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l'.odailmt• - ~ ... 
miişlerdl. tat.bal 1'8m ... 
;ydanDda ....... edlhwılr 

lillmldı. FA* 1 ·- BeUme.. 
lara götöna bvvet •••w 
:faWdlk hıl'BI w ~ .. 
iifdi. Bu derin bir fiiyMi .. 
riif;iın telkia eUiği lııir _,... 
nıtti. 

Yuan: Dti:yia Callkl YALS!N 

B alkan devletleri biribide
rile 8lkı ve samimt tıir 

dostluk rabıtaları içinde ,.... 
rabllirler mi? Ve böyle yqama
lan kcndilerinm hakiki ~ :baya
ti menfaatleri icabından lllldll'? 

--------- ·-
idare Yeri -Nurawmyıe. M. M ı.a .. w -

80NL0K SfYASI HALK &AZETESı Her 1erde 6 "-111 

- • •• rz 

B. M. M. nin 
dünkü içtimaı 
~ 20 (a..a) - B. M. 

lılecliai bug!tı:. doktor M.uhar 
Germen'in )ıaşkanhgında toplan 
DUf w ceı. aa;ıhFken Bolu me· 
bu8U doktar Emin Çemal Suda
aın ftfM ett.iğinı bıldin-n tellke
reai okuamuş ve hatırasan& hür 
metaı bir dakika ayakt& sükiıt 
edıiliniştiı'- Bunu müteakılt 21 
11 1940 da altı vıla) ette bir ay 
müddetıeıl ilin ve 25 11 ltMO da 
B. lıl. Mttdllri tarafından tucHk 
ollman &ıtJ idal'enia bitammdan 
itibaren ~ ay müddetle uabl -
maeıaa ~ Başvek&Jet tesk.-esi 
~-ve müttefikan b'"11 

-~ Rwıı:namede mevcud ....... -
lerden ukeri ta.yinat ve yem 
kanunun& mbeyyel kanunun 
biriaei maddesinın tefsirine ait 

D•• P""i- M.,.J,.•iade .. ,al•• ••l'l••lı .. ı.,,ı.rtt,.. ,...- ftlıta L ,.1 Jli•-refl• 

ilk okullardaki yoksul 
çocuklara yapllan yardım Bu suallere cevab bghnak 

İçin, fieeeleyi ten tarafından da 
dUPinebilıriz • Balkan det'letle
rinden herhangi birisi diğer 

"'8Jkan d vletlerj.oj •itala al
tma almağa yahud 
illJtili ederek büyük bir hii
kfUJlet kurmağa muvaffak ola
bil' r m ' Ve bdDa bir in için 
11mftffak oluaaeagı fanDllD-. ı 
bile böyle bir teşekkülün ömrü 
uzua olma.sına ımkin var mı· 

mubata üııerinde geçen müa· I> 4 •ı k • 
~e~:ı';ıt;:ahatta•ttıOll· rartı ır.ıer ezınde yapılan içtinıada himaye 
-.,~~;~ev~:~!.~:: cemigelinin yıllık faalineti t etkik eılı dı 
plefı llttilna edilen hüluru 1& - ':# 
tu~ llit multataah gayrimen- "ilk okulm.ntaıri yoksul çocuk- yapm~r. TOpaui.ıda ıdare be-
~ ~ tarı bİIQ4lye ftllllyetlen lııtıtiği,, yetmin ilu .aeoelik flUlhyetaıı 
ait ...._ ~ ile İsveç'e heyeti umumıye8l dün aaat l!'i te.bit eden rapor okunmuştur. 

dır? 
~ ....... ~ ~ de tstuabul 'J>.n.I merkemıde Bu rapora naaran cemiyetle
lhltelaanik lenJ111Dnun Tftrki- Parti müfettitt ~d Mimar- rin, 1939 • l1MO devresı içındf> 
yeye ithalleri mtUaletm... 1."li:- ı t,wttade h6r tepluıtı tenim eyledMslen :qridatın ye-
kıye - Franu ttcaret kontenjan -,----l!'!""'ıl!~~------ı----_..:.-;.,. _______ ..__,.._-.-------.---

bu J'lllaW 
hepm yuq kaybetti ve 
ruhayet Balkan h rbi netice -
sinde, bütün Avrupa kıtı rfrki 
topraklan TraJiJamn kik;8k lıir 
kısmına münhasır kaldı. 

Niçin b&yJe oldu': Osmanb 
imparatorluğunun inhitat ve in- '!!~! 
lmU aebebleriııi birkaç cilml _.: 

şiddetU ~ b~ edebilm ~e i19J111n 
~.~B&ib~ 
rilememizin - birtBCi .... o-

e · lari ~--
~---

nı..-·]M ' ı ~ ................ 

lnglllz 

YUNAN 
~ FPllnaız .inkılibuıın dlnya- h b 1 Ad H• t• k t 
ya getird ği milliyet ve hürriyet a r er r.,a 1 e t .k • 
fikirleri netieesinde muhtelif az g ı ı 
umarlarm hayat hakkı ve İ8 - - ;,,ı . ~ • 
&W na._ p~ıderi mü- ltaly•n1ar B•rCllada AvlonJa denizden ..... a.evam tla·ıgor 
eadeleyi göeterebiliriz. nevmldane 9arpafıyortar bardtman ellldl 

Büyük devletler tarafmdan 
wlmbulan buiel teşvik ve hi· Kabil'e, ~ ta.a.) - & ak- Londra, ' 20 (a.a.) - laaili& Tepedelenin yakında 
ma,e ile, cihan efkinumumiye- pm gelen haberlere pre, Bar- amirallik d&irelli tebliğ ediyor: dü • beki • 
ai tarafından gtillterilen eempati diya etrafında faaliyette bulu - Akdeniz donumasanm ağır f111eSl eDIJOr 
w müzaheret ile bu mücadele nan lngiliz motartü etlzltamta. wı hafif etnıütamları İtalyanla- • 

0 
kadar !fiddet ve kunret keebet- rı, takriben 24 kilometre 'llSUll· nn ~vutblkta olan bahri mu- Atilla, 20 (a.a.) _Resmi 'bir 

L.N H.lif•x 

Lord Halit ax 
Amerika BuyDk 

Elçisi otuyor 
luğlmda bir kavis halinde lima- vuaJa hatJanm zorlamak be

ti ld aten zaydJanwJ ft modern nın etrafını kuptan İtalyan re Adriyatik denizinde bul ha- Yunan aöaeW dün ak ... ta- Loadra, 20 (a.a.) - Reute-
dbana intibakdan icız kaJmıt (Sonu •1fa 5 aütun 4 ille) (hnu u~f• 5 elltun ı •> lu1 bilclirmiltir: rin diplomatik muhabiri yua • 
Oamanb imparatorluğu vatanın---------------------- Softu •)'flı 5 aiittln ı • > yor: 
bu parçalannı llilih kuvwtile ç v ldı h t ----------- Lcm4rada iyi haber alan malı· 
müdafaaya luıdir olamadı. işte agırı g"' ı as aya Har b fillerde lngilterenm Vqinctolı -11111111ıı.;.. w~...11ıı. -'-:-:ıı·gıw· i,.m· balen -ı..ı..a: 
bu suretle Balkanlarda Ymıa - - --- w .,...,- er•• ... ÇIU\U 

k 
surette ıami P4J11!D zat, Lor Ha-

~~=-krall~=--= gitmeyen do tor Vaziyeti ~~~~.=~-=-ou-1 
liİ!I etti. Jab "e epey aenedir Mriciye na-

Bu bizler ıçın ebemmiyetsis O "k"ad d ki sırlığını yapnakta balanaıı 
tıir w.k'11 mıdır? Bız bunun acı- Be 1 b 1 d d k h k nl 1 a 8 Jonl Halifax büyük hlllrfanet tec 
11111 duymadık mı ve bızim için yoğ u e e iye o toru a - vaziyet (8-u .,.,. 1 ......... 1 •> 

=:ru~u~1 ;"~~işn;n:ı;:; kında bu iddia ile takibat yapılıyor 
felillete Jikayd kalacak kadar 
fttaD his inden mahrwn bir 
mil)etiz, n uğtadıgımız felike
tin bUyükUlğünü takdir etmiye
cek kadar beymsız ınsanJaıız. 
Bis uzak memleketlerde birer 
lDtiBtemleke kaybetmcdık. Ana 
•tandan parçalar kaybettik ve 
buralanm muhafaza ıçın giri§· 
tiğimiz bedbaht müca.de1elere 
en temiz kanlanmw sel gı'bi -
kıttık. v tanın tehdid altındaki 
bumlannı kurtarmak 1ÇIJ1 Ana
dolu asırlarca. müddet daimi bir 
bn 'V'el'gısine kendisini mahkftm 
gordil. Vatanımızın bir~
m kaybetmemek için geride ka-

BH8eyha <Wıid y~ 
(aolMI ~ s .vtun 1 ., 

Çagırılan bir baataya gitme
dıği ıçın hakkınd& tahkikat ya
pılmasına başlanan Sarıyer be-
ledıyc doktorundan ora, Be -
~oğlu belediye d ıu lsınaıl 
Hakkı Aıılan hak ıda da bele-

Belediye Sahhat MtidUrhiğü 
dün mevzuubab8 doktoru çağı
rarak hidise hakkında fıknni 
sormw;tur. 

Doktor İsmail Hakkı Aslan 
polis t&rafından telefonla hır 
hastanın } urdımma çae"'lrlldığı
nı itıraf tm tır. I<'akat dokto
run ıdd' ın nörc ilk telefon
d n hısa bir ıniıddet sonr ken
d' ıne t r • t 1 fon edilerek 
hasta ıı · üJfü bi1diri1mıştır. 
Bu ' z t uzcnne doktor hu

k n vaz geçmıştir. 
b t i lerı mudilr -
le alakadar olaı ka 

rakolu \ ölen hastanın akraba
larını da dinhyerek raporunu 
ha•rbyacakbr. Rapor birkac 

k r S hh t V kiletine 
. derli ktır. 

~IKMEl' ILG~ ı Yaza• ı 
8WMi .,;.- OaUd .... 

ki VMiyetia eonnal oldupau 
Ye adalarda k&fi dt-nıftde ia
!je mMaddı bulunduıuau ha
ber veri)or. 

Ada halkının ajan.flla ayai 
BliltaJeada obnadlğuu göste
recek bin:.ok bidhwkıır vanlar. 
E\'wli iki &)dır Oniki adaya 
hiç.bir geminin u~ı 
maliir.dur. Senra adalar bir 
kaç kere bava taarruzuD 
mana kahnıı; ve bu taa.rrm.
lar ~ ~t.oklanlr, 
mühim bir kısmı zi)aa uğra...-. 

(So•u •yfl 4 a tun 4de) 

Münakalat Ve
kili Silivride 
Şehnmizde bulunmakta olan 

Mwıakalat Ve.kili Cevdet Kcrım 
lncedayı dün Silıvnye giderek 
ınşaatı bitmış olan Büyiıtk Men 
dırek ıle rıhtımı gczmı ve ali
kadarlardan ızahat • lmıştır. 

\"ekıl öğleden evvel Sirkeci· 
dek 9 uncu i ktme müdürlüğu
ne g J rek burad '• tölyeleri 
depo ve memur buro rıru gez
mıştır. VeJ il sa t 13 te trenl 
Y edikuleye gidert bur daki te-
81 t ve atôlyelerı de ozden ge-
ırd ~ten sonra Sıl vr ye hare-

k mi tir. 

amık Kema 
10Quncu doğ m ılı 

Bugün bütün mekteblerde ve 
Halkevlerinde ihtifaHer yapılacak 

Büyü vatan .-uri Namık Ke- de parlak tezahüratla aeılacak
malin doğumuaun 100 üncü yıl- tJr 
dinttlnU bugun büttbı Ttırkiye- (&enu eayta a ... tun 4 de) 

SABAHTAN SAEŞAHA:: 

VATAN Şairi 
Bize ilk defa yüksek seale vatanı, milleti, 

hürri1eti terenai m eden adam 

. . ,. . 
OENIA lllt GIJN GELiR DE 

$AYEİ FEYlİ MAHİYETTE 
liE MALİN fENO llAUİ llAIAA

IJIYSA NAi# llMlfllTIC 

in olarak tanınz Bizde v tarı 
milleti hurriyeti ilk terennüı 
ed n o olmasa bile ilk defa bu 
k yil k sesle sarih v va-

( lon u .. yfa 2 ailtun 4 de) 



Dokior Bagvan Das 
merlkad vfl lngiltere
de es rl rile tanmmı 

bir filozoftur. • 
~ 

Hindi tanda birı;:.ok darillffi
nun vardır. Y~il meydanları, 

blıyük bina ve lnboratuvarlan 
vakur profesörleri hep İngiliz 
kollejlerini hatırlatır. Hiç şüp
he yok ki, bu miiesseseler Hin
din uyaıu~ında bir rol oS'll~ 

hi oynamaktadır. 
ı·at iptidai tahsili nisbeten 

ço cı · ır. Hele köy mektep
len yok ıbidir. Bu karanlık ve 

ı koylere tahsil getirmek 
ı ini ve çok ?.aman zcn

tı terkeden köy ho-
l darülfünun hocala-

hrı büyiik insanlar &>i
a bu yokluk ve se

o ıta agı kitaplan 
y n adamlar Hind is

ı müjdecileri gibi gö
rün . · ıdi kendııne sordum: 

'İn ıl .l r. buracla orta sınıfı 1 
't e ı d anı tutmuşlar, onla-ı 
m t h ıl vermiq, zengin etmiş-
leı • On ra barp medeniyetinin 
iyı, h r tarafmı vermişler. 
Ac a bu gayret ' e bu parayı 
lınll a, lıillıassa köyli.iye sarfcde 
idi 'r ba bugünkü Hindista

c 

klı ne olurdu?,, 

la Konferanslarına 
riyaset edenler 

- Vll -
daki konferanslarıma 

lenlerin dördü müslü
mnn, lordü Hindu idi. Bunların 
bazısını yakından tanımak fırsa
tmı bul lugum için kısac:ı por
trd mi ·ızecegim. Bunlar ara

l h tına G neli ik Dr. 
Eu ıd n Hınduizm ve İslfun 
m vz ı ndn uzunca bahsedece
ğim içiıı onları hariçle bırakıyo
l'llm. Scı ıciho Naydonun por

YAZAN: 

HALİDE EDİB 
------No. 24 

Bundan başka U?..ak Şark ve Av
rupa felsefesini, edebiyatını 

içinden bilen bir adamdır. 
(Syncrctism) yani terkip, 

Hindu zihniyetinin en bariz hu
sınıiyeticlir. Bunu Bagvan Das 
da kuvvetle hissedersiniz. Ve bu 
adamın eserlerini, şahsiyetini 
tetkik ve tahlil ederseniz muay· 
yen bir Hındu grupumın baf'llı· 

ca iki emeli ile yüz yüze gelir
siniz. 

1 - Hindistanııı vahdeti. Bu
nu o dinlerin bırliğinde arar ve 
bu fikrini (Essential Unity of 
Religions) (1) ismindeki kitabın 
da teşrih eder.İslamiyetle Hindu 
izm biribirindcn çok başka, hat
ta şekil itibarile birbirine ?.ıd 

şeylerdir. Fakat Bagvan Das 
burada şekilden ziyade fikir ar
kasından gitmiştir. Hinduizmin 1 
başlıca eserleri içindeki esas 
fikirlerin ~ini 'uranda, Mes
nevde buquus, bunları topla
mıştır. Bu kitapta Farisi, Arap- j 
ca, ve Sanskrit lisanında böyle 
birbirinin :ıyni birçok parçalar 
göriinür. 

2 - İkinci mühim eseıindc 

yeni Hindistaru ne esas üzerine 
bina etmeği istediğini izah 
eder. Yani onun ideolojisini 

1 
temsil eder. Bu kitabın adı "An
cient Versus Modem Socialism,, 
(2) dir. Bagvan Das sosyalist-l 
tir. Fakat nevi kendine ve tem
sil ettiği Hintlilere münhasırdır. 
Bu eser Hindu cemiyet ve felse- j 
fcsindeki sosyalist eşas ve şekil
leri almış bugünkü muasır esas
lar ve teşekkiillerle mukayese 
Atnıiştir. (Arkası ''ar) 

(1) Dinlerin f'.S:lS birliği. 

(2) Eski vo !f'Dİ 808yaliY.nı. 

tr ini dr kadınlardan bahseğcn ------=====-----
sütunl ud ezizdim. Türk - lsveç ticaret 

Hindu dunyası büyük sima-
larla loludur. Sırf siyasiyat ba- müzakereleri 
kımmd, ıı değil fikir( ilim, sanat lsveçle yeni yapılacak ticaret 
ve ı<;timai kalkmmalarda bun- anlaşmasında lsvcçi temsil cde
la.r bir asra yakındır fedakar- cek olan salahiyetli bir murah
hkla, kab:Jiyctlc ve "mctod,, da- has bu ayın 2~ inde şehrimize 
bilinde <' lı~ıyor. Burada takdim gelecektir. Olati Seymaıı ismin
cdil c k .,imalaıın biri siyasi, bi- deki bu murahhas şehrimizde 
ri fıkiı damıdır. İl.isi de mu- hiç kalmıyarak doğru Ankara
ayyen r ıcyanların bariz birer ya gidecektir. 
nümune idir. DUnkU ihracat 

vrupa harbinin 
gıda maddeleri 
fıya larına tesiri 

• 
Belediye bu tesirin 

derecesini araştırıyor 

1stanbul belediyesi muhtelif 
gıda maddeleri fiyatlarında 

harp dolayısile vukubulan yük
selişin nisbctini tetkik ebnekte
dir. Belediye lktısat Müdürlüğü 
gıda maddelerinin harpten ev
\"el ve bugünkü fiyatlarını birer 
birer tesbit ederek bu nisbeti a
raştırmaktadır. Şimdiye kadar 
yapıl Al araştırmalar neticesinde 
harbin, makarna fiyatlarında 

12, fasulya fiyatlarında 7, ı:;ade 
yağ fiyatlannda 55, nohut fi
yatlarında 9, pirinç fiyatlarında 
9, mercimek fiyatlarında 4 ku
ruşluk bir yükscll.cıc sebep oldu
ğu anlaşılmıştır. 

Belediye bütün gıda madde
lerini tetkik ettikten sonra bir 
cetvel hazırlıyacak ve cetveli 
alakadar makamlara tevdi ede
cektir. 

-aoc--

YENİ SABAH 

B. yü ta 
Namık Kemal • n 

100 üncü doğ m ıl 

OKUYUCU-"" 

DIYORKI: 

Ilgın evlenme me
murluğunun 

dikkat nazarına 

İbrnl1im Kılıçay yazıyor: 

Yazan: 

Prof. Salih urad Uzdllek -
Keşifler, ihtiralar 
Makineler aleminde 

bir inkıla1' 

-1-

Madenlerin dökUlmosi 
(Baş tarııfı 1 incide) 1 tiklfil marşile başlanacak ve bü- !ki aydnnberi Ilgın evlen-

Şehrimizde bulunan bütün 1 yük şairin hatırasına hiirmetcn 1 me memurluğuna miiteaddit 1fakiıte parçalannın çoğu ayn 
tün okullarda ve Halkevlerinde bir dakika ayakta siikfıt e<lile- defalar istida ve mektupla işi- ayrı dökiiliir. Bunlar ıçin husu-
bugün yapılacak tezahürat için ccktir. · min hallini sormaktayım fa- ı:;i. kalıblar yapılır. Bu kalıblar-

kat şimdiye kadar gönderdi- la ınaden ao··ı ı·'ılil t . 
Programlar hazıılanmıştır, A tk ··t k' c r, sonra emız-çış nu unu mu ea ıp pro- ğim istida ve mektuplara hiç lenir, teı:,-viye edilir. 

01..-ullar<la fesör Halide F..dip, Nihat 'I'arlan bir cevap alamadım. Bu işler- Su enerjisinden istifade et ~ 
Şehrimizde- pbulunan bütün ve Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu de kimlere baş vurmak icap nıek üzere kurulan idroelektrik 

ilk, orta okul ve liselerde bugün birer hitabe irad edeceklerdir. ettiğini bilmediğim için ve istasyonlarındaki cihazların bit 
birinci ders saati Namık Kemal Halkevle.riııde bu işlerle uğraşmak için de hususiyeti var. Tabiatte su şc-

lazım olan harcın kendimde • 
merasimine tahsis olwımuştur. II. er Halkevi Naınık Kemalin laleleri çok olmadıgı ibi mev-bulunmadığından halen de d l ı 1 b" 'b' b 
Her okul Namık Kemal iı<in Ma- d ~ 100 .. .. 1 .ı · ·· .. cu . o an aı c n ırı ırıne cıızc· _ ogumunuıı uncu yı uonuınu 331 diğumlu olmam dolayısiie mez. irtifa farkları hı ibirirıin 
arif Vekaletinin hazırladığı re- münasebetile bir: merasim prog- vatana borcum olan askerli- ayni olsa bir saatte, k, u mik 
simli broşürü merasimin yapıla- ramı hazırlamı~tır. Bu program ' ğimle hiçbir işle meşgul ol- tarları birib'rinin a i lmaz. 
cağı salonun münasip bir köşe- larda konferanslar, hitabeler ve madığımd::ı.n sizin gazetenize Bundan dola) ı böyle i. t ) nlar 
sine asacaktır. Merasime okul müsamereler vardır. bu işim icin kimlere müraea- daki su turbinlerinın b ı birin-

at edilmesı lazımsa benim ağ- d f kl A 

direktörü riyaset edecek ve ta- N'a.ııul• Kemal Seı·gı·s·ı . . . ~ en ar ı olması hızın ı. zımdan beklenen iyılıgi yap-
lebeyi büyük şairimi7.in hatıra- Müzeler idaresi Nnmık Ke- manızı sa.ygılarıınla aı'Zede- Makine re imlerini yapan bir 
sına hürmeten bir dakika ayak- r 1 . d .. . mühendis resim kağıdının ba~ı-ma ın eser enn en muteşeklcil rıı.'1. na oturduğu zaman 1 ~yal'ndeki 
ta sükiite davet edecektir. Mü- bir sergi hazırlamışlardır. Bu -.Jıbrahinı fültçay esaslal'ı re im kfı~ıdınıtı liz<'ri-
teakı'bcn mektep öğretmenlerin· sergi Üniversitedeki merasimi '------------- ııe koyar. O rad ı·ı b·rla-
den bir:İ Namık Kemal hakkın- ı müteakip açılacaklardır. vı· ıaA yet Partı• kon kını sualkr gelir. Aca.b, oJel-
da bir konferans verecektir. Radyo • ı ci bu resnv· göre bır del y • 

Cni\'ersitedc B k • h 1 ki ·pabilir mi'? Bu makın p I 

M kar Za ... S t Ş u a şanı Ankara radyosun- gresı azır 1 arı nasıl parcalara. oyırmalı 11 a a a mı a 1 Namık Kemal ı"htı"falı' dolayı· d N k I:7 ali kız F 'd a, amı :-..em n ı crı e tıı model kum kalıbı i 
fiyatları sile bugün saat 14,30 da üniver- Hanımın en küçük evladı olan lay çıkaril 1ilt>in? 

Fiyat Mürakabe komisyonu site konferans salonunda bir top Numan Menemencioğlu bir kon- Makinenin •eya IJi p.ır nın 
makaralara kar haddinden son- lantı yapılacaktır. Merasime 1s- ferans verecektir. İstanbul vilayeti Parti kon- l'esmi c;.izilir. 1\fodeli bu ıcsnı'.! 

------=====------!-----=====----- gresi, 25 kanunuevvel çarşamb:ı görr> bir model haz1rlar. 
ra azami satış fiyatları da tes- SABA UTA füıhbr.ı bu mod l .,.ö • 
bit etmiştir. Bu fiyatlara göre P 1 ı·ık okullardakı• günü saat lO da İstanbul Parti rl.' husuc;i kurnd n· ir k -
zincirli marka makaraların 183 ..... merkezi içtima salonunda top- lıp hn.zıı l r. Model ' ıp ıçın· 
metrelik siyah ve beyazları 16 ~ SABAHA d n cıkarılır. Yerim: erimi O· 

k 1 ki lanaq,akt:Jr. J d k t I M d 1 
20 numaraları 20 kuruşa, 24 - .JO SU ÇOCU ara . ıın ıno en a ı ı ır. o t' par -Kongı·ey~ vilayet dahilinde bu ç:ılııt'fuı kahıılnn t•ıkaıırke11 k\· 
50 numaraları 18 kurusa satı- Vatan Şaı"ri I lııı hozulnıcııııalı. Et·imı!-' madLn 

d lunan bütün kazalarda scçilen°80 - ., 
lacaktır. (Baş tarafı 1 incide) yap 1 an yar 1 m delege iştirak edecek ve kongre hu kalıbın her tarafına İ) ıcc gi-

Tüfek markalı makaraların rcbilıneli. M dc·ni k lıba dök • 
?.ıh olarak haykıran o olmuştur. (Bai t-rııfı 1 incıdıı) 3 gün devnm edecektir. mek o kad r kolay bir iş tleğıl. 

;15,5 beyaz ve siyahları 10 nu
marası 13 kuruşa, 40 - 50 numa 
rast 8,5 kuru§a, 24 numaraları 
12 kuruşa, renkli makaraların 

50 numarası 18 kuruşa satıla

ea ktır. 
Mürakabe komişyonu makara 

ların piyasadan çekilmemesi ve 
fiyatların tesbit edilen hadden 
yukarı yapılmaması için müra
kahesini arttıracaktır. 

Amerikadan at;mo· 
bil lastiği gel eli 

Dün Basra yolile Amerikadan 
mühim miktarda ithalat madde
si gelmiştir. Bunlar meyanında 

N6 fii..ırıınkar imişsin ah ey dwa- lnM te8bit olunan 12.932 smden Kongrenin ruznamesi Parti i- Kalıpın muayven nok .. alauııd·ı 
1
..; hiirriyet, 10.444 adedine yardım yapıla- f d h 1 delikler ( menfezlı;r) bıralo alı, 
• b·ı · t' B ti ı l dare heyeti tara ın an azır an-E.'tiri ıaşkm oUluk, ycrçi kurtul- ı mış ır. u sure c nıu ı ac l'!Q- ki mad<!n i ınde bulunan gazl,ır 

dttlı: esaretten. cukların '< 76 sına vardım~ ya- · maktmlır. bu mcnfrzltı <.len kac.nn 'c dij -
pıldığı anlaşılmaktadır. İlk gün kongre reisi Ye eneli- küm iyi ol un. Aksi takdiı de 

Diyecek kadar vatan ve hür- Yardım cemiyetleri t rafın - yüzü karıncalı. içinde boşluklar 
riyetin candan ~ıkı ve fedaisi, dan gönderile n hesab hiılasala- men azaları intihap olunacak ve dolu olan fena bir dokum hasıl 
da~~ birkM sepc ev •el ba~ mın- ı;;ının tetkik.inden çıkan bu nıik- ~iare heyetınin.Jki senelik faali- olur. 
kör er tara ıııdan bi:tyuk toplan- darların mukayesesinden cemi -1 yet raporları okunarak reye ko- Dokn.l'I Jemiı in döküm İ!=ii icin 
tılarda hakir görülüyordu. Tür- yetlerin varidatlanndan % 73.5 nulac..-ıktır, rnünasib ~ir maden olma ının 
kü Osmanlı sayması, dili v.e Is- y d. ,., )?5 · d' ~ e ırmc, ~. gıy ırme ma!':a- Diğer giinlerde muhtelif kaza- ebebi sudıı.r: Bu maden y~ksek 
lirniyete bağlılığı, hatta hürri- rifatı ve Oh 14 nün muhtelif ma<> siihunclte ı:;'ttılınca mayi haiıno 
yet ıwk.ı bir günah gibi ilan edi- raf1ara tahsis edilerek sarf olun- lar tarafmdun tesbit olunan cli-ı 1 1 ı, Uyordu. Namık Kem:ı.lin devrin- d ... 1 geçer, m 1~\ dökülünce a,.ın 

b k 
ak.d k ugu anlar;ılmaktadır. lck er mevzuubahis edilecektir. halini Q.1ır. M~'Yi halinde :ken 

de başka dil ve aş a ı e yo - Birlik tarafından yapılan 

1 

Kongreyi. Parti müfettişi Re· kalıbın her no~·t...ısını doldurur. 
tu. Bugünkü sade dilde yazma-ıuak, türklüğünü .osmaııh olaro?c yardımlar şat. ve Mimaroğlu, vali ve be- acın halinde so[tuı lcen büzi.ilül'. 
d ı.. 1 · t lediye reisi Doktor Lfıtfi Kırdar Soguma ve biız~r'llne esnasında 
uyma~ a tmış, yetmış sene ev- Ik okul çocuklarından pre - maden parcasının catlam ması, 

VQ,lki bu Türk vatanperveri için vantoryomda tedavileri ?Atruri belediye ve vilayet erkanı yakın kırılmaması icab e1.\eı. Bazı kı-
Dı. B gvan Das'ın evvela keli 

mc ile resmini yapmaya çalışa
cağım. 

Uzun hoylu, çok zayıf, saçları 
ve sakn lı uzun, tepeden tırna

ğa kıclaı bc>yaz giyer; esvabının 
her paı çası Hindistıının yaptığı 
'malların en... güzelinden, hatl.'l 
eıı lnynıetlisinden seçilmistir. 
Göfileri bütün Hindu (mystic) 
leri gibi sizin gönnediğiniz bir 
yere ha.kar. Dalgın görünür, iyi 
J;:oıuışur, onu Hindistanın başka 

Dün muhtelif memleketlere mühim miktarda otomobil lasti-
120 bin liralık ihracat muame- ği, deri ve kösele vardtr. Bu 
lesi kaydedilmiştir. Bu mallar mallara piyasada ihtiyaç oldu
meyanında Romanyaya külliyet ~undan gümrüklerden kısa. bir 
li miktarda kestane, Macarist.a.- • zamanda ~ecektir. Diğer ta
na iç fındık, tiftik, lsviçreye tif- raftan gümrüklerde bulunan ka
tik, İsveç ve 1talyaya deri sev- uçukların da çıkarılmasına bir 
kedilmiştir. ' kaç güne kadar başlanacaktır. 

na.Bıl kabahat değilse İslamiye- olduğu :,;ağlık müfctti~leri ve he dan lnkip edeceklerdir. 1 sımiar sünger gıbi olur. !şLc db· 
te bağlılığının ve lslfim politi- yelleri tarafından tesb,it c<lilcn. kiimdc bunlara dikkcıt t>tıneh. 
kasını gülmesinin devrinde yan- ve ailevi vaz'iyetleri itibarile ken Yoksa makine pahalıj ' mal o-
lış olmadığını Türk vicdanı ça- dilerini tedavi ettirmcğe muk- vib \'C kabul olunan bu rapor - 1 
buk duymuş, bugün onun na- tedir olmadıkları anlaşılan 18 dan sonra idare! heyeti ibra ,.~ ur. 
mını tebcil etmekle bu duygusu- çocuğun prevantoryom ücreti yapılan intilıabda aynen ibka Bu döküm işi bilhassa büyiık 
nu izhar etmiştir. verilerek tedavi edilmeleri temin olunınuşl'\ır. Kongrede söz alan teleskopların cam objektifle . 
Namık Kemal yüz sene evvel, olunmuş ve ayrıca 101 çoouğuıı lıatiblerdeıı bazıları yoksul r.o- ı inde çok mühim bir mesele teş 

Türk devlet ve milletinin en ka- da ücreti verilerek talebe kamp· cuklara şehrimizin hamiyctper- kil eder. Objektifler hususi cam 
ra günlerinde doğdu. Osmanlı larına sevki temin olunmu~tur. \'er zenginlerinden yalnı?. parn dan yapılır. Bu <'am, erimis hal
imparatorluğu çoktan inkıraza Aynca ilk okullardaki çocuk _ yanlınıı değil esya verilecek yar de iken k:ılılıa dökülür. Bu es -
yüz tutmuş, Türk cemiyeti her Jara elbise yapılmak Ü?.ere lOOO dımı teıııiıı edilmesi için de fa- nada içinde hava habbeeiği bu-

(mystic) lerinden ayıran şey 

~arafeti, temizllğidir. Çünkü 
Hintli mistik. ister müslüman, 
ister Hindu olsun, ekseri çıplak
br, bir kısmı hatta vücutları
na kül ve çamur sıvarlar. 
Doktoı Bagvan Das Amerika 

da ve lngılterede eserleıile ta
nınmış biı· filozoftur. Sanskrit 
lisanın ln eski Hindu eserlerini 
nasıl ba17tan basa bilirse Mes
neviyi ve Kuranı da öyle bilir. 

r ' Yeni Sabah 
ABONE BEDELİ 

SENELiK 
6 AVLIK 
S AVLIK 
1 AYLIK 

TUrklye 
1400 Krı. 
760 • 

400 > 
150 • 

Ecnebi 
2700 Krt. 

1460 > 
800 • 

800 > 

21 Bırlncikllnun 1940 cumartesi 
21 Zilkade 1359 

8 Birinclkinun 1356 
Gtin 356 Ay 12 yıl: 940 - Kasım 45 

Cllln" Ödlıı lklntll 

2.30 7.28 9.48 Ezani 
8.22 13.12 15.32 Vasati 

Alclıa"' Ydaı IMMk 
12.00 1.39 12.51 Ezııni 

17.44 19,22 6.34 Vasati 

DİKKAT 
cVtnl •atııahıt a 1lhıderlle11 yaıı:ılar 

Yt evrak neıredllaln edltm..ın latle 
olu11Maıı: ve bunları11 kayltelmaların~ 
,•an dolayı hl9 bir 111-.ullyet kalıu: 
... dllmu. 

Merhum Refi Bayar dün gömüldü 

Merhum Refi Bayana cewı.ze merasimi 

Sabık Başvekillerden Celfil 
Bayarın oğlu Refi Bayann ce
naze.. merasimi dün sabah yapıl
mıştır. 

Merasimde Celal Bayar, vali 
ve belediy«! reisi Doktor I...lıtfi 

Kırdar, General Fahreddin Al-ı 
tay ~uhittin Üstündağ, eski 
v~lıt··den Şükrü Kaya ve Şa
kiı 'i'.-eo. ~bir, Emniyet Müdürü 1 

~ffer • kalın ve merhumun 
akraba ve dostlarından müteşek
kil bir kalabalık hazır bulunmuş
lardır. 

Cenaze merhumun ikamel et
tiği Mete caddesindeki apartı

manmdan kaldırılarak Beyazıt 

camiine getirilmiş ve cenaze na
mazını müteakip Merkczefencli-

deki aile makberesine defnolun
muştur. 

Merhumun ailesine candan ta
ziyetleriınizi sunarız. 

Ct-li.l Bayann Te~.,ekkür':· 
Ankara, 20 (a.a.) - Sabık 

Başvekil ve lzmir mebusu Celfil 
Bayar Anadolu ajansına aşağı
daki mektubu göndermişlerdir: 

Büyük oğlum Refi Bayarın bi
zim için çok acı olan ölümün
den ileri gelen elemlerimize muh 
telif suretlerle iıjtirak lutfund.a 
bulunar-.ık beni ve ailemi teselli
ye çalışan bütün dostlarımıza ve 
sayın matbuata teşekkürlerim.i

zin arzına delaletinizi rica ede
rim. 

Celil Bayar I 

tarafından iniisaha başlamışb. metre kumaş alınmıştır. aliyele geçilmesini istemişler - lunmamah. Cam birdenbire soğu 
Bu devleti ve bu milleti kurtar- Yeni dilekler dir. Bu dilek murnfık görülmüş- t ulursa çatlar. Onun icin cam 
mak ümidini taşımıyan bir ce- tür. Miiteakıben de kongreye döküldükten sonra sühwieti ya-
ma.at içinde yalnız o. bir gün bn Umumi kongre tarafından Las nihayet verilmiştir. v:ı.R ya,·aş indirilen hususi fırın 
memleketin kurtulacağından ii-' ------......!.-------------------- içinde birka<' "a.ftada hatta a.y-

myltavta1r1dıdı .• VBa!1kıi.ıa"m: itle mücahede- r----Y A. M A N . H 1 R s 1 z ' ---- 1arrla soğutultıl'. Sonra torna "· __ edilerek istemlen şekil verılir. 

1 
~ Objektif tam şeklini aldıg-1 za-

man içinde hava göriilür-ôWr:Jem. görmeden millette ii.m-
11 

mid ctfif}im fey:'!f sc atılır, yeniden döl{ülür . 
. Yazılsın seugi kabrimde uatuıı 1 H e'r tt mah::ım, ben mahzun.. soygunu ayn sem e yapı- işle bundan dolayı tele kop 

objektiflc>ri pek pahalıya m l o· 
Diyerek bu feyiz ve itilayı gc- 1 k 1 lur. Bunlar Paı isde döküfüı. A-

rcccğinden şüphesi olduğunu dn yor m U Ş a mm a na S 1 Sa ya a an m 1 Ş merikadaki hUSUSİ bir mÜeRSC· 
ilan etmişti. Fakat bu mısralar sede sekil veı ilir. Maden dbktim 
onun yakın bir atiye kar~ı Limi- iı::lerinde de bövlc zorluklar var. 
elini de izhar etmiyor mu? Va- Dün ikinC'İ sulh ce;m nıalıke- İf?leı· ( ! ) cok karlı olamanııı;ı Bunların öniiııe ııasıl geçilmiş. 
tan şairi, bu ümit ~·e iman ile bii mcsindc yaman ve kumnz bir ,.e aklı mütemadiyen I•'enere tir. Burıu yarma bıı alayoruz. 
tün hayatını vatana hasretmek- hırsızın muhakemesi başladı. takılıp kalmıştır. Son günleı·
tc tereddüt etmedi: Henüz yakayı ele veren bu de yme oı ayı bir kol.açan et

plıinlı hırsız hakkındaki iddia- meli: karm ile evvelki gece gö
Vücudwı 1.."im hauıfri maycsi ha- name okundu. Tutulan ve malı züne daha.. c,oktaaaıı kestirdiği 

7d ııafandaııdır, kemede okunan zapta göre: bil' apaıtımaıı yavrusuna girip 
Ne gam rahı vatancfo h<ik olıtrsrı Ahmed Yazgül ismini taşıyan iı::i yoluna koymu~ ve tam bu 

cevrü mihnetten.. bu cingözün suc;ları ~ayısız ele- sırada enseyi ele vcrivermıs-
Mısralart, Namık Kemalin bıı necek kadar müteaddid hırsız- tir. Haylicıir peşinde dolaşmak 

memlekette de bir gün sabah o- Iıktı. ta olan polis bu suretle onu e
lacağına imanını gösterir. Bıı Ahmed Yazgül: ise evvela le gecirmiş ve adliyeye \•ermiş
iman ile memleketin selameti Firuzağadaıı ba.slamıs rıraaa tir. 
için hayatını vermekte tereddüt bir apartımana giderek daire- Ahmet Yazgül, suçunu kıs
etmedi. ler<len birini ı;oyup soğana çe- men itiraf ve kısmen de inkar 

Çünki.i Namık Kemal hiırriye- virmiştir. Ondan sonda Fene- etmekle beraber: 
tin kurbanlar istediğini biliyor- re geçmiş .. ayni mehare!ti ve 
du. Mademki hak gibi, hürriyet ustalığı orada da gösterdikten 
gibi insanlığın yüksek mefkure- sonra nedense bir ti.irili bunun 
leri verilmiyor. alınıyor. O hal- tadını unutamamıştır. Galiba 
de bunları almak için fedailer Fenerde yaptığı iş ( ! ) c;ok kar
liizımdır. Bu fedailerden birisi lı olmuştur. 
olarak öne atıldı; senelere mü- hmcl bundan sonrn Kum -
cadcle etti ve bu u~rda can kapıda bir evi, arkasından Ka-
verdı. sımpaşada. bir baska evi, ve 
Namık Kemal bize bugün top- takiben. Ga_la~ada biı apartı-

rağımızda müstakil ve hür ya- man _daırcşını, sonra ı~ksa~·a}'.'-
şamak imkanını balışedenlerf' da bır, Hoı horda da hır e\·1 zı. 
hürriyet ve istiklal aşkını aşıla- ):'.irct etmiş. nafakasıııı alfık~-

- F'enerdeki ilk vak'a be
nim değildir. Ben bir kere ta
lan yaptığım yerde.. bir daha 
iş yapmam! Yakayı ele vere
ceğimi bilirim. Fakat işte bu 
nasılsa oldu. 

Demektedir. Suclunun bu i
tirafı da mahkeme~için kafi gel 
diğinden hakkında derhal tev
kif kararı verilmif? ve müzek
keresi kesilerek dava dosyası 
iddia makamına ia.de edilmiş
tir. yanların başındadır. ı lulıal ç1karmı~tır. Son hapllgı 

JWhçıet SAFA ~,_,,,, ____ .....,._-=--------~----.ti 

------
T rak yadaki denıir
yolları tamir edildi 

Trakyada vukua gelen son fe. 
yczanlar sebebile bozulmuş olan 
bazı tren hatları tamamen ta
mir edilmiştir. 

Bu sebeple konvansiyonel pos· 
tası İstanbul - Edirne arasında 
işlemeğe başlamıştır. Türkiye 
hudutları haricinde bozulan ray 
lar henüz tamir edilemediğinden 
Avrupa trenleri işlememektedir. 

--»O«--

Altın fiatları yUkseliyor 

Altın fiyatları birkaç gündcn
beri süratle yükı:;eloıeğe başla· 

mı.~tır. Dün de 30 kw·ıış birden 
yükseliş kaydedilmiştir. Dün bir 
altın 22 lira 60 kuruştan mua
mele l"ÖJ'.miietür 



esel 
bir Tür 

( Bagnıakaleden devanı) 

la,n vatanın ıstikb lini, iktısacli 
YUNAN i 

Jııki~, terakki ihtimalini, f ·• O S U f •k 0 

ıeblikeye soktuk. Hi~bir fedn-ı' QZ Y l l 
)cılı'Iık bize ağır ve fazla görün- A d 111 t • kte 
ln~i .~~ bit btitti~ B~~a°;1arı a rıy 1 devam ed l 0 r lUHlet.ımızın hayatıyetını Ieda (Baş t:ırafı 1 incide) Y 
~tm k tehlikesıni göze alarak rekette bulunmuşlardır. Akde- < Bıış tartıfı 1 incide) 

bö le müthiş ve uzun bir mü- niz donanması başkumanda.nlı - Arnavutluk hududunun şark 
tadtc 1<! netice inde elden ka- ğının bildirdiğiIJe göre, 18 birin sah_ili mıntakasında ltalyan kı-
"l ık. Bıı1aeı1aleyh, l1em Bal - cikanun gecesi amiral Pridham p ~ w· taatı orto - Palermon körfezi 
.k ı rm ehemmi' tini biliriz, ıppel'in kumandası altında bu-

J lunan kruvnzôr \ c torpido mulı- yanındaki mevzileri terkederek 
bunun bizde ne tıgı yaranın riplerinden mürekkeb bir kuv-1 şimalde Himara'ya doğru kaç

'lI hi seclerız. Ayni zaman- vet Adriyatıkde Bari ve Dra<; mışlardır. 
bu uzun mü delele in ver limanlarına lrndar olan kısmı :Merkez mıntak_~.;.;ında Tepede-

) 01 g ınluk ve bıtkinlik bakı- tamamile t ramıştır. Hiç bir len civarında yakından sıkışlırı-
ı iııı· }1,·11,·ı ,..1 ılc tutulaı.Jı·ıeceı~ di.işman gemisine tesadüf edil- 1 ... • . lan talyıınlaı şimdi ricat halin-

d rı menıiştir. 
1 

dooir. İlerlemeğe devam eden 
B ınlaı·d Ayni gece zarfında biı;:r.at baş 

k d ta f d ·d ed" ' Yunanlılar bunları iakip etmek-
hını b 

1 
T r uman an rn ın an ı are ı-

"rü 
1 

len zırhlılardan mi.irekkeb diğer tedir. Tepeclelenin yakınında mü 
biı kuvvet Otranto boğazını ge- him bir üs teşkil eden Ki!"'uı·a·nın 1 
çere-Jc cenubi Arııeyutluktaki 1- civarında, çok şiddetli mukave
talyan kuvvetleri i<'in en hayati met gösterdikten som·a bir ltal
bır iaşt' limanı olan Avlonyayı 

lan aı· 
i bun ın Ti." k i in ne 

b ı\ k. im· fedul u Jık ol it -unıı ! 
l! lk nlat il ya I) n do thrımı
~ • ıl.ıln LLk kin hunlaı el tn balı-
dıyoı uz. Balkan! değilim. Fa-

k ilk ocuklug ı 1 oralarda 
ti. Bu ~ün Tü ün elind n 

tlnnı::ı o ver1er ic · simdi hiilfı 
tıı i · ~l \aıdıı. O l 'lli dağ 
b ruıı bırka l zi:ı, aret c
d(\bilmek için elli ne fasıla ile 
~hmetli bir seyahate katlan -
dıru. 

Bıziın Ralka11lara bağlılığı
C'"ı 1 .. almz his j am"llere ve tari
~i hatıı ılaıa atf tmck nıeselevi 
h ik mütalea ctm k oluı. B.iz ı 

B ll anl.ııa hugiin elimizde ka
... Tiirk vatanının hay. ti men-1 
ıtıcri bakımından, emniyet ve 

· lil ı: l b 1 ımın fan ba•"hvız. ls-
nbul 1 rahat oturabilmek ic:in 

nl ı a ihtiya ımız 'ardır. 
n lcyh, Bal, nlara karsı 

l ı..,ımiz alfı.k b r k ebeb
·n bir araya g imesin en vü

t tl bulmuş bir re litedir. 

ağır bir bombardıman altına yan müfrezesi geri çekilmeğe 
al ıştır. Yu ~ ek ınlılaklı gül _ icbar edilmiştir. Şimdi Yunan 
lrl ·ı den 100 to ı kadar atılmış - topçusu msurayı dövmektedir. 1 
tırBütün bu h kfı.t esnasında Şimalde Ywıan ilcrleyisi cok 
dti ,manın hi~biı mukavemetine mühim olmuş ve ltaıyaıılar çok 
tc düf cdilmeınistir. ağır zayiat vermişlerdir. 10 köy 1 

l\lu\'affaliiyetin Tahlili işgal edilmiş ve civar tepelerde J 

Londra, 20 (a.a.) _ Reuterin bir çok ltaly~n askeri cesetleri 
dcnizeilik muhabiri y:ı7.ıyor: bulwımuştur. 

İngiliz haı p aemilcrinin Ad- Daha ı)imalde bir Yuııan dcv-
ı iyatik denizıne gircbilmis ol- riyc kolu kendisin adetçe on 
m ları İtalyaya yeni bir büyük defa yüksek olan 150 er ve bir 
darbeııin indirilmiş bulunması subaydan mUrekkep bır İtalyan 
demektir. Hnı p, bu suı etle, İt.al- kolunu sarmıştır. 
yanın esiğine },arlar götürülmüş Yunan sözciisü, düşmanın hi.i 
ve İtalyanın Arnavutlukla bütün tün mukabil taan-uz teşebbiisle
nıi.iııakalatı yollarının taarruza rini kıran ve müı:;tahkeın mev· 
u ~atılabileceği lıfılen sabit ol- kilerde taze kuvvetler almaları
mustur. 

1m(lir. deniz km•velleri, düş
manın hiı,bır ıııukavemeti ile 
kar.şıla.Şınamıst.ıı . Btından ~u ne 
tic:c çıkarılabılır ki, dii 7ınan, de
niz ciizütaın1arrndan birka,çı bu 
civarda bulunu' oı du ısc, mu ha· . ı 

r{bc verme!..tcn bir kere daha• 
1', ınmıstır. Deniz hava kuvvet

rinin Tarant.oy ı yaptıgı hür.um 
dan sonra, Adı ıyatikte ltaly::l;n 
zıı blılarına ra tlanması beklen
miyor, fakat bazı hafif İtalyan 
Cİ.iL..Ütamlnrı ilt karsılanması 

müml:iin goı tHu ordu. 

Diğer tnraft n, Akdeniz .filo
.su başkum,ınrhmıun, cÜ7.Ülam
larını lıiçbit zayiat Yeı medcıı 

Avlunyayı agıı bir bambartlı
mana tabı tutarak bıı· vaziyete 
koy:ıbı1mi~ olması c:ok ~ayanı 
dikkattir. Sanıldığına göre, Ta
r:tnl.odan kıı\·tılan \"C N:ıpolide 

_yeniden boınhal,man lt.alyanlar, 
filolarmı bm ındırmak için yeni 
üsler aramrnlardır. 

Şimdi, Adriyatik denizi İngi
liz deniz lrn\Tetlerine ncılmış bu 
lunmaktadır. Bu ebepten dola
yı mühim inki.~ar beklenebi,; 
lir. 

Auriyatik denizini ka11ıyaı1 ve 
fcde bulunmaktndll'. İngiliz ge
çfüııiş olan Otranto boğ·azı, an
cak 65 kilometre ge.nic:liğfodc
dir. Bari, takriben 1 ti2 kilomet
re şimalde ve lcnrsı sahildt! Drac 
dan da asağı yukarı ayni meı:ta
fcde bulnınaktnt.lır. in~iliz ge
mileri, yaptıkları bu harekette, 
B. .Mussoliniııin çük c1 fa giril
mez diye tav;,ıf ettiği bir deniz
de birkaç bin mil .mur;ıbbaı bir 
mesafe içind" dola mışlardır. 
B. Mussolininin Arna\•utluğu iş
galinin sebeplE'rindcn bir tanesi, 

muhakkak ki, hemen hemen dahi 
li bir deniz mahiyeti nrzedcn bu 
denizin iki sahilinde tk üslere 
~ahip olmak ve bu suretle bu 
denizin tam kontroliinü elde ey

lemek idi. 
--»O«--

na rağmen müessir bir surette' 
mukavemetine mani olan :Yu
nan kıta.atının teşebbiın fikrini 
ve km·vei manrviyegini tC'barüz 
ettirmiı:,tir. 

İtalyanların ~iddetli soğuklar I 
yüziindeıı de zayiatı ı ok mühim 
olmustur. 

.Haber :ıJıııdığına .göre. Yunan 
mak~matı merkez merkt.:Z mın
takasındaki vaziyeti rol. mem
nuniyet VC'l'İCİ telakki etmekte
dir. Kisura civarındaki te1Jel~r
den Ywıan bataryalarının İtal
yanlara aif tabii müstahkem 
mevkilere bombardımımlnı·ı cok 
mlir>ssir olmuştur. Himara C'iva
l'"ınd:ı cereyan etmektG olan mu
harebelm in, bu şehri almaktan 
fazla. Avlonyaya ghlc11 biiyük 
sahil yoluna hakim tepelerin iş
galine matuf bulunduğu zanneuil 
mektc<liı·. Yunan ilerleyişinin ge 
ciktirmek için büti.in gayretleri
ni sarfetmekte olan ltalyanlar 
mühim hir köprüyii atmı~l:ırdır. j 

Son Yunan llazırlıklan 
Atina, 20 (a.a.) - Yunan or

dusu. havanın hafif suı ette iyi
leşmesinden islifade C'ckı ek Ar
navutluk cephesinin muhtelif 
noktalarında daha serliestce ha
rekatta bulunmuştur. Yunan i
lerleyii?i. di.in. cephenin bazı böl 
gell'.'rinde ı.lcrin olmuş ve ayni 
tcrnkkikre lwzırlam·.'lır. 

Son 24: sa.at zarfında bazı hu
dut mınt.akıılnnnda. Yunan hal
kının bu harpteki azminin cok 
giizel mic:;alleri alınmıstır. Dağ
lık araziyP f zla miktarda ya
ğan kar dolayısilc bazı yolhır 
knpann1'tk tehlikesi go.,termek
te idi. Daluli emniyet nezareti
nin (•mrinc derhal icrbet etlen 
bu mıntakalar kadınlcırı ve co
cukları büyiik bir ıırşe ile. der
lınl yoll:ırı temizlemek işine ko
yulmuşlnı dır. Bu yolların lemiz
lcnmf'.;i ı;;imdiden t:ımımıile biti
rilnıi::; !;ibid;r. 

Yuıınn Uc9mi 'l'ehliği 

YENİ S '\BAII 

---

(Baş tarııfı 1 incide) 

müdafaalatının harici muhitine 
doğru ilerilemektedirler. Mu -
hasara eclilmi~ olan İtalyan g.ır
nızonu, İngiliz ve imparatorluk 
ktıV\1etlerinin hücumlarrna şid
detli mukavemet göstermekte 
devam etmektedir. 

İngiliz Hına Kuvvetlerinin 
Bombardımanı 

Kahire, 20 (a.a.) - Orta şark 
taki İngiliz hava kuvvetleri u
mumi karargahın tebliği: 

18 19 kanunuevvel gecesi, 
Bardia ve Deme, lngi1iz bom -
bardıman tayyareleri tarafın -
dan Ejiddetlc 1.Jumbardıman ı..>dil
miştir. Dernede büyiik hasar 
vukua getirilmişlir. Askeri hı -
unlarda yangınlar çıkarılmış VP. 1 
kışlalara, polis karakollarına. o
tomobil garajlarına ve parkla -
rına tam isabetler kaydolunarak 
şiddetli infilaklar tesbit olun -ı 
mustur. Son tayyarelerimiz he
def üzerinden uzakla.,"Urken, he
men bütün kamp alevler içinde 
bulunuyordu. 

Romıının UulcluAu l\lağliıbiyet 

Sebepleri 

Roma, 20 (a.a.) - Stefaııi a

• 
I 

ya 

e ek
Lon ra
v rdi 

Ankara, 20 (a.a.) - Haber 
aldığımıza göre, lngiltereye sev
lrndilmek. üzere Tüıkiyc cümhu
riyeti Merkez bankasına 2 eylfıl 
1940 tarihine kadar te\'di edilen 
efektif isteklerinin kısmı külll· 
si Londraya vasıl olmuş ve mu
lmbilleri Merkez bankası matlu
buna kaydedilmiştir. Merkez 
bankası, alftkadurları bir mek-ı 
tupla haberdar etmek~c ve kc.ıı
dilerine tcdıyatta bulunmakta-
dır. • 1 

Müteakip tarihlerde tevdi e
dilen efektifler de Londrnya va-ı 
sıl oldukca Meı kez bankasınca 

sııhiplerine malumat verilecek-! 
tir. 

--»O«--

l o-r d H a 1 ifa x 
merika uyuk 
Elçisi oluyor 1 

(Bas tarafı 1 inci do) 1 
riibesıne muktedir ve Vaşingto
na bütün harb vaziyeti hak
kında geniş mallımat ile gitmiş 
olacaktır. 
Eğer lord Halifax, İngiltere

nin Vaşington büyük elçiliği va
zifesini kabul edersE', bittabi 1 

kabinede bazı değişiklikler ola -
jansı bildiriyor: cak ,.e B. Lloyd Gcorgeun devlet 

ıınzırı E>Jfatile harb kabinesine 
girmesi d~ siyasi mahfillerde 
fazla sürprizle lrnısılannuya -
caktır. 

-- - ..... .---~-

İtalyan ~ark istihbarat ajansı 
Büytlk Britanya taraiından 
muhtelif harb sahalarıııda ttal
yaya karşı tahşid edilmiş olan 
kuvvet1erin 1500 tayyare, 425 
bin asker ve yaıım milyon ton ' 
hacminde harb g-cmil rinden f\liacarislana bir 
mürekkeb olduğunu trısrih et - t• t h t• 
mektedir. Blıtün bu kuV\etlcr lC8re . ye I 
Akdeniz sahasında toplanmış - gidiyor 
lır. 

Britanya ordusu İngiltcrede, 
Avustralyada. Yeni Zela1ıdacla, 1 
Hinclistanda ve imporatorluğufl 
sair kıs.ımlarında loplanrn1ş seç 
mo askerlerden mürekkeptir. Bu' 
r:ı:kamlar düşmanın m• biiyük 
nisbette gayretler gösterdiğini 
ve ltaıyan askerlerinin büyük 
bir cesaretle ne kadar biiytlk / 
kuvvetlerle haı betmek mecbu -
riyetit.idb k ldıt'.> ı run.haten 
gösterir. Churcbill'in nutkunda 
da söylendigi gibi bu ordunun 
techizatı ge<;ep temmuz Vl' ağus
tosdan b" i cenubi Atrikadan 
dolaşmak suretile İngiltereden 
gönderilmiştir. Yine lrıgıliz bas
vekilhıin ifadesine göre, bu tec
hizat en yühıek cinsten müsel
lah kıymetli tanklnr ve bizzat 
1ngılterenin keneli miidafaası 
için muhtaç olduğu asri loplar
dan mürekkeptir. 

İngiliz R~sıni Tebliği 

Rahıre, 20 la.a.) - Orta sark 
İngiliz kuvvetleri umumi k

0

arar
gahı tarafından nl'fireclilen res
mi teb1iğ: 

Mısırda: Bardiya civarıııda 
\'aziyette deği~iklik yoktur. 

Stul.atuia: Gallabat ve Kassa
la civarında kesif harckellerine 
devam edilmektedir. 

1 

Macaristanla imzalanacak ye
ni ticaret anlaşması için Hari
cive Vekaleti İktısad doktoru 
B~clri Tahir ~amanın riyaı-;eli 1 

altındaki heyetimiz salı giinü 
Pe~teye hareket edecektir. He
yete Ticaret Vekiıletinden Zeki 
Zeybekoğlu ile Merkez bankası 
kambiyo müdürü i;ıtirak etmek
tedir. Macariı::tanda.ki müzake
relere ıRtirak edecek olan şehrı
m izdeki Macar atasesi Czaki ya
rın Pesteye hareket edece'.ktir. 

Fındık ihracatı 
Yekiletin fındık ihracatı için 

tesbit etiiği asgari ihraç fiyat· 
ları hakkındaki karar heniiz şeh 
rimiz<leki alfLlmclarlara tebliğ' 

edilmeıni~lir. 

Bu karardan evvel hariçteki I 
müşterileri!, angajmana girişen 
tacırler evrakı q1üsbilelerini ib
raz eltikleri takdirde mallarını 

eski fiyatlarla ihraç crlebilecek
lerdir. 

Dadı aranıyor p 

9 - 10 • ) lık bır çocuı.;a b. rnbı-
lcc<' '· çalıştıgı ycrcll'n 1 oıı cr
n i olan bir dad ya ılıt ;:. ·ıç v r
dı r. 

Kc;ıyacfo: Şimal hudud nıın
takasında Boran köyüne hücum 
.eden bir düşman miifrezesine 
hadise mahalline yetişen ~arki 
Afrika kıtasına mensub bir 
grub mukabele cclcı Pk il<i di.ls- i\l:ıçka. Tc~\'ildy<' r ımiı kır -
maııı öldü~ mı.iş, 70 deve ile bir sısıııdn Dilek :ıp::ırlP1.ını No. li 

lı urı <.ıglcyc kad, ı muıac..ı::ıt 
cok harb ır:nlzrmesi iğtinuıı1 c- Ülri.Li;mmmmfıi•mıI'J:mealıiillİl 
dilmİ')tir. 

Zayiatımız yoktur. 
----·····----

Meclisin pazartesi 
ruzn""mesı 

Ank..ıra, 20 (Husu i) Tür-
kiye - Yunanistan arasında ım
za edilen ticaret muahedesi, 'für 
kiye - Yugoslavya :ıl'asınd·t ham 
afyon satışı itilafının temdıdi, 

'l'Urkiye - Rom[\nya ticaret aıı
lasmasile pesin tediye itilafının 
tasdiki hakkindaki layiha Mecli 
sin pazartesi günkü ic;timaında 

konu~ula.caktır. t 

o! 
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dadımız <;ok do~rll görmiiş-
1 

l tdi. 1 tanbul Tun..ı kıyılarında 
ll'ıu faa t'dilmek lazımdı. Ec -
d tlımızı Balkanlara götüren 
kuvvet sadece fatihlik hırsı ve 
R"ururu değildi. Bu derin bir si
hsi göriişiin telkin ettiği bit· 
2!aruretti. Geçmis asırlar için 
l>ek doğru olan bu ihtiyaç bu -
~ll daha büyilk siddetle ken -
diaini bize hissettirmektedir. 
'.l\irkiye tekrar Tuna kıyılarına 
~İüer.aez. Fakat Balkanların ken 
disi için bir emniyet sahası arz 
~trnesini ister. Ve bunun tahak
~llkuna çalışmayı en birinci va
~fc bilir. 

' Bankalar lııakkında 1 

Atina, 20 {a.a.) -- Yunan or
duları ba!'.kuınaııdnnlığı tarafın
dan 19 ilkkaııun akşamı ncşredi- 1 =================~==================:=-:============= 
len ı·esıni tebliğ: 1 Türk Hava Kurumu İneQÖl Şubesinden: 

Hüseyin Cahicl YALÇIN 
~ 

Gözlükcülük 
hakkında layiha 

1 
.. Ankara, 20 (Hususi) - Göz-
1~kçülük hakkındaki layiha Mec 
4llc ruznameye alınmıştır. 

bir karar 
Ankara, 20 ( II ususi) - Ye-I 

ni bir kararnameye göre banka
lar her ne şekilc.le olursa olsun 
muhabirleri nezdinde bulunan 
ve bulunacak olan İngiliz lirala
rını Merkez bankalarına tevdi 
ctmcğe mecburdurlar. 

13ankalar, ancıık Merkez ban' 
kasile mutabık kalmak suretile 
muhabirleri nezdinde 1 Uzumu ka 
dar İngiliz lirası bulundurabile
ceklerdir. 

Muharebe, ınuvaffakiyctlc de- ...., 
vam etmektedir. Diişman, gös-' Kurb.ır, bayrnnund,ı şubenm: bol c"ind<> toJ?lanııcak lr.hmlncn 3500 ko-1 
terdiğ-i 11ek kuvvetli muka\'eme-, yun 400 l<eçı ,.el 75 ıgır derisllc ıoon wnc hare:: k nyrı ayrı ~('ık ntu--

~· ınaya konmu5tur. 1 
te rağınen mevzilerinden süngü :l0/12/940 p:ı:lartc i gıınu ıat ili ela ılınlr i yapıl ıcaktır. Jstt'klılerirı ı 
hücumile t:;.r<ledilmiş ve elimıze ıhale gumi lnegoı şubesınc ve şartn ııe)i gormck ic;in de hcrgün ıstanl>ul 

600 den fazl,t esir, pek cok oto- ı ı:;ubesınc mtırııca:ıtıa• ı. cı ı 93~) 

matik silah vcsair malzeme geç- I ==;:::===========--=:-:::::=:===:::~:========-==================== 
miştir. 1 iÇKISIZ SAZ 8 - K h . 

Düsruan havu kuvYetleri Kızıl- UfS?. ıraat anesı 
haç i~aretlerini iyice görmek . Ne7jh bil 3:11e ı;.:ıloııu olıın ltır:ıat hancnıudc 1ı r p:ız:-r ... a ıl 2 den fı ya 

.. k"" 
1 

w 

1
k.ıclar mt'.mlekctır.ı zın tanınmış bay ve I~· an .aıı'a l f;rl:ırından mute-

mum un o masına ı arnnen bu- ~ek kil -ı ı h · d 
e-üu ::>e'.·yar lıaslah""' , 1 .. mu {emme saz cyetını ınl mck fır. :ıt nı k.ıc ~r -y ruz. ~ ı ıc 
~ .• ıu- lı::ılk tiid,üleri tanırımı, s::ıı'::ıtkfır 

cunı etmiştir. Malatyah tanburi Fahri'vi rıuıılYccc\s :z. 

Yazan 
Ge~eıı gün Üsküdar iskelesin

de vapur bekliyordum. Boğazın 
karşı kıyıya ydkın bir yerinde 
bir "Denizaltı,, yatıyordu. Ar
kamdan bir ses duydum: 

- A baba, bak "tahtelbahir 
" Arkama döndüm, baktım ki 

henüz dört beş yaslarında bir 
Türk yavrusu .. Hemen: "Çocu~ 
ğum senin ~üçüciik '!'ürk ağzı-1 
na o Arapça sözler biç yakışmı
yor .. ,, diyeceğim geldi,. 

Gazete yazıyor: " .. İsaf edil
miştir .. ,,. Oğlum (lise talebesi} 
soruyor: 

- "İsaf edilmiştir,, ne ele
mek? 

- "Yerine getirilmişlir,, <le· 
mek. 

- Peki niçin öyle yazmıyor
lar? 

Yine gazete yazıyor: " ra. 
zarlar inıt:af etmiE;tir ... ,. Yine 
soruyor: · 

- "Nazarlar inıtaf etınistir,, 
netlemek? 

- "Gözler dikilrni~tir,. 
mek. 

de-

- Peki ni~in böyle yazmıyor
lar? • 

Yint' gazete yazıyor: ".. Mas 
ve bel' et.nıek,, yine oı uy o ruz: ' 

:-- '"Mas ve bel'etmek., l1l 1e
mek? 

-. "Yal~yıp yutm. k,, demek. 
Peki niçin bovl~ yazmı-

yorlar? . 

M'saller o kadar çoktur ki 
gün c: l k hayatımızıu he"' anın
da lıemrn her vakit kaı ılusıı ız. 

~ ıgiiı~ içinde yasadıgımız "bü-ı 
)'Uk Turk de\rrimi,, lt\. ndi os
yal hayatımızda bu dm rimc ö
re yaşamayı bize yüce b• · öc v 

ol :ırak ve~~~~ .~h~~or.. ~iz b•t ı 
J old 1 yunıyuşurn uzlr ... ~limizde 
bt hınan kendilerim 'Turk kül
türü., c 1timine göı ey ti tin cc
ğimiz ~eni nesle k ı.tli oz 'aı !ık
larım, türklüklerin· bıldıreı· k 
". uur,, u onlara 't:rnu kendi
leı ine kendilerini tanıtını~ ol -
cağız. Bu ödevin bugün eli lrn
lem tut~mlara ne kadaı bıiylik 

biı pay ayırdığı ıse ht men gö
ze c aıpar. Dilimizin kendi öz 
\'arlığına kavuşması. en ccık 

"konnsma dili, ile " y::ızı dili .. 
nrasındaki derin ayrılığı miıın

l:;Un olduğu kadar gidermeyi 
daima göz öniindc tutmakla o
lur .. İlim ile, sanat ile lğra~an
farımızın üzerine c1 üşen bu ödev 
ise dah:: büyük, -daha önemli
dir. 

Türk yazıcısı yazısına baı:;l r
kcn "yeni nesil .. i düsiinerek, 
onların nasıl anlayaca wım .,öz 
ününe alarak, ve hunu hiç gö
zünden kaçırmıynrak kendıni 

siiıc:kli bir konlrol altında bu
lttı1durması ile bu işi bas.arma 
yoluna girmiş olur. 
B.ıgünkü nesil e,;;ki ''Osman

lılı t,, d n hemen hemen ta na
ınılt' ... ıyrılmıs olarak k ndi 
''Turk · 1 • üne şuur edin ok 
bi durumda, bü Un \'arlı le 
"Türk hayatı,, nı o w r ıım \'e 
yasama çağında bulun or .. On
] ın bu duru, O ·m nlı ktillü
ı ünJen hiçbir şey k lılmaınış 
ol.ın bu öz varlıklarını, olduğu 
gibi yt'ti~tirmek, geliştirmek .. 
İşte bugiinkü idenl hu· olmalı-
<.lır .. 

Biliyoruz ki milli varlığı ya
pan r:cy "milli kiiltür,, dür. Mil
li kültür dil, ahlak, estetik gibi 
sosyal lrnrumlardan teşekkül 

eder. Biitün bu kurumların Tüı k 
elemanlarla. örülmüs, yabancı 

elemanlardan kurtulmuş bir du
rumda yeni nesle aıµlanması bu 
günkii cğilmirnin ··ana pn>nsi
bidir., dir. 

Pek bilindiği gibi dil insanları 
hayvanlardan ayıı"1eden baıılıca 
karakter olup dil ise sosyal bir 1 
kurumdur. İşte bu f'n ba~Iı sos
yal kurumu içine karıştığı ya
bancı elemanlardan tcmizliyc
rek, d"ru bir hnlc getirmek, bir 
kelim.:: ile ''Osmanlıca,, dan kur
üıı mı:ı k bugün bas:ırılmns1 ~Prek 

1 
HAL1L NİMETULLAH ÖZTÜ 
le§en en önemli milli işlerden 

blı1dir. "Lisanı Osnıani,, den 
henüz kurtulmuş, ve kendi ~ 
dilini henüz bulmaya başlamış 
olan "Türk sosyetesi,, bu i i 
şarınaya, bu en baslı · kurumu 
ilim yolile düzmeye koyulmuş
tur. "Türk dil kurumu,, bu yol· 
da çalışıyor. 
Şu ka.dar ki bu iş olup bitin· 

ceye kadar Türk yazıc.ılarımn 

da bu en başta gelen kültür işine 
her türlü yardımda bulunmaları 
gerektir; bu da yazı işinde sıra
sı geldikçe miimkün olduğu ka
dar "Türkçe .. kelimeleri kullan
mak, "Osınanlıc:ı,, ları atınnkla 
olur .. Her ne kadar insarun es
ki alışkanlığını bırakıp yenisini 
nlması hiç de kolay bit is d : ı. 

sc de devıım hayatım y. şamanın 
bundan ba ka yolu yoktur .. Bü
yük Türk dü ünücü e i.nin bu 
yoldaki har('ketleri ins na örnek 
olmalıdır. Bununla bcrabeı ıı (
sinde "milli onur,, u her eyın 

il 1 ünde tutan bir feı d içi~ bı;t 

yol n kada:· sevine verici, ne 
kadar kıvanç uyandırıcıdır. öy
le ya, 1 urulacak milli hayat te
meline hır taş koymak .. Gönlün
clc " milliyel aşkı,. tutuşnıu · hır 
in an icin bundan d lıa ruhu uk
ı:,;a~ı ı bır lxı arı, bun an d ha 
::.Öz kam . tırıcı bir i.Jeal olur 
mu? 

Bu yola koyulma il'i C' ı 

prm ibe dayanır: Biri id oloJİ 
bakımın lan, öteki realil~ bnkı
ımndan. İdeoloji: Her dü un n 
Tüı inin kendi hnvatıru Türk 
UC'\'rim"ne göre b:ısmm:ıyı dil· 
ı:;ıinm '·ıdir. Realite ise: Bugun. 
kü "yeni n il,, dir. 

Z::ı.LC'n bu..,.i.in bütün clunıt'un-u, 
biltiııı güz 'lliğile önünuizc cikan 
yeni nedl nrtık idrolojiyc ha
<·et bır:tkm • ·sızın bizi b~ 'Y' l 
süı ukli~ L'Cek biiyük bir kU\"\ et
tiı : Bu nesil o eski O manlılık
tan, giınü gt'cmiş o~manlıc dan 
k ndın Jr bir ~ey hulunımyan 
duru bır varlıktır, bunu bizim 
O. manlıca söylememiz, O •m a
lıca dü üumemiz, \"e Osmanlıla 

ya&amamız bozmamalıdır. Bu 
güzel \•arlık, eskidt:n Türklü W
ııi.ı ıulıunda duyan bir ferd "çin 
yiicC' bir ideal ol:ırak hayaUc.\1• 
miş olan bu realite, sanki ''biı

yük 'l'iirk deYıimi., nin bizt> sun~ 
duğu bir emanettir .. Buna obn 
aldırmam 7Jık, kendi öz varlı
ğımıza olan bu kayıtsızlık n~ 

kadar acı olur .. 
Halbuki biz hfı.la o eski "Os

manlı zihniyeti .. nin serpintilc
rinclen kurtulmuş olamıyoruz .. 
Şu "Wllelbahir,. kelime3i buna 
npaGık bir <>mektir: Bu tipteki 
gemi bize gt'ldiği, ve biz onun 
adını koymayı dil:: Undüğ(imüz 
>'aldt "Türkçe,, ye duğıl, "Arap
ea,. ya baş vurmusuz. Çünkü 
"Osmanlı zilıniy('ti,. nin bu ;bi , 
ocvi meleri Türk dilinin ynpa
ınıyncağı. buna Tür-kcenin rlve
rişli olmad .'.;t yolun laki kötü 
düşünüşii bizim elimizi kolumu
zu bağ! dığı icin Ar pca b"r ke
rme uydm arak "tahtelb hir,, 
drmi ·z. ( 1) Halb ki Türkçe 
"denizaltı, buna hi de lüzum 
gösternıiy ek kad r ani tıcı, 

ne güzel bir sözdiir. Boyle oldu
ğu haldP hılla icimizde yaşayan 
Osmanlı! ı· bize bu yersi:ı: uydur
mayı yart ıınu~tır. 

işte bugün Osmanhcamn bas 
elemanı lan "Ara n,, ~'ı bil
ıniyen, '\ e onun yerme kendi dilı 
olan "Türkçe,, J ı reııme ca
ğında bulunan )eni !1 slin ka~
sı'ılda bize düşen ödev. bu zihnı
yeti atmak "kendimi.ıe kelime 

" hareketine başlamak, ve buna 
önayak olmaktır. Büyük Türk 
devriminin dil işinde bugünün 
okur yazarlarına yüklettiği bu 
öd v böyle esaslı bir köke, bir 
realiteye dayanır. 

Halil NimetuDalı ÖZTÜRK 
(1) İşin asıl tuba fı Anı.(M.'a 

olar.ık uydurduğumuz im ke
liınf'don, o tlili konu,an Araplı
ğın ha.beri olmamasulır. Zat.en 
Osmımhca kelimeleı· hep böyle 
deı!il mi~.. · 



eczız ; 

İnciliçavuşun 
mezarı nerede? 

• TÜRKiYE M -· 

(Bııı u,..f, 1 incide) 

ınmda bir kitn.p tut.'tlyormu.ş gj
bl Bam-un bunu bır Kitabı Mu
kaddes sanıyor. Fakat İncili koy 
ınmdan çıkara çıkara ayakkabı
larını ~karıyor. Hazırundan bi
ri: 

- Bu ne i~iir? Pis ayakkabı
Jann koynunuz a ne işi var. On· 
hır, kapırun rlibmde bırakılır ..• 
diyorlar. İnCJlı şbyll" cevap ve-

Kızılay Cemiyeti 
UMUMT MERKEZiNDEN : 

Maske'era mahsus buğulanmaz rema:arın muhafazası için 
100,000 ADED ZARF 

Sipariş verilecektir. Alfı.kadarların zarf nümunetıini gormek 
üzere İl>tanbulda Mimar Vedad caddesinde (Kızılay) hanlJl
da Kızılay deposu direktorlüğüne müracaat etmeleri ve t.ek
lü m ·ktuptannı 27 12 940 cuma günü saat ona kadar bu 
direktörlüğe tevdi etmiş bulunmaları lüzumu ılan olunur. 

riyor: 
- Si7.in aklınız o kadar erer .. ~-SüMER BANK--

Bunun hakkınd hadis var. 
- Haşfı böyl hır hadis yok

tur, olamaz. 
- Okuy yun da dinleyin ıs-

tenreniz ... 
İncili şu uydunn VC' garip a
pçn l "laJJ h cıs diye okuyor: - (İza. dah ltüm indeşşıati 

yuhnfızuna p:ı bueakürn lienne
h m flÜrraJmn .•. ) 

Bu yarı arapça Jfıfın tlırkçcsi 
şoyle:: "Şia yanına girdığınız 
zaman pabuçlarını7.ı sakla) ııuz. 
Çünkü onları ç.,,latlar!,, 

Bunun üzcruıe hazırunun ele 
ba§ılanndan hil'i hemen şiddPt
Ic itiraza geçi~ l)l • 

- Peygnmb<!r 7c 1 nında Şia 
v&J· mıydı ki böyle bir hadis ol
mın? ... 

İncilic;avu. ela buna 
mukabele ediyor: 

- Mademkı ~ygamber v.amn 
nında böyl" bıı mezheı> yoktu. 
ya sız bunu nt•rden cıkarcıınız ?. 

f(Aa,cai • A!\ A \ ' 

Sıtma ite mücade'e 

ZAYİ 
:B ı keı l 'J ıb l<'akültesinden 

?Jdı ım J ti\ ·y t varalramı k1y
bettim. Yeı 'ni çıkarncağım-

d n eskisinin hükmü yoktur. 
'V El" mniscı A l"alp 

Askerhk işleri 1 
J;, ''"'ti" Y cı lı Askerlik şııbc-

att ılı ıı. 1 
93Cl s<'ı ~ ı clt Maçka ı•alas 

k ı ı l. No. 14 de olunın K :-.ınıfj 
Mnamf"lt mt::nıunı Mustafa Asım 

T.Ju Atı l \w ı l ili4) ın çok 
Cf'le şubemızc muracaati ilan I 

olunur. 

- A, A ! Baksana bu adam 1 
adam ba ka bir yerde tesadüf 
ettiı';'i adamların karşısında şap
kasını çıkarmış da buraya sıkıl
madan açık baş olarak geliyor, 
demezler mi? Al lhusus Bırta
nın canı sıkılır. 

- Nicin cı: nım? 
- Niçin olacak? Kız beni şap-

kasız görünce s •fllin biri zan
nedecek, ve Miknille muvafakat 
etse bile beni kocalığa kabul et
miyccek. Yoksa basımda ı,a pkn 
olmuş olmamıs umurumd de-
ğı1. 

- Meral· etme Fredrih, kını
sc bir şey soylcmez. Bun 1 n 
maada Napohye muvasalat der 
etmez sana bir şapka tedarik 
ederim. Kaı ı koca bizim rnuha
vcrelcrimiz kulak vermişi "reli. 
Ara sıra Fı edrıhe bakıp gülü
yorlardı. A kndn. ımın bilgisiz 
bır çocuk lduğunu anlamı !ar
dı. 
Kadın bana hitaben: 
- Mösyo iz Napoliye mi @· I 

dıyorsunuz? 
Dedi. 
- E\:et rn d m. 
- Orad ne yapacksınız" 
-Biri 
- Çok ~-

eısınız? 
- Hayır. l3 n mo . ô , l ed 

Deri ve kundura sanayii müessesesinden : 
Fııbrıkamıula l/ti/940 umbindcn tıbarcn bır ene zar!m<l. ı kını 

ve çıkacak olan ko • )I' p:ır ahın satılıktır. 'ralıblcr m. Iı Deykozcl 
l'abrıkad;:ı gördukt.C'ıı onra \('klin<'lını 26/12/!HO t:ırıhıne k:ıdtır A ır
cfcndı raddcsı Bakeı H. n Sın c Bank Den \e Kundur.ı s..n:ıyıı mu-
css ı Tıcarcl en ıı e bıldırılıncs1 

Gayrimenkul Satış İiaQı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Alıııır 410/18493 h<: b No. ı;ıl~ ııdıgıını7.d, n , ldı 2ı ı O) ı ay 1941 
to'ODELLER.İ 
GELMiSTiR 

i\J'\M b nm:ı dcrececk ıJJO\Ck cdıp \'lld(' ınde borcunu \C'rıncd• mden hak
k.ırıd. y::ıpılLın t::ıkıb {ıZl'rınf' 3202 "!'{o. Ju k;:ınunuıı 46 ın< ı n • ddc ının ı' 
matufu 40 lllt'ı madde ne gon- ı;alıln ı ıc. IJ eden Ka ımpcı • d.ı l'ahtrık.t

dı mı:ıhall ının Tı:ıhtnk:ıd• ' 'tri::ıknr.1 • c;ıkmaLı :;okagınıl. t. ~ '36 ~ l'llİ 
lU/l 12. 10/J. 12/1. 10/1. 12/2 No. lu baht•clı sırf m•Jlk k •• ~ı lıç <'\ın 
tamam bır bu tık .ıy ınuddetl" .ıc;ı •• rttırımıyn konmu:,tu . ~:ıı t, pu 

$AHi8iNiM SE1i 
302 iSTiKt.AL C"'DDIUi ISEYOGUI 

cıı k.ı~dırı. ı•ore yııpılnı .ınrhr. Arttırın. Ytı gim1ck ıı;tı;>cn ı 50) hı .ı Jıe • ı 
•• ~ cıs ve tt.ekür. Mıllı b nkalarınıızd n l.ı!riııııı temınnt t kt ıou d.ı k:ı

bu olıırı ı Dırıkmı but un \ ergıll'rlc beJcdıJ- c rc:siınlcrı \ ı tdJ. lı~ c ı'U u
mu l>ô luv. :ntur. Aı11ı ın ı1n. mesı 20/12/940 t.uılı ııoc ıtılı,u ..,n 
ıı>tkık P\m ı'!!tlyenlc ndık hll uk 1 lcrı ,,, 'ı ıı de • ık buluııclurı,.ı

J,ıcrık u Tnı ıı sıcıl kndı \ l'S:ııı luı.uınlu m.ıll'ıı.ı. t d:ı ~ tıı.ın t'tır \C t k b 
doı;yaı; nd. vardır. Arttırmaya ı;.ı· ış olaı ı. t lıunl. dkık fficrek 

Kaymakh Lokum 130, Keatane)ıekerl 
120, Tahin helvası 50, Saray bakla

vası 110, Şam baklavası 90 

a ılıu. <"ll«ırıl .. n cayrımcııkul h. kıund:ı her ı;cyı ııgı cıın ı 

ôlunıır. Bırınrı :ırtum1, 18/2/941 t rıhint• musadıf ı..ıl, ;,; •.ıh.ıgluııd •• 
kfıın ııdıgı n11.d.1 ı>a:ıt 10 cfan 12 ye .:ıdar. y, p ı. (, ktıı. M\r..ıkk ıt iha- Ali MUHiDDiN HACI BEKiR 
J yapıl.rollm ı ı ın tekhf cdıl('cck bede lın tc lıh. ıı nlmın:-ısı u lı eden TiCARETHANELERi 

Mt rl:ı ,c;. Bahçcknpı Hamidiyc cnd<lcsi 
Şubclt->ri; Beyoğlu. Kaı-akoy. Kadıköy. Ra.hir<'~ Mısır 

EKER SAATİNİN 
Dahili tertı batı, asri fennin ·nefis eserlırindendı r. 

• • • 
DİKKAT 

S; :ıdı ı, S ndık.tcııı .ıhı aı r; ) rıı cı ' ılı i;'QtcK ı;o terınck 

nl u.ın koyn • ı ldu u • 
bf'dcllnı ı ~ •11 Uı ı tılc kolny-

( 1191!8) 

İstanbul Belediyesi İlanları 1 
--~~ 

M k<"l 
lam l 

,ınunu 

ına 1 nc:ı. 
ti, ı ı ,ık ;ı ı:ıı dır<lt' h k

.ı •ı U:ln 

1 Devlet Demir:y olları llcinları 
nıke·. 

t<'mllmt \ e k nu- ' un a\ln' ' k. <1.1 kQmis- NE1~ER saatleri: 'fcrnkki yoluıııla önde gıdenll·rdt·ndir. 

dan P• il ol • l. ~a ıtılmnkt:ıdı • 
(12002) 

N.8KER'lerin hususiJ eti :Mıknatıstan müteessir olmaz, Rı- ı 
nlmaz .tertibatlıdır, içerisin su v toz g~irmez, gayet zariftir. 

Ngr.~11 ı;aatıerinin Türkiye umwııi :ıcentt-li~ı · İstanbul, • 1 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

Umum Müdürlüğünden : 

Sultanhamam, Kntırcıoğlu Han, 3 ündı kat Nu. 5 - 7 !il 
............................ imli ......... ~ 

işletmeleri 
1 - tel r.:ınız ı ı 20 ın 3 tıralı ~an t. h ı p ..... ı M·:ıı • tın ulırı.ı

c:ıktır. 

Gümrük 
Levazım 
nundan~ 

Muhafaza Genel K. İstanbul 
Amirliği satınalma Komisyo· 

2 - Pazarlık 27/12/910 cun, ırıınu saat 15 de M,.1ro hanının 5 inci 1 
knt.ıntl::ı ynpılacaklır. 

3 - .Muvakkı:ıt tcmınnt ın 

4 - lslcklılerın p ır.ı ız olarak \ crılnıf' de oliın şartnnnıcwrı le\ n-
umdan almnhırı \ c k:ınunı \ esikal:ırı 'c ınuvukk, t tc>mın tl. rı ıle ılfın 

27/1 Kfınun/1940 cuma guııu s:ıııt 1 l ric p~znrlıkla nO kdlcın atolye 
alet 'c mulzemesı alın.:ıcakur. luhammen fıvntı 1159 lira 81 kuruş ve ilk 
temınntı 86 lıra 99 kuruştu . Lıstcsı hergun komi yonda gorülrbılır. fst<'k
lılerııı pazarlık gun ve s .. ntındc teminnt mııkbuzlanlc Galata Mumh.mc 

(l l!l37) c:ıddesı lbrahım Rifnt hmıın•lııki ko mısyoııu gelmeleri. (11697) 

•• Müllerim. Şimdiki kıyafetime 
bakmayınız. 

ra. ~\~:ı:~~n~~io;~:~Rv~ı:;: Bı·r çalgıcının seyahatı• 
dınız ağzınızın suyu akardı. Tıp-
kı kocanız gibi giyinmıştim. Hat-

ta kocanızın elbıse i biraz eskice, ••••••--•••••••••• 111 
benimki gayet yeni idi. 

Bu sözüm üzerine karı koca - Ne nnlachnız mosy<>? 1 gizli nişanlanmış olmıyasanız? 1 
kahkaha ile gülmeğe başlndılnr. - fiknilla dediğiniz kadının - Ne münasebet! 
Yin, kadın: ya nişnnlınınız yahut... - Olabilir ya? Hizmctl'i kız-

- Ya öyle mı? Môsyö Alfred Herif hakikaten i ı anlamış- lar ekseriyeti madamlarma ma 
n is pardon. çünkü • "rndiki tı ,artık doğruyu söylemekte bir 

1 
Jlımat '\'ermeksizin bir crkl"k ile 

kıya elinizle koltuğunuzdaki kc- beis yoktu. Bunun ic;;ııı: nişanlamrlaı. 
man torbası banıı biraz garıp - Anladığınız gibi mö ·yö. - Nasıl luz bmen nel memy 
gcirtinmüştü, demek siz mi.' yö Deuim. - Nasıl hizmt•tçi kızlar? 
Alfıed izıniz? - Demek Mikailla nişanlını- - Şatolaı·daki. 

- "E\Ct. Evet. İsterseniz Mi- ıuz? - Bir şey anlayamadım. 
lmillaya sorunuz. Şatoda bana - Evet. - Camın Mjkaella satoda bir 
herkes mosyö diy hitap eder. Kadın bulunduğu koşeden ay- hizmelçi kız dcb"ll mı? 

Erkel> sordu: rıldı. Biraz daha yanıma soku· Şu mUnns belsiz kaduıJl' koca 
_.... 1Jk,ulla kimdir? !arak: şato sahibesi, zengin Mikaella-
lı'r drıh: - Nısanlınmz gii?.elmi? yı bir hizmetçi telakki ct.ınl" i ne 

Ark. daşımm n1şanlısıdu . Dedi. kadar canımı sıkb. H- tta kadın 
D ·mek istedi i e de ben cl<'r- - Elbet madam! yoksa onu evvelce bize ekmek peynir \"er-

ba.l lı kırdısını k stim, henfe: bulmak ıçin bu kadar zahmetle- m miş olsaydı ı k kabac bir 
Onu Rimdilik söyliyem m I! katlanır mıydım. • muamelede btıhmacalttım. l{en-

mo. } . - Seviyor musunuz? disi Mikaella kadar güzı~ ve 
C hını verdim. - Hay hay mad. rengin olmadığı halde ilıtımal 

Niçin? - Bta\o! siz g ~et adık bi hizmetçıliv~ yahut bin ınin kcn-
- - Belki Mikailla şimendı er delikanlı ınız. Fakat parma v disini h" td telakki etm ine 

nrabalarındn.ki yabancılara be- mzda ıuşan yüzüğu yok. tnhnmml ! cmez. Ben gözlnri-
ni soylernış dıyc gıicenır. ı...~n 

1 

- Şatoda yüzük adeti yok, mi açtım, kacbna sert sert bak-
Çok şey! Ma.amafıh ut: öylece ni anlaruveriyor1aı. tım. Frcdrlh benden <''" 1 öze 

isi nnlar gibi oldum. - S kın şato snhipl ıh' 1 n aulıtı 

- Affedersiniz madam. Ar
kadaşımın ni~nlısı gayet zen
gin imiş. Bilmem amnıa onu ela 
k~ndisi söylüyoı. Mikaelln hiz
metçi değil. Şatooa başka mat-ı 
rnaz l olnıadığmdan ben de Ber
tayı alacağım. Berta hizmetçi 
jmiş. 

Dedi. hadın ~nim hiddetlen
diğımi anladı. 

- Pardon mbsyo Alfrcd Mili
ler. Ben işin esasına rnkıf dP
ğilım. dedi. 

- O halde hcm.:11 .Mikaella 
hi.7,metçi dl"ğıl mi denlenız lazım 
gC'lmezdi. 

l'~rkc söze kar tı: 
- Zarnn yok mosyo Alfıt>d 

~11 ı., z vccm biı az tecrübesiz, 
&<fota çocuktur. 

n di. Herifin ~o uk de<lı~i 
kadının yiiziinc b ktım. Prc•d -ılı 
ilC' ik1mızin yn • ı bir ı ya ge
tin>c-k yine az gf lecckli. Hcrllın 
bcmmle C'ğl nd e hukı t
tinı 

öyhiv01 ı nuz m 
. ., 
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Kızılay Cemiyeti 
UMUMİ MERKEZiNDEN : 

Afyonkaıııhisar mad suyu şi§clerinin ağtrJan içill bpetil 
pari Yenleccğinden alaka ·arların nüıınıneıııiui görmek ve 
izahat almak üzere İstanbulda Mimar V•d caddeimldıe 
<Kızılay) hanında Kızılay deposo dırcJı.törlüğüne mfint;caat 
etmeleri 'e teklif mekbıplnrını 27 /121940 cuma ~ 
on biı e kttdar bu direktörlüğe tevdi etmlı.i buhmn\ıll~D!"' 
lıizumu ilan olnnul'. 

Kızıla)' Cemiyetinden: 

E U İN GEl~Dİ 
Cemiyetimiz taralmdan celbediler k 

gümrükten çıkarılan 

Ensulin müstahzarı piyasaya çıkarılmıştır. 
Halkımızm eczanelerden reçete ile tedariki 

w itan olunur. 

defterdarlığından 
nde mc..k' kaımı>ınd. v. pılacak •20?68> lira 

ı Zont:uldak ı.uk\ıın t kon.ı~ı bahçe duHırı tanıtı' 
tk ıllınPyc korıulınu:ıtur. :E.k ıltmetıj ıtı/941 pcl' 

:t ongı.ldakt.ı Dt-fto dnrlık (ıdaıuııd~ ıophın le 
ve bum muteferri tvrsı!C 

cııguıri;ın 'crıl~• ... Jıtıı 
Ek ltıı (',}(' gım d ı ı.ıycn}cı;n ıh:ıle curıundt•n <'il clZ ii lttıl OV\ el 

Z<·ngulda 'ıl. yl'tint' mıir:ıl:ı:ıt ederek \'ll!ıyct m.ıkmrıınden .. ıınıru milte" 
hhıılllk ehlıyct vrsılm ılt Tıcnret Oda ıııdnıı bu yıl ıçinde abnm v !li .. 

k. H' muHıkkAt teJnııınUarı al<' birlikte t<'klH' ~ .. rfüıf'rnı ihale saatinden 
bı lwnıJFyon rei lı~ıııl' mnkbuz 1rıııluıbih"'1e kvdl CY" 

•l184h 

Uralık J .. irn 

l 2000 -

s 1000 -
2 

4 

8 

750 -
500 -

s:s 
250 - 2000.-

100 - 8500.-

50 - 4000.-
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Türkiye İş Bankasına para ya
lırınakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, ayni zamanda taliinizi 

de denemiş olursunuz. 
Kcş!dcler: 4 Şubnt, 2 Ma-ı Kumbaralı ve kumb:ırasız 
yıs, l J\gustos, 3 lklncltc~- hes:ıplnrında en llZ elli li-

rin tnrihlcrindc yapılır ro!;ı bulunnnlnr kuraya 
d:ıhil cdılirler. 

------ - --
Karmız cocuk olur mu? Ben, 
on sekiz yaşında olduğum hal
de koca lu!rif divorlar. Madam 
en aşağı kırk yaŞında vnr. 

Dedim. Son sözüm ÜZ€'rine 
Jmdm o kadar hiddet etti ki sı
kılmasa kalkıp beni dövecekti. 
Yüzü kıpkırmızı kesildi. Dişleri
ni gıcırdatarak: 

- Kırk y~mda olduğumu ne 
biliyorsunuz? Ben daha zevcim 
ile evleneli yedi ny oldu. Elbet 
henüz çocuğum. Vakıa sen de 
on seldz yasında bulunduğunu 
söylliyoı'bun amma ben de ona 
hiç inanmam. Bl"n tamam on 
dokuz yaşını bitireceğim. 

Ben kadının söziinü kestim: 
- Adam sen de! O da lakırdı 

mı? Bızim köyde bir kadın kırk 
yedi yasında kocaya vardı. Si
zin kısınetıniz biraz geç çıkıver-

iş. 

Dl"dım. Kadın biitün bütün 
suratı n tı Yav . çııcık kocası-

dık. Bu sırada tren yavaş yaı.:nıJ 
yürümeğe başladı. ·Beş dakikıı. 
sonra bir ıstasyonda durduk· 
Pencereden başımı çıkardım.~ .. 
rabaların kapıları açıldığını, yol-
cuların arabalara girip çıktıkta· 
nnı gördüm. Şimendif ercilerdetı 
birine: 

- Arkada Napoli bur~ 
mı? 

Dedim. Horif yüzUme baka .. 
ı'ak: 

- Ne söylüyorsun? Dahi\ 
Naı><>liyc bir gün hır gec 'ar. 

Dedi. Bwm araba kapısı açıl
dı. Kıyafetinden bir kasap oldu~ 
ğu anlaşılan gayet şı mnn bir 
herif girdi. Tren iki dakika kil" 
dar istasyonda tevakkuf etti~ .. 
ten sonra tekrar ba.ı eket etti· 
Kasap bizim yanımıza oturınu~ 
idi. Herifi görüncl" Vı) anadafl 
üstü a~ık arabalara bındirılell 
öküzler aklının g Jaı. Belki o 
öküzlerin sahibi bu adamdır flk~ 
rile hl"rife: 

(A:rk•1.-.ı ' ar) 

S<ıhıb A. Cemal~ddln SaraçoölU 
Ncsr yııt Mildiırü· Macid Çetin 

n ld ı yer: (H. Bekir Gürı;oylar 
Cem 1eddln Snr:ıçoljlu n atbııası) 


