Uıdiller y::ıpnuş -
l:)l'·dır. 

Bu usul lrnlaklarımızla bir Se9 

membaının cihetini tayin ctınek usu· 
lüne bcnz:or. ıBh- ses membnından ge
len ses dıılgalnrı .iki kulağımıza :ıyni 
safhada gelmezse bu ı:afh., fark.ile 
membaın cihetini otomatik oL,ra.k LJ.· 
yin ederiz. Fakat bu iki ses dalgası 
:ıyni safhada gelirse membaın cihe· 
tini t;:yin edemeyiz. Diğer t.:ıbirle 
kulaklarımız .arıısına vaslcdilcn mus
t::ıkimiu ortasınd,ın bu mu la1 ime :ı
mtıd olarak gcc;cn bir müslevidc tıu· 
lııoan l>ir ses membaının mevlciıni 
ıtayin ede.mcyl7. Yukarıda mı, aşağı
da mı. s::ıgda ını, solda mı, öniimuz· 
de mi, arkamızda mı'.' B:mu kestire
meyiz_ Bııııun gibi iki ra 1yo ist:ısyo· 
nwıdan g~len clulgnl::ırın ayni şiddetle 
:ılındıii,ı bir müst.rvi vardır. 'Pilot 
bu malt1ı:n ınüstevide bulunmakla 
tayyarenin hangi isEfk::ımcltc ve rıe 
kadar irtifada bulundujunu kestire
bilir. (Rodyo IJikoıı) Jarma aiıl ma· 
lünıatı y::ırına bırakıyorum. 

HARB 
VAZiYETİ 

12 adanın vaziyeti 
( Baı tarafı 1 inci uyfada) 

i talyanl:ır iıarbe girdikten son
ra Oniki adanın hiç şüphe.,lz mut.ad 
erzak stokl:ırı me\·ctıddu. L1kin 11fın1 
harbi muteakıb İn,\'!iliz filoları Akde
niz s:llarım füılyanlar:ı h::ırom edh·e
rinee bu stoklar, yen.ilcnememel: yü
zünden, yav-aş ya\·aş azalmış Vl: nilıa

yet ahalisinin ekseriyetini t:ılihsiz 
Rumlaı· ve Tüı·klcr teşkil eden bu 
bahtsız topr:ık p:ırçalarındıı yoksul
luk !Aitıin şiddet.le lıaşlrunıştrr. 

Gc:-çenlerdc İtalyanlar t:ır .. (ından 
tc' kif edilip (!,eros) adasrnda bir 

din edilen diirl ki iden birinı:'si... ha\'Uda ayna ile denl?.m dib'ni arar, 
M~hmecl i minde bir d. J;tır;dı. ~rar bir şcylcr bulursak dolar, çı
İkmcL nio ise adı yine Mehmcddi... kormz. :r·- er r,ıhibi çıkarsa bi.ı.e ik
Ve şu tesndüfe bakın ki ınesleğl, işi ra'"!'lıy •m,. 'cr:r bununla lrnmrat 
de dalı;ıçlıktı .. üçüncü su;luy r.c- ed<!rız. ~ r srrh.bi çıkmazsa mal bi
linoe .. Bumın dı da Jine Mc-nı ro 2im demc\Ur. O zamnn da satar, 
ve mesl~i de ıd lgıçt.ı. Ya 'd ·,dün- par:ıs:.nı alU', böykce i:,cçiııip gide
<'Üs\i? •. O da 1 ır dalgıç Mebmec1 de- ı·iz. Bu borul.w-ı da I.ıi7. denizden çı
gildi ya <ırtık? Elb 1 ba "u:ı hır iş - l::::n!.·k • .Bir zamıın beklettik. Sabib 
kbı \ e ıbaS}<a bir t:cll clacaktı .. Fa- çık&.."1 olmadı. Bız de sattık. Bir yer
kat hayır .. inadına onun d.: adı Meh den .çalmadık ki hırsız olallın. 
meddi.. onun da bir tek mc::lcği vnr• - Amma bu borular Devlet De-
clı ve o dn ~adece dalgıçtı. miı:;:olltırının lmls? •. 

ı 
müddet alıkonulruı «Sakarya vapu
ruımn müiett.ebatınm do. ::ınl.ıtt.ık.lıırı 
,g~bı Arş'pelde füılyan hakimiyeti al

tındaki adalar halkının .iç;ndc buıundtl 
i,iu malu·umiyet elimdir\ e işin en fe-

t.,,tc size d0rt suçlu ki dcirdü de - .Nemize lfız.ı.m bizim!. Mallarına 
Mchmed ve dordü de d~lgıç. -sahih olsalımiı. Bu kadar l.ıymetll 

Tutullı.n z::ıpta göre bu aört dal- .imiş madem ... Kendileri çık:ırttırsa
gıç Mehmed II::ıychırpa~a tanıflurın- lardı. Eğer biz iıöyle hep dl'.'nize 
d::ı denizden 16 tr.ne islim bonısu düşmüş m~lı olan müşteri beklersek 
çıkamı~ar ve bunları s:ıtıp paıı.ı.sı- nçlıktan öli.irüz hak!ın bey. Açlıktan 
nı alnuslarclır. Halbuki bu borul.ı- ölüruz allınallah. Bereket ki deniz; 
nn sahibi Devlet Demiryoll ndu·. All lnn biıyük hazınesidir ve bizim 
Kendi mal!.-ırı olmadığı halde b"nı- oradan c;ıkardığımız sahibsiz mal
ları satmul:ı.rı 4hırsızlıb isır:ıdııu iar hc1Ali mlnalfoh bizimdir. 
ileri surıneye vesile olıııuş ,.e mah Hakim ncşid dtışi.indü, taşındı ve 
lk.emcye sürülmüşlerdi. suc;du bir hırsızlık v:ısfı ve erkanı 

.Hakim RC$id dört d~ç Mchmc- ı;öreıniycrek ,·ak"ayı l'Ddecc hukuki 
de sordu: mallİJ' e .buld ı. Dov. cıl :-ın hukuk 

ınah.kem ·ue m. · racqa rı Jilzumu 
- Balon &ize hırsız cli~o.lar, Ne nu ka.ydc..'tleıck dört da' ıç !\ı'kınnıc-

derıtlni:ı:.? de ~>eraet kar::ı.rı vcıdi. 

ci ciheti bu \ :ıziyctin gıttikçe müş -
külleşeceğı ve buhranın gün geçtikçe 
tahmnmuliers:ı bir hal alncagıdır. 

1tııly ... n1ar jstcdiklcri kadar Akde
niz iç;n ~bizım deniz> de$inlcr, re;.ılite 
ve hfıdiselcr lııı kuru iddiayı gecen 
her sa::ıt cfaha ziyade vazılılns:ın bir 
katiyetle tekzib etmektedir. 

Bliyiık Britanyunın inkfır kabul et
mez h.':kimiyeti karşısında Halyan 
miıslemlekeciliglnin Oaiki atlaya cr
geç \eda etmekte muztar kafacağına 
muh:ıkkak nuz:ırilc bakmak ic .. b edi· 
yor. 

Denizlere hi'ıkim olanuyan millcile· 
rln erişemiyeceklt"l"i müstemleke \·e 
m(ista'merelerc tesalıüb ccl memeleri 
denizciliğin ezeli ,.e değişmez brr lta• 
nunudur. 
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llarbdcn evvelki vaziyet bu 1 
ınüddct z fında mühim suret
te tadılc uğramıştı. Fransız ve 
1!-nlyan refı!tlerim, hükumetle
tmdcıı dognıdn.n doğruya. al· 
tlıkları tnlimat üzerine, Alman 1 
noktai n:ızarım kabul ettiler. 
Bunu söylemek için İngiliz se
f~rctıne beni görmeğe geldiklc
:rı vakit ya onlar gibi hareket 
e~mck, y:ı.hud evvelce majestc
:nın hüklımetiııe keyfiyeti iş'ar 
e~med"n bunu yapanuyacağımı 
soyJemek mevkjınde ltaldun. Bi· 
tinci şıkkı kab:ıle karar verd:.nı. 
Çünkü ooyle harel.et ctmeklo 
evvela plcbiscitc"lerdcn ictimıb 
etnıe) i, saniyen Almu:.ıl:ır:ı, son· 
t'll nenöi khlerine tekrar tadil 
l'trı l'~C kall:makta zorluk ı:e· 
kc:ı d ieı.ı bir hatta mıhbmnyı 
~i.ır: ... .,ıb g< rdiim. Bu hattı hen· 
dılerı istemı. oldukları için aı1ık 
onu debrıştiımeğe teşebbüs cdt!· 
ltıezlerdı. 

Salı ;en Alman tnlebi fikrim
~e. o dakık da ka.rşıla.'1tı3ımız 
ılu tezin en doğrusu idi. Ayni 
ı>.un1anda scf ırleri Ribbentrop d.ı 
Olduğu b.tldc sonraki bır içti
ltıada. A!ınaıı hi.tkümeti tarafın· 
dan kullanılmış olan usulü derin 
nuı ette takbıh ett.igımı ve lnına 
~krar tev('Ssi..il edildiği takdirde I 
~zı olmaktan ise büsbütün is· 

fa etmek iizerc h ükümetimin 
tııü .... a.ıdesıııi istiy&:cğımi ac:ık· 
~a unl ttıın. Hakikatte Alınan
lar l.enuı eı min :i.ntıhap ctmis 
0lchıkln~ h ... ltı lehlerinde tadil 
ttlirmc · ve aenişletme - e ko-n. b 
lı~ }onu ıkn:ı i in bir te cbbü.c:;-

le bulundulnr. Baı·on Vllll Vciz
~ckcr He \•uku:ı gden bır mü
lak ... tta bJiı~ hicbır zaman mu
~~faka.t cd miyccegimi süyle
l ırn e oı u i"'tifu ile tehdit et
ı 1nı. l • .uun uzerine Alınan lıü
•lıtnc · o . ..,,manki davı:ı.sındnu 
'a.z'"l'Cti. :aı~at hedefi yahut hıç 
0 nınzs.ı h ·nun bır kısmını son
b~ Çekler e <Ioğrudan doğı·uyn t rnüzakere ile temin etmeyi 

llfJiinüyordu. 
rnıo hudutlarının kabulii 

11lcbiscite 'lcri lüzumsuz hale 
~kuyordu. On te,.rinievvel .e 
~:dcrlC' Almanlar .ırazmd.ı 
.l{nıd n do.,,rn ~ a · birli~ .., 

~uzakcrı.: beynelmilel komfa
~ ,.m un •. :y i ltı mının içtiın.ı.mı 
f°·Yti ın yy n bır z mana t '
dk ~tmcf,e kfüı gelecek derece
c~ ılerlem;ş 1Jul ınuyordu. İkm-
ı Perde nilıa>.•cte ermi~ti. 
l. DORDÜNCC BAP 
kinci perde n.r:ısı. hinihten 

SOnra l itlerin nı~s·ilfuneli 
~C~'nci ~ l l komisyonun me
~i neti elrndil:ten sonra; Ber
cl ~ ter ..::1.m k f ii" en ımkföı 
,~esi.ne girer girmez orad n 
it. l~m. l"' n, b.tta'Ji, Hitlcrin 
<l ~~Ulll} .. ti \'C Çekler hakkın-
1}lı:ı nihai niyetlerinin n mus
~~tiı ~ ı h. kkında son derecede 

0 ~llheli ıc.lim. :B'akat. Pragda 
~~_le bir t.ükfunct iktidar mev
l!:ı.ne geçm · ;ıti ki Alın nya ile 
l°l!t bırJiği yapmaya samimi su
~ te çalı tı. HiUer Sud tleri 
b~ geçirm · şti; y gitne hedefi 
Chndan ib ret olduğunu Mr. 
rıı· <lnıberl iıı'c aleni surette te
ta111 eylemişti. O. un ic·n, dos
bıÜte· hissiyat lre !"yen bir Çek 
tı·· ~?netine b"raz alicen p \•c 
~~t bir murunelcde buluna
%~'1 ümid edilebilirdi. Ma ma
~ • ben t ıinievvelin ort.,ları
!ıaı do"'ru tam:ımile ümid"'.z bir 
ha de İnc-ıltercye ınlit.evecc..:hen 
tıı.;ek t ettım. Serbe.,t bir me
~ t t oma idim Berline kat.iyen 
J r· d..ı.hu dönmczd;m. Hitlcı usul ltjh gerek Godesbcrg'd ,. ! ·i
lcı te gerek llerlinde beynclmi
tla komisyonun içtimaı es,ıasm
ttır benim içın o kadar b tl"hi 
~t ette_ u:-aıum olmuştu l.i r.ef
~11~c- ıstikr htan baskı:ı. bir ~ey 

e''l<llUa imkan yoktu. 
~a Undan lı::u kn. ben hasta bir 
~ ~ dım, g ccn aylar zarfın
~% a 'tab.:nmıştım. Bir iki haf ta 
~at l'a ~ir t"davilıancdc arucli
~j e.clılı:ni ~tim. Dört ay her 
~elen tam men uzakta l:al
~1ı'i • Ancak Hr.Standfnrd Ca
lht/1 ~yrcte ş yan mehar,;;t ,.e 
1 il~~ra.ı saycsindcdlr ki az çok 
ılı:ı~nı. Şubatın ortalarına 
~l{ tekr r vazife ifa edebi
~~ bir hale az çok gelm.iij
~t!k licr1 alde r~k değil az de- ~ 
~e:b daha doth-u olur. Benim f ;ı~ <ıri gaybubetim büyük bir 
":'llde e~ te! kıl etmiyordu. Ber
~ ~ "h~un a idim bazı §eyler 1 
~ " ılirdi demek istem.iyo
lıı"kte li'akat Almnnynnın geçirS olduğu dinamik ·:ıfha 
faYbuı-~a dört ay çok uzun bir 
Yle '"~ teşkil ederdi. Alın'l.llya 
~ ınu tştahalar besliyordu ki 
~ lidet Yon Avusturyalının ve 
~ b Alınanlnnnın Reich'a. il

Unları artırmŞ:ı. 

Bundan ba.']ka, bu müddet es
nasmdcı bir takım vaknlar oldu 
ki daha sonraki ınkiş:ıflar üze
rinde mühim tesirleri göriil
mü,. tür. Bunlardan birini teş
rinisa.nide yahudiler · aleyhinde 
Yukua gelen ve bilhassa tertip 
ve ihzar olunan mezalim teşkıl 1 
eder. MüYazencsiz genç bir ya
hudi tarafından Pariste bir Al
man diplomatının öldürülmesi
nin iutikıunı olarak Dı·. Goeb
bel<>"in propag:ınd:ı ma.tbuatııun 
foşvikile ve Hinm.ı.ler'in gizli :r.n- 1 
bıt sının ı:c müfrit na2.1.k1:in suç 
ortaklığı ve fiili istiraki ile sürü 
sürü Alman aşinası orta çağlar 
barb rlığına rucu ettılcr ve ya
hudilcre knrşı o kadar şiddetli 
feıı.t muaıneleier keyfine daldı
lar ki orta ç.ı.ğlarda bile bunla
rın mi::>aline zor tesadüf edilebi
lir. Bütün harici dünyayı mu
tazarrıı· ettiği kadar namus
lu Almanları ela müteessir 
eden bu nefret verici haller 
kaı.merli idiler. Yapılan şey
lerden birisi son derece men
fur ve müstekreh idi. Yani 
yahudiyi öldünnek yahudinin 
mallarmı ga~betmek ve kovul
mnlarını tesri eylenıek ve inıka
nmı temin ediyordu. Diğeri, 
rnahJut bir daire dahilinde kal
sa idi akıl erebilecek bir şey 
o!ıırdu. Hiç ciiphc yok ki Alınan 
utorıteleri başka bir yahudinin 
Crynszpan'ın muvaffakiyetiıı • 
den cesru-et bularak onun misa
lini. takip etmesinden veya Hit
lcrı yahut kendilerinden birini 
öldürmesinden korkmuşlardı. 

;.\faamafıh, Almanların aldık
ları müfrit ve gayri insani in
tikam, Jrnndi noktai nazarlann
daıı. inanılınıyncak derecede ap-
talca bir hareket idi ki hasıl ct
tigi netice itibarile son harpte 
Lusitanıa'ıun batırılmasına ve 
Ca\·cll'in kurşuna dızılmcsine 
benzerdi. Bu sebeple dünya ef
kib ı -umunıiyesini tamamen 
aleyhlerine çevirdiler. Düşman
Jarın1n en mahirane 1n·opagnn
daları bc.ıylc bir muvaffakiyct 
temin edemezdi. 'huı.mafih ha
r· le ::i \"C bilhassa doktor Be
ne 'ı l il ica etmi~ olduğu Birle
ı;ik \.merikadrı ki nefret müp
hem bır nctıcc hı.: ule getirdi. 
Ç1.:!< . 1ovakyada Jmruı ale>yh
L<ıı·ı olan kısmı yahut, Almanla
ı ın ~ vdi ~i tabir ile, Bene:ıdle
ri, tckrat' b:t1jlannı knldırmak 
\ e Dr. Ifacha ile l\L Chnval~ 
kovsky'nin Almanya ile daha 
iyi münasebetler te::.i i .7, lWlda
l(i itiJ.afcuyane gayrd.Icı ini aldın 
bırakmak hususundo tesci etti. 
Birkaç ay sonra Hıtlerc Münih
te nncak yarısının tn lını tatmış 
olduğu kirazın mütebaki parça
sım da yutmak için mazeret hiz
ınctıni gören şey bu kısmın hu
sumeti idi. 

Benim dört aylık mecburi 
g ybubctimin alakaya şayan 
ikinci hadisesi yalnız Miinihten 
sonrn Hıtlerin aksülılıne1leri di
ye balu:ıcdebilcceğim hadiseler-ı 
d:r. 

E\'ve!a eyllıl ayında Hitlcrin 
hedefleri neden ib3.ret olduğu 
nçıkça anlaşılma]>; ikfza eder. 
Südet nr3.Zbinin ilhakı suretile 
Almanyanın vahdetini tamnm
lam '• ıçin cçıktan açığa izhar 
etti - ı arzudsn t amile ~ yrı 
olarak, Çekleri ve bilha ·a Be
neş'i •ezlil etmek istiyordu. Ma
yıs b ıhraumdı:ın sonra. Cekler 
Almnnyayı ileri yiirUrrİektcn 
~encden şeyin sadece kendi sc
ferlx!rliklerinden ıbaret olduğu
nu knti surette ilan ettiler. Çek-
1 .. re rörc, Hit!eri verin otur
tan ve ona "Hayır., kelimesinin 
ne demek oldu~unu oörcten 
kendileri idiler. Böyle b" tavrı 
har1.:ket herhangi bir fazla h s
sas dıktatörü Pon derece kızcl •· 
mnğa kafi idi. O tariht.e-n itiba
ren ... Hıtıı;r ic:ap edeni yarmağa 
\·e Bencs e bır de 1 ,-erme -e !17.· 

mctmisti. 21 m yıs an ~ onra, 
Hitler Çel·osloval·y yı kııvvet 
ile e;mek icin l·a"'d"n bir vccile 
arnm ~ ç lıfltı. l{tiç\ik bir haı·· 
bin yeni ord~ısuna l .. · mlu ol
du'İlJnu hissettigi itim d Ye tec
rübeyi vereceğini de takdir edi-
yordu. (Devamı ,·ar) 
~ 

İngiliz 
ticaret 

- İspanyol 
anlaşması 

Ncvyork, 30 {a.a.) - Associated 
Pr ajansı bildıriyor: 

lsp:uıya ile tııgiltcre arasıntlıı 

cski:Jnd~n cok daha g~ bir tica
ret mı...Wıedcsinin r.kdi !çın yapılan 
goril meler n bnyct bulmustur. Yeni 
anlrı;;ma isp:ıııy:ıya ingilız lirası blo
t.una dnhll ve tngiltcrcn.n kontrolil 
oltmda bulunan billun ıneml k Ucr -
den mal milb:ıy:ınsı imk~ı vermek. 
tedir. 

vl ı 

teşa tkOHer"nin 
yılh topl ntısı 

(Oıı~makalcden devam] ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ti. Zarar yok, bir defa d .. hn. kı- ~ (B;; tarafı 1 inci s;ytU~' 

s:ıca- tekrar edelim. tilin nya, y 11 b• 
milli vahdetini temine çnhşır- unan 1 ar !f 
ı.cn, milliyet prensıbmi ele al-
dı; milletlerin raukuddera.tt'mu iialuan donı· zal ısr 
kendileri hı.,:rin etmeleri h .kkıııı J_ g 
mtldafaa etti. Eu, mo:furn min- d ah b a, d 
prensipti. Bu sayede büyük l-

ank · .. l Uküm tini 
resmen tanidı yaıım kabul ettiği yüksek biri a adr 1 ar 

( Baı tarafı 1 inci ııayfadıı) 
ma!1j :ı. vücuda geldi. Fakat 1 n·· t•• . • tl ( B:ıı tarafı 1 1 ncl sayfada) 
som·n. Alri:ı:ınya, milliyet nren- 1 u un şımalı Amavu uk eep-
sipini bir tarafa bırakarak yai-ı lıesi boyunca Yunanlılar, !tal- 2 - Çin - Jnpon munhedesi-
nız kuvvetin hak teşkil ettiğini yanlnrın mukabil taarruzlarına ne mfu:cyyel protokol. 
iddicıya başladı, Çek devletini rağmen vaziyetlerini muhafaza 

1 
Esas muahede 1 kfınunuev

ortadan kaldırdı, Ru:na.nya hu- etmekte Moskopolisi.n üzerin· velde meriyete girmekte ve eko
çlutlarına geldi. F'ı:ı?Ja olarak, deki mevzilerini de t:ıkviye eyle- nomık meselelerle iyi komşuluk 
ltnlya ile ittifak netıcesinde o- mektedirler. Cephe boyunda münasebetlerine ve koınintern 
na Arnavutlu!;ru çiğnetti. Al- muharebeler aııudane bir şekil· aleyhinde tesriki mesaiye mütc
manyanın bu hareketini ve İt.al- de devam etmektedir. Yunan- dair bulunmaktadır. 
ya ile ittifakını görünce, ihtiyat lılar yeni 'topları muvaffı:ı.kiyetle Çinin Japon ordu ve donan-
1.cdbirieri almak lüzumunu his- istimal etmch-te ve ltalyan ba- ması tarafınd~n işgali meselesi 
!<ettik \•e garp demokrasilerile taryalarını süratle sustu.""lıuık· müstakbel bir anlaşma mevzuu 
tetla1ııii bir ıttifnk yaptık. Bü- tadırlar. • te.,kil edecektir. 
tün Türk matbuatı bu ittifakı Pogradet dün YunanWa.r ta- Esas muahedenin besinci mad 
gayet dostane bir li-;an ile tef- rafından her çapta toplarla bom oesi mucibince Çin . yani Nnn· 
sir etti, gerek Alnıanyaya ge- bardıman cdilnıistir. Bazı zayıat kin hükumeti • Japonyanııı iki 
rek İtalyaya kar§l dostluk te- olmakla barcber Yunanlılar dün tarafın menfaatlerini miidafaa 
minatı verdi. Pogradet mevkimi muhafaza için Çinde muayyen yerlerde 
Bwıdan soura, .Almanya ve etmekte olan Cherava ırmağını 1 muayyen bir müddet zarfında 

ltalyadan bize muttasıl diiş- geçmeğc muvaffak olmuşlardır. donanma bulundurabileceğini ta
manlık tezahürleri geldi. Türk Arazinin teşekkülat1 dolayı.sile mmaktadır. 
matbuatı da icap ~en cevnpla- bu mıntakada Yunanlılar, ihti- B 

o;u •• tl h k · arış tekrar teessüs edince 
n verdi. Pelt tabiidir ki bu diicı- ya a are et etmektedır. - ,... t rd h be "leli . crapoıı km·vetleri Çin topraklan-
ınnnlık eserleri 'l'ürkiye ile •-.ıanas ı an a r \Crı gıne 
mihver" arasındaki münasebet-' göre, 8 İtalyan dün Yugosfavya nı terke başlayacaklar ve bu talı 

-~1• tı ,. ___ " d k ı liye Çin hükümeti topraklarında 
lere bir ~luk havası getir- uk.Ll\.runn u.u .um an runp ar-~ da··- ·a a·ı . . hanı; halini garanti etmek ı::.nr-
di. Aradan bir buçuk seueve va- .... -ıcn e ı nuRtir. :....-" " 1" Ada·ı bk tile ikj sene znrfıııda nihayet 
kın bir zaman geçti. Sabit olu- "" < a ac · bulacaktır. 
yor ki Türkiye kendisini müda- Atina 30 (A.A.) -- Atmaya 
faadan başka bir şey füisi.inme- gclen haberlere göre ltalyan 12 Bugünkü muahede mucibince 
mi. tir; kendisine bir ta ITUZ adalarında bilhassa bü\~ük ada- Çinde bulunan kuvYetler bu mad 
vukua gelmcdikç.e Türkiyenin larda vaziyet gittikçe "nazikleş- deden mii tesua<iır. 
harbe karı.'?Jllağn niyeti yok- mcktedir. Harp ba..~ladığı zaman Çin hükumeti ihtilaf müdde
tur. Eğer ilk zamanlarda Mih- bu adaların gıda maddeleri stok tincc Japon teba..ı.sına verilen 
ver dcv:lctleri bizden şüphelen- lan ancak b:rkaç ay için kafi :zararları tazmin edecektir. 
ınişlcrse artık onlar aleyhinde bulunmakta idi. O vakittcnbcri 1 İki hi.ikümet..iyi nıfüıasebetlcri 
bit- emelimiz bulunmadığına ka- İtalyanlar bu stoklan faydalı devamlı surette muhafaza için 
naa.t gctinniş olmn!an icap bir surette takviye edememişler- icap eden bütün tedbirleri ala
eder. Zaten böyle bir emelin dır. Bu sebeple gnmizonlann caklnrdır. 
mevcudiyetini hiçbir alul nlmaz. mevcutları azaltılmış \'C bunla-ı İki hiikün:ıet komünist mahi
Fakat bizim şüphemiz duruyor rın ı~iktarlan harp buşlamaz- yette tahripkar harekata karşı 
ve artıyor. dan evvelkinden daha dun· ol· müşterek müdafaa tedbirleri al-

Binacnaleyh, onlar bize teklif muştur. Ba1.ı mahfilerde tab- mağı, bu maksadla topraklc.nn
yapmak ınevkiin\ie değildırler, min edildiğine göre bu adalar daki komlinist te~kfüi:tlarıru ber
aleyhimizde bir kasidlcıi olma- iki üç aya k~idar teslim olmak taraf etmcği ve bu hususta mıı-
dığma bizi inandırmak mevki- mecburiyetinde kah caklardır. llımat teati eylemeği taahhüt et-
indcdir!er. Bu da. "teklif,, i!e ol- Yunan resmi 1eh1iAi mi!'jlerdir. 
muz, fiiliyat ile olur. Bize teca- Atina 30 (A.A.) -- Yunnn Japonya, iki memleketin teş-
vüz etmedikleri müddetçe biz- başkumandanlığının dün aksam- n""ki mesaisi surctile komünist 
den bir mukabele günneleri ih- ki 31 numaralı tebliği: 1 fanliyetlere karşı müdafa\'l te
timali olmadı3"ı için, arada em- Cephenin muhtelif noJ...1:alann- miu için. Mrnçi:ıng b .. lgesiıc şi
niyetin teessüsünü zamana bı- da corcyan eden muharebeler mali Çinde icap ettigi 11:~ dar kuv 
r:ıkın:ıUmı mm.·afık ve mi.iessir neticesi olarak Arnavutluk ara- veti lüzumu kad:ır müddet bu-
bir care ,.,·oktur. zi.-;i dahıliııde \'e bilhassa Komis· lundu.ıııcaktır. 

Çünl ü. furzedclim ki mihvere polis'in şimalinde yeni mevziler Şimali Çln ile iç Mogolistan-
1.tlıııadımı.z gnyet nnr•lam lJı"r stı- işgal edilmiştir. İkı top. mütcad- d 1 . """ . 'd b 1 h """::> .... eli · ı· h l a u fücngt.:ıang a u unan u-
l ·ett· .rren· geJdı'. ~ını..Jı"kı hatlı •t otomatı!· .,i a ve esir e imi- • k kl uı· h .., .·.ı susı ·aynn • ar" ve m 1 mücla-
hareketimiz d~·i§mez ki. Ynl-ı ze düşmüştür. faa için icnp en maden k y-
ılız' lllat')unt Jreııdı's·,·ru· Alman Ha\•a kuvvetlerimiz düsman ki eı· ç· ... ı.. • ı • na arına g ıncc, ın cunuıur1-

propagandasma ve tahrıklel'ine ha.tlr•rı üzerinde keflif uçuşları yeti tNankin) hükumeti bu kay
karı-:ı mukabele zahmetinden ve avcı dcvriycleıi yapınıştır. nakların iki memleket masında 
kurtulmuş görür. ~J'akat Türk Diı.şman hava kuvvetleri cep· sıkı bir te riki mesai daL-c..,in
devletinin siyaseti deği. eme7" he üzerinde bazı noktalal'l, Epir de inkiı::rJ' ettirilmesi taahüt e-
Bunda esasen mihver aleyhine Kef lonya, Zanta, Lcuca ve dilmi. tir. 
müt.C'veccih bir cıey yoktur ki Mormun garp sahillerinde bazı ..., h. 1 .. l . bo ba • rn:cr bölgelerde ırJlli müda-
değissin. Herhangi bir teklif se ır ve wy er1 m raıman ~ 
münasebetleri ısla.Iı <>demez. bo-

1 

etmiştir. fanya mnhsus olan hususi l::ay-

b 
-----·----- naklnr için Çin hükumeti Ja.pon-

za ilir. Hüse)in Cahid YALÇIN y ... ya ve Japon tebasına hu3usi 
Ruınaııyanın kolaylıklar gösterecektir. 

· r gilizl r un 
ol nyaya 

hücum et iter 
(Ba;ı 1 lncl sayfada) 

Top at kr'miı:.in duşman::ı 'erdir
ditı h ;ıratıu chemmıyetuı k.ıtiyetlc 
tc bit ı .• ı.5.nı hasıl olmamışsa da 
mlıtc ıdc!id def 1 r ~betler kayde -
d ld .,i gorul• ı tur. 

J.ıvelinde iılenlerin akrabaları sü
raUe haberdar cdılcceklerdır. Ge
milc-rirtı ulc boı ka ne hasar, ne de 
ins:ıncıı zayiat yuktur. 

İtalyan SoruaJ.Wne hücum 
Londra, 30 (a.a.) - Amirallik dai

resi.uin tebligı: 

Harb gemilerimizden biri tayyare
lerin de iı;tirnkıyle Halyan somdl
slndcki Gordnfuı yakırunda bulunan 
Ra!ı Alula hedefierini mm .. ·affakiyeUe 
bornbarclım:.n etmi~tir. Diışman depo 
larındn çok buyuk h!ısarat vuku:ı 

getirilmiş ve iki buyuk yangın cıka
rllnu~br. 

Gemide hiç bir has:ı.r \~ bulma
dım gıbi i~ncn da ~viat kaydedil
memiştir. 

Chnrclüll G6 y:ı.şnula 
Loııdra, 30 (.:ı.o.) - & \t'k.il B. 

olıuu :.ır. Bununla beraber umum1 
m .nbe he, eti nezaret ve mfuulı:a:.1 

bı.: .... e tubı tesckl.-ulcı·, milesseler ..e 
~1::-lmcler üzerinde mümkün ol2n 
ctı aflı tctl~kler yaparak neticelerini 
:ıyn ayrı r~porlar bolınde yWcıck hu.. 
zurutıuza ~nmuı;tur. 

Hl'yet g~n sene ancak sekiz ro
por hnzırlıyabilrnı.şti, Bu sene te:;clc

kulleı e, mucsseselcre, ve işlctınelere 
aıd olmak uzc-re yul>:sek heyetinize 22 
rtıPGr sunulmuş bulunmaktadırBu ra 
porl:ır 24/9/1940 tarihınden itibaren 
alik:ılı \ ckAlctlere gondcrilmcğc 
baı;lunm~ \ e bir yandan da tabelü
nlc, ek • bır kaçı miıstesno _ te\'i.l o
Junmu~ur. 

'Umumi nıilrakabe lıcy-0U, mesaisi -
nin muhassolasıuı tcşkıl eden rapor
lannda kemmyct bakımından te7.ayüd 
m!.L,<;<ıhcde edıldiği •ibı keyfiyet bakı
mından dn .Cark \ e terakki bulat'Alğı 
nızı ummaktayım. 

Umumi murokabe heyetinin bu se
ne daha genıe tet ık ve tcldillcrı u
zerindc duıacak olan y•ıJ...~k bcye
tin;z·n :i abctlı kor rlannd .. n hem 
teşckkülk-.r nızın, ht'm de murakabe 
heyetinin ılhr.m \ e b.-uvvet alaı-nk bfz. 
c.aıı.ı scme:-elı nel:lcelC'f gclirettkle
rindc Ye verecekler."!de stıphera 
)ot: tur.> 

Nutuktan sonra ~ ihtıs:ıs komis-
yonu aynlmı tır. 

Me::aiye pa;:nı1.esi günü b:ı l:ınn<:ak: 
•ır. Kapan~ .oplantı ı l!J kiinunuev
' elde yapıl.ıcaktır. 

Churchill bugıin GG y;,ışınd Iır. Bu 
yıl donüınu murı:ısebetlyle kendi3ine 
mc-mleketin 'liC unparawı·lufun ber 1 
Uırnfındııa muau:ım mikdard:ı tebrik -»«-
telgrafı .:eımıştır. F ransanın Suriye ko-

Yıı donüınlerini hususı biı· suı·ctte 
tesid itiyadı olmıyan B. Churchıll yi. mİserİ maktu} dÜştÜ 
ne erkenden işl rine b:ışlamı ur. B. J nd 30 (A 
Churchill sabahleyin şafakla kalluır """° · ra .A. ) - Vichy-de nenedilc:ı ve D.N.B. aja11S1. 
ve ekseriya dn sabah:ı kaaar çalısır. tarafından tck~r cdi'cn bir tcb-

-»oı;c-- !iğde cskı P:ıris polis müdiirü 

Fransız Hariciye 
Nazırı Laval 

Berline gidiyor 
Nevyork, 30 (a.n.) Nc\ynrk Ti. 

mcs gazetesu1 n Bcrn n t-ab ı :ı 1 
h:ıl..ıcr vcrcli.4.~ne göre E. L:n ::ıl B 
HiUerm davcl.i üzerine Berlınf.' gi~ 
decektir. 

,..y 

Chiappe'iu Fransız fevkalade 
komiserliği vazifesini deruhte 
etmc.k üzere tayyare ile Suriye
ye gıderken öldüğü bildirilmek
tedir. 

Bu tebliğe göre, Chiappe'i 
hamil olduğu tayyarn çarşamba 
günü Sardonya adası ile Z."'rallSU! 
sahileri arasında İngiliz ve İtal
yan donanmaları muharebe eder 
ken bir mermi isabet etmi. tir. 

Sineınasında 
Senenin en muhteşem, en güzel fihni 

--· 
f Vu 
··================================================d· 

A.b.dlllvehab:.m yegane rakibi Abdillgani Esse· 
yıd Aşkm Gozyaşları mugannlyesi Necat AH'nin 

TÜR.~ÇE SÖZLÜ ARAPÇA ŞARKIU 
GordUğü fevkalade rağbet Uzerine 

2 NCi HAFTA OLARAK DEVA.M EDİYOR 
Seanslar : 11 - 1 - 2.30 - 4,30 - 6, 30 ve 9 da 

Bufinar enRDsı·nde İki hükiımet umumiyet iliba-i ::J lih t 0 
• d rile ıki memleket aracir.da tica- /F~~~~.!:::;n;:.t~ı;;;;ı..;:a~]jj;:;t:6::ıı;;y;;t:;t;ı;ı,;;ı .. .. 1 am ışga ın en reti tqvik ve ezcümle mal arz E !kı kalık.ıha Kralı J~~.~~EJ: - HAUDY'nin en son, en fa.zlaff ~ 

goruşme er k k ı VC talebini teshil 'Ve v-asyonalze ~ gillun lu \"C en e~l"nclirici 

(Bat Uır;ıfı 1 incı sayfada) birlcıi al2!lrklıırdır. E L H A R D Y FJ. 
or u uyor etmek için ics.p eden biıtün tcd- ~ L O R 

mi5 old~unu ve bunn istınadcn Bul- Bifüreş 30 (A.A.) - Hava : Japonya Çine sanayi, m:tl.iye, - L"{ 

Cordca."lun ve 13 le3yonerın kül- nakliyat\~ münakalfı.t <>uhalnn- 11HAYDU" L D ARASINDA~ ıarlr ın lan .rnt nnmı nltınd 23 
mil;. · leva para vermekle mukelle!I 
buluna kl4!nru söylemi ır. 

:Olın ın sonr4! Bulg rlaı m sılaha 

nurac,1at ctmc'tsizın munhcdclcrı tu
dıl ettu ek fıY.riııdc oldu l.U'ln.ı ı~a-

1 ct c.-de K .vanof d ını tır ki· 
- Yug<>sluVYJ ile olnıı m n· ebu

tımız d • a olmalıdır. Fnkat Bul • 
g, ların met, lcbatı dn n..ız..ırı dikk::ı

tc r l:nm. lıdır . .Bı.uı::arist;ın şimdi Ege 
d<'n· ınde bir ın::ıhrcç i temckleciir. 
Biı bu n 'anı c..L-no:ı!c iç n ulh ~olu -
mı l!kib nrr. undo.yız. Fukat sulhu 1 
u~en haroc de haz1r olmalıdır. 

n. r.o çı\·, nof . ozl rinı bitirır ;:en 
Bt•Ig mcbusl mnın 1939 ynzında 

leri bu salıalı merasımlc Bt.ikreşe na yn.rdım ve tc;piki mesaide bu- 1.j ff~ 
nakledıimiştir. Yapılan ayinde lunacaktır. n 
general Antonesco, bütün Nazır- Japonya Çindc malik oldu&'11 U 1'ür.k~.e Sözlü bü~i.il· ko~1t'dileri P1. 

lar. Almanya, ltalya, lspan:) a mcmlellı.""t dışı j:::.tiyaz haklarını ~ s I nema S I ıl\ 
ve Japonya elçileri de hazır bu· iptal edecel ve imtiyaz nuntaka-
lunmu-;Uardır. sını ÇinP- i~de edecek, Çin hü- _Müdavimlcrmin bütün !:ederlerini unutturmııktadırlar. 

Bütün mekteplerle alayın gU· kiımeti de Çmdc yasamak ve n İlaveten: J•OKS Jl.'RNAL non diınya Ye harp haberleri. 
zcrgahındaki bütiın magazalar çalışmak n.ıru eden Japon teba· 1l Seanslar: Saat: 11. ı. 2,30 . 4 30 • 6,30 ve 9 
bu vesıle ile kapat.ılmışbr. asının Çiuf' ghmCjline mi.is de :r:+:rz~~-=~~~~~~~ ~ 

Küller lejyoner hareketinin edecektir. ı 
merkezi olan Yeşil saruyu konul --:ııoıı:-- 1 B U SAKA YA muşlur. ug n Sinemasında 

Dahili vaziyd gergin olmakla İhmalkarlık. gösteren G ·· 1 b ·· ··ı 2 F·ı 
beraber Bükreşt.e sükünet cari- uze ve uyu C l m birden : 

memurlar · • 
ili~iyasi mahfiller kabinenin ta- Ankara 30 (Hususi} - Yeni PR E S - E ~ il ~ şk 
dilini derpis etmekte beıdevam- kazanç dc-ftcrleriJe m 0 tbu e\ ra- GECE l - R İ 
dırlar. Şimdiye k:ıd:.ır Jilava ci- kın tesis ve istimnlindc ibma!-
nayetinin faillerinden hicbiri bu- kolr' kları görülenlerin ne suı et- Aşk... Güzcllık... Zenginlik 
Iunmamıştır. Yeni idamlar vu- le c:czalaııdmlacağı Maliye \"e-ı J M f y 1 r. 1 ku.Jıuıauğu hakkımın bir şayia kaleti tarr.rmaaıı vnüyeuere ta- ean c, ura -ha ıa ue Hcıgy J 
dotaı:mıışsa ela bu n~iamn t h- mımle bildirilmiştir. t~rrı!ından .= :M t"nc · S:ıat ıı d b~l-r =-- L 

kikınc imkan h ıl olmamıştır. -=================:--------------------
Ordu, nsayısın muhafazası ic.:in 
general Antone. oya tı.m bir 
mtizahcrct östermc'rtedır. 

De.mir muhafı?'Jnr:ı h~i\'nm 
· Londra 30 (A.A.) ~ M~tn-

Hcrkecı He~cc.ı.nun Tıtre!,.cak MLthi;; ve muazzam bir r. m 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
. ·kil l<'ransız ajansının Bi.ıkreşten 

D~mö~ IK©l~o , l"ı-in, · ı~t 
c :.. l ı ın ıııa:ı lar- • .:ı anc.ıl, ~ l de 

15 z ... m ynp.Lm. olduı;uııu knkid et-! 
mi~ ve siy:ısi muhnclrlcr hal kı da 1 
b•r afü umwnl ill"ın edilmesini ıste- ' 
nuştır. l 

haber verdiğine göre, Demir mu
hafıilarm asi bır grupu, Biil-reş
tcki Demir nıulıaJızl<ınn umu
mi karargahına hucum ctmcge 
teşebbüs cylemişlerdır. Otomobıl 

1 ile gelen bu grup lt:JJ nerlerin 
üzeı ınc mıtralyo.1~ ate~i açarak 
birknç itişinin olmesine ve yara

SiNEMASINDA 
Arn ık:ıda , rkunç r .. ~ ralnrı:ıı, ıbrcUi !ılobetle:ini gö .. lcri.r 

c l>.r f<l.lı er. Baş rolde; 

OHARLES BOYER 
Gener::.l Pavlo!1 müza eratın so-1 

nunda söz alar:ık şu bcy;;n tta bulun 
mu.5tur: 

lanmasına sebebiyet vermişler- q.11~QJ:..Utzo 
dir. "' 

- Bulg:ı.s•..,n için ik h r k 
zı \"ardır: Harbe gin • • y 
raflığını muhafaza d .. -n ·, b 
raflı" mızı muhnf ~ n 
)"U. 

General bundan sor. •• 
mahreç talebi hakk n~ 
iştirak ctmi.şf.i.r. 

Londradalti Run•en sefareti 
memurları isufo ettiler 

" LOndra. 30 (a.n.) - ögrenildi
gine gbre Londrad. k1 Rumen sefa-
reti memurlarının buyı bir kısmı 

0

:1" istifa etm.ıştir. Bi.ıkrc ; ~erilen bu 
istifalar son kanlı vnk l:ıröan miıte
velliddlr, 

SALT 1AT KURBANLA 
St-ncniu en N!l"'FL~ FRAN iZ Pitın:i. Ba5Rollerde: 
l~ D V t G E F EL L l..ı ERE - J O 1 N 1. .. OD G E 

Bugün se::ı.nslır: 11. • 1 • 2.30 - 4,30 • 6,30 ve 9 da 



SAYFA': 4 _,.._.. 

BU 
N 

ARLA 
iSTER? 

1 RADY~ 
1/Xll/ HO PAZAR 

• 
(Bt11 tarafı 1 inci sayfada} ı 

l'ıllUft on ~izinol aarın ortalarına 
.oOrıı. bir Bulgar papazının kafaaın
a. au.ıa.~fıı yeniden yaratmak fikri 
oOdu· Pabsi adını taııy:ın bu papaz 
:y..- ınanaetırtnın eaçı aakalına 

.-.m11 ihtiyar keQişlerınden biri, 

.r k!Wiphane hreslydl. Bır glin ma· 
~ Nki kiOıtları :ırasında "aktl!e 
Bul;ar 'l"n111etl ve bu milletin bir de 

:vteti olduljıınu glSsteren ısaı-ellere 
.-duf etti. Bunun üz.erıne ıimdı bü
• Bwlgariıöın mukaddes kitabı o
n dlu~r milletinin, çarlarının, 1 

:izlerinin tarihi& adlı kiUbını yaz
•. Bu kitab ilk Bulgar taı-ihi idi. I 
itaveddeleı-i elden ele dolaprak ye· 
ilen bir millet haline oe~mek fikri 
ıaıtarlııır aı-asında bı.iyı.ik teıir hasıl 

ti. PaiAinln :ırkil;ından papaz kı
Wlnde batk:ı mürşidleı- peyda ol· 

.JIW ve bunlar dal)larda, mağar.ılar
:ı bql-.rına topladıkları Bulga~ ka
balıklarını U)·andırm;;ga başladılar. 

:ııo:- patrıkhanesi bu uyanı;ı hıırc

ı:1ılnln farkına varınca öncüler ııd
·tli bir takibe giı-iftl. Bunlnrdan 
r ktt1mı Bükreşc kaçtı ve orada 
( Bulgar ıhtil" nÜVf'Glni vüc:ude 
rtJrdl. Az zamanda baı;ılan cs::rlcrle 
ulgarlığın uyandırılması hoıreketıne 

>il• •lddetli bir hız verildi. Bu su -
tlc kesif bir cehalet devrinden aon

ı, bir aaıı- kadar devam eden vay
"ller ve faaliyetlerle Bulgarl,ar aı-a
nda tıBulgarlİk» rlkrl yeniden 
.iıryaya geldi. 

Bulgarlığın bu ilk uyanıı günlerin
~ F-ener klllseı; nüfuzunu koıybet- ı 

ek korkualle bu dav;: aleyhinde 
~k çalıştı. Fakat inoıdçı ve gözi.ı pek 1 
an Bulgar papazl:ırı ellerinde lncil 
ıbbeierlnln altında birer all h sak- , 
farak bütün Bulgarları ayııklandır
ağ;ı muvoff k oldular. Ve nıh:ıyet 

Irk Rıısyıı e•çialnin de Bulgar 
vası tar:ıfını tutm;.(jıı ba '• dıgını 
ren Fener k•liseı;I ml!c:ııdeleden vaz 
çtl. Bır tek m .. ıia ol::ır;ık yalnız 

'lbtıili kalmıçtı. Nlh:ıyct Bulgarlar; 
mantı rıcalı oırasınt.a &adakaUle 
qhı:r Sısam beyi ol:n Dogrcdi be
de elde ettılcr •• ve bunun vasrh:sl- ı 

BabıAliyi yumusattılıır. 

• • • 
Bulgarlığın dini müessesi olan 

r hri }i}ksarhhnne i a.~ırlarça e\'
•l kapatılmış ve Bulgarlık asıl l 
mdan sonradır ki nikbinliğini l 
ıybetmiş, şekilsiz avare, ano-
ım bir yığın halini almıştı. Fe
~ patrikhanesi ile Babıaliclen 
1t Bulgar kilisesini açmak mü
uıdesi alan Bulgar halkı bu 
ıuvaffakiyeti bir merhale :ıd
~tti. Asıl gaye ı ulıani istikı'fl-

n kaynağım yeniden tesis et
ek, Bulgar Eksarhhanesini di
ltmekti. Binaenaleyh evvela 
r kilise isteğile yola c;1kan Bul
'll'~ gittikçe artan bir hızla, in
yakınm sürüklediği yola, Ba
ıilliden asıl Eksarhhane fcr
ıanını koparmak )'oluna tfökii-1 
cekti. 1 
İstanbulda bir Bulgar kilisesi 

çmak izni ve bunun arkasından 
arede bir Bulgar kalabalığı işa
~t edilime orada da kiliseler j 
çmak müsaadesi verilince, Bul
ar, devletini önüne ikinci bir 1 
tesele ile geldi: Bu kiliselerde 
aptığı içtimaJarla ilk millet 
>plantılannı gerçekleştirdikten 
onra Bulgar ldlisesindc Runı 
apazııu dinlemek istemediğini, 
endi kilisesinde kendi papazını 

· örmek talebini ileri sür<lii. Ken
isine bir şey verildiği zaman 
rkasuıdan başka bir ~y iste-
1ek yarnclılışında olan Bulgar, 
ir kere kondi papazını da hii
itmete ı"esmm kabul ettirı1ik
"'n sonra, artık fiılcn te:;kilat
ınma yolunda hiiyi.ik bir adım 
bJmış olacağını bıliyorclu. Ki-

w 

liseler çoğalacak, her kilisenin 
etrafında bir cemaal kurulacak 
ve bu cemaatlerin ba~nda, kili
.senin minberinden hükmeden bir 
papa:t, sürüyli mütemadi su
rette uyanık tutacak, ona ne 
yapması lfı.zım geldiğini öğrete
cek ve ileriye doğru boyuna yol 1 
alınacaktı. Her kil~enin haki
katle tam bir fesad ocağı haline 1 
getirilmesi hiç de güç bır şey de
ğildi. Yeni Bulgaristan ancak bu 
ocağın içinde yakılacak mukad
des ateşten doğabilecekti. 

Binaenalevh kilise miisaadesi 
alınır alınmaz, usul ve ~istemle 
çalışmağı bilen Bulgar kafası, 
ruhani i~tiklaldep siya:;i istik
lale giden merdiveı1i, birer· birer. 
basamak basamak çıkmağa ba~
Jadı. 

İlk hareket Bulgar kili~eı:;inin 
açılması müsaadesini almıştı. 
ikinci hareket bu kiliseden Rum 
p pazını kapı dışarı edcı ek ye
riııe Bulgar papazını yerleştirdi. 

Ociiııt:ü hareket her kilisenin 
etrnfındaki Bulgar kalabalıkla
rını yer yer cemaat haline ko.f
mak, her birini ayrı ayrı teşki
latL'lnclıı·maktı. Yapılan toplantı
lım:la Bulgar cemantinin nizam
ları ve temel kanunları atılrnnk· 
ta geç taalınmadı. ı 

Şimdi, en mühim mesele, el
de edilen bütün bu imli) azları 
ana köke bağlamnk, Bulgarlı
ğın hiitün dini - milli hareketle
rine kaynak vazifesi görecek 
asıl merkezi yaratmaktı. 

9.00 Pıogram ve memlı>ke1 ıınat 
ayarı. 

9.03 .MuıJı.: Hafif program (PJ.) 
9.15 Aj.:ıns haberleri. 
9,30 Muzık pıogrammın •icvamıl 

(Pi.) 

9.45/10.00 Ev kadını - Yemek 
füıtel. 

12.30 Program ~e memleket sant 
oıyrırı. 

12.33 Müdk: Büyiık fasıl Myeti. 
12.50 Ajnns habeı·leri. 
13.n;> • lf,zlk: Büyuk fasıl be,eti 

progranım.n devamı. 

13 .l5/H.30 Muzik: Rr.d.)O s:ılon or
kestrası (Vt0loııist Necib Aşkm ida
re in<le). 

18.00 Prograııı ve memleket :;a:ıt 

ayaıı. 

18.03 Miız.ik: Ra<lyo c;ız okeırtc.ısı 

(1 lmıhıın ouıir idaresinde) 
18.50 Mook: Fasıl heyeti • Karı ık 

pro•ıam. 

19.30 Memlt.-ket 5a<'ll ayarı ve nj:ın 
babcrkrı. 

19.45 :'l{uzik: Muhtelif f:>rkılıır. 

20.15 Mıızik: Mu'liki kaleyriuskopu 
(Pl.) 

20.30 Konuşn'rı. 
20.45 Müzik: Saz eseı lerl ve yeni 

ş: rkı1ar. 

21.15 Konuşm~. 
21.30 P.Iüıik; Ş;m solo!. rı - Bny:ın 

Alıre Och!:ner tarafınd;m. 
22.00 Muz.ik: Seçilmiş tangolar 

(Pi,) 

22.30 fomleket sa;ıt ay<Lrı, Ajans 
habeı-leri, Ajans spor servisi 'e An
kaı·a sonbahar ::ıt yarışları 11etke
lt:ri. 

23 (10 Miuık: D;ıııs miiı.igı (Pl.) 
23 2'i/23.30 Ynnnki program ve ka

p~u ıı:. Binaenal~yh bütiin Bulgar 
gözleri 1767 danberi kı!palı du-
ran Ohriöcki Bulgar Eksarhlıa- ı TİYATROLAR ı 
nesinin teltrar açılması gayesine ____________ _. 
dikildi. 

Mücadele koylay olmadı ve Şehir 
gerek lt,ener patrikhanesi. geıek tiyatroıu 
Osmanlı devleti ile en 1'İddctli 
ve kanlı safhalara girdikten temsilleri 
sonra, nihayet 1870 de, yani Oh
ri Mıına.-;lırının kapanısındnn 
yiiz lrüstlr sene sonra, Fenerden 
tamamen ayrı, müstakil bir Bul
gar Eks:ırhh:ınesü1iJ:ı tesisi hak
J·ı bir sultan fermanilc tekrnr 
Bulgarlığa verildi. 

Bu ferman, Bulgar ruhani 
istiklruinin kati fermanı idi. 1 

Binaenaleyh bu ferman~ da
yanarak bir gün lstanbulun icin- ı 
deki 20,000 Bulgar namına bü
yiik bir toplantı yaptılar ve bu 
ilk büyiik millet toplantısında 
Bulgarlığı te.~kilR.tlandıran ka
nunların c~lannı koydular. 

Asırlar süren bir karanlıgsı , 
rağm<>ıı bu derece inat ve ısrar 
ile uğ'rasan, Babıalinin ve Fener 
gibi iki müthiş kıskacın arasın
dan bu fermanı koparan Bul
garlar, artık şimdi, aydınlıkla, 
rahat rahat, göz göre göre ko- 1 mite teşkilatlarını yapacaklar, 
gizli bir ordu h:ılini alacaklar \ e 
gitgide devletin ba.<?ına muaz
zam bir bel8. olacaklardı. 

Faht Babıali yarın çıkacak 
fesadların tohumlarını nasıl o
luyor da bugi.inden kendi elilc 
ekmekte idi? 

Çiinkü bir taraftan Rumeli<le
ki dini kansıklıkların büyüme
sinden korkuyor, diğer taraftan 
Bıılgarların dini ve milli biı-liklc
rinc doğru attıkları adımları 
zoı la~tırnıazsa onları haşkaları

nın kUl'ağma atmıyacağını ye 'ı 
daha çok kendi hesabına kaza-
nacağını zannediyordu. 1 

Binaenaleyh 1870 de Eksarh
hanenin fermanı verildi, 1 71 de 
te.«ki1atı kuruldu ve 1872 de Vi
diıı piskoposu ilk Bulgar J<Jk
saı'hı t.ı.yin olundu. 

(Arkru;ı '\IU') 

'.f e.pe~ında Dram kısmında 
1/12/paz.-r gundur. saat 15.30 ıla 
1/12/1940 Pazar f\inu nk~mııı 

~:ıat 20.30 dcı 
AYAKTAKIMI ARASINDA 

lııtikljl Caddesinde Komedi Kısmında 
1/12/p:ı.:ar gündüz sııııt 15.30 d. 
1/12/ J 940 P.nz.'lr guıni akf<ımı 

saat 20,30 da 
DADI 

• • • 
ın, oıı~·rM '"1lna.tkarı 

CEMAL SAHiR jübilesi 
3 Biriııl'ikanun ŞEH i R Tiyairoım 

Kurn.edı kısınınd:-
Şehir Tiyatrosu san'at.kfırl:ırı 

San'atkAr NAŞiD 

Ntm\J't lnna Toto 
Naşid Afacan rolünde 

Çardaş, Tarla ku!iu ope etJeri 
Gi* perşenılıe<kn n~ıkhr 

BORSA 
30 İkinciteşrin 940 

Açılıı ve 

kapa~ 

Londra Sterlin 
New - York 100 Dol:u· 
Ceııevrc 100 tsviç. Fr~. 

5.2! 
132.20 

29.7725 
Aüna lUO Drahrni 0.9975 
SoCya 100 Lc\'a 1.6225 
Madrid ıoo Pcçeta 13.90 
.Budapeşle 100 Pengö PiS- .f,G.5325 
Bukı·e:, 100 I.cy 0.625 
Belgracl 100 Diıu:r 3.175 
Yokohnına 100 Yen 31.1375 
Stokh<lim 100 İsveç ko. 31.0975 

Esham ve Tahvilat 
Tahvilat üzerine mu:ımelc ojın:ı

mışlır. 

SPOR: 
i\f.ektebler arasmda 

futbol maçiarı 
Mektepler ;ırasmda tertib edilen 

futbol mus:ıb:ık;ıl:ırına cHin Şeref stn
dındıı başlandı. 

İlk m:ıc Boğaz.içi ile Haydnrııaşa 
JUK-Jeri ,ırasınr.a idi. Birinci devre 
her ikı tarııhn müsıl\'i oyunlle r.eçti. 
Devrenin sunkırına doğru bir .:ayı 

kaı.anıın Hııydarp .... alılıır birinci haf
t.-ıymı ı _ o g:ıllb bitirdner. ıkmci 

devrede de Hnyrl:ırpaşanın t:ıari:.: bir 
hfıkimiyeti r,orulmemeslııc raıımen 

~Rzir lılcrln bek lı;ıttı ve bilh:ıssa 

kalecilerinin bozuk oyıınması Bay -
darpe~lıl:ır;ı ıwmıtaj t<>rııin t-Ui . Bu 
vaziyetten 1stifade eden Haydarpn
scılıl:ır :ırkn :ıı-k. ya iki sayı daha ka
zannrııJ: galıbiycli garantilediler. 

Bu gollerden sonra Haycarp..'lc;, ka 
lesine tc.hlik Pli akınları göı i.ılcn. Bo -
gazıdıler yegane gollerini at:ırıık 

3 - 1 v:ız.i~ ete gcldıler. Oyunun son
larına rloı:ru .ıfa son gollc·rini ~ıtnn 
Haydarpasalılar maçı 4 - 1 g lıb bi
tirm<'l;:c ınHv~ıffak oldular. 

1kinc~i m:ıc Knb:ıt:ış HC" HnyriJ'C 
liseleri rırnııınd;ı yapıld . 

Kab:ıt:ışlıl.:ırı.1 golune h;ıftn:, mm 
sonumi. H.ıyı i~ enin mııkr-belc ctme
silc birınci d ne 1 - 1 berııbere bit
ti. 

1kiııci dı vı, ~ c sıkı b:ı~lıyan Hr.:n i
yclıler oyund. kcıl:ıylıkla hfıki myeH 
t<>,is t>bct~" mm·a!fr.k olclul:ır \'C iki 
i<>l d:ıh. ııtarnk maçı 3 l - kaznnctı

lar. 

Diınkii 111• kicp mal \arı fudtol iti -
b:ırılc l'C\ ide seyredılcbilccek ınahi
:,·cttc idi. Bilhassa lfayd.ıı pasa ve 
Boğ;ı7...İ<;i ekipleri takım ıtibarıle bi
rinci kume t.okııı larımıuıı bir ,okla
rilf' boy ol\ l ~ecel: v .. ziyeUedir. 

Atletlerin çahşmatarı 
Beden Terblyr.si latanbul BQlgeai 

Atletizm Ajanhyınôıı.n: 

Atlcılcrin çalı~r.a gün ve santleri 
aşagıd. ıostcpldigi vcçhile te-ıbit e
dilmı•l!1cdir. 

Beyoclu HııJke\ i s:ıl(•n idmnnlan: 
Carşamb \ e t:tıın. gunlei amıt 19 d::ın 
~0.30 k .. da'". 

Eminoııu H .. ll cq solon idnı. nlrın: 
p.ız.ırte 1 \ t: nımn siinkri s:ı:ıt l 7 
den JS.30 k:ıd .. r . 

Kır Jivı.;uau ıdm.-ırılnrı: Scılı 'c pcr 
~·ınbc ı;ur.lcri s .. nt J6 cı:ın itibaren 
p;ız::ı_r Jfuıılt-rı ı:ab:ıh s;ı:ıt 8den ıtib:1-

ren Şişli Llkor :f:ıbık;ısı unünde ba~
lıyncaktır. Bımıd:ıkl idmnnlnn nıilli 

Mlt-t Rız:ı Maksu<11şm::ın yapın.-c, k
ıır. 

GOreş hakem kursu 
KanunuC\ vd ayı i~-inde Aıı.kara, 

isUınbul ve iı.mıröe gtırcş h •• kcm 
kurtu aı:ıhıc.ıktır. 

Aıık:ır,ıda Ta:ı;yar Yalas ist..'i.)btıld:ı 

tsnı,Jil Hakkı Vcfıı Sadullah Cıftl.;ioJ;
lu hmırdc dol>1or Sa!lı Nuri tara -
f111clan kurs). rn dcvnm edecc.-klcrc 
d ven lecl'lilir. j 

Dundan runra lla y.ıpıl ... ~~k gurcş 
nıus:ıb::ı~.::ılan ı.u kunl:ırd:ın m<'zun 
gurl'ş h:ıl<t:1nlerı ta.,fınd:ın iıJ:ırc 

eoilu ( ktır. 

HALK Etil.ERi 
Şişli halkevinin 

teşekkUrO 
Şişli lfaU.cvimiıd~ topl:ınm;ıktn o

lan knhr,ırn:ın cısk('ı]erimize kışlık 

bcdıyc j•t>kunıı yu mi bir hin parçayı 
gt>ı.;ııııGt.lr. Du hususta buyiik teberrü
lerde b,ıl .nan \'C isimleri :ıyrıca 

il<"ın edih t·ei. okırı a7.iz. :komşul.1rınlız
la okullnra ,.e bu m<'y:ınrla tlç hin 
par\·a kemli ş.ııhısl;ırı \ e yedi ~!iz 
kusur p;ırı::ı da l.tskud::ır ve Ahırk:-
pı tutun dcpolı ı ı ::ımcle!erı adına ol
m~ık u.·<Te 3123 paıçn hcı.liye ed<>n 
s:ıyın bay \ e bayan Mitlrnt Nemlıye 
al<>nen t<'~< kkti t:ciniz. 

- J{lakft rtt.'in ikı i la yl)n a,a
~da şimcndi fcı den inl'Ccksıniz dedi. 
• ir dolapd ... n çılrnrdı~ı uzun dürt ko
c iki nnık, na p •• rç:ı ını bir de:mırin 
wa::ııın okup ~ık. rclıkt.'111 S-Onr;ı: 

- İşte biletleri ;ılınız. 

l\", poli3 e d:ıha pek çok olduğunu ı 
1.13 lcdi. Yarı yol bile degıl imi,,. Bi

n ... t>n .. Icyh henfc: 
- Ş mdılık adiyö acllyö aıkad.ış. 

Bu cıd. ıle mılyoner ul.:ıcaı:rımza hlı; 
şüphe yok! P:ız.'lrlıksız alış \/eri.de 
olu) o ıı u~! Ne kad::ı.ı· nazlı davranı
yorsunuz? Ben ol:ıam beş, on rr.:ırkı 

bile elden kaçınn:ık i tcmem. 1yi iyi •• 

Bir çalg cı ın seyahati 
98 Dedi. Biz bddlcrı aldık. Peucere

··n önundl'n , yrılın.•k uzere ıken 
llktçi: 

- Acele et le) iniz, lıir ı.1:u:k ;ı. irnli 
enik alacagım1. ':ır. Sonra bılct.çi bl
ı dolandırdı demeyiniz. 
Dedi. Dchklcn p<ırayı bize m.nttı. 

iki kilii için kırk ekiz m. rk alnı.ık 

i\y:ı bir dofandırıcılık degil imiş. Bu 
K'rif bize buyuk bGyi.ık bir m:ırk 
ırmi fcnık ıhı:ım etmiş hli! H::ıtırı

nn grlcli, huifc: 
- Dcdigın:.Z istasy<mdn indikten 

onra N:ıpolıyı~ yürı.iycrcl: kaç gunde 
ııuv:ıs:ılat edebılıriz? 

Dedim. 

- T:ıbo.nınızn ku\i\ cUimisJuız? 
- O cı.hc:t.lcn hiç m~r:ık ctme;ı.:i-

ıiz. ııntt.: bir koyde beni zol:ı. evlen
lirlyorlar idi. IX?n de dügun da\it:tli
rin arn.,ınd. n tab~mları kaldırdım. 
}'rcdrih kulumu durttu, yavrı~ç:ı: 
- Canım a .. kad ş ne yapıyorsun? 

-;<>1· konuştut;unu nnlataymt derken 
ılt tarafı pot geliyor. BOylc se,Icri 
öylemcge llı .. uın yok. lloıydi §imen
U!Cl"i yine koçırnnyıılım. 

Dedi. Bile~ son iııt.ısyonunnızdon 

Demekten kendimi alamnclıon. Şi

mcnöıfcrin yerini öğrcnmis idik. Mer. 
di\tıılcn yukarı çıktık. Giındüıkü 

m:ıh.ılde yine uzun şimendifer arnba
larındnn bir çok duruyor idi. Ari.l
b<ıları birer birer gözden• geçirdik. 
Gundliz binmek istedigimiz slislii a
r:ıb .. lara benzemiyorlar idi. Hem bun 
ların k:ıplrnn gayet geniş, ü~Ueri a
~ılc idi, ı·redrihc: 

- Ah nrkadar. Gördlln mdu? Kcş
kl r:ab:ıhleyln herif ile uyuşmalı idik. 
Baksana o guzel ar:ıbıılar gitmiş, es
ki u:.tu açık tnrdnklar l:alınış. Ne 
y:ı.p:ıc:ığu? Ya yolda yağmur filan 
yagars;:ı. 

Dedim. Fredrih bano hak verdi. 
}'ak. t başka çare kallfıanuş idi. Hiç 
olm:ızs:ı temizce bir araba bulmak 
mnksadı ile aşağı yuk:ırı dola:idık. En 
nihayet biiylık sürme kapılı açık 
bir araba):a girdik. :Arabanın içerisi 
gayet gcıtiş olmak ile beraber otura
cak bu· kerevet bile yok idJ. Arkada
:ıım. ile k:ıpıyı kaprunafn k"ar:ır ver-

dik. E\ vela ben uğruşlıın. K.-ır ı ye
rinden oynamıyordu. Frcdrıh yar -
dım:ı geldi, biz meşguliyette ıken js
t..-ı·yondan dognı koşa ko~.- iki kışi 
!,-eldi. Refikim ile bcni :ırabad:ın a a
b'l:> :ı çekip attıktan sonra: ·----- Dur:ıda ne :ırıyorsumm ç;ıp -
kml:ır? dedi. 

- P:ıröon mösyoler! Xc nny:ıci\gız? 
Şirnendif.,r nrabasınn blııee~iz. Pa
rasını pe~in 'erdtk. 1mınmtız ıscniz 
işte mukm \ nl:ırı burad::ı. 

Diyerek h<'.rinerc bilet dc.'llikkri 
kağıdlııı·ı gösterdim. Jkrifi11 biri: 

- Doğru ruııma sizin binceq;ıniz a-
n:ıbalar burJar degil, dedi. 

Ben sordum: 
- Bu nrabalar kimin için? 
- Kimin iı;in olaetık? Huıu:ır ile 

ükiiz naklcdılccck. Siz vl:u mfü:ü
nüz? 

- Hayır. 

- öyle ise dış:ırı çıkı ı. Şiıncndıfc-
ri bekleyin. 

Dir scy mcrukımı mucıb rldıı. Aca-

ba v} iııkı i b.zdcn uctız mu gôturıi-ı 
yorlardı? Ho ıner 'ikude nisbetle 
µ:ım :ılıyorlnr ise i.iküz sahiplcrırıııı I 
biul<.'fl 1,'fJk p:ıra 'ermeleri l.1zım ı;e
lir. Binaeıı •• lcl h: 

- Ark .. daş blr (iltiizii bizim gide
('egimiz ıstasycn:ı kodar k:ıça tôt.tırü
yorı;unu;.:.'! 

Dedim. Herıf krlhkahayı sn11'; erdi: 
- okuz b:ış:ına on m.ırk. 
Cevııl)llu venll. 

- L."ıl in bu nasıl olur? Bizı en a
dom botına yirmi dürt but>uk mark' 
bilet p:ıras1 :ıldı1,'lnız halde bi?.im 
ı:ibi seluz odumn mu:ıdil bir vucucl 
ve sil:lette ol:ın l.oktizlerln behc,-iıı -
den on m::-rk almak c'!ogı u mu? 

Hcriflt>r doha .1Jy::-dc giilmcı;e l.ıa -
ladılar, biri: 

- Fok:ıt okilz oldu.,:u i~n ucuz 
nakledıliyur, sız ad.um:ınız. Yok :ı 

sizi de ucuz naI-.leöerclil·. 

Dedi. Şu sırada öku olm. k iı; ya
nyacak. Yarıdan ziyndc i Lt!. de e
dfiecck. Fı·edrih: 

- Al!red benim ;ıklıma bir şey 
g'<.·ldi. 

Dt-<li. 
- Nedir? 
- Biz de oku:t.lerin konuluogu a-

rabaya o fiyat ile bi'rıemt>z miyiz? 
- Ha iyi hntırıın:ı ı:etırdin. 

D~ıkterı sonr:ı ı;inıendifcrdlere: 

- Mosyoler! Biz zengin değJliz. 

Bizi şimendifere okuz tı~ atına knbııl 
etseniz. 

- tyi ama siz kanapc:li, fütii ka
palı, sıı~lti arabal:ırda c)turncnksı -
nız. Gôrmuyor musun oküz :ırnbnl:ırı 
ne k:ıdar fena. 

- Zararı yıık. U,zJ sii~hi arabalara 
bindinney1niz. mz de bunl. r ile Nr
likt.c .• 

Herif .söwmil kesti: 

- Haydi buclnlal:ır! Al'tık geveze
lik yeter, hem burnd:ı <lurmoymız. 

Memnudur. Şlnıcnılıfcri d ış:ırıda 
bekleyiııı7. 

Dedi. Biz gitme~c d ı\Tanclığıınız 
sırada i!rbsyonclan l<l'l~.:ı, ko:;:ı, şiş

man, klfa boylu, enli ~::ıpkııh bir a-

liralık Lira 

1 ıooo -
3 1000 

2 750 -
• 500 -
8 200 

S5 100 - SISOO.- · 
80 50 - 4000.-

300 20 - 6000-

Türkiye iş Bankasına para ya
tırmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, ayni zamanda taliinizi 

de denemiş olursunuz. 
Keşideler: oi Şubat, 2 Ma
yıs, 1 Agustos, 3 lkıııciteş

rin tarihlerinde yapılır 

Kmııbanılı ve kumbarasız 

hcı;aplannda en az elli · ıı
r~ı bulunanlar kuraya 

dahil edilil'ler. 

Tecrübe i teno Daktilo 
fürk1.'C, iııgllizce, Fıarnm.ra \ie Almanca iyi bilen muhasebeye \•fıkı! 

Tlirk tcbnnsı bir steno duktılo bnsusi bir müessese tarafından ::ırarul
maktadır. Rc!ı;r;ııısları ile birlikte (R. F.) rumuzile lst. 176 postn 

kutusu adrc.,iııP mektupla müracaat 

İzmir Nafia Müdürlüğünden : 
31499 Jira 60 kuruş keşi! bedeli fü.crinden k.ıpalı eksiltmesi ilan edilen 

Cümhuriyet loz enstitüsü ikmali inş;ıntı idn teklıf olıın:ın bedel muvafık \'e 
Jilyıl: lır.dde ~önıhncdıgind<'n ayni i~ bir ay kinık ihalesi y .. pılmak üzere 
p~;.:arlıga konulmuştur. 1steklılerin 2490 scıyıJı y:ıs:ı lıükümlcrlne göre ha1.ır4 

lıy:ı,al ları t(•ınin:ıtı:ıl'ile biı-Iiktc 29/11/ 1940 tarı hinden ıtibnren İzmir NoJıa 
Mi.idürlug\inde muteşekiJ komisyona baş -.urınalıırı. cll399• c:i23!l> 

Bcşiktaç Aıkerlik ~ubesinden: 

1 - Okur y:ıuırlıgına dair diplo
ması bulun:ııılarl:ı lise, oı·la ve ilk 
mektep nıe.ıunlarındnn 30 - ~O y:ışın

fü•ki b:ıyanl:ıra mnhsus askeri ho.s
tnh:ıııekrde uçlıncü defa :ıçılat·ak 

olan Yardımcı ve Hastabııkıcı hem
şir<'ler kursuna işti.rak etmek isti -
yenlerin k:ıyıtları yaııılnıak üzere 

-

üzere birer :ıdcd \'esik:ılık fotoğraf
la şubemize her gı.in ve sa:ıtte şi!:ıhr.u 
muro.caat etmeleri. 

2 - Du kurslara iştil':ık e<lecPk 
bayanlara kurs sonunda Vekhletçe 
oirıloına Yerilecegı gibi bir çok ruç
haniyet \'e imtiyaz hrıkları d:ı k:ı.ı:an
mış olac:ıkları dıı ilan olunur. 

Sahibi: A. Cemaleddln Sar•çoğlu - Neıiriyat Müdürü: Macid Çetin 

Basıldı:ı yeı-: (H. Bekir Cu"oylar ve Cemaleddln 6araçoilu matbaası) 

dam gı;ldi. Ş!mcııdi!ercılt.'re: 

- HnJ vanlar ha;ı;ır. 
Dedi . 
Ben yeni gelen a<lamn: 

- l\foı;yö nasıl haJ vcınl:ır? 
Dcdiıı • Herif bizi iyice süzdükten 

sonr.: 

- Sizin gibi hayvanlar. 

DL1-li. Şiınen<.1ifercileı- biz.im nasıl 

budal.ı :ıdaınlar olduğumuzu, Hkiiz 
fiyatına şimendifere binmek i~k-diği
miıi nnlntıyorlard.ı. Derken o şis -
man adam: 

- Sı7. nereye gidiyorsunuz? 
Dedi. 
Ben ccv:ılı verdim: 

-- Şimcndifcrcılcr ne.reye götü -
ıiirler ... c. 

- O ne demek? 
- işw dyle. 
- Canım nasıl öyle? 

- Dur .nosyü anl:ıt:ıyım. Paramız 

yoktu. Napoliye ı·ad;ır e11i mark ver
dik kabul etmediler, fr.kat bizi elli 
marklık yere kn<iar gôtiirccekler. 

Heri! biletimizi mu:ıvenc "ttı. 

Mt•nıurlrr ile baıı ş<>yl_r •• omı§tuk -
tan sonra? 

- nnn:ı bakınız. Elli m:ııkınızı ge. 
ri nlınak istcı· misiniz? 

Dedi. 
- Ifay, h:ıy :fal,nt dediğinden on 

para noks:ınına rnzı olmıyan §imen· 

----d•ferci sonra bizi J!ÖlÜrııH· ı:. 
- Hayır! O cihe~·l'n ırıerak etme

yiniz, ~imdi size bir ~ey de teklif 
edeceğim. 

- Ncdiı·? 

- Şimdi ben buradan iki \ :ıgon 
oküz cunderC\:egim. Her vnsonda 
hayv:ınlara yem fü:ııı \'el'e<:ek bil" 
bekçiye Hizum \'&r. Siz bunu k;ıbul 
cdcrsenız elli mnrkııuzı geri alacak
snm:. Nasıl? 

Hiç düşünmegc hacet yok. 
- Evet kabul ederiz. :rakat biletçi 

elli nı:ırkı vermez. 
- Eili markı size ben vercec>ıtiıri. 
Herif hakikaten kesesini çıkrırd ı. 

Awuma elli mark !aydı. Halbuki bit 
biletçiye elli marJ.: vcrdlğimi.ı: h:ılde 
bize bir mark yirmi i'inıki iade et
mişti. Şimdi ben de bunu öküzcüye 
o.de edecektim. 

Herife: ~ 
- Pardon mösyö! So11rn şu ad::ırn

lar beni dolandırdı der iniz. Biı.itn 
lıiletiıniz tamam elli mark degiJdir. 
Bir m;ıı k yirmi finik alacajınız k:ı~ 
lıyor, onu vereyim. 

Dc'<lim. Herif güldii, ba~ını s.ıllıY:I .. 
rak: 

- Bunlar da gurib adamlar! ı\rk:ı'" 
daş senin p:ır:ın sende kalsın haydi 
bakalım Vitgonlara giriniz. OUar :!~ 
15n var. Onlnn yerJ,...,tirin. 

(AJ'kft.<ôl \'8T) 


