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=> 

Rus tekzibi •• 

1 İDARE Güzel Edirnenin ebedi 8000 italyan 

askeri Ta.-.s ajam.ının tekzibi, Sov: ·-yetler Birliğini~ hı ~ ya.'11 • 

kurtuluşu yıldönümü 
+ swJç *i!iiiMi 5 

l\lacaristanın hQler misakuıa 

utanı n J.,~rmesin•· twvt ır~ ~y vemıe-

teslim oldu diğini '\'e rn.z1 obundığm.ı te-
ınin ooivor. Ftik • ...t arom her- --kU'i giW o da ~~st~!If! 

Yunanhlar Görice-J\lilı\"<'r tabiiyt•tioo gırdignn • bulag lıa.ber aldıkta;, sonra hu me- 1 t.Ne Jıakkıu~ ae duşünmüs-
1 tü 9 r. 

J B&i=a '*'l»·· RC -
vwıaıı:nöseyi~OıhidYA~. Korgeneral Ali Rıza Artun-

dan başka iki şehri 
daha zabdettiler 

-o-

DÜN EDİRNEDE FEVKALADE 
PARLAK MERASiMLE KUTLANDI 

R :ır· · e· 1 s o~:!~~a;~::a~~ih~ kal bir beyanname neşretti 
ver kaynaklarından 

çıkarılan bh haberi ~claib lü· Örfi idare Jmmu~ ....... ı..;;.. ... a. ta- t 
h . tti Bır Alman ...... "fi ...... 

?.urnunu ısse : .. yin olunan Jandarma Umum 
gazetesin~~ . id~ı:~ıa go~e, _Ma- ı Jfomutanı Korgeneral Ali Rıza 
C'arlaı·ın udızlü mı~k-~.d~hıl 01· 

1 
Artunkal dün snbah Ankara 

nıalnrı Sovyctler Bırlıgının ış- ı ehspresiyle gaat 8 50 de ~hri-
birliğiyle v • tnm muv~~at ve miım gelmi~tir. ' 
taın?bı ile vuku~ lf ... ~,1 ışti: lfal· Genera.1, Haydarpaşa garın • 
bukı Sovyctler bukumeti bu da vali ve belediye reisi doktor 
sozleri~ kat'ıyC!1 AA~l ıw esası Lutii mrdar. lstnnbul Komuta
olDlaılıgını temın etlıyor.. .. 1 ııı General İshak Avni, !stan· 
Almanl~rm ~vxeU~.r ıle mu- bul mıntaka komutanı general 

rıasebctler~ne büyük.~rr kıymet Kemal Koçer. parti idare heyeti 
ntfettiklen v bu ınun~~tle- reisi ReRad Mimar oğlu, Emni
l"in a~mın! derecede sa~~~.1 ':e yet Müdürü Muzaffer Ak:ılın, 
Rıkı oldugu hak1unda. ~utün cı- ve askeri erkan tarafından kar- ' 
hana bir kana<:t vcrmegc çalıR- şılanmıştır. , 
~kJnrı şu dakı~nla~8: b~ tek- ı General Ali Rıza Artunkal 
z~bi!1 ıfnde edebılec~g~. 1htınuıllc: 1 trenden iner inmez kendisini 
rı b_ıraz yakından du.şunınek pek harsılamağa gelen zevat.-ı tc -
tabii add?lunmalıdıı · . . . ;sek kür etmiş, rıhtıma inerek 

Tass aJa.nsının tek~bı, SO\ •. ' lstanbul komutnnlı"ının motö
Yctler . Birliğin!!l bu ışe! yanı riyle lstanbula gelmiştir. 
M:acarıstanın uçler mısakm_a General dün vilayt>tte vali 
~!rmcsine evvelce r_ey ver!l_ledı- ve belediye reisi doktor Lütfi Iorgeılfn'ftl All Rıza. Aıtunkalm 
gıni ve razı olınadıg1nı temın .e: mrdara iadei ziyaret t't.ıniştir. dön ~kilen bir resmi 
diyor. F:ıknt ncnb;ı. ~erkes gı~ı • •• • 

o da Macnristnnın mıhver tnbı- ,,..BEYA af<E Meclıs orfl ıdare iy tine girdiğini haber aldıktan , IWW ~ 
8onr:ı. bu mcsel(}ha'kkmda ne <lü- ·ı t .b u· 
§Ünmüştür? Memnun mu ol- lstanbuı 25 (a.a.) - ldrırci ör- 1 anını asvı e 1 
.muştur, lfıkayd mı kalmıştır, 1 tiye Komut:ını Korgeneral A. R. 
Yoksa canı mı sıkılmıştır? Arturıkııl, a~{i ıdakı beyanrıaeııeyi 

Sovyctlcr hali komiserleri neiretmıı:erdlr: 
rneclisi reisi ve hariciye komise- lııtanbul, Kırk l a reli, E•fü·ne. 
ti Molc.tofun Bcrlini ziyaretin· Tekirdaüı, çıııı :ı kkale, Ko. 
den sonı.1 iki memleket arasın- caell vitHyetıerı muhterem. 
daki münru cbetlcı hakkında ilk halk ı na: 
siyasi tezahür bu tekzib şeklin- s~yın vatnnd:ıı;larJm. 
de dtlnynnın l(o~tinc çarpn1IB Hükumetin gtirduj'jlı IUz:um üze· 
tır. Bu işaı et is Alman~ .:.nın rlnc vlıiyctıerımız: dahıllndc ıı~n 
hıç de hoşuna gidecek biı şey cdılml§ olan örfi idare komutan· 
olmamak lı"wm gelir. Çünkü lığına tayin olundum ve karargl· 
Almanlar açıktan açığa dcgılsc hım olıın lırtanbul:ı gelerek İJC ba,. 
de- delalet suretiyle, SO\·yctler ladım. 

Kanundaki vazife ve salihiyet· 
Birliğinin tamamen kendı nok
tai nazarlarını kabul ettigini ve 

·• lcrlm malOmunuz:dur. Vazffcleri· arada esaslı mc.sclclcrdc katı 
bir mutabakat ıncvcud olduğu- mı yaparken bu mıntakalal'daki 

k · ı · vat11nda1l:ırımın bnn:l her türlü nu diinyaya znnnoltirmc 1$ 1.-1-
yardımı y:ıpacaklarından eminim. ı 

Yorlardı. ' sa~hiyetleriml de göreceğim kab-
Bugün siyasi faaliyet sahası· ı ra ve ıtı::umlara göre kulhınaca· 

nın merkezini üçler miımkıJ.eş:-
ldl ctti';.i şübhesizdir. Bu, 'tını- ğı~~plnizi sevgi ve .. ygı ua ee . 
Verin g~Jebcsi takdirinde dün ·.' ııımıarım. 
Yanın teşkilatı esasiyle kanunu ldarei örfiye Komutanı 
oıa~aktır. Hakikatte Sovyet- Korgeneral 
ler Birliği aleyhine tevcih e<ii!- A. R. Artunkaı 
diği RUbhesiz bulwıan bu mı· '------------

Ankara, 25 (a.a..) - B. M. 
Meclisi bugün Şemseddin Gün

cs.--~ aayfa 3 ıUtun S de) 

Atina, 25 (a.a,) - Baş\ı:uın:ı.ndan

lığıu rlün akşamki tebliği: - --11--
Kıtalarımız bütün ~'Cphede tleri hn-

rekeUerine devam ediyorlar. F...dirne, 25 (a.a.) - Bugün 
Moskopolis şehri i§gııı edilmiştir. kahraman l<~dirne kurtuluşunun 
Cüricc bölgesinin tathiri ctınasın- 18 inci yıldönmünü co~kun te

dn J.500 esir alınmış, 12 top bir mik- :r.ahüratla kutlamıştır. Bu teza
hüratta. hazır bulunmak için ci

::!a:;~r~• diger malzeme iğ- vardan kalabalık halk kütleleri 
Tayya!clcrimiz ricat eden il~ dil~- buraya gelmiş bulunuyordu. 

llSarı kolıuw muvııffakiyetıc bom - Bundan ba~ka Büyük Millet 
berdımu etmiştir. .Meclisi i.za.larından 15 kişilik 

8000 İtalyan e8İr aJmdı bir heyet de bu kurtultıfi bay-
Atina, 25 {a.a.) _ R~meıı bildi _ r.ımma iştirak ey~mekte idi. 

rildiii.nc göre Yunan ordusu Ama- Törene saat 10 da binlerce 
vutlokta J"Cll}deg 8000 h:ılyanı esir kişin.in bir a.ğndan söyledikleri 
etn\ifitir. İstiklal marşiyle başlanmış ve. 

Jılohtenf istikaınetlerdeki bunu günün büyük önemini be· 
Yunan ilerle);şıeri lirten nutuklar takib eylemi.8· 

Atiıuı, 25 (a.a.) _ Pogradeç'in tir. Bu arada Şaban '!'aşkın 
zııplı. üzeıine bir İtalyan ınukabil söylcdi~'i nutukta demiştir ki: 
\aarrunı ve Sclfulikc dogru bir ta~- ''Bu toprak Türkün etinden ve 
yik :ırtık knt'iyen mevzuu bnhis de- kemiğinden meydana gelmiı-, 
fildir. Bununla benıber esas Yunan nehirlt'ıi Türkiin kaniylc beslen 
harekatı holen Görice bülgcsindc miş ebe<lilik cevheriyle yuğ· 
değildir. Burada yalnız düşmaoı tn- rulrnuş emsalsiz bir alemdir . 
kib edilmektroir. Esas harekfıt E - Biz. bu mukaddes alemde mil
plrdcdir. Oı·ada henüz kmhıcak düş- letce Atatiirkiin, örsünde dö
mtm mukaveınc:1i ıncn-uttur. ·nu • vülmüş, lnönüniin emrinde çe .. 
dudun '30 kilometre şimalinde ve sa- kilmiş kılm~larız. Ne mutlu bi· 
hflde bulunan Ayesarandadn bom - ze Yalanın Avrupa.ya açılmış 
bai'dıınandan mütcvclli<1 büyük yan- a:.ı:İ7. kapısında tek bir mi1let ha· 
ıınJ:ır haber verilmektedir. Yunnn llnde kurtuluşumuzu kutlarken 
kıtaıarı iimd.i bu istikamette ilerle- başımızdn 19 sene önceki harb 
ınek~dir. Bu limrının :Laptı muoz- cebhesi kumandanı, bugünkii 
zam bir av.a"ltn;i teşkil ed«ektir. Zt- sevgili Şefimizi görüyoruz. Bu 
r:ı Umanın şimalinde uwnan ova Aı- manzara bizim iç.in bir saadet, 
nnvutluğun dolu cenub;ı doğru bu- cihan iç.in bir kuvvet, bir ibret 

(A0ttu aayfıı S ıiltun 6 de) Oluyor.,, 

Nutnklan talriben askeı·i bir
liklerle. sivil teş~kköllerin g~-r 
çit resmi ba1amış ve halk geçıt 
resminin yapıldığı yollara çiçek 
buketleri atmak ve içten teza
hüratta bulunmak auretiyle or
dumuza karşı sevgi ve inanını. 
göstermiştir. 

Gunun 
~~Fantezisi 

sakı SovyetJeı Birliğinin kabul 
f!tmesi \'C dünynnuı miistakbd 
biinyesi baklnnda mihver dcv
Ietleı iyle mesai birliği yapması ' 
kolay kolay akıl erdirilebilecek. 
Ve izahı Jmbil olacak bir hare
ket dci;rildir. BiMıcnaleyh, Ber
lin mülakatında k:ııarlnşan dos
tane anlaşmalar al'asında ü<;lı:r 
misakı teşelfüücüniin dahil ola· 
bılcccğine zor ihtimal verilebi
lirdi. Tass ajansının tekzibi 
böyle düs~nmUş oınnlara . h~~ 
:·eriyor. Egcr Sovyetler bırlıgı 
•le Mihver dc\·letleri arasında 
Üçler misal·ına dair bir anlaşma 
\'\tkua gelmiş olsaydı Macnris-
1.a·ıın da bu misaka iltihakından 
<.•vvelrc haberi olurdu, ve onu 

BULGAR Atiııaya. dönen ilk Yonaa :raraırı.nn.ın brşllanmalan 

İhtikara 
ve mulıtekire 

dair ... 

~svib etmiş bulunurdu. 
Sovyctler Birliğinin mihver 

~iyascti ile ahenkli surette ha-

meclisinde Hamburg tek .. 
g ü r Ü 1 t ü rar bo~balandı 

- --·--
Birçok mebuslar hUkO· General da Caulle -~fri

mete •iddetle hUcum kedan Londraya dondu 
ettiler -o-

-o---

Sofya, 25 (a.:ı.) ....:. Tass :ı)ansnun 
hus-:.ısi ınuhnb:ri bildiriyor: 

Bulgar pal'lfüncnto:;unun müwke
r~lcrj çok heyecmılı olmakl:ı ve mcm
lcl:etin dnh :ıi Yaziyc:ti ilr harici siya

( Sonu cayfa 3 sütun ida) 

Londra, 25 (a.a.) - Hava 
uezaretinin tebliği: 

Par.ar sabahı erken. sahil mü
dafaa servisine men.sub tayyare
ler, Chrisfüınsand tayyare mey
danına bir hücum yapmışlnrdır. 

(Sonu sayfa 3 aütun 4 de) 

~Harb-, 

Vaziyeti 
Alman hava taar
ruzları ne safhada 

YAZAN: 
Hikmet Dgu 

reket ettiği kanaatini dünyaya ========================== 
l'aymnk için, Sovyctler Birliği
•lin U:ınra körfe7Jnde açık deni
ze çıkmak ta.ı;n.vvurundn buluıı-

Eylulün ilk huttasında ın~tere 
üzerine yapılm:ığa başlıy:ın hava 
t;ıaru1Jarı bir çok istihaleler ge
çirmclde beraber bugüu de de\'arn 
etmektedir. ' 

Harbin bidayc1inden i\.ibarcn 
A lm<ın ha\'a kW\ .. vetlcrinln kulla
nış t..ırz.ı ~le hülA :ı olun.obilir; 

1 - ı:.;ı°' crdusile müşterek ha
rekat. Hü~~·iıı Cabkl YALÇIN 

Türk - . 
... ıe ..... , ........... , ticaret anlaşması 
Hindistana Yeni anlaşmanın tatbikatına 1 

II - İngiliz donanması~ı ve 
üslel'inc taarruz. 

ili - Dcnlz:ıltı \ 'e mnyn har
bine iştir:ık. 

~ir dünden itibaren başlandı 
IX - Londraya ve cenubu şc.ır

ki tngiltcreye devamlı hn\'a hü
cwnları. 

X - Bütün bu sayılanların ka. 
rı..c:ık olarak tatbiki. 

lfer :halde iyi tanzim edilmiş ~zan : HALiDE ElliB 

K1ymetJi edib ve rnH~
fekklrimicln beynclrmlcl 
büytik şöhret kal.anımı ve 
s!ziıı de zevk \'e abil:a t!a 
okuyac:ıi;rınız !)Ok güzel llir 
esen .. 

Bir :taç güne ka-
dar başhyoruz 

:--... 

Yeni 'T'ilrl· _ Rumen ticaret anlaş-ı 
mruıının tatbik:ıtın:ı br~lr.n:naı:ı ic:in 
dün Ankarad:ın felırimızdeki allka
darlnra emir gelmiştir. YerJ tic::ııet 
ınuk;aelen:ıme .. inc ı;örn <'sUEen ıki 
t:ıra!ın muvofökaUlc n!a! rr.tib::ıdele
edllmektc idi. 
A<lliyeye ,·eril('tt nıuhtA-ki~·r 
F1y;ıt ınUrakahc komi"yonu dün iki 

nı:.ıhtckiri daha adUye$'e vermiştir. 
Bunl:u-d:ın biri Kasımp:ıs.'ld:ı her -

bcrlik ejrn Sö!mocı oğlu Avramdır. 

Dtikkanında 37 kilo kalay bulunmuş 
tur. Bu vaziyet ıne!'ler,j dahilinde oı. 
madıgından h:ıkkında kanuni taki
bat:l i<'Cilmiştir. 

hissini veren kara \'e hnva kuv
veUerinın lnü~terek lıarekt'ıtı is -
Usna edilirse cliger hususlarda 
beklenen tesir elde edilememiş

tir. 
Diı:cri de Mercanda Topçulnr cad-

Msi 43 numarada Knrabcttir. Ayak- Londraya yapılan gilndüı: taar-
ruzları kuvvetli hava mudafııasıkabı nıuk:wvnl:ınnı pahnlı satm:ıktan 
nın mucib olduğu zayiat karşısın:;ııçludur. 

Şimal mmık-ketlerine ihracat da terkedilmiştir. Almonlnr zayJf 
ba§ladı av t.'lyyarelerinden müteşekkil 

Şimal memleketlerj ile tıc::ıri mü- ~ (Sonu sayfa 2 sütun 3 de) 

(Sonu 11yfa 2 süt!.ln 4 del '----------' 

--·--
YAZAN: 

A. N. K. 
Kaılıköy vapurunun lüks ka

marasında oturuyorthık. Hami
yetli doktor (S ... ) birdenbire 
gözünü okuduğu gazeteden kal
dırıp bana ~evirdi ve: "Hele bak 
§U koynumuula beslediğiırü:.ı: yı
lanlara! Bak şu beslediğimiz ve 
gözümüzü oyan kargalara!,, di· 
yerek hiddetle gözlüğünü çı
kardı, camlarım parçalamak is
ter gibi masanın üzerine fır
lattı. Şaşırdım .. 

- Oku şu listeyi! 
- Ne var? 
- Oku diyonun şu listeyi!. 
Uzattığı "Ak§am,, gazele8ini 

aldım. Ve parmağiyle gö.sterdi-
Sonu sayfa 4 ıUtun 1 de) . 

Bulgarlar 
ne ister? ---

Yazan: A. N. K. 

- Bir imç göne kadar ~ret-
m~ğe btu,byacağmuz bu ewrdt, 
Bulgaıis:taru ~k iyi tanıyan bir 
lmlent size bu binbir ~trika, 
deh~t \'e ihtiras memle.lı.etinin 

ln'')f'.Callb v~ merakll haya~ 
a.nla.iacak1Jr. 

Tarihden bir yaprak: 

Güzel Edirne 
Türk Sancağına 

nasıl kavuştu? 
-<.>- 1 

Dün güzel Edinıemizin kur
tuluşunun yıldönümünii tes'id 

.{Sonu Hyfa2 sütun 2 de) 1 

Şimdilik bukadar: 

Türk Edirnenin 

ebedi kurtulu

şunu anarken 

.l<:)lirnenin ebediyen Tiirk san-
cağına k~;u~masıııın yıldö-

csonu ti!) hı r ıoı..tun 7 de) 

SABAHTAN SABAHA: 

Hava taarruzuna 
ka~şı İST ANBUL 
Diğer Avrupa şehirlerine nazaran şehri

rimizin ınüdaf aasında baz1 hususiyetler var 

D C:iı t &ecedir, İstanbul karan
lıkta. F;;ıkat bu dört ıeccnin 
karanlıimı henüz tedbir aı.-

mıyan ba:z.ı Hlerin pence.rclcrindeD 
sız:ın ziyalar gece yarısına kadar 
biraz tadıl ediyor. Gelecek h:ılta tam 
k~-anl.Jğ:ı ııOıniilere,tiz: 

Bu Uım knr~nlık biz:i :ıl'bk lınıı.Jr 
bulacakbr. Şu dört gece meml<.-ketin 
iÖStcrdiği alışkınlık \'C yeni ŞCT.'.lite 

inilbakl.ak.i kolaylık hnyrct ve tak
dire değer. 

Bu harb başladıiı 1amn11 Uıyycırc ... 
(Sonu ı:ıyfa 2 slitun 7 de) 



• EDEBiYAT. • ı fHER SABAH 1 

Nıçnrı. eski y· n n traısdı-
sinden çıkardığı manalar :!.0;~d k:~.!:~~~ 

Türk'ün parolası 

Şehir meclisinrn 
dDnkO toplantısı 

OKUYUCU.,_, 

DiYOR Ki: 
lşıkl arın karar·· 

tthnası için 
Yazaa: Filozof RIZA TEVFİK ------

Oaküdar tramv~larmm 
tasfiyesi tık1ifi 

Bir okuyucumuzun 
şikayetine cevab Yerli mallar 10 bin met

re siyah bez çıkardı -2-
[ ..• Yuııanlılar, b::ıyabn kor

k mç ve ıJrcnç kötülü.klcrini 
tanımış ve hissetmL-;ti. J Bu acı 
hakikata ka.njı, ve ona rağmen!_ 
1 Ya ayabılmek için, ona Olim
pos hülyasının ( ... ) himayet edi
ci j yanı ı~ nı kedere karşı ko-! 
ruyucu!.. "c güz kamaştır.ICI 
şa' •• aası ve debdebesini hatırla
mak jcab cdıvordu. Tabiatın 
(giılune titiuıiqucJ yani dev 
gibi!.. kııV\ etleri karşısında 
bu ccktinıniz ıztırab nedir? .. 
Her bilıinin üstünde dolaşan 
bu 1 an! bulut] yani: Hiç bir 
şeyin hukıkatını bilmemek ce
h lcti!_ Nedir?! İnsaniyetin 
bii) iik rlcıetu olan (Promethee) -
nin vanındaki akbaba ne
dir '! .. ( .. J. Hakiın (Oedipc 
Öd ip) ın o müdhiş ve sa.yani 
n"fre~ mukadderatı nedir?_J 
ilı 

·n bu sözlerini biraz 
Jim; Yunan mas:ılliı

b ·ım z. ve bilmeğe 
• .!ir. FJ!ozof, demek 

ı ve :ıdlıırı meçhul Vun:ın 

pirler n e hususıle (Omlros) un 
ker.dı ay e yaratmış ve (ilyacta) 

.i:ı mlı ese .. ırıı:Je pek belig bir ıılir lı· 

sanıy t .. ıw r etmif olduğu (11.iloi 
ya .. ay ! t r. Ycınan al!ahlarınrn tıu· 

lund ı yer, azam:tıı (Olımpos) 1:11 
k , b z m Ke ış dağıdır. 

( ut "'1 mete, Yapet isminde bir 
adamın oı; u lmft; çamurda., lnıaro 
heyka e gokten çalı:fığ• 

:teıle onk:ra ı;an vermiı. Aılııh'a:-ı.ı 

reısi Ju rtcr, Merkure cntretmit. btı 
ku&~h h .. r fı Kafkas dajlarıı'Cq bir 
kayay;ı :: ne rleml§ ve ona musallat 
ctt ğ r adı:ıba onun kara clgerin! 
parça~yıp yermiı, fakat kara ciğeri 
yen den peyda olurmuş, ve böyle 
her gun akbaba beslenirmiş. Bu 
adamı kahrı:man (Heraklea) yani 
Herkul, kurtarrnıt bıı-akmıf. 

(Oedıpc) in hlkiyesl uzundur. Te
aaJyada Tebcs kralının oglu olan bu 
bedbaht ~mın, kendı ve eergkqtf 
mlt'oloıı masallarındandır ve pek 
uğursuz b r hayata misal olmakla 
meqhı.ırdur. F'Oz011 ve haksız olarak 
kor tal h n zulmune uğram11o babası
nı bılm yerek katlı:.tmlt. keRdi an -
nealyle evlcnmlt. bir kızı iki oflu 
olmuf. so ra hakikati ögreıunee ken
di elıy e scızlertnı kör etmlt ve bıcı 
taht b •;ık P kl%ının elini tutarak di
y3r d ya d lcnmıt- Nıhayet zel:ıııateM 

olm ı. og arı. sattanat hıl'8iyle tıi

rlbır r. o -urmüf, anaaını iple lıoi

eaen kimse kalmamıı ili 
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Vasati 

Ez:ınf 

Vasati 

cVenı Sabah» a gfnderllen yazılar 
V• evrak rıqredlleln edltm•hı lali• 
olunmaz V• bunların kaybolmalın.._ 
dan dolayı h~ lılr mnullyet kalt•I 
ectUmez. 

!er. Bunun, bu fevkalide hüne
rin mevzu unu, scı mayesini, gc-ı 
ne kendi hayatlarının hakiki 
vulruatındu ahmıı!lar, ve bu sa
yede - bizim zeki ve sevimli pi
rimiz Enderunlu Vasıfm dediği 
gibi: - (mihneti kendine zevk 
etmek hüneri) ni art:isthlrtc 
bulmU§lar; ve bu suretle gene 
ha.yatın zevkinden hissedar o
larak hoş yaşayabilmek için, 
pek güzel bir tesliyct .çaresi 
bulmuşlsr. Hayatın e1em:lerin -
den, kederlerinden bu kadar gü
zel semere, bir mahsul, bir esel' 
çıkarmayı. Niççe, [dikenden gul 
gibi dilber bir çiçeğin zuhuru
na] benzetiyor, ve bu diişünüş
lerinden bir mühim netice çıka
rıyor ki pek doğrudur; diyor 
ki: 

[ ... Hayatta san'atm vücu
duna lüzum gösteren bu sevki 
tabilJ, yani acı hakikata karşı 
tatlı hayalde teselli aramak sai
kai tabiiyesi! [Güzel san'atı 
mevcudiyetimizin, ziyneti ve tae 
takınması gibi telakki ettirmiş, 
'e Y un:ınlılann hayatını idame 
eden 1 yani devam ettiren! 
[bir sihir olmuştur. f§te, Olim
pos alem.ini, 1 yani, mitoloji de
diğimiz o hayal i.lemiai, l tevlid 
eden. gene o san'attır!. Bu 0-
limpos alemi Yunan iradeti i~in 
öyle bir ayna olmuştur ki, on
da Yunanlılar, kendi üsv.irieri
nin aksini, değişmiş bir surette 
görürlerdi.] Yani daha gibel, 
daha vakarlı, kendinden emin, 
asil bir surette görürlerdi de
mek istiyor. Hülii.cwu bizim bii
yük sairimiz Abdühak Himidin 
dediği gibi: 
Dün hayalden gelir ._ 

t.Mli)e&, 
Hep iğilin.rdır yüm -~ -

halsHcailB!. 
Yalnız bu hakikati bilmek de

ğil, ondan koca bir san'at iJemi 
çıkarmak ancak eski Yunanlı
lar gibi estetik bir (dehi) sahi
bi olan bir kavme nasib olan 
muvaffakıyctlerdendir. 

Fakat biı.e bu bahiste san'at 
meselesi ıazım değil. Onu başka 
bir fasılda tedkik edeceğiz.. 

Niçcc bu tetebbuatından bir 
düsturü fLmel çıkarıyor: Mu
kadderatın felaketlerine karsı, 
eli kolu bağlı kurbanlık koyun 
gıbi durma, felaketlerle boğuş, 
ha tti bclidan kaçacağına, bası
na bela ve eziyet ara. Iztırab1an
nı muhabbet ve şevk ile kucak
la ve bağrına bas, o kadar sıkı 
bas iri, onlan boğup mahvetmi!i 
olasın!. 

Hakiki kahramanlık banda.dır. 
Hayatı sev, muhafaza et. fEn 
büyük kahramanlar için bile ha
yatı muhafaza etmek arzusu -
hatta esir olarak angaryaya 
kullaıulmak bahasına bile olsa -
layıksız ve ayıp değildir_] ilii
ihhih ! .. diyor. 

Burada bu mühim bahse ni
hayet veriyorum; çok büyük 
adamların kıymetli mülihazala
nnı atlamağa mecbur oldum: 
uzun süren bu bahis pek tatsız' 
olmasın diye! .. Başka bir ba
histe gene hatırlamak istediğim 
fikirler vardır. 

Ciillye: 

D ın buliın yurd güzel F.dimcmi
z!n ı.urtulus yıldönurnünü tes'id etU. 

"l'urk \atanı bölüruncz bir bütün
dur. B r şchı im izin neşesini hepimiz 
•~ ıı p:ıylaşıyorsak en hucra bir avuç 
to ğımı~n d,ı llicraıum, derdini 
ay:: ı ~kik:Yda bütün bir memleket 
li:albınde cluy:ır. 

~ 

--0-

İstanbul De!terdarlıgından a.:ı

l:ıdaki mektı:ıl.ıu nldık: 
Gazctcnızın 21/11/94Q tırihlı 

nushnsmda 2 inci sahife inin be -
nci routunund:ı (Okuyucu Dcy 

ki) baslı 'l nltında intişın eden E -
rcnköy T şdelen cleposa sah;bi 
füıkkı Tczerfn 5ikayet1 '<e hfu:lise 
tetkik edildı. 

-o--

Işıkların karartılm3.SI için lii
zumhı malzeme miibayaası faz
lalal}mıştır. Bu sebeble piyasa
daki malzemenin fiyatları yük
selruistir. Ticarethanelerde adi 
siyah bezlerin metresi 50 kuru
ffa kadar satılmaktadır. 

Bunu nazarı itibara alan yer-
limallar pazarı 10.000 metre be-

Dan Edirncnin ufuklarını inim 
mlın mleten meacrret ivhelen ayni 
:za anda yalnız Edirnenin değil bü
tun Turk vatanının daima Türk 
kal: Cl-ôını dosta, duşrnona ili'ın eden 
bir ~h:iu peynıaıı gulgulesi idi. 

i ıtmey! bilenler ayni mukaddes 
pcymanı izmirde de, Erzunımda da, 

Şehir meclilli dün saat 13,30-
da reis vekili Faruki Derelınin 
riyaseti albniia toplanmL~ır . 
Ruznamenin müzakeresine ge
çilmeden evvel riymJet maka -
mından gclen bir tezkere olrun
muştur. Riyaset makamı bu tez
keresiyle Emirginda Hidiv İs
mail Paşaya aid arazi için imar 
müdürlüğü Uırafından hazıtla
nan pli.nlann tasdikini istemek
te ifil. 

Kadıkoy şubesi miıkellcllerln -
den olan lfakl<ı Tezcrin ınc\ zuu 
bahs 25 No. lu mahalden ba ka il
tisalindeki 27 No. lu dul- ~µ.ı da 
ışgal etmekte olduğu 940 enesi 
yol .. tım;n;ında gı:ııi.Hmüş \'e keyfi
yet komşularının da imz:ılnmı ol
clugu bir zabıt \•arnkasile tesbit e

[ 
yaz bezi sjyaha boyayarak 43 
kunıştan satılığa çıkarmıştır. 

'-;::::================~ E<lirnede de I:;itnıiilerdir. 1 
n ri.miz bepuniz için ve hepimiz 

birimiz için. 
D nyanın içinde yu\·arl:ındığı buh

ran tczcbziıbleri içinde Türkün mu
kaddes p:ırofası budur. 

A. Cemaleddlıt SARAÇOC!.LU 

HARB 
VAZiYETİ 

Alman hava taar· 
ruzlan ne safhada 

(831 tarafı 1 inci sayfada) 

biri klcrle yine gundüz hücumlann:ı 
tt' o ı ediyorlarsa da bundaki 
rı k d bir tesir ve7a tahnö husule 
gctı...""Illekten ziy:ıdıe 1ngiliz ıntıda!a
:ı ının iddeti önünde ricat clmelı 
itham! rı d:ın kurtulmaktır. 

tkmci tcşnnin başındanbcri Lon
drad t.nduuer oldukça sakin geç
mcktedır. Şehrin faaliyetini ıhla! 

ede 1 ı::undüz alarmlarının adedi v~ 
milddcti pek ziyade nzalmıştır. 

Alman hava kuvvetleri Londra -
da ı b.-u~ etli müdafa:ıyı diğer ~e -
birlerin :-.:ırarına istihsal cdilmis bir 
mu aff k"yct göstermek için şimdi 

dı c şelnrlere taarruza başladılar 

Bu uretlc tngiliz DV t<ıyyarelcrini, 

darı t~kil!ıbnı bütün tnııiltere üze
riı e yoynrak tcsirl her tarafda za
~ f1 tm::ı a ugraşıyorlar. 

Cavuntryden sonra Blrmingbam-
d ddet b"r hücuma maruz kal-

. Almanların havadan birer 
b l" .. n:tSJl s:ıydıkl:ın meçhul ise df' 
B ı ünghn'Tl bombardımanında bu şe 

C'k" , ltmıı1 ~ bin binadan yriuü 
i b'r g cedc yıktıklarmı ve mU 

te ·. de harab ettiklerini iddia 
c<l 10 lar. Gmskov ayni tehlikeye 
ı ru dur. Fakat ingiliiler Almrın
lar n bı:ı planmı anladıktan sonra 
m ... raa teşkuabm daha seyy:ıl şek-

Bu teklif alakadar encümene 
havale olunduktan ~ ruz
nameye geçi~ ve. birinci mad
deyi teşkil eden Üsküdar - Ka
dıköy Halk tramvaylarına aid 
teklif müzakere olumnıışt1ır. 

Teklifte Üsküdar tr.:ımva:vla
rının anlaşma yohlyla tasfıYesl 
için yaplan anlaşıınalaı· meclise 
arzolunmakta idi. Ba anlaşma.: -
lara nazaran Üsküdar tı:aml!ay
lnnnın evkafa olan 468 ve İş 
Bankasına olan 320 bin Ura 
borcları 200 bia liraya indiril
mi.<J ;.c bunların faizsiz olaraR 15 
senede, ayrıca Elelrtrik Şirketi
ne olan 260 bin lira borcunun 
100 bin lira olar.ık üç müsa v 
taksitte ödenmesi esası kabul 
olunmuştu. 

Bu teklif tedkik ohınmak üz.e
re büdçe, kavanin, iktısad c-n 
cümenlerine havale cdilm;st;ir . 

Müteakiben İstanbul Elekt 
rik, Tramvay ve Tünel Umum 
müdürlüğünün 939 yılı mürn.lri 
raporları hakkında tcdlri 
hesab encümeni ve zabıtai bele
diye talimatnamesinin bazı hü
kümlerı müzalcere ofün2rak ita
bul olunmuştur. 

---'»'11'0·---

Ambalaj eşyası 
için bir emir 

Çuval, kanaviçe, jut Ye ma
mulatı idhalfttçılaıu birlikler mev 
zııuna dahn maddelerin muY:ık
kat kabul suretiyle dahi olsa. 
mutlak surette birlik iizal:ırınca 
idhal olunması lizm geldiği Ti
caret Vekiletiııdım aliikadaırlara 
bildirilmiştir. 

Birliklere dalti1 olmıyan ih
racat~ılann bazı byıd ve ~nrt
farla kendi maDar:ııun amöali} 
Jannda kullanılmak üzer mu
vakkat kabul nretiyle müsta
mel sargılık btt ve- lmruı.tti e id
hal edebilecelcleri hakkında: eski 
hiiküm kaldınhıuştır. 

dilmi:;tir. 
Her iki mahalden dolayı n mına 

940 senesi Lçin \ergi tar:holun -
muştur. 27 No. lu maballın ken -
d.isinc ait olmadıgından bahisle 
yaptıgı itiraz r.eticesinde 'l"ct tiki 
ttirnz kom yonunca mcvcud kayıt 
ve vcsik:ıy göre ıddıası varid go
l ulın!yerek tarhedilen \ ergi ta - ı 

d'k edılır.i tir. Milkcllef bu kara
ra kanaııt ct.ınlyerek Ter yız 1 o -
misyonuna muracıı.at et "ştir. An
c:ılı: 369~ No. ıu 1 :ınununun 29 un
cu m:ı desi mucrbince 25 r :ıd.ın 

a :ığı olan miktarlar )1a!,lon ki 
iUraz 1 om ıu karnrl::ın k~t1 

oltlugundan ve n•ükclle.fe ait \er-
ili de 25 lirndan dun bulUndu:,.'lln
dan vaki t iz talebi l:omi yon-
c;:ı - tc.U.il'.:c luzwn g rülmcdcn 
ıeddedılmişt r. 
Bununl.ı beraber irat karine ine 

r.ore- t:: l unan vergi l~rc it.i.r:ı" 

Jıı:ılindc bw ıar itiraz l.omisyonu 
karnrile vucibütttıbsil bulunm:ıkt:ı 
oldug~ından bunlar :ıleyhinc tem -
~ e \ :cı ıtıraz t:.ıhsilc m ni de

ılrlir. 

l\'Itq~id namına tarholun:ın vcr
"nin itırnz komisyonunc:ı karar 

\ erildı n onra t.ıhsiline tc\ cc::-
Ul edılrn. bulunm:osın., göre bü

d "Uı am le- kanun hükümlerine 

uygu 1 buıu :ıktadır. 1 
I<cy!iyetin bu suretle tavzihi i 

rka ederim. 

Esrar kaçakçılığı 1 

yapan bir şebeke 
yakalandı 

·alo va ile İstanbul arasında 
esrar ka. akçılığı yapan MPh -
med, ömer ve Ali eavmı ismin
de ile kisi ın.uh!lfaza teşkilatı 
memurb..rı tarafmda.n yakala-r.
mıştır. Bunların üzerinde 10 
kilo esrar bulunmustur. 

1e koynrnk yeni plAnı dn akamete-----------========----------
u ı almaları mümkündtir. ! 

~f :::~~~~1E~~~ Türk -Ru11en t~~r~!-~nlaşması 1 
ı ucu. d ı \ c müdara:ısı zayıC şehir - (Bat tarafı 1 ıncı ııaybcfa.~ şu d cd e tedir. Dün ~o bi 1 

Iere rı nnda kullanılmaktadır. badclcyc başl:ınmıştır. Dun ilk ol~rak dolarlık yerlı tohum 11:ııruld rdan 
ıutearrız hava kuvvetlerirun sık 1svcçc 15 bin ve Finlandıy:ıya cLı lG tılauştır. 

~ak hedef ve sLc;tem değiştirerek kul- bin liralık deri gonderilmişW:. Bu. Glimriili: va.ri<latı 
lanıl ası da gösteriyor ki 1ngiltcrcye mallar Kostcnce t:ırikilc Almanya ii
J;ar ı yegane tesir vasıtası olan Al- zerinden gönderil.mektedır. 
ro 'l bombardıman tayyareleri hak- Dü•k\i ihracat 
kınd:ı harbdcn evvel beslenen il - Dun muhtelıf mcmlckctlCt"c 135 
m.dlcr bosa çıkmış ve bu tesiri :ırt- ı bin lirnhk HıraGt yapılmıştır. ı "-iç
tırmak için mareşal Gorlngin b~ 1 reye iç fındık, Araerika.ya ldtre gön
h:: Ct Flander sahtlindc ikamotı de derilmıştir. 

Bu ay gumruK: v:ırıdatı "'c: e.ı ::ı.y.ı 

nazar n dalın .YU csektir. ~n :..:n:ı:ır.
larda ith:ıl5t Ye ihracatta muıı:ı ~ ı -
tlş mü alıcdc edilmektedir. Bu Y I 
\ :ındatrn 2 mılyon gcçecegı z:ınned •• -, 
mckteclır. 

1 ADLiYEDE 
Bir kabzLmal para c•
zasena mahkOm oldu 

Hıilde kabzımallık yapan Ab
dülgani yabancı tebaadan ça
~tırdlğı işçisinin beyannamesi
ni vermediğinden birinci sulh 
ce.za mahffernesinde beş lira pa
ra cezasına mahklım olmuştur. 

Lazaro Franko para
cezasına mahkOm otdu 
Yanında iki İtalyan tebaalı 

~i ça~tırdığı halde polise be
yanname vermeyen mobilycci 
Liizaro Franko hakkında dün 
birinci sulh ceza nıabkem · de 
para ceza:;ın:t karar verilmi.~. 

İki hırsız genç 
tevkif edildi 

Beyoğlunda oturan Rafael, ar
knd.a! '"rınclaıı Nesimin evine 
misafu· giderek bir müddet o
turduktan sonra ikisi birden bi
tiaik nlan Refkanın apartıma -
mna girmisler ve giim üş ta.kmı
larmı c:nlw liaçarken yakalan
mı larclır. 

Dün bir" cl asli.}e ceza mah-ı 
le mesinc \: ri1en bu iki arkada.o:; 
hakkında tevkif kararı verilmiş 
\'C ikisi de tevkif olunmmılardır. 

POLISDE 

Ceza verilen şöförler 

mi t.r. 

bu 

Bursa 
bir 

vapurunda 
öl Om 

ı Ahı :d Niy::ızi 

Bı.rrs;ı \ apururıd:ı 'I: \?.tat 

etıı:ı: tir. Yapılan mun;ı;cııtsini miıtc

<ıkıb d fninc ruh· :ıt verılmi:ltir. 

Şişr;de b;r randövU 
evi basıidr 

Ş şlidc .,r lı bır ı nd"vü evi f:ıle-

tilcl c bunun d Ç rlulu İmı:ıil 

Ü 

m \ e y;ıpı n ı !zalt!i ha kmi;ın ev

de 3 ı,. dın ile 3 erkek Jena vııziyett.c 

y:ık , n şl:mhr. Kadınların b"r has 

oldu .. u :ınLı ıl r.ık 

zi.ıhrc.iyc hast:ı aı 3"ne kaldırılmıs

tır. H:ıltlarındıı takib:ıta. de•;am o -
lunm, !,tadır. 

Dr. Raa rtWFIK , net" e) i tebdil edememiştir. Keçibev1uısu ihracatı 

Son zamanİarda Balkıın ve merkezi s A B 1 K A L 1 K A D 1 N J 
Güzel Edirne Türk sanca 
ğına nasıl kavuşmuştu? 

Avrupa memleketlerine serbest do- ,___ _ __ .,..., 

ylzlc mühim miktnrda ltcçi boynuzu 1 • 
gondcrllmefc ba~r- Dlın Yu-, 
goslavyaya yarun milyon kilo \"c 1 -
\'İçıeye de 20G bin kilo keçi boynuzu 
gi>nderilmiştir. 

,.Hürriyetimi kurtarmak istiyorum .. 
diye karakolun camlarını kırmış? (Başta rafı 1 inel sayfa~) 

ettik. 
1920 yılı temmuzunun 26 ncı 

günü işgal edilmiş olan bu şirin 1 
ve Türkoğlu Türk beldemiz 2 
sene, 3 ay, ve 24 gün anayurda 
ve nurlu sancağımıza hasret 
kaldıktan sonra 1922 yılı son
teşrininin 25 inci günü, yani 
bundan tamam 18 yıl evvel 
bu defa ebediyen şanlı Jıililine 
kavuşmuştur. • 

Biz o tarihi istirdadı manevi 
bir huş\ıla tes'id ederken bu şe
refli günü bize tes'id ettirebil -
mek için mübarek kanlarını cö
merdce dökmekten ~kinmemiş 
olan azız şehidlerimizi de hür
met ve mimıetıe anmayı ve ma
nevi huzurlannda huzüla eğil
meyi bir vatan borcu sayıya -
ruz. 

Güzel Edirnemiz yurdumuz 
için pe). mühim bir varlıkbr. E
dirne adet,., A vrupaya açılan bi
ricik kapımızdır. Türkün yüz -
lerce senelik medeniyetini ve 
Jdymetli eserlerini her taşı ayrı 
ayrı yaı:ıatan bu.tarihi Türk şeh
ri, ne yazık ki son çeyrek asır 
içinde müteaddid sarsınblar gc-.. 

lsviçreye p.-ık ~iliyer 
1aviçrcye serbest do\•i?.lc ın ı1 atı-çirmiş, bir iki ist.iliya maruz 

kalmak bedbahtlığına uğramış- MotörlO vesait hat(km
tır. 

llatırlnd:ı olsa gerektir ki daki karar yarın 1-.ıt-
Balkan Harbinden sonra te.~ek- bik olunuyor 
kül eden sulh konferansı, bu 
harbden cVYel bütün Avrupa Petrol ve müstaklarırun sar-ı 
devlet ricalinin: fiyatını tahdid eden koordinas

yon karanmn bususi otomobil-
"- Harbin neticesi ne olur- ler, taksiler, motosikletler. deniz 

sa o~ statüko muhafaza c- motörleri hakkındaki mad'ieleı:i 
dilcccktir!.,, demelerine rağmen yarın sabahtan itibaren L.ı.tbn, 
Osmanlı ordulannın mağlfıb ol- olunacaktır. 

Dun dörd 'lCU :ı Iiyc ccz:ı ın:ıh-
kcmc nele bıı· bıl.alı sa ho u ı 

masını bir fııııat sayrnı§ ve Os- ~------.... ~~-.... ~ 
manlılan Avrupadan kovmak yar olmamış, Bulgarlar, 'Edrr- lıiıyıil.: bir • 
niycıtiylc "Midye - lnoz,, hattını ne,, de ancak bcs ay knd r Ihı.- ôn deı ecede eııtcı c~ n-
hudud çizmiş, Osmanlıları o hat- Iabilmişler, Türkün saviet ve 
tın arJ,...,ma sürmek istemişti. iradesi, bu mübuek beldeyi 

E "'er orlada başka hiçbir tekrar fcth ve teshitre muvaffak 
hak r.ıevcud olmasa bile Balkan obnuştu. 
Haı binde Edirnenin lmhrnman Son yanm asır içinde bu ka
müd:ıfii Şükrü Paşanın gösler- dar büyük !eliketlere ·ğr.unıR 
diği hama.set, o şanlı ve tar'Jıi olan "Edirne,, ; her tnşı, her 
miidafna, en kücüğündcn en zerresi Tiirk olan bu gi.izel ve 
büyüğüne lmdar bütiin Türk- tarihi beldemiz dalına Türk 
ler nazarında "B"';dinıc,, ) i mu-t sancağının nurlu gölge i nUında 
it les bir Ş('hir haline getirme- yaşıyacakbr. 
ğc kafi idi Bu mübarek ve tarihi .;ehri-

Nitekim, hadiseler, o ... ma- mizin ist.irdad yıldönüm"' mü-
nın h k tanımıy..ıu 'e ) Jnız uasebetiyle bütün "Edirne., lile- yılı pirt dan <' ,e cc ,.. t 

.Ayni zamanda yumru una lw..kiı

pem: renin c mi rına 
ır u !,'Ur :ı ya in-

mu; 
- Ncd n y pt h bunu?. 
Diyc !muştur. H"d::ıyet o za-

mruı da: 
-- Hurriyct.imi kur' 
C'c- bım \ e · t 

r.ı J, i in! 

lrnvvctc tapan d..ır J;:af l , l ısa ıi ve Trakyalıları b"" .ti Tiirk lut h ı ne elmiştir. Luı 

gör" 1ü Avrupa dipl ı ~tlanna milletini tebrik cd"riı. 1\.----------------~---m-~s--=--·-1 

ilim Köşesi 
Yc%cn: 

Prıf. Salll Mur~d Uzdltlk -
Keşifler, ihtiralar 
Krom yine krom 
189e ~inde Amerikalı De Chat. 

mot elektrik fınnile Fcrro - Kroaf 
istihsaline muvaffak olmuştu. Bu fı~ 
nnla yüksek sühunetin temini s33~ 
sinde bir taraldan krom itlbariı. 
daha zengin ve diier taraCdan ucuza 
mal olan ve daha mütecanis çel.klet 
elde edildi. Yiızde 6 nisbetinde kar., 
bonu havi olan çelikler iyi degıldi. 
Bu yeni çeliklerde karbon mikdarı 
daka nşagı hatta yüzde 0,1 n kadar 
du&ürüldü. 

Yuzde birden n gı mıktard:ı kront. 
bile çcligc fazla mukO\·emet \"e ı;crt
lik veriyor, aşınmaya karşı muk;ı -
\ cmeüni nrttırıyor. Bu ne\ i çelikler 
bılhassa bileli yataklnrda, Ji üzü sert
leştirilmiş di li p:ırçaloınnd.ı \"e ngır 
y(.ık nltında çalrs:ın makkıılJ m:ıki
nelerinde kullanılır. 

Otomobil malzcmeı;i ,.·o· ba7.J mad 
delerde kromlu çelik içinde nikel, 
'\'aruıdyum, ve Molibden de bulunur. 
Ba kadar s:ı •la..ru otomobıllcı.in bU 
kad:ır ucuza .ıı olmasını '!ungs.ten 
lı krom çclt ine borçluyuz. 

Bundan 30 eı c kad ı· evvel İ ·ı
t rede Breor1 yi.n x·· )eıı pasl n
mı) .ın reli!: sımıy ·ı i n )d..ı.n.."l gc
trmişt-Jr. U.ıva "c luül n "dden mı.i.-
tcesı ir olımyan b.":.t çelikler d rn 
mut.! !.C ve ofi"a 1 caz ında a ro-
lti oyn .. .-. 

'r ve c; li • n ıiron:ı 
n ;:darlan nyni e ek JzariJO!l mı -
<l rları f:ı lıdır. Nisbct:en yumtL! le 
ol n, ı. k<-Ibonlu tmsla ınıy:ın d r
ler :ızot irlı .ıbr kahırı'1d:>, kny -

.nakla b::ı lt• ı obn d.:ı, ı.ıu-
l a,. tu bini l:aruıdl.ın da kl 11 nılır. 

ı:r un ç r e \erdı i u · 1 b"r 
l :ıs n da gc•reklıktir. Bazı ahvalde 
.. ndcce crtlı: k.ıı elı ez, b"r mik
da,. evrcklık t laz . 

Krom \'C bunun t' arette · ull;:nı
lan el.li olan Ferro - Kro u l ,. -
l:es pek b"lmez: i:ı.kal bunu dektrılc· 
le ekmek kızart;ın cib zlarcfa, P 
1 mıyan sofra bıçakl,1n da. kron la 
J,aplı te ccrclerdc \ e mob!.l~cl rde 
goriırsunitz. 

D )anıldık, yüksek süh net de 
o'. idasyona k:ı sı. muk:ıv emct. yt xun 
de!1 l ı-om - r.i! ellı çelikler ev le\a
zimile clcl-tlrik ocaklarmda muhim 
yer almakwdır. Bu cclıklcrin çogıt 
k"mycvi tesirlere karşı koyarlar. 

Bu- te ::duf eri ol ıra~~ Amcı·ıka
d dil~iş el ' krom yalnız sulh 
:-.ım ıu da def;il. harb zrun:ınındil da 
buyuk rol oynzy:ın bir mnden ol -

u.ştur. Muhcndi li ··n "c kimya ı u
bend' l :inin ter:ıkk.isine hı. yük ın"k
yr. dtı yardım eden, makine a , • ıı 

'l:C atiıl,rc m .. lzemesinın mukn•eme
Uni bLr kaç mislı arttıran böyle nafi 
m ddcnın mcmlc'.<-tim"zde çok ı · 
ta:da ı e'<cud olı ı- n<.lan do yı ne 
k d r .,e insel>: yeridir. 
~ 

SA8AHTAN SABAttA 

Ha va taarruzuna 
karşı İstanbul 

( Ba, tarafı 1 inci Nyfacb) 
krin {!ece hücumu yo tu. l!::ıva rı u
daf ı kuvvet! n·n ~ tuy:;. "c.lcr g-"" 
ı-unmerlen götü en hedefi ri bomb;.ı
faın;ıya ba~:ıdıl:u-. Y.lni ece hucum
lım b l dı. Fakat btır.a da r.eddl -
rin gizlenm~i ile mukabele edil yar: 
Hedef biıtun bir şehir d~ hr n 

erkez.lendir. Fıık~t 
"nde.1 

1 d• 

BEHÇET SAFA 
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'i'ENİ SABAH 

o I 
'4DAR 

~ TÜRKÇEYE ÇEViREN J 
~ Hüseyin Cahid YALÇIN = 

[ Ba~rrıakalcden devam] 

~mı ve bunu ciddi surette 
ile etmekte oldugunu ima 

edecek nim resmi neşriyat da iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~miiiiiii~ii:~~ ~--.-.m--=ımısa~--' 
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vukua geldi. Bu türlü sözler 
Sovyetlor Birliğinin üçler mi
sakını esas itibariyle kabul et
miş ve dünyayı paylaşmak işin
de Japonya, Almanya •e İtal

t..ı~u yere vurmakla lngilte
-~ h · ·yatın Hitlcrizm ile 
lasunen aleyhine dönmesini ha
"rlaınıştı. 1939 martında Pra
~ işgalinden sonra bu aleyh-

lık tam bir şekil aldı. 
liJt ~ Gode00ergcle birinci mü
~at bu suretle diğer bir mül!ı.
~ hakkında hiç bir şey karar
~~nlmadan nihayete erdi. Er-j 
1ıa;' günü akşama kadar artık i 
~a bir mülii.kat vulrn bulmı- ı 
i(jıtk gibi göriinüyordu. O gün 
t. tahriri teb!iğat teati edilmiş, 
lu ka~ tarafların vazıycticıindc 

~ır degi..,_<tj}ilik vukua gelme- j 
~ li. Hatta, İngiliz matbuatı 
ta ilıakl'rn.tın kat'i surette inkı
le ug.raclıgı haberim vernuş -

l'dı 

~t~ ara la, Londr , Praga bir 
S<:'f Prberliği .ıleyhinde fi

d nn _;-an ed nıiyeccğini bil
~di .. Ma.ıın fih, scf erberJiöin 1 

1 uc adelevi tesri edcbilece -
tm k-tan da geri l, 1-

İngiltere ile harbi göze almağa yanın kendisine ayırdıkları faa
h ::ı z ı r d ı . Fakat diğer ta- liyet sahasını benimsemiş ol
raftan askeri müşavirleri bunu duğu zannını telkin cd cek bir 
istemiyorlardı. mahiyettedir. Tass ajansı bu 

Ertesi sabalı, başvekil tayya- şayiayı doğrud::ın doğruya tek
rc ile Londraya hareket etti. ;e;ib zahmetini ihtiynr etmemi~
Miramy Mason _ :Macfnrlane'ın se de Macaristanm esaret 
enerjisi ve gayreti sayesinde altına ahnrn:ısın a Sovyetler 
Alınan muhtırası ve Godesberg Birliğinin evvelce tasvibi ve ha
mülakabııa uygun surette t..-uı- beri bulunmadığının H'n edil
zim edilen harıta. 0 gece Çek rncsi Hasra körfezi teşebbUsü
h ükflmctinin eline tevdi edilıniş niiıı de asılsız olduğunu açık<'u. 
bulunuyordu. gösterir. 

Bunun için .Mason - Macfar- So\•yetler Birliğinin Alman-
lane tayyare ile Berline dönmüş. ya ile münasebetleri dostane ol-ı 
oradan otomobille Çek hududu- duğuna inanıyoruz. Çünkii Rus 
na gitmiş ve Çek dikenli telleri lrnynaklan hunu temin cdivor
vc sair manialar arasından on lar. Fakat bu iyi münascbctle
kilomctre ilerlemek lüzım gel-, r:in hiç bir zaman Sovyetıer 
mişti. Almruı yahud (',ek as- Birliğinin hayati mcnfaatlel'i
kerlerinin kendisini bir müteca- ni feda etmek derecesine vardı- ı 

\•iz zannederek her an ates et- nlamıyacağı muh.'lkkaktır. üç
mcleri tehlikesini g()7,e aJmıstı. J Jer m· kı i Sovyetler Birli~i-1 

Godesberg'den sonra buhra- nin hayati menfaatleriyle pek 
nı~ c? ~ıı, zirvesine muva~alat giiç telif olunabilir. Bu misakın 
edil.mı ti. F ~ansa yarı~ mılyon gayclermden biri Sovyetler Bır
ask r. bahrıye nczaretı d tn- lif,'Tiı1i A '\l upadan c;ıkurmak, _ ,._ 
gıliz donanmasını seferber etti. rup ı olmak hakkı :fan mahnım 

Frnnsız hükiım~cti Çek~~lo- bıral;mak diişüncesiııden ibarct-ı 
vnkya ~~za ugrarsa muza- tir. Almanya ta B ıltık demziıı
herl't ı;ııyctind. oldug~u tc~· d n Karadenize kadar Sovyet
rar ~emıı~ cyledı. . ~1aJc.stcnın ler Bırliğinin garbında. bir kuv
h . mcti de ba.')Vekılın 24 mar~- \•etli sed vücuda getırnıegc -
takı beyanatına mutabık bır Jışıyor ve bu zinciı in halkal:ı.nnı 
. 1;1r tte vaziy tini tekrar bildir- tamamlı.ıma.ğa ug~ıyor. Ru- 1 

dı. . . . manya ile .Macari.st.anın üçler 
1ngı1ız ve F!ansız ?rdu 8?,fl.~n rnisakına idhnl edilmeleri Sov

nr, sı~n crkaıııha:bıye gor~:~· yeti •rin önüne inşa edilen duva
mC'ler.ı vu~ua. gcldı. Bu tcsanud nn hic bir tarafında biı· bo luk 
te~~-rle~nden .. :~sa~ .... b~la:-1 bır:1kn.ıamak gayreti suretinde 
Çl'> osı.ova ya hükumetı u'?ae~- biı· mfına ifade ed~bilir. Hakılrnt 
lx-rg ~ııhtırnsm_ı kabulden ımtı- bu k dar nşikfu· ıken Alman 
m. M:tı. Çcklerın Almanyaya gazetesinin Mncaristan mese
ter. ~tmeg? rı:ı.zı oldu~J:ırı ara- lesinin Sovyctlerin işbirliği ile ve 
zı 1 m ta~m edilen tan~ ve mu- tasvibi ile vukua geidigini i-ddia 
~ l {:ı zı ~.abul e?ılmı~ee~k 0 - etmesi adeta i>ir istihza ve bir 
• 14 ı :rtızd"n nnrb ıctıru;b! meydan okuma mahiyetini haiz-ı 
~d 1:- b1r h.ıl alacak gıbı dir. 
gor u. 

J~ ~,·ekil tehlikeyi anlamamaz S?vyetl~ Birliğini~ _ciddi ve 
lığ g mekten bir kere> daha ic- metm. polıtıkası _bu gıbı. oyunla
tinab l'tti. Aynı 26 met pazar- r:1 nuı adc ctmıyecelctır. !.i~
tesi giinü Sir Ho!.':.ı.c \\1lson'u, kova, So~~l ~: _ve Alm n mu
Hitlcrc sahsi bir mektubla Bcr- na betlermı du:ust ve d~~tanc, 
lirıe gön~rdi. Bu mcktubda Al- f, kat ~v:yet} nıı h.ayatı meı;ı
man t k \Pı inin Çek h rumc- faa~lcrını ıhla! ~edemıyccek bıı· 
h t r~ f•ndan reddooıldigıni soy- sekilde tutma~ muvaffak o
l iktcn sonra, ,aıısdl}·c)ii ıllti- lacak ve bu esastan ~ız::ıkln~l
ıar pıcn yıc tnallfık ctm yip masına me~dan vernııyccektir. 
ya.l ıız ~ ,J(' inhisar cttiğm.:len Mihver devletleri askerlik sa
d'o~ayı lm vcte miıracaat etmek- Jı:u:ınd ki :lCİZ ,.e muvaffakı • 
t n ısc müz. kert:yc mm· fuk::ı.t ycts: "I l lerini politikadaki vel
e C'4c d ''~t eyledi ve mütc- \'deleri} le ör1:meğc ve iktid:ır- 1 \ sı~ sıfatı~ le bir f ııgiliz mü- sızU.larmı yaldızfamağa gayret 
m ıli d hazır oldu·~ hold<.! ctmei.t kend;' ıi i ·n fayd go
A'manl::n ln Çeklcı ara ında rcllirr.er; Rusyayı dav··.l:lrı 
dognıdan doğruya hir toplantı kin kazanılını ... gib"i gösterebiiir
y ı ılma mı teklif etti. ler .• Fakat Sov)etleı· Birfigi-

Sir H. \\ ilson, yanında Kirk- nin tckzıblcri bu fazla g yretle
p rrıck ,. ben oldu~'Um halde o ıi Ye mübalfı~nlan daima reali
güc öğled' n sonra saat be tc te sm iycsinc indirecektir gıöi 
5ansb1ycyi görclli. Bu mül:i1'.:.at anlaf)llıyor. 
da fırtın"lı oldu ve memnunıycti Jlö..e}i!i Cahid 'AIA'IN 
mucıb bi- netıcc \•ermedi. H rr · • 
Bitler, l asveJ-ilin mektubunu 
dinlcınerrc ancak zol'lul:fa razı 
edileb"IirdL Bır nokt~~a haykır
dı: E_.., hn.t lü':. en Sinn m~f er 
Zlı 'eri <l in. (Daha Lızls ko
mısmak aydasızdır). Odndn...'l 
<'lkmak ı ter gibi knpıya doğ
l'U ) ürüdü. Sonra gcı i dôndii, 
muhavereye tekrar bıc:laııdı. 
I• akat ınernnuniyct vencı bir 
netıc ye e.-ismck im!:'imsızdı . 
G ne o akşam Sportpıılust'ta bir 
nutul· verdi. Nazi lılÜzahirleri
ııin ~evk ve heyecanlı alln.,Gıları 
taı .ıfındw son derecede alkış-
ı ndı. (Ari~ l-:U') 

Kızılay kurumunda 
değişiklikler 

Ankara. 25 (a.a.) - 25 11 940 
tnrıhindc J{ızılay umumi merke
zinde j( t.:ına c en merkezi u
mumi heyeti, ahvali hazır.mm 
zaruri göroüğü bir takım me
seleleı hakkında kararlar itti -
haz cylcmis ve :ıh'\)ali ıhhiyc -
sinden dolayı vazifesinden i!ı-tifa 
eden Çor..ım mebusu Kızlay u
mumi miif ctt · Doktm- 1'1 ta
ra (;antek'nin ymnc 
ıınmcs:.nin m .. dd i malı unda
ki ahkfı.m:ı tetlikan Erzhcan 
m b.,u eczacı Salih Bm.ota_ ve 
keza yeni 'va?.ıfcsi h b1 't azif e-
5.ine d "vam cclemiyeceğini bil
direrek i ·tif asmı gönd ren Qr .. 
du meu busu ,.~ C. H. Parti i Er
zurum müfetti. · d ktor Veh
b~ Demirden inhilfrl eden heyeti 
İ ""Ç R~J<!ı ile \ P.tne mürakib• 
liğine d merkezi umumi ;u;a
sından 7..ıı-ruit va:-leti :mü a
virlerind0n doktor Ccva ı .Ak-ı 
keı man ittifakla intihnb edil
mişlerdir. 

Hcpada bulunan manga· 
nez madeni ihale olundu 

Ankara, 25 (Hususi) - Ho
pa kazasında bulunan mangnnez 
madeninin. mütclıurrilerinc 
ihale edilmesi HP.ycti Vekilece 
kararla§tır1ln11.5tır. 

Meclis örfi 
idare ilanını 
tasvib eti 

..ıış tarafl 1 lncı a:ayfada) 

alt:ı.yın ba kanııgında toplan -
mıştır. 

Ce]ueııip açılmasını mütealdb 
umumi siyasi vnziyetin göster
diği' Iiizuın ve icablar netıcesi 
olarak tcra Vekillerı Hcyetınce 
ı~tanbul. F.dir JC, Krrklareli, Te
kmlağ, Çanakkale \'C J{ocaeli 
viüıv€tleri lıududl:ın idndc bir 
av mi° Jdetl" orfi idare" ılfLll C
diımış olduğunu bil<liren Bnşvc
kfı.l t tezkere .. iııde sazılı olan 
vitayetlcrue bir ay müddetle ör-
fi idare ilan cdildığinc <.lair tez
Uerej i tcı:ıkıliıtı esasiye kanunu
nun 86 ıncı madde->inl' tevfikan 
yiik. ek heyetin tns,"lbine arzcy
fod 0"İni bıldirm· Ur. 

eclıs te;-1.ereyi ittifakln tas
vib eylcmistiı. 

11.fecirs gene bugünkü toplan
tı~"lnda muha: cbei umumiye ka
nunun 3 fmcü maddesinin ta
dili \'e 1940 mali yılı divrı.m ınu
he::sabat bütc inde münakale 
yapılması haltlmıda idare hey
eti tekliflerinin iadelerine dair 
tezkerelerini tasvib \ c Türkiye -
İngiltere adli müznheı:et mu'ka
velenamesine müzeyyel muka -
velcyi tasdik cylemi-;Ur. 

!"-Jeclis çar~anıba giinü topla
nacaktır. 

Parti mecli \ gmpu hu .. 
toplam.)or 

Ankara, 25 (H usi) - Ya
rın, c. H. Parti ~ ll!C:-<.' • !!rUpU 

mutad toplantısını y ur. 
Hariciye Vekil' ıiz krü S 

ra<:oğ"lunun haftalıl• 
ziyet hakkında bey~ n 
mru:ıı muhtemeldir. 

Hamburg tek-1 Yaz saati yeniden fBu gar mec isin Türk Edirnenin 
rar bombalandı 

( Baştarafı 1 inci s:ıyfada} 

Bagka tayyareler, Hök - Van
Holland lim ... nma hücum etıni§
rerdir. 

Sahil müdafaa tayyareleri ile 1 
birlikte h rekct eden bahriye 
tayyareleri Boulogne doklarını 
bombardıman etmişlerdir. 

Pazarı ~rtesiye b:lğlayan 
gece, İngiliz bombardıman tay
yareleri, hücumlannı yeniucn 
Hamburg deniz inşaat tezgahla
n ve endüstri tcsbatı üzerine 1 
tahşit c-tmi lerdir. Bombardıman 
neticesinde bir <;ok yangın ve 
infilak \'ukua gelmiştir. 
Bombardıman edilen hedef -

ler :ırasında Alton:ı. gaz fabrika
sı, Willıclmshaven dok1an. Ham
burg Wilhelmburg kimya en
düstri fabrikası, Boulogne li-1 
manı, Denhelder 11htıınları, ha- 1 
va dafi bataryaları ve proJek -1 
törler mcvziieri, düsnıan tayya
re meydanları ve deniz tnyynre 
üsleri de vard-rr. Ta~·yrırelcri -

1 mi '"n bir tan · k. y:ıptır. 
Gen rnl de Gmılle 1 
Londra~ a döndü 

Londra, 25 (a.a.) - Fransız 
Hattı üstilva Afrikasından ln
giltereye bugün dönmii.~ olan 
hür Fransız kuvvetleri şefi ge· 
neral de Gaulle, öğleden sonra 
ba ·elöılet dairesinde Churcihll'i 
ziyaret etmiş ve başvekil ile üç 
çeyrek saat görüşmüştür. 

hıgiltereye pilot akını 
Londra. 25 (a.n.) 

t n b ld ı ne 
p lot yeti Urmc pi, ı 

tatbik edilecek 
• 

Bu hususta bir_ karar-
name hazırlanıyor ---

Anirara. 25 (Hususi) - GQ
riıl n lüzum uzcrine, yakınd:ı 
tekrar yaz saatinin tatbikine 
başlanma.~ hakkında bir karar
name hazırlanmakta olduğu an
laşılrn::ıktndır. 

--n«--

Bu garis an üçler 
paktına girmiyor 

a 

Bulgar nazırlarının 
Berline gitmedikleri 

bildiriliyor I 
Berliu, 25 (n.a.) - Yan res

mi bir menbadan • bildiriliyor: 
Evvelden yapılan tahminler 

ve dolaşan ~ayialar hilifrna ola
rak, Bulgari tan zimamdar 
şnlısiyeUerinin hal n Berline 
hiçbir ziyareti beklenmediği, 
bugün lm:ın hariciye nezare
tinden yabancı basın mümessil
lerine bildirilmi~tir. 

--.oc-

8000 ita yan 
nadııda antrenm,ın ornw olan ılk k • t ı· d 
tayyareci k .. r lesi, bu pazar gurru tn-. as erı es 1 ~ o u 
iltcren.n ce ubu ~ o e bi lı-

ınana gdmi ir. Eı.ı • 
l;ır, pilotl r \ c e ' .. rd' • Bun-
l:ınn hep i a ıddır \ e pe yakınd 

İngıliz ha\.\ ku\ \ cUerın n ı .. ~l ci.ızü
taınl;mmı \ erıle~cktır. B ı !.ere ce
lenl r 

mi ti . 

\"e bu 
edıl -

Po1onya ku "etlerrnin ınaneviyn

tı pek mukenı eldir. 

eni fa :an·lr.Tin wrilm i 
m~sllasf' ti i 

25 (01 a.) - Nevyork 

1 

1 ılt revc s pcr 
bo · ba d 11 • n t Y'!J arcleri \ c-rilmc -
::-inden dol. l ı buyal.. bir ıncınnunı
yet r.ostermekted.r 

G. zcle, Alın. nyanın en uzak kü- 1 

şclcı inin \ c hı tta dogu \ c clogu cc
nub A \ rup. l. rınd.ı zaptedılen ara
zinin bund, bô) l İngıliz Uıyyaı e
l erinin tcs.r hal. ı ndC' oldu ;.ınu' 
kaydediyor \ ,. dı~or iti: 

Buı1un lııgiiterc 'c h:ıa.\ bizzat A-

ıçin en 

--ıe«--

Slavokya Bc.şvekili 'iitler 
tarafmdan kabOI edirdi 

-->«--
Mussolini fı acm· nazır

l Mn& kal: ( tti 
Roma, 25 (a.n ı. u solini, 

Macar, tic-.aret h: € d'"stri n:ız!
n Vargayı Yen T'~yında 
bugiin öğleden sonra kabul e
derek samimi bir m • attn bu· 
lunmustur. 

(Baı ta•afı 1 tııci sayfada) 

tun mun Uıtı c 
Tcpedeleı den yal nz k , b r da.,: 
sılsıt i le :J:}rılm. lı ı IT!ıt d dır. 

Bu bi..ılgcd n ~n s ı, h:ıi:ıcrler 

'Yuu ııl 1 nn im 1.ilomctrc ilerledik-

Ü İ h:-J..~'"lRda 
tahnıiııler 

25 (n. ) Yu n kuv-
c~ ret. met.ar.et ve rn

.ayrşlc b. ı.. etti .ten sonrn 
Tıı.ı es Letesı bugun u br.ı!.'Tr.:ık:ıle-

d yor ki· 

de güı·ü 
(B ;J brafı 1 ir.eı sayfa:b) 

setini alukadıır eden cıı ınuh"m mc
sclelenfo p:ıd3mento ı :ıd denn 
noktm nazar ılıtll ı rı old !unu g -
temıektedir. 

Hukümct p:ırt.,;nc ~en ub ol n 
Kristof mılletı mmfafaa k ınunu 
layfhng hakkında iz h tt bulun -
mu ur. Bu l yıha yabud ler :fnr -
nı;ısoııf r için 1ktı.<ıad1 ı;e sıya buyuk 
t:ıhdıd:ıt koyn::ıkbdır. Bu 1 ıJıh mu
haleıe<. m ıme..;;Ulen ile h kümet 
partı 'ne mcmrub lr.tzr mcbu ların iti- l 
razla•,m munb olmtır.ur. 

l h le!et um lkrinden profc-
00. St.. ınof, k:ınun lay ha ı a1eyhrne 
rey 'crect'giııı soylcm \ e demiştir 
ki: 

- Mdl rt1 scrgüze Uere ı;e felal.et
lcre s ıruklemck istıycnlerc it rşı U 
c:idele içın Bulg:ırl n ~" ber ct -
mek l andır. tşte miJ( .. tın h k" tı 
n:udataıısı budu . 

B. taınof. hukümet fa fı 

mı tır. 

ebedi kurtulu-
şunu anarken 

(Baş tarafı 1 lncı yfada) 

nümlerinde, her Til k kalbinde 
bir üzüntü duyar: damarlarında 
dolaşan kanının ciğerlerini yak
tığını hisseder. 

Çünkü Edirnenin kurtuluş gü
nü, bize onun diı~manın eline 
düşttiğüni.i batırlntır. 

Onlar ne knra günlerdi. Türk 
tarihinin ne acı, ne iç sızlatıcı. 
ne hazin demlerı ıdi. K nı ve bey 
ni bozuk bir süliı.lcnin mütereddi 
padh~ahı ve onıın m ·Itın dalka
vukları Türle doruınm nı v 
rurk ordusunu otuz r.e içindo 
hic bir afetin, hıç bir f lal·ctin 
~ürütemiycceği kadar çürütmüş
ler, kuvvetten ve kudretten dü
şürmiL5lerdi. 

B lkan haı hinin safhalannı 
tcdldk ettiğimiz ' ... kit, o .za
man uğramı.s olduguınuz hezi
metin sebeblerini kol :l' en. büre
bılıriz. Türk o lıarbd la k -
biliyetsizliğindcn, çekingenli
ğinden, düşman·nın fevka ad:'>

Bulgar meclisi, bu layıh'.lyı 

zakcr nde 

nk liginden dolayı mağl:..b olın mış
tır. Edirne asla Türki::yeye layık 
olmadığı için diı-memistiı. O acı 
maglubiyetin bütün sebebi 
otuz senehk me .'um uyku ve 
mtltereddı idal'\ ınd ir. nutkunun buyuk b r krsmıı ı Bul -

~r - Sovyct ınlm:ısebetl 'ne t h
sıs etmiştir. 

B. Dı.ı o! <'cnub· 

Balkan harbini billiil ya mış 
emekli bir sub yın o h u-b dair 
b<:ıı. anlattı::.ı b ı kücük h t ı·a
sı b~Jnnız va ·y ti k daı a
cı.{ h r • e!ıiJde "'ah 
"- Di m n k srrtlan in-

m: , bize doğr ı a\ cı hatt nda. 
huc ım cdiyord ı. Ba nda bu
lundugum küçük topç ı br r
vasın artık a e. i I smesini 
emr ttim. Zıra ı u.J b ·m pi
y d miz vardı. D :ın y nne 
mcv1.ilerine y rl . r.ı rürk cr
lenni de vurabilirdim. 

Fakat alı.1man nd m:ıkıllı 
yakl stı::'l h ... lde b im iperkr
den tek b'r tüfe !i.1 patı :ımam 
h Tct.mi mucib ol ıyordu. On-
1 ra ne olmuştu? Habcnm olın -
dan piyade km" ~tıerl iz baş
k::ı tar..fıı mı nakl .... dı' l. ı? u
mı obrrenrnek kın bir <' \ um ı 

,.. il rı e und relim. Ya m :rant 
s nrıı dondu. Anlattıın ~yler
tüy'rrimi ürpertti. Megt-ı bizim 
piyn 1 ler si.ıx;rlerde imiı ler. 
Fnkat hi" biri ttif ek kullaıımrısı
m bilmiyvrmu.. Öğrctilm mıs. 
B, larmd:ıki zabit de onlurcb.n 
f ıı k!ı dcgilmL~. Bunun · çin .şım
cElik sfü1ı;ii ~hn l r 'e dfuı
ın ın yakl~masım beldıyoı hır-
1n . .._'imgü hücumu yapacakbr
mı . Nit kim az n a dli n 
sıpC'rlcrımize vardı. Ben dü h n
le haıekatı ıniikemm len ta.kib 
edı,> ordum. Kend' 'ne tüfek at
ması bile o~'T tilmeyen :Men
med iğin dU..rn:uıa dingi.i ile 
savleti pek müdhiş oldu. Düş
manın ilk hattı bir an- yere 
s<>rildi. Bunun üzeıine ikinci. ü
ciindi h:ı.Uar yert ~attır.ık Lte
sc b:ı lııdılar .• fohmedcik yakın 
mt'Sn.f edcn atıl n k ı ın ra c
lmd süngü canlı bir hedef ol
du. Ye maales f hcnıen hc·m n 
h p i sehid dü~tü. ,, 

işte Balkan harbini ve Ed r
ne i bu kndar feci ıtltır itindt! 
kavbettik. 

B ı hakikat gözöniınde tu
tnh rsa Edirn nin o zamanki 
birinci istirdad mn bi'e ne bü
yü c hır mucm~ olduğu kolaylıkla 
• nl lır. 

1 c Türk milleti, bu büyiik 
mu 'zeyi gö"'teren. kursunu 
yumruğuyla, gi"levi gogsü ile 
yenen Meh d<'i.:!nC' bugün 
diinyanın en sila\:laı 1111 

ku ::ı.nmavı m t.>l ı tte 
ö~ eit'ği: T.. b ) ın 
y::ının en iyi ulx vı h • ı 
d · i ·n bu 

"" .fım 
n ı r. 

tti Bu mc ıtl günde 'T' · 

ref ıni kurtarın k için k 
en olen Mehn e lci2i h · 
tuimlc anlaım , 

MURAD SERTOGLU 

• A'.JW' 1st.:wbulun en hü) ük iki sinema mda 

ÇEN B R -TA 1 Şehzsdebaşı 
Tel : 22513 1 Tel : 22127 
Yarın matinelerden ·tibaren 

Şarkın en kıymetli va tanmmış- facia mUmassiH 

F AT A RÜŞDI 'nin oynadığı 

SAA 
TC'RKÇl ~ S(W..L-0, ARAPÇA ŞARKU.I 

Ayrıca Çemberli aşda 

Çöl bekçileri 
Paramunt .lurna1 

'da 



SATI!'A: : 1 
- ?? f~? f l _ uocuz 

ihtikara ve muhtekire dair ... haberler Kısa 
* P.ırtlnin Talebe Yurd u - Halk 

P~ırtlısi tnrafıııdıın tesis 'llun.ın kı7. t 
(Bat tarafı 1 inci Hyfada) 

ği yere baktım: ''Yakalanan 
muhtekirler,, serlevhası altındn 
ismi geçen yurtdalarımızın 
• ısım atlamaksızın kaydiyle 
konmu~ - listesi idi. Okudum: 

n§tnlş, gözle görülmeyen, f a- talebe yurdumın yeniden tevsli ka
kat insanı yavaş yavaş eriten rarl.ıştlrılmıştır. Dunun iç.in bcledi-

bir şeydir. Muh~kiri ynkalarsı- =y=c=5=ooo===li=·r=o=y=J=ı=·d=ım==~-:::·n=p=a=c=ok=tı::r=.=== 

Kalef, Nesim, İlyazar, Haçik, 
AJber, Vitali, Muiz, Yako, llya· 
da, diğer Muiz, Kirkor, Yorgi ... 

- Hayret! demekten kendi
mi alamadım. 

Doktor (S ... ) galiba kendisi 
kadar telaş etmediğime büsbü
t ün şaşıp kızarak: 

- Hayret mi? Ne hayreti ? 
Bunda hayret edilecek bir şey 
yok, çüıtlcti hepsi ga~'Tİ Türk!. 
Ha~Tct değil, nefret! Ncfı et! .. 
dedi. 

Sustum .. Doktor (S .... ) in bit· 
oğlu askerde, bir kızı gönüllü 
olarak hastahanede, lienı.lisi ise 
yirmi sencdcnbcı i h:ıyatmı vak
fettiği bir hayır cemiyetinde idi. 
Belli ki okuduğu haber ona y1l
dınm gibi tesir et.'lliş ve bütün 
bir milletin vatan müdafnasına 
haıJ.rlandığı nazik bir /.amanda. 
o vatana mensubiyet iddia eden 
bir kaç muhtekirin milli ccbhe 
gerisinde yan gelerek kiler fa
releri gibi kanını emmeleri, içine 
işlemisti. 

Arkada~ımı teskin etmek iı>tc
diın: 

- Mernk etme, dedim .. Görü
yorsun ki yakalanrnı!1lar. l\"a
nun var, belediye var, mahke
me var! Elbet cezalarını bulur
lar!. 

nız, mahkeme:.-e verirsiniz, fa
kat gözle görüp elle tutulacak 1 
maddi delı1Jer isteyen kanuni 
sarahatler knr~sında niho.yet 
ihtikfırı - hatta affını dileyereı~ -
serbest bırakmak mecburiyetin- ı 
desiniz!. 

- Fakat birader, ihtikarı y. -, 
pan yalnız yahud: değil y •. , isim· 
lcri görüyorsun, bazısı Rum, 
bazısı Ermeni... 

- Evet, bazısı llum, bazısı 
Ermeni, fakat bir <.:%'11 yahu
di ! Sana bir ga?.ı•tede okuduğu1:1 
bir vak'ayı hikfıyc (1:1ey;m: Bfr 
adnm sahibi Türk olan bir kun
duracı mağazasına giı dı. Be~ 
gün C'.lvel bu dükkanın vitıinindc 
mliçterilere 20 lfra etiketle tak· 
dim edilen ayakkabı beş giln 
sonra. 24 liı a olmuştu. Ara<l:m 
iki gün c'tahn geçince kundura 
26 haya. fırladı. Adam saşırdı .. 
Ayni ayakkabı nasıl oluyoı· da 
vitrinin ıçindc. durduğu ycrd~ ı 
kıymetleniyordu ': ü.ltım:. gi;~i~'? 
çivi mi çakılmıştı? Astarı Hmcl 
kuma§iyle mi deği!jtiıilıni. ti? I 
Yoksn pek meşhur biı· adaın l'li
ni sürmüş de ayakkabı UJitikn "'hı 
ya sırasına mı geçmisti ': Nılıa
yct, mağazanın &ıhibi 'l'Urk de
ğil miydi? Bir Tü k, bö. le biı
zamançla, nasıl ihtfüfıı· ya.pabi-ı 
lirdi? Evet. müessesmin ıı~lıibi 
Türktü, fakat dcnyi Amu-ikn.
dan getiren Türk değildi: BN• 1 gi.inde deri fiyatına bu farl· ı o ı 
bindirmiş ve o fi) atı yiil{ dliıı-, 
ce vitrindeki ayakkabı da kcııdi 
k<'ı ·re yükselmişti!. 

Doktor (S ..• ) acı acı güldü: I 
- "l{anun var, belediye var. 

mahkeme var! Fc&l,at belediye 1 
kanunu tatbik edip, mahkeme 
muhtekiri cezalandırıncıya ka-ı c. ıunm, ' 'ama y .• pt)"Jl un 
dar bizim de canımız c•ıkecr.k- ha ... ,, demek i~t"ı gibi yüzüne 
mış, o da a~Tı mesele! H,Jbul i bakt.ın, o diıı1emi 1.rek devam 
ihtikaıın, yani pnra kmmnm"' ı elti: 
hırsının müşahhas tims::ıll ı i o- Bir !'f'hrin biitün alıR ve
lan ı:ıpckülasyoncu muhtcl.irleri ri'1 mekanızması zam.ı.ı ıcınlie 
vaz gN;ırcc~k kanun da yol· tm-. ' bizim binbiı ihmalımizlc cli- ı 
Es::ısc o" ;u bizde, diıııy:mın ne ge<}irmiı:ı fili Li ıhtik:..r f'C

hiç bıı yt.:ı inde muhtekir d la- bekcsinin yıkjcı ılıtiı a ·ını su 
crasma karr;ı müeyyide, hcııii.. veya bu tcdbirlı> Ô)l hır günde, 
k~fedilmemı~tir. Her dc:ıdc, bir haftada, biı aytl. önk~ncl: 
-. ereme, frengiye, kansere çaı..: kabil mi? Huhtck1r için gün bu
bulun::ı.bilir, fakat muhtekırin giıu, fırsat bu f1rs.ıttır. Ifort 
alttan n ta gerdığ'i knzanç d ... '- dumanlı hu vayı aradığı gibi o 
y:mımn iç:ne uskumru gilJi dii - dıı bu zam •• nda vuracaktır. Mn
memek kabil de-~ildir. S<'nin kr.rayı saklayacak. mnpulu s. k· 
yaptı.Tın m ılı senden i.llıp guıe hyac:ık, kala) ı ı::aklayatak, ilacı 
sana satan, :zclzel nin gclccl·ğ - caklayacak, her ~eyi sakla) acak 
ni auh) a.n sismogıaf aleti gibi \'e istediği zaman biı· ınüd,let 
h:ırbin patlak \'erecl ğini seze- "•·ol~! vall::ıhi yok! Vallahi. bil
rek iğneden ipi' ~e kadar bir se- lıihi yok!,, diye s zlanacak, bıı 1 
ne evn'kkn ısmatl:ı)'nn \e za- kuç gün sonra "buldum!,, diye 
manı gelin t' \'(' an. senin kıv- ortaya çıkacak \'C' biraz d::ıha 
randığını goı ünce bunları csra· vakit [',('Çince bire yli:z kaza-ı 
rengiz uağanığıııda.ı cıkaını narıık l izlere satacak! Hayret 

'Jirc yUz ıiyatiylc ·atı :ının yıiu- tl·~iJ nefret! ~t·ı."ret! ı 
nu bulan biı msanln n.ı ıl ugr 4• l oktor lS ... ) çok hiddctliyrli. ı 
~ıla.bilu·? Buıı.ı Jrn-~un ne yap- J{omı~ınayı Fakuya vurmak k-
sın, mahkeme ne (>t.;in ?,, tedinı: ı 
Arkad~~ıma: "Mubalağa edi- Doktor. sen adam akıllı ya-

yorsun, el :<lim. I1 ı ı·eyin tcd- lıudi ul . M:an olmu~sun ! Hitlcr 
biri ve c.ırcsi \'ardır. İ) 1 tedlıfr gibi konuşuyorsun! dcclım. 
alalım, göı cceksiıı ki bt.i.ti.in _ Hayır, yahudi aleyhtarı 
suiniyctlerine ra~ınen acİ7. ka·' değılim, muhtekir aleyhtarıyım! 
Jacaklaıdır!.,, dedi. Benim bazı Türkiye yu-

Tekrur acı acı g-üldii: lıudılerindc affctmc<liğim. tıpkı 
- Aciz kalncrJdar! MuMc- bazı Rumlıırd ve Ermenilcrclt! 

kirler. fıciz knhı klar ! Niçin:. oldum gibi on!aı ın, v:ıtanch:ıslı
Çünkü, malum: Fh .ı mürak. be ;:,ın b\itün nimetlerinden ıstıfade 
komisyonu \ o.r ! Y hu ycryü - ettikleri hnlcle en S!kı.ı-ık gün
zünd\,; bir multtekiı i.ı bir l.omis- ı de gene f na huylaı ın<lar. va?. 
yon kar~ısınd:ı ô.cız kalt!ığı ne- gcçmemclcriclir. Dü. ünmcli ki 

Şehir 
tiyatrosu 

temsi Heri 
Tepebaşın.ta Dram Kııtmında 
2il/ 11/ 1940 Sah gumı akşamı 

sant 20.30 da 
AYAKTAKI MI ARASIN OA 

yahudiligi her taı oftan söküp 
atan ka ırgalar ar asında Tiir
kiyc gıhi düny:mw en rahat, en 
emin lim ... nıııa s.ıgınınışlar, "'l'ür
küz!,, cliye böbürleniyorlar ve 1 
ı:ıonra ellerindeki ınah ellcrinucn 
gel c bire bin kazanarak sat
mak ihtirasından Yaz geçme -
yenlere tesadüf e<liyoruz. İşte 
bu nankörlüğe isyan ediyorum. 
Hayır! Yahudi aleyhtarı de

ğilim. Hitleri•ı yahudiler hakkın
daki bütün politikasının şahsan 
zuliimdcn başka bir şey olmadı- ı 
ğına kaniim. Bütün bir cemaati 
kirletmek de istemem. Yahudi
ler nrasıncla iyilerini, hatta mii
krrumcllerini bilit'im ve severim. 
Bazıları gibi yahud"• in lüzum
suzluğuna da kani değilim: Ya
lıudi Ö.) le bil· cinstir ki eğer mev
cud olmasa hafüc~mek gerekir
di. Fakat bizdeki yahudılerin 
bazıları, dediğim gibi, malın 
tam, amma tam gözüdür. Bu 
kadar m<'mlcket gezdim, ya
hudinin her cinsi ile temas et
tim, tem.in ederim ki bizdel,i çe
şidini, bi:r.deki kadar insafsız 
şidini, hizdeki kadar insafsız 
çe,ijini. hic bir yerde görmedim. 
Ayni 7..v.rnnnda bizdeki kndar az 
değ"oı IL..,ini de dünyanın hiç bit' 
yerinde görmedim. Avrupa ya
hııdisinin en d&crsizi olan Ru
men yahuJisi bile memleketine 
sınat· sahada sermayesiyle fa~ -
<lalı olmuştur. Halbuki, bi?.deki 
yahudinin maalc. l!C bize \'erile-1 
cek sermayesi de yoktur. Bun -
!ardan bazıları için prensip ııu
dur: Sermayeyi burada yap -
m:ık ve tam işe yarar bir hacme 
varınc:ı A \'rupaya kaçırmak! 

Ası ın büyük eltimi Frewl bir 
A\'usturya ynhucli ·i idi. Zama
nın en mahir cerrahı Zuvcr
bruch bir Alman yahudisiclir . 
Bergson. Durkheim birer Fı"&n
sız yahudisi idiler. Einstein yep 
yeni buluşlariyle ilmin pencere
lerini genisleten bir İsviçreli 
yahudidir. Rubinstcin bütün ci
hanın alkıı:ılndığı, yahucli bir 
Jıiymıisttir. Kemancı Totcnbcrg 
biitiin eslerini geride bırn kmı::ı 
bir san'atkar olarak musikinin 
belii ba.<Jh üstadı yerine geçti . 
Bunlar beynelmik-1 ilmin, fennin 
san'atın şahikaları, yıldızlarıdır 
ve heı si de i5ıılcrimle ~apkanıı 
ç h::-rıp hürmetle eğileceğim ya
hudilcrdir. Fakat Allah aşkına, 
şu bizdeki yahudiler arasında 
değil bun ~r gibi bir taııesj, bun· 
ların binde biri kadarı olsun ni
çin zuhur etmedi? 

• • • 
Vapur yann!jınıGtı .. Çıktık .. 

Doktor ( S ... ) c \erecek ccvah 
bulamadım . Düşündüm: Galiba 
hakkı vardı . 

A . N. K. 
rede, ne zmm:ın göru mü.-:tür.., - ----
Makaracıs a komisyond~n balı-, e··A---n----=-----·---------------ı 
settiğin 7.am:m ~erdiği .cevııb r.ıııhı·sarJar u P.ı l!u·· d ·-:rıu·· gv u··ndcn. 
şudur: O halde gıt komısyon· ~ • !Yi • 
dan al! clcdıııl ya .. Şehrin hcl' ı •--~.,..._.,, • ·- . · - ·- •• '• • 
tarafını ÇC\ İren I• 1 kunç bir ı - l\f.e\cud nuınunclcı·ı mucibmcc 13 kalem fırça ın te;ıhlıidi nanı ve 
ö r Ü m e c k ngı k:ır~ı-1 h<' bı a pazarı .ı auı. :ılın. caktır. 
sındu, bizim tcshıl:itımız, n~ ı 2 - Pazarlık 6/ 12/1940 cuın:ı günü sa:ıt 14 de Kabnta.da LeYazım \'e 
kadar çalı<jırt:ıa c .. ılışsın, ne İF"' Mulıayaat şubesinde! ı nhm komisyonunda yapılncaktn-. 
yarar? Ihtildh ı C('z::ılandıı muk 3 - l"umunc sozu gC\: n ~ubcdc görülebilir. 
için onu evvchi. yalmlarnuk l.l- 4 - tstcklilcrin paz.ırlık i~·in tayin olunnn giin ve saati:.' teklif cdccel~-
Zlm. Halbuki ihtikar, tıpkı o!.- leri fiy&.t üzerinden % 7.5 güvenme ııaralariyle blrlıktc nez .ur .omlsyomı 
sid do kaıbon gihi, hnva)a kn- mürncaatı:m. (lll98) 

..E!2' 

clısı mükemmel. • 

v{),ıvr içi çiirül. eH 
, 

Ucuza afınmıt bi;çok-yemiş•erin dıft mü· 
kemmel olabilir fakat bHihare içi çürük. 

f •• 

olduğu anlaşıhr. 

Ucuz ampultarda öyledir. Kullanı•ta çUrüic 
oldufiu yani fazla cereyan tstih16ka muka: 
1>11 az ışık verdikleri görülür. 

M a ar uf markası bir garanti tefkll eden 
TUNGSRAM ampullannı almak menfaatın11 
lktizasıdır .. 

TUNGSRAM ampullarmın · ·yükse_!( kalitesi 
bir çok defalar denenmiıtir •. 

rtJNGSRA 
EN AZ P,.RAYA·EN BOL AYOINLIK 

1 LAN 
Konya Aaliye Hukuk H.Jklmliğin· 

den: 

Konyanın Kn!Pndeı·hnne mnhaltc-

1 sinden Çeşmeci Denış kı1.ı F. ttna na 
mı dı[:eri Ay~c Glilbaz t. nıf Pıd. n, 1 
'rcreüınıııı nıahalleslndcıı izzC't o~lu 
Ali aleyhınc: kocası müddenıılC'yh 

müşterek h:ıyntın B'hmiJ ettig• vazife 
leri .Yapımıınak mnks:ıdile on iki !>e
neyj mütecaviz bir zamand:ın beri 
kendisini terkcdeı-ek semti meçhule 

gıtmlş olduguııdruı bahisle bilınu
hakeme birlisc nvdcl etmesinin ih
tarına karar \'erilmesi talebine 
dair ikame olunan d:wn uz.cıiııe 

milddcn:ıleyh Aliye tcblig cd lınel: 
üz.ere gönderilen dava aıı.uhali su
reti, merkumun nerede. oldu,unu 
bilen ve kendısini tanıyan olm;;dı
gı ve lıu suretle ikaınctg~ıhı meçhul 

bulundugu rneşl'uhatla tcblı~siz te
ri çcvrilmış olınıısına mebııı dm acı 1 
"ckilinlıı tnklıilc bu halıdaki davn 
:ıı zuhali sureti mucldcan.lc) lıc ilfı
ncn tcbllg edildıgi halde on gun 
içinde esas da\·nya cc\·o.b vermedigi 

gibi tayin olunan muhnlr.enıt? gıinUn

dc dnlıi mııh!>eıncyc gelnıeıııış \ c 
davetname Ut: h:ıkk111da ittihıız kılı-

mcdigı gılıi tar fı 1d; l.1 musadcl.ık 1 
lıir \ekil Üı! 6Ü!'derınc ıılş oldugun
da11 muc!d<: ... k') hm ıy bınd.ı ve da
" acı \ çkıllnin \'İl' h nda icra \ •' !k
ımıl kılınıın muha c• ıe netiees ndc· 
müddcaalcyhin k. rısı davacı on :ki 
seneyi n iıtcca\ iz bir zamandan 
lıcri tcrkederek semti meçhule 
giUiğj w.• o \"akittc.ıı beri kendi -
sinin nerede oldugı-.ndan bir ha
ber rlc • lın:ım:ıdığ: \"e dav;ıcıyı 

infol. \ e ia esiz b•ralrtıgı \'e biıı'lc· 
tice evlilitin kendi ine t:ıhmıt ettıgı 
vaz.ifeleı·i ~ ııpn :ımak mıık adıl~ bir
ligj tcrketıniş oldugu yeminle din-

lenen şrhitlcırın şchadctıııdeıı anla-
1 

şılm:ı ına bıııaeıı kanunu medeninin ı 
132 inci m:ıddcsi mue.b'ncc kbııg' 

tarihind,.n itiuaı <'ıı biı' ny içiııd~ hir j 
lige avdet etmesi lüzumunun ımıd-

dcaııleyhc iht.-ırınıı ve 400 kuruş ı 
ilam ll:ırcı ile mııh:ıke>ıne m:ı~r:ı fJ.ı-

rının mi.idde:ı::Jeyhe yi.ıkl,.tilme; ine 

temyizi' k;;bil olm<ık i.ızerc 18/ 11)/!140 
tarihinde \ C!'iJen 2114 k.-ırar ı;::ıyılı 

6/11/940 t:ı>ihli \ e 533 es:ıs sayılı 

il~m sureti müddc;ıale>ylıe tebli~ e. 

dilmek uzcre gösterilen mlrl"Sinc 'ün 
dcdlmiş im ele bul:monrndıgııı ı.uı 

bahi le bila tebllı! iade kılınmış ol-
nan gıyab kar:ırı dahi kezalik ila- . duğurnfan i~bu hul:ısai f:.ıküm !cblig 
nen tebliğ edilmiş iken muayyen rn:ık~ıınına ~.aiın oltıı:ık üzere il.ın 

c:el~i muh:ıkemede yine icabet et- olunur. 

• 
- Ş. el btn , • ne yorı • r-ı 

mnyı ''"'ter.r.m, ~ •. oln gıltı ın 

\''ar mı: 

-B~~m~~b~cy~~~rl\~•••••••••~•••••••••••••nmammm~••••••••••••~ MernlekcLni unutan ıı • ı ı olur mu? 

,.-~,~;?~".::nu-;:~~~ ....... Doğ -1 Bı·r çalgıcının . seyahatı• Btı lı ııcl• .lı ı ba ıma ı:etıı-1 
1d_l.ı ıın bır polis mcmu-

ol-

Dllşihınıege vakit yoktu. Biı' küy 
ismi soylcyivcrdlk. Polis meınuı u 

d;ıha bazı çeylcr sorclukt.'ln sonra: llHI•••••••••••••••••• 93 

-Şv.c.a b' CCCilz? 

- Siz h' 1 1ı1ıiz. 
- Ben ı ıö yö Alfrcd Müllcriın, 

:ırkn <:ım d,ı Fı 'drlh Silllerdir. 
- Hen ·iz m · yö ol~p olmadığı

nızı sv ı uy ı u l:, sunntınu. nedir? 
Nereli niz.? Nereden celip nereye 
(İdiyo ur.uz? 

- Doı:.ru u şimdilik blı sanatı -
mız ~ok ~ibi, manmafıh ben güıel 

k emon çalarım, arkada~ıının dn ca 
yet gü~cl te i '\'nrdır ..• 

- Bu cnddeyi takib ediniz. İs

tasyon oradcur. 
Dedi. On d:ıkik:ı sonra gayet bü

yük, bir katlı binanın önünde idik. 
Orada dur:ınlıırdan birine: 

- 1stasyon bu mudur? 
bedim. Herif evet cevabını ver

di. llin:ının sokağa nazır cihetinde 
gayet büyi.ik bir kapı "'ırdı. 1kl ar
k:ıd:ıs kapıdan içeri dalornk lten • 
dimizj gnyet büyük bir salonda bul
duk. Fak:ıt Mikaellanm şatosundaki 
salonl:ır ile bunun orasında birçok 
fark mevcuddu. Evvel emirde şato
nun salonlarında birçok ayırnlnr, 

- Uzatma! çaı,ıcı mısıruz? 
- Evet. 

mas:ılar, sandalyalar, knnnpeler mev 
I • '"'""ld olduğu halde bu garib salonda 

- Avu turynlı mısınız? 
- Almanız. 

- Almanyanın h nng! şehrinden? 
- Memlekeilmizden çıkalı epey 

oldu. 

- Onu sormuyorum, Memleket i- , 
nizin isıni yok mu? . 

- Ben Ba,·ycralıynn. 

- Hangi k öyünden? 
- lyi~ bilemiyorum. 

bu &ibi şe>ylerden eser yoktu. Yer 
•taş döşeli idi. Pencereler gayet bü
yükse de perde namına h içbir şey 
yoktu. Fridrihe: 

- Arkadaş! tstasyon:ı geldik am-
ma şimendiferi nerede bulacağız? 

Dedim .. Fridrih: 
- Elbet buraya gelir. dedi. 
- Hakkın var. 
- Bir tarafa oturalım. Şimendifer 

gellrse görür(iz ~l~t. 
- Salon:ı kndar gelir mi dersin? 
- Ona şübhe mi var? B:ıkı;ana 

bizimle beraber birçok adamlar da 
şimendiferi bekliyorlar. 

VakJa istasyonun salonu gayet 
kalnb:ılıktı. Türlü kıyafette adamlar 
pek çoktu. Hatta Fridrih ile benim 
gibi giyiruniş l:öylüler de meveud
du. Bir kenara ı,"Ckildik. Oturacak 
yeı· olmndıgınd:ın :ırkam12ı duvara ı 
d.-ı)'lyarak yere çömeldik. iki ar -
kadaş dereden tepeden konuşuyor. 
bu surcUc simendiforln gelmesini 
bekliyorduk. Bu sırad.ı aklıma bir 
&ey geldi. Fridrihe: 

- Ark:ıdns biz bir ~ey unuttuk . 
- Neyi? 
- Şimendiferde karnımız neıkır 

ise. 
- Şimendiferde karnınuz acıkır 

ise. 
- Acab:ı ı;im~ndifcrde yiyecek 

bulunm:ız mı? 

- Ne münasebet! Pos•n :ırnbal:ırın 
tla bakknl düküm \. r !' • :·ı " 

- Hayır, 

- Eh, şimendiferde de yoktur. 
Bunun için yanmuuı bfr mikdar 
yiye<·ek ıı lsak .• 

- Fena olmaz nm na nereden 
alalım? 

- Büyük kapının karşısında bir 
bakkal dükkfını göıumc il. ·u. 

- Öyle ise gidip or:ıdan bir mik
d:ır erzak tedarik edelim. 

- Haydi bakalım. 

Bunu iyi düsfinmüşlüm. Y:ıhud 
ben öyle znnnediyorum. Maamaflh 
daima ihtiyat ile hnreket etmek da
ha münasib değil mi? Olur yn şi -
rnendi!crin tekerliği kmlır, yahud 
bir yeri bozuluı· ise yolda lrnlı r ı z. 

ekmek nereden bulacağız. Şimen

diferde bakknl ya var yahud yok
tur. Dah:ı bu garib arabanın yüz.ünü 
görmedik. Acnb;ı içeri.sine kaç kişi 

alıyor? Ne ise şimdi gelirse gi.lrece
ğiz. Büyük knpıdan çıktık. Came -
kinları türlü sfşcler, ıri peynirler, 
sucuklar, pasdırmalnr ile dolu olan 
bakkal dükfınından içeri girdik. 

lfakkal ile çıraklan da Viyanah ı.ı

yafetiude idiler. Dan:ı ), alırım o be
yaz katı gömlek, uzun ceketler ile 
bakkallık ed,•mcm, bir gün iı,;~risin· 

de ne tlst kalır, n e baş. Bakkal içtrl 
glrclisimi:.:i ı.:orür görmeı se:-t bir 
sada ile: 

- Ne istiyorsunuı.? 
- Dedi. Ben: 
- Buraya ne istemek için geline-

bilir? ötebc-ri alııcngıı. 
Dedim. 
- Nasıl ôteberi? 
- Yiyecet(c dair. 

- Az mı, çok mu? 
- Şimendiferde aç kalınıyacak 

kadar. 

- Ben sizin ifmendiferce ne kc.
dar kalae:ığınız1.-11e bileyim? Ne kft
d ar istc<liğini:ıi söylcy!•ılz. 

- Sizde ekmek var mı? 
- Görmüyor musun? Tezr,ithuı 

üstü b:ı§<]:ın başa ekmek ile dolu. 
- Onlar beyaz ekmek. 
- Siz nl\iıl ekmek fatiyoı~.,-unı.;ı? 
- Siy:ıh. 
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Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğündeıı: 
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dellerllr. mu\'akkat teıniııatı yımlı t>lbhıe, p:ltto, tanör 'ff ıuenıo111ın~ 
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tuplarile kanunun iayin ettlgi veıJi'n.l.arı ihNc saatinden bir saat ev~ 
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Erkek l"lm esı 
Erkek pe lt(•SU 

Kız tayyorti 
K~z mant.osu 

Adet 

365 
118 
34 

8 

Fiyatı 

14 Lr. 
14 > 
12 > 
12 , 

Tublrı 

fi110 
l ti!'ı2 

.. 08 
'12 

?242 

Te.., ınatı 
~ 

lstanbul Defterdar:hğından 
~mti 

Bcya1.ıd 

H:ıskoy. 
Kumkcıpı 

llaliçfeı11•rı 

V'skıWiar 

Day;ıh .. tun 

Ha.:ı~iıan 

Kiırkı;i.b:ı~ı 

ı:iulcym:ıııog;,ı 

're\ kik ,ıfer 

Sel:iuıi:ıll 

ç_.kın;,ık~ı

Jaı·da Yeni 
Han. 
Efreınoglu 

T;;:ıçılaı· 

Ermeni 
odaları 

Sıliıhtar 

al<• N e. Nev'i Hıe.e M uh;ım. MUV 1'. 
'"tkta rı Men B. l<• t 

1 

Li. • LI. 1( . 

Yeni 55 o<ı.t tamamı 36() 27 00 "'1 
Mki 56 

.... 
17 al'JIQ 

Yeni 23 
eski 25 anıa > 'ltWI 51 5" 
eeki Hane ..a 
yeııi 3 > 460 ~ "'" 
• 3 ve +3/1 arıta > 105 8 00 

balu;c~i 4 
Yukarıda y .. zılı .ı;oıy-in· uk11l eım·aı 9/12/1940 pa21n1t>Ei ı:ünii saııt 1

,. 
de :\-filli Emlıik Mücl, ı ıgtl•:rlc tupiaııac:ık ol;ııı komi:ı;yond:ı ayrı n7rı ~ 
tılacaktıı-. Satı~ bcddı def.•tı·ıı olup nalı.den \"<'Y'1 nıfilıadll W.iaci krtib t 
fiye \'et;ıkasile t diye edilcbılır. 

Talıbleı·in hizalarında ı:ostel'ilen muv<Akkat ~min4itla uıjfl 1' 
JIUW•ryen • rır- ıJ 

ı;aatte kom!syoııa miiraca<ıHnrı. d106h ... 

1 g 

Liralık Lira. 

1 2000 -
s 1 ooo - ~oou.-

2 750 -

4 500 -

8 2."iO 

35 100 3f>00.-
80 50 - 4000.-

300 20 - 6000.-

Türkiye İş Bankasına para ya
tırmakla yalnız para biriktirmiş 
olmaz, ayni zamanda taJiinizi 

de denemiş olursunuz. 
Keşideler: 4 Şuhat, 2 Ma
yıs, 1 Ağustos, 3 ikinciteş

rin tarihlerinde yapılır 

Kumb;ıı alı \ c kum barı.sız 
hesaplarında en az elli li~ 

raeı bulu'1an1nr kuraya 
dnh.il eJılırl~r. 

Sahibi: A. Comaleddin Saraçoğ lu - Ne:ırlyat Müdürü: Macid Çetl fl J 
Basıldığı yer: (H. Bekir Cürsoylar. ve Cemaltddln Saraço4 ıu ma tb• 

=--~ 
- Oıırlan da v<ır. idik. llakk:ıJ önundcki iri, ıi 
- O halde lıe~ kılo siyah elunt!l. kfrli deftere bir fl•yler yazdı: 

ver. 
Bakkal çıraklardan birine: 
- Rodi şu adaınlara beş kilo sl-

• y:ıh cl,ınek getir. 
Dedikten soııra bh.e de: 
- D:ıha ııe istersinit.? 
Dedi. 
- Peynir. 
- Hangi peynirden? 
- Hangisinden olu rsa olsun. 
- Siz ne tuba! adamlarsııuz.! '-" .1. ı· 

ycceginiz şeyin cinsini, mikdannı 

bllmiyo.rsunuz. 
- Znrorı yok. 
- Bu da iyi! Llıkin biraz pi.t bo-

ğa:;ı,lığa delalet eder. 
- Olabilir ya! 
Bakkala bir okka peyııir; yarım

şar okka suc:uk, pastırm:ı tarttırdık
tan sonrn borcumuzu sorduk, bakkal : 

- Ayol! Bu kadar şey midede ko-
lay, kolııy erimez. Size bir fey cl:ıha 
lazım. 

Dedi. F ridrih sordu: 
- o Jledir'? 
- Şara1. . 
- Pardon, bl7. t::ı1; rık kki kull:ın-

mayız. 

- Fnkat sar:ıb r:ıutı. 13zım. 
Hcı·ifin 13rarına t.'lh ıll l ede -

mCdim! 
- O hnlde iki şişe <lr ~ıırab H'r, 
Pedim. Arlık r.rz.ık tP..ın ik qlemlı; 

- Mo:;)olt·ı· 

marl.tır. 

bon:uıiuz 

Dedi. Frıdnh yü •iinıe !.>aktı. 

•ılıklaşt.nr. 1ki giiııliik yiy<~elt 1';tı 
on bcs ır.ark verecek olursa1' ) , 
yolda par:ıımz bi\cl:ek, biz de 
kalacnlı:tık. B::ıkk:ıl:ı: 

- Lakin ınösyö ::.iz.in 
ne krıcl:ır p.ılıalı? 

Dedim. Herif kııdı: 
- 1stcn:eniz :ılınız, 

mal sal:ırım. 

Dedi. 

ımıU:ı 

ben 

- Çol: iyi! Elrmeği kaç 
ı::aydınrz'.' 

11 
- Kilosu bir mark. Bl'Ş k.iJO 

mar~ .( 
- Amm:ı yaptınız ha. Bizil11 ~ • 

de bu ekmeklerin tanesini yirıııl J'· 
rayo almak mümkundiir. ,t' 

- Sizin yf'dii;inlz etmeklcriı14 
pad:ın farkı yoktur. Onu da ~t' 
g.ibi adamlar ~·er, beni ıne.gul c 
yiniz. 

- Darılmayınız dostum. 
kaçn? 

- Kılo. u iki mark. 
- Pasdınna, sucuk? 
- Yarımşcır kilosu ık! mar!C 
- llu kadar sade teylcrc? 
Heri! sözümü ke.:::ti: 

(Arkası , ·a,r) 


