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YAZAN: 
Alman yaya gitmiş, 
1926 da Bertin Unfv81"
•lteainde ildıaad tlok-

HALiDE EDiB oKu:,~cu,.K,:ı Parti kongresi jTram.~~y.idare~ilr 
b 

.. b . t. de gızh ıkramıyı 
İlimdeki terakki sür'atilıi göa.r 

tsebilmek 1Qia at kel#ler Dır 
sene adetleri arasmaa bir mlhı· 
hani çizelim. Bu münbıuıide 
1500 senesQıe tekah1ll eden ii
mi keşif hemen hemen sıfır ad
dedilebilir. 1ııc yüz senede (ya

tor•••• ltilirmif lr. lakbr, bunların kıyafetinde a
deta bir ürüfonna mlnhğı var-

Doktor Zakir ,hudut viliyet!.e- dır. Hindular kıyafeileri ve zih-
rinden hali vakti yerinde bir a- aiyetleri itibariyle hadutlan. 
vukatın oğludur. Bütün hudut 
ı.-n-ı gı·bı bu··yük· .m;., ..... u sag-lam, müphem bir bayat yaşar gibi 
llAlA .... ......_. görünür ve "mistik,, tirler, bun-
Cesurdur. İlk tafnritini Haydari- lar kıyafet ve fikir itibariyle bu 
batta ailesinin yanuvla almıflır. dutları muayyen. bir daire ç... 
Bu devrede tal:ı8 olarU tc* mu- dedirler. ''Camia,, mahsaJ6 genç 
bafazaki.r müslüman bir muhiti imeriııe marka wrulmuş gibi • 
içinde ytpmJlbr. İkinci tahsil dir. Ben onları - ..-.e ta
"Aligar,, dadır. İktisatta ihtisas ~. Hatta buradan çı
yapmıştır ve "Aliga.r,, da iktisat kaa Hindu talebe de ötekilerden 
okutmuştur. O devrede çok ko- aynhr. Gandhi my teakilitı a
nuşk~n. neşeli, parlak ve gençli- ııuımda. bile tavır.lanm •kıya
ği arkasından silrükliyen "lider,, fetlerini muhafua ediyorlar. 
evsafını kuvvetle haiz olan bir (l;andjnjn toruııu bu .mektebin 
adam olduğunu söylerler. l'aka.t mahsulüdür. GörüDıtıe ''Camia,, 
Jrim.<re onu "Alipr,, da bir fikir dan 01~ .. .w. ..... derhal aoJanmız. 
mısyoneri gibi düşünmediği için, ...... -

.lkı heyetle iki ay hem-. her 
1919 da orada doğan yeni mek- akpm beraber bulundum. Dok-
tep hareketine geçmesini azıcık tor Euariye yemeye yahut Y• 
hayretle teli.kki etmiştir. Anla- mekten sonra gelirierdL Sqfra
dığlma göre ondan sonra çok da çatal kullanmazlar. Bu~ 
dalgın, çok az sö]Pler, yaşından ketlerini şöyle isah ederler: 
pek fazla görünür, sakın bir a- .. _ Biz garbin harici teklini 
dam olmuştur. Biç "mistik,, ol- 8lıiil fikriya\uu alıyoruz. Hal .. 
mıyan bu adamda ekseri mis-
qklerde görünen bir tek teJ9 kuı ekseriyeti çatal kala•lıile-
dalmı.ş bir bakış vm.W. Fakat cek amyeye pti.;y. lladu biti 

de elimizle yi,eceii&.,. 
bu bakış muayyea Dir maksa4e raht sofrada hertes fc;flr ça-
hayatını vakfedenlerin lıepsin- tal Tardır. Ellerini yemekten ev-

de 1=:~ doktor Zakir Alman- wl ve sonra aaiuala )'llraııhJda
yaya gitmiş, ıg da Berlin ij. n, ve itina ile yemek yedikleri i-

çin etr.Uı iğrendirmiyorlar. Fa
niversitesinde i.ktısad doktorası-
m bi~•-~. -=-- ~ ... - .kat h a r i 41 t e • pleıı)e.. 

WA L1U9W& UVl&::ll' UIU•~ riıı hepsi bu kadar .ileri,e giden 
güzide bir heyetle Camianın ha- bir ıı..sitliği buan lÜZUlllllUa bu
şına geçmiştir. Gül!ide <ÜJOI cm. . ..._ 
çünkü ideallenni hayatlanna. Yemekte• acmra mangalın et-
ta t b• k eden MiMffit. a"!ar arasan 

rafına t9ple•lw, kaın••"r, Bü-
da oöyle bir 'heyet gönnooım. tün bu riyazete ve kuru görü
Pun lann ekserisi Alman, tngı-

Trabzon poifihue
sindeli bir rica 

• 
Tra-. •yrımmte. IU 

mek.tubu.Mlk· 
1 ve 5 Kimuwenel tarildi 

ga2te peketleri biç pin odi
Bu p=t :lain poetahe,.._ 
aşınlcbğuu taJyajn eöijim i-o 
çin poeta miiıliiriüğüDe ...._ 
cat ettim. Vaki olan miıı:w
atim hic te w dHrlreht a
lınmadı. ._... bir gia ele di
ğer guıete ,.atıen yok ol -
muş ve pmt.elerin ÇMllda 

tJ1rlııM ..,.._.;\..tiiwo sa .-•w 6 v..........,...... 
Kaybabıa paketlerin sara

nnı çM-eth heraber tııııfrika 
ve-b'' itakipediıa ...... 
terilei· • brp a --. 
veremes ....._ Tini ı.
maddf. -. miDevi _,__ 
Sizler de• anele ile_... 
gut•--; Traba>n nril .,~ 
ğüme ,. • Bu hal w,re 
tevali edene iılletjmi.z mekte-
ye uğrar. • 

YEN1 SABAH - Trd • 
bayiiınizia gindıerilea paeta 
ve ma.-. ,.ıı:eüerm ,..... 
banedea fa••tm lllJma... 
mam yabus maddf MJmnchn 
değil. lu ti . ., d& aöylılMiiği 
gibi, okaJ•11•1n gazete ye. 

mecmua.larmı muntazaman 
takib edememesi gibi memle 
ketin maarifi ve irl'MI BOtki 
nazarmdaa da pek sakat bir 
şeydir. Trellr.on posta müdt1r
lüğünin pesta1Hmeye. gelen 
bir pa.Jtetfn mürseliteyhine 
tevdi edi~ yenle tagay· 
yüp ef • i Yey&.hut bqka 
bir kimae tarafından alınabil
mesini hl•ek içia ieap eden 
tedbirlere t..ş.wrulacafına ve 
hatti pndi.ye kadar bmfvur
muş IMdwclağuna ma!uddrak 

MD fikri hayat rağmen arala-
Jiz ve biri de .Amerikan iniver- l'lllılla MJribten ..,..wr elan Matbuat umum 
sitesinde doJd:oruHı.ı yapnmıtır. örnekler vardır. ~ EWim m!: ..ıur-u- gı·tti· 
Muhanir, miaeiktt, ..atefek- uu LJMD ~ ....... _ tama-
.kir gençler .._. cbaiııi ön .,- Matbuat Umum Müdilrii Se
sa.ftadır. Bir kmm win aile- 11111 H•amtdwr. ~,, BID ımı· Q.,._ .ı.::- ak•am. saat 

- l1!llim tedriaab wr fs+r. Aal .._. ...-. u.u --'lil 

den, ve tıir..,p iıltaa aiyul 15.30 da ekapresle J&D1lld& 
bir~ ,.W ta 0 eet ıııııhği .Jmayadlr. DIGli talılıi- memleket servisi şefi Server 
mr nerehn:Wa ,._ w gıia- .,..;n;rı kimfa .._ ......... lskit huhmdağu. halde Aıık.ua-

:......--'"I.......: dlr. 0... .. , l Ti infallt' terilti JllllllH'a.uııc:K" atahıQir. Dok- f__;_ ya &.vdıet et .... ll'. 
tor Züir' ' • •ııtı · tlıUr' .._. ..-... ~ •* da. ~ Matbul Umum Kiidüril. 

ti• ııde de W,e, piye&, 'billıa. 
teker seçneif, 11> • "Ca- sa tenkit sa•...,. ha 1111 bir ~~aanmta, Basın llir· 
mia.. ... • n t t ., mmsıJn .,,, }1c'it fstanbuı mmtakaaı reisi 

adamdır. Bu rinMın ..ıaıt - "O· 

baflan""'*"· _. k H'P • Hakkı Tant Us ve pzıeteciler 
Bu he~ cWUlr ~ ... (Arkw w.} taraflllda teaYi eluuı11pwr .. 

:bil .... ....... ... ıapjeden ----==-=-==-------! 
fala aylık aı..z. Yani maddi 1 BELEDiYEDE f 
ücret sah•mm tam llıir ...... 
vat vardır. Elmetiai e\'fidir, met Bakuköy nihayet 
tep etrafında küçUk"Banglo,,lar SABAHA suya DY\LfUYW 
ıla yaşarlar. Bu icret Mp@ini fı- Bakıdöye verilecek su için, 
kara sımüna aokar. Hayatta en Bu harbin gözle Çırpıcı p,.nnda ya)lllaa .,._ 
bu.it ihtiy~--~:ıle=nı tat nnrünen eserleri dajlar .. -taıranm arteziyelle 
ınin etmesler. -ı-w, aipra i-- •- müsaid bir yer olduğunu kat1 
glmeız 'W"* eııl11i .--tan (Batt-aft' *' ·~> surette iJlıılllt etmektedir. Bua-

• llir odada topkmp hep emel ve derisi kadar beyaz ve teffaf da bulunaa Bil <> kadar boldur 
maksatları etrafmda yaptıklan mahlQk... ki, Bakırköy ve Y eşilköy mın-
uzun miinahpl•rdlr. 1914 harbinden evvelki kadı-

Halktan olmat, yilde dolman 
dokuzu çok fıkara olan bir mil
letin kallanma Jaareketinin reh
beri olabiJ:mek için onların aıkm
tı ve mahrumiyetine iştirak et
mek maksadı tabii bwılara Hin
du ideal tııaMıı.,..,_ pli
yor. Yalnız lfindalar bwm d8Jıa 
mübaliğa ile yapıyorlar, bun
lar daha itidal daiı . yle bu ri
yazetin irade terbiyesinde de a
zim bir tesiri olduğuu imaayıor
lar. Hindular ekseri yan çıp-

eni Sabah 
ABONBma.l 

Ti~ ...... 
llNELIK Mil Kfl, *'- K .. 
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DiKKAT 
•Yelli lalNıll» a gllMlerile• yatlar 

ve evrak Mlffdlllln edlhneefn iade 
olunmaz ve bualerın kltybohrNılarıı""' 
elan dolayı 11'9 bir '"....,lyet kabul 
tdlhrlez. 

11111 maheup, çetingen ve bir er- takasııun 811 ihtiyacını tamami-
keğin dikkatli nazarları altın- le temindıea :maada latanbulu.n 
da kızaran halini düşününüz. F&tib tffaema bile su ve
Kamnla erkek ellerinin t.emaaı- rebilecek nuktardadır. 
m llile gok g&-en da.nslanlJ1 d.U- Be'~:- --'-r ı· ~--: Bakır-
şününüz. ' 9CUl.r- - wuıcna 

Bir de ondan sonraki ka- köy mıntebsıaa ya.püa.cak. su 
dmı, apc:ra, ite ve giı er atılan te-rziab için boru almak hll8U
ımh1Uku, fobtrotu, paiyi göz sunda Kanbük fatlrikalarma 
önüne getiriniz. müracaat ebniştir. Miizalı:ereler 

939 harbi daha bitmedi, fakat müsbet bir Sllfhada ilerlemekte
bmıUll da neler ymnarthyacağı- dir. 
m görür gibi oluyonn Saba- Yeni_. m-vinl -a.u 
lun karanlığında ve alqamm r-
geç saatinde tramvayları, va- Kars ftliliğine tayin olunan 
pur1an ve caddeleri dolduran Hüdai l<lrataban yerine ls
kalabalığm yansı ~kız ve tanbul vali muavinliğine tayin 
kadmdır. Bunlar' böyle yağmur' olunan miillöye müfettitJlerin -
kar ve cıaımJI' 1ll8VBİlllilMle evle-
rinden ~yt lRc delilik •ya- den Raşid llemirtaş tehrimizıe 
rak sobalarııım ".Veya anman- gelmiştir. Yalanda vazifesine 
gallarının bapndan aynlımyan başlayacaktll". 
analarının hayabnı tanımıyor- !!!!!!!!'~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!'!!!!!!'!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
1ar. yan gen~ bzm başında girilyo-

Bunlardan birçoğu, bqka hu.- rum. Ayaldaruıda nadiren şoson 
metlere çağın1an erkeklerin bl- veya listik, yahut lastikten bir 
raktığı hafif ve ağır himaetle- çizme vanltr. Ya sadece ökQe&iz, 
re ginnişlerdir· Analıanmıt sa- erkek Barpini, yahut üç par
bah kaltvaltlama kalktlklan sa- mak ~e bir ökçeden 
atte vazifelerine '-IJı:yabilmek ibaret garip bir pabuç. Patmak
için karanlıkta »y&Dllllya mee- lannı yapa .. , kara, çamura 
bardurlar. Dokmıda dairede bb- ve gözlerimise karp mubafaza 
Jmeeaklar, J'Jrille göre J'flCli bu- eden yahm ince çorahlcllr. 
çak veya aeörde kelhuth, qa- Şu gmil yakası kalkıtl bol 
mtuunalıdır. O saatlerde he- mantonun içinde, diz kapağına 
niiz ortalık alaca karanbktır. kadar gi•w.eli, elleri cebinde, 

Bu iş baliııe .inzimam eden çamurlu yolları sekerek değil, 
harp hali mrOretıeri kadını kı- atlıyarak geçeıı mahliUmn er
yafetinde lailbaliliğe ve kaba kek mi, bdm mı olduğunda; te
llP bUsbütün ~ açtı. Rlişdi- reddilt etmekte haklısınız. 
ye mektebine giderkeQ giydiğim 1939 hubiain bir iki sene aon 
mtuleteli pelerini ve dadının ra bu.e düa neler göateıeceğiııl 
ıanmzıtı, yeellli )'"N!Dislni şim· bilmiyorm. 
di zarif olcfulwıa flphesi olnıı- Jleh~ 8.&l'A 

u g u n 1 1 y o r verilmiş midir? 
(Bat tarafı 1 incide) su ihtiyacının temini, park ve idare umum mUdDrU ni 1500 ile 1600 arasmda) ke-

Ba bey&lllll ·her kelimeaiai, çocuk bahçeleri inıjası, camilerin şifl~ adedi. pek yavaş artar~ 
ller aatmıa okudukça ~- tamiri, hususi eşhasa mahsus dUn bu huauata Burulan sonra ınünhaninin mey-
- ee.ıandt Yuan kaleme çiftliklerin hüklimet 41.rafından izahat verdi li sür'atle artmaktadır. Diiet' 
..,;a__-1- h:M.endtm, Vili. yet satın alınarak nsa.-.1:1 taksitle ö- tabirle, ilk yüz senedeki keşifler 
....,._.... ......- r-- El ktr'k Tr "'"--1 ihmal edilecek derecede u oldu 
idare .heyetiaill ve vkeyJecüği denmek §al'Üyle topraksız köy- e ı , amvay ve ... ~ ğu halde sonraki iki asırda ke-
t-Wha iki aenedenberi cMa. lüye tenii, ıro..mı- fenni idarelerinde memur ve· müstah- şif sür'atinin pek arttıgı~ vörü
~ ıuryetini, ya...;;: traktörler temm'i~ zeriya- demlere gizli ikramiye verildiği Uir. Daha sonraki iki asır~ ke-
1- Ha._ iller teYin iyi ba- tı mfteaadesi ftrilmesi, mezar- hakkında yapılan neşriyat üze- şif stır'atinin pek arttığı görii
~ • .n.... -n.düm. Bu itibar- hldann ıalah ve tevsii isten _ rine kendisinden izahat isteyen lür. Daha ŞQnraki (yani 19 un-
-~ •-- b" uh · · · Tram cu) aSll'da keşif sür'ati daha 
la Jııemtileriae teşekkür ederim • melrtedir. ır m arnnmıze vay1 arttığı gibi bu asnn ilk 30 sene-
...... -.. •....-..w. tuvib ve ka· n-....M..: Kasımna- de_........ Elektrik, ve Tünel ldarel'1'i U- sindeki siir'atte bunların hen. 
......-aO&K ~- ......,.;r~ ""...,,.- ~,_BU&& mum müdürü Hulki.Erea. ,. ... _ ... _ "" 
1ılal bayurulllulm teklif ede- aczt kımmlanmn kapablması , __..... sinden büyüktür. Böyle bir 
ıillL Kecicliye köy ve Hasköy mın - tir ki: münhani riyaziyeciierin (Pa-

... _ ittifakla kabul ve •-ı..-'---·- -~ı.. mn-.:ı-'le "-Tramvay idaresi geçe rabol) dedikleri münhani tipın-.......- ~ ...... _....,.. ~ dendir. İDtiralar adedinin ilınl 

"-' mi,teaJrih idare heyeti ün. t.ePilitı mmtak.alarına idhali, sene bütçesinde, vazifelerine keşif adedine paralel gittiği de 
+-nvştvr. .Mecidiye köytlnde bir ilk ve Ga- fula itiııa eden ve Yararbk götr görülüyor. Filhakika Amerika 

Blltçe pnjfıaiain kabulü es _ Jatada bir san'at inektebinin te- teren memur ve mUsta.hdemlere Birleşik Cümhuriyetinde 1800 
m-da &Qs alan Begilrtq parti sisi. otobüs servisinin Kasım _ verilmek üzere 40 bin liralık bir ve 1910 seneleri ara.Sllldaki bir 
La-- he~;. .-..; ran ... .u~ ""- ı..-..L.- tahsisat a\11rm1atı. Bu ta"eiıra- amr esnasında alınan ihtira be-
~ ~ ·- uUAN.u. ,....... paşaya ~ telndidi, Okmey- ,, .. .._ dedi bi mil ld - hal ı...a.-.. ...;.ıH ~:.. ki-. tın 20 bın· ıı·rası bu sene m .. -ur 11Lti a · r yon ° ugu 
~ ... "5-~ - damnın ağaçlandın.lmas, umu- - de 1910 ile 1935 arasınd ki yir-

.. _ Bütçe 
0
proje&inin kUuli1 .mi tenvirat Jimbalannın tezyi- ve müstahdemlere dağıc:iılmı§tır. mi beş sene zarfında alınan ih-

smia ıpau söylemek isti - di, bekçileria daha sık dolaşma- İkramiye alacak memur ve tira beratleri a.dedınin yin~ bır 
,_... Partili arkadaşlar par- Jarmuı t.üni ve polis karakol- müstahdimin evveli daire mü- milyon olusu ihtira adetlerimn 
.ı.... .. __ ı.ı.~ _.._-ı..1-..: .. i..-1 .. tı-.. - lannın ...ı...... dürleri tarafından teebit edil _ sür'atle arttığını gösterir. 
w:1~ ı.aa.u.uuu ~1 .._ ........ -a, musevi vatandaş- Acaba ilmi keşiflerdeki bu 
•-- ·-ı .... Bu da kaza •--- rN~ k ı miş ve bilahara hazırlanan lis-~ vermı,;r--... • ~"' .a.w-a.~ onuşma an ve sür'at böyle mütemadiyen arta· 
ı.n •iifkül mevkide bırakmak- m\iesseselerine Türle memur al- te umum müdürlüğe verilmiştir. cak mı? Yoksa münharu bir ana 
~· O kadar ki kaza idare malan için teşebbüsler yapıl- Bu liste üzeıinde umum mü- kadar dikleşıp sonra '?tı Stir'a· 
aeyetleri ye zaruri m.asranımm ması istenmektedir. dürlük tedkik ve bazı tadilat tini muhaf za ~ek mi? Bu 

bile d öd. · ı u,.,..,ilctaş •. ak li bel diy · · suallere cevab vermezden evvi>l 
zamanın a eyemıyor ar. ~ yapar va ve e e reısı keşiflerdeki tezayüt sür'atinin 

Vili.yet idare heyeti Halkevleri- Hayreddin iskelesinin temiz- doktor Lütfi Kırdarın tasvibi- sebeplerme bakalım. Ondan !'IOD-

nia masaflanm makarmıen .bir lenmest süt ~Wdan için bir ne arzetmiştir. Liste kabul • ra bir tahmın yapmak belld 
tah" atla ödiyorlar. Bu yar- dispaneet' Ye bir umumf heli te- diltniş ve ikramiyeler sahiblerine mü,ınkiln olur. Ticaret ilemın
&mlar parti teşkilatlanna da sisi, Akaretlerde yeni bir mek- da.ğıddmışbr. 1kramiyma de istikrariyet, harp ve ihtlW-
vanılm-1·...ı- .. _1.. b" 11.iıM.o ..J.+-ı.. b' 3500 1İ'"°0' münhasıran vatman ler gibi ~ tratdmm. ftoo 
,,--r ~... wu ınası ve --ı:>"'& aı.__ ı - • - ya aultaa lfebepleı:den kurt.Wı-

Ayni meına etrafmda lliır 85y- aalannıa tamir 'Ve •lahı, orta ve biletçilere verilmiştlr. tkra- DJak ilmın terakkisine b.imıet ._ 
leyen Kartal izasından Şera - okul imtihan sistemlerinde ta- miyelerin ilam meselesine gelin- den :lrnlllerdir. Geçen büyük 
feddin özer demiştir ki. lehe lehinde ve daha·pratik ta- ce biır bu şekle taraftaı: bulun- harbin Bördöncü senesindeki ıt
"- Kartal kuaslna da &O' li- dilil yaptım.ası, tedrisat saatle - muyoruz. Bizim vasfı.mizı luJjz mt neşt'!yat haem ıt\bıü~ 
tah · ·ı ktedi B h" b' ·· ikr · harptan evvelki neşriyatın bet-ra sısat verı me r. u o- rinde sokaklarda ve sinemalar - ıç ır muessese amıye ver- te birine inmişti. 0 harpten aon 

kadar az. bir mıktar ki bir bade- da dolaşan talebe ile mücadele eliği memurların listelerini ilin r~ ~bere ve seyahat usulle-
uıe brle tutamıyoruw. Parti bi- edilmesi, talebenin okullara gi- etmemektedir. ., . riyle vwtfilarırlın gest.erdiği ko 
nas& civanodaki kahveciye rica diş ve çıkış saatlerfude talebe ı laylık yüzJinden ilimdeki t~ 
~k tem.iZletiyoruz. Nahiye tramvayları ihdas.t ve Şirkeü ki aür',tini yine arttınnl4t•, ak· 
,_ ko··.,•--=~ :..-..'L.: c -no:.. -ai 1'atin ~ aur'ati dfutürdlia?O ,... u::nımw ·w:ıUl!feaıem.,,-w. (Som&*'/!! Ş ~ 'l ~ .. ülü' .. 

Sebebi nakliye vesaitine verecek go:W = hidiBe n cjoinldu 

=:!'61:::~ E r""!l!l!m-... ooıao·dırma rekom l-----.,,ı ~~~~s:.:~;= 
!arak yaınamıza. imki.n yok- bu hadise sıkı bir tecrübe kont-

r--- Mahkemelerde 160 küsur dosyası bulu- roliladen pçirilir w buna ait 
tur~-" a..: __ _._"__._· -.ıt- b• d I d l k k . lranunlar bulunur. M\ilabede e~ ... _, _..._ ~-...- - nan ır o an ırıcı ı re ortmenı... Uüen yeni hakikatler kavdedilir. 
alım parti mlfetüel Muatafa Sonra da bunlar (anlaşılmış) ve 
Reşad Mimaroğln hatibler.e ce- ya, (malfım) olan miktarlar yö-
vab \•ererek dem.iştir ii. Dün altıncı asliye ceza nıah- temyiz ettim w: nakz cevabı nünden ifade edılir. Bu da ,.. 

" h,., uh~-A . kemesinin muhakeme .listesini. geklt. pıldıktan sonra ortaya ablan 
- .uu m ~~m zat, aynı görenler gayet tabii ()}arak - Temyizin nakzı suçlu- .. -'--~-ıen·n doğ-•lwiu ıec..:a .... 

nekta üzıerilide sös söylediler. hayret ediyorlardı. Çünkü öğ- nun aleyhinedir. Ceza ai gö - ~akkuk ~'Yent- b.iti. 
Her ildsi de aidat meeeJıesine te- leden evvele on dört, on beş riilmüştür. . katler ve izahlar meydana gel-
mas ediyorlar. Aidat ödenmeli- da.va almış olan bu mahkeme - Bu olamaz işte. Kararı miş olur. 
dir. Aidatı ödemek partilinin, listesinin öğleden sonrakı kıs· temyiz -edenin aleyhine naks tlimden ıfıazan zihiri c;aıma.. 

mını yalnız bir dava işgal e· kanrı verilemez. ı ..... .....ı· .. _ 
no~ meriluti-tiuin sembo - lar meydana ge mea~ll'. -
ı- ... ..,.... .,- diyordu. O da şu idi: - Fakat davayı bizin\ ma- seıa,.aaına zamawnda. astrono-
lüdür. Kartal iıası arkadaşı - "Suçlu Mahmud Saim. Suç karnımızda temyiz et.pıiş bu - mi böyle bir çıkmaza ~ti. 
mın söylediği nokta)ıa da te- dolandırıcılık. Muhakeme sa- lunmaktadır ve nakz ~u cihet- Ortada akla nıüli.yım gelen. bir 
:mas edeyim. Hakhdırlar ve mü- ati 14.,, tendir. Aristo ve bir de Kopenik na-

Bir mahkemenin öğleden Mahmud Saim bu sefer mU· · 1~ rdı n •• _1 __ teellimdirler. Bu sene idare bey- mrıye~-i va . ~ aramn-
soııraki bütün saatlerini işgal dafaa ve taarruz tarzını de- f k ta · -.:ı-ı.:ı~k · 

etinin bü ......... • .. de epeyce fazlalık eden bir tek da ....... Fakat bu· - ~ · · · daki ar 1 ym ~ IÇU1 """'<i<>&U •.. gıştırdi. elde sahih cihazlar yoktu. TihD 
vardır. tüa bunlann bil' ınımaş.1 var. - Öyle ise mubakememin Brahe'nin rakik ve sahih ölçu-

Ben size temin edıyorum ki Dolandırıcılık suçlusu Malı· gayrimevkufen yapılmak üze- leri ve Galile'nin teleşkopiyle 
kazalara taallü eden parala- 'mud Saimin sade bu celseye re tahliye karanını rica ede - bu farkın muhtelif noktaları mu 

mahsus olan dosyasının tam · ed ·..:.1..1· K ·k rm hepsı·ni sarfedecegıw·m ... rım. ayen en geç1&.yul ve opernı 
117 tane ekli dosyası daha fh · · ı.- ı- kaza ~. Parti müfettişını· ·n bu ı·zaha- d - Mahkeme karar sa asın- nuanyesı ıULA n....,... 
vardı ve yalnız bunhtnn ta a- 1 h ı Bun ben 1--

tı uze.. rı'ne w* ...... pro-İo:>Qı' ı·ttifak- k k dadır. Bınaena ey suç uya son a zer şey_- gamanı -
..... "Y"' ,,_, dı ile tetkiki tam 45 da 1 a ıöz verilmesini taleb ederim. mızda da g&iilüy()l'. Misal ola· 

Ja kabul edilerek celseye 10 sürdü. Riyaset suı;:luya son sö~ rak rontken şualarını alalım. 
dakika fasıla verilmiştir. Bu celsede Galatasaray - Fe· verdi. O da dedi ki: Bu şuaların pek kısa ziyıt. dal-

İklncı' ..... •-·- nerbahçe firması ile Anadolu Ü 1. ___ ..;ı_ gası olmasından şüphe ediliyor-
~Rll:' tüccarlarını dolandırmak su - - çilncü as ıye CV'.ıwr.w& yi· d Faka . dalgalannm ana 

İkinci celaede, kaza kongrele- çundan muhakeme edilen Mah ne böylece davam vardı. Tam u:ind k~l~ eebeke ile bun -
rinde tesbit olunan dileklerin o- mud Saim kenaisini gayet ser- otuz ay mevkuf kaldıktan son- ları ~ etmek imkansız idi~ 
'-·-- l.nal uktedir b. uk t ra heyeti umumiye tetkikin -a.uıu.uasına UQ9 anmıştır. Hal - best ve m ır av a Ziya dalgalarında kullanılan ı:ıA.. 

• üdaf edi rd den geçen dosya yalnız hukuki -
kın mühim ihtiyaçlarını tesbit e- belagati ile m·· aa yo u mahiyette görüldüğünden ~ bekede beher santimetreye 5000 
den bu dileklerin en ehemmiyet- ve adeta hem riyaset makamı tabi" · · -""""' · çizgi isabet eder. Rontken şua-

ve hem de müddeiumumi mu· yansa ıyem ıçıil ~ eYJDe l bs bek 1 d bir 
lilerini kazalar sırasiyle veriyo- t graf çekilmiş v.e beıı 30 ay arına ma us şe e er e 
nız: avini ile hukuki münakaşalar mevkuf kaldıktan JIQllra tabii- santimetreye milyonlarca çizgı 

yapıyor, tezler serdediyotdu: ye edildim ve melıkemede be- ı&.zım. Bunu ne insan ve ne de 
Beykoz: Bir hastahane ve bir "- Bu dava dosyanın başka raet eyled~ işte bu dava da makine yapamıyacagına göre 

umumi hela tesisi, Beykozun sıt- bir mahkemeye ve tercihan · · bu usul kulanılamaz. Nihayet 
b da ·· k ayni aalbaya gırıyor kanaa -

ma mücadele mıntakası dahiline gene böyle ir vamı-gorme atindeyim. Fakat benim bey- kristalllerin mülekülleri arasm-
almması, batakhklann kunıtul· te olan üçüncü asliye cesaya hude yatfigıv m cezalar ne ola- daki fasıladan istifade "Olu dü-

verilerek orada muttehiden •• n ... üld' ü B lar ·· · d ! ması, orta okululı tevsii ve A· cak? Son sözüm budur. ;gw.u • uıı uzenn e yap-davamın görillmesini istiyo • lan tecrilbeler rontken şt alan-
nadoln fenerinde bir ilk okul rum. Çiinlrli diğer mahkeme- Buna karşı muavinin müta- nın pek kısa ziya dalgalan ol-
tesisi, Ebnah suytınun Beyko- lerde ayni suçlardan dolayı leasmı soran riyasete kaqı dnrnnu iabat etti. İşte bu satır-

.. riil da al d hemen müddeiumumi muavini: -e-za kadar temdidi, yolların ta- go en v arım a lardan anlaşıldığına gör~ yeni 
kimilen beraet ediyorum. Bu - Suçlunun mevzuu bahset- bir h&disenin ketfi yeni bir f'ık-

mir ve ıslahı ve yeni yollar in- altuıcı asliye ceuda ise mü- tiği dava etrafında ve mev - rin isbatı, yahut yem bir usul 
psı, meyvaba.ra aıu olan haşe- temadiyen cea. karan alıyo - kufiyet tarihi ile tahliye ta • veya tekniğin keşfi ilmln terak-
ratın itıifı için mücadele edi}.. nım.,, rihlerinin öjrenilerek bu defa kisine hizmet eden amillerdir. 
mesi, fakir halka meccani mey- Bu taleb müddeiumumi mu- -mahsubu için makamım Yahiız bir sahada yapılan mll-
va fidanı verilmesi, tenvirat avininin yaptığı: tetkik ve sorular yapılmak ü- hiDı bir.it yalnız bu sahadaki~ 
Jimbalarmın tezyidi, bir itfaiye - Suçlunun diğer muhake- r.ere mihel verilmesini ve da- rakkiye hizmet etmekle kalma-
merkezi, bir icra dairesi tesisi; meleri gayri mevkufen görW- va dosyasının makamımıza yıp diğer sahalann da ilerleme-

mekte, bu davamızda ise mf$r- gönderilmesini taleb ederim. sine sebep oluyor. Bir sahada 
bir halkevj ve bir parti binası fn- 1ruf bulunmaktadır. Binaenh.- Dedi ve muhakeme yine ta- işler çoğaltılınca bu sahada c;a· 
psı istenmektedir. leyh tevhid mevzuu bahsola • lik olundu. Bu suı'etle davada ~nlann adedi çoğalıyor. Muh-

Bakirk6y, K~e mu, l'f4dini taleb ederim. yeni komik. bir vak'ayı da dün telif saııaJardan alımın netice-
dispanser tellisi, Yeşüiöyde Şeklindeki isteği Ue redde- öğrenmiş bulunduk. Bunu ya- lerin adedi arttıkça bütün ilim 
daimi bir doktor bu1wtdurul- dildi. O zaman şöyle bir çekiş- rın okuyucularımıza ayni Sil- bünyesindeki terakki Bii''at kes 
--, y,...... ..... ö•de bir orta okul me oltdu: d tunlarda lezzetle okutturmayı bediyor. Bınaerıaleyh ilmi ~ 
......... ~ ,, - yl amma bu a vayı ben vadediyoruz. rakki kendi 'kendine hız alan bir 
açaltnası, Bakırköy ve Y eeüköy • ameli.vadi" 



HER SABAll FRA!tSIZ 
hezimetinin 

tarihi 
• 

-75-
ftk llr. 0..berlain'e iti nna muhalefete kalkacak ka· 

Askerler de silahla
rını atarak, keçen 
muhacirlerin ara
sına katıhyorlardı 

m k·•- n Jn .. bana aöJtedl. 
.mı bet yahud ellı alb ya
da ikm olmaktan ise elli ya
oda iken harbi tercih eda im, 
ordu. o her ...... İlrgiltere 
dolıtluh tm1&Wt etmit ve 1 

:.ıun tmktnma iııl.JıılUlb. Bu· 
cı aladnl temin ebnif o1anJ -
• bakh oldaldannı •imdi an
ittmı eöyllyordu. ln~ 
1 MnUm)'a baldnndald politi· 
.mıd& dei'hal t&m bir delfıjik
. vaba plmedikçe tngJJUıre.. 
.ı samimi surette ona ıyi mü
.ebetler anmaunda bulundu
..na inıuıumyacaktı. Ona 80ll 
Yledilim mtltalca kendisinin 
.Jlanc:btı lisandan Almanya
• deruhde ettiğim YUifenln 
...amete mabtdDıı kaJmış oldu
mdan bqka bir netice çı.kara-
yacag1mı ve buna pek ziyade 
teeeeif bulmduiumu temm

"'l ibaret oldu. 
O akşam Barchbsgadenden 
are ile Berliııe döndüm 

.aş ekıliniıı mektubunun yahud 
illere söylediğim IE:Yl riıı, bi
~ '&Slta, kat't ve açık olmala-

rajmen, bir sükun temın 
Jcbilecetbıe dair hakikatte pek 

tlmidim vardı. Rus misalo 
Bitlerin fikir ve mütalea -

·.nd emeUerme 'DltiaLid bır va
.yet aJ&tmJt oldağumı hisae
~oı~ karanmn kat 1 su-
4te veribnli oW.ıığtma inanı -
nhmı. Artistik - ııevk rinden. 
bUnlan tatmin hususundaki 

..-zu ve tahaatlrlerinden Neron 
.ırı bahaetırUI olmasına rağ-

800 harbin ODhaşlBJnzn ye
,J har.ilde batJrnmandan sıfatfle 
• ~ini iebat et -
~-- daha ehemmiyet ver-
·Wl. iatlıı n• aldım. DUnJanın 

ud lhnanyanm çekebileceği 
~ onun, Almanya -
111 IWeri aıfatiyle, neJer 
-apab~i göstermek arzu
.. 1 tatmia edi1diji müddetçe 
Jçbir ebeme 'rati ha.iz -... 
"\Udi. Bana ~ defalar .,,.. 

~ce • keadisi l9W. 
..,. l&DBÖlYesi ohta idi 
jçbir RIMl1 1918 de bu harbi 
~· 
Jla•mafilı. :a.eJıtesgaden zi

veti, her e..- ağmen, feli
Ci IJir ... tlAir mnıo almak 
.. iinlrlnlOr. Babentrop, imD
.r}IQll- &u. Alman nnı..,... 
le AJmanpya tayyare ile dön
a. .,.. 3' ajadtos pceelİ 

··~ aWdıııt etti. Yukanda 
.oJMijlm veçhile, Alman or
,.._, INtlP.na lirmek am-
Jıln. -28 pceıal için ...... . 
Uf ollUiwıu muıı.11& t.eiaia 
i!'r 11•• de bmum b6yle ol
.... ........tmeklfiim için* 
..... 1Vdır. 
ÇiDkt1 28 n rr ağustoa gün

_..... medylt JDOYkiln giren 
• tmbter1 mpa tflrltl izabR 
.ılllb '*"*· .~ yirmi 
~ _...llleclen acmra Ber-
!1 ne.ı.- ve Paris aramDda 
• tOn teıg.t mababereleri lıiç 
SlmM'IBr·blr smette •atJer· 
k~.T~ 

eı'llBlm•• 28 ağuatoeda ... 
tlmil*'. !funmllerldeld parti 

plılllMI 27 ağaatoada ı.ke-

-- BIJltbııcWd bllttbı bahri 
'bent haft ev-

llal'tlQıe mli-

dar akılsızlıJt edene. ytis a1tmaş Türk~izde feraseti, dıraye-
fırka kadar kuneti garb ~ ti ızn.Jı sadedinde: 
hesine yığabillrdi. Onun t:ered· - Leb demeden leblebiyı' an-
düdü daha ziyade İngiltereyi far!.. tekerlemesi meehurdur. -0-
Lehistandan &JU"ID&k için ni· Lllkin "Kaz,, kelimesinden 
hat bir gayret sarfctmek arzu· huylanan kadı'nm, davacının. - S tıldık, bize ilıan t etti
sundan ileri pllyordu. Hasılı, _ Efeıidim hava yağmurlu i- ler! ... diye bagırd1. Bu aozler 
ne olursa olamı, ağustosun 25 di'. demesi tı..iae: bir neferden, digerine· bir ~P 
mci gUntt mat 12.45 e doğru 
Hltterin beni şandyelik daire- - Yağmur yalar göl olur. !ln otekine yıldınnı ör atiyfe 
·sinde öğleden sonra saat bir golde kaz bulmwr; .. Sen bana yıld1. N erlet- ıçin bu karma 
buçukta kabal etm k istediğine ~~li:!?:ıe ~ ~e k k vv.ıyeti ncak ihanet' 
dair bir meıaaj aldım. Ba müll-- lemeei kadar maruftur. elim ı izah edebıUrdi. Arbk 
katta bana lifahl tebligatta bu- a k r de silahını tarak muha-
lundu. Bu tebligat kitabımızda * ırler.m zaten mah~r haline ge-
dördUncU. t.ıeyli teşkil etmekte- Y nı Sabah,, Bapnuhamn, ırmış o duklan yollara kendile-
dir. gazetemizde "Balkan meselelerin 

Kısaca., bu tebligatta Bitlerin ~ bir TUrk tezi,, unvanı altında nni kapup koyuveriyorlardı . 
teklıfleri iki mesele grupuna bır sen makale neerine l;>aşladı. Almanlar ise hemen hemen 
taaırok ediyordu: (A) Almanya Bu seri daha sona ermeden ll:al- ~ sıWı ku lanmıya ltızmn gor· 
ile Lehistan aramııclaki ibtillfın yan (Stefani) ajansa dilnkU. niJs.. meden bır "askeri tenezzüh de 
derhal halli libumu ve (B), Al- hamızda bir sarethıi iktıöas et- ulunuyorlarmu.t gıbi ~ ge
maııya ile .Jngiltere arasında tiğimız o mugallta şaheserini dıkten Fransız toprakl ruıa gır-
bır dostluk yahud ittifak t.ekllfi. yumurtlayıverdi. meğe muvaffak oldular. 
Herr V Ribbentrop ile Dr. Bir muharriria daha yaasuıı 
Schmidtia de hazır bulunduğu ikmal etmemif bulunmasına Şurada, burada milnfcnd 
b Wi.k t b tten fazla • gruplar kahramanca Wtin neti-

11 m a ır saa ragmon kendisine asli orta)'1l ·asız bir mWt::. vem.ette bulunu-
sürdü. Şanaölye ailldmetle w- atmadığı ve aldmdan bile ge- yorlardı. Mayısın on beşind a
z.ahiri bir samimiyet ile kon°*"' çirmediği bir takım m talealar ıa planla nı takip ederek vazi
tu. ~crbıi vicdanını ~tının atfetmek zamane propagandası-
roak8!'dile ya~ son bir gay- mn tahrif usullerine, mugalit" y tton i.:.tifade ediyorlar ve .Bel-
ret diye tavsif. • etti. Bu da in - metodJanna ne dereeeve kadar çikada bulunan Fransız ta.atı 

iltere il mtbı beti te- <T ile Fransa.da bulunan kuvv ~ 
e ıyı asc M uyar, bilemeJfs. rin uvasalasuu kesıyorlal'dı.Bu 

mm .etmek içindi. Btıtn tek. eri Meaelenin biai aJikadar eden hid ~ r Gam lin'l tam:ımıy e 
~ ~yyu:e ile .~t.ere;ye aafhaaı §Udur: Acaba (Stefanil ırt:mıştı; erKfuıı harbiyesi, 
gıtmemı soyledı. Kendisıne bay- ajansı dillünmüJoı- mu ki Ttlrk bütün ihta lar v ikazla a. tıLğ
le hareket etmeie t:amamen okuyucusu öz JDelDlekeıtiııde in· men bir tUrlU evvelden derpiş e
~r isem de ~ıNeketlm?J ~ tişar eden bir gaetede c;ıkan d medıği eni bır harp ta1'ZllllD 
h:ıs~ venllği 8Hzden gen d8n· yamlan ba kadar tahrif eden • tı · ı..; .... 9 -""•d ol 
ıneaı. kabil oiaaııJacağmı ken - bir kaynatın meıe!l kendisine ~ ~ ~ma~pten :::; 
dilerine açıkça beyan etmeyi bir uzak bulunan Arnavutluk ve artık malı t Gam.elin pli.uı zirü
\laZife addettiflmi, Almanya Mıa&nn aluıe tetkil ettiji hi- ber olmuş ortada bu plandan 
ile .daha iJl bir anlqma temi- diseler hakmda verdiği haber- hic; bir eser kalmamıştı . 
nını pek aı:za ~k de buna Iere nasıl iııamr! Bunları da Mayısın 17 mel güııii Chur
an<:U ~ıelnstan ile m~ere muharref sayma mı! Ve bu chill, Reynaud, Daladier ve Ge
netir.etm~ bir hal çaresı bul· tahrif usulü bir haber kaynafa neral Gamelm ile müzakereler
~ =:.muvafakat için biraz da kendi oturduğu de bulunmak wr.ere Pariae g ldi 

aHl nihai ha.re • dalı eliyle kesmek olmaz mı?.. İngiliz Nazan elinde bulunan kı 
Şu yenba bu (St f ') • fırkalık bar ku ti derhal Fraıı-

ket:iııin &ltindaki lmm• ne o- e anı &JUBI: saya göndermegı vudetti. Bu 
hıra olsun, bmıu meaktt geç - - Bell leb demeden leblebi fırkalardan bıruu motorbDe ıdi. 
mek imlrlmwt1 • Lord.HaJifaZPI denildiğini anla.dun da diyemez. Maahaza Cburchill ba kadar ha.
muvafakati ile, ertesi sabah Denıe iddiayı feraaet: yerine is- talardan sonra General Game -
(28 ağustos). erkenden, bir ne- batı gabavet etmif olur. Çibıkl\ lin'm haı& ış bal)ında tutuldu -
saket eseri olarak bana tahsis Uatadm yazaJarmdan Q.kardığı ğwıdan dolayı hissetmekte oldu-
o&liı.a hlr Alman ta~retd'IP. mana tamamiyle zaddıdır 1 gu derın hayreti de gislemedi. 
Londra,a llttla. Stefaıı.l'nin iliae karışmak is- Ayni günün alrpmı Getıeral 

Majestıerıln h81dmaeti Biteill temeyu amma yine meslektaş Gamelin yenı bir emri ye~-nıl 
meppjmı tmnımen ve itina ile Blfatiyle keııdlame: ne,Netiyordu. Baı emirde Ya 
tetkik ıçin ild stln tahsis etti. _Ayıp oluyor, teeahülün bu harbi kaR"JM~, yalwt olmek 
Ağu&taaun. 28 ~ gftnll ôi!eden dereçeai i.rifane de olsa çekil- J.Azımdır Mutlaka muzaffer ol
acmra. htlkOmetin cevabım .. m.ez r demekten kendimizi ala- malıyıı,, denillyordaı. t :=: :s. eer::.:: ~ğız. Mayısuı 18 inde ft.eynqd ye-

Bu V 
.... ...ıu:ıı.· _ .............. ~ .. hn1.A_ A. C. SARAÇOÔLU ni bır abıne teşkil ettı. Bır 
~ -,,....-....... uau hiJSt kablelvukula harbin 'liha.-

metin.in Lehistan& kartı taahUd te erebileceğini dülünen :&ş-
etmit olduğu wıcibeler tekrar 1 MOTEl"'IE,,RIK 1 vekil Mareşal Petaln'i Bqveka-

=:.::-e:,ıe1tn':':;:1' ~!:u~ BUrhaaeddln Tepsinin ! mı::;·~:_e.,t=~ ~~i 
tAılldl eden'meılelıeyl Lehistanm faallyetl ve t tim ettırebilecek bincik 
eaaa1ı meufaatleıiDin muhafaza- K __ .___ ..... ı. ... ı"'et, Verdun kahramanı 

an1lnMı melli ıymetli _._ artiırtimjz qca&1"2;, 

: Ye~ ı.-..ı-u~~ tea • Burhaneddin Tepainın yeni teg.- Mareşal Petafn olabilirdi. Va-
ye _..,.....w_ garan- kil ettiği kumpanJUI ile pek zıyet o kadar kanlık ve ümitsiz 

tiye t.ibi tqbılmam temeli 11ze- alanda n-..._, Pire ..ıdi kı, Reynaud, Daladier yJ Har 
rinde makul bir tanda halli y Jan ...,,_ un bıye Nezar tinden Bari cıye Ne-
w .. mlspkerdel'& ...ı~e ha- Lebonard ismindeki piyem mu- mretine nakl...:ıı~J...U..a: Normal 
"'lfU& •-...-. allim Kemal llıDill Bara tara- ı:ıua.ıwu. •r oldoP 81Jlmf1ordu. uma - bir zamanda bu hldiae kıyam t-
eınaleyh, majesbmin hUklımeti tından Baba Kamil ismiyle !er mparabilırdi. Başvekil dahı
atdaeat ilk adını olarak Lehi&- tilrkc;eye çevrilen dört perdelik liye Nezaretine de Mandel'i ge
tanr ve Alman ld1kfnnetleri ara- piyesini halkım•• takdim ede- tirdi. Mandel Fı-.ınsaz idarecıle
mnda bu tmıel tbrerbıde doğru- ceğjııı memnuni,etle haber al- rmın en mı-rham tsisi, en katı 
dan dotruJra mltadrerelere haf- dık. yüreklisi olm kla beraber aynı 
ıumasm• ve ekalliyetlere edilen Yorulmak bilmez Burhaneddl- zamanda en mahırl idi de. 
muamele bahsindeki gergtnligin ne muvaffakıyetler temennı e- :Mayısın 19 unda Reynaud 
iBaleal için derhal tedbirler ka- deriz. İkinci oyun olarak ta Se- Başvekil ve Harbiye Nuın •
bal e4ilıDelıbai ta'V8İıYe ediyordu. niye Tepsi Salome pıyesi ve fatiyle Gen'l'l'al Weygand'ı Ga-
BundNJ bqka, majesteohı hU- dansını oynayacaktır. melm Jn yerine mtlttefildn kı-
k6meti, her iki taraf için de Davet ~taatı baş kumandanlıtma tayın 
meom.uraiyetl macıö olabllecek ediyordu. Artık bu andan itiba-

'-ade ., .... Berltıd terket
.eled wluımwetu. Alman 
ı.va 1imaD1aımm IElffeai 28 a
.uQ t 5 itilmen bpannue-
..... Mmıça, yalnız mwı

...zam litıR postalar müateana 
malrtmn, t8mil tayyareler 
la ..... mmtaka baline gır
ÜJÜ. n.hildeki btıt:On A iman 
:va W ..... i tatil edaJmiftl. 

bir bal çanainin elde edilmesine EyUp Fakirleri Koruma Der- ren bırka eeneclenberi medeni 
yardmı huaasunda blltUıı nU- neti Reislllinden: cıhanın mukadderatı ..... --
fuz ve teairini istimal etmeyi Derneğimiz yalık toplantısı ballı kalmıı olan Gen~IG: 
vadediyorlar ve bu hal çaresinin 5-1941 pazar gllnU saat "M, te melin'ın ismi ağza alınmaz ol
Bllyük Britanya ile Almanya Eyilp Halkevi lmratnıdaki sa- du. Hattı\ Generalin intihar t
arasında her iki memleketin de londa yapılacaktır. mi§ olduguna, biraz sonra da 
arzu ettiği daha geniş ve daha Azanın .. ~..:n-: rica olunur. ı..·-una ..ı: ... adi;;;"'e da' b 

YAZAN: 
hria-Solr'ın Nbık 1 

batmuharrlrl : 
Pierra Lazareff 

BU KADAR 

Deiişmez bir barb 
düsturu 

Bır m31Dlek~ diğer bir 
memleketi istili etlnej'e muvaf
fak olabilmeai için a.za içtimai 
şartlann da vücudu mutlak _.. 
rette elzemdir. Yani siyaset ta
rihinde, tabiatta olduğu gibi 
daiına büyük bahklarm küçük 
balıklan yutmaları kanu .. 
nu yoktur. Bir memleketin 
diğer bir memleketi istili edebil
mesi için, sadece on an daha 
kıı.labahlc, ondan daha bü ilk 
olıııssı kif ı d ğildir. Bu şartlar
la beraber müstevli memleketin 
istili etmek niyetini ~ 
memleketten killttlr, medeni • 
yet itibariyle de yüksek, hiç ol· 
ınaasa müsavi olmasa iktaa &o 

der. Sadece nüfua UatUnlüği 
müstevli memlekete ula mu.. 
vaffkıyet temin etmez. 

Bunun tarihde aa ıa misal· 
leri rdır. Meseli Çinliler mı· 
us ıtibariyle kmıdil çok 

daha aşağı olan 'l'Urklerden ko
runmak ıçın muazzam Çin aed
dini da getirmişle • Aynı 
şekilde Vıyana kapılanna ka
dar ilerli_ n Türk rdulan, 
n..•Ln•ıı ... rIU<da daima kennJLR:IUI 

k d ha kalaba k o 
la n ı 

undan balka rt ağustoadan 
:barea. biittln Almaayada gıda 
.ad41e1erinin veeair bavayıcin 
"9ldi i9in bir atstem tat1ıiJı: 0-
dllDaia m•m•ştı. Bu 80ll ve 
~ blnm•dıJn ilmid kıncı 
.ıdlliriıı harb patlak venaeden 
'1ftl .... edUmif olması an
.Jc bullla 16 ağwıtoeta bafla
'Ul mukarrer bakmduğu ihti

içjn yol bazırhJ'&C&tı tımidini ~~· Au.&;;ı uız.u sı..u ır ır -

tam b~ anl&llD& müzakeresi ----------------------------------------~~------~------------~------------------------------------------------

.alile flah edilebilir. 
hnneclQııorum ki, Bitler bq 

ekilin mektubu lizerine son bir 
~ denesi gflÇlftlUf Ye Ol'
dSIJD& verdiği emri geri almış 
".kat jilğer tedbirlenn tatbiki· 

- çıkarmamış olacaktır. 
1ab.t ona mini olan eeJ. harbin 
eebletleri yahud AJmanların 
lmeli dlleünceel deiildi· yelli
•• prattajı mnunm orduya 
e hava lmnetine hududBuz bir 
cimldl vardı. Bunlan yalnız 
.. ..._ meftllU habpoldup 
'lOddetga bir tarilbe etmektm 
Juhakkak ki memnun olacak
'· Bana clediğine bakılıra. prk 
lki harb iki aJda biteıdl ft o 
.-. ~ badi pllnla-

izhar ediyordu. Nıhayc ma-
jestenin hlik6meti aiJihlanma.. 
nın tahdidine ipretten sonra, 
Leh mese1eaiııin i.dlllne halli 
d8n.ya sulhUne kapıyı ~dlği 
halde teşebbiisUn akım kalmaaı 
nihayet memleketlerimiz ara • 
sanda daha iyi anlaşma ümitle· 
rini mahvedeceamı ve bt1tün 
dllnyayı harb içmde b bile
cegini aôylüyordu. 

Bır cevab b rib 
bundan daha bt'i olabılir miy
di. Eger ıtier ha ı a. n harb 
feliketlerinden ıçtınab etmek 
istemli oLia ıdi, bu cevap onun 
bu arzusunu kolaylaabrıyordu. 
Bitlere bır tarafdan her ild 
memleket için de memnuniyeti 
muclb bir uzlaemaya vasıl ol
mak makndile tavassutta bulun 
mayı garanti ettiğimiz bir mil
akere ve diğer tarafda eğer 
Almanya Lehistan& hücum e
dene Lehistamn yanısıra mü
cadele edecefimis bir barb var-
dı. (Arlmaa ar) 

MACERA 
ROMANI PARA ÜTÇONON E 
- Tamamen elindeyim diyor

du. Eğer yalnız beni vuracak
mış gibi hareket ederSe katil de
ğ'L Yoksa, beni hakikaten öl
dl.ırmek isterse tabancayı kul
lanmam lbun gelecek. 

- B1igni, haydi, hareket 
edin.. Daha fazla dayanamıya
cağım .. Bana bakın bu sıçrayan 
edamın vaziyeti mi., 

- Evet! 
- Haydi! .. 
Direksiyonu bırakmıyaıı pilot 

liğıt keeeceii tutan elini kal· 
dırdı. Birdenbire durarak top
rağı gösterdi. Bir polis otomobi
li tayyare meydanına geliyordu. 
V erano, t.ecrllbeye devamını 
emretti. Blignl dielerini sıkarak 
harekete geçti. Varmak için ko
lu geriye QeVirmek IAzmı .Pil-

yordu. J - Be ler n a ed , 
\ erano, bu suretle bil lerde ROY em en, h et , 

ht k vvet kalmaz diy düşiln- vv 1 t 1 b 
dil. mn dedi. 

ilot yorgunluktan k ndısl- - Ne k~ t xcı:::ecE~2 
nı kaybederek sırasmın üzerine - Meydanda, bır 
d k elindeki klğıt keseceği yahm. 
d urdu. V rano gördüğü şey- Bligni de yorgun hır 
den aşırarak az kalsın kendisi- tayyareden mı rdu. 
nı uğa bırakacaktı. Polis h ı: 

ı:ıgıt kesecek düm düz düş- - Siz katil d ğilsinız d ye 
muyor fakat kendi üzerinde bağırıyordu. Delil elimizde. Fa· 
gıttik e sUratli donerek bllyük k t kiğıt k k bulunmalı. 
bır yuvarlak daire çizerek düşü- Birkac; daki a nra bir mU
yordu. Polis hafıyeat zorla içe- f ttiş, bu ileti, hem n hemen 
riye girerek direksiyona geçti. tamamiJe topraga saplanmış bir 

tki dakika sonra ta~ ye- ha1d8 buldu. 
re inıyordu. Polis otomobilinden Polis hafiyesı va :ı çık ::. ka· 
müddeiumumi, belediye reisi, iki dar: 
milfettiQ yere atlaJ!Dlb. Verano - Aman çık r.maymız d ye 
karşılanna plerek durdu. bağudJktan sonra adliye ve be-

ARI efrlka Na. 
-8-
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Dl l&alw bi 
perımkJan u 
rak geldi. 

19--

Molamn. ha81DJND 

pliııll • t11mli. 
Tetik. atBr ve ~ bir füru. 

Kerim H d. fllplamnuf bil
JliJlmüııJtil Ne ohU", :ne olmaz ı. 

tık elde bir taraf tanlııapbr 
d 

\'e korunmE.S"yle ve 
n bir yerden k pmak sa

eçti. 

· r · moll r, bet dakikayı 
ço. kle 1 için k 8.D dibin-
d ~ inı l<:n~O lardı. 

İhtiyar Cazgır şakaldannı a
vuC$ları iQine alırıış, meydan )'e

rini seyred'yordu. O da heyeean 
içinde idı. 

Uzak Şarl ta hava 
sene kararıyor 

ydurma, • şlepıe 
(Ba 

hal~ C'JI D r inde .Ja- Dıl i .iııf henüz kendimtz.e 
Yazan: 

Halil MUiietullah 
ÖZTORK 

~ lılUll Ahnaıı)a hu:afma il- ı~lmcmi§. tür~in üzerine» 
t hak efnıe İn.ti rc-vi mi ...ıt - d. ~a, ~bijr ~r. gibi onun 
llta ,.. \'kf"d bili Ji n;.-ı. · ı t · un ureıne1~rinı arastırm~ 

" • ~--" 0 yoluna gltttıemı oldugumuz l• 
t ' tl hıgUiz 'e Ahn n doruı • çıı karsımıza. ''t.Urk ,. bir keli-

1 
yetes 1 bajlıyoraa, bu baj

m ı ara u:Wı l.&i tik fark yok- me cıkınca hemen duraklıyoruz; Jtlıkla ferci de. aoqeadt.en alctijı 
tu. Bnrbia bb'uc· \ta ikiDei 11e- ı;c yabancı bir kelime karşısın- ını 15811Yal varlığı da.ha alımlı, 
ıtri · de .bwrika efkHn mu· da kaldlitmız ftkit nasıl bir daha gt\sel bir kılıja sokmaya 
hll.l"e Je lakajd görüntiyor- ya<;tır~"ttaya Ira ılır ~k kendi olaa. · çten pim bir "atılma., 
d Halbuki b. .. ..ı\lnwa .._ dilımıze kartı da a.ym hale dil- da 0 kadar ıua:ıaaır. i'enlin "ide-

u. agun mUt oluyoruz. al millet,. için el8A bu çaılll"a-
aaaması o r.amanki k1 V\ e~ ol- Bu k~ dilimizi benim~m• lan, bu didinıneJeri kadar ruıhu 
m - nıdao İoglltt- e ic ·n TJ-" i in~ ne kadar geciktiğimizi kaynatan, gönlü c()lturan bir 
IJIM' ... mem.tlerioi l runıak o k di dilimize kal'll almamız.. hareket daha. v.ar mıdır? .. 
..._. llliilkül ~ ~. reken kavrayıcı durumu, ı. Bizim gibi milli sosyete h yar 

Ab:s•VL bil karbtlm e el nimseyici davranmayı bili. edi- tmı heııib. edinmiye bqlamış, 
ı.r-. nememfş olchığumuzu gösterir. millt varlığı "bulmak,, ve so ra 

Japoay& • *-nas•• artt:m1L Bu hal esti ah§kınbğın verdiği onu "yükseltmek,, durumuııa 
.la1t0a pilllkoloji&iM hfııdim ~ kattı bir yadırgamanın, eski Os- benüz varmış olan bir millet ~ 
ıUmek makwtiyle komiateN manlılığm ruhumuza aşıladığı çin bu hareket tam yerinde, ve 
........... ilim etil. Bim eoa- .. kendimizi tanımama,, nın bir tam şuurlu olınak gerektir. QUa 
.., ~ clıeitl&i. Polea)llfl sonucudur. kü eski "Osmanlı sos)e~ 

Bir Ut .-rdlr bu ,.ıın ~ 
dan ~ 80IJUCll -bir yaıadaa lrıelime. ibür ya.oda 
kural baJnmından darqe taJMro 
miyle ,.. .... ı.q, ldU*lr .. 
mmliji .&twla kem.. ve bCir
ıı... .,........ ı..teeiae ... 
DÜIÜI'· Böyle oiduju balda ~ 
lece lreDdi öz varlJimı ıı
llüıı ralM..-ki uıu.ı varl&ğa 
•tı•:b~ dilia lremliainın .... 
letlıı ..-dili kadar &ıaüz lıiır 
ıeçomşe dayum•m, ve Wıitiitt 
kuwetiııi o amrlanll yıjıl~ 
1lit.mell üikenmes kaynaldardm 
ala & a hiç bir 161 ile kelli 6' 
vvbğı ......... bir hal ..... 
il.t cUr ili au.ı tib'qe Y8f&l9' 
da devw etmil ve wıs lir 
~ adar ela devam edlt
caktlr. 

Kamlla Halid. 1mi1ta türUl 
~u .. -.,ı sıkı bir 
boJmdnk Wl.'Qla alta almak 
... brtkapamma takarak 

ile pna _.., ve lllğlrta bağırta 

,.. ...... \ 

Cazgır, lıfollalarm. •birsiz -
landıklanm ifJiW. ÇtiDJdl Molla
lar, birbirleriyle şöyle konuşu • 
yo lardı: 

- Ne oldu bizim Çolağa? Ne
den durdunıyor llalldi? 

Halbuli her ulusun kendi Ti1rk Jdlltiirildn en bqlt • 
çaltucak Jaa~ lds' di ferdleri kendi dillerine t manı otan dil temde yabancı ke
.Japea,..ı terkedip Bu dost- ne kadar iÇteD gelen bir bağh- ibnelere, yad kurallara oluca 
lapnu tallma diş olarak ku11aa- bkla anUrlar, ve kendı sosyal bilmemezlik" ile ~endini kaptır
& .-&ki ı-mı.n.a ..ılk- ftl"hMannın bu en bqlı karak- mış, ve mtnm alanda bu kea
tea __.. ı.knr .ıaıııllJ& 119 teri olan "dile bağlanma,, da ne dini taptırma, mBll '\IM'hfl mad 
~ paktJ im etti. Yelh..ı bdar lıslraııç davramrfar. Za· dl alanda okmğlmtlan düa gtiç, 

Fakat "Büy.ü Tlirk devrı-... 
ni görmii(f elan bugünün çoc8-
lan i~ rtık bu ''ttirqeyi bil
ma,. işin dört el ile sanlanlr 
buna. olanca kuvvetleriyle~ 
malan ıcrekfu'. Ve bu çaJr; 
ya "RUUl'lu" bir tarzda koywi
mak, \'e bu işte en doğru yala 
tutm olmak için "OsmanW... 
bliaıelerin yerine ''tttrkçe" • 
r n koyma ışinde nefliıd 
el imi bir kontrol attmda ._ 
rnak gerektir- Btt çalıpa1W 
harek ktası ''yabencıhkt;m 
sllkınme,, varma no'lltası • 
• k dtni blilina , dır. Kay~ 
muş olan kendini bulma kdılr 
ruha bambaşka bir varlık ve!la 
bir hareket daha haynlleı.nelıilir 

• kmlbrııycırll!U'dı 
Jar ya.,.. ya 
F mefe balladilar. 

gır, m 
Sf'1'! dl: 

.. tm uluaid varbjın fen:I - daha zor kurtulur bir ''kapilil
barh vulJet.lmbı leabma gore 1.-e verdiji bu d8rin bağ· lisyoır,. çenberi i~ine 90kınuş

=-==ı:::a-=====ıı-----=-=-=--::ıııi=:-.-ıı=a==-====ıt buu Aliye,..._. Veliye a Jantı fs'dt nuıl kendi soa-l tur. 
Yal Jraınbur Rslld, zorla, fArbsl 'nr) 

ta -. ..raatiai tpınise ..... l-=-=---.=-=--=--=--------=--====a:sı 
vsffak alılu. 
~ Amertllalılar, ~ 

ye yanlmıı aritmllkf!& Almu-
, , CIJM.&E'AN CIJMAY.4 · 

Ey ahali, baş ·· n son- ı·-- l&r ela .JaponJan Ua.llprkf& n:ı: ·zı1 d ., lar Et• okL ...... 
Ullafulolmaia tefvik ediyor- ummı 8 evrııen çam - ın llö:H ra. Çalak Kolla ile Çingene 

Abmed iddialı olarak .. -
cıekJsdir. Güet, iki taraflı ola
rak Dlram& ağalan taraimdanl 
tertıb olunmuvtur. Kim galia 
pline yirmi beti altuı ala.caktır. 

1 ı n mısutii khn
dir? ltabm mi? f udbolctt RIU ? 

:'.;.~:..-: ka~a? - Kız mı oğlan mı? i•·•if1at-9 
iM J>n aıneıtJle ..._.. demir V 1 "!J'RUI 

. ., 
mı ... 

Bu yo yilriirken önümfm 
<:.ıbn ber hallgi bir 'ielimeyı • 
sun umn tneehyerek, kendt • 
misin kelimem elap dmnjııM 
a ra:rak BOllUCll elde~ =:=.::. ~ :~ mi, Ailllanya 11t1? - Kuvvet ve 

zu.a. bu glirelin olacwğım 

=:.:~=::.n 1: F ııtl.bolcalara f adbol kaide 
=.n: .=..-: leriııi Mrehnek lazımdır w· ı .., ~ ilin om- -e · 

..... Hl :il ···- ,. .... -
~MI liamlJ\!ııjjW lll:a 
tAmlıll M nl:nnE he.,.. 
.................. J .... 
A ...... zrthn rlletleri o bdar 

la-h"* - tekil .......... ld. ..... 
Çie. • ........ her neıleme. 

ffMine llv~· Mollamn 

DULA••~· 

atmı aa.yıbrız. ...,. .... ,&,..,... ~ 
Hakem kuraları gibi kunlar le tılr8te hanıketa ı~ Bl

ac;ıp nıtbolcimUn bu mWtim ek· f:1ma1i .........-• bir mesele 
siifni gidermenin fatdeli olaca- '----- • ..._ ~.._ L&.. ı-r-gı muhaJlllaJrtır, - ...... 15--• -v- UIC 

Zunu, ,. mu hortlamakta rm...,...... ~ Amrırtb 
olan ve korkunç bir ,ekil al• • • llib'ill il.- sır-
futbolUmtlzU bu eautar d&bt • 1arl n .. .... &dalulllda 
linde ıslahed~ ~. a ola .... 

Bu haff•ld maqrar b•fı, lapolly&Ja llafll M!'l't; Wr 
Bu baft& KamköJ w Şenf u.n bPuMnıeğa batllJ=..- • 

lltad1arında Uc ....-nna devam Ba IM'*eWdea iiı..,_• ki 
edilıMelltir. Japrm.,, '*' * 9 

lff!JttW Btad • t ı'. S 0 r ilatıulMNa ....... 
Saat 11 Vefa - Beyoijupar 

halrem Htlm. Yan bakem .Mu- --. flllalt ~ lNaa 
zatter Nefiet. akimi fAIDfmi!lenlir. 

Saat 13 i'ener - Beykoz. Ha- SiJam - lllaö:W llüMfwn 
kem Samih. Yan hakem Seli- wa.ı- ........ eııı1. (llMle, .ıa-

~1:~~ -Galatua- ,..,. A)uethe twaltw ltir 
ray. Hak Tank. Yan hakem 1dUdımıet t.ııMl flllıenk llliıl-
Btilend, Bllbaeddiu. csi11' 1 J11N1 a-. _. cleır-
~ •taaa ....... tumuma .ı,.... 
S t 1 İstabul8por - Altın- haetfthnu. ~ ....... 

t . llak Şekib. Yan h kem 31 
lt"bsl ' Bi.ılend. c •-.ı.-ı-'' bukluk Ss 15 Slleyınube . rrop. isab&t ~ı ~ı . 
kap . Hakem B&ıınö. ·Yan ha- Ajanın *1en11i ayua yaza. 
kem :J8d, Ralht. yorus: 

Mektwbftlw voleJlaol n& ~:8 ..::' === mil•••-· ikinci telrımlan ......... tertib 
hlMlltll ~ JIMıepimi e8ıltlı 1la mllabl'lıta1er 1\immla 

veieyl* lik /Jeyeıt but~- l 111\ Kul~oriıma bu veale ile 
... : Uriaalan barielnde kalıp da. 

21-12-1940 cuma pnü Eminö- fmbelc'1 kabiliyeti taşıyan gnç 
ni Balke\'l aalonuncla yapılacak len ~eceklerdir. 
maçlar. Ve ildnd lriime maçlarına fıt"
Saba komiseri: S. Karayel Tak- sat bulıdukça elde mıeveud saha
aim L. - Ba)'nJ'e L. Saat H,30. laıda dıev.aı fldeceiiz. Baı m~ 
Hakem Turgut. Pen.evniyal - Jar biıinoi kUme Hı maçlann -
Yüc Olldl L. mat 15 de ballıem dan Fom"S 1Cadık6y ve Ştnf 
Turcut. .atanaaa da tamamlanabilir 

Saba komilıeri N. Tüfekç'. beride pnç takıalar aruın-
Haydarpaşa L. - tat. Er. L. Saat <la da bir kupa maçı tertip et
latasa.ray - Siuı'at O. aat t5 te. mey· dlb.ıünuyorw:. 
14,30 da. l!altem M. Moran. Ga- Afleflzm AjanfıAtnd"an: 
Hakem Ahmet. 
la.ı 1 1aa.-ı. 1 - 71 12 940 cuma gilntl " ne IWl'l ... r ara•n- anat 11 de ATA.TOllK kopıu 

dakl llNlt;lar yapılacağı e-.-velce ılan edılml • 
lk · haftaaır fasııimz ., ~"n ti. 

yajmu l r ık nei küme lig maç- 2 - lttirak edecek atı&etlerin 
ıannm t:elririni ieab ettiriyor. yukulda yUlh gliDde saat 16.30 
ktaı Karacümriik \:e Hlar da Taksimdeki bölge bina111Dda 
sahalannda başhyan bu m&A;l&· ba.ıır balunmalan ve numua
nn blllann bugülakü \'azi)'(tt- lal'ını almak o.ere AtJetimt a
lerine gon! r. Jiı8as devamına janbjma mUraeaatlan liuwndır. 
imkan ~oktur. Zaman aman hfL 3 - KotUYU idare edeeek ha
takbk haline ~eten bu ahalania kem aTkadaşlann saat 16.30 da 
ikinc:i Umt- maçlanm netice- bölge biau&na. tetrifieri-
lendiımek bir haylı &iiç ol cak- H~: 
tlr. Adil Giray, Naili Yoran, Hik-

Dlinkü niisbamı.lda b rinf!i met B&rlan, Ekrem :a· tii, F"
kümenhı ıJrinet talnmlan ra - ru7.BD Tekil, Cemil Uzunog u. 
unda te.rtib ecWee futbol m~ Faik önem, ~ n n Gü gil. 
l&rma bu baftadu ıtibaren ba.ır Tevfik Bö e, an Tekil 
lanacaim• yamnflhk. Fuad Gün:li Zcld. 

Sahasıslıktan ikm i küme J.bbu Sakw1· , ~ ı D 
ma.qlan inkıta& ujruken birin- Nazmi, a • l! fahb 
ci kümeııiıı ikinci takımları ara- 1l'.lpMm, Ba1Uk Bekı oğlu. 
SUHl&IU bu~ banci sah~ Recefl 0pn. t C Ba 
da. va ılaoajuıJ ID8l'ak eUıik- ...., nm. Se"'ek. A Yı 
bu · ususda futbol aJan,ndan lıfıı Kiı.ım U3Uno.. . 

hak - Bir sarhaş fıkrası. .. ROn O kelimeyi almalıyız. Çlia-
Jdl ralrumuzda yer ebDi1J alml 
"b8a1al hca , ya allşlamhk büıılt 

BnıeHri g90e hıriatiyularuı' Pimdi bir liraya yiyece ımiz ki- t6rk kelimeye ka?!ll ı. 
"di. men bir yadırgama uyandıraa-noeii ı · Noel, )'a1nıs i'reııtı. illin aklına gelirdi?.. ı· a--= --..3.-adadır .-

tanın değil, BeJVilunmı da sa- Palrat şte~ Jtnoırcıtm okknm ır: D•u:aMD uylUIUln.U -
yılı geceff.thıden biri olaralc ~ bir JlraVI d& ......w. y: okka; .B ı ıştc bize yardımda bal_. 

J • e~... cak < eğerll bır arkada vanls 
tedenberi tes'it edilir. BUttn olaraJr) 256 klırq... kf •-J.. Dil K 
'h-ı«n-... 1eri .. 1 • .1. tır.a unınıu,, -
••H~~ flV çam apç an- Yaplan tahkib.t, canlı har - önUm Jtov~ ur-. Jo1D. 
le donatıJır. O kadar ki bir za- Wu:uı llllobah o1madJiım, _. .ı"'•'"t:o'" """'.l' 

manlar HeJ:beltnln ve~ ::h .. =ııhah.._w~- vuzv,, dur. Bir misal olmak i-
.:ı--·- l8 _ı...,_ . _.__, ... -- r • " •-tın, lntHm~ aJa. 
wuua çam n -- wa lf. J ·~ • {tee88U V ~\- Jım: "MaznUD,, biliyotu. 1Q 
tı; mil. yter o akm devam vibı) cttiğinı gtisterı~ or. Y1 ı 1 .. olan ld1llae = 
etseydi - bil" ln•n da yangın- ylzlerce Jfflumetre aa,. • .,...t nuı Ola haftuk terimiS. 
larda. yan.an - acls. çamlanndaıl pguiyoı' dil ...,lllba!tre ın-1 de kullanılır. Bmı1111 ı...: 
şimdi eaır- kalmıyacak · Ba"e- si118t altDa idhıtmııyor. es olarak kıl•vuzda ,...._ 
ket, ..:amlan kemrıek yuaak e- ~&ile bap dtlkklnı :ı· k IJmesinl götüyorm:~ ~ 
dildi. AUl.larda c;am u.nzer rumctaki yol, .tJmanyamn ö-- re bize J'&bmıel bir leltme illi 
tiddetli cesaya ~· Bu dne dlkilen lWanş dtnızf m"dlr! ı:yor. Pakat biru d•TPIWI fa 
-etle çam devim1ıenin önü a- - -r-
Jmcla. * k meyi ıneeltnek Ull ~ 

-oak 'L.~ -· • • • baneı, "•nılr,, ın m 
r. at u.a sıyası çanı dwı - Ki bıaaacak? y rll old nu anlıyoruz. . ._ 

renlere, hele Türk dilinde çam ı e jl ibreTine kon.darn1muş • 
devireDleN hiç bir ceu. veril - Harbi mi!' Bayır... ıl~ ı~- '-'-- mu ....... -·--..a.. lir 
mediğl i~in. itte noele tnkaddttm geldi. BUyl\lt ikramiyeyi kimin 1&14 .IU.IADÇ" _.. ..... r.IC\.-a.. 

.._ __ .... .ıı....a.a -·----"" :.....ı_ e aran t'aktt' ''ômlıaı* eden gön~ ve noelde yiııe ne ----.·---- - .._.. edi lltibi ı. 
kafa knWI, ae lfiız. .. Vakıa si- :yerus. llllaM.'11 hal'tıbt aenmıu P 'Ve'\'8. " mumm 

· •-ı....:.ı..-.tı · · · bi ~ ~ ...-...._ ı"k' 1,. yıl-. limesi i uy ınn , mte im _. yaaa ~ n t.amirı ıgm r fi,... ~ .. a .__ ,. ~ -- ha öuce "sanma,, giM siJml 
- m)'Ui mulıarrirlers. aa+.ı ay şa da ~n~mi& ~ ... n-.,.. ,.,:r elı-- _...__ ı..:... ... 
enıel dınirdilderi çamlan ih- gibidir. Ral1'ati bQytlk iltramiı- ~U&"&-"' AK> ~ıu:u ._" ... 
J8Y& çallttılrlan görillüy~. 1l'a- ye.nbl lllmmlfel'ini lNş ribı ._. lüzumu olıımdıiı halde Hza. 
kat bir qua. altı ayda yetişir ra öinwoell•· Ball\a oa yedi kelim ni di!e aokmu oldttja 
mı? likl'IUma BOl'duk. gam ata- milyon Tlrltlır aldı fi1ni ıaep e &lbl. Btıg6n bunun .. t1lrkoe-
cı yimD. otus aeDedm evvel ye- ateme: dftlüDünef', ara ca sanık,.• • Umeai bulumn.t • yathıt ielm-
l"iae pl•tzmia. 'itim kamıacak '! Bjeo harbe t m)ltir. ~ nıt kelbmııi 

Ya dımmkie, ya n&.md& dev- daır bir ıtelıanet mevzu11balul ~ık •ık. katık, lr.ayılt ~ 
rilen çamlar!.. o!- tıpkı dOfaaılt çeeufu gJbi ömeltl ri dDde buluma 

Acab& dllimirJ ve matbuatı- ym. eder gtbr, ya lur, ya ogl n tUrt bir un ltlfdir (1) ... 

~': d1:1 b~ua:u ~=-at ~a !apteff, ya Alman !alcle ..;~lt :" .= 
* 

Der çıkan&. rant ~ ik- r;ı..a,(\ Tiirk kölr»adm 1 _,. 
• ramiyede kehanet kolay ; cleii'- ya- • a.· 

H L - --} • Faleıbll bilmeyfs. BnnmJa be - )~lm't !8 :rm-11 ~mep aucu er ve a1ans raber, Ş\1 fmanknn pçmişin.. re ~~ifbr. Halbuki mem 
Bir bucuk asır C\ ve! impara- den. ıeJecefine Jtadar bltthı ma- ~ u~~·· çUnkl » 

torları Napolyonua ölümilnil cenlanm kahve fhıcanı.nda, • k1i üirkçe ~ ~r. • 
Fransular, hidleeden iki ay son bmbil ~ okuyu'ft!C9 '!'ti aram~-- ....... eli .. 
ra haber alabilm1')er... Fakat falCJ!ardau. henös. ide;; biri de luauyaa lir ı9'1fdlr. 
bugftiı hangi Ddlhfın hadise var- ,imdrye ka.dar iknull~enfn kfme. 1-e \IJ illnna ola .. ......., 
dır ki vukuU anmda btltikı dtm.- veya hanp ııumuay.ı c;tkwe&P- • ~ buhmmlllt ft3I& ili 1 
yada malilm olmaımı ! .. Radyo, m habel" vermembjtir. 'Vala& otan "anık., gilıll lrir ~ 
tel*, telgraf, claldkasmda y,e. a~kgözltft'bı böyle t:dT ketfi oı;. kelime ve bir ilim teritıt1i • 
tiştiftyor. A.mma bu dakikw- a, gider: eftJ :tA bulduldat"l nnı- ı.- t2•.8'tnmrpıli h••IRtnD 
da gelen haberlelin buı8t biaim marama bitetlnl kendileri aı.. hep ~ ..._ •••= 
Anadolu ajanauıda bir odadan ıaroı. B6Jte elli sıenetik k JnliıNw yeriu. ~ 
ötekine iki sinde mı vanyor?. lanıır bir gtınde elde etmuler ~· Vfl.J• ~ kiidltadııll 
Bilmem •• iki güa evvel d~ miydı ! ömelıterille ,._ -' ...... il" 
ğumuz, fakat yaanm<b(pm•» BöytUc iltramiye, şiJ111fülea lemak llUgillliiıl dil iliD t.-. 
haberleri aja.Datım k ı·k seki yüsbhderce ki•tn ~ gt.. IMak yıoldıtlr •• 
saat aenra alıyoruz. Bir arkada· riyor. Yalnız Icatbl ayıt oranı... llflllil••••ıı.A ldfirlr 
fllDIZ: ra bir fıkra anı1Ma1Ha, ne olur 

- Tabii, dedi. A:nıtaradaıı Ye- ne olmaz, bir de rlyalart hatt. b 
tüköye tayyare ile ikı baf;uJE kat oluwırine, ahllaftntta bulun 
saatte celirken, Ye11i ö den a
daya iki 'buçuk saat · tmek 
kabil clejildir. Ajans ta ayni 
me buriyete tabidir ... 

* Okkası b. Fitiar artla• ... .
ietiyeA bapnr..: 

MI 1 1'1 nr .. d,_ ..._ 



noel 
ümaytşleri 

~ ? 1 Parti 
kongresi Telgraf, Telefon ve Telsiz Haberleri 
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içinde tasvir eden İngilterenin . 

1 herUnsefiriSırNevileHender- Bardia el'anl Noel gecesı· 1 y f 
son, Almanyadn bulunduğu una n mu va 
m.üddetÇe Alman ha?kr tarafın- d •• d • k • • 
aan hiç bir~ tezahür- uşme 1 sa ın geçtı f akıgeti 

Nevgorkda 
bir sergi 

1 Am·erika - Japon 
gerginliği 

(Bat tarafı 2 lnıoi aayfade) 

Hayriyenin vapurlar tefriki. 
halkın radyo almasını temill 
maksadiyle radyolardan alınaa 
gümrük resminin ilga ve radJo 
vergisinin tenzili, yabancı pn>
pagandasına im.il olan mecıu
aların Türkiye dahilinde sabl
masının men'i istenmekt.edir. 

lerine şahid olmadığını temin e
diyor. A,ni şahadet lagiltere 
halkının Alman milletllle karş1 
beslediği hissiyat hakkında da 
tekrar edilebilir. ~en gün Mr. 
-Churchill, İtalyan kavmi hak
kında İngilizlerın ötedenberi 
bfIBlediği sempati ve hatta mu
habbeti izah ediyordu. Bu gün 
ınucadelelerin en müdhi~e. sii
l'üklenen muhtelif ırk ve lisana ı 
ıneıısub muhtelif milletlerin hic 
biri .başkli\lar.ına lıa):at hakkı ta-

madan düayaya h&kiın kesil
ınek dnvasmda değildir. 

Noel gecesinde J iışınan 
olsa insan kanı dökmekten bir 
il'icdaıı azaba duyan ~ler, bn 
hissi başka geee ve- 1'ii1'1el'de de 
l'Uhlannda bulmalıdırlar ve bu
;11.un mesuliyeti münhasıran 

endüerinin hırsıcahları. gurur 
\re inadları, kin ve ihtirasları ha
lebiyie kendi omuzlarma 1illt. -
lendiğini bılmelidirler. 

Noel gecesinde ilahi irşad
larıtıa karşı gayri ihtiyari bir 
hürmet v~ takdis il.e-seçdc ettik

ri İsanın bugün yeryüzünde 
ekili olan Roma Papa'sı clökü-ı 

ek kanlara mani olmak i~in 
~ini yükseltti : kılıc şakırtıları 
asında bu ses boguldu. Biı lc

.k Amerika Devletleri cümhnr 1 

isi dünyan1n muhtelif millet-
ini bir sulh masası başında 

üzakereye ve anla~nıaya da-ı 
et etti; bu ses, istihza ve tahkir 
''ültülen~~ 

Noel gecesinm iBllln eüiii 
ler mugiafin ve ya.rmm f e

ketlenne mıımi alacak yegine 
olu 'bilim ôoümmde tenvir ede- : 
'lir. Kalblerin~ ls·mm sesini 

kikateu duyanllıl' itjn yaptla-
,eganc bir is 1; ardl.ı·: Deriıal 

(Bat tarafı 1 incide) 

hava defi toplarının gürültüleri 
işidihniştir. Askeri makamlar 
aşağıdaki tlbliği neşretmişler

dir. 
25 ilkkinunda Cebelüttanka. 

yaklaşan hüviyeti meejbul bir 
tayyare İngiliz ve İspanyol ha
va dafi bataryalannın ateşhıe 
uğramıştır. Bu tayyarenin bir 
müddet aonra. La Lineanin şar 
kında denize düştüğü görül
müştür. 

Cebelüttarık üaerine bundan 
evvelki akın 25 eylülde ohnUI -
tu. 

CUllllİllgllamla yelli vllllifeli 
Londra., 26 ( a.a.) - Btt ak

şam bildirildiğine göre, Vis 
amiral Cunningham bahriye ne
zareti iaşe ve münakalat daire
si reisfiijne tayin edilmiştir. 

Geçen harbde amiral Cun
ningham belnell hemen daimi 
olarak donanmada çalışmış ve 
biflıa.ssa Çanakkale harbine iş
tirak etmiştir. 
Mtslr partimentosuua kanar 
'Kahire, 26 ( e..a.) - Mısır me

bµ~q meclisi. üç gün devam e
den gizli müzakerelerden sonnı 
hükumetin harici siyasetini 68 
muhalife karşı 122 reyle tasvib 
etmiştir. 

Bqvekil Sırrı ·Paşa müsake
re sonunda söylediği nutukta 
bilhassa demiıtir ki: 

İngiliz zaferinden sonra teh
like şimdi uzaklaşmış olmakla 
berabel" müdafaa huırhldart
mıza devam ediyGruz. Mısanıt 
ltarici siyaseti. İngiliz - :Mısır 
ittif'a:luna. ve memleketin müda
faasına illtinad et-.ıttedir: ll!-
Slr İngiltere ile aktettiği --
hededen doğan bütün taahlrilt -
lerini dürüst bir tarzda yerine 
getirmektedir. ... 

lahla.rı ~ ve müstak- Et 
ı beşeriyet Nıaıırm =-ıtui'ıttak 

in tam bir 111.üsavaf, geniş bir 
alet premipleri daircsinJe 

ontl!llUk itİll Alla •asasının 
şına ~k.. htsan kalblerini 

enuren kin 'tt ._.r üaeriDde 
raz edileeek bu galebe en bü

işi kat't surette 
ha Uetlitiyer 

" k diktatörler M;irı erişilebile-

k şan ve şereften ele büyük
·r. Bugün mütefekkir ve hür 
'cdanlarda nefret uyandıran 
isler, yarın böyle bir l'tateket 
tieesinde insanların kalblerini 

hediyen ka•Dhiurler. 
H..,. Vallid YALÇIN 

k Celil 
ürk elişlerine dair 
konf eraas verdi 

(Baııarafı 1 ıuı sayfada) 

ir eserin müellifi ve biı de 
olleksiyonun eabiDi elan mü
kkik münevverimiain. koafe -

güzide dinleyiciler üzerin
e ~k iyi bir tesir bırakmıştır. 
Akşam Kız San'at mektebi de 

u vadide çalışmakta olduğu ve 
yoğlunda. Dekorasyon mağa
smda Türk elişlerıni göster
ek üzere bir sergi açıldığı 

Çin, 0 Türk elifleri,, bu sene 
azaıi ve ameli şekilde canlan
~. adeta röneıumsma erişmis 

uyor. 
Türk mimarisi, Türk çinicili

.• Türk musikisi, Tüı-k tezhib
ibği, Türk aattatbğı vesaire 
anında, bu son devrin sürekli 
esaisi sayesinde, artık bir de
~in tesbit ettiği "TUrk elişle
ı,; mevcuddur. Yalnız güzel 
n'at değil, istikbal için ayni 

anda büyük bir ticaret mev
olan bu sahadaki çalışma -

:t-ın mUteakıb safhalarını da 
leriz. 

.. niversitı talebe 
birliği 

(Bq tarafı 1 lıııcl aayfada) 

hakkında talebey& izahat ver 
ek üzere bu hafta içinde u
\llllİ bir toplantı yapılacaktır. 
~ olunacak birliğin her nevi 

ici propagandadan azade ol
ası jpa tedbirler alınmakta -
. Bitllt merkezı için müsaid 
bina aranmaktadır. 

(Bat tarafı ı incide) 

canlı ha~nlanla fiyat te
nezüfü vuku bulduğu zaman 
da perake.nde satışlarda hiç bir 
değişiklik olmamaktadır. Bu
nun için komisyon canlı hay -
van fiyatlarına göre perakeade 
etlerin ne fiyat üzerinden sa
tılacağı hakkında kistas hazır

lamaktadır. . Bu kıstasa giire 
komisyon yalnız borsadaki can 
lı hayvan satışlannı kontrol e
decek ve buna göre .perakeaıde 
et satışlarının mürakabesi ko
laylaşacaktır. 

Komisyon dün canlı hayvan 
fiyatlanna göre perakende et 
sabjlarmın normal hadlerini de 
kararlaştırmıştır. Bu karara 
göre Kızılkaraman kilosu 54 -
55 1mnışa, beyaz kan.inan 55 -
60. dağbç, 60 - 65, kıvırcık 65 -
70 kuruşa saWacaktır. 

Bu fiyatlardan yukarı satış
lar gayri meşru telikki edilerek 
satıcıları hakkında kanuni mu -
mele yapllacaktır. 

Diğer taraftan kasablarm 
karaman etlerini kıvırcık ve 
mandaları da dana diye satma
larının önüne geejmek için Be
lediye İktısad Müdürlüğü meı:
bahada kesilen her nevi etlerin 
üstüne müteaddid damgalar vu
racak ve mii§teri her ne vakit et 
alırsa alam alacağı etin nevini 
teşhis edebilecektir. Yeni fiyat
lat esas tutulmak üzere şehri _ 
mizde bu sabahta,n itibaren sı
kı kontroller yapılacaktır. 

-»O«-

' lzmir Parti kongresi 
İmıir, 26 (a.a.) - C. H. Par

tisi vilayet kongresi bugün saat 
14 de halkevinde şehir ve mill
hakat delegeleri huzuru ile a
çılmıştır. 
Kongre~ bölge müfettişi t. 

tanbul mebusu Galib Bahtiyar 
Göker riyaset etmiştir. Vali, 
belediye reisi, mebuslar, mec
lisi umumi vilayet idare heyeti 
azalan ve vilayet erkanı ve pek 
cok dinleyici kütlesi kongre mfi 
zakerelerinde bulunmuşlardır. 

Kongre mesaisi devam etmek
tedir,. 

(Baş tarafı 1 incide) 

kuvvetleri mitralyöz ve diğ_er o
tomatik silahlarla plajlarda do
laşmışlar ve sahil yollarında 

seyrüseferi çok şiddetli bir neza
ret altmda bulundurmuşlardır . 

Gemi yapu. kadınlar 
Londra, 26 (a.a.) - Kendile

rine mahsus hususi bir formayı 
taşıyan kadınlardan müteşekkil 

bir küçük ordu şimdi, cenub sa
hillerinde bir şehirde İn~ltere 
için gemi inşa etmekle meşgul
dürler. Bu kadınları kullanan 
firma çok seri ufak bir gemi ti
pi inşa etmektedir. Bu firma 16 
ile 30 yaş arasındaki kadınlara 
iki ay kurs gösterdikten sonra 
bu inşaatta kuBanmaktadır. A
melenin iase ve ibatesi temin e
dildikten başka herbirine ceb 
harçlığı olarak günde 12 buçuk 
şilin verilmektedir. · 

Londra, 26 (a.a.) :-- Reuter 
ajansının havaclllk 
bilcjiriyor: 

muhabiri 

Noelde hava muharebelerinin 
cereyan etmenlesinde rüyet şart 
lannın fena obnası da all\il oı.. 
muştur. 

İngiliz ve Alman hava akın
lannın durmuş olmasının, İn
giltere ile Almanya arasında 

resmi ve ya hUsusi bir anlaşma
nın mevcudiyetinden ileri geldi
ği hakkındaki haber burada 
kat'i bir surette tekzib edilmek
tedir. Bugün, !.ondrada bu mev
zu hakkında §U tefsirler yapıl
maktadır: 

( Baı tarafı 1 incide) 

de~ içinde bırakmaktadır. 
Bazı Çt-te grupları. Tranaya 

dahi girmeğe muvaffak olmuş
lar ve İtalyan umumi valiliği 
sarayı da dahil olmak üzere bü· 
tün umumi binalara, İtalyanla
rı Arnavutluğu tahliyeye davet 
eden beynannameler yapıştır -
mışlardır. 

Korfunun bombardmıam 
Atina, 26 (a.a.) - Noel günü 

Korfunun bombardıman edilme
si bütün memlekette takbih e
dilmiş ve nefret uyandırını8tıt'. 
Korfuda hi<;bir istihkam ve hiç 
bir askeri hedef olmadığı ve bu 
bakımdan düşman tayyareleri 
için bir tehlike teşkil etmediği 
herkesçe malfımdur. 

Şimaranın zaptı nasıl oldu'! 
Atina. 26 (a.a.) - Atina a

jansı bildiriyor: 
Sırf Elen ahali tarafından 

mesk'ün bulunan Şimara ve bu 
kasabaya merbut 13 köy, kur
tuluşunu kutlamaktadır. 
Şimaraya ilk olarak pazar 

sabahı Yunan jandarması gir
mjştir. Şimaralı kahraman mü
teveffa Spiromilliosun yeğeni 
.asteğmen Piros Spiromillos ku
mandasında 25 kişilik bir kıta 1 
yağmur altında evvela Spilia li
manına gitmiş ve oradan da 
İt&lya.n}arın tahliye etmiş bu -
lunduklan Şimaraya çıkmlfbr. 
Bu Jota ile birlikte Şimara kah~ 
ramanının ihtiyar kardeşi Milti
ades ile Şimaralı gönüllü Zetos 
da bulunmakta idi. Şimara hal
kı, gözleri yaşlarla dolu olarak, 
kendilerini kurtarmaya gelen -
!eri karşılaml§ ve hep birlikte 

Manş üeriade hava oldukça kiliseye gidilerek istibli.sdan 
fena gitmietir. Noel arifesin - dolayı da dua edilmiştir. 
denberi alçakta dolaşan kesif Şimara, bir harabe manzafa
bulutlar .göriinmekteair. Bu bu- sı arzetmektedir. Çünkü İtal -
lutlar e!İ.n dağılmamıştır. Gece- yanlar, kasabayı yağma etmiş
leri son derece karanlık olmakta ler ve geri götüremedikleri her 

şeyi tahrib eylemi§lerdir. Şima
ve ay ışığı hiç göt·ülmemekte- ralılar-, kadınlar ve çocuklar, 

Nevyork, 26 (a.a.) - Havas: 
Nevyorkta "Metropolitain 

Museum,, de 28 ikincikinmıdfm 
23 marta kadar devam etmek 
üzere, 19 wıcu asra ait bir Fnııı-
sız resim sergisi açılacaktır- Bu 
sergide geçen asnn en meşhur 
üst.adlarının fırçalarından çık
mış yüz kadar tablo teşhir ecli
lecektir. Bu şaheserler, Fransa. 
meydan muharebesinden bir 
müddet. evvel Amerikaya gön
derilmiştir. 

Mezklır tablolar, daha öııce. 
Buenos - Aires'de ve Rio De 
Janeiroda teşhir edilmiştir. Tab-
lola.nn çoğu, evvelce, Pariat.e 
Louvre raüresinde bu)ıınmald;a 
idi. 

Akide şekerlerinin 
fiyatları artlı 

• 
Fiyat mürakabe komisyonu 

zahire satışları için tesbit edi
lecek azami satış fiyatları etra- j 

fında dün çalışmalarina devalll 
etmiştir. Pirine ·hakkıııda yapa-1 
lan tedkikler neticelenJniş ol
duğundan bu maddeain fiyatı 

önümüzdeki toplantıda kararlaş
tınlacaktır. 

Diğer taraftan Bayram mü
naseebtiyle akide şekerleri fi
yatıannın yükseldiği müşahe -

de edilmiştir. Hiç bir sem.ttelii 
satışlar birbirini tutmamakta -
dır. Bazı semtlerde kilosu 60 
kuruşa olan şekerlerin bir kısmı 
semtlerde 75 kuruşa sabldığı. 
görülmüştür. Bu itibarla akide 
şekerlerine de azami satış fiyatı 
konulacak ve 60 kuruştan yük

sek fiyatla satışına müsaade e
dilmiyecektir. dir. ~imdi kurtuluş ordusuna yar -

Noel bayramının, harbi ida- dım etmektedirler. ~-.--... llll!!llııııııııııı .......... ~1!11111111!!!11 
~ üzerinde hiç bir su • Şimaraya gi«en yoUar,t 1tal -
rette müessir olmadığı müta- yan ölWerile doludur .. Yollar.da. 

üç fırkayı teçhize kiti her tilP-1 
leasında bulunmak, şübhesiz ki ıu harb malzemesi vardır. hal - ~ 
hatalı bir görüştür. Fakat ben yanlar ricatlerinde, yaralılarını 
şu fikirdeyim: Eğer hava mü- terketmişlerdir. Bir Ytınan eri, 
said olsaydı mutad hava faa- bir yaralı İtalyan subayını bu -
liyetine mutlaka nn ı.id olurduk. larak kurtarmış, ttaıyan subay' 

9""' minnettarlığını göstermek üze-
Bithassa bombardıman tayya- y 

releri mUrettebatı, asken· vazı'fe- re unanlı ere imzalı j>toğrafı-
nı vermiştir. 

!erini muvakkaten unutarak bir İagilb pilotla.rmm Noel hediyesi 
slilh ve sükiın anı yaşa.dıklann- Atina, 26 (a..a.) - Yunaııis
dan dolayı her halde memnun- tanda bulunan 1ngiliz pilotların
durlar. Filhakika bu halin, onlar dan bir kaçı noel bayramını 
içm psikolojik bir ~hemmiyeti temsilen Korfu adasına dün yüz. 
vardır. lerce noel hediyesi atmışlardır. 

İngiliz hava kuvvetleri Jtu ... 
26 ikineite!)rinde. • Avam Ka- mandanı daha önceden Korfu 

marasmda yaptığı Beyanatta valisine müracaat edel'ek, havı 
Churchill, Noelde muhasematın müsaid olduğu takdirde İDgilız 
tatili hususunda yapalacak her tayyarelerinin Korfu iiaerinden 
türlü teklifin İngiliz hükiımeti noel günü al~tan uçacaklarını 

ve pilotlarla İngiliz hava kuv-
tarafından reddedileceğini söy- vetleri subayJan ve erleri namı
lemişti na paketler atacaklannı haber 

Bitlerin Noelden birkaç gün vermiş ve demiştir ki: . 
evvel ~ söylediği bildiri! - Bu hediyeler düşmanın ağır 
mekt.edir: ve devamlı hüculnları karşısın-

- "İngiliz tayyareleri uçmadı • da gösterdiğiniz cesaret için 
duyduğumuz hayranlığın Vf'; 

ğı takdirde, bizim tayyareleri- Korf uya inmeğe mecbur olan 
miz de Noelde \lÇDllyacaktır.,, tayyarecilerimize karşı izhar et

Maamafih, bu haber şimdiye tiğiniz hüsnil kabulil takdir et-

Almanyanın Macaristan yo
lu ile RumanJla~a mühim Jarv
vetler sevketmekte oiauğuııa. 
dair Budapeşteden gelen haber
ler Almanya ile Rusya arasm
daki m ünasebet}erin gittikçe 
gerginleflllekte olduğu hakkın
daki haberlerle alikadar göriil
mektedir. Rus - Alman gergin
liği ise Runıanyada Demirmu
hafızların komünistler aleyhin -
deki hareketlerinden ileri gel-. 
mektedir. Rusya bu hareketi 
Almanların ilham ettiği mnta- [ 
leasındadır. j 

Macaristandan mühim Al
man kuvvetlerinin Maearistan 1 

yolu ile Runıimyaya gitmekte 
olduğun31 bildiren Nevyork ga
retesinin Berne muhabiri IUDU 
ilave etmektedir: 

Rumanya gönderilen Alman 
takviye kıtaatının mevcudu 150 
bin ile 200 bin tahmin edilmek
tedir. 

İyi mallımat alan mahfillerde 
söylenildiğine göre Balkaniarda 
vaziyet sür'atle bir neticeye 
doğru gitmektedir. 

kadar teyid edilmemiştir: tiğimizin bir sembolüdür. 
Koosevelt bir nutuk söyleyecek Hediyelerin çoğu çocuklara Bazı müşahidler; Almanya 

mahsus yünlü elbiselerdir. nın önümüzdeki günlerde Yu-
Vaşington, 26 (a.a,) - Reisi- Berne, 26 (a.a.) - Reuter a- nan harbine müdahalesini bek-ı1 

cümhur Rooseveltin pazar akşa- jansı bildiriyoı-: lemekt,edir . 
mı söyleyeceği nutuk lıakk mda !!!!!!11111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!! 

gazetecilere beyanatta bulunan to muhriblerinden birine Lin -
Reisicümhur katibi Carly, coln adının verildiğini büyük 
İngiltereye yardım hususunda bir memnuniyetle öğreudim. 
tasrihatta bulunacağını fakat Bu vesile ile size Abraham Lin -
rakamlar beklenilmemesi 18.zım colnun iki portresini gönderiyo
geldiğini söylemiş ve demiştir rum. Bunların bir İ$llesi sizin 
ki: şahsınıza mahsustur. Diğerinin 

Lincoln torpito muhribinin su
l;:ıaylar salondiıa asılmasını ten
sjb ~eceğinizi ümid ediyorum. 

- Rooscvelt, Amerikada tıarb 
leYazımı imalatının çabuklaştı

rılması için hükiımetin sarfet -
tlği gayretleri berkesin anlaya
bileceği bir şekilde izah edecek
tir. 

Londra, 26 (a.a.) - Birleşik 
Amerika devletleri bahriye na
zırı albay Knox, İngiliz bahriye 
nazın B. Alexander'e, birleşik 
devletlerin eski reislerinden 
Abraham Lincolnun iki portre-

. sini göndermiştir. Albay Knox, 
bu münasebetle. B. Alexsandere 
gönderdiği ınektupta şöyle de -
mektedir: 

BuiMl İngiliz füosnna iltihak 
etmiş bulunan Amerikan torpi-

B. Aleksandre, gönderdiği te
şddtür mektubunda şöyle de -
mektedir: 

Gönderdiğiniz PQrtrelerden 
daha güzel bir hediye tasavvur 
edemiyorum. Çünkü bu portre
ler beşeriyetin hürriyeti için 
girışti~iz mbcadeleye karşı 
beslediginiz muhabbeti göster -
mektedir. Abraham Lincoln da 
qütUn hayatını bu davaya vak -
fetmişti. 

Sıze bılmukabele, yolladığım, 
renkli, eski ve nadir deniz tab
losunu kabul etmek suretiyTe 
beni bahtiyar edeceğinizi üıiıid 
ediyorum. 

Churchillln nutku ve İtalylllllar 
Nevyork, 26 (a.a.) - Nev-1 

york Tim.eS gazet~inin Roma' 
muhabiri, Churchillin pazartesi 
akş~ı söylediği mesajın he
nüz İtalyan milletine vannaıi.U§ 
olduğunu bildirmektedir. 

Muhabir diyor ki: ! 
Yabancı radyolan dinlemek 

İtalyanlar i~in yasaktır. Yaban 
cı .~adyoları dinleyenlerin ise çok 
muteyakkız davraı;unaları icab 
etmektedir. Maam.afih, İngiliz 
tayyarelerinin atbğı beyanna
melerin metni gibi bu mesajın 
da İtalyan basım tarafından 
neşredilmP..Sİ ;mümkündür. Fa
kat eğer gazeteciler, mesajı o.eş 
retmezlerse, bunun halle kütle
lerine vasıl olabilmesi için haf
talar li.zımdır. Bu metin n~ 
dilin~e, aksül&mel pek az giin 
içinde kendisini gösterecektir. 

Nevyork, 26 (a.a.) - Chica
go Daily New gazetesinde Ed
gar Mowar diyor ki: 

Kundsen, <;arşaınba günü yap 
tığı beyanatta lngiltereye yar
dımının arttırılması icahettiğini, 

bu yardımın artb[ılacağım, bu
nun için de endüstri istihsalinin 
fazlalaştrılaca.ğını ve esasen bir 
teskin siyaseti bahis mevzuu o
lamıyacağını bildinniştir. Bu 
beyanat, Almanların korkutma
yı istihdaf eden gayretlerine A
merikanın hakiki cevabını teş

kil etmektedir. 
Vaşingtonda Amerika devlet 

memurları, memlekete tehlike
yi göstermek için yaptıkları gay
retlerde Nazilerin kendilerine 
çok faydalı yardımlarda bulun
dwdaruıı söylemektedirier. 

Berlin bükUmeti ne kadar 
garib görüne görsün, Amerika 1 

Birleşik Devletleri nazilerden 1 

korkmamaktadır. ve İngiltere
ye gittikçe daha fazla yardımda 
bulwıinak yolUl)r~ yüriimek.te 
devam edecektir. . 

F"ıLlıakika Almanyanın 'bu -
günkü lJattı hareket~. ,Ar,nerika 
bu yardım gittikçe da.ha fazla ! 
kendisini hissettirmesi l&zım 

gekliği kanaatinde tahkial et
miştir ve Naziler, korkmıya baş
lamışlardır. 

Edgar Mowrer, bundan sonra. 
Japon tP.hdidinden bahsetmek
te ve sözlerine şöyle devam et
mektedir: 

B. Matsuoka.nın bize iki defa 
ihtarda bulunduğu hakikattir. 
Fakat şarklı terbiyesi, belki ii
çüncü bir ihtar da icab ettirme\< 
tedir. Fakat her halde bu. ihtar
lann tesid. tıpkı Alman tehdi
dini de olduğu gibi, Japon de\'
let adamlarının istediltlerinin 
tamamile aksi tecelli etmiştir. 

B. lılatsoka. bizi korkutayım 
derken, 1Wcak Çine yardun az
mimizi f azlalaştırmıştır. Evet 
bu azmimiz, filiyat ile kendisini 

Çatalca: Çatalcada bir dis ~ 
panser inşası kazanın sıtma mii
cadele mıntakası dahiline alıa
ması, köylere m.ekteb ve Öğret
men temini, yol ve mezarlıklanm 
JSlah ve tamiri, modern har • 
man makinelerinin ~öylüye DN

ayyen zamanlarda verilm~ or
man işlerinin esaslı şekilde 1&

lahı, devlete aid arazinin para
sı taksitle ödenmek şaıtiJll 

topraksız köylüye vel"ilmesi ia
tenmektedir. 

Eyüp: Kazada daimi bir dok
tor bulundurulması, Deft.erds 
iskelesinin temizlenmesi, Eyüp. 
de bir doğum evi, ve bir hasta
hane tesisi, Kuzuderesinin üstü
nün kapatılması. tedrisat saat
lerinde sinema ve kahvehaneler
de dolaşan talebe ile mücadellı 
ediimesi, yollar ve köprülerin ta
mir ve ıslahiyle zaruri bulunaa 
yeni yolların inşası, otobüs ser
vislerinin tezyidi, fırıncılar aiı'

ketiyle mücadele edilerek ekmek 
kalitelerinin 18lahı ve fırııııa. 
devamlı surette kontrolleri, ka
zada bir evlenme memurun1111 
bulunmasının temini istenmek . 
tedir. 

Kal.mi edilmiyen bir teklif 
Vaktin gecikmesi üzerine di

ğer dileklerin okunmadan kabtl
lü için aza.dan biri tarafındu 

yapılan bir teklif reddolunmuş
tur. Bunu müteakib -diğer~ 

leklerin kongrenin bugün saat 
14 de yapacağı üçüncü toplu 
tı da mevzuu b&hsedilnıesi, koD 
gre riyasetinj i§glı eden Ziya 
Eren tarafından teklif olunarak 
kabul olunmuş ve kongre ba 
gün saat 14 de toplanmak üse
re dağılmıştır. 

Pasif korunma 
~recektir. 

W. Movvrer, ~ şöyle - (Baı tarafı 1 inci u~faN) 
Ditirımelttedir: için şimdiye kadar alıııan ted

FQki kongre azaları, daha 
genç nesillere şu ciheti hatır -
!atmaktadırlar: 

Geçen harbde Kayser de 
tehdid kullanınka istemiş, fa
kat bu sistem Alnianya için en 
feliketli tesirler doğurmuştur. 1 

birler mevzuu bahsedilmi$ ve 
ali.mı tecrübelerinin günleriniQ. 
devam müddetlerinm ve yapıla
cak alarmların miktarıarınua 
tesbiti için mütehassıs bir ko
misyon teşkili kal'arlaştınlnuo
tır. Bu- komisyon deriıal içti
malara başlıyaeak al&nnın tari
hiııi tesbit edecek ve bunu pa
sif koruııma bqyük komisyOIUl-

~apoa impuatonamı -t.kıa na teklif edecektir. Bugünler 
Tokio, 26 (a.a.) - Diyet 'komisyon tarafından tetkik o

meclisinin 76 mcı K;tima dev- lu.nacak ve kabul olundpğu tak
resiniıı küp.dl müııaaebetile söv dirde tatbikine karar verilecek· 
!ediği bir nutukta, imparator, tir. 
şimdiye kadar misli görülme - Alirm tecıiibelerinin Kıirl:a 
miş derecede cihanşümul ka.r - bayramından sonra yapılmasa 
gaşalıklann mütemadiyen te- muhtemeldir. Bu alirm da puif 
vessü etmekte olduğuna ipret ve aktif miklafa& tertibatı hu. 
ederek Japon milletinin birleş- kete geçecek ve şehirde taa 
me3ini ve deruhdc ettiği vazife- bir harb ve al~ hali tatlııik 
nin millet yolunda sadlkane bir olunacaktır. 

tarzda ifa.ama. çalışırken ken _ o·· hkO ol d~.e yardım etmesini taleb et- un ma m an 
mıştır. 

1n1parator, üçlü pakta· dahil muhtek·ırler . 
devletlerle Japonya arasında 
gittikçe .samimileşen münase -
betlerin böyle dosta.ne bir seyir 
takib etmesinden dolayı şahsi 
memnuniyetini izhar etmiştir. 

İmparator, diyet meclisi aza
sını, vaziyetin ciddiyetini dai
ma lıatırlıyarak hareket etmeğe 
ve adi btt~e ile fevkalade aske
ri 15Utçe hakkmdalıi müake -
relerde bu vaziyete göre k rar- ' 
lar almağa davet etrıiiştjr. 1m- 1 

parator, meclise tevdi edilecek 
diğer kanunlann m izakeresinde 
de ayni ruhla hareket etmek 
suretile diyet azasının, devlet 
işlerinin sevk ve idaresinde ken
disiyle kıymetli bir işbirliği yap 
mış olacaklannı ilave etmiştir. 

Ç~n harbinde ölen 
Japctnlar J 

Fiyat mürakabe komisyona 
nun tesbit ettiği azami kir 
hadlerinden fazlaya satıt yap .. 
tıklan için Üsküdar asliye cea 
mahkemesi tarafından beş muh
tekir dün mahkum edilmiştir. 
Kadıköy Moda caddesi .tıp 

Todori, Kadıköy Bahriye cad. 
Uya Tulfyan ve Petro oğlu Ko
QO, Y eldeğirmeninde Jorj ve Fo
ti Canyar ismindeki bu diikkin 
sahibleri ilk olarak 25 şer lira 
a8ır para c sına mahkfun e
dilmişlerdir. Tekerrürü halinıle 
sürgüne gön erila--eklen de km 
dilerine teblig edilırtiştir. Oslril
dar mahkemesinde bugun de ay
ni su<.;tan 7, ayın 30 wada ı3 ki
şi muhakeme edilecektir. Tokio, 26 (a.a.) - Çin har-1 

binde 17 ilkkanun 1937 den 19 ------------
ilkkanun 1940 a kadar ölen Ja- • Şehir 
pon bahriye subay ve erleırinin ti• tr 
bir listesi neşredilmiştir. ya oıu 

Listede 621 isim vardır. temsilleri 
Noel kurbanları 

Nevyork, 26 (a.a.) -,,Bayram 
larda yapılması muta.d istatis
tiklere göre, nöel yortusu mu -
nasebetile birçok kaza neticesi 
ölüm vakaları obnpştur. 157 ki• 
şinin öldüğü bunlardan 115 nin 
seyrüsefer kaza.lan neticesinde 
öldüğü bildirilmektedir. 

'.repebap l>nıa K1811Heda 
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"tl'.NI SABAH 

Cumadan Cumaya RA DYO ITT 1,.. İstanbul iş Bankası karşısında 
MALÜL CEMAL GİŞESi 

,.., tıMa/t .. üncü #!!/oda) 
tirlJor, ihtiyar bileti olduğunu 
ve henüz neticeyı öğrerunediğı
ıı1. aten Umidı de olmadığını 
aöyJii_yor. Doktor: 

- Size bin lira. çıksa ne ya-

puamıa 1 1h . .. 't Diye soruyor. tiyar umı 
1tmediği böyle bir nimete kavu-
1Ul'88. borçlarını verecegini, ba
~ eksiklerıni tamamlıyacağını 
mlatıyor. 

- Ya beş bın lira çıksa? .. 
ihtiyar, bir de km:tlk ev ~ıp 

ihır Omninde başını soka.ca.gun 
lliylüyor. 

- Ya elli bın lira çıksa? 
ihtiyar, zayıf gozl rini uzak 

ıulyalara diğer gıbı, karşıki te
>elete çevirerek : 

- Bilmem, diyor ... Belki bir 

~;··artık hastayı büyük 
.ıaadetc alıştımıı§ olduğuna ka
ıi olarak: 
- Ya şimdi sızc yüz bin lira 

!lktığını haber verırsem? 
Diye soruyor. ihtiyar, kom

usunun bu suallennden biraz 
üphelenmiş olduğu halde, tatlı 

oir hayale de dalmaktan ken
tini alamıyor: 

- Vallahi dıyor. Bana böyle 
bır haber getırırsenız yüz binin 
yarısını derhal sızc terkedenın. 

Bunu işiti ce doktor, birden 
sevinç içinde ayağa kalkmak: 
'Kazandınız!,, diye haykırmak 

MAARIFDE ı 1 Profesör olacak do-

1 çentlerin listesi 
ProfesörlUğe teı !'i edecek ü

üversitc docentlcrinin fakül -
efor tarafmdan hazırlanan lis
eleri ünı\ ite ıektôrlüği.ine 
evdi olunmaga başlanmıstır. 

'3u ili telcr ~ g re Tıb fnkUlte-
ind n 2, ed b ~ tt.an 2 doçentin 
rof orlu ~ t ı ıi ist nmckte
lir. 

HALK EVLERi 

MUsamereye davet 

--»o«-

Şarbon hastalığı 

lzmır, 26 a.a ) - Tire ve 
Bandırrn k • aJannda maııda

rda ık n ı bôn hl\ talıgı y · 
pılan m1\c ı ıle tamamen be -
ta f cdılmı tır. 

YEN' NEŞRiYAT 

"Yeni Adam" 7 yaş1nda 

Frednh ne oldu? 
Dedım. 
- Ne olacaı<. Gahba irı vü

cutlü bir herıf ayaklarınıııı u
zerinc oturdu 

Şımendtlfer durmuş, arabanın 
k4pısı açılını tı Frednhin fer -
yadı üzcnn bır ikı es: 

- Bunlar kim? Arkada bu
ıqd:ı ne yapıyorsunuz? 

Dcdı. B h men yerımden 
doğruldum. Aı b ) a ü. yolcu 
girdiğıqı gordiım. !Ie~ıfler ka
ranlıkt. Frcdnhı gorrruyerek a
yağına ha mı~l ı , canını y~.k -
mıslardı. Ben: 

Kım ol cağız yolcuyuz. 
Dedim. 

Yol u ı eniz boylu b;>yuna 
uzanıp yatmak olur mu? 

Sen ne k rışıyorsun ? Biz 
para \erdık. · 

Biz de bedava l>ınmedik 
ya? Yediği h ita bak çapkm
Jann ! 

Henfler bızi 84eta tekdir edi
yorlardı. 1ıd. i~ elin dizlerini 
oğuşturan Fredrihe: 

_ Ey ark daş böyle nıtınase-
l>etsiz herü!i ~ek muame--

istiyor, fakat fartı heyecandan 
hiçbir harekete muktediır olamı
yarak düşiıp kendisi ölüyor! •. 

• • • 
Kuvvet ve hak 

Papa, noelde bır nutuk söyle
di ve kuvvetten, haktan bahset
ti. Hatta, kuvvctı haktan iistiın 
tutanlara karşı <' ı hı.; ılmak Ju
z.umunu ilerı suruu 

Papa, İtalyanın ı 
oturur. Binaenal \ 
tere ıle mlıtcfitkl 

27/12/1940 CUMA 

8.00 Proıram 18.30 Müzik 
8.03 Haberler 19.00 Muzlk 
8.18 Muzik (pl.) 19.30 Haberler 
8.45 Ev kadını 19.45 Muuk 

* 20.15 &dyo ga. 
12.30 Program zelcsi 
12~~ Müzik 20.45 Temsil 
12.50 Haberler 21.30 Konuşma 

ıs.oe Müzik 21.45 Muzik 

* 22,30 Haberler 
18.00 Progrom 22,45 Müzik 
18.03 Muzik 23.30 Kapanı:ı 

BO RSA 
26 Birinciklnun 940 

Almanya ile 1taJyay yakındır. 
Başka turlu de ol, m z 
Papalık makamı İtalyandıı Fa
kat §U soz Papanın ruhen onlar
dan çok uzakta olduğunu gös
termiyor mu? .. 

• • • 
Mahkemede bir 

aarhoı 

Açı1ıı ve 
lcopaıuı 

Londra l Sterlin 5.2-i 
New - York 100 Dolar 132.20 
Ceoevre 100 tsviç. Frc. 29.7721i 
Atina 100 Drahmi 0.9975 
Sof ya 100 Lev.a 1.6225 
Madrıd 100 Peçctn 12.9375 

l/tıH4İŞiHi Qf"'4ış 
/ca6uğ'414M salcU.ı"'' 

Belgrad 100 Dinar S.175 
Yokohama 100 Yen 11.1375 

Gece yansa, komşusunun ka
pısına anahtar uydurmuş, karı 
kocanın yatak odasına kadar 
çıkını§; sonra anlan görUnce: 

- Pardon, yanlış geldim ... 
tDcyip savuşmuş. Mahkemede: 

Sarboetum; yanlışlıkla 
komşunun kapısını açmışım! .. 

Sıokholm 100 tsveç kr. 31.0050 

E8HAM ve TAHViLAT 

Erganı 19.76 
Sivas - Erzu-
rum 2 1U4 
Slvns - Erzu-

Fazla cereyan ıstihlAll 
eden ampullar kullanıldı· 
Gında aynı_tuh:afliO·a dü-a 
şülür. 

Diye öztir diledi. Vakıa bir 
fıkra vardır. Sarhoşun bıri gc-
ce yarısı bır fener direğine sa
rılarak el'nde anahtarla bekler
ken ne beklediğini soranlara: 

nım 3 
Siva - Erzu-
rum 4 
Merk~'Z 

Bankası 

19.14 

19.15 

108.50 

19.14 

110.-

Hakiki tas·arruf yapma~ 
isteyen dfha 1az cerey·ari 
aarrına mukabll d ·a t\'a b'OI 

- Gözümün önilnden evler sı- Reji 0,75 t • 

••ık veren TUNGSRA"11-.n• ra ile geçiyor. Bizim kapı ge- ı ._ .... ._ _________ _. 
lince anahtarı sokup ic.;eri gire- Z A Y İ 
~'rim ... 

pullarını ·mübayaa edal'. 

Cevabını venniş. 

nun kadar sabırlı değilmiş ki 
Mahkemeye dü!jell sarhoş, bu

yanhş kapıya başvurmuş. Fakat 
mahkemenin bu özürü, kabaha
tind n biıyük göreceğine şüphP 
yoktur. 

Seyıiisef er idaresinden aldt
ğım 4280 numaralı plakayı zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

MU8taf a &uj'loo:ya IJNGSRU 
"Yeni Sabah,, ın 

ilan fiyatları 
E N A Z P A R A Y A • E N BOL AY O 1 N l-1 K 

Y ıllıaşı Gecenizi 

BUKET'in 
BOURLA BİRADERLER. 
iıı;,TAN•UL ANKARA ıZ.MıA 

tarihi '\e mermer sütunlu Kr. 

Başlık nıakfu olarak 750 
Birinci sa~ fadft saııt;mi 500 

lstanbul De fterdarhğından · 
Holünde geçiriniz 

F vkalacle sürprizler .. Piyan
go kc ıd ı .. Mül cmmel ve 
eşsiz az. M. salannızı ev
veld n ayırtınız. 

Telefon: 42160 

ikinci ,, ,, 8.50 
tJ~iocü ,, ,, 800 
Dönfüncii ,, ,, l 00 
Beşinci .. ,, 75 
Altncı ,, ,, 50 

1 Devlet Demiryolları llinları 1 
vuzun ıçaı ı. 

Gal;ıtad. Per§embc r da &rpu 
hnnındakı 8, 10, ıı, 13 No. lu kfırgır 
odalarda n bcherının ıcnn. 

Muhammen 
bedeli 

L. K. 

5 co 

108 

36 

Muvakkat 
umtnat 

L. K . 

1 50 

24 

112 

8 50 

Yulrnrıdu mcvkı ve numaı nl,ırı yazılı gayrı menkuller hizıılnrındnkı 

enclık muhrunmı n JC l' bt.'<l<'lleı ı UZ*' indcn uçer sc>ıw muddetle kiı, ;ııa 
vcrilmcJcıı açık rttırnıayn koııulnıu~tur. İhale 13/1/1941 pazaruı;ı gllr u 
saat on dörtte M Hı EmUlk Muchlrluğimdc toplanac. k komlsyoml:ı yapıltı
caktır. Talıblerın yuzd yedı buçuk tcmlnal mbkbuzlarılc muayyen gü11 
ve saatte komıs.)ona müıacaallaıı. (12441) 

Pendik belediye reisliğinden 

le m lüm. Haydı bakalım. 

Dedım. B Frrcdrıh derhal flkrimi anl dı. • ı h t • 
HeııflerdenJkisihenüzar b 

1 ır ça gıcının seya a 1 
~?cc;:~iı~~c~:;:~j!~~;~~ı.1 ~ -

Fredrıhin ayaklarını e~cn ış- --~~---••••••••- 117 
manın ycrlcşmesıni bcklıyorlar- vagond n a f,'1 yuv rladılar. ru şimdi pohse tcslım etmelisı· 
dı Z ten istasyonun önü de k.ı- Diyordu. · 
r!nlıktı. Ben şişman herifın ko~- 1kı yıf ı el dı- nızDedi. Frednh ıle ben işin fe-
lanndan yakalayıp arka n ıtı- yorlardı. Memurlardan birı: naya varacağını anladık. Çiin
verdım. Canını ne bagın~· ı nuz? kü henfler yere yuvarlandıkları 

Herif bır fıçı gıbi yere ) U\ r- Trenin altında kalıp czilmcdıniz sırada sağlam bir yerlen .kalma
) ndı. Hemen arabanın k ı mı ya! Dıkkat edeydınız, elbet diış- mısb. Şımdi polıslerc haber ve
çektim. j{npadım ı ı ' mezdiniz. Aceleniz ne ıdı? Tre- rılecek olursa şüphe iz bizi ya-

- Am~ kemiklerim czildı. nin quı ada l:><'ş dakika tevakkuf k layıp hapse atacaklardı. 1kı 
- Başım gitti başım. edeccgını bılmiyor musı:muz arkadaş derhal hır kurn~zlık 
Avazcleri işitiliyordu. Dedi. Yıne sişman sert ve hid- düşünmek mccbunyetinde ıdık. 
Ben şişmanı ıttiğim sırada detli bir tavır ile: Fredrih. 

liktc yere yuvarlanmış ise de 1. - Alferd şu taraftaki kapı-
zerinde bulunan iki kişi ile bır- - Liı.kin ne söy uyorsunuz dan savuşuverelim. 
h f rd

. 1 . · mosvo? Biz kendiligimizdcn dii Deci' B 
en rabanın me ıven erı u- .o:.k ~ı· 1 b" · b l d ı. en: 

ötekıler şişmanın altında kaldık- medı ! .,... ıy e ızını u un u - ÖyJe şey olur mu? Sonra 
lanndan vücutlcri hurdahaA ol- ğumuz arabayı göstererek: şimendüfer arabası gider, biz 
muştu. - Şu vagona bınmek üzeı e meydanda kalırız. 

Heıiflerin istimdadı üzerine ıken içeriden iki çapkın goğsü- Dedim. 
~on ve gimendöfer mem.u~ mil?.e dayandı. Ben yere yuvar- - ~ne yapalım? 
ru vak'a yerine koştular, §iŞ- laıiıverdim. Arkamda da gu-iki -1ıli elimi~ kapıyı içenden 

ni~yö duruyormuş. 'Onlar da sımsıkı tutarız. Bizi ara.yan he
-..ı. Ah Mfll.çap1wılar ah Bizi solUb"ll yerde aldılar. O ;ki çapkı- rifler kapıyı açamazlar. O za-- . 

mana kadar şımendüfer de ha
reket eder. 

- Olur mu? 
- 'Elbet. 
..__ Haydı bakalım. 
Kcııdimizı kurtarmak ıçin bu 

planı tertip edinciye kadar dı
şarıda gürliltü büyümüştü. Ye
re yuvarlananlar bağınp çağırı
yorlar. Şimendlifer memurları 
dik dik söyleniyorlardı. En ni
hayet istasyonun baş memuru 
olduğunu bir takını emirler ver
mesinden anladığım bir adam e
linde bir fener olduğu halde 
meydana çıktı. Orada.kilere: 

- Ne oldu?. 
Dedi. 
Gerek kazazedeler, gerek me

murlar işi muht8.Qran anlattı 
lar. M*ur: 

- ODiar nasıl adamlar, han
gi vagonda? 

Çok zengin tertip edlten Ytll•tt pi; a ı a ıa 
biletinizi, uzun eeneterde11lnrl cll ... tllll .. 
tanınmlf latanbul it a.n .. ı ~ 

MalOI CEMAL gifMlnden elmalı 

Sahibi: Malol Cemal CANTEZ 
Zonguldak defterdarbğıadan 

Zonguldak vil!\yeti içip m.tcu kana :tw ~ak dOlH> :Mr6 
c67> kuruş keşif bedellı ~nguldak bö~ kcnalı bah~ ~ '5ıımil 
isi kapalı znrf usulli ile ekatltmeye kon~. BksıltmeSi ı/l/Ml per
şembe gunu saat 15 de 2.ooguldakta Detteııdariık ~nda topıanaca• 
komısyonc.t yapılacaktır. Eksiltn!E' tın1name.i ve 'buna mMe:ler:ri ewral( 
Zonguldak Nafıa MudOrlüıunde .ıönilebilir. 

Mu\Oakkat temınat •1557.50> llracbr. 
tşın bedeli 20'168 hm f'l k\n'Uf Gllrp ~--~ lılaı UDol 

cgındnn \erılecekUr. 

Eksiltmeye girmek urti,..nlernı iha)e ıtinönclen eıı az ttç itin evwl 
Zonauldak vılfıyetine muracaat ederek viliyeot malaımından alm•1ıe muıe. 
ahhıdlik ı•nlıyet. vesikası!~ Ticaret Odasından bu ,.,ı ~ abnm11 v-. 
ka ve mU\ ak kat teminatları ile blrlHrte teklif 2arftumı ıhale ı;aatindell 

bir saat "' \ elıne kadar kOfl'luıyorı reidlğine !Dllıkbtu mUkaMlinde tevdi ~., 
lemeleri ılan <>luaur. el 184 h 

1 İstanbul Belediyesi İlinları 1 
Vescıılı nakliye resmınden 120 lira borçlu 3159 plllka No. lu Şevrolıl 

m. rkalı otobus tahsilı enıval lr.anuol:ırınn tevfikan tahtı hacze alııuuall 

2/l/941 ıarihıne muaad.if alı lllllll saat l4 de açJk arbrma sureülıe eo.-. 
montı Kır sokak 71 .No. Ju gar-..z onünde s&Ulacagı illrı Olunur. (l2437J 

İstanbul elektrik, . tramvay ve Tünel İf• 
letmeleri umum müdürlüğünden: 

ı - '150 dl'Virlı ııs beygır takatınde 518 .. wuuk bir adet nıotoruD 
23/12/194'1 tarilıindekı ırtt.mna nda \'enlen fzynt az gorüldüjioden 0:1"' 

ni 5eraitıe 30/12/1940 pazarteei aünü saat li de yenJdeıı arttırma yap~ 

lal'aktır. 

2 - Muhammen bedeli 1000 hı dır. 

8 - Muv:ıkJrnt temınatı 75 JiJ .ıdı7. 
4 - Motör Sl){ıhtar ambarında gurulebılir. (Ul21 ) 

J.iralık Lira 

1 2000 -
s 1000 
2 750 -
4 500 -
8 250 -

85 00 - S500.-
80 50 = IOOO.-

soo 20 - 8000.-

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

de denemiş olursunuz. 
Keşideler: 4 Şubat, 2 Ma-ı Kumbaralı ve lrnmbarasız 
yıs, 1 Ağustos, 3 :tkincltes- he.saplarında en az elli li-

rin tarıhlarinde yapılır rası bulunanlar kuraya 
dnhll cdıJlrler. 

Sanıb •. A C ma ddln e.raçoğlu - Neşr:ıyat Mlldurü: Macid Çetin 

Basıldıgı y H. Be'klr CUreoylar ve C maleddln Saraçoğlu matbaasıl 

Dedi. 
Artık bizi yakalıyacaklardı. 

Fredrih ile 8.l"&banın kapısını ya 
kaladık. Ben her dakika herifle
rin bizim arabanın kapısını aç
mağa teşebbüs edeceklerine 
muntazırken yanıbaşımızdaki 
vagonda bir gürültü hasıl oldu. 
Bir kaç ses: 

- Bizim haberimiz yok. 
Diyordu. 
Şişman herif te: 
- Sizi utanmazlar! Nasıl ha· 

bcriniz yok? 1 uttln kemiklerim 
kırıldı. Diye söyleniyordu. 

Bu hale bir mani veremedim. 
Yav~a pencereden başımı çı
kardım. F~llerınde fener bulunan 
şimendiifercılerlt" yere yuvarla
nan herifler alt tara.ümızdaki a
rabanın kapısı önüne toplanmL'~
lardı. 

Şişman: 
- l< vet, evet. 1 te bu iki kir;i 

idi. Şa uzun boyl ısu göğ iuno 
<Ja.yanır dayann paldlr küldür 
ye.re yuvarlandım, 

Dedi. Az kaldı kahkahayı sa
lıverecektim. Elan olanca kuv
vetiyle kapıva asılan arkadaşı-

w .. !23 
ma: 

- Vazgeç Fredcrih vazgeç, 
gel şu hale bak. Herifler yanlış 
taraf gıttıler. 

I 1.lım. Şişman herif ile arka .. 
da 1. rı arabanın meı dı\ 1.. 

den o kadar kuV\ e le t 
mışlardı ki üçü bırdeıı k 
rini alt tarftaki vagonun 
önünde bulmuşlardı. Ya 
bundan ileri gelmişti. He 
karanlıkta kendilerini yere 
varlayanların simalaruıı ı ıco 
farkedememişlerdı. Guı ultu C"' 

pey uzayacaktı. Lakin ı Ll ' OQ 

memurunun: 
- Hareket! 
Emıı uzerıne kazazedelHm dt 

akılla ı ba ·lanrıa geldı. Gece ya
ns• t yanda kalacaklarını dti· 
şiincı ek patırdı ya bir ruha yet 
veııneğe mecburoldular. Bıra.z 
sonra: 

Biz bu adamların yanında 
otuı-amayız. Başka bır \ıt;gona 
gireceğiz. 

Dcdile.r. Heriflerin tekrar bi• 
zım vagona girmeJeri ihtimali 
h hnma geldikçe calHD1 sıkı .. 
hyordu. (Arkasa var} 


