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Müdhiş bir 
es'uliyet 

Doooaha zihninde küçük 
mWetlerin horıi~eü Jaayaii 
h'9 lnymt1U laaiz olnayu boffr 
eöırJer oldutu göriilitvor. 

Yunanlılar 

şimal de 

ilerlediler 
__ _J__, SiddetJi kar f ırtJnası 

yawa: ~:ı v:ıııd vAı.çıN harekatı yavaşlattı 

Maruurt.ır, 27 (a.a.) - Reuteır 
&Jarµumn Anıavutluk hududun
daki hu8U8i nıı1hab1ri bildiriyor: 

o.bbeoin vıma .nıtinteh1.11ında 
Ohıi göltt etrafmdUi Yunan 
kunetleri, JoJlb&ıuuı.a dotn• yeoi 
bir ilerle~ kaydetnu !erdir. 
.Böy~ine gôt~, Yunan ıleri 

(a. .. u ayfa & e41t4m 6 de) 

lılr. CharehilJ, sinyor Musso
liai'ye 16 Mayıs 1940 tarihinde Bir Alman koraa!'I ge-
bir mesaj göndermiftir. o za- mi•i Paaltikte Nauru 
maıı Almanlar, Fra.DSIZ eebbe- ad•aını bombardıman etti 

ızz p! 

AMERiKA 
VE HARB ----------------

Günde 500 tayyare 
imali hakkında 

Rooaevcltin sözleri 

ilinde bir gedik açmMJlardı. Harb --o,- Vqıiqtoa, Tl (a.&.) - :ae. 
llöttba tlddetiYle devam ediyor- .Kahire, Zl (a.a.) _ Bardiya ter: 
dil. Belçika henttz teslim olma- önündeki vauyette degişiklik Reiaie4bahur Roo11s11t ,._. 
..,u. Fransa ordusu da inhilal yoktur. tıecBeri k&bul ederek demipir 
etmıemifti. J'abt harbin baş- Bu mıntakada har~tmektP. iri: 

=
~ fırsat 'bekleyen olan lugiliz kıtalaı ı nezdindeki _ Altı aya kadar her pıı 
n tı\aiiUffikles" tarafmdat bir. harb n birınm bildirdiği- battan ~ madeni l80 harb 

illl df w aar.mtı alimet.Jerini ne gor ~ı top u ateşi ve ........ ...,;nm yana1ablJmMi w.. 
ba1.an ~ıd lı pıyade ve Jr.eeif ~.r--- :r "p&& 

&firih' götmez harbe mld hale kolları faaliy ti noel emuıncla bittin otomobtl e11111MıWahı 
~ korkuluyordu. Kr. da devam eylemıştir. ,._hiiflyle qalııpıuı -.un
amrcıını buna meydan verme- İnailızJere, durmadan takvıyA da _..ri kom.it.mi tarafuıdaıı 
inek ve İtalyanın harb harici kıtafarı gelmektedir. Bu kıtala- ,.ıaıı etkllft btlklmet-eiddt bir 

nn ekserı inin nakline ltalyan-

Avrupada Harb 

Ha11aakınları 
tekrar başladı 
Av•tralyadan htgilt•· 

reye dDn ilk pilot 
kaflleai getdi 

LeDdra, 71 (a.a.) -Kıta im
riıade havalana mliaaid olına!M
• 88bebiy1e Noel dıevreBi artı. 
da faml&ya uirayan hava hü
cuuılanna yeniden baş1M .... 
tar. Noel ~ ı- ... 
Alman ta.yyattlerini bmıen be
men k&mil«wı yenle kalaaıya 
mecbur ettiği gibi tngilia ha
va kuvvetlerini de, böyle bh' va-

(S.. •fu ş Mi. 6 •) blmaau:aı temin eylemek için, !ardan alınan kamyonlar kulla - (Sotleı -.!• 1 .&. 6 •> 
mes jında Duce'ye çok iDi1aDi mlmaktadır. ----------=--=---==----------
Junuyordu. Naırnhf ~ a.a.l. Cenubi ~ l 

teşekkürleri 
Milli Şef lsmet İnönü. Halk 

Partisi vilayet kongresi mü
nasebetiyle kongre t.arafmdan 
kendilerine ~ekilen telgrafa a
şağıdaki cevabı vermiflerdir: 

"Ctinıhuriyet Halk Partisi 
vıli.yet kongresinin temiz duy

J ~ula.ruıa teşekkür eder, başa
rılar dilerim. lsnıet t.NONV 

( Botttı •u /a 5 ri. l de) 

'~~!""""Iİ"!!!'!""'!-~""!'"!'~~--~!!!'!!!!!~~~~==-!!!!!!!· 

1 

1Muhtelif kazaları 
ıdilekleri tesbit edildi 

1 

Vali Dr. Lôtfi Kırdar bazı şe-. 
bir meseleleri hakkında izahat 
verdi. Yeni seçimler yapıldı 

İstanbul vlllyet.i puti kon-1 
greııD, dün Ref'ık Ahmed Seven
gilin riyaaeü altmda top1ana
rak ruznamede Pltn'cud madde
lerin müzakenldnt yapmlf ve 

rmınamenin mlzakereeinı ta
mamllyara.k dafı.bmltır. 

Kongre, dünJdl içtimada, dün
kil müzakerat emasmda okua,. 

(80MI 80!!/e s ri. ide) 

Şair Mehmed Akifin ölü
münün 4 üncü yıldönümü 
BugUn üniversite gençliği Milll Mar, 

şairinin kabrini ziyaret edecek 
Büyük l&ir Mehmecl Akifin 

öltmıünön 4 üncü yıld&ıtlmtl 
mUDMebetile bugün öğleden llOll 

ra Omvensite gençliği merhu -
IDDD Edimekapldaki memmu 
siyaret edecektir. 

• 

Mu.rif V.eküet.i, ölen Türk • 
büyilkleri için Japl.-k m.a- a 
Um1erin daha eeaalı blr l8ldJde ' 
olmasını temin etmek ••h'ldi· 
le, beş senede bir yapılm&IPDI 
kabul ebnifti. Bu ıtibarla bugün 
'Oniveraitede ve okullarda hiçbir 
merasim yapaJnııyacaktlr. 

••mimi bir lisan ile ricada bu- ........... iiMOlewnlar J:: 1c• Deniz Ba k 
Afı ika hava kuvwtlerı Hibe - • 

Sinyoı· Mussolini lngitiz bat· listan i.menne yaptıkları ta.ar -

::m:mdiye ~~.;e::tb:e;~ :~.~vı:ıo=~ ~'=~ kinı sorguya çe 
?ıferiwm111l kürini myaı« 

edecek Ümftnlte ~kafi. 
--·~·.._,._.om~ ilffllltRli .Ali .Nihed '1'81'111-

tevdi edilmiyeD bu vesikayı Mr. ba atmışlardır. Dıger neticeler 
Qwrchill radyo ıle blltiin dün· arasında, yerde Caproni tipinde 

Uç tayyare tahnb edilmiş, iic 
yaya ilin etti. Duce'nbı başına tanesi de ciddi surett.e baara 
bundan daha oldüriıcö bir bom- uğra.tılmı.ştır. 
lla atam.... Çlinkil Sin RMani tehll 
MUMOlini'ein verdiği cenb bu- Kahire, 'J:1 (a.a.) Orta .-rk 
ı&a sayısı kırk IDllJonu geçen ~- umumi ı.ararg&bım.n teb

Bu seferki iddia vazife ve 
memuriyeti suiistimal etmektir 

lıir mlllP Wen dolayı ıstı- ue• 
nb, 4'U v. ıeıüet i9Ade kaldı- ~!1u,~e vuiyet de
jlm, yUs biD1eree halyan pncİ- ı.t:elbourne, 27 (a.a.) - Avu. 
ilin neden karalarda, denizler- traı~a bqnlrlli B. llemid-. 
de ve havalarda can 'Yel'llleğe bir düşman konan pmisinm 
mecbur olcJuıiwıu gölR:eriyor; cenubi puifilrte kltn Nauru 

Dün Denizbenk erkanının 
mlhim bir kımıı yeniden vazı
feyi ihmal ve suitsthnalden suc
lu o1arak birinci sorgu lllkimli-
1:1 tara.fmdu llQl'IU)'& ~İl
lerdir. 

mal etmek töhmeti Ue pne • 
mum mtidilr muavialerin&m 
Hamdi anin Çap, suçluların 
avukatı Suad Şabr, Neşet A1rnl, 
hukuk müp.viri İBIDail 1-. Can· 
iş ve llund Güney ile han ih· 
mal ve hem BUiistimaldeıı ımçhı •---·- --ı- adasını buglin şafaktan u llOI\· _,,a.u.ua tberine 6~ ve ge- ra ıiddetle bombardıman etti-

lecek olan fellketlerden kimin ğini bildirmiştir. Maddi hasar 
mesul olaağmı anlabyor. Bu büyöktür. Fakat insanca zayiat 

Bwılaruı baflnda ..mfe ve 
memuriyetini suiistimal etmek 
8UÇU ile Denizbeıık UllUllll mü - (leftu aa:ff• 2 elt•• 4 ık) 
dürü Y\18\Jf Ziya ÖDiş ikinci ----------

mee'ul inkir kabul etmez bir ha- olmamıft,ır. 
tikat olarak meydandadır: Du- B. ıı..-. k01'8811 gemisinin 

mödtirlerden Tahir Kevkeb ve ..... - H a r b---.. Cemil Ankean bulunuyordu .. 
Sllçlulann arasında vuifeyi ih· .. (80Ntı atJfl/a. 6 aQ. .. te) 

Bugün beferiyetin Yiedmt ta
arnızl bir harlJi kat'! aunıtte reel 
ye tel'in ediyor. Bundaa dolayı
dır ki en hodslm, menfaatpereat 
we lmia mlteamslar bile daima 
taarruswı karp taraftan seldi· 
jinl, kendileriDiıı mecburi bir 
müdafaa vu:iyetinde buhmduk· 

Karacabey ovasını 
yeniden sular bastı 

Jarmı dtln1'?& iDlmdumıak is- (' .dd ... 1 • "' l .. .. 
.... Abnmlar J atı •an· illti- vı enı gagmur ar guzun-
llya batl-cbldan vakit ..... h . l b .. "le b . 
::=~~ den taşan ne ır er uyu_ ır 

=~~-= araziyi su altında bıraktı 
mr g&termeğe çahpnprdı. 

İlle llr. Qmrchill, Sinyor .,,. 
)(u.oliniyi böyle bir mwret 
arkaama ....... k tmlrtnından 
mahrum lıD'almu§br. Daıee ar
tık ttaıyanm hayati menfaatle
ri için mecburi olarak harbetti
lini atiyJeyemez. Duce artık bir 
tebdid ve taarruza maruz bl
dlğı için vatamnıp Sjf!Jl'ef ft hay
Çeti nannna siWıa aan1dıPıı 
iddia edemez. Ducenin bncti ağ· 
andan öğreniyoı:uz ki o eski 
bir kiAin intikamını almak için 
ltalyanın ba4lna bu müdhil fa
eiayı aÇ1D11 ve sırf menfaatten 
baoka bir .,,, dllıiDDlflDip. 

JılusaoJbıi cevahmda açıkça 

ll&ylDyor: 1935 tanlıinde, ben 

....,,.. OüW YALÇIN 

(BcMtl aavfa 5 ,..,_ 1 de) 

. ... • 

'Kan.cMey otWDIL ~ ...... ..,.. m'aH U 
(Yazısı 15 inci aahffemlzdedlr) 

Vaziyeti 
unan - ltalyan har 

biain üçüncü ayma 
ıirerken 

1 HIKll'ETtLGAZ 1 
iki ay .,... .,_ 8ratld 

... pce -*' içte J'..

........ ...... taldld ..... 
a.y lltbhın telef• et. 
mit ve ..... bir ldli.llM t. 
leMade ........... .... 
riblileyll ...... .......... 
ıı:r-... yertae ıw,.. 
....... b8ldu. JıendlelM ... 
.. ..,.. tevdi edildi. 

ltalyu ....... ü9 Mat -
... Yu•snfefıen t.opnldarlllda 
~ .... pdı, 

JIMhMıler :ltalyanlana .,. 
...... MifJle ........ D imam· 
........ meydana~ 
tir. Nitekim lillyer 11...c>· 
imi inci ettiği nutııkta Yu-

'±Nı lllıl'llele8iııin iHtf!I' iki 

Ye l&tenıe OD ikJ ayda. ol8uD 1 
matlüa balledHeooğiıü ve bu 
mlddet ölçl&Un0s ikıaci d&
nıeede bolmaduğunu ithaf et-

i( (loau ayf• 4 .utun 4de) 

ıwı nvasetl altında kabl-eAadıir 
gideceıt ve 'kabir onUnde enell 
Alı Nihad Tarlan ve müteakı • 
ben matıumwı takdirlrirlarm· 
dan 3 genç kısa birer httüe 
irad edec:eklerrlır. 

Mehmeil Aldfta ..-.n 
Unıveroite gençliği, büyük 

pir Mel med Aküin mezarına 
aarfolunmak ft?.~n> atı?1 nda 
para toplaı.:ı dı. Bt para 
Maarif Vekil mı- gondcrılmış -
tir. Vekilet Mehmed Akit için 
mtıkenunel biı meur yapbrma
ia karar vermiştir. 
YENİ SABAH - D6rdlncil 

aahif em izde pir Mebrned A
kif hakkındaki tetkik yazımızı 
okuyunuz. 

Meclisin dDnkU 
toplantısı 

Ankara, '27 ( a.a.) - Bttyttk • • t ..., r t ed. Akif 

Millet Meclisi bugün Şenwed • ı----------------------
din Günaltayın Mıhnlığmda 

toplanmiş ve nızmlMlinde bu
lunan maddelerin a d 1 i y e 
harç tarifesi kanununun yldn
cü maddMinin tefsirine ait maz
batayı kabW eylemlt w but 
mebuslann teşrii maswıieytleri· 
Din kaldınlması hakkındaki ta· 
lehlerin devre sonuna bırakıl· 
masma aid mazbatalan da tas-

'rib eylemiıttir. 
Meclis gene bugünkü toplantı

sında 8 ikincikinun 1940 tarihli 1 
istikraz taksitlerinin Fransa 
11efaretince istimaline mU.aede 

(&mu aay/a 5 ri. 1 de) 

Cinayet mi? 
intihar mı • 

Yeni polis romanı
mızı bugün 3 üncü 
sahi f e m ı zde bula
caksınıı! 

~ ~,' . 
. -~'\ . . 

SABAHTAN SABAHA: 
~· 

Avrupa IS)retl 
yangınına Amerikan 
kartı borusu 

B ~r hafta sonra .Amerikan 
Parlamento una Amerı

kanın İn ı tereye yapacağı yar
dım n ı t bel inkışafına rut 
en muhım kanun venlecektir. 

Bu kanun ıle Amerika harp mal
zemesını İngiltereye iğreti 
verecek, verdiği malr.emenhı 

harntcn nra ya parasını, ya 
( sa"fo .+ autwı 5 <le) 



Beş, altı çocuk, hdttii 
mekteb har·c; de, ezan 
)kundu mu derhal oyu-
nu brrakır, gıder, ab
dest alır, biri imamete 
geçer, namaz kılarlar. ----

Gelclım Camianın maksadı
nn şekil veren fikır \ c zihniyete 
ve bu mak adın terbiY,c ve tah
sil saha ınd ki tecellilPrine ... 

Hinaı t..ı.nda pek küçük bir 
ekalliyet olan komünıstler müs 
tesna, her hareketin esası dindir. 
Yalnız zamana gore din telakki
leri kendi! rine gore birer şekil 
nlmışlardır. 

Ciımıa da dinin hayattan ay
nlamıynn bir realite olduğuna 
kanidır. "Her hareket imandan 
doğaı,, derler. Onun ic;in en kü- ı 
çille sınıftan en büytlğüne kadar 
cocuk ve gence dıni ve terbiy~ 
verilir. Kücük ınıflarda na7.a
ri din tedt isatı yok gibidir. Fa
kat yedi ya.cıından iitbaren ço
cuklar mensup oldukları dinin 
resmi dualarını } apar . .Müslü -
mnnlar cemaatla namaz kılar. 
Beş, altı çocuk, hatta mektep 
haricinde, ezan okundu mu der
hal oyununu bırakır, gider, ab
dest alır, biri imamete geçer, na 1 

ma~ kılarlar. Buna itiraz eder
seniz şöyle cevap verirler: 

- ['u beraber dtın. ve temiz
lik, onlara hem maddi, hem ma
nevi bir inzıbat oluyor. 

- İs\·eç jimpa. tiği ayni va-
zifeyi gormcz mi? ı 

- Kısa bir müddet için, e\ et, 
.fakat namaz ihtiyarlığa kadar 
adet olarak kalır. Sonra çocuk 
bunwı ahlaki ta.rafını da daha 
kuvvetle zaptediyor. 

Biıyijk sınıflarda din tedrisa-
• tının nazari tarafı da yapılır. 

l<"'akat düşüncelerini, itirazları

nı her zaman serbest söyliyebi
liyorlar. Yabancıya cok muhafa
zakar görünen bu vaziyet, eski 
Müslümanlnrın din telakkisine 

• ~ıına~~t.~n.n •. zıt\lrc..ı. u~ ... a u;

ıam aleminde de terakkiyi kabul 
eden dindar sınıfın zihniyeti, 
hıristiyan dünyasının Rönesans
tan ev\'elki, yani üç, dört asır 
önceki haline tamamen benzer. 
O devirde luristıyan zihniyeti 
büli.ın maddi hadiseleri din ki
taplarına göre tefsire kalkmış
tır. Bu müşkül olmuşur. Çün
kü hıristiyanlann kitabı hilka
tin iptidasıru anlamak istemiş -
tir. Maddenin hilkatini ve kii
ıatı idar eden kanunları tabii 
CJlarak binlerce sene evvelki gö
rlişe göre anlatmış, pek zor, ek
seri güliınç tefsirlere yol açar. 
Bunun yüzünden hıriBtiyan dün
yası ba§tanbaşa kana boyanmış 
tır. Garpte yalnız ruhani değil, 
maddi hakikatlerin de şehitleri 
olmuştur. Onlar sayesinde ilim 
ve hakikat ilerlemiş, bugünkü 
vaziyetine gelm~ir. 

Müslüman dünyası da terak
kiye taraftar olduğu va.kit mad
di hakikat ve kanunlan Kur'an
dan çıkarmak isenıiştir. BJ.1 Mu· 
tezilerden başlıyarak on doku-
1;uncu asrın Şeyh Abd.usuna ka
dar dayanıyor. Kur'anda vazıh 
bir kozmogoni olmadığı için bu 
hareket n · sbeten kan dökülme
den vücude gelmiş ve Kur'an-

9\ 
Yeni Sabah 

ABONE BEDEI..l 

8ENEL.IK 
6 AVL.IK 
1 AVL.IK 
f AVL.IK 

TUrklye 
1400 Krı. 
760 • 
400 • 
160 • 

l:enebl 
2700 K,.._ 
1460 • 

IOO • 
iOO • 

28 Bırlnclkinun 1940 Cumartesi 
28 Zilkade 1159 

16 Bırınclklnuft 1356 • 
Gun 363 ay 12 yıl: 940 • Kasım 61 

Güneş Öğle ikindi 

2.37 7.28 9.47 Euni 

8.25 13.16 15.36 Vasati 

Akprn Yatsı imsak 
12.00 1 30 12.50 Ezanf 

17.48 19.27 3.38 Vasatl 

DİKKAT 
«Yeni Sabah» a g6nderllen yazılar 

ve evrak neıredllııln edllme11ln iade 
olunmaz ve bunların kaybolmaların· 
dan dolayı hlQ bir nıeıullyet kabul 

edilmez. 

da iimi hakilr.a.tleri teyıt ede
cek bir!m · ,lyet te bulmak hun
lann çok ışıne gelmi tır. l• ak,ıt 
netıce ıtıb::ıriyle kendi otuıduk
ları dalı bu-az kcsınislerdir. j 
Çünkü, lY•r büyük dinın ahlf..k 
faydası birbirmc benzer. B ınla
nn başlıcal:ın için ?.aIJlaıı yo1c
tur, mazi, hal, istikbal, her za
man insan için cari olacak ah
lak esaslarıdır. 

K nser .. vatuvarın 
• • 

onserı 

İstanbul bclcclıyesi konscrı.a
tuvarı ikinci talebe konserini 31 
birinci kanun salı günii saat 18 
dC' Fransız tıyatrosunda verc-ı 
C"ktir. Bu güzel konserin prog
ramını a.52ğıda \ eriyoruz: 
1. L. V. Bcthovcn -Sonata vi
yolonsel ve piano içın la majör 
birınci kısım: Allegro ma non 
tanto. Viyolonsel solo: Lütfiye 
Karaca ovalı. 

2. F. Chopin. Ballade No. 3 
la bemol majör. Piano solo: Odil 
Dandoria. 

:::. j. Bra.hms. Sopphische Ode. 
W. Guluck. Orfco opcrasındruı 

Orfconun aryası. F. Schubert.: 1 
Die junge Noııne (genç rahibe). 
Şan solo Anahid. 1 

4. Scarlatti: Sonata la majör, 
F. Chopin: Nocturne de diez 
minör. F. Chopin: Etüd la bemol 
majör, Bale Bartok: Allegro 
Barbara. Piano solo: Nazan 
Göknil. 

5. F. Mendelssohn - Bartholdi: 
l{eman konscrtosu mi minör 
Keman solo: I<utulas. 

ka o 
Bu seferki 

r OKUYUCU-..... 

1 DIYORKI: 

Veremli bir genç 
hakkında 

Ahırknpıda lshakp~da 24 
numaralı e\'de oturan Bay fi~ • d • • f tem diyor ki: "Kardeşi asker-

i ıa vazı e ve lik vazifesini yapaıı, kimsesiz 
on beş yaşında akrabamdan 

memuriyeti SUİİSfimal etmektir Hayri Yurdum evin1e iltica et 

1 

ti.. Dünyada dikili ağacı bu -
......,,,__...,__ lunmıynn bu genç verem lıas-

(Baı tarafı 1 inci sayfada) lunmuş ve raporun tanziminden tahğiyle maliıldür. Kendisi 
olarak da Baha Değer \-ardı. sonra bu paranın verilmesi için aile yuvama sığınmış bir za-

Suçlular <liin öğleden evvel' hukuk müşavirine danışılmış \'e vallı olduğundan bu kışta kı
aclliyeye davet. edıım;.. ler \ e Iiı- hareket kanuni yolunda görüle- yamette git diyemiyorum. Di
rinci sorgu hakimlığı tarafın - rek paralar hakemlere 'eril •

1 
ğer taraftan verem gibi geçi

dan ifadeleri alındıktan sonr,ı miştir. ci bir hastalıkla malul olclu
serbest bırakılmışlardır. Halbuki Müfid Necdet Deni- ğ·undan bütün bir "ailenin sıh-

hati bahis mevzuu olmakta-
Yaptlğımız tahkikata göre bu zin; 1stanbul Deniz Ticaret mü· dır. Hastayı bir hastahaneye 

hfıdise hakem tayin olunan vi\- dürü sıfati ile ayni daire me- yulırıp tedavi ettirmek için e
kuf ehli azaları memur bulun- murlnrından bulunmus olmas1 
dukları halde kanunsuz olarak hasebile hakemlik ücreti ''eril - !imden gelen gayreti sarfettim. Alemdar nahiyesi bele-
kendilerine hakem ücreti veril- mesi kanunen caiz olmadığından diye doktorluğu candan bir a-
mcsinden tevellüd etmiştir. bu hareket Denizyolları erka - laka göstererek hastahanele-

Münakale Vek3.leti tarafından nının vazifelerini suiistimal .;e re yazdı. Lakin şimdiye ka
yapılan tetkikat neticesinde Gü- ihmal ettikleri kanaatıni hasıl dar bu öksüz ve hasta genci 
neysu vapurunun geçirdiği kaza etmiştir. Billlun üzerine Müna - hastahaneye yatırıp tedavi 
etrafında tanzimi icab edeu 1s- kale Vekaleti tarafından göztc- cttirrncğc muvafak olama
pcç raporunun hakemlere hava- rilen lüzum üzerine tahkikat ev- dım. Bu yürkeler acısı ve 
le edildiği ve bu vazifeye de Hu- rakı adliyeye havale edilmis ve bütün bir ailenin sıhhatini 
kuk Fakültesi Deniz Ticaret sorguları için 1 tanbul Cümhu - tehdit eden meseleyi büyiik
profesörü Ali Koma! El bir ile riyet Müddeiumumiliğine gön • r !erimize duyurmanızı rica e
lstanbul Denız Tictı.ret Müdürü <lerilmiştir. ı dcrım. Ben eminim ki sıbhıyc 
Müfid Necdet Denizin seçildik - Dün birinci sorgu hitkimliğin· müdüriiınüz içinden güç çıkı-
1eri aulaşılmıştır. Hakem tayin de bu işe aid sorgular yapıla - lır bu derdimize bir çare bu
edilen bu zevata hakemlik üc - rak ~uqluların ifadeleri zaptı• - lacaktır. Hürmetler ... ,, 
reli olarak biner lira teklif o- dilmiştir. •----=-=-=--,.....ı=:::1--.-.--=--• 

• 
esı 

Prof. Salih ura Uzdlf " -
Keşifler, ihtiralar 

Havai fişekleri 
-1! -

Kürre sekline sokulmuş bazı 
terkipler var kı bunlara ışık kü
releri deriz. Kcsckiığıdmda ya
kıldıkları zaman şiddetle yana
rak kağıttan dışarı fırlarla.ı· ve 
çok güzel ıı:ıık verirler . 

Bunlara mahsm:; ve toz haline 
getirilmiş olan mürekkipl r 
tahta bir kap içinde ve bir mik
tar ispirto ile karıştırılarak ha· 
mur haline getirilir. Bu hamur
dan 5 ila 20 gram ağırlığında. 
pa~lar elle ayrılıp yuvarlak 
hale sokulur. Bir hafta kur-utul
duktnn sonra kuturlarından bi
"raz büyücek bir kese icine ko
nur ve etrafı fişeğe ates veret1 
bir tozla doludur. 

Bunlara ait rec;etelerden bazı
ları. ııunlardır: 

Kırmızı: - 100 kısım stron
siyum nitratı, 30 kısım kükürt. 

1 20 kısnn antimon, 10 kısmı şe
ker, 50 kısım potasyum klorab. 

(2) Yeşil: - 7!10 gram bar· 
yum kloratı, 260 gram loktoz. 

(3) "Ma\'i: 20 kısım bakır -
amonyum sulfat, 20 kısım kü
kiirt, 20 kısım klihe~ilc, 10 kı
sıın reçine, 15 kısım maıtgal kö
mürü tozu, 40 kısım potasyum 
kloı atJ. 

Hattfı., hic dine istinat etmi
yen bir ccınnatın ahlak fayda~ı 
da aşağı, yukarı dinlerin veı di
!;rindcıı başka değildir. Demek, 
ahlak bakımından terbiyeyi, dı
nc isitnnt ettirenler doğru yol
dadırlar. Fakat maddi hakikat- 1 

Ierc hakim kanunuları dn lncil
den, Kur'andan çıkarmıya uğra
şarak, bulamadıkları zaman 
mantık oyunlariyle mnks'ltl ... r:.
nı isbata calışmnk, yavaş yavaş 
muhafazakar din dünyasının 

fikrini altüst etmiştir. Her dı· 
nin hikaye ve mm mcfhum!an 
hnttii. içtimai kanunları zanıan
la değişmiye mahkfımdur. Fa
kat ahlaka esas olan noktnları 
her zaıno.n caridir. "Din bir ki.il
dür, ya hepsi ya hiç birisi., <.ii
ycn müfrit muhafaza.kirhr CLÜ

temadiyen maddi hakikntl<>ri i
lim ve yakına istinat ettirnaiye 
çalışmakla gençliği isyana sev
ketmişlerdir. 

Ekmek fiyatında 10 ) 
1
. 1 d 

para tenzilat yapıldı r.,,.__ m mı nası sız ırmış 
ı Taksiler uzak 
ı semtlere gitmiyor 

Havai fiş,,klcri sür'atle pat
fayan bir teı tibi havidir. Bu ter 

1 tip kalın kenarlı ve listtivanc 
şeklinde bir torbanın i~in~ ko
nup alt ucunn bir fitil okulur. 
Fitil yakıldığı zaman ateş pat
layıcı maddeye sirayet <'der. Bu
nun patlamasından mütevellit 
gazler fiseği ha,·a.ya fırlatır. Fi
şek havada seyrederken donuk 
bir iz bırakır. 

Buna misal olarak garplaş -
mış bir genç Müslümanla mtika
lcmemizi harfi harfine burada 
tekrar edeceğim. 

Belediye iktısad müdürlüğün
de ''ekmek narh komisyonu,, 
dün toplanarak ekmek narhını 
tedkik ctm~r. Borsadan alı
nan 15 günlük buğday fiyat
lar.ı nazarı itibara alınarak pa
zar günü sabahından itibaren 
tatbik olunmak üzere ekmek fi. 
yalarında 10 para tenzili~ yapıl
mıştır. Bu itibarla pazar günü 
sa babından itibaren ekme.k 
14.25 olarak sat:ılacakbr. 

Oçaylara girdik.. ya.. MirimL 
Allah kabul ederse biz oruçluyuz .. 

- Ben artık, kendime Müs
lüman dıycmem, çünkü Yunu -
sun, balık karnında nasıl yı:tşa
clığuıı izah edemiyorum. 

- Pckata ! Müslüman deği
lim, deseniz .. 

- Hayır, değilim de diye
mem, çünkü insanların birbir-

ltiM~.lW..IJU l\l!~~}n~ lıffifii 
pratik ve güzel tesbit eden alı
liikıyat görmedim. 

( A rkaltı var) 

1 BELEDiYEDE 

Tramvayların daha 
fazla yolcu taşıma· 
ları temin o1unacak 

->oc:-

T:..._,,. .... .._&. .... ..J ,,..._ ... _..t... .. --
lerimize 5000 liralık 
kışlık hediye alıyor 

Ticaret Odası hududlaomu: -
daki askerlerimize 5000 liralık 
kışlık hediye teberrü etmeğe ka
rar vermiştir. Bu eşyalardan 

1500 liralık yün çornb ve yelek 
dün Kızılay şubelerine teslime
dilmiştir. Mütebaki eşyalar da 
bu hafta içinde m übayaa cdilc

Dolandırıcılık ve dava reko· 
runu kıran meşhur Mahmud 
Saimin görülmekte olan muha
kemesi sırasında öğrendiğimiz 
çok komik Ye garib vak'ası 
§Öyle olnmstur: 

Mahmud Saim; bir gün tapu 
dairesinde dolaşırken bir imam 
cf cndinin oralarda az ~ra !1 . . . " .,., ...... un ~ trlı{\"'1-
nı görmüş 'e hocayı yere vur
mağa karar vermiş. Onun 
dikkatini çeker bir tarzdu söy
lenmcğc başlamış; 

- Tövbe cstnğfurulln.h . 
Nerede kaldı bu adn.m canım!. 
Üstelik parası da üstümüzde 
kaldı .. 
İmam efendi bu gölxte ka

dar sakal bırakmış, nur yüzlil 
adamın yanına yanaşarak sor
muş: 

- Neyiniz var Hacı efendi.. 
Satılacak bir mal mülk falan Yapılan hesablara göre lstan

bul tramvayları günde 250 bin 
yolcu taşım.aktadırlar. Tramvay 
gür..ergahı ilierinde 290 durak 
vardır. Bunlann 29 tanesi kal-1 
dınldığı takdirde yolcu adedinin 
300 bine baliğ olacağı zannolun
maktadır. Çünkü 29 ihtiyari du
rağın kaldırılması ile her sefer
den 30 dakika kazanılacak, bu 
suretle tramvay arabalnrı ta
rafından günde yapılan 4 bin 
sefer<lcn 85 snat kazanılacaktır. 

celrtir. 
~ mı var? 

Konferans ve temsil 
fünİllÖllÜ Halk~vinden, 

29.12.1940 pazar akşamı saat 
20 de evimizin Cağaloğlundaki 

salonunda İstanbul Şehir Ti
yatrosu san'atkarlanndan 1. Ga
lib Arcan tarafmtlan (Tiyatro) 
mevzuunda bir konferans veri
lecek ve temsil şubemiz (Hissei 
Şayia.) piyesini temsil edecek -
tir. 

Bu saatler esnasında arabaların Bu toplanblıırn gelmek iste -
daha çok seyrüsefer yapmaları yenlerin giriş kartlarını büro -
mümkün olacakbr. 1 muzdan almaları rica olunur. 

Bazı semtlere neden 15 kapah durak yapıhyor 
~u verile~iyor .. 1 Belediye :seyrüsefer komisyo-

Beşıktaşta Ycnımahalle, Bu· nu dün belediye reis muavini 
yükdere sırtlarına ve yüksek ir-ı Liıtfi Aksoyun riyaseti latmda 
tifada bulunan ?iğer ?.:ı:z1 ~~~- toplan:mıştır. Toplantıda tram
takalara su verilemcdigı gorul· vay gii7.crgfilıı üzerinde 15 ka
müştür~ .sular !~esi bu . vazi- dar kapalı durak yeri yapılma
ycte marn olmak ıçm terşıh ha- sı kararlaştırılmıştır. Kapalı 
vmdanndaki tazyiki artt:ırmağa durak yerlerinin üst kısımları 
karar vermiştir. Bu suretle cam olacaktır. Bu durakların 
yüksek semtlere su çıkarmak yapılacak mıntakalar, Osman-' 
imkii.nlan temin olunacaktır · bey , Altınbakkal, Sürpiıgop, 

Şehrimizde 24 sa.at zarfında Teşvikiye. Nişantaşı, Tepcbaşı, 
en çok su kullanılan saatler sa- Eminönü, Karaköy, Tophane, 
bahleyin saat onla on bir ve ak- Ortaköy, Kuruçe§me, Fatih, Bc
şam üzeri on dokuzla yirmi ara- yazıd, Sultanahmed ve Türbedir. 

TEŞEKKÜR 

Mahmud Saim derhal boynu
nu büküp: 

- Beli hace efendi! demiş. 
Lalelide kulunuzun bir arsa
cığım var. Kerimem cariyeni
zin hayırlı bir işi var da Bu
nun için satmağa karar verdik. 

- Lalelinin neresinde efen
dim!. 

- Tramvay caddesindedir. 
- Kaça veriyorsunuz arşı-

nını .. 
- Eh .. biz on bir liraya ver

dik .. 700 lira da pey aldık. 
İmamın gözleri dört dön

müş ve derhal: 
- Vallahi günahtır. Billahi 

günahtır Haci efendi. Bir em
ri hayra sarfolunacak mülk 
ve paranın ziyanma vicdanım 
razı değil..)3en arsanızı on beş 
liradan alının ... 

Mahmud Saim ııazlaıımağn 
başlamış ve: 

- İyi söylersin. Hoş söyler
sin amma mirim! Biz bir kere 
pey almışız ve o parayı da ke
rimem cariyenizin cihazın 
harcetmişizdir. 

lmam paralmıa parnlann cc 
vn p vermiş: 

-Ben sıze yedi yil?. lira tak
dim edeyim. Adamın paraS1nı 
veriniz ve dönünüz. Yoksa 
vallahi siz de günaha giımi 
olursunuz. Yazık değil mi? .. 
Bir bfıkirenin izdivacı gibi mü-
him bir emri hayra. saı-foluna
cak. 

Mahmud Saim düşünmüş, 

sındadır. Bu saatlerde bazı wak 
semtlere su verilemediği gö -
rülmektedir. Sular· İdaresi ha ... 
riçten getirttiği makinelerden 
tamamen istifadeyi temin ettiği 
zaman bu mahzur da ortadan 
tcaldp-ılacakbr. 

DUnkU ihracat 

Haydarpaşa Numune hastahane- biraz dah·a nazlanmış ve imanı 
sinde büyük hır nmeliyatln anne- nihayet onu kandırmağa ( ?) 
mızin hayatını kurt:ırnn muhterem muvaffak olarak ertesi günü 
operatör Feridun Şevket E\Tcrıscl'c, arsayı görmek üzere LUlelide 
bcıstabancsinin lntiuım ve tcmiıliğın- buluşmaya karar vermişler ve 
den, bütün ba.5tal<1ra ı:ostcrilcn ıh- ayrılmışlar. 

Dün muhtelif memleketlere 
300 bin liralık ihracat yapılmış
tır. Bu mallar meyanında Aıne
rikaya tütün, Cava ve Cenubi 
Afrika ya fındık, Rumanyaya 1 
pamuk, Yunanistana, Bulgaris
tana yapağ gönderilnıi§tir. 

timnm dikkat ve şefkatten dolayı Ma.h:mud Sa.ım o akşrun ar
seı tabib muhterem Dr. Kli1.1m'a mu- sayı intilıab etmeğe gitmiş ve 
nvin ve asistanlarına, hcmııire ve en münasıb olarak Lfılelinin 

te e>l-.kürc kendim i borçlu adde- bır bmanın- arsasını munasıb 
dıroruz. bulm~. Ertes! glin~ ayn} ar-

Şü kOf c Kunter Halide Tokg!iz sayı ımama göstermış. Fakat 
Mihri PekUt 

binlerce de tuğla yığılı oldu
ğunu görünce; 

- Hacı efendi ya bu tuğla
lar? .. 

Diye soran imama; şu ceva
bı vermiş: 

Bir kulübe ynpmağa ni-
yetli idik .. fakat kısmet olına-
ıh Lşte. • 

in~a.nı bir kelepır daha bul-
duğuna sev.inmiş ve demis ki: 

- Ben tanesini 30 paradan 
alırnn Hacı efendi.. nasıl iyi 

. ? 
mı ... 

Hay hayyyy .. kabul ho
cam! .. 

Tabii bu hal karşısında Ha
cı efendiyi sağlama bağlamak 
istiyen imam; derhal onu evi
ne götürmüş ve mükellef bir 
öğle yemeği hazır ctmis, fakat 
tanı sofraya buyur ettiği sı
ra<ia Mahmud Saim mUtevaıi 
bir dindar edası ile uzun sa -
kHlını sıvazlıyarak: 

- Bizi boş görünüz .• Kar
nımız toktur. 

- Aman nasıl olur?. Rica 
ederim .. 

- Israr etmeyiniz hocam .. 
Malum ya mübarek üçaylara 
girdik. Eğer Mevla kabul eder
se biz oruçluyuz artık. 

lmam bu kadar mi.itcd yyin 
ve bu kadar mutaassıb olan 
Hacının hayranı olmuş. onun 
önünde adetn dini bir hicab 
duyarak özürler dilemiR. Niha
yet iş hususunda konuşulup 
ertesi günü tapuda muamelesi 
yapılmak üzere bir ufak pey 
verilmek istenmis. l\lnhmud 
Saim hemen: 

- Yoook!. Olmaz hocam. 
Yarın olsun da helalından ol
sun.. Biz paı a en.nim dec'Yiliz. 

Diye bir palavra daha 
0

su -
vurduğundan ımnm bütün bü
tün ısrara başlıyarak nihayet 
zorla muhterem Hacı efendiye 
8000 tuğlanın 30 parad n tu
tarı olan 600 lirayı bir tahta
cla. sayarak Mahmudun tuğla
larını ( ?) satın almış ve ayrı
ca da eski alacaklıya borcunu 
vermesi icin de 700 lirayı ve
rerek 1300 lirayı tıkır tıkır 
saymıştır. 

Mahmud Saim paralarını ce
bine koyup savuşmuş.. ne er
tesi gün ne de daha ertesi glin
leri tapuda bir daha görülmi
yen Hacı efendinin yokluğu 
imamın yüreğine çökmüş .. O
nun hasta olduğuna. kani bulu
ıınrak hiç olmazsa tuğlnlan 
satmak ıstcmiştir. Fakat kam
yonlarla arsaya gelen imam 
tam tuğlaları yüklerken asıl 
arsa sahibi ortaya çıktp: 

- Ne yapıyorsun hocam ... 
Bizim tuğlalar nereye gidiyor?. 

Diye itiraz edince i te o za
man kızılca kıyamet kopmuş .. 
ve tabii ondan sonraki olacak 
işler de okuyucularınıızra ma
Jfun bulunmuştur. 

Son zamanlarda iliyasalan -
mızda hipsedilen otomobil Histi
ği darlığı üzerine şchrin1izde ça
lısan otomobillerden ba7.ıları u
zak semtlc..re gitmemektedirler. 

Çünkü bu arabalar bu semt -
lerden yolcusuz dönmekte ol
duklannd:• n fazla lastik yıprat-: 
maktadırlar. Bu sebeblc.· uzak 
\'edere gitmek istiycıı yolcular 
müteaddid tak::;ilere müracaat et 
mek mecburiyetinde kalmakta
clırla r 

..ı---:ıJoc--

Rumanyadan geti
rilen kağıdlar 

Rumanyadan muhacirler va
sıtasiyle getirilen kiığıdların mık 
lan ile kimlere satıldığı hakkın
da fiyat mürakabe bürosunun 
yaptığı tedkikat neticelenmiş

mistir. Bu tedkikatn göre şehri

mize 1, bin 500 kilo kağı<l ge
tirilcl.:ği anlaşılmıştır. Bunları -ı 

getıren muhe.cirlerin dördü Es
ki.·ehir ikisi de ~hrimizdedir. 

Mürakabe büros1,1 badema mu -1 
hacirler tarafından getirilecek 
malların ncvile nuktar•nın büro-! 
yo bildirilmesi için lsta:nbul 
Gümrükler Başmiidürlüğüne 

müracaatta bulunmuştur. 

. İngiltereden yeniden 

1

. 

mal geldi 
İngiltercden yeniden bir mık

dar iclhaliit eşyası gelmiştir. Bu 1 
malla!' meyarunda 150 · ton 
jot ipliği, 7 bin tenekclik saç 
levha, İzmir, İstanbul ve Mersin 
için 20.000 ton ııişadır ve 8000 
ton 18.stik gelmiştir. 

Bunların kağıt keseRi iki böl
meden iöaret olup bir bölmede 
patlayH'ı madde ve diğer bölme
de fişek hakkı vardır. lkincı kı-
sım iyi tazyik edilmiş olmalıdır. 
Patlayıcı madde konmazdan ev
vel fitilin muhafazası ıçııı ktl ilk 
•utudu .bir kil parçası tcsbıt 
cdılır. 

Patlayıcı tertip bölmc..,inıie 
bir miktar hava b~luğu bıra
kılır. Bunun vazifesi fişek alc.s
lcndiğı zaman hasıl olan gazle
rin kısa bir zamanda intı~annı 
teminde.o ibarettir. 

Havai fiseğin havaya yükscıl
dikten sonra tekrar patlaması 
isteniyorsa iiçilncü bir bölmeden 
ışık küreleri veya fındık fü~ck
leri ltoyulur. 

Eğer havii fişeğin ha\';J.dıı 
patladığı zaman renkli 1.,ık ııeş
retmesi isetniyorsa kalın kağıt
tan yapılmış olan kesenin ic;iırn 
ince kağıttan yapılmış diğer bir 
kese konur ve bunun i~ine ev
velce söylediğimiz tcrti1>lerden 
biri doldurulur. . 

Kese istenilen maksada gövc 
yapıldıktan sonra içine saydı!';rı· 
mız maddeler dolduruluı· ve di· 
bine 2 santimetre kadar uzun· 
luğunda bir fitil tesbit edilır. 

Fişek bir ince· tahta ve
ya kamu;ın ucuna yakın bir ye· 
re bağlanır. Bunlara cloldunılan 
barut mahlfıtu 21 kısım barutla 
·1 kısım ince kömür tozundan i· 
bnrcttir. 

Bunların çıkabilecekleri irtifa 
barut miktarına ve patlayıcı 
maddenin patlaması için geçir
diği zamana bağlıdır. Barut 

Alh ·· ti ·· k hakkı ne kadar fazla ve fi'jeğin 
n sura e yu - patlama müddeti ne kadar uzar· 

seli yor sa. fişek te o kadar fazla irti· 
fan çıkar. 

Altın fiyatları dUn 30 kuruş ------=====-----
birden fırlamıstır. Dün bir altın 
22 lira 90 kurıış üzerinden mua
mele görmüştür. 

Fiyat kontrol 
memurları 1 

1 
Fiyat müraka.be tcşkilfi.tı&da 1 

çalışacnk memurları için açılan 
imtihanda kazanan 20 namzet
ten Vekalet referans istemiştir. 
Bu scbeble memurların şehri

mizde ancak bir hafta sonra va
zifeye başlayabilecekleri anla -
şılmıştlr. 

Parti müfettişinin ziyafeti 
Parti Mufcttişi i1.mır mebu u Re

şad Mınuıroglu dun ak ::ıın Taksim 
Belediye> gazinosunda t tanbul gnzc
lec 'crıne b ziyafet vcrn ı tir. Bu 
ziy ttc Valı \ l' Bc1cdıyc Rcısi Dr. 
Lu C Kırd .. ı· ile Parti idare heyeti 
z lan drı h::ızır bulanmuşl.ur. Ziya

fet ok n şeli bir hava iciudc geç
misti · 

YEN/ ESERLER 

İslam - Türk 
Ansiklopedisi 
Beşinci sayısı bugün intişar 

etmiştir. Bu sayıdakiler: 

1 - Aılabı umumiye: Temyiz 
ceza reisi Fahreddin; 2 - A
dad: Riyaziyat - A. Sadi Aytan; 
3 -r Adad nazariyesi - Felsefe: 

Şarkta, garbda tsıam aleminde
ki telakkiler: Profesör İsmail 

Hakkı İzmirli; 4 - A. det: ts-
18.m ilimleri bakımından: Pro
f sör Kfımil Miras; 5 - Mede
ni hukuk bakımından adet: 
Temyiz birinci hukuk reisi Fuad 
Hulusi; 6 - Adatı ilahiye: Pro
fesör lsma.H Hakkı İzmirli; 7 -

Adem: Profesör Ahmed Hamdi 
Aksekili, Diyanet reisi nmaviııi 
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Hitlerc bunlardan biri t e r- ı rafımdan h:ıber alımm hir ki- kıtaatı ic;ln Rumen matbuatı: ve ferda~ı gUnll Somme 
cilı ctnıck inık:lnı .tçılu:a. ve- taptan bil' fıkrJ. ~ikred<>rP.k hıs-ı . - Runl.ar Rı.ımanya ordmmnu nzeırimtieki bUyük Alman 
riHyordu. Bu en son li~msı isi. sivabna du mümc21at ettim. O tcmük ve talim için gelrni~ •ı::<kc- t b I 
1•'.lknt şiındı llw~.v.mın iştiı.,ki I tarihleıclc Almanların ~cref ve ri ınuuilimlerdir!.. Hül~münU aarruzu aş amu; 
t.e nin cdilinee artılc LeJıista.nın hn.ysiyeı;iııe ve vcrilm~~ söze vermişti. Vakıa h:y·a.ri kuvveti buJunuyordu 
dl-;rdlnıcü bir ta.ksimindcn ba.H- karşı besletl'!dcl'i fikirleri ha- .ıncak 4.00.UOO rairnınına varan 
io. bir r,.ey Hitlcı i nı ·ınnun cd\'- . tırlat.tırn . Blticlıcr W:.ılterlon'da bır ordu icin U30.000 nskdi 
miyordu. Welling·ı..on'1m imdadına kol'$tt:- mu~Uim ~i;ndiyc kadar pek d~ 

Bu ~eı'1lit i<': • ie, hen !u\111 ğu 31!'~ h, yorgvn :.ı.skcrlcrint şu işitilmi~ bir ~ey olm::ını.nklu h ·-' 
o um taarruzu ~l} ag-.ı~t031fa111 Irnlimc~~rle te~~i etmi!'\li: "iıt~ı.-i., rnbcr nihayet Rumunyı:ı.mn eh-! 
1 eyl'ılc talik etiğini ı:tıJl!_ya.~m-/ c\'iadla.wn, ileri. J{arJeşiın Wcl· hili meı:.J.ili kcn<lishıi alfık::ı.ch.r, 
:-nr .m. 2G P~u~tczt~ b::ı::1a tevd; :.in~ton ,1, ben rıöz vi'n\im. Bu eder.e[;i ir,iu: 1 
ı>Hi i t ldit!erin afüı~da gi:di t ' zü..ınü tı:tn•~1.nı.•kllğlı ııı ·ıı:r.u c- . - AHah talebeye zihin o.r~k-/ 
bulunan Bt:b~b h:ıkikad.c ne d~.nıc:ısiniz ... Bu ta ıh<kn soara, l1ğ! fıo~aya da s:ıbır ve• l:uvvct!· 
idı? Mujeı::tM;'ı hü..1<:unv~tia1en 'ihtiy.lrmarc.~[Llln~ılt•r•'d~hep. •eı'Sin! .. Dlyip i.ıin it:hı·~· \ \•-, 
en milix.ı.id l/ r ce·1 ahı oldı. Böy- Alrn·1 tyada ol<lug-u ,;thi. "lıeri., kanlar oldu. L~ı.kin ~on g-=~1en j 
! · ol nakla ber:.ılı ... r, hun1nı pla 1- nı,H cryal diye maruf Iw !nı:ştır. tclgı-.1fla d m <E.frt'lüyoruz l•i 
la ı İl7.l'riuıJe hi 0 hır t<!.,,iri olma- .:Ju. hikiJ.yeyi Hitıcre h~tırlat- Runınııya ordusuna blim ve1 
dı. O h rlde bıı teklifleri neden tıın. O sırada üzerinde muvak- tensik iı;in bu :1J0.0QU mu·ı.llirn. 
vaııtı? Hnrlıi dü!"-lünt\nce haki- kat tc.:-lr y1proak olabiiir. Fa- de kMi ge~mcmiş V<! yenLlen 
irn.~en on bır tcr .... ddüd mii hi.;- ko.t lıi~bir netice hasıl elrncdi. 200.000 .ı.\!m~n n_~,keı inin P..ı.::
.ı:-etti ·1 Yoksa :,wlcı.:c Alınan Burada ü.:titracl kabilinden m.011 ton akl:"ırmo. gclecc~i haber 
k.ıvmiııi harbdt>•1 iqtinab için zikreılcbilirim ki ıscr~k \l •k~am v.::rilmc'~tc b11lunmu;ştur. Bazı 
::;rıı l 'tikaya kadar gn~ ..... ~t sar- g~rck edesi al-..r,:.ırn, Hitl ~ri kayn·tklırın te1:c":ib, ba7 .... ları un 
f:. 'gine kandırmak fikri ile t.e.n"!lr -:iyarct 'bğim ve C!1J2•- <ln ~eyid ctt:ği bu haber ş'l.yedl 
n i bo} le lınr~ket ediyordu. ! bmı :ıldığrnı ~ nı::m v ık'aıun talıak!mk ederse terll.isden ev-

1 .:.\J amaiih 28 ağuı,;to~ :.ıkşı:.mı dddiyet ve eh(;!.n niy ti lı t'dmı- vei s~yısı 100.000 i asma.ya•ı 
B • line: ·ıvdetimden sonrn <.'ete- 4'1. ih:t:rimdc. bır tc::n· y8:n'rn'1..;ı Ru ılen askcrlcdııe lıocahk c.k-

1 

y ıı elmiş olan v(:k:ıyii kaydı::t- kin lıiçbir ~ey hı1ta.l edilı ıcmiş- .. -lek üzere Rumen toprnkların- 1 
n ed<'n evvel, Londrada bulun- ti. Sefaretlı::me<l ;n f.?Ju• .. ülyclik d,L tar::ıam ~~0.000 Alman aske
uuğuın sım<la Berlirtue vtıkııbu-ı d,ıire.:;inc k,ıd r aııcu k i.i·~ lort (.; hulunuyo•· dc·mckUr. Şu hc-
1 ll\ ... cvl ri kıs,Lca lıiki'ye et- yüz yardalık bir nesafo 7ar lıı. ·-~b~ gö• c ner Rum~n m:ferinc 
rı• m • '!iızum vardır . .\ğu:stc~un Fnkat Berlııı bir h:ıfoılık ışık- hoca olaı·.1k bil' Alnrnn neLri 
25 inci güıı\~ ô~ f'dt:rı sonm s~at ~ı~hk tccrüb<>si geçırm.;:{te ol- isabet ediyor ki bu va,.iyet kar
bc. te. Hillcı· lt't'!-H!517. sefirini · ıluğu iyin \Vilhci.nıstrabrıe zifiri ~ısınuu. en hiisni.iniyet sahibi 
lrnbııl c le.re!~ ona M. Daladi.cr'f) karanlık kiııde id.ı. Büyük kıt'a Rumen nıeslelrt:.ışmu?.ın bile: 
te, dı cdılm"ı< üzere hit• ırv~1•tup ifadc~iz bir kalabaıık u:ıh~nuı1 - Cerc;..:!ktcn fazla!.. diye 
l rdi. Bunun umumi ı:nuhtevi-ı nı<:)Hrn.li Irn.rşı .. :mıdnki köl)ade (füsi.lnmekten nefsini koruvamı
y:ıtı fıra.n · ya bü- telkin yaı>* topkumn~tı. A:rah:ırn b•ı :ıv1u}a yı. :agma yemin e<lebiih·sü{iz. 
m~kto.u baretti. - lmnny:ımu 1 giıcc~·kti. Halk SJ.İ<t- ol:rP 'd;ı. ÜÜ'j.ÜJ.ll!t:ek de acab·.ı !;5yliye-
Ji ın ı ile ıiçbir kavgası ülma-ı benıber. bmıa l.icl.ıir lüşnıniı.lık bıJecck nıi '? 
d1~ söyl "niyor, Le ıi .. 1..ana ar-{ hissi gfütcrnıeuil ·r. Ta uıh,1- Bu suale c~vab vermek büu
tı · daha ziyade m;.\7 lıcret ~ös-ı yere kadar ~crHniılcrin v~zıyeti bütün ayrı ve mevzuumuzun 
t"rm mesi i. teuiyordu. Bu, bu hali muhufaza ctmıştir. ~maıPile haric:!lde bir mcsc-

1

1 
F• ın.>n~ ı g r('1• Lehistandnn ge-

1 

Büyiik kapmın .:ıu.ğ"!ndJ., bi.r ıhli- lcd.ir. 
ı "k Büyi.ik Britanyııdan :ıyır- ıam kıt'ru;ı dh .. ilnıişti. Trampet A. C. SARAÇOCLU 1 

m k icin so:ı >ir tPs~bbü.titü. se.:ılerilc kar.,ılandlm. Dr. Mces- 1 
1-'r,m a hükümetinden rn~t~a;l.lcj sner ile Bitlerin .;atlık A. D. HA' LKr:VLr.:''9./ i 
bir C'ev ~b aldı. Blt cevab ıkı gttn ı C. si ve muhafızı Brüchner roer- J;;;. ~ "'~ 
mma nc.lı·c lilntlı,Lir. O tarıhde 1 cfö;eı•de b·~ni hekiiyorhr<1ı. Or. 
Pap·ı ve i3İd"":°k Amerika dev-1 h~ni y.:ıkanıda bir ~ir. 'ıt ile gvr
I llt'ri Cümh ıc r~isi tar,.Um l:ııı 1 mekten pek memntın. olduğunu 
~·erek Alman ve Leh hükümet-

1
1 sôyiedi. Berlinde u,wua !toyu 

l 'ıhc. ge-~k s:ıir c1·~vktlcre sulh kırmızı bir gti.l fa.kadım. Yal-ı 
n rnın~ miirJ.caatlar d::ı. yc:ı.pıl-1 mz Münihe tek ı.dtlüm etlen üç 
?Bl .tır. B ı mili ::ı.cautlar Leh hii.
lci.'11eti taı ıııd-ı ı üsaıd ll · r buhranlı gün ntfuıtiE:.nLk:': () , ı h ld fta içinLde ı .. ondr.:ıy,ı n.vict e-
c . '1 aldı ,{ urı . ı Alman - d~n Horn Wil~ou'u •rcmpellof-
y:.~ıı pek nz ehe 'Uıi~~~in~ c~;- ı u:ı gördüğüm zanıL•n, bnın Al
bettil~r. A~U:ıto .. iln 2:.ı ıi'C' gu- ıua.n ga.zctc~ileı:i ya1•amdo.~ çi
nti ak amı iııgihn: - L h cıi :ıakı <'eği neden uuat:-tıu:ı oidugumıl 
Lo ıdrad nı·1al mdı. Bıı mısak haber vermi.cılcrdı. Onlara uııut
:ıylarda11lr·l'i rnfü' ıkere e H!:nek: l nıadığmu fakn.t bu kn ar y:ıhim 
t.e oldu ~ıu halde ımu'lsı Hıtlell 1 bir ~)uhra.n esn:ı3inda munll'Sı::
. ·mı haldt! ·nilt cs.::;i~· etti. .Hti;l~r l bet.sı z buldu.;11mu ebyledim. Bu 
bi avettc bunu roa1c:.:.w:~n .u~- ı söz ağızdan ağıza dola.:ımıştı. 
kümetinin .ken,~ill"rine . gon~erı- Meissner'in si)zı 'rin i nıc:ı:-
1"'"'"' memı.1ın bır cevgb, gıbı te-

1 
·1 buldwn. Hitlcr o dalu-

<.;..<& "' 1 naı. .. kA t· . 
nı-ki rtmc.c;e m"'yyıı.l bu unmuş· 1 kııda Majcsteni.u hu unıe ,ı~ı~ 
1;11 ~ Detl.ıu.l ~mptıgı muko.beie, ~6 cevabı ne ohı.bileceğini pek. ı~ı 
agustos sabahı, Herr. Frırsterı~ :m';)rak ediyordu? Fn~at ıh,tı
Daıızig dcı:l,..tinin Reıc.hı,;obcı-1-ı mal ki bu sJ,cJece Meıssneı· ın 
o uızig rlevletinin Retc~~~:r- :ırrularınm yahud endiRel~riı:~n 
lı:.ı.üptlıs1'a yani d ·vl ~t r'"ısııg'ne 

1 

ifadesinden ibaretti. Ertesı gun 
layin edildiği·ıi ıhın _etrnck oldu. de gülü taktım. Fakat b1:1 defa, 1 

Ay
4
1i ;;.ınıaı~~:.ı. Le~ıı->!ana. I1-;.aı:1ı mül katta11 ~ıkat'ken, ı.:ıeı::>::-nere. 

Alımı.n t, h ıuatı nuı:ı.ı .,.\ı.H:)t- bir daha Almanyaun bır g'!l ta-ı 
n~ eri m"ğt> baf)ladı. kJ.nııyacağ1mdu.n k,'.rktu?umu 

Beyc~·ıu Halkcvinden: 
1 - Di.lrdUncii 'l'ürk Kitap 

Seı:-gfai 15 - 1 - 1041 t:ırlhinc.le 

E'limizin Tepebaşınd.1ki merkez 
• • , - ...... ,:ı..., ~'r~l sa1onunrla uçıla
c:..ıüır. 

2 _ Sergi 30 - 1 - 1941 tarihi- ı 
no kad:ır devam edecektir. 

3 - Sc-rgide 1910 senesi ic;in
dclıi neşriyat te~bir edilecektir. 

4 - Sergiye ifitirak etmek is
tfyeu 1 ·'"·-•v-1larla., eserlerini ~ah j 
sen bastıran mm.:a• .... ·~ . -:hQ. \ 

yet 10 _ 1 - 1941 akşamına ka
dar E vimize müracaat eyleme
leri ve escrlednden birer nüsh a 
gönclermelel'i rica olunur. 

5 _Bu eserler sergiden son
rcl. sa.lıipforine iade cdilccel tir. 
Evimiz h"Ütliph anesine hediye c
<lilecekler meııımmiyetlc kilhul 1 

olunacaktır. ı 
Davet 

Dari.i.::isefoka mezunları. kuru-
mum.lan:. 1 

Mayu::ıın 23 üncü günü genera1 
Billote, Ypres şehrindP. fogili?.: 
Generali Gorta ve B.;lı'ik.· Kralı i 
Üçünı!ü. Lfopold:..ı Ccııcral Ga
malin'in pl:lrnru izalı etti. Bu 
plihı mucibince mayısın ~u ıncı 
giinti Şimalde Fı-a.nsızlar, ceııup
ta da Ingilizler hep Jıi ·ckn ta"r
ruza gec,.!Ccckl~r ve bu ı::uı.·cde 

Somme gedigi aş1la1 <~k iki müt- 1 
tefik ordunun birbiiiyle ~füsukı 
temin edilmiş ob<:akb. 

Vak1il. Lu plan tclılikdi bir 
plihdı. Lüldn Fransızlıu'l kurt ı
rabilecek biricik çurcnin bu pl:1n 
o1masi <;o·c muhtemeldi. Ivfoattc-
essüf Şiımıldeki harekatın a.;:ığı 
yu!ran bütün yükünü üzı;rin:lc 

ta:;:ıyan General Biliotte bir oto
mobil k?.zr:ı.sı neticesinde mayı

sın ~8 inci gürıti öldü. Mayısın 

25 inci günü Bck:ika kıt'aları 

Şimal mıntı:ı.ka.sındun celdldiler. 
İddialarına göre bu ric'ı:.ti.n se·
bebi Alman ta.~ylki imi~. :Miitı c
fiklcrinden ta.nıanıiylc ayrı düı~
mekten endiş.ç edPn İngifüler i
cı1bmda tem"'.Sı muhafaza etmek I 
ve Billottc yerine geçmiş olun 
Bl:ınchard 'mvvetlerine illiııuk 

edebilmek için lıudulta kfün hir 
Belçika köyünü işgal etmek 
maksadiyb oraya ili:i fırha gön
derdiler. 

İngiliz tkmer~li Gort Fr:ıns1z 
Generali Blanı.:lıard ile görüştü 

ve Fransız Generali ke11d!3ine 
"Bolçika o;:dusunun ric'at hazır
lııduı uııfa bulunduğunu,, ı:ıöyle· 

di. Gort bn haberi derhal amiri 
İronsidc'e yethtirJi. O da: 

- Biz de ric"at hazırlıklarını 

yapalım! cevabını verdi. 

* dan .bi~i~{~i .. \1.~~~rıızu ba.~hıma-
- ' !~ 

dusu teslim oldu. Mayısın ~..,'lr.r \ 
ci günü sabahın sekizinde E'ran-

1 
sız Başv,.,.kiii Reynaud ratlyo ile I 
hdka : 

- Dunkcık yolu Almanh:ı1'a 1 

--:-;~+ır. Haberini vc.di. İlk İn- J 
gıuz cl.t!ılit.ıC\H» _ •. . 
geri L;elülmeğe başlıyaı7;Jt'ö~ 
tentle ile Dunırnrk v.rnsmclaki sa
hil noktalarından gemilerine 
bimncöc b:uıladılar. Yulnıı ka-o . 

lan Fransızlar da gemilerle <;e-
kilmek tc::~bbüsündc buluı1tlu- I 
l:ır. 

_\.rtık Almanlar i".in dulıilden l 

Bu•ıdan sonr~. nva. ie~tcnin söyledin~. Mn~!Il:ıf ıh .. ılk a~şum, \ 
hüküınetinin cevabı u l;fınıi!en Majesteııin lıukCu~mtm~~n gc
benim Almanyayn avdetime ıı:~- tirdiğim ccv:.ı.b Hıtler ıçm ı.1arh 
dar iki günlük bir sül~iın.et _<;~~ l rclaketinden :<:tmab ctmeyı C1 
l'i.ıltlü. Ağustosun 28 ıncı ~u kadar kolnyl:ışorıy9,rd~ ~i ~::ı.~a 
ögle1..len soıu·u sa~t o~şde ı..on- iyi günler göt·Pc'~~.rnmzı. umıd 

Hare hcycLı.ni yeııilcm:k .. üze- l 
ra 29 _ 12 _ 910 paz::ı.ı· ı;unu sa-
at :l o da Eminönü HaUrcvi hi
nas!nda fovkalad.! toplantı yapı
lacağmdnn Da1-·ü~!lcfalrnlıh1·ın \ 
gelmeleri ehemmiyC'tlc rica olu-

bir iaarru:ı:ı. maruz kalmak cn
disesl k:ılmann~tı. Nefes alma
dn~ General Weygu11ı;l'ın daha 
ili\: o-iinlcruen~ri (Frausa h:ır-

'"" bi) ismini \erdi:}i Sor.nme mu-
h:ı.. ebe<,inP :1a?.1l'lan1yor1ıı t dı. Ge 
neral W ~ygan-::i mayı'3li1 ?.O unda. 
yapılan b~r len.hine Loplantıs1n
da Sorn.me muharebesinin yapıl
ması ınüııtkün ohu sommcu 

orı ~ .. ·k,)ilmif-it. im. rlir.ler ;·abm, ho:ı.t-
clrayı terkettim • e o g~cc. - .. 
hn<:ultta şansiJly Jfü daırcsmde ta itilaf arır gibi götüttmüf!LU. 

nur. 

'•·ı.rp olac:.:>ğmı .ı·~ıt;Lıın acı;:· be
yan ctn1i~ti. F'cs;1s1z Gcnr:~ J.li 
h:.ı hatbe insan ve m:ılzc,l1c ol:ı
ra k elinde bulum~udt•ğu bütiin 
kuvvetleri atac<~ktı ve şayet 

harp kaycadilec\..'lr nlurs'l her 
lı~ngi bir ··ic'ai. ::ı.rtt!( b.tlüs mev-
.zım C'fa11·:.ı. :dı. 1 

* 

YAZAN: 
Paris - Soii''m sabık 

başmu:1arr-iri : 
Pierre lazareff 
iiğ1Q4W & • -

Şctmpa.ııy~"t'da -10 Alman fırkası 
vardı ki bu hcs::ı.ba dctlw.l !an.r- 1 
I'UZ~ı lı l?.1~· bi~ fo<lıle bulunan t~-ıl 
vfr,rc h.;~udn.rııJaki ve 8tgfr;u 
hattında .ı.\lnı.m motorlu kıt'f'.la-ı 
rı dahil deği!dir. Fransı;1, k•t'a
lcn gece güııdüı istiral1·1t etme- 1 
<len döı,Tiişüyorlardı. Almnnlar 
her gıin Jmvvetlcrlni tazclt'dik
!n; Iı·ılde Frarum:.ıur oır clnk:lm 
uy11ruıvıı. bile vakıt bulın .ı.dnn 

'1 r . · mışl(:rdı. 
Nih.ıy t tev km,i ·,ıhı ıl ~ıy:ı.n · 
netıce k ·mlmi ~o te1 ıli VP Al-. 
ma ılnı· Abb·) 11l cli1fltind ·n Frmı 1 

:uz h .tı-ı . ıı y \L<lılar. W '~r~ar,d 
Y·?il i bir m vd·ıf::ı.::ı hattı y~ır t-[1 

mal{ icin insan kudr~i\ _ı.:,·vkın

de gaJ.•rctlcr sadetti ve lıilkü
nwle dm·n·:ıl P u·isb.,n çekiltnC''l- f 
n ~ tavsiye eW .. Hükumet Tou ·., 
:ıehı L'lc ç ·kildi. ·fa :1.u G •n ·1 
!( moy hA.ı' ti Jll" ı 20 .ı ! ce-I 
nubl nakletti. 

r,_,==:s'22l:z ... =ç ......... ,,,,_ ......... ~ 

Ş! IVIDI LIK 
BLJ K ADAR 

Bör az da halkı dU-
şüınmaınün :zama ıru 

gte lmişti r 
---o---

!ıdrnc: ;;:'i!rt cn·cl ,,;: ıza.ncı nıaıı1 
dud )lau V<•tanua~:m u reia.tımı 
k•smcn ohmn emin cJc--ck hir 
çare ılmHk U7 Cre Kir ~clr•lle 

1·111 ıı lll'ı yy.;m ır nı ~bet dah t· 
Jnrk 11lırılmı"'iin.1.ta .. 2 Y' 'lF11ş
tlın. !?il!ı lnk J•:yÜK ~cid •rde 
oı :ıran '{ellr~ ııc..ı.lı'lut \ ıt.mdn.ı~
l:ı ı.ı en :ayaue üz~n ,f:''\I ·~mı b•~· 
11 'ılcr•ıııa :-, tt •L·eklw. ıit·. [els 

_\uk,1r·Jdıı, cl•ıı' ~"t..!t;:.etı n'\ı unu 
y·ı rısım kit'~y::ı. Jci .. Tan vat.ın
d~l~ r n ~-ıy•Kt pek r, Jktur. Ni
te inı bu f.ıl1ı.1 <ıra_yi. ksekliği
ıu lıükfınıe~ t~ t-ı kdir ct1 iğ inden 
'\.nkaraı1a memuriy~c alan va .. 
a.nd"" lar L ayı· ca "!lıc..-; · n zam-

nu., uıwanı alc.1n:..lu b•r- mılrt,ı.r 

Haziranın birinci günii Wcy
gand bu haki.kati, Pa.ı'iste topb
nan mütt:>fikleı;n yUksck mec
lisinde hazır bulunun Churchiil'c 
tel:.rar etti ve kc11disinc imclad 
kuvvetleri gönderllmı>,ıl lıusu

stm<la İngiliz devlet aNınımı sı
k.ı~trrdı. 

Haz:r:ımn onuc u ..,.t.mu ~y- ı P 
naud G:!n"ral Y..'e., g. n<l'ın rP ol •ım-

Hazir..! un dördli.ncü gmıu 

Dunk2ı k işgal olunuyor ve fcr
tl!lsı günii Somme üztrin<lcki bü
y"ik Alman taarrw::u ba~lamış 

bultınuyordn. Taarruzun ilk gü
nü FranSJ.zla r hattın bütün 
inı tidr.d.me'.:'., inanıln:ı ıyacu k de
reccd~ şiddetli bir hücmna mu
k,~venıet ettiler . 

f , 'rutin le c~ph yi "'fti~(' < ıktı. 
İki gün sonı~ t W':"yT:ın 1, L ı.re 
üz1.::rmd0ki n•::ı.rrc ki;~ :ndc B ş

ve r 1 Reynaud y,ı: 
- Artık lılc- >>ir Ut llt kalnıafü. 

Daha foci oir va iy ·t"·1iini.!.1 i rr
labilmek iGin h rcı d ·rlıal Itır-
dı..ır.rn dı rız. D •J.i. 

II 11:ırJ.11ın 1 1 nci ., .t.ltl + 
ya Frarı.sayı hırp hm »11y 

c.ı.u. 

v:eygand bu mukıv..:mett'n 

meD:nn:ı buluntluğunu b·~y:m et
ti. Reyn:ıud r adyo vasıt:ı.siyle 

"Unütlerinin sebepler.ini,, bUliin 1 
Fransız efkm umuruiycsine bil
dirdi. Haziranın altısında pek 
çok Fransızlar nikbin bulunu
yoı far ve tarihkr.inin dolu oldu
ğu yeni bir muci7.<.'Y~ intizar e
diyorlardı 

Reynand, kabinesinin en zayıf 
unsurlı:ırını tasliycyc k .... rnr ver
di ve tasfiyeye Daladier'ı.len ba~ 
ladı. . Baudoin'iıı salahiyetlerini 
t evsi ile H arhi:,·e Nezm·~fr·c 
miisteşar olarak General dö Gol' 
ü getirdi. 

bir tc~h· vucu.J..: ., ' ı ;.n, 

ğ"lı:l.ir. 

Ha.mr:ının 12 inci ,,ı:nu ~ •y

nn.ud müc:-td"l~den V'J..:.:g':c ıı ·k 1 

fikdni kabul et n"2den lttifc"'ınıc· ı 
tiı • n~kleJi!mııJ ol l ·ğı.ı •r ı ırs 
irit.:hrıııe döndü. B~w· dl. 

Bızd<- mı~y L yaui '>u nevi ~n· 
bıt. -ıy'iıi.!' !er' v·.vınicın ,ı>rntcl.j o 
yıi?.:d' on glbı ı:.,Ic yuks:.'."k ı ıır 

- Fro.ns •nm. rulıu mı.ıgl•tp ot
mamı~tır. Diy0r ıu. BııH ·e ı!, 

M,ı rcşal Petam'e mıi.r a :ı.t erl '-
~ General dö Gol henüz elii ya-
12 ziliı e~/E!l"1,W.da;ndı. Ve daha 
misti. Bu zn.t dainın motUııt.J 
bir harp lehinde bulunmus ve 
bu iı.;tili:.aroette m:.:.c:ıdclc etmiı:;ti. 

r ·k kendi;..,._! ıknaa ~aL? :. Fa - ı 

ilı yar ıare~ da tıphı O ·, 
... ,,1 Voygancl gibi: 

Fraosadaki nikbinlik ha.\'as1 
hazh·anın dokuz•um ko.dar de- · 

B
' :-; .1 · A ·meur't-v.n.~;ıu bu tarihte 1 

hiG .ir HHk'aA.Lc...,..t·•mından u 
mı.'jz. Bilıaeualc;h nıulı ın 

1 
durdt•rm::ıktan b:ışkn ç tr · y l r
tur. Cevabını veı lı. 

Bunun ı.zerıııc Rev ı.md lngi-
ırıeşı 1 ..:~ - ·~Ku • 

yard1m istemek h;in Ruzvdt'C 
ilk mi.irm;atini y:.ıpL ı . 

\ıVeyl!aııü lo1·k fırl,,ulık bir 
kuvvet~toplıyn.bilmc1. "c;in bi.iyük 
gayretler saıfcd;y)r<.tu. Bunun 
icin t!c :Maj~not h,ı Ltımn gcrbi 
v~ gitwkçc t .. ba•'Üz ctrııeğe ba.ı;;
lly::ır:. A1p~ar huclutlu ln <hhil ol
cl~ğu halele hi.i.tün garnizonları 
bo~alttı. Bu müı:lJ-'L zarfmua Al
man ktıvvetlerinL, f::,ty1sı roiıt.c
madiycn ı:ı rt'.yrırJu. Dü~num 100 
millik b"r celı'ıe \.izcrine 100 
ftr!rnd::ı.n .fazhı. bır lmvvct. yığ-1 
nmıtı. Oi.:oıe üzerinde 40, S~issons \ 
kar:::.lı:ım<la 10, yukal'l Aısnc ve 

[ii'.cıtl Ç"Kgf~ilı Ç ~rr'.ili telefon hı~- -ı
1 

füı gelml'3inı nl!a e .. trıtt ~t•l.V ıre 
kabi.,,esi~i bir ~oplautıya. dJ.V'.)L 
e':ti ... ~n.zırl..ı,.. as~ J°i, teld.:~lı 1e u
mitniı ıdı~~r .• "'"ynn.ıd her ne J ı

ham1n clursa ol ~n mtl ·:ı.Jd 'Y" \ 
devam edeceğmi bildırdi. ı.hn
tlf'il il .. G •n~raı do Gol "Ba. v"ki
lin fıkru-ıdc "dıl r. Ha ta T ·n ral 
db Ccl :üikfınıetm Broı.rulya eya-
letine çe1u1 . .;.es~ni tavs!ye t' ti.

1 
Ofüm kand...ı.tmce b ~ sarp r ızi · 
ıün. m:ldafa::.ıı .coln.y o1ac'lg1 ,ıhı 

ücniz yolur.1'.fa.~ i~'ıe~ini it: tc- \ 
mi.1 ct.me.k mumkundu. 

(.D •. d-\..ı..cıı var) 

i.h •yncı wı :u.!,ım.,·~ 

kim m0rt~b~ fazl;ı ı et n. . .ı.yecl.ı.
nn bu Idh·iı · JC r'Lgb ·t '~nı •-. ın 
~itı . Çtrl Hl y:Jl.ı::ı"k I· ul 11 :ı 

v ı.'7 yet gccım.-{ .rnt ru ıl< Tıu 
~un Anl{,ı, a huJ,Cırıct m 'rl ·zt 
~lalı 20 yılı lıuiuyor. f 'rn ·ıy.: 
snhibl ·rı ln 'dimelin g ->.:'tcrd•ği 
ıA uft<tn kafı w v~ıl derec de 
m ·t ·n'l un olmuşlardır. Bıt :ı 
da h·ılkt ctil~mmwk zarrın 11 J 1· 
mi<ttir '::ı'"elik "mc: 1{Cn ~·ınımı,, 
di c hıikumetı 1 butcesı ıd n 1)r-y

hud • y 'l"' bır ,ürü p. ı ı .ıl . ı· 
n:ı dı.ı. bır ilı·ıyet ..., ... ıu<!k ı ,ım-

rltr. 

I!'fUR,('lD SEt'cTOGf,U Hitler tamfın<lan lmbul edile-_ Ertesi f?.i.iıı. aldı~ı~ ~.~bert~;\ 
1 ek kcııdfr;inc Almanca tercu- hn.va.yı ınusa.1d gıbı go_dtern" 1 

nt..':ıile birlikte !ngHiz cevabını Hitlefir\ Lchlll ~rlc do~ıtıd.ın 
~ffim.Th~hlrk~ d~ ~~~~~~~~~~~~ --------------~;;;;;;;;;;;;;;;;=============== ' ~ -~ 
•\o-tane ve makul dn.vramh. nr oulunduğu ın.n~~m t~vtid ~~--- ~ ~ ~ 0 -- ıa --;,;;-- cı ~I ~ f""" i "ka No ı· f{~disiuo getirdiğim ccv bdan ti. Binaenaleyh, -~9 aı:,~ustosu:ı f.f lF=I' (f ~ mı~ f& &- r.-1 J. N ~ ~ i ij AR '\ ~ (" ___ l ö eı .• . · ı 
O"nyrimemnun görünmedi- ~I.ı.t - ;1S>·leılen sonra ; -ıt 7 yi 15 g~Gf' il WACERA \1 C; ~Jq t:\ ~~ l~~....ı ~ ~V~fı tı· E K~ ~~, ~ eJ o 1\ - ~ -
~~· fih bunu itina il~ tetkik et- t;kmr Şamıölyelık d~ı.i~~sine _0ı- ROMANI j .ı ~ ~fi..-, ~ Eb....... ı;;;ı \.:: lfi ırJ il!: ~.. ..J ~ ~ ' " • hl ~1 
mek ıazım geldiğini, ertesi ~ü: vet e..liidiü-im zaman ışLtecegım ================================:===:==:===~~~~==~~=~=~::l~ ~ ~ 
nü tahriri bir: cevo.b ver~c.3gı.11 seylerc hiÇ h: zırl'ı~m0.'.11-1~ b':ılu-J ~ -JJ ~ ı 1 _ Bu is ı ·,ı '.İ bulandırıyor. 
söyledl. Konuşmanuz bir s:ı..a_.t- nujor 1uın. Öglc ı.:.z"rı_ mbş~r - 1 - ge<~iyordum. On beşi yirmi füi ı taan u:-;::ı. ıığuınw.ı:ımadı:ıe~>et~ho a- ç.; ... kü H unton, telefonu Ga-

1 f Al '"'le.. L"hıs tr~uıı'··lı:ı ;·,ı;u·nı 11"iind"' hır 0<Te11c cn.k di.işm;ınları, ne e ın 1 ar:ı. .... .. 
ten Zı·yadc sürdü. 'l'e ..rar se a - eden u an g~ı.,,P.L .. •1 "" - · " •""'- ~ '"" ._ - ı ren'a· . 1 e ı.g-ı·nı· s· yledı. Ve bu 

1 tl l Jd' C!NAYET MI, Y !iSA d , sevkecl.ecck bıssi nlil.J;:a arı var-
l
·ethaneye clfödügı.-·lm 7-:ım:ın he- t:ında altı Almanın rn. c<. 1 . 1- bulun u... · t' ıııuh"V"ı·e ı-~..:: tlnl ika ı:;VVel ce-

1 J k' = t •1'lT•ru'ıı:v ... ID ""'fi 't p ı b d " lı"1'"l ve d1. Servet ciiıctiııcıcu, vazıye ı ..... - ~, men hemen gt•cc y·ırısı olıuuı:;- di~ini ya1.rnq o uu .o.l'l ve nı ·- .u• ıı..n..n a - e,;:ı au·ı ne ıyc ... ~..... - ö ? r ... '•y,ıu ccliJ'ordu. Anfo. lımz d ğı.11 
ı · ı-· ·, ı ·· •cı -ı ı , 0ırı,_ · 1 kor · 111uz" mükenmeldi... yle ise. 

tu. zaııned€Tim .n -ut er e mu- ı ·rin zav11J.ama aa _. ..... "' · - Akı.:amıu sn.at altısı... r..ı' oı st : ı mi".· - · f ·~ı t f' d ı uy ~ · "'_ 1\·ıe."-lek :ırk•1duşll0<-ı hasc - Poli:> h ... fi;y~si, bamnı m~ .. ıya~ 
l
'a" lratl"rınııu 1• ... ın· de h.eııim d?-ha ku~ile mü rıı. et· aca m •41 - Hava so~uk, her tarar buz gı.- J.• ., - 1 "B · t ' T · ı ı T.:r ı ·k t • "" "' - 1 h' m"'l oi'ı11 " h1·,~ıe. Bıı ... tl ... ·•v' ismiui:::i sö·."l .. ü- rak viil~sek ses.e: u ı~e ua- - d.maunyc. o.tü :ı .e

1

ı 
fazıa l"l'ırdı <ı.o"'ylcr>11.g. olduITT.1m.. durulmun o ını:ı..;ı mu. te ~ L bı' t.am klf'.• mevsiıni. •J J "' u.4l ·

1 
J • ı d ı· B TO'• "t t t ı)la a • , .. , .. ıı . , · ~ ' B ·· · ta 1 lıe-ı lanılt bazı !1eylcr var.,, c( ı. u- rip . .ı.!ıı:rru: .an nıa uına o . . -

Yegiınc ı·11u··ı:ı.ı:at budur. 11ıtı-. bu hildı'·e ı~ehistanm umum Derin bir koltnğ·a gömi.ilcn yorctn. . uııu~ uzcrme .. n l "' ~ . 1 d.. l l ycmcl n 
' • ~ •• -' ı.. b ı · ı b" ·ıı·"~te 1 " ıı•7'• du··ş'·nf'rr·•ı.- d"t·hal •,·11.ı haber- mm üzerine ı;up 1eyc ıışen· ç '.llm. Bir çeyre ~ 3onru. 

b b · d ı yıdır h seferb~rlik 110. er erı e ıt,: n müfettiş Meral uyukluyor, ıa.ı.- """ ... ' .... ' · malki bu sc e aen o.a - ·'- l k t r ,.,.n . . dar etme .. ~i münasip g0rdlim. :::.elli :;abıtaıun nuınaı n.s11u ısti- tel fon et. 
'•.ı . ı.ı.. p"tlak verdikten so.· nra Hitleri g ıleynmı. sev e tnCbe - tada biı' hak ka:ı:andığı bu ı.zm ·~ ' 1 , M I Lomı n. f b J ~t- lil neş;ediİmi$ olan Alınan ney::ı.z '·abiliyetli amill ·re.len bLLltındu- e~nasmda dairenin, ~o nğın gü- - Hıiviyetini öğrcııdiniz mi? yere,~ te c ono.a er mu · - Mt:rnl t<>k• onu ıra car•~ -
kitabında bu mülakat haklmıda i-~t icin biıaz ı.:;ii.phelcnm~1ı1 belki riiltülcrinden uzak rah:ıtc.;a din- - E:vct, ismi Pol Riyö. Bü- rn<lı. d ,_ .. b .. •;.Wımeğe <laldı. 

iktiza edcrcıi. Heı·halde, ilk an- leniyor. Çünkü son zaırmnlu~·d:ı tün kağ1tlan üzcrin<.le idi!... Telefonun ı .cuıı a ~~·~· 1• 'aı;mu Eğer Merkanton polis daire-
tnfsilfi.t yoktur. da, Hitler, v;ttlctmi1 oldnğu ce- lror'ı<unç bır· lta"ah01 ,,etcsı\.•le - Ne vaziyette? •rehlikcli fcttiş Rıvc'yi buldu: "'inden hcI!ÜZ çık~ı ise, kcndıs"ne 

1 1 ı..~ 1 t t ~ · ~ " '"t - J\.Icrlrn.utcn mu? cımdi çık- 'd t ı f ' c d" D" Hitieri ma ;:u ı1<:1re ~e e me- vahı (VI numaralı z..:y1e bakı- yaptığı. mücadele kcnrtisini epay I mi? " Garcn en e e on euem z ı. e-
ğe ve sulh tarafın~. i~~~ :~~e- nız) bana vereceği .zaman ke::::ı- yormuştu. _ - Galiba ölmek üzere. Eğer tı. mek ki konu~tuğu adnın, arka-
me!!e sevk için duşunebildigım dı· sın· de evvelki aksama nisbetle Evın· 1·c"'rıs· 1· de r::ını~-.ıcak, aı?- ,,,.örmek istiyorsanız hemen bir - NP. kadar olı.lu? d:ı.şı değildi. Fakat bu yabancı 

"' l · h · · · "' - ~ " k B - ·d· - Daha bır ild daltika evvel dı · · · ·· ı · t•? dclil ve muhıı.keme erın epsım ,1,. ı...a akıti ve uzlasma kabu_.l et- .,,,,... dakı' p-ipodan durnı:ıd:ın <lu- tak..;iye atJıyara · o ıona gı ı- atin.m ne ye ı.rmını suy eınIB ı · 
T ·ı · t'h .... -b "<J,.l.l ......, . 0 1 ı tt'l kendisivlc •ıôrü..ıü"ordum. Gör- al f 1 ih kullnndım. ercı ı ve ın ı " mez bir vııziycti açıkça hısset- man cıluyor niz. raya nıı ;: e ı er. J , ,. .ı Ivilifetiş artık d ıa aza z -

k f . · · k ı.r elinde bulun • a _ TcR,ekkür ederim. Gidiyo- mek mi ıstiyordun? ç k · ı b" ey ıyetının en ı - tim Birden telefon un zili, o anın - Simdi bana edilen bir te- nini yormadı. i! mesım en ır 
duğunu söyled1ni~1StullıP_ervedrnnte Bu cevabda Alman talebler i sessizliğ·ini bozdu, bu saatte Me- rum!... lcfon müıın.sebetiylc konuşacak- tabanca n.lurak cebine indirdi, 
mil7.akerelcr r:;u er.;nın os - Danziğin ve Koridorun Alman- rali kim arayabilirdi? Fakat kolt uktan lrnlkaca.ğı giyindi ve süratlc çıktı. 
luğu demek olacaktı. Bunu .~rzu yaya iadesi suretile Ver:::ıa.y mn- Bir ıaııza cevap verip verme- yerde, daha 7jyade gömülerek tım. N 1 lı ? Apartmo.nın kapısından qıkar-
cttiğini. bana her zaman s~yle- ahedcnnmcsinin tashihinden ve mekte t ereddüt etti. Nihayet ~- bir 15.hza düşündü: - Dur ba- = M~~~a~~%n, ~~~kuk fakill- ken kaldırımın yanmda bir tak
mişti. Diğer taraf dan , Leh hıs1·tat: Lehistanın mütebaki kısımların- <:rır bir hareketle telefonun alıt- kalım, bu da ne demek? Polün tesu· ıde olT.tıyan yegT-Pnim Polün si durmuş, içinden iki müHtcri 

k b . taat't'UZ are ~e ı -ıı t· b "' ald v b ğuk b" katledilmesi sebebini unlavama- - 1 " ı na ar§ ı ır daltl Alma n mı e ıne mexısu zesini eline ı . e o ır " trende bir taarruza uğradığını c:ıkıyordtı. ~aret elti. ~ı n .m~a 
harb demek olacaktı. İngiltere- ekalliyetlerin hayatlarının te - sesle: _ Kiminle konu~uyorum dım!... bindig-i sırn<l.a şoföre: - BoJo-

Al ·ı ı ı Napoleon d ·b Halbuki, Meralin yeğeni ve söylemişti dP. ... nin manya ı e e e e miııat altına a.lııımasın an ı a dedi. b be oturun Pol _ Bana bwıdan bahsetme- na, ne kadar çahuk gid-arsen ° 
~~{~~d~a:ö~~:: ~~~~~: ret olduğu bey(a;rk:!il~:';du. kanto~r~~~;g~~-~~in~~r·e:.~:~ ~~~=i~~~ ~~~k~. Bu şekilde eli... kadar iyi, <lecli. 
tarafından okunmuş oldugu -::a-

_TI-
Bffi. ASK HtKA YE'9il ,, 

Bir kaç ayda.nberi Pol qevimli 
ve ~'7el bir kıza rsstlnnuştı. 
Kır'"' balolarında arkadasl.ariyls 
beraber dans ederken ta!1ışn1!ş .. 
lıır dans ermişler ve araıarınüa 
bir' alak'l:_ uyanmağa haşlamıştı. 

İki g:mç, nihayet yaln~z ola
rak buluşmu;ı, gezmişlcrdı. Ara .. 
larındaki alaka ciddi bir hul al
mış, temiz bir aşk cloğmuf}tu!. 

Temizliği parlaklığın?,an ?ku
nan kestane renkli gozlerı ve 
kumr,ıl . n.clariyle ço.ıı: QOkici blr 
g:izelliğı~ mı:ı.lili olan Jiril 

(Arkası vur) 



b dakika ol ı. 
- - Bckletn emeli k~a Molla-

i n lıo.'. ' 
tıı mnlr güdıi. n~. ı.; 

ını ... etmeı· lazunclı. 

Güreş kıran. lm .. n.. olrr akm ı 
bl ... 1 er boyu.ı uruk ancn.l has
mıı oyunuurı mukabil olı r.ıJ:. i• - 1 

:ra olunabillı üi. Yok"::? dUI'l p, 1 
·• 11~ mma bo-

- Ayıptır, • J l Lh :. 

d ğulnyo dn. Kemende gir-
mi~ gibi o1ım . u. 

Çolak, h = mkb, sıi tı. Eı 
sonunda silke , - bıraNı. 

Bo} mcforu.l 
lrnbelcınni f.'.i."rw • 
yo.v>du. 

1-:.kat 11. 

oy llll.D2. d1. O!j ecclru. 
Çolclı. ha.'illlli ın 'hep bo:ı- ıuı -

1 

u ı uk hıJlan< gmm farkına Yar- j 
<lı. nu ald .. tı .ai: içm bir numa- ı 

rn >cat etti. ı 
.Mollanm lm numara . .:n basit ti. 

Ha ... ~ OO) • uruk göst ipi 
1 

bırden çift p ı a d:ılae&lctı. 
Nıtelôm d büs c oldu. H. lid,. 

hcsmma b.irdcıiliire boyunduruk 1 

Vll""a.yım uezh:-n ~arını kap-ı 
brdı. Yağliiı oıımyayım diye de 1 
dönüp bir<lenb~re yüzü ] tıy,m 
kendınj yer ~ ttr. 

Halid, nJ tli:..,c::müştü. Moll:!, 
kc:ma:ooy" f<-di. \Te, bir an bek
Jed. Nefeslendi. 

Bm'Jenbirc !fu.lidin )'el-in&· 
r.ö ülc1üğü Pi°rüldü. Ve, bu ı·0zül
mc ıle lrerabe. <1e şak kiiutcrJnc 

HAI~B 

V ZİYIETİ 
1 Yunanı - italy~n har-

1: ~ ~n ü:çiincu c::;·1na 

-------------~-,---· ----- •. 

.. ... 

n •..• : .. 

I· ~l at, i~in İ( hir t böyle de
ğildi. Çünl:~ }.'.ı:.ı" ~ ı:;J; 1.iintcsi- ! 
ni İ) icc d0Jt:111 :-rmııu~tr. 

Jı'i~~r. künte-~ ı dol< urmuş oı"o. 
i<1i, Hal~<l ö~ le kofar, l olay d<.i
nc...mezdi. 

girerken 

f.:!r~ r Mu..:,.oHniuln t:ı~·i•ı et-
1:;::· il· :: .\ tıu~iirı lıitmi~tfr. 

nnanl Ir l" hıı m.üclıic1 'I: rfıı da. 
Ar~nuH:~~un lloı-tt. 

ıo:.l ct'".ff r. On 
1.' • ntiı. 1 tru ~ •• c. t dili~ lt• ri t;.''"U .i 

yıı ., bilir i:ı:: 

1 - Entcı·nUJ:>yonalfam, l~oz

mopo "tiznı, Komünizm Ye ma-, 
f'onlul gıbi rnc·mh}~olimi~in n~ 

milletimizin büı;yesiue kat'iyeu 
u~ mıynn n cıışei ecııc: bi f ikiı le
rc fılet ol:.uılar \·cya bunların a
mal Ye 3"nıf.liıl<' g< n:J~ bileıd· ı 

'."',·,erek bilmiyerek hhmıet L'<len • ı 
ı(T. 

n iit'<~viıı: l'um:nirl~ı- imi"' ı;ibi 2 _ ;.1aziye a1d b~itün kıy_- j 

zınrn mtuı 

v 

~ YAZAN: L K mai El~e 
te.fcn 

,,.:dtl( fü di ı.nrnn lıii••umla.nnın met.kı e, Pl·ymni Salanın t. bı
m•n-a< i J ı~ ·tle ü '1,if tdiitli;;iru rh l , b~r piç tekmesi a.tmr k i~-1 
il~u e<li~or. 1--·-·--------========----------

lJ:i rii~ CY\"f'1 } i•nar:ı İŞ~al o- 1 
Jmllfn. '!\ prdt lı n bit- ı~ar. !~İi.n

(len.ht>-ri ) un:ın 'e lt!'I~ :t.n fıeh
ht lf'ri :?rıt."-ım.ht ~ıkı nu ... ür. Bu. • • 1 
H l.ir lı<>m ~~t.e~ a'fimda. ht m ı:.- 1 
i.f'<: it;.ind liir. 1 

~imrudeJ:i Yu».an t~uı.rrulll :ır 

zn ulilcn ~ iir.\ıfü· irrlci'tt f t•dt-tni. •
1 ror. (''!rıHti huI".ulıt ara~i tol-: 

~ iauwktir. l'ı•ııanh!ar ı-iiı ·~ Uc 1 
1.2, rJdı miifl'l'2~f'r, I.17,aJ.h ik- f 
m»I Ye m.kJ ye lrnllan fr:-:1 ... il e
dehifülr ı. · J,t rrulaki l aret,iit ll:ı 1 
ı.~t'i m·~ · C" sa!ı:-~u ~l ulıt~ bilir. 

Avrupa 
yangn:ina karşı 

ı aıış tarafı 1 incide) 

hcmdi"ini istiyeeektir. Bu, drJ a 
4:'.VYC iki bir lrnm;;ı ile borç vere
medi·"'; i< in Ciiınhur Hei8i Rtı7.· 

~- . ' 
vdtin bukluğ,ı i.>ir ''Jülci ~cr'~yı\, j 
tlir. 

'H:h HTA~ 
............ ~.--~,....._~~~ 

SABAHA 

Akif :t 

ıcmiyt: e;i bir milın:ndir. 
tiiı.ılist b" tefekkür sa.lıib 

nıssına rCl.b'>men J'_ 11.rupayı 
garb n d yetini n l) i :-& 

linin tlh "a1 bir tim 
" . .\ ı1aın oılt r 1.i C'1l •. 

lcrirni*-
gô 

,~\fa 

11,' al[ ı,,, ·ı k<"ıu.föı ~ô.r ~ 

olm~ 

ı f mil bir J:ltian olclu~)ınu -
etm:r-t.i!·. 

Bura.<l; AJ:ifin ml't.iıı ve ~
nı jmti. al : hlakmd~n müte 
hir c:uk f. alli c.-ımi b r h.'Il'C!k 
Unrlon b~ etmek müna.c;ibfir. 

l"akat Hrl a. r.:!k ~ .. 1 "ıl- :....-~& .. /J1'...Sf!........;;::::.:,__;;.,:,:;_ __ _::.;;.: __ .;......;.~-.Jii~~~ Alh Jllİl~ e>n.hrk Yunan nıiUt>t~ 
1 

kıf'k htıs mil\~oPJııl,: İl!:h n ile 
h:ırb e4lr:or. Yetli lt.ll~ıın. r.efc- 1 

ı"ne knr. ı bir Y ııu:ut ınuhar il,;, · 
oıı he:;. lii' nan by, :.ırt.,:ne_ bir 

Yu.n:aı UÇlJh.,f.miııe{i, , ; moför
m ~\7İ:. a!(; n.i hefi hu,ıthın ıfa , ?.

tiır. Rimı:crı?.l.-~ h Y .umu r:ıı.-

Ameı ikıı Cümhur r:.cisi, son 1 

bcyamrt;ımıa, b~ i_~{·ti ımı.lz~ır.e 1 
vr-rınonın scbebmı ızah etlcı: kı·!l 

<l~iW: 

1 

J" oca };iz' kin Ye "n:\i z d~ 
hali ini illil e bulun. n O 
deyletin'. t ımamcıı ortadan 
rlırmnk il'in ht'r ti.irili esüh3.ii 
miicelıhcz bir oıduyn, son 
I<'hlisalib ·dusunu n:cmlc~ 
ıı.u imi imnetine ~ r dırt1w.!. 

ır. ı leh"'l·, \ e miUc.t ito heı.· lm 
H~sn·ti.cn mahrum, .. lruz iizısı 

ku-ı; etin gi"•·rnerek büyüJı: 

di Mollayı deh tı: :sım le bo
.ı}uyordu. Ve, süukltyip zorla 
altımı. alrn2ğa çal sı~·o ut . 

Dünkii /~tatürk ko .. 
şusuna 178 atlet 

iştirak etti 

Erkek lise~eri ara
zındaki ve te ybol 
müsabakaları 

"E\iı!d.c :nngın cılmn bfr 
hm .ı:ı a . 31 .mı için her h:mgi ı 
h;ı klı:ıı e eğer yruundu. hir bnr.ıı 

'. • - u ... tu~n nıu:::Jı.-
, • ., .,.~ 1 

;.,. t. 1 ar. F vı·wıun parasını hc-
l'D;nı. a l Nihayet, Moll. biraz da l!t>..n

cf s;-;stei;-iyle al,a düştü. Halid, 
hasmını altr alır almn, h •men 
kemmıeye geçti. Ye, bi c:cnbire 
Mollaya kurtkapa.nı g rmcl. te

At.-ıtürk l o• parkuru di.iıı 
1 178 c;ıtletin w. ·rmylc yapıleıı. 

Bır.int:i gel n~rn 10 d:ıkih! rnn
raya kad~ v~·---Aınlfl ın< m- / 
._ ... _ytıae kar.ı·ıandı. Bı.baf:5<> 

Erkek li~ 'er· ; ~ "'nd~ tc-rtıb 

e• ·ıen 'ol :\'b ! ır." r.Tıde <l(\·aın 

ıı en J-r m~llfh ndan istemnz. Yan
gın t. ktcn :-ıonra h • • ·'"".ıt..a 

1'" c .... ~: haMe iFc bor~ı. ::mhibint' 
te• ekkilık iıır ' edilir. Eğer kul-, 
ı. ı ılır..ı)aca.l lıalr: c-.o.l.ı ·:)'!>"' Rom
... .1, .... , ı ı bwı~ı ~.!i.i• tir Ye bil· 

~ctı·. 111:: üın"d }JfıJ;<; ~ 
hnb...: I~ : · ,,..eliyor. Bı ı:.ıralartt 
< çıi n ?' .ı for~ m"isahabm-
11<! i~th ak etmiş oJnıı 724 kİ.<j!tv 
' s riP-dC'n l '.<:biri b cnilmiyo:. 
J<'r lmt bu eseri ibUa edebi 
L;ıkil.! s. •ı"at.kar olan .\laf, 

§1'. bbüslinc ge<,;ti. 
Fakat fe\•lı ade tetikte h• 

C 
'1 • ,_ -c LI JiıJÇJk 

lun::uı. '.J'\ " • 
... ~t..ı. 

H:ılid, kılçığı yer. y ffi(ız lıa

v~ınd.ı. Mollrının W- ım en uç
tu.. Az kalsın sırtüsqi ..r.r~i'a.J!

.9-11 u°tlfC-el üzeıinc dfo .. "tti. 

Halid, dört el ii?.e~ne dü!'Pı:
cfüşmcz bir lece · ~(b" de hal l a -1 
tJ. ÇolaJr ayağ ka: ıı p inden 1 
ko~tu. Hulidin rb. ~bet l: :•s-ı 
r;aguıa yap1ı<:tı. 

Halid, gi.ic b<:lf, l • n!'n eJ ·n- • 
d(•n kurtulup tloğrul. i. ·ını. A:t. I 

1 

ka!zın yCIIili.ı o du. { 

HaJidin, böyle Jul~ıkl. ı:;· d!
Jüp atılm:ısı, hem kiidık molla
ları ve hem uc ıseyircikri hay
retlere diişiirmüstü. 

Ki.ıçiiJ~ mollalar o~~'lnyı ı uu: 

- Y~ be Jı.folla!. 
- Göster ı·cndini: .. 
Çolak Mollanın y ptıi;:ı oyun/ 

harika idi. lhti 1:ır Cnzgıı- bay-
t otkrc diismüstii. i 

Kü ük nıoli" anlan biri ihti
yaı· ti'nzgıra di>neı de : 

- Ust.1. naj;ıl 7. G";rilün mü 
oi1.im Mollayı':. 

Deyince, C< ?..gır: 
- Oğul, bu lnzan rcinnidir .. 

her kazadan Jmıs:lara i•ftir- l. e
den bcdf'n tcrbı~esi miilu:IIC:ı1e
ri f" mdiyc Jr, dar ıntmta7.!HU c-... -
lı<ım.alarııun \ c r. .... ı: ...... 

1 - Kort."ı tiıı (A. l{ı !c.j) 
13,17.8. 

2 - Sdu .. t (Bcyo~'u-ı or) 
13, 2,6. 

3 - }<): (" (lıtletik yıl<l!i') . 

Fener mrn::cllclleıiııdc:n 'fü
naş da umu1'l t~~m.rtc bt ~{ııcı ve 
mill .. ellefJer i inoe birinci ~el-' 
mı'= erdir. l 

Talrun i '1.} e: 
l - Hay< m :tŞll 28 ~a"/1. 
2 - Kurtu11, 33 s·.yı. . 
3- Rclı r ·oDej 39 s .. yı. 

ı 

lfosuyu 4~ atletle vı .. kt"11d•! 
bitirnn lfa~ ı arp::uıa sı oı· A1 u
ta.türle kupa..'il ılc taltif L~iln.i!-1,' 
kroslarda d.eıcı:e }-ap~n atletlc- 1 

re beden tn Myesi direktijl'i.i F'e
riUun DirJm Tt:kin taı·:ıfııH.ı;..n 

madalyalar tc-'~ cdilıni tir. 

Hasan Kaınil tekrar 
fudbol . 

aıanı 1111 

oluyor? 

u l!j - lr:, 1 - 5 
rn .. gllıb etli . 

.r. _z.~\;.;uı ıe r arasın-

daki kr. osJar 
J/ ktcblc!· :p·;~:r.n .. ki J:ı~ı~u 

tlüıı 'l'ic.:m et J;' dn:eo~ ile vW yet 
Jla' 1.ı :.rn ı d:, :« r .lcı • Bıı 1.o
:: u~ .ı 20 nHkkblı ist.iralr dt". 

ı 
uırf.11,ıvetkriııi ı1o t \'P elli~ -. . 
n~.n a.\ ni fa.lHlfr- Jıi<sff"r:') le ı. r-

H • ·iııi ,. ı r. uyi teklif ı>der.,. 

Du : ;;tl<;ı ~c Ci.inıht1 1· P..ı~isli~i

n iiı:föıt:i.i. ı~• fa in~fü· p {'oi!cn 
Ruz• e11in 1ngiltcre~c yaıdıına 
U(: katl:u ehemmiyet \·eı·c.ligi 

'c hu iı::i bir ticaret hclinden <:ı
ı. ı mış < lduğu nH:ydanda.dır. 

Kül ı ki Amt'ı'tka bir scnc:denlıc-' 
1 - Almıcd ıs: ıı ·a~ m<•ktcbi ı 

6.::iG. 2 - N". ı. ıl: (fü .. i.ıat .... <:). 
:; - . J\fuü ır~ık). 

ıfo:; or. ı un:mlılnr, dı"ı.~ :uuu 
lıh., nPıı ,., ••••. ~ "'•·"" .,,, Y.n.tıl la
''· ·1~. fıüı-.ri~ c t :!~l>lariyiı ifClı:tr / 
c tlthf.lirln. r:sk:ı{ lmn 111'4-ı 1 ~l..
b r it-.J~~ l ..:ı ;, ınal,iuı-- ... iniıı il{'ri 
'e> ~t,.ri ~rr•htfoiu »iriıiı-iıtc ıııü
~:n i c h~•~ maı..,ı.H "iihrehllf·~ i u
mıf.na.m: ~ıclrr. < fü,1,ii .\..i

0

ö"";f\2- • 
cht f t. r_, :-n (1 <l 1•-.111 ıııı t ııı;Hu . 
ta·:ı1·m ı ı .. :ı.··~, .. nıtfa 1 !ı· ;._ilıule ı 
ı<c•ıı.t <_tt_ı!:i mt .:.;fqıi A:-m.n:~ _ [ · _ J.ı 
ı ıi:fa ııo :>~ ll:ı L.tı·:Iı ı.·!..,f\ .... (li, Tl Y TROLAR ıı . ......... ,_. ....... -" ......... _ ... _.. ..... _:i 
ur;~füt ~~·:..r.•k t4f!lıh~t ;.ir.ı1isı . ş h 

_ T:ıi un . i~ib:~ı?~:e 1
1 

"riı cili.~i 1 
h«b .. ta~ ıkincil;_gı Su . t rn ı.-
tr·lıi ÜC'iiı.ciHü~ü uc 1:,ı " liı:.e~i 
~•:ızaudı. 

hıılm ırı-ritr. • •• e ir 
--·-·- _ ~ı ~ Hyatrosu 

Davet temsilleri 
Tec:iJ::y GnH·leı· Biı ii·:i mnu- 'I'•·ıı.d)! ~ı Oı·am Kı mında. 1 Aııadolu KulUbü gUreş- mi kft"ıı!iğınc.lın: •c '.!l/12/l'4t ı•ııı .,rtesi ı•üııü ak .. 

Çii&ri lzmite gJHi 11-i-~41 Curnm·te•·L s:ıat 15 ~ .. 1 20.3u ıia 
ırıı 

Bu s~.l,alıki <1oh1 • tro ·yıe A-' ir-ın 20 ye k.ıci::ır Mahiı:n sı 111n- A 6 0 A L 
İ•,fi1'ial C'addesi lrnmOO.i nuclolu kltibüı.r n ~lir~~ takımı Jr.ı:ııı 'a. \'< reı,:eğiıaiz yıllı}.: <:ayı- kı nuncla 

İzmit~ h:ır, ktt ( d . krmr. lll)~n C:ıvctiyclcriıı1, '17.amrımJY. :'I /1 9/lS~U Cum: rlc i gü•10üz 

Gid nler f)G ki ı 1 ran·i IU>.p- 'e iilkümü~.ii H;ven!er. her gliıı, S:ı:.t 14 <fo 
dağ, 61 kilo B~ı}Mın 1'opçuo;} Siı itcci !)alıinp:.ı~;ı oteli ~ırfün • OClJK OYl'NU 
Ilı, 61 kilo Pr.}i Ş<•r.ol, 66 kilo l'o. 61 dnı : l .. biliı l<'r. 1 28/ 1 :! ı: o ( L ı :ırt<-si cürıU rıkş:..ncı 

1 "' t '.!(l.::o da 
r~. ı..,ıb D ·ni-.ır.en, 72 ki?o Yavuz I Umumi };i.üp 

1 
ı• • .\;o::A IfAZRE'i'L't;Rİ 

Kay."lar, 7!l J-iln Jrfu. ,r,fa Çakır =========.:::::=:::::::::::::::::::::::::======:===================== 
oğlu Ye 87 l.ilo l e~nidir. l O 

lfaftl~yc .A.mı.lolu kliil ünün ,-Z BU G N DM• 4 '*& 'l 

mcktcdır. ~. mcti bli~1iik bir yıldızın hari- 1 

1 

1 
1 

son~·a o1duğu gfüi.. 

n.ı. ile m~~ :--azılum• ı ı mu.va:~ 
h.:ım~:<.11gmdan mü b:tk~ ya I!. 
!irrlc etıncıni~ir. Biz •. t Maaı 
\ d~ilj b ınun ic:iıı A' üe mi:!!: 
t::-ıc 1 <'<ıİ.) •• Akif Anl·anııı; 

d~r ı>v'>::ıl ı .. ı aı~.ınmla sık~ 
•·'.f c<, 1.:.n < ('1 gru.n;ıda,. gi" 
cc kuj .• r :v :-le htil.iül }..fa~ 
giifte · •ı.i :rn(·yt.iann geU!'iyo"" 

1 :\·r· t ~37 .. Gnz"nin riy7.S' 
tiıı<le hınJan:ın mc. lir::te Mi2.: 
ri · Vcıl;:ili v~ <?!lsiz hitabe~ bt 
rdi hLrlrns tarafından m~ 
Hmndnlhı.lı Subhi asu· :.ıgır - -
siiye c,:ıh.r: l: okumıya ba.şJry.o· 

I<orl<ma ">Ünme-z bu ~'lfalı,Ja;ıal'. 

;\ üxe! : l anrü:.... 
·filld '< .. killeri, ayakt~ 

• ve lnır.:fı k'.mlc, vecdidnde ...... 
Hc.tJ· larth <lıl' ki .Aln::.;·y-. 1- Jiyorlnr. T 1.--rar cttiriliyo.:.. J 

Ben, böyle rıehlinm görm(.ıc'lim 
şımdi}c kadar .. 

bas kan~ Necati Oran ıiyn" t et- MELEK 111 Yru; itibarile?- üı;:ük - fal;nt kıy- j 
Anadolu klübüne menı::tıb gü- '"'1f'i.emasmda kalal'l:ı dolu nefis Filmi. 1 

Vefa - lı"ener:tx.b<:..e mac:ı hn- reHçiler !zır.itte ldmanyııru.u gü- SIIİRLEY T~MPLE' nin 
knamin cez. i:ıeyeti tara(ından ı·ecc;iJeriylc rr.:r.ar güı ü ku-şl- yaı atlıi1 ve tum:m1ile renkii 

taıy2 'C .Japo!ly:ı a~mu ki ti~ ak i<inde geçen bu dakie-
1 <klu:, A1· cı·.ikıyı Çine ''C ln- I.,1·u. u sonıu 1stiklru M:u:şı. .I.· 
giiteıt:·e y:-ıd•mfüın alıl .. o_'-n r.l; k:fiıı hii.\ük e.scıi ittifa'b ara."' 
iiz{'r iJan ediitiiği r-izlenrnı rnic;ti. kaiml c .l"nıi.1 oluym·. M 
Amerika Çmc de İngilt~rcyl de \·cJ~ili tcrıdisine veıilınesi t~ 
ya.rc~Jnıiıu eı'siltect.:ğinc aı•t uıını~.-1 ı ür eden lıcf' yü:ı: lira.~ 1 AJjfu 

tu·. \'t hütüıı hu tcb<lillere ır· if,- alnıaı::ını 1 !c.:a ettiği z.an.ıün 0 
rııcn cht:r k rlJC ;;h mek menfa- l'eti k: fiycdc retlediyor. F~ 
atine uygun olur ve hru:biu hı- snnradnn (jğrcniliyor J-i LOJl.:· 
gilterc t[lrafmcl:.m kaz~ınıJm; ·1 ı·:ı teklifi vukubulduğu un:m:: 
idn 7.rtr u--i göriiııür~·e lrn1 be <l'"' cebinde bin>z Cv-t'el bir m, 
girmeJ-tcn r:ef.inmiyecektir. ~mdan üdünç olarak a! • .-;t 

Oiyc c~vap \erdi: 

BüyUk Mollalar, boyı.ın<lurul;:: 
fashnda SC\'İnç içinde bulunur
larken birdenbire inlı.isan haya
le uğramı~lan'h. 

Çolak, f('na boyundw uk ~c
mi8ti. Fakat, kücillr boyu de 
Krnburdan bunun intfü~ın nın 
almak kararmı \·('rmlşli. 

Nıtckim C'o};: sih rnedi. E hi1.;i
mi e getirerek iri govd 1 has
mına sıkı Ye, zo0 I bir ibo~ un
dunılr vur<lu. Aman Allah ne 
boyunduruk ... 

iki :ıy boykotJaJtdmlmasını ken- ı-la~.a<:akla.rclır. M A v in K u s 
di vazife ve •;alfüıiyetlerinc mü- = : 
dahaJe addederek vazife::-indcn •• • 
istifa eden futbol ajanı HMan o L u rv~ r: z ( ocul ların <let;il, gen lr-rin ye hüyüklt•rin de u;vkle 
Kfu:nilm ycıinc Nuri Bosu<lun _Me ·hum :,,·u :ıt Yrıhy~ Malt al ~m~ ~e' ~-re\ e gCirccc.kiel'i c:ahcserdir. ' 

inha edildiğini • azmı§tık. cşı \"C A bdı.ı-1 ~ı man, Poktor ====:==========u=g=u=ıı::s=·:ıa~t=l==d=c=t=e=nz==il=f!=t=lı=m==a=t=in:::e::::::::::_,:;;ı:::::===·==H==== 
Gcncl dircktörlükre C<'z:ı Mahmud, merhum Alı ,.1• Halit 1 

~ M:ılta'ııın ::..nnc-l ~ l ı B h ff su·· MER s. tahnıatnarn•~.nde yapılan lıır SENiYE MAL TA IJ a a ;n5ffi3Sl0Jn 
t.adiLi..t bun' :ın oonrn hakemin, 
ha.kem koımte: in üç ~nsının 
daJJJl olacağı h yet t rdın
da.n CC?..alanwrıJmamnı ic.ıb et
tirme ·tedir. 

Bu v:ızıyt tc 
bol • .ı.jrull H. 
vazıfemne 1 h ar gel e 
Bosudun <la bnJ <!Dl komi ı.: 

çalı" cağ1 lı.ıh:J alınmıştır. 

Her FC-.:n"c'a ~alonuııu ba~an baş:ı do1clurtan 

DEANf~t O UR B 1 N'in 
En son \ c cıı glizel temsili 

Buna k.::.r!]ı ."ı ponyarun durn-1 lira,h:n ba<fl.a para.•:ı yokbr:. 
mundan ballf5 •lnnuyor .. Japo11y<' Akifin ) alnız bu sayd1•"i11nız 
"~ A~etfüa <lc;nan11:1:"~.arı a:asm-1 rafkrı, tebcil ile yanına Jdf~. 
rl,t J:.ıır nmbı:ı e:-e gulun~ hır ne-ı cdeı ken duha onun "milli s:ür-. 
ı..ke Ycrir: J~ugüıı Juponsnınn c- Yasfını mcyzuu bah .. etmeclfü L
lındc 9 rnffı hnrp gt'miı:;i vr:r-ı l-ifin aruz 'ezuini sühuleı. 't'e
l ~n_Amerilmda 15 suffı h~rb ~e- J;'.,.ı:ct dht~nden en i~ i istiruaJ f'
mısı ,·m·clır. On fancsi 1ezgahta-ı elen ~- ir~miz okluğ ::.nı. Mfü:i&
clı ·. Üuiimfö·dt ki ı;·t.•ııc lıitec k- lei Milliy<!<le 1.m·vei ı, ıeu>rya 
tiı·. Ye,!" tnnt.si l~'~ yc.."li::; p. ıiql ile 01Jum.ıı ve k:1J 11 imm-;o 
cc1il.rniı:.t·r. _z rhlı. l:runız .. !l ·ı·i n.... <ll:l 
~ amn lSC 1 I QL '1 ıb;.u uttiı•. 

:t :.nın :i~e 17 de 1 ibaıettiı. 1 

L.~ 1 

c~ ve~ 

(; yfa 6 <-'"U[ 1J S 

. .. 

' 



-SO "yet Parti Kon
gresi dün bitti 
lltelif IU'zalann di· 

leklerl bit edildi 

H aheşi tanda 
karı klıklar 

Kongreye ~ dilekler 
bakkı116 riyaset tarafmduı 
bir mwluıırritllnil llliiiclall 
llıeyanaf:b. "'*'-*--= 
"- Malfımunmdur ki dilek· 

ler tetkiWan -Oail, JWliye ve 
Kasa~ ..merek 
gelir ve bualar umumun net'ine 
m~ ~her yunt.: 
c)qa~wbMt.oldu· 
itı ylerden ~ cihetle 
haylı ~ktur. Kongre dlnldl ~
timamda dilek ....,mm tu
dik etmUJ oldillu bu iatek1erdm 
bır çoğunu göııdea pçirmit ve 
kabul etmitlJr. Bunlann ara • 
-- pbuk ~ileoek olan· 
ıar bulwadutu gibl bem• ya • 
pdum~ kısmi .. çoktu 
icra i~ aislMıtAID kolay o
lan ve bll~ bir muhiti veya 
bU,wc.;e bir camiayı alikalM • 
dıran işler ea ene! yapılır. 

Kolıgreye anedil• ~ 
içiDde bir semte. bir Dwiaiı,P 
ve hatta 1rir sokaja aid .öaliıi&n 
vtt 'buDlana ara8liada cidden ha· 
yatl ve mibim bWwaalllan P· 
tur. 

!!EZ 
...... _..............___.,,._ ..... ~-
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MÜTEFERRiK 
Karagöz hakkmda 

konferans 
Şehremini Halkevmden: 
Evimizin 28-12-1940 cumarte

si günü akşamı saat 20,30 da 
muharrir Cenıaleddin Server ta
rafından (Karagözilıı Türk te
maşasında yeri) mevzulu biı 
llonf el'ans verilecektir. Konfc
feransı müteakip temsil şubesi 
tarafından bir piyes temsil edi
Jcccktir. 

Mühim bir konferans 
29 Birincikinun 1940 Pazar 

günü saat 15 te Cümburiyet 
Halle Partisi İstanbul vıhıyeti 
idare Heyeti Reisi ve İzmir .Me
busu Reşat Mimaroğlu Şişli Hal
kevinde ahvali hazıraya müteal

939 va 940 senele· 
rinde yapılan yollar 
İstanbul belediyesi 939 ve 940 

senelerinde belediye ve nafıa 
tarafından müşt~reken yapılan 
yollar arasında bir mukayese 
hazırlamıştır. Bu mukayeseye 
nazal'an 939 senesinde 320 yol 
yapılarak 1.245.956 lira ve 940 ı 
senesinde 286 yol yapılarak J 

1,257',494 lira sarfolunmuştur. 

--»O«-

Hollandadan radyo 
ve ampul geliyor 
Hollandaya satılan 100 bin li

ralık tütüne mukabil bu mem
leketten ayni kıymeHe radyo 
ve amııul ithal edilcccktil'. Bu 
mallnrın ilk partisi yola çıka-

f ENi SABAH 

ARŞIMIOIS müessesesi T. A. Ş lstilılll Caddesi No. 30 34 

Şair Mehm.ed 
Akif 

(Ba.ş taro/ı 4 füıcii 3aYf<tda) 

iÇKiSiZ SAZ Borsa Kıraathanesi 
Nezıh bir aile salonu oları k•raathanC'mizde her pıızar s::ıat 2 den .G ya 

kadar memleketimizin tanınmış bay ve \ı;1yun san'ntkfırlanndan mbte
şekkil mükemmel saz heyetini cllnlemek fırsat.mı luıı;ırmaymı7~ Ayrıca 

halk' tıll'kulcri tanınmıs s:ın'atkllr 

Malatyah tanburi FAHRİ 'yi dinliyeccksiniz. 
ran ile anmamıza kafi bir sebeb =====~~==============================~-======-
teşkil eder. Satıhk Meyvn kurutma Fabrikası 

lştc böyle bir Akife karşı en 
haksız iftira ve isnadları reva 
görenler hiçbir memleketin 

Tümel Türk Meyvacıhk Limited 
Şirketi tasfiye memurluğundan . 

öz evladlannın fikirlerine terce- Hali tasfiyede bulunan Tumel Türk me)"ncılık limited §irkeUne _aıd ol~p 
man olmamışlardır. Büyüklerini Rl:zc vllfıyeti dahUlndc Pazar kazasında kfıin meyvn kurutma fabrikası bı
tanıyan, onlara karşı hürmet ve nnsı tekmil tcsisatlle birlikte açık arttırma surelile müzayedeye Jtonul-

.28 Dirincikfmun 1940 

Kızılay İstanbul deposu direktörlüğünden: 

1511 ve 16/1 No. lı 

OYUN 
KAGITLARI 

MaQazamızda düzUnesi 1922 va 

Destesi 
tazim \•ecibesini ifa etmesini pek muli~::zkür fabnka K::ıradeniz sahilinde 4260 ve 2686 metre murabbaı Perakende olarak satılmaktadır. 
iyi bilen gençlik bundan dört se- arsal:ır üıerine mşa edJlmış olup 3 ııyrı binadan lbaretür. Birinclsı 1092 Adres: Kızılay Han No. 20, Yeniposta.ne karşısı - İstanbul 

181 kuruştan 
ne evvel ~ok soğuk ve yağmurlu ikincisi 121 ,c uı;i.mcüsii 704 met.re munıbb:ıd:ın ibaretUr. .. . .'-mmmmİİİİİİIİimİİİİİmilıimıİliilİllıİl••••ııil••••••" 
bir havada Akifin tabutunu Be- Kuv' ei muh:ırrıke müt'Cddet 5'0 ve 85 beygir kuvvetinde iki dizel rootörıle 

1 ak temın edilmekte olup mcyva kurutma t.esis:ılı dn tamam bir hald_e bulun-yazıd camiinden a ar - omuz- _
1
_ ..... ...,.,. 

maktadır. Fabrika hemen bcmr.n işlemege amade bir V81.A,,7<>~·. 
larına bile indirmeğe kıyama- Tamamının kıymeti muhamminesi (l l0,000) lira olan fabrikanın 

lik mühim bir konferans vere- rılmıştır. 
dan - bir emaneti mübareke ta
şır gibi elleri üzerinde Edirneka-

3/2/1941 tanhinde .:aat ı4 de Zir:ıat B:ınkmrı İstanbul şubesinde açık art
tırma suretıle muz.:ıyedesi yapılacak ve arttırma becleli mu_h.amm~n kı~e
linin % 75 n.i buldugu tnkılıı de tnlı\.ılııe peşin para muknbılınde ıha.le 0 u
n.ıc;ık ve bedeli müzayede muh.unmeıı kıymetin % 75 ni bulmad~ tak
dirde eıı ce>k arttırnnın tanhudu oaki kalmak uzcrı' mü:t,roredc 15 g\Jn uza
tıl<ırak 19/2/941 1,gunU snat 14 de müaıyl.><leyc devanı. olunarak her ne 

cektir. Çok enteresan olan bu 
konferansı okuyuculanmızn ta\•
siye ederiz. RADYO 

Yeşilay çayı 
Yeşilay ve gençliğinin yıllık 

çayı, kurban bayramınn müsa- s.oo 
dif 11-1-941 cumartesi günü, sa-

8
'
03 

8.18 
at 15 : 20 arası Maksim salon- 8.45 

28/12/1940 CUMARTESi 

Progr11m 
)iaberler 
Muı.ık (pi.) 
Ev kadını 1 

larında verilecektir. Mevsimin * güzel bir eğlencesini teşkil ede- 13.30 Program 

cek olan bu çay Yeşilaylıların 13·33 Muz.ık 

19.00 Konusmn 
JH.30 Haberler 
19.15 Müzik 
19.45 Muıik 

20.ıs Rnclyo ga., 
zetcsi 

13.50 Hobt,rlcr 
ve Yeşilay ülküsünü sevenlerin 14 _05 Muzik 

bir arada hoş vakit geçınneleri- 14.20 Muzık 
ni, içkisiz nezih fiCkilde eğlenme- ıu oo fozik 

lcrini temin edecektir J8.00 P~gram 
.. m:uraar kolundan: 18.03 Muzık 

4.1.41 Cumartesi günü saat 18.40 Mü21k 
14 te Divanyolundaki çocuk kii
tüpbanesi bınasında senelik u
mumi toplantım1z ynpılncuktıı 
Azanın v..nl'l'".i; 

Ort.akoy Fıkarnptrver cemi

20.45 Tem il 1 
21.30 Konu ın:ı 

.!l.15 Rml~ o ga-

yetinden: 
22-12·940 tarihındc ynpılan 

kongre toplanbsının ekseri~ et 
tenıini için 29-12-940 ı>azar gü
nü saat 10.30 a talik edildi~in
den muhtc!'('m azanın aynı gün

--ö-

de teşrifleri rica olunur. 

Kr. 

Bn~lık maktu olarak i50 
Uirhıd sayfada santimi :>oo 
ikinci ,, ,, 3.:ıo 
Oçüııcü ,, ,, 300 
Dördiincii ,, 
ne~inci ,, 
Altncı 

" 

,, 
" 

100 
;;; 
.jO 

lsv~ç ve Çekoslovak- ı 
yada n çivi ve çinko 

ithal ediliyor --------
" 

pı mezarlığında onu Allahın rah
metine tevdi etmişlerdi. (1) 

Şimdi temelleri ntılmış olmak- bcdc11e olursa oL;un IX"'İn para ile gayrı menkul falıbinc ihnle oluna
la beraber, Akifin mezarını zi-

"dd ı e:ıktır. ,,, 
7 5 

be-
yarete gidenler uzun mu et Muz.ıyedcyc ıştirak edecekler kıymeti 111uhammenenin 70 • • m 
başıucunda bir kırık taş parça- tindt' pey akçe"i veya milli biı· baTik:ının teminat mektubunu tcvdıo ınec-

sı bile bulunmıyan kara bir top- burdurlur. . !ite 
Kcndısine ıhnle olunup da nıiiu:ıyc-dc bedelini derh:ıl v~ycn m~ . -

rak yığlnı gördüler. Lakin bü- rlnin pey nkçcsi 'lit'rılmiyeccgi gıbi ihale kıırım fes!ıolun.ıcng;_v~,'illıdısın: 
tün ga~Tet ve endişesini haya- den ev,·eı en yuksck teklifde bulu~Eµ\, l\ifr~r.,ziöimn~.sa veya bulunmnzsa 

tında v.1.tanın ve milletin itilfı.sı mng:ı razı olur:ıa...1Ul'tı€'müznycclcye çıkarıl, rtık en çok artımına ihale olu
yoluna hasru vakfetmiş olŞJ:J f tr.km,ı her iki hnldc biriıuı ihale edılcn kim c iki ihale aı~sındakl ! rk
Akif .daAfutôı1i-K ht 1 dnn v~ dıger zarnrlaıı!an ıncsuı olacugı \C f, L'1 m::ıl(ım:ıt nlmak istıy~-

. ~e en mu eşem lcrin 30/12/940 t:trıhinden itıbaren Ziraat B.ınk:ısı 1sfanbul şubesi Hukuk 
mezara sahıbdı: MUşavirlıgınde ınc c ud "c herke c açık şnrtıııımcyj gormC", fö:crc mfırncmıt 

h h' n ı t ·~ ~ • ..,u "\' "-• f (l" rck ctınelcrj \ C f:ıbrık,ıya nıd er nm ı \.CrCi \.l' ru Um IU ı v e 

a...ıu \ a .a.n ıye Can tckliflcrının muz. Y<dcdcn tcn"zı•~l,.:o~l~u~.,:ı~c~";::''!:::::.::::-===~==-:-.:===== 
'\iert•n (•alinin ===:::;:;;:;:::~ --- ~~ 

Kuli.ıtı\i ehil ,abu• 'fın'fiCtidi~. " lStanbuf defter<Jarlığı muame}e Ve istihiak 
(1} Rf>mzi ~fendının: 
Narmedildı rlhlcti tarılıj Remzi 

noktodar 

Kasrı cennet bcytldır şair Men· 

med Akifın 

Mucevher tarihi ve Hını tahollüs 

eden hakirln: 
Fanly;ıscn Ah ile tarihin itmam 

eyledin 
Mehmed Akıf hO deyip flrdc111e 

rihlct eyledi 

T:ı·mıyeli tarihi vefatı t:mhlni 

göstemıcktedır. (Son mısra 1349 

dur. cAh da 6 dır. Mecmu 
eder.) 

vergileri merkez tahakkuk şefliğinden : 
lı y~rinln Verginin 

Adı ve soy adı Işı adresi nev'i 
Ynni H:ıralambos Etajer ve hokk:ı G:ıl.ıta cskı Gum-

takımı ım. llit- ruk soknk ôğul 
h.ııı lO uçüııeü hanesı. 

k::ıı. 
Yukarıdc1 }sım \ e adresi ılc işi yazılı mük••llef yapılan ar. lJı :ıd:ı 

bulunamamış ve yeni adres.ini de şubeyı! bıldırıneıniş olduğundan 938 _ !)"!) 

)'llları t::ırhıyatına karşı vaki itir:ızın tctkikıni.fo şifahi izahat \ermek Uz•
re 15 gun zarfında Galata Hudavendigar h:ııund:ı (3) No. lu Wr:ızl:ırı 'tet
kik komısyonuna muracaatı !uzumu komisyonun 16/10/940 t.-ırih \c 1750 
No, lu k.ıı;.ırı ıktiznsındantlır. 

Kcyıiyet 3692 sayılı k:ınunun 10 ve il inci madde>krine isUnadcn t~b-
lii( yerine kalın olmıık uzere ilan olunur. (12461) 

Baklavayı icad edenler, bugiin; 

Kırk Kath Hacı Bekir Baklavasını 

2 

• 
8 

1000 -
7~0 -

600 -
!50 = 
ıoo -

t ~ 

~/. 

-· ~~ı:l 
'{ • .., 1 

_ }\_ ~J' 
Türkiye iş Bankasına pa, ·- .. . . -~ 
tırınakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, ayni zamanda taiiinizi 

lsv~ten 400 ton Cl\"İ ve Çe-ı 
koslovakyadan 500 ton çinko-
nun ithal edilmesi kararJaşt.ırıl- , Umum Devlet Hava Yolları 

Talsalardı, kendi baklavalarından ne derece üstün 
nu anlamakla kırk kat yerin dibine geçerlerdi. 

olduğu- de denemiş olursunuz. 
mıştıı·. Bunun için lüzumlu ak- Müdürlüğünden : 
reditifin açılması Maliye ve Ti- 1 Ankııra - Yeşilkôy - Adana meydanları asri tcııvir vasıtalıırile teç-
caret Vekaleti ile 1svcçteki ih- hiz edılccektir. 
racat firmaları arasında tam 2 - Tayyare mcJdanlnrınd:ı kull:tnılmak üzere kar küruyüeu m:ıkinc-

lcı ı :ılırı:ıc:ıktır. 

Her iki iş için tcklifde bulunmak istiyen firmal:ırın fenni s:ılahiyetlc
riııi i~bat etmek şartilc pliın \ •' ız:ıh~:.ı :ılabılcceklerj illin olunuı·. 

ALİ MUHİDDİN 
HACI BEKİR 

Keşideler: • Şubat, 2 !.Ia-, Xwnbarıılı \c kuır.barasıl. 
Yıs, l Aiustos, 3 tklıı ıtet- bes:ıplıınndn en ru t il! li-

rin tarı hlerlndc yapılır rarı bulu" n 1 r kı. r yn 

d." 1 1 1 ~. 

..._ bir anlaşma temin edildiğinden 
bu maJlar kısa bir ?.amanda 
memleketimize ithal edilecektir. (883ı) (12066} 

Merkezi: Babçeknpı, .şubeleri: Beyoğlu, Jfaraköy, 
Mısır <Elkahire) &ml!Wa""ınıı:E;ı;~~d!l!S A. C•m:ıl .. ddln S;rnçoğıu - Neı:riynt Müdurü: Macid Çetin 

Q 

Çünkü bu defa da mü-
tusebetsizleri yere yuvarlamağa 
teşebbüs edecek olursak yakayı 
ele vereceğimiz muhakkaktı. 

Ne ise ikinci bir gürültüye 
meydan kalmadı. Tren hareket 
etti. Fredrih: 

- Oh yine yalnız kaldık. 1s
t~iğimiz gibi yatıp uyuyabili-ı 
nz. 

Dedi. Ben: I 
- Merak etme arkadaş. Bu 

haşarılık bizde varken hic bir ı 
yerde z hmet cckmcyiz, yoksa 
· ·miz fena. 

Dedim. Arkada. ım sordu: 1 
- Niçin Alferd? 
- Öyle ya, Viyana istasyo-

nunda bize tokat vuran herife 
güzelce bir dayak attık. Tcrpi
ycsini verdik. Şimendüferdc bi
rimle alaya kalkışan kırk be::;
lik karı ile kocasına hadlerini 
bildirdik. Şimdi de uyku ara -
sında senin yaklannı hurda -
haş eden herif ile arkadaşlarını 
yere yuvar!adık. Araba bize kal
dı. Yoksa sessiz sedasız iki bu
dala olsaydık hiç bir §ey y::ı.pa
mıyacaktık. 

- Çok doğru Alfcrd, biz bu-
.... 

s=aa , i'i'"imsM" -

Bir çalgıcının seyahati 
118 

biyeti haiz midir? 1 
- Hayır! Ancak o :t.likaella

dan terbiye alabilir. 
- İşte bu olmadı! Demek u

fjaldardan biti bana hakaret et
se Herta o herifi kovamıyacak? 

- Öyle! 
- O halde ben ne şatoya gi-

rerim, ne de Bertayı alırım. BPn 
uşaklar ile bir olduktan sonra. 

Fı edı ihin gayet saf ve iyi 
kalpli bir çocuk olduğunu beş on 
defa söylemifi idim. Zaten hal ve 
tavrından, sözlerinden anlaşılır, 
tekrara hacet yok. Şimdi böyle 
bir çocuğun inkiı:;an hntırını mu
cip olmak iyi değil, onun içın: 

- DurFredrih o kadar ace
le etme! Vakıa Berta şimdilik 
bir hizmetçi kızdır. Senin ile iz
divaç ettikten sonra o da bir 
mndma7el sırasına geçecek ve 
uşakhr i.izerindc hükmü cari o-

lacaktıl'. O vakit sen ~d~e~b~c~n~i:m~-~A~ı~·kZalld~•u•nıızı ~fllikllii·rıııii•m•u11v11afllıakııl·. 
gibi mösyö olaı.:aksm. d: Fı edrih yere eğildi. Ben nr-

Dedim. F'redrlh: frnsına çıkbm, bır müddet lam-
- Yani uşaklar bana bir şey banın etrafını muay('ne ettim 

yapamıyncaklar. Dedi. Hiç bir delık yok idi. · 
addinc mi düşmü~? Bi- Fretirih: 

nn.enrtler·Jı pek sıkıya gelıı isek - Olmadı mı? 
herifi bahçenin bir kösesme sı- Dedi. 
kıştınr, güzelce bir dayak tn a-
tabiliriz. -- Dur arkad.ı. üfltyecck bir 

<lelik bulnnıadını. Dedim. 
- Ha öyle söyle. _J~'.tmbanın altı yusyuvarlak ve 
- İşte böyle! şimdi yatacak b_utun bır <'amthn ibaı et idı. E-

mıyız? l ı 
ım e ıuunyeı1e l'tti!!inı su a la 

- Benim hala uykum var. lamba yerinden oym~mnğa ba~-
• - B ım P ovl<'. lakin pis l~dı. Bira? ?'ukıııı <iayanuıın ve 

lamba da gozümti kan.un: 0 a nıa :ımtl,ımıı IJır YPt(> merbut bu-
ni oluyor. Junmadığını anladım. ' 

- SöndiirPlim. n· 
~ır ·aç dakika lambayı cıkrı

-Ben de 011•1 dıi. i.ıııu) t ı um, n1Pagını diye ugramış idinı 
fakat nasıl yapmalı? Fredrih: · 

- Sen yine berıim E>ırtım çı- . - Alfeı:d. ça~uk ol, belim ng-
~:::::::. lambayı tifl yi o dil- ı.ıcıı. ~{enclinı hır hayvan G..erin 

cı n ı ı Lrın dı, orsun? 

• ' yer. ı H. Bekir Cıırsoy ::ır ve C.emaleddln S.ar;;ı.çoğlu nı:ıf:>a:ısı~ 

1 Ey ııe yapayım arkada§? 
de<lim. Lamba yukarı doğru gi-
diyor. aşağı gelmiyor. 

- O halde yukarı dayaruver. 
- Ya düşer ise? 
- Adam sen de kimin umu-

runda: elini çabuk tut. 
Fredrihin dediğini yapmaktan 

1 
ba§ka çat'e kalmamış idi. Lam
bayı altından yakaladım. Kolu
ma amudi bir vaziyet vererek 
birdenbire harice doğru itiver
di.'rn, lamba epey ağır olduğun
dan bu i~ esnasında kendimi zap
tedemedım. Paldır küldür yere 
yuvnrlandım, Fredrih altımda 1 
kalmış, canının acısından: 

- Ne~ beceriksizsin be? Ça
buk ayaga kalk, kemiklerim kı
rıldı. Dedi. 

s 
damları mı? Başka biı- pençere-
den bU:. ka~: ~ { 

- Yuregını agzırna, geldi. Va .. 
g_onun üzerin_dcn bir araba ge-_ 
çıyor zannettım. Bu mıinasebel' 
sizlik nedir? Ne terbjyesiı Jıay· 
van adamlar var imiş! 

Diyordu. Ben Fredrib ile lıiQ 
ses çıkarmıyorduk. Derken nez
leli h~rifin kansı öteki pe.nçcre. 
den bır kadın sesi işidir işitmez 
lakırdıya abldı: 

- Ah madam hiç sormayınız? 
Akşamdanberi karı koca bir 
la.bza uyku uyuyamadık. 

- Camın şu yanımızdaki kom .. 
partimana iki hayvan koymu§
Iar, akşamdanberi giiriiltülcrin
den durulmuyor. Şüphesiz yine 
o heriflerdir. Hele bal· kabahat· 
lerini biliyorlar da hiç ses cıkar· 
ınıY.orlar. 

öteki kadın: 

Arabanın üzerinde daha ziya
de giirültü ve şangırtı hasıl ol
mus ıdi. Ben ayağa kalktım 
Fredı ih de davrandı. Bu sıra~ 
haıi<'tr.n bir takıın sesler i~itili
yor id ı. Ezelim le karısı bn vılan ı 
nezleli lıeı if: w 

Canım yin" ne oldu? Yinel 
mi o cab1n herifler? Aman Ya
rabbi ! Yok a bunl ı y b n a-

- Evet, evet! Meydanda kon
doktör de yok .kı şikayet edelim 

Dedi. lki ke..-lın muhavereyi~ 
pcnçere ı ıblakabnı uzutnuş1ardı. 
Ne.zlelinın kansı: 

(A!k!ı.sı var) 


