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~iislümanlara 
karşı dostluk ~~=i~:v:.: SINIRDAN MEKTUB 
~lmaaıa, bir IWyanm 
t.ııt anlara Ye A nblal'a 
.._ ola.hilınesine imkin olur 
..:_ ~ir Alman \'e bir ltalyaıı 
L_•ın ~oda : ••Bis m Ü&
....... lara dostus,, sMii )ıU-
'ıt: "Biz miisliimaalan * 
~r i' i hir uşak t...aikk i t>
.:._~. ntina.t;.andaa bqka bir 
... , ,,~ etm.. 

t _J 
~yln Oahid YA~ 

d. - Mehmedcik Türk kadınının 
e 1 yo r şef k atine teşekkür ediyor 

Arnavudlar silahla
rile birlikte Yunan 
kuvvetlerine iltihak 

ediyorlar 
--o--

Rahire, 26 (a.a.) - İngiliz 
ihver guetelerine Ye hava kuvvetlerinin resmi tebli-
radyolarına bakacak ği: 

~ olun5anız müslüman- Tayyarelerimiz, Arnavutluk-
~ 1 en "ağlam ve samimi dost- taki Yunan hareketinin t erakki-

l .t~ly~nlarla Almanlardır · sine, ricat etmekte olan İtalyan-
~ ti. ıki mihver arkadaşı bu hu İtalyM beaılia tlepolanaı bNlla~a edea Anaavut ~ Wri ları mütemadiyen tehdid ederek 
~ ına~j~~~~~yl~ı::,~~e~~~~~ -,--N--G-..;._1--L--l-...;.z ___ T __ A __ R __ A ___ N ___ T __ O ____ T_. _____ V __ k ___ l ____ I y~:::::~~kasında motör-

bilkısi de müslümanlara kar- ICaret 8 11 lü üç ttalyan nakliye ko1u ile bir 
~~irlerinden fazla dostluk . katır nakliye kolu ve piyade 
~ •klcrini temin ve isbat h k / b k • t"f ıı· kuvYetleri rnitı-alyöz atefine tu-
~ Çabalayıp dururlar. Milı4-, ava a ın arı a s l n l n l n IS 1 a e 1 tulmuştur. Üç biiyük nakliye 
lir n Ülkelerini gözlerine ke«ı-

1 
otomobiline ateş verilmiş ve di-

~ Ve oralarını kolayca ele gc- •Jd f [ d • ı f "" ı / -o-- ğer bir çokları hasara uğratrl-
t\lı~k çarelerini arııyan harisi Şı e en ı O O g TQ Q Tl Ankera meltuau Mümtaz mış, ve yol kenarıarma devril-
' tın ilk işi müsliimanlarla --<>- --<>--- Okmen Ticaret vekili oldu miştir. Bir çok katır da öldürttl-
~t' cıger kardeş görünmek olu- mÜ§ ve diğerleri şuraya bura-
' l<~ski Alman Kayseri, er.:- Alman Ualeri fena ha- ltatyan filosunun uora- ~o- ya kaçışarak dağılmışlardır. Pi-
~ 1 saltanatı de\'rınde :=:.iiri-ı vaya raQmen • iddatte dığı hasarı gösteren Ankara, 26 (a.a.) - Ticaret yade kuv\'etlerinin de ağar zayi-

t.ili e seyahat ettiği vakit kendi- b d d . I d'ıd· :Vekili Aydın mebueu Nazmi ata uğradığı zannedilmektedir. 
~1 Ylı.zlerce milyon müslüma- bom ar ıman e Udi reeım er neşre h ı Piyade kolları baştan ha§& pani-
~ dostu ve hamisi olarak tnk- -u- -~ -

1
' ropçuoğlu istifa etmiş ve yeri- ğe uğratılmUJtır. 

tiM.. etmişti. Alman ı cjimi de- ne Ankara mebusu Mümtaz Ök- Tepedelendc diğer kollar da 
Q.~ fakat Kayserin bu dost- Londra. 26 (a.a. )- Pnzar - Londra, 26 ta.n.) - Reuter menin tayini yüksek t&S<tika taan·uz edilmiştir. Bombolar mo 
. l~ uiktatöre miıas kaldı! te.siyi salıya bu~layan geH Al- ajanmnm denızcilik muhabiri iktiran eylemiHtir. törlü nakliye kollarına ve katır-ı 
ıı..~~lya da roüslUman dostlu'ru man den.İT. üslerıne kar~ı İngiliz j bildıriyor: ....... lara isabet etmiştir. 
~ınde Almanyadan ~-eri kal- haYa ku}·veUeri lanfmdan ya- Londra.ya dönen dört destro- Ergiride ıaşe ambarları boınberdı • 
"ayı ıltizam ediyor. Çünkii pılan t aarruzlara dair hava Dl.'- yerin subayları, 11 12 ikinciteş- Partı" Mecıı·s man ve tahrib olunmustur. 
~' Cla mtlslüman ınemleketle- 1 zı\TCtİnin istihbarat bürosu şu rin gecesi 'l'aranto liJnanmôa ln- Tarant.<>, Sicilyı.ı ve Bari üzerlncl 
~ trt,i.istemlek<" olarak istis- tafsilatı vernv·k~dir. gılia'. .donanmasına mensub tay- muhtelif keşif u~l:nı yapıı.u,tır. ı 
ıt: etınek hırsı kabarmıştır. Aibr bombardıman ta,·vare- yareler tarafından ltalyaıı harb gUrUpu toplandı · Şarı.."1.aki tıaıym\ Afrikaaında, As-
~~i Afrika<la bir Arab m- lerimizin harel~atına ke;f( bir gemı1erine ) apıJRn haearatı va- aab m arında büy\lk bir motörlü nak 
Oıırı~ ~ir hale sokan, :Mı ı~:ı karanlık ve kalın bir a.sağı bu- :z.ih bir surette anlab yorlar . --o-- liyat deposuna ı..ıarrutlarda bulunul-
~ cl_ıken, haline bakmadan Fı- lut tabakaları em~el olmuı;tur. H 1kirıcitN:jrinde 1.800 ili 2.400 H . I y kil" dU (Sonu aayfa 3 slitun 4 de) (Yazıaı 2 inci aaytada) 
ij ~~Sfu~~~ hill~ ~ffi Kiel~Fmiııı~altc~~h~n m~rehili~an ya~~~~~ &Meye 8 1 nya ------------------------------------~=~ 
ıt.::•;"u bile Du~ ağzından müs-. ,.e Wiltclmsfıaventle muhteHf te- keşif uc;u~iarı e@nasında ahuan ahvall hakk1nda izahat 
~nlara ilanı aşk etmeğe bas- sisat ve tersaneler ba.~lıca he- fotoğraflar matbuata verilmi§ verdi Karadenizde şimal Gunun ~ Bu rı~ akaranc söz1erjn. a- de:Jcrimiz olnıu~tur. tir. 
f sı, bu yalnnlr.rın ne men- Taarruzlar sırnt ı n dan evvd Bu fo1oiı nflaı dan binsi 
ı:at lemin edeceğini anlamak- başlamı!'l ve Kiele giden ille ha- 35 000 ton1ul: Lıttorio sınıfnıa 
~ 11 h;~ ~ciziz. Çünkü müsliimaı~- va filosuna men::ıub tııvwı,.f•Jeı merısub bir zırhlınm, belki de 
~tın biıdenbire Alman ve ltal- bombalıırını atmadan eY;.(.ı rJf'm1 Liltorio \'eneto zırhlısının baş 
~n devlet acl. ınl:ınnın ıııhun- ]erin ve sahih dokl:u111 iıZ'C'rııı- tarafının limamn ortasında dc·- ı 
~ tutmunuş bu is.lamiyet mu- de yaı ım saat kadar uc'ınu~lar- nizc gomülmfü; olclıığunu göstc:r- I 
Ilı bhetiııe akıl erdıremiyecf'klc>ı i dır .. ikinci hnw filosu d.ı yarını mcktedır. l!c.~!.imde tahlisiye gc
o~hakkaklır. Mii:;lüman dostu saat sonra gelıııiı::tir. miln iylc ı omoı kdrledn zırhh
n· n İtalyanın Trnb!usgrırbdc 'c H~va sartların111 fena olm:u;ı- nın ciratın tı plırndı.kları gö
)' lrıg:.ı.zi;;:te işi nedir? Ar{.bbıa na ~·ağmen pilotlar altı infılak rü1nıclrtı \ c d<mi7.m üstünde :)ağ 
~lıgı zuliimler bu sözde dost- , c bunları yangınlııı ın takib l'l· ttibikası lcsbit edilmektedir. 
~ ıle na~ıl telif .k:ı~ul. ed<'ı ': tiğini müşahede e\ !emişlerdir. Gtminin üc kat h top kuleleri, 

"e ~· basıt, C)l cnhıl hır Aı-:Jbtn (Sonu aayf; 3 ~utvrı 64'°•) 1 {6onu uyfa 3 ıutun 6d•) 1 
t'i UqHimanııı bu dostlu)\ o.zı,._ 

altında bir tuzak bulundu- _ • • • 

f::u ~~z~.ceği ı>iibhes.izdir. BÜ·· General de Gaull ün 1 lngıltere Bulgarıs-
" nnıslumanları cahıl, Avru·, • , ) 
li ah\'ahnden. mihver Sİ) ru·c - L d d t h kk d 
()::;ı n gafil Jdm:seler _znnnedip on ra ra .yosun- an a ın a ne 

arı kolayca a\•layabılmek \'ı' 
()rılıtrı kendi f diıkc:tlcrini müH' d •• ı d · 'oJ • \ k d •• • •• •• ? 
=e~ek bir h~rCkC'te süı iikl~~~k a soy 8 1g1 n u u u ş un u yor • 
bij~ :,etıerj mılwer c1cvletl rı ıc~n 
~Yük bir hayal sukutu te\•lıd 
dt CceKlir. Müslümanlar mihH~r 
ter"letıerindcn dostluk istc>me,.
ı •.. : Onların kendilerine ~adete 
~\'Üz etmemeleri ki.fi bir 
'""lltlıık teşkil <'der. 
le: lialbuki diınyalla mihw~r dev-
Ucı i ile anlaşamıyacak \'C 
~t olamıyacak mer.1lekctlcriıı 
"'ll.'}Jnda müsliiman iilkdcri gd- 1 
~~ lazım gelir. Mihw'r dc\'l"t-ı 
t l'i.nin dünyaya neşretmek is-
~ıkleı i, kendilerine tabi olan 
~en-ı:eketlerlle biitiln şiddet ve 1 
u lışu~etı:·lc tatbik ettikJerı ~·eni 
l ın, nıüslümanlığı tiı temelinden 
~~~$\cnk ~ndar ona aykıı ıdır. 
it ~lümanlık biitiin beşcrıyeti 

I..-0ndra, 26 (n ••• ) - D.h, 
r.ıcl~ ocl.ı bir nutuk \ <.'r~n 1 .ı I , ı -
sızl:.ı cefj g•ııer.ıl De G:ıull(, n.cuuı
le ~unl. 11 cöy1eını liı : 

- L b,>:ı, Mıııır \" Hnıı<'>' ı suın hu
d.ıdl.ırnıd..: f.,sbt oıd"lılr iı 1 d .. ıı.11Jı
gını ı:o t"ıiıke:ı, inıtiliı: nnındıY.lf'ıi-

ı i T. r. ııt da tt: ly. ıı gu.1111 ı ın ım
ha ~dı) or \ e tı.ılyıın ordulı;ı ri. ı •. ut
tctık \ unaıılılnrm öııiı:ıdf! rıı .. ı edı

yorlıı•·. Fr.m. ızlar icc inıp;ır11\0rluk 1 
ordul:ırının Afrikııdan Suriyr~ ~ İuı
dar b.ı muh. rebcd~ eıyı.ı) :ıc •• kları 
mı.hım ro-F.i hn\ a 1'.u .. eU41ı:.n.ıı:ı.;u v~ 

ıniıtarrkc ı;ununc l:ud::ıı b1.ııı~. kuıl.· 

r<-1111, muhnfaz::ı etm!~ olan 'c .t.4.._ıt 

~ u.ıttnoen .. ı htaıı tt:crid t'<lıı"n •t>,ır. 

tetlım c hın. n don:.mınnmı..:ıı ~ .ıpı! a

bıl,•ı~ı hızı 1ellcri idr:ıl. eocıcl hıd
dt tknıı ekle 1 nim kl. dır. 

Hmbden çıkan n iıthi~ ıwtıcder 

--o-~ 

Lontlra, 26 {a.a.) - R~uter 
bildıriyor: 

1ngiltereniıı Bulgaristana 
karın olan hattı hıneketi, harici-! 
ye müst~arı But1er tarafından 
Avam Kamarasında bir mebu
sun sualine veı·miş olduğu tah
r iri cevab<la1 tef5bit edilmiş bu
lunmaktadır. 
Cevabırı metni şudur: 
Hariciy. nuırı Lord Halif ax, 

aşagı<laki beyanatta bulunmak 
Uzcre hu fırsatı <.'lde etmiş ol
duğundan mesuddur: 

l'!nl lamak \ ~ göi!sünc bas
n:n k istiyen cihancıümul bir 
~-nt~ir. Musliimnnh~ ırklar \'C 
~.Y•nılu aı, ~»ndnkı a:n1ık \'c 
~ ,ıfcrct sed! rini yıJ;mışlır. m. hud A' rupa n l 11 nın m cıınııgu

~ltslünıanlık k0nd:sini kr bul C· mı g, terıı j..-t •• Al-:ıslılı ro, ı <-om :ı 
<=n fc:rd!eri k~ <le. teJa.kl,i eder, LorN lilerin Sllri.ılTc i, :t'l:ımımlıırır, 
h~Psini mü&• i mc1.·kidc tutar Pkıırcrlarııı \C l hnnıpen1J•sl.ırın cl:ı 

"Bulgarlstanm, lngiıterenin 
düşmanlarına katılmaması, ve
YR nkt.if vt>ya pru;if suret te yar
dım etmeme.si ve yahud 1ngil -
tc·renin müttefiklerine hücum 1 
cyl<.'rnemesi şartiylc, lngilterenin 
yazı im:t.a olarak iştirak edeceği ı 
muhtemel herhangi bir sulh 
tanziminde, Bulgaristanın ta-

1 mamiyet ve i~tikli.line tam hür
met edilmesini lemin için elden 

\ıe kimsenin kamm tr..hlılc knB:- (Sonu eayfa 3 sütun s d~) 
tna~. 

(Sonu sa)fa 3 aAtun 5 de) 

.Jrkcıhk mrzhcbini tatbik cdPıı ~--g·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~al:!) "mal sn<=\'nlizm ile faş zm:n 
~n birinci akidesi ise ":~r.,, ır-
1nın Ustünlü ~nü i:fın etmck

:t>n ve dünyada ~·9lnız "tc:utı)n,,
ha_rın yuııi flimdiki Almanların 

<tki:.1 olm: lan ıa-·m gele "'ğ'ini 
~abu1 cyleır.r>lı:len ib .ıettıl'. Müs
tıınnn clbiudp zenci:ıin hıçbır a
!Sağ:lıgı yoktur. Peygamber t n I 
\~kın akr. balaı mı Ye taraft .. r
l:ıı ııu bir aı alık Habcsfot ana · 
tönu"ımi§ti 

n· r Almana hnkaret ttmcl~ is
tt~eniz onu zenci ile mlisa,·i 
t~lı.:a~u kalkmanız kafidir. Ha
l\ıshancye bile b!ı· zencinin yam
dc gitmeğc tenezzül etmc-z!er. 

Hindistana dair 

1 

1 

1 

----·~ .. -----
YA ZA N H ALiDE E DiB 

Uiiyül.: Tiirk .. dibi vt> miit4'-ff'llikiri, Hindistaua 
:r~ı>tı.~ı uwa bir ~)ahaün noüanoı "Ycmj Sa.hah.,
da nef}1·ctn1~)'İ kaimi ~bniRtfr. .Bf>~-ııehnilf>J J.iilfiir 

!:a:ı :ıtmda bü)·iili bir ~ıernmiyet J;a.zanan hu 
~ok eu~ )Ul serisini 

Yarından it~baren neşre başhyoruz ., 

Ankara. 26 {a.a.) - C. H . P . 

fırtınası başladı 
Fantezisi 

Meclis grupu umumi heyeti bu
gün 26 11 1940 saat 15 de reiJ5 
vekili Seyhan mebusu Hilmi U
ranın reisliğinde toplandı. 

Celqenin açıhmısım müteakib 
kür.!üyt· gelen Hariciye Vekili 
Şükrü 8arae;oglu son 15 günlük 
dünya sivasi hadiselerinden bi
zi ala.kadar edenleri izah etmiş 
ve bu m(·\'zular etrafında müte
addid mebuslar tarafından so
rulan suallere tatmin edici ce
vablar vermiştir. 

Kereste taşıyan iki yük motö
ründen hiçbir haber yok 

ldarei örliyenin 
f azi ı~tleri 
--.--•--

Yazan: A. N. K . 

H.uznanıede ba.şinı. madde ol· 
madığı için riyasetçc saat 16 da 
cclı:;eye nihayet \'erilmiştir. 

mış ve lsta.nbula gelmiftjr. De- j 
ni% Aslanı ile Şiikran motörün-

1 
Dün gece havanın birdenbire 

değiı;mesi il7.erine Karadenizde 
Şimal fırtınası başlamıştır. Bir 1 
çok vapur ve motörler mahfuz f 
)imanlara sığınmışlardır. Fırtı-

- H a r b-
_....., na bazı kazalara da sebebiyet 

vermiştir. 
\ 1neboludan kere~tc yüklü o-

. )arak limaıumıza gelmek üzere Va z 1 ye ti hareket oden Şükran motörü 

Yunan • ltalya har
bine müdahale 

ihtimalleri 

Valinin 
beyanatı 

Kefken adası civarında bir ka.- ~ 
yaya ~.arparak altı delinmiş, fa-1 
kat mürettebatımn gayretiyle 
batmıyarak Kefkende diğer 
motörlerin buluneuğu koya il
tica etmf'ğe muvaffak olmuştur. 
Buradan 1stanbula hareket e
den iki motôr Şükranı yedeğine 
alarak İstanbula ha.""eket etmiş
lerdir. Fakat yolda birdenbire 
fırtınaya tutulmuşlardır. Mo
törlerden biri Şükranın kereste 
y!ikünü alarak diğerlerini bırak-

( Sonu .. yfa2 •ÜtUR 2 iN) 

İdı:ı:rei örfiyc<len e\"vel ı;clen 
karanlık nizamına uymak h;ın 
bundan bir kaç gün C\ Yel bır e
lektrikci magazasma uı;1aynrak 
mavi ampul ıılm.ık istemiştim • 
Tezgiht4\ duran ı.-urdJa ıınız 
"tlh, nı~ eüe ':'., elemek ister l'ıbi 
acıklı bir yüzle yiiziimc !>aka
rak df'ğil kendıı:.inde, nı tı!~ pı
yasanııı hiç bir rcri:lck, JUct\•i 

ampul k11.lmadı61m söylemi5 'e 
bu yokluğ.\ beni ikna ic:in: 

_: Bıoyıın, b~ya7.ım bulamıyo
ruz. Nerede kaldı ki mEl\';:Ji ? .• 
llemi§ti. 

İd:ırci örfiyeden sonra, c'iin:ı 
Sonu Hyf,. 4 alltı:n 1 rle) 

SABAHTlt&N SABAHA: 
""'""'""""""vvvv""'""""",..,,..,~""'~ 

YAZAN: 
lllkme& D~u 

• 
Şehird• hiçbir aaayi•- Avrupanın tek bjr !l Adriyatiğa doğru 

aizli~uyor i c e b h a s i ~ h a r e k e t Seri ve ağır darbeler halinde 
tet'e!ii ed•n Yunaıı 1.aferi Alman 
;,anın bu ihtili!a müdahale ihıi
mallni arttırmak noktasından en-

. dişe \•ericid ır. Yunanistan nufusu
n un bir bu~k misli asker çıkar
makla Ö\'Ünen it;ıJyanm ::ırtık yal
nız başına bu iııl h«lletmeıııc muk
tedır olınadığı meydana çıkmıştır. 
Haly:ının Arna,·utluktaki ıı a~lübi
yeU nıih\ erin iki parça olması de
mek değilse de orta yerinden ı;at
l:ınıası 'eyn hiç olmazsa fena hal
de ki\ rılması demektir. Binaena-
leyh Almanyanm dogı-udan doğ
ruy:ı \'eya ganimet ortaklarından 

birini Yunanistan üzerin: saldırt-
ması heı· an beklenilme i il'rıb eden 
bir hadisedir. 

Bö)le bir y;:ırdımın İtalyanın iz
zeti nefsini rencicl' edeceği, fas'st 
trırilıi i< in hic:tc ;:ercflı bir mcnki
be teşkıl etnı yccegi, Alınnn nufu
zunu tnınamen Hrılyayn h!'kkim kı-
Jacaı,:ı gibi dünyn matbuatın:ı inti
kal eden gıcıklayıcı mi.ıtalealar 

yardımn manı olacak tedbirlerden 
d~ğildir. Bı.itün Avrupa clevletleri 
yeni niz:ıma int buk ctlırılmek is
tendiği sırada mihver prestijinin 
sarsılması Alman planlarını nlt ust 
eder. Bu ı;cbcblc İtalyayı girdıği 

çıkmazdan kurtarmakta Alınan
ların menfaat birlisi 'r.rdır. 

Dün kendisini ziyaret eden geıc-1 
teeilerin sorduğu muhtelif suallere 

Vali ve Belediye Reisi Doktor Lütfi ı 
Kırdar şu ~gıdaki levabları ve-
ıniştir: 1 

- Işıkl:ın $Öndıirme kıırarındtl 

halkın gösterdıtıi duıiplin ve olgun
luk ~yanı blkdirdir. Va\andaşlar ka

r:ırn büyl.ık bir ~uurla riayet ediyor
lıır. Ş'•ııdıye kadar normal zan1an
larda göri.ıleu ı.eyrüf'eler kazalan da-

( Sonu aayfa2 ait un 2 de) 

Bulgarlar 
ne ister? 

• 
Yazan: A. N. K. 

lIUSt') in Cnlıid 1:' ALÇIN (Sonu 11yfa 2 ıütun 3 de) 

Bir k~ KÜite kadar De§ftt
meğe ba.~;yacağmuz bu eserile, 
Bulgaristaaı çok iyi taaıyaa bir 
kalem 8i7.e bu binbir entrika, 
deh~t Ye ihtiras ~leketiıüa 
heyeca.nlı ve 111era.kh hayatuu 
a.11.la&acaki:r. 

l.;a~E;;;...,.~---~~;-;--~;....,;;~~,;~~•K~•;•;x~;;~;;~-;;;;;;~;;;;;;~~·;---;;~;; \. I CSon .ayfa ı alltun 3 de) ı~r=aa• '"C FW!Sf!!DM 00t11il%W•WllC~4'Ai ,. ____________ ,.,. ;;;;;;;;;;;;=..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iii;J 
O n sekiz gilnde Lehiataru. 

yirmi iki gunde koca Fran
&ayı, üç, beı:: gunde Hollan

da 'ft Norveçi işlal eden mihvere ne 

oldu? BU&ilu Avrupada tek cephe ve 
tek kara harbi i\rnavuUuk toprak
larında c:ueyan ediyor. Bu harıt 

(&Mu sayfa 2 ıUtun 7 de) 



.... 

Sınırdan Mektub 
Mehmedcik Türk kadlnının 
şefkatine teşekkür ediyor 

Türk milletinin sınır bekçisi kardeşlerinize inanın. Çünkü bu 
olan bir evlidıymı. Haftalardan·! kardeşleriniz bir cihan medeni· ~ 
beri gazetelerde sınırda bekle- yetini alt üst eden kasırgalara 
yen kahraman Mehmedciklere meydan okuyan, fırtınaları din· 
vefakfıı Tii"k kadınlarının müş- cilren bir neslin evlidlandır. 
fik elleriyle hazırladıkları kışlık İşte ben ve benim gibi da· 
hediyeleri okurken göğsümün marlarmda Türk kanı dolasan 
kabardığını duydum ve bu de- yüz binlerce kardeşleriniz hep 
riıı heyecanımı gizlemek imli- şimdi silah elde, \'azİfe ba.şında
nını kendimde bulaımyarak yız. Bize emanet edilen cümhu · 
Türk ordusunun bir ferdi sıfatı riyeti yaşatacağız. inanın ki 
ile bu kadirşinaslığa karşı te- _ .. .. _.,. ~---- •·--· 

' k. .. b" azif b"Jdim V Olhlll1U218 yınU 1.~ • -rŞC'K uru ır v e ı . e _._ .. ta..d-ı-.. ..~;,..m. 
buna (fa gazetenizin yüksek ta· ,;-, ., ... _, ~--... 
vassutlannı rica ediyorum. Çün- 1le8Dda lanlacaJdır. 

YENi SABAll 
www xınn& u ww::wsm•uc:sıı:::ıu: tw 

!tunsAeAHl Sebir Ha~(!~~~ri 
\. ,/ 

Yazcın: 

~ ~-

ilim Köşesi 

Turşu ve perhiz 

Komşu Bolga.ristanın hüküm
darı tebe8'Pnm sulhperverliği 
h::ıkkında Amerikanın Moskova 
sefirine teminat verdi. 

Bulgar kom.şularımızm barış 
sever kimseler olmaları herkes
ten ziyade samimi sulhperver o
lan biz Türkleri memnun eder. 

Lakin bu sulh teminatım ve
ren tacidarın ancak Sofyaya. av· 
detin<len sonra belli olan gizli 
bir Berlin seyahati yaptığını ve 
bu seyahatin Almanya Führeri
nin husu.si tayyaresiyle icra edn
diğini bilen Amerika sefirinin 
şahane tem?nattan şübhe etmi
yecek !tadar ince diplomat oldu
ğunu kabul etmekle beraber o 
tur~u ile bu perhizi nasıl telif e
debildiği de merak edilecek bir 
keyfiyettir. 

Asker ailelerine 1 

yardım başh)·or 
• 

'.Asker ailelerine eskidenberi 
yapılan yardım birinci kinnn a
ymdan~ri daha geniş mıkyasta 
yapılacaktır. Bunun için lüzumlu 
bütün tedbiler alıınmıstır. 

Belediye daimi encümeninin 
hazırladığı nisbetler dahilinde 
mükelleflerden toplanacak ~ar
dım paraları hakkında kazalar- , 
birer tahakkuk cedveli hazırla
yarak belediye muhasebe müdür 
lüğüne vermektedirler. 

Eminönü kazası dahilinde 
şimdiye kadar 90 bin lira Beyoğ-
1 u ınıntakası dahilinde 100 bin 
lira tahakkuk ettirilmiştir. ı 

OK u v ucu l U k ek t . ~ Praf. Salih Murad Uzdllık 
' cuz e m .~ emın . -: . 

o ı v o R K ı : ı 1 k · · Keşıfler ıhtıralar 
Veremli çocuk 8 me IÇln __ ,,___ 

na olacak .. , • Supermikroskopl 

tsbnbulda Şehzadebaşı Vefa 
Kitlıbçelebi sokağı 65 sayıd,i Fah
ri imz:lSile gelen bir mektupta 
§Öyle yazılıyoc: 

<Kazancı çok az \'e üç nüfusu 
geçindiren bir ge!>Cıı.ı. Anadolu
da olan lıir akraba çocugu mü
teverrim olarak geldi. Tabii ba-
kamıyonım. Eaş vurmadıgım dis
panser, sanatoryom, hastahane 
kalmadı. Ncre;ıJe gittikse hasta -
mıza bir yatak bulamadık. Bele
diyeye yardım için muracaaUnde 
ise ppılacak 'Qir liralık muave
netten de Sıhhiye Müdüı·li.ı.,üni.ın 
kapısında bekletile bekletile vaz 
geçirildi. 

Halka daha ucuz elimeJC te- · ~ Gözümüzle bir milimetre ~ ... 
min etmek üzere Ticaret Veki- parııt!• 
Jetinin emriyle Belediye İktısad ğuıdaki bir cismi {mesela ıo ~ .. 
Müdürlügun-·· ün yeni bir tip Ü· ve milimetrenin onda bir (100 ~ 

ron) kalınlığındaki bir cismi Jl\ ~ 
zerinde tecrübeler yaptığını . r~ 

tık bir jilet bıçaiıru görebilirız. ·ıaoo' 
yazmış · O.Ol milimetreye yani 10 rn~ ıır 

Bu tip ekmek yföde 86 randı- gelince (meseli yapraklard~ı 91" 
manlı undan yapılacak, biııaen- siçler için) pertav= ıazım. Yı~e aıill 
aleyh bug-ün yediğimiz ekmek - ni cb':ıddaki cisimler (mesela 
ten biraz d:ıha esmer olacak- damla sudaki h;yat) ;e .~und::1er. 
tır. Bununla beraber bu tip daha ine~ 11eyler (mezela ııuceff ~.R" 
ekmeğin sıhhi ve gıdai bütün bakl!!riler) gibi ı mikron kıı.lınl!....
evs:ıfı haiz olduğu anlaşılmıştır. da olan f~l.:r için ınıkroskoP ~ 

k ü bu ses bir değil; yüz bin Ve her hamlemiz, il2ri.. daima 
Türkün sesidir. Gürleyen ~ top ileri... olacak... Bo bizim şiarı
gibi akislerini vatanın her köşe- ınız, andımızdır. Sizler müsterih 
sine ~ayacağına eminim. Bu f"Dl· olun ve bilin ki sınırda öz kar
niye:tten doğan inanımdır ki deşleriniz bütün imanlariyle si· 
b"ni su bir kaç sa tın yazmağa ze emniyet ve sille ün bazırlıyor
tefjvik etti ve yazdım. Gerçi bu lar. Bizden size binlerce selam ===========-====! 
yazmın ne ilmi ve ne de edebi ve saygı.. Sizden de bizlere dua 

A. Cemaleddin ~-

Kanunuevvelin üçünden iti
baren yardıma muhtaç asker 

1 
ailelerine tahsisat verilecektir. 

1 BELEDiYEDE 1 ! 

Et nakliyatı ıçin yeni 

Bu gıbi mu:uneleler hasta gcnç
ledmizi bir an evvel oldurmek 
degil midir? füı hususda alfı kadar 
mak:ı.ınbnn merh:ımet Ye dikkat-

Belediye İktısad Müdürlüğü Pa-tavsiz tal.;ı-:ben 1000 seneıerı:; 
bu tip üzerinde yaptığı tecrübe- ve mikroskop ise 17 inci asırda J,JSll 
ler neticesinde elde ettiği nü- fedilmi~ttr. 1904 de keşfedilmiş 0 .. 

munelik ekmekleri bu husuda ültra viyole mikroskop usu~~e ,.!;. 
hazırladığı raporlarla birlikte lı~gı_ blı- ~nikronun onda b. rı. ( ol3' 
Ticaret Veki.letine göndermiştir. bır mili mikronun yuı; mı~lı) tıi" 

Vekilctten bu bususda henüz cisimlerin (ki."çük bakterilerın. ·ıtt· 
hiç bir cevab gelmemiştir. Veki- yük virusların) fotoğrafları çe~ 
let yeni tip ekmeği muvafık bul- Bundan daha kü!:üic cisimlere g 
duğu takdirde bu tipin bütün ce bu mik.rossoplnr kafi gclınel· ~ .. 

bir kıymeti olamaz. Çünkü ne ve şefkat .. 
bir f<lımim, ne ele tıir edib .. An· 
cak bu yazunla Türk analarına -----=====----
hitan ediyor ve binlc;·ce Türk 
r,oc f, r.un içden gelen hürmet 
ve ıru netlerine tercUnıan oluyo
rnm. Yazım bitmeden şu bir kaç 
kırı' .. c~okiik cümleyi de müsa
adenizle ilave edeceğim. 

Cıhan siyuetinin bugünkü 
gecirdi(,i korkunc safhalar ara
sıncl .. 'Iiırk milleli her glinkün
dr.r. d-ıha kavi ve daha imanlı 
e1hd. ili!h sınırlarda beklemek 
t<~dir. B ınıllet taıihte bir çok 
h 'ırk.. ~aratmıştır. Göster
d ·-,; · b l ar'knlar bugiin cihan
dı tek bir nfünunc olarak gös
tc. i eb lir. U akla•ı bırakalım. 
('ol· yakını, içer· inde yaşadığı
mız anl~n dü~ünelim. İnönü, S.:1.
k ry.. Dı mlup nar; bunl:ır ta
ı·ıb b~ lı basına birer lıarika· 
dıl'. Çunl. ü tarih Jc yaE}ıyan ne 
Naı ) t. ne Çingiz, ne de, 
bu I· b' .r lrnmaııdanın yara ta
m ı \e yaratam ~acağı hari
J~aıa d . Çünkü tliiııkLi Napol· 
yon, Çıngiz (Cengiz), bugünkü 
• '\ta Liirkl, ve İnönü ite kıyas c
d;lemez. Onlar tarihin seyrini 
değı,,tırı>ıncdiler .. Fakat bunlar 
u · P, b slı:a !bir renk, başka 
bı hnreı:et vcı diler. İşte bı.;gün
ltii 'fiirk kadınının meziyeti de 
"İh , ... ~ yeni bir örnek olsun. 
rr l ki bitün medeniyet to
hl! ,!; Orta Asyadan fi1iz veı·
di ı , az' ve 'efakarlık da 
ş! .d' Türk ltadınından cih:ın 
l•acllL ma bi1 nümunc olsun. 

K: arlı Mahı:rndun bir ese· 
rind(' lduğu gibi Türk kadını 
baslı b. ına biı' meziyet ve bir 
fılem.J i. Onl:ı· daki vefa, duygu, 
g·-.rın ve ~ew; kabiliyeti, cömert
lil: c h:ı.nda hiç bir milletin lca
dı·ı na nasib olmıyan yalnız 
Tanrının ona has kıldığı bir me
z yt,/: tı:-. İşte bugün yeni bir nü
mun ini daha vermek suretilc 
hru= .... asivetlerini bir kere daha 
tek.rui ettirmiş oluyor~~r. 

Ben şimdi uzaklardan, sınır
dan c:nların hassas, ince ruhları
na e:s cniyorum: 

BL ı.. rde§leriniz bu vatanın 
bir kanş topra~rııu vermemeye 
"and, içtik. O bizim kanmıızh 
yoımıldu. Ve ancak kanımızla 
pay1Clar olacaktır. Sizin şcfkati
niz iızuimizdc durdukça: biz, 
bu k .... n. bu nesil var oldukça, biz 
v.ıtcn an, vatan bizden ayrıla
mayız. 

Bu vatanı bize eman~t eden 
bir b b2nın ye~il gözlerinden al
dıi!ınuz ilham ruhıımuzdru:lır. 
Dal n. dün millet kürsilsündeıı 
V" • • zimkar hir lisanla bizle
rC' b2 · n İnönü kahramanının 
gür, . nis sesi gönlümüzün en 
iç koşelcriı:ıde saklıdır. 

Siz ı.orkmaym. Sınırdaki biz 

r ' Yeni Sabah 
.t.llONE BEDWI 

UNmLJK 
t AVLl'k 
1 AVLU( 

1 AYLIK 

Tlrklye ...... 
1400 K .... l700 K.,. 
710 • 1450 • 
400 • 100 • 

150 • 

27 Sonteırin 1940 ÇARŞAMBA 
27 Şevval 1351 

14 Oum1 Sonte,rln 1158 
Gun Z31 Ay 11: !:40 • Kuım 20 

Glıintf 061• lkhıdl 
2.18 7.18 !l.46 Czani 
7.01 12.01 14.29 Vasalt 

Aktım Yamı l;nuk 
ı ... oo 1.37 12.J.l Eı.ınf 

lG ... 3 • 18.20 5.17 Vaııatr 

DiKKAT 
«Veni Sab:ıh» a eönderllen yazılar 

ve evrak nqrııdllaln edltmeeln iade 
olunmaa ve bıınluı:\ k•ylıolmaların
dan dolayı hl9 blr mnullyet kabul 
ıcUl.mu. 

Karadenizde 
şimal fırtınası 

başladı 
(Ba,tarafı 1 iııtei sayfiJcla) 

den hic bir haber alınamamıştır. 
Deniz moWrlıeriaıin makineleri 

ınühiirleniyor 

Benzin tahdidatı kararname
sinin tatbikatına başlanmıştır. 
Seferden menedilecek deniz ve
saitinin motörleri bugün Mın
taka Liman reisliği tarafından 
mühürJeneccktir. Bu mcrakib 
80 - 90 kadar motörden ibtt'rl't· 
tir. Bu h:ıotörler yelkenlerinden 
istifade ederek sefer yapabile
ceklerdir. 

Kltf tarifeleri 
DenizyoUarı ve Şirketi Hayri

ye vapurlarının kış tarifolrine 
öniimiizdeki ay başmdaıı itiba
ren başlanacaktır. Yeni tarife
ler son vaziyetler gözönüne alı
narak tanzim edilecektir. 

Terzi levazımabnin 
tevzii 

Son zamanlarda hariı;ten gel
miş olan terzilik levaznnatınm 
ihtiyaca ~öre Terziler Cetniyetı 
tarafından tevzt edilmesi kabul 
edihuic-tir. Bu mallar arasında 
terzilerin en ziyade istimal etti!i
leri 1000 yardalık makaralar -
dan bulunffi:ıktadır. 

B~•lada. ihracat llİİllUUleleri 
gön®n1iyor 

Yem ihdas edilen Bağdad h 
ccret at<U)eliiimizin meşheri için 
bazı ihrıtc mad<lclcrimizdcn nü
muneler hazırlanmaktadır. Bu 
nümu.."leler yakında Bağdada 
gönderilecektir. 

Buğday tevziatı ~ 
yapılaalk 

Toprak mahsulleri ofisi şim
diye kadar Haydarpaşadan ver
mekte olduğu buğrla.yl&rı bun -
dan sonra Derinceden tevzi ct
meğc başlayacaktır. Bwıun için 
lüzumlu tertibat alınmıştır. ı 

Valinin beyanah 1 

( Baı tarafı 1 inci •yfada) 
hi müşahede ed.ilm~. 1tızibat 

mük~'11meldir. 

Asker aile:erine yaıdııu 
Ay b3şından iübaren tesbit edilen 

esaslar dairesinde asker ailelerine 
yardım işi ;;;imdikinden da.ha mlı

kenunel bir şekilde devarn rd.::cel~
tir. 
Halkın yardım hususunda göster

diğı alaka her türlü takdirin :fevkin
dedir. V:ıtandaJlar asker aileler·,...e 
yardım i3inde &öııterdiklerI yiık.,ek 
hamiyeti hediye hususunda da k~ı
r3cJan askerlerimizden esirgememek 
tedir. Halkcvlerindc çalışan arkad _ 

lar da hediye toplamak hırsusunda ı 
çok iyi çalışmaktadırlar. I 
Vesaiti ookUye ö~ zam, 

Şehir mccl sinde veni~ tal:ririe' 
vesaiti ~l:liye ücrctlcri.-ıe Hava ı~. 
rumu hissesi olarak is1.ınen zam me
selesini Ankaraya ı;:önderdik. Bu:ıun 
daha geniş bir şekıl.!~ kanun :mev
zuu olacağını tahmin ediyorum. 

T-.bim - Harbiye yohı 
Tal:sını - Hnrb ye yol:ınun s:ığ ta

rafı tam:ımen bitmiştir. Sol t:mtiının 
da kanalizasyon, su ve c.lektrir:: te· 
sis.-ıtı ikmal edilmiştir. Anc:,k ~ton 
ve ıısf;ılt kısmının biliriln-C3ini bu 
sıra ilkbahara bırakmayı muv:ı!ık 

gördük. 
Sır.ı:ıe:-..·ılcr yolunda mur"'ru ı.bur 

ve seyrüsefer T .. l?:.im - B b yec!.:ı 
olduitt k:ıdar fozl:ı olm:ıdığı iG:n ora 
d:ı de"am ediliyor. 

HARB 
VAZİYETi 

Yunan - ltalya har
müdahale bine 

ihtimalleri 
(hf tarafı 1 inci •yfada) 

Am.wutluktaki harbin büyük buh
ranl<ır geçirdiği bugünlerde Alman 
yardımının zuhur etmemesi bu siyasi 
kompilınanlardan ziyade mühim bir 
mesel~nin henüz halled!lm~ ol
masınd~nclır. 

l\fal(ımdur ki bu har~ evvel 
So ·")·etlerle İtalya münasebetiade Bal 
l.tm nıen!aat~rinden tahaddüs eden 
bir nnlaşmamazlık vardı. Ckçen sene 
Almanya ile Sovyetler arasuıd3 bir 
udc.~ni tecaviız paktı imza edildiği za
m:ın Sovyetler Balkanlardaki Sliv 
men!aallerinin korunmasını ileri sür
müştilr. ttalya o sırada harbe girme 
m· 1 o1duğundan Almanya ba teklifi 
kabul etmekte bir mahzur görme
ıni.<:tlr. 

İtalya harbe ıirdikten sönra So·ı
yeuer·n bu ar:zuru, Balkanlar üzerine 
bir hareketi terlib clmemcklc temin 
olunmuş ve mUwerin Cihan Harbi 
ze ni addeffiği Yut:oslavya :Rum::ın. 
~· wıl.ıi bir Akıbete m ruz kalmaktan 
kurtu!rn uştur. 

Fakat Mih\•erin İngiltere üzerindP
bir netice alamayınca şarka dönece
ğini tahmin eden Sovyetler Balkan 
ınc. uatlerlnden vaı: gcçmeğe tar:ıf
t_ar olm:ıdıklannı göstermek için şa-

yanı dikkat bir usule müracaat etti
ler. Re:;mi Sovyct askeri mecmuası o
lıın Kızıl Yıldız da Rusların Balkan
larl:ı alikad:ır o;mı.aığ•nı gösteren bir 
makale intişar etti. Tass Ajansı der
hal b'r tekzib neşrederek bu maka
len·n yanlışlıkla basıldıgını, muhar
ı-.ı·i:ı zatt mlitaleaıanı gösterdiğini, 

Ilu-yarun bu fikirde olmadığını ~n 
etti. Bıı makalenin evvela neşri ve 
sonra tekzibi isi.er müretteb ve ister
se bir tıata mahsulü olsun yalmz bun
drı 1 nn!aşılan şey Rusyamn Balkan
larl:ı ciddi surette alakadar bulunm:ı
sıJ r. 

Almanlar göze bat:ın bu imayı an
famıs gi>rilncrek Rumanyayı işıal et
tilrr. İtalya geri kaldı. O da Yuna • 
niı,ınn::ı t.cavüz etti. Fal·at bu teca
vüzden pek u 90rc- ! İtalyanın bu işi 
ı~sarnmıy~c-ao V<: valnız 'l.;l".ndini de
ı;il Almı:ınyayı da siyast'tcn mlışkiı l 
vaziyete düşijrdüğu anlıışıld.L Şimdi 
1.aly:ıya yapılacak bütün yardım
lar Bulgaristan, Yugoslavya gibi iki 
Slav ınemlcketincıen geçmektedir. 

Yoldaş Molotofun B<?rlin seyahatin
de SovyeUere bazı menfaatler v!ı

dedılerek buna müsaade isteınıiş ise 
de gön.inilie nazaran bu hususda ;,n. 
la!nnak kabil olamıımışlır. Bu mesele 
kubil olmayınca Bulgarları doğrudan 
dOl{ruya Yunanistan üzeıine taarruz. 
ettirmege t~üs edilmiş bunda da 
mu,•:!!!:ık olunamamıştır. 

Bu~~in Almanya Balkanlardaki 
Sl.:ı·, mm!aatleriui hiçe sayarak İtal
yayı kurtarmak için SovyeUere a 
nkı::ı v:ıziyet almakta mütered<İ.idir. 
Bö3 le bir fur.'eket V'J1ru btılarna Mos
'km·:; intiz::ır cfosyasıııda bekliyen fn-
0iliı. tekllnerlne cl!Vab vermek Jüzu
ml'lrlU hisseder.ek belki bu cevab fn
g:l'zl rin :ırzusundnn daiıa şümulli.i 
\'C \•azıh olacıktır. 

---~ 

MotorlU vesaitin seyri
aeferi yarm tahdid 

olunuyor 
Petrol ve müştaklan sarfiyab 

nı lnhdid eden kararnamenin 
tatbikatına şehrimizde yarın 
s~bah saat 6 dan itibaren baş
lanacaktır. Belediye bugün ga
z~telcrlc karnrnamenin tat
bil.d etrafında geniş izahat ve
rec.P.ktir. 

Türkiyeye teşmili muhtemeldir. Ye!li ke;.fedilen ve elektron ~-
---»o«-- re;kop veya super mikrü!i.~op deıı11uJ 

motörler !erini celbctmcnizi rica etlerim. 
r .. h~ Yıldırım 

Esassız bir şayia 
yeni cihazlar 100 nıll m.krot W 
mertebeden dsimleri (mesela t>a\1 .. 
rilerin iç yapılarını, büyük }tolle ... 

Belediyemin et nakliyatı için 
inşa ettirdiği30 tonluk motörler
den ilki dün denize indirilmiştir. 
Bu motörlerden ikincisi bit· haf- 1 
taya kadar denize indirilmiş o
lacaktır. Yedek olarak iıışa etti·~ 
rilen üçüncü motör de bir ay ı 

Yeni Sabah - Bu mektup mü
nasebeti ile belediyenin, sıhhat 
mudlirltigiinün ve hepsinden ön
ce Sıhhiye Vekaletinin alakn ve 
dikkat naı;arlannı ehemiyetle cel-
1.ıcderiz. 

,., • gı 
tnhisaı:br Umum Müdi.irlüğündım: !eri ve virusları) hatta daha ıı~ deli 
Sigara kagıdı tedarikinde gijrfilen derek 10 milı mikron mcrte~n eri 

müşkulat dolayısile inhisnlar idare- cisimlctin (mesela küçük ko~Io dl :ıf" 
içinde denize indirilecektil'. ._ ____________ _,, 

Edirnenin kuriuliışu 
nasıl kutlandı? 

Edirne, (Hususi) - Bugün güzel 
Edirnemizin ebedi kuı·tuluşunun 18 
inci yıl dönümildür. Ba çok mesud 
ve şerefli günüıııüzün yıl dönümü 
her sene olduğu gibi bugün de büyük 
tezahürat ve ı;enliklede kutlulanı -
yor. Şehir bayraklar yeşillikler ve 
taklarla baştan aşağı süslenmiş ve 
merasıme saat 10.30 da başlanmıştır. 

Bütün te,şekkilller merı:ısim meyda -
nında mevkilerini almış bulunuyor
du. Bir heyet belediye ı·eisinin baş
k:mlıgında Ayşekadın mevkiinc gide 
rek halask~r ordumuzu temsilen E
dirneyc giren kıtalara hoş geldiniz 
diyerek ı..-urbanlar k~ilmiş \ e Cüm
lıuriyet meydanuıa gelınmiştir. 

denize uçmuş ve kumsala saplan 
mıştır. Otobüste bulunan yolcu
lardan dört k~i yaralanmıştır. 
Otobüsün hemen bütün eamlaı.n 
parça parça olmuştur. Dün oto
büs vinçle denizden çık....ılınış 

ve yaralılar da davacı olmadık
fa.rını söylemişlerdir. Bunun ü
zerine suçlu şoför Yusuf Anar 
serbest bırakıl:mı"°r. 

Zeytin mahsulü 
toplamyor 

İzmir, 26 (a.a.} - Birincika
nun ayında zeytin mıntakalann-
da zeytın mahsulünün toplan -
masına başlanacaktır. }.fühsu-

sinin piyasaya ucuz yaprak sigarası 

çık~ır.ıcı!\ına dair son gunlerdc İs

tanbul gaıetelerinde bir ha~r intişar 

elmi~tir. idaremizi her h:ıngi blr ka

rar ittıhazına sc\·kcden bir ~igara 

kiıt:ıdı darlığı nıeveud olı:rıadıgı gibi 

hali h;ızırdaJ.:i püro ve sigarillos ne

vilerine i!fffetcn yeni bir yaprak si

garası imali ve bilhassa en nefis si

gara Wti.ıuünün mebzul bir surette 

yct!!jtlği memleketimizde pürolann 

teminine çalışılması asla mevzuu 

bahis dcgildir. 

Tütün iç-enleri telaşa dü~iirmesi 

muhtemd olan bu huberin c1ı olmıı 
dığından keyfiyetin sayın gazeteniz

le tashih \·e tavzıhi rica olunur. 

--»oıı:--

Yaz saati 
tatbikatı 

Ankara, 26 (Hususi) - Ay 
başından itibaren saatlerin bir 
saat ileriye alınarak yaz saati
nin tatbik edilmesine Heyeti Ve
kilece kanı.r verilmiştir. 

ve pek biıyfık molekillerin) fotoğr 
l:ırm1 nlabilir. _ 

Bu i:,; biraz daha ileri gider<=e al: 
min ve uzvi molckııllerin fo•o.,r<l ~ 
rını çekmek imhan c:ıhilıne g reC 

. • . - se-
dcmektir. F:skidcn fızıko • ımı.-. -ue 
rumla veya toksin re:ıksiyonla~rt 
tafrik edilebilen hastalık nııkrCIP ;.ıY' 
bu yeni ciiuızlarl:ı dogrudan d~ 
gi>.-ülebiliyor. 

Bu hakikat Von Borrie. E.· Rusı: 
\'e H. Ruskaııın 1938 temınuztınd:J 
ne;ıriyı:ıtile mt'ydana ~ıkru'.llır. 

'1'" 
Super ınikroskopun c":ısı J'.oto ıttı 

roskopa benzerse de aradaki r.arlt ~ 
to mikroskopla optik ı~ond:ııı:;.ır (:13~ 
bir kaç adeseden mürcU:eb ad 
~istemi) yerine supcr ın · ı-.ro-1•0:: 
elektrik bob:ni var. Foto mikıı»~yt 
fa bir ark Hımlın'>ın<fan çı]{;ıtı ıı . 
ı;u:ıları ci nıc ı astlıyor ve :f :ın~-~ 
ıiıin gölgesi hasıl olur. Sup<'r mık!~ 
Lopta i e bir katod. tübünde.'1 çı 1" 
elektronun ııtııılan cısıne rasUıyor , 
ve bobin içinden geçerek cismin ~ 
yıılin: le kil <'diyorlar. Birinde ~ 
sualarının gördLi"ü rol. di,:crind" el 
~·on sagnagı görüyor. Birjnde nde:>: 
n!n gördü 'Ü '<:[ dit!erinde bir bObl. 

nörayol'. Bum'' ros:Cop d·ıha ile ~" 
Hirülür!'e şımdil !::. nazari mahiyet .ş 
olan molekül bünyesi de anlo :ırıı 
olacaklıı·. -----------

Cümhurlyet meydanınd ki mt!ra
sime İstiklal Mar ı il ba lanmış ve 
bunu hep bir nğızdan «oylenen Cilın-, 
huriyet marşı takib etm: tır. Bundan 
sonrn kurtuluşumuzun yul. ek mana 
ve mahiyetini izah eder nutuklar söy- [ 
lenerek bir geçld resmi yapllnıı~l.ı.r. 

Ge~id resminden sonra nıer:ı iın ala
yı Atatürk heykeline zelerek muh
teli.f teşekkiıller adına merasimle çe
lenkler konmu,tur. 

lün sür'atle yağa kalbi için 1 
fabrikalarda lazımgelen tedbir
ler alınmı:.ıtır. Zeytin mahsulü 
rekolte ve nefaset itibariyle ge
çen yılın f.,vkindedir. 

Şarbon haatahğma 

kar,ı 

Bu itibarla, ay ba~ından iti- SA BAHT AN SABAHA -
Her sene olduğu gibt Ankara, İs

tanbul ve Trakyanın muhtelif yer
'lerinden gelen bir çok mi afir bu bü. 
yi.ık bayramımızda hazır bulunmuş -
1ardır. 1 

Halkevinde ve Sanatlnr ın.:ktelıin
de okul talebeleri tarafın<.lun ımı!:ra -
merelcr verilmektedir, 

Van Doğumevi yandı 
Van, (Hususi - Şehrimizin 

doğum evinde bir yangın çıkmL) 
ve bütün gece söndürülmeğe 
imkan bulunmayarak bina ka
milen yandıktan sonra söndli
rülebilmiştir. Yangın, binanın 
üst katında bir hasta koğu~una 
kurulmuş olan soba borulal'ının 
fazla kızarak çatının tutuşma
sı ile başlamış ve büyük bir 

İzmir, 26 (a.a.) - Torbalı ve 
Tire kazalarında mandalarda 
görülen şarbon hastalığına kar
şı açılan mücadele muvaff::ıkı -
yctle neticelenmiş ve hastalık 
bertaraf cdilmi.~tir. Veteriner 
te,::kilatı tarafından bu iki kaza
da altı bin mandaya aşı tatbik 
edilmiştir. 

Askere kış hediyeal 
Ankara, 26 ( a.a.) - Bugün 

aldığımız telgraflar, askerleri~ 
mize yapılacak kış yardımları 
için yer yer teşekkül etmiş olan 
komitelerin çahşmala.rına baş
!adığını bildirmektedir. Bu a
racJa Erbaa kazasında bir gün
de 450 parça kışlık eşya top -
lanmıştır. 

haren dairelerde mesai saatle -
rinin 9 dan 12 ye ve 13,5 dan 
17 ye kadar olması Heyeti V c
kilece kararla~tırılmıştır. 

--»o«--

Zımpara madeni
nin ihalesi 

• 
Ankara, 26 (Hususi) -· Muğ-

1 
lanın Hisarköyiiudekia zımpar 
madenin kitabçı Hafız Emin ve
rcscsine ihalesi Heyeti Vekilece 
kaı~c1.rlaşt11·ılmı~tır. 

Diğer taraftan, Edirnenin 
Karaburek köyündeki linyit ma
deni imtiyazlnın feshi de ka
rarlaştırılmıştır. 

sür'atle ilerlemiştir. • 
Belediye iŞ<;ilerinin ve erlerin KiM SUÇLU? 1 

bütün gayretine rağ·men yangın r---- 1 __ ,, 1 

bütün gece ve bina kimilen ya- 1 
nıncıya kadar devam etmiştir. 1 
Ancak erlerin gayreti sayesinde M v d k d d 
bütün hastaıar ve e~yaıar çıka- eger avacı a ın a SUÇ• 
nlabilıniJtir. Maamafilı has-
tahane eşyalarının eooo liraya luya tab ca ekmı· ' sigortalı olduğu anlasılmıştır . an ç ş. 
Tahkikata devam olunmakta-
dır. 

Urugvaya ihracat 
İzmir, 26 (a.a.) - Son günler

de Brezilya ve Uruguay.ı ana
son satmak imkanı temin edil
miş olduğundan bu memleketle
re 69 ton anason ihraç edilmiş
tir. Ayrıca Amerikalı, Mısırlı 
ve Iraklı bir çok firmalar da 
müracaatta bulunarak mühim 
miktarda anason istediklerini 
bildirmişlerdir. 

lzmirde bir otobüs 
denize uçtu 

İzmir, (Hususi) - Konak -
Kültürpark - Alsancak hattında 
işliyen 412 sayılı olobün evvelki 
gece birinci kordond n geçerken 

Dün birinci asliye ecza muhkeme. 
sinde karmakarışıl;:, arob S."lÇın:ı 

bcnz!yen bir dolanclırıcıhk \'e teh
d'd davasının son s:ıfha~ırıa girileli 
\ e müddeiumumi murvinj idd'ana
mc lni olnıyar:ıJ{ suçlular lıakkmda 
bcrrıet karnrı vcrilm~sini istedi. 

Bu iddiaya göre: Suı;lu oldu~u ile
ti sürülen ve fakat mahkemeye ı:ıel
miyen Fr:ınsova Filıpoçi hile ce de
sise kul!anarakMıi\ cddct i mindeki 
gene bir kadını evlenmek \ adıle ig. 
f:ıl etmiş ve do1andırmıştır. 
Mıiveddet ismini taşıyü 1 bu genç 

\'C giızeı b:ıyan lııc n ... h c n dP d"'
vıı<'ı olarak hazır bulunu;.o du. Fu
lrnt esasen ltoza is.~indc l\t: C\iı bir 
\ at:ındaş olan ve onr:-d ı ihtida 
ederek bir malı ll"bic!de t ~:ınca le 
ichdld ile elde ctnw :r.· nunif:ık ol-

dugıı bir Tür ~ genci ile e~ ]enen bu 
bayan; y n» dd anaı ye göre suı;lu 
bulunuyo. du. Çtinl iı 1''1 ::ı.n. C\ oya trı-

yan Mı v ldet de bu uık1.m hııqıı: 
- Ne d yc-yL'll cL linı .. ;,iz bilir

siniz. 
Cevabı ile h.ikim'n su ıl'ııi h ~ a 

kı:ır lad•. 1 
:r l . e; kar r \ · ıcl< i.izcre 

evra ın t tk • in :ı k:ı b"r ine 
lnrııkıldı. 

"' ................. -=_.._.. ..... .-ııı ....................................... --=~H'S~~ ............ ~· 

Avrupanın tek bir 
cebhesi 
(Baş tarafı 1 inci uyf;ıd.ıı) 

b~şlıynlı yirmi dört gun old ı. }ivl; 
land<.ıd:ın idi i.ık oln l, Bel ·1d 
bı.ıyül. olm:ı) :ın Yunanistan, h ı yı • 
ıni dört gün iı;inde ıstila cdıl. 1e:· ~ "f• 
le dur~un, i l!L"\ etmege b.ı~ladı. 

1t::ılyunın Yunan lopral.l.l'·ı .. :ı ~ıır 
şı en mühim rıunu;:ıl:ı h tl ı ı er· 
ke leri Yun:ınhların çl: ~ geçti. 

Goı1ce ve Er~iri c:cnubd:ın Yı.ı :!" 

r-.isUın:ı 11~m ldcn Ar-ı::ıvudlu .uıı 
mcı·~:eziııe, s::ıh!le var2n yoll::ır1ı1 iJ .. 
tündediı·. Şimdi bu ntisa\{ noıdaııırı 
Yumınlılan!ı •linde. 

1'' • .Bu ve buna benzer muh.ı. 1 uD 
talar küçük lılr tabiye hwt , y;ıl. 
mevzii b:r ak~klık yfü: ı den dı.ı • 
mana verilcbil r. Fak. t •,cl 1 Jııı!Je~' 
ler, tt:ıly nl ı ın .rk:ıuıı· clcg 1, i nı· 
zammı gö tcriyor. İtalyan oı·d u ~ 
kiliyor, d, •ılıyor. B'r nok Ja selt 
bin esir vereıı Lu ordu bir J, yii' 
b:n ki<"lik değildir. 1b!ya · d ye 
kı:ıdar Ycrdigi z.;ıy ~ı:ıt ile oı d u tı·1:ııı 
onda Lirinden fazlasını kay~ ırJ ti.t· 

Daha da kaybroiyor. 

Bütün bu inbizımıl · ı , ı' 

lerin en korJ,unç işcreti İt ly 
dusundaki h:ırb istek. iz •' dır. !) 
tarafcl:ın Yunaııhlar:ı, d r t r. fd3İ' 
Yu"'o~l, \-y, ya teslim ol" 1 "' 
h.erlerinın, topl rınm, tan. l..ı 
yısı gittikçe ortıyor. Eu d:ı 1 .UY ~ 
ordu:.uı.dakl manedyatııı ne l,ad.ttb 
rüı·ük oldugunu göslcrm ted r. H r 
etmel~ i tem·ycn orduıfa cm iyi sil3fl" 
lar çürük 1.ılrer tııhta m. 1 ·yetindt 
kalır. 

Bundan sonra ne olabilir? ftal • 
yanlııı· için ::ırtık bu s ne Yu·1an~~
tnnı l\I:ıkeclonya üzerinden l"tilii ~~ 
midi kalmamı tır. Sel" ııik ;>olu G1i' 
1 icedc l:apnnmıştır. l\I roya inen s; 
pir yolunda da mukavemet kınıırıa 
üzeredir. 

Yunnn oı:dusunun nrl ın ~evl-i ve 
htvvei maneviyesi karsısında.. ~ıaı; 
yanların k:ıçışt biraz d<1ha buyuce 
bir inhizamn çevrilec<>k olur 'a Y'U ' 
rumlılanıı Adriyatik ~hillcriııi ele 
g"'çirmeleri biı· hayal olmakUın çl"' 

kar. 
Behçd SAFA 
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Nutuk Bcneşin şalısma karşı 
~~ ~iddetli bir hücumu ihtiva 
~Yordu. Hitler eğer <;..ek hü-
uın\;u bütün SUdet arazisini I 

leşrinievvelin birinci günü terk 
ctnıezse Almanyanın o tarihdc 
lnezkiır yerleri isgal edeceğini 
\T~ Reichin birinci nskeri sıfa
~Ylc bizzat bu işgal hareketin-

e hazır bulunacağım söylemek 
lilUretı~·Ie nihayet ark:ısmclaki 
gernıır·ri yakmış oldu. Ayni za
llıand ... , Mr. Chambcrlainin sulh 
1:hındeki gayretlerinden ve bah-ı 
~ muahedename ile sabit oldu
gu \'eçhile İngiltere ile ivi mü
~betlcr bcslemelr yÔlunda 
end.s:iniıı arzularından dosta

~e bah!sedcrek lngıliz bitaraflı
J:ına miiracaatta bulundu. Bu 
tı:.ıtuktan sonra artık onun irin 
Bozun ?e durmıyarak geri d0n
tnc.: mk.;l' ız görünüyordu. 
k Rr evcltin nyni günde vu-
ua gelen sulh lehindeki 

tıuı""cnatı Alman gazetele -
~Uldc nt''}İl' bile edilmedi. 
. al iı rinde maneviyatı kırı
~ b - tc ir ya ma ... ınd"n kor.ku
uy(j • u. Halk hnrb lehinde büro
~ 1 bır surette tahnk cdiliyor-

u. 
llornc~ Wilson o geceyi 

et.ı an de g ct·dL Gecele -
u "'eı· şalı.:a bh mesaj itası 

mt aldı. Ilunda 1-.fr. 
in iitlenn nutkund.ı 

ta· ıuJr eJcıı fıkralo.ra 
Alman, J. lmvvet 

"n ıctin edecek olur
• :.ıkua geL"Ui.ş olan Çek , 

ı .. , ::.fakntinin file ı~o.n-' 
lı! cagu!l garanti cdi· 

t ıı.na.ı: ıntla, Hitle 
... · ı d tlt Giddetlı 

>~ •( h":> ı. mı tır: 

" h \l ·rdc eli" 'fsclı!'clı -;ı 
~·ı • .. H S . .. I~rcuman :ıen· 
cr.ıl " Lu cum ;i "Çekleri e
~ . · ~ ırı . UJ),.. sadıl\:ıne terccr(lc 
~ tı r .. ı~ ·, Çcklerı küstahlık -
'\

11' 'n dolayı tc:Iip etmek is
lew ın· hal ve tavrı iic P-"österi
~ l'du. Pı ag üzerine ~mbalcı.r 
~ılr:ı, ' lazımdı.; Çek ordusu 
b rı ilmek lazım gelirdi. 
t r. Et. C:j rezi:tan:ı surette. f\ra-
1 Pc b· r edilmclı) di. Hitlcrin 
k ı ı:iıacan.t etmel. yoiuııda
a 1 rı •nıınıcn kat'i olJuğu 
t <' rette anla lınca Sir Ho 

on. b c;\ "kıl tarafından 
tıırz l" b 'r me3::ı i 

b ctu 4 memur oldUE,"llnu 
lı. ~ cttı: ,.E ~ Fransa, mua-
I C'd üstenid vecibeleri clo-
~a'Ylsl e Almanyaya kar ı hu-
~lllete t aal 011 etle iştirak eder
~ Bu • • l.ra.llık F ra.nsaya mü
ıik~ıe.rnı kendi@ için mecburi te-

kı e-: le. eccktir.,, 
(:t l:ütıeıin ccvnbı bu tcbligi not 
}? lıginı beyandan ib.ı.ret oldu. 
ıkrıncc bu sözlerin manası Al

~atı;yay:ı hucum etmeyi terci!-
• tn..-iltcr nin de Alınan-

~~ a hücuma ;:ıecburiyet his
ı~. c;,i dt:mck oldut;•ı.mu söy-

b ~j .. Hor..:ce Wilson sözlerinin 
.u tarzda tcfg;rıni reddetmcğe 
~alıf:~. Faknt Hıtlcr knni ol
t~· Dedi ki: "Eg\.'T Fransa ile 
a u re 1 arb n.çarJarsn varsın 
lt ılar. Bu beni tamnmen la
}S fl.ycJ bırakacnk bir meseledir. 
~ her iht:maıc karşı hazır -
\> bulunuyorum. Ben yalnız 
~~-!t hakkında not alabilirim 
~allı:,un s:ı.lıdır. önUmüzdeki pa
li tt~i g:ünu hepimiz harb ha
lt l'l.d bulunacağız.,, Mülakat bu 
~ trı.tıd 1 ırıcı ''azfyet içinde niha-
e e rrdi 
~ S Hc~ace Wilson o gün öğle
ı.;?-:ı ıık s.:.atl !?'de tayyare ile 
to n~n.yn dondö. M:ıamafih, 
1t\i atları ~lerini göster-
d ·~ O gece, Hıtlcrin U.mdra
b~ • .A.hr..mı sefareti vas:tasiyle 
ı-ı:ı ~"' mühim ve sahai bir 
ı.e kt. b goı:ıdcrerek Ju:tt:ı lıare-
4 ."llıi mubık g&.termege calış
t gJ.ııı ve Cl!ambc.ılain'de.'1 Çek 
~~~metini makl!l harekete 
la\ tmek üzere ha· ırhııhanc 
ti:a utlara devam • etmesini 
h a crylediğini milsteşar bana 
cıber \ erdı. 

bi ı-:1 tlerin bu hareketi aşikar 
\•: bUzfaş.na tescbbtis:.i demekti 
~"t zr d r'-~c::rc katlar bir asabi-, 
b • n~ dcl5.l\!t ediyordu. Mekiu-

hı~\'cl•i!P n.ltı ay sonra o 

katlar yüzsüzce {cynically) ih
lal edeceği bit teminat Yeriyor, 
Südet Almanları bir kere Reicha 
ilhak edildikten sonra Çekler
le alikadar olmaktan Iıali kala
c~U:uıı ve onların istikl:'.ilini her 
h:ı.n~ bir surette halr-ldar e
decek Jıiç bir lıankettt• bU:iw1-
mıyac:ığım Wldiriyordu.Bu mek
tubun IngiEzcc terceınesinL pek 
aşikar sebeblerden dolayı, kita
bın sonwıa. birinci zeyl olarak 
ilave ettim. Btr tesadiif Bitlerin 
zihninde hayırlı bir deği.~iklik 
husule getirmişti. 

O salı günU öğleden sonra, 
mekıınizc bir fırk!l Bcrlin so
k::ı...lclarmda günıbüı'tülerle ilcr
Uycrek Wilhelmstrassc~den şan
sölyenin ve sefaretlırıncnin pen
cereleri öniil\deıı geçmişti. Hit
ler üç saat pencerede kaldı ve 
fırkanın gcçisini seyretti. Al· 
manlar askeri nümayişleri· sc 
verler. Fakat sokaklarda bir 
tek kimse fırkanın geçişini al
kışlamadı. 

Bunun vücuda getirdiği lev
ha adeta fethedilmiş bir şehir 
ıcın..ien bir düşman ordusunun 
geçisini temsil ediyorc!u. Hitlcr 
dcnn surette müteessir oldu . 
İlk defa o'urak nnladı ki Soort
p:iliıs.dakı dclknvukların ~lkış-l 
ları .AJman kavminin ruhunu 
ve hissiyatını tcr.ısil etınekten 
çok uzaktı. 
~ylülün 27 ınci günii nlt~"lla 

dogru ~eç vakit !ngilterc hari
ciye ~ezarcthıde.ıı tel fo•ıla aldı
ğım ~bere göre sanr.ıölyeye 
bir tebliğatta daha bulunı.;ı.nk 
i !·n gönderilen talımat yolda 
idi. r 

Bunun üzerim~ o gece saat 
on bırdc ınüstcı:nrı hariciye ne
zaretind g· rm k kın icnb ed n 
tedbırleri aldım. Derhal tercemc 
ettirilerek fftlcrc takdim edil
ınek iize!' ona bir nota vcrüim. 
Bu, Fraruıa lıiıkiimcti tarafından 
kab\ll ve Praga tevdi otunmu~ 
bazı tehlifleri rotrhtevi idi. Çek 
Inikfuncünc Slidct topraklarmın 
mdjesıcniı.ı hill<ümeti tarafından 
raranti edilmiş bi"r vakit c.ed\ eli 
esasma gör.., clcrha.I ter ki tavsi
ye olunmustu. 111: mıntak:ı tcş
rinievv0Iın bi.-.n e te.:.lim c-dile
cekti. Tcfcı rüa ına aid mesele· 
I~rin . halli için be) nelmilel )J;r 
hudud koru· vonunun ihdnsı da 
t Ikın orunuyord • 'l'cl.li!l~r Hit
lcrin ~eb!crini tatcıın ediyor
du. Nihayet lm"htl,.kı nihai 
te..o;viye t rzmın t:Gne!i:U teşkil 
eylediler. B ron von V. e.izsa : -
keı bu teldiflerin d rh 1 -. nsöl
yeye tcvdiini tem.ine tcı:<ebbüs et
tiyse d" neticeyi gar an ti elnıi
Y?r~.u .. Be~ı d\! saJ: _gecesi cali 
bır umıd ıle yatagn girdim. Ye
ni bir şey h idis olmaz.m Alman 
ordusunun h:ıbe r verilen umumi 1 
sefcrberliğmin erte..,i giinü öğle· 
leden sunra saat ik' :le il:iıı edile
ceğini ta.ktiir edi.·oı·d ım. Ordu 
zaten tahşid \'t' sefcı ber cdilmiıı 
olduğu için hu emir hakikatte 
ÇekoslO\·uky t arazisine vlirüme
nin ba~L-uı<?Icı demek olacaktı. 

Ertesi sab:lb { çarr.am ba) 
Frans12 sefiri tarafından saat 
'edide uyandırıldım. Benimkinin 
ayni bir tcb igat ynpmn k için 
sabahleyin saat dörlte talimat 
almış olduğunu, hat.ti~ bu tali
m~tın biı dereceye k dar benim 
kinden daha ileri gittigini, Hiı.
leri bizzat görmesi bildirildiğini 
telefonla haber 'erdı. Bir müla
kat t lebind bulunmuş olduğu
nu bile anlattı. 

Üç saat sonra, saat onda, tek
rar telefon etti. ü in fen.:ılaşma
sından korktuğ rnu söyledi. Çün
kü mülalmt tnlebin ce\.-a.b al
mamu:ıtı, ıhtimnlki de artık hiı:; 1 
almıyacaktı. Mösyö François : 1 
Poncet'ye saat on bucukta kcn-1 
disini gt>rmeğc gid ceği.ıni bil-1 
dmhm. Sonra, Goerin..., ile tele- 1 

fonda görüşmeh i.>1.cclim. Der-1 
bul onn bulmağa muvafüı.k oi 1 
dam. Çok şükür ki o mü..ı.ı.kül t 
giindc telefonlar h r tarafta ıyi 
işli) ordu. Feld ına1€şale li'rcUısı.z 
sefıriniı1 bir müI:ıırnt talcb ctti
~ıni h:.lfı •m t:ılebin · bir cevab 
\' rilmediğini. yeni teklifler mcv· 
Y.UU bııh:;olduğı.ı .u, sulh veya 
ha.rhın bunlara bağlı bulundu
ğunu ruıla.ttım. Teklifleri izaha 
başladım. Faltat Goering sözü 
m~sti. " Bir lakırdı daha söy
lemenize hacet yok. Derhal gi
dip Füh::eri göreceğim. ,, 

2onra, Fransız sefirini ziyare
te gittım. Biz yeni tcl;lifleri mu
hakeme C!lerkcn Bitlerin Fran
çois - Poncet'yi on biri çeyrek 
geçe kabul edeceğine dair Reic.h 
kançelarlığmdan haber geldi. 
Ayni zamanda, bir katib bana, 
Fransız sefarethane inde, Lon
dradan bir telgraf getirdi. 

(Arkası var) 

YENİ SABAH • 
Müslümanlara l .~~~~~!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~ 

o ŞiMDİLiK 
BU KADAR karşı dostluk 

[Baıımakalcden devam} 

Mihver devletleri nazarında Al
lll!ln ins:mdıı-, fakat zenci insan 
değildıı-. Onun kanından bir 
d<;nılası Alman kanına karışır
sa bu bir piglik teşkil eder. Yal
nız zenci kanı değı1 "Sfimi,, ırk
hırın yani Arnbfarın k:ını da 
böyledir. Müsfümanlar nazann
da "Hınzır,, ne ise Mihver dev
letlcrinm şefleri nazarında da 
müslünınnlar ve bilhassa Sami 1 
olan Arablar ayni derecede mur
dardır. Dost oldukları müslü
ınan Arabla.ııı acab3.. Almanlar 
kız venrler mi? Vermezler. Çılıı
kü Arab kanının pis oldu.;ıı ka
naatin edir. ,,r. Yahudi! :Uey
hirxleki üşu:mlığı ifa.de eclen 
"An i Seminzm., keliınesinın 
asıl nıiırısı yahudi aleybt lığı 
değil,. Sami ırkı :ılcybtarlığıdır_ 

Halaknt bu.-rıdnn ibaret iken 
bir Alnı nm1 bir İtruy:ının müs
lüın:ınht ve Arablara dost ola
biluıe.smc imkiu olur mu? Bir 
Alman ve bir İtalyan ljefinin ağ
zında: ' Biz müslümanlara 
dostuz .. süztiı yalnız: "Si:ı~ müslü
manbrı işe yarar iyi bir uşak 
telakki deriz ' manasından b~
ka bir :ey ifad_ etmez. 
. • [ili:iümanlan yalnız. uşaklığa 

lıi.yık gormeklc de iktifa etmiye
rck en ba: ğı müdahene!erle, 
sadece sozlerc ald:ı.nacak ve. bu 
hıkıkatlc.rı hatırlamıyncak ka
dar da. iptidai. muhakemesiz \ e 
bcyinsr.r. teli ki etmeleri bütün 
btıtürt intrl~ dokunacak bir 
lıafifü tır. • üslüm:ın nı_emle
ketlcrmdc, fül" mi yetin eıı esash 
bir pren""- ·• ı yıkmaJa çalısan, 
rniislüm.J!l. ı:ıine ıra düsrn:ı.nı~
ğını kmrık istryen \•e blitün 
müslum:ınlan esaret altma al

ita~yan 
ricati eva 

ediyor 
(Baıı tarnfı 1 lr.cl G:ıyfııd:ı) 

mUitUr. Buyul. b"r ynn,.ın çıkarıl

mı~ır. ııo kilon ntrcden ı;iı ulen du -
manl:ır rr.~ C'dc edılıni tı . Bu yeni 
yangın da dun l nngırm çık. rıldıgı ye 
nn hemen ya ırund •• drr. Alınan fo -
togrnfl:ır, b ;ıratıo çok btiyuK oldu -
f;sı.ımı teyid eylemekted.r. 
Dumıan, bıri 24 SO! te.,..ındc btri de 

dün o?ır: :ık u ere- l\'falta t. er.ne ıki 

h:n;.ı akını yapmı r. fit;. ~ınd::ı bir 
1t~1ynn D'>CI tnyyırrc;i hm. d.fı top-
1 rmın nfi>şıle d:.ı.,tı:rtılrnli tı. r. th.'in
ci alanda· dtı mırın tayyarnerı d. h:ı 
bnl.~nmeden cvı. c'l kn mı. • ı dır. 

Ru t n bu h rc>kc.tle: den t. yy 1 rclc
rinıız zayi. tslz dôı mu<otur. 

Ornç ıızerine ;) , ı n t .• ı ruzdan 
oımı k:.ıybcld..._"U d · ...ı tebliğde 

bildirilen U.yy::ırcmb: a\det emıl tır. 

ltunan R 

mayı dü. ünen yalancı dostbra oolg 

yer yoktur. t vo aıi:ı 
Hu yin Cahid YALÇIN i1 ı-1~ ı ıcı d r. 'i ___ .,.. _____ ... _ t. }yan. k.ı.t.. ~ 

1 G 11
' •• s:ııııc;ılı;.. ele e .. • .• X:•ın lı-""0Dera u un L r Po radc.t'ı de znptctın.)crd r: Şı-1 

ıı , 'den Po0 r. -:lct'c- do ru llCT'lıven 1-

onclrı~a rady SU"1 ly n ko· '. • 1 l"il Z 1 \ k~\'Ht
ll.h U h- l',;: tzr..f_nd: t ıı e<! 1 iş "e 

da söytediği rmt { kolla' da Ulm Ur. 

nizler Y:lr:ın ti !lret .. ~.!erimiz mü 
rett<>b unın i.> üsl 't'Ul k .. bartan y, 
işte bu YL!Qek Fransız hıddetıdir. İş
te> Jem.mc D"Arc ın Drınton n n• Cle~ 
menc:e:ı;.ı ıun hidd i o1.:ın bu Fran ız 
hiddet r ki, b"zi silah} ı-ımıza ka
vuştuniu ve b"zJ~~e yen:den üm'd 
vt-ı:di. ~u7\ etı:ı nd.'.lleti yein geti
rerek du :m::ınl:ırımızı ~ e Vidıyd k; 
rlnsfüırını majl.ub edeceği gı" nü ) ak -
J:ı~iıı·ucak ol n bu mukrıdd hidde
ti Mç bır z.ur:a11 C'ld n bı ıy .. lım. 

Si am orduları 
Hindiçi ·ye taarruz 

etti 
Tokyo. 26 (a.a.) - Domei a

jansı bt! rriyur: 
. Hanoıa n gelen bir telgraf, 

Sfam kıtaatı ile Fransız Hindi
çinisi kıtalan arasında bir mu-
harebe cereyan ettiğini haber 
yermektcdır. Telgrafın \erdiği 
tafslliıta gött:!, S"run kıtaatı Bat
tanbrangıu 100 kilometre do-
ğu - cenubun::k!ki Knmboçda cu 
martesi gecesi hududu a m -
lnrdır. Bu kJtaat Frnruuz H"ıı
diçinisi kıtalariyle harb etrnis-
lerse de Eindiçiniden, sonra ge
len haberlere göre tardedılmi!J
lerdir. -c--
Bulgaristanın BeYlin 

elçisi Sofyada 
sorya, 26 (:ı.a.) - D. N. B. :
Bulg.ırist:ının Ucrlin el .si I3. Dl'O

ganor, hükümet.nc "aziy t h. ki ın
cla malılmnt verme'c üzere So'ynl n 
gelmiştir. B. Drag:ınof, p k muhtl'
mel olarak buguu Başvek ı B. Fılor 
ve hariciye n:ızın B. Po l' tın-
dan kabul cdıleccktlr. ~ , , kr;ıl 

tarafından kabul olun~ nıl-

makt:ı:flr. 
Rru cı· :ıjnn-

1 .sının n:ı\. lık mııh bı i :\. 11} or: 

ingi izlerBulgaris- ·ngıı·z ava 
tan hakkında ne akınları 
düşünüyor? ş·ddetlendi 

(Sa~ 1*Mlfı i inci gyfıtd:ı) 
(Bııştamfı 1 inci eayfad;ı) 

g:clcni yapmak İDgiliz hükiımeti
niıı niyctleriııdendir. ,, 

Tünes g:u.~1.esiııe göre 
Londra. 2 ( .a.) - B titan m~

elc::.i:ıı.den kısuc:ı bah"eden Tınt<"S ga
zete i, ezcumle şunları y znıaktaihr: 

l<r.ıı Bon:.ın l.rllı pnk+.ıı gıı-mek -
t~med1I::mi •• -a bı2d.rm otmasır.-
dan ı; e Alm:tll' huıdrmct!:.in d Tt 
husumetmı dah:ı !azfa t;ıhnK etm k 
arzu und bulcnmam~mdan dol yı, 
Bulgarl:u ı paktJ giı n1<!GC iclııır et -
mck p~ojcsı teh.,. edilmiş gıvi gorun
mel.tcdır. 

~er italyanl rın iımfd ctLklerı i- ı 
bı Yu an· I . teslım '\'cya a'!l •b 
ol.;a idile ... b ;ka lblkan devret "'ri 
belki il' hver ı 1e en ım .ıid şcr:ııt 
dairesinde uyu l'.ag t~'i>bus ede _ ı 
ceklcı', B. Hıtle dı; Bo :ız1: r:ı ltud:n· 
lnıncb' kalku acaktı. F .. k.i t Yunan 
muı:afferiyetll'.' ınin tcsı.:i. harb !Mıh -
nelerindc>u ço'c erl rdc kendini gü -
tcrmcktecfıı-. Hen z mıh\ er devleUe
rin,. b; ğbnm:ı~ oran civ:ır merı lc
ketl."Ttfo itim ad ı: ... mat-.t'.ldı •• Yu -
nanlıl u- bu.'tfu a azmin nelere m k. 
tcdrr otdugunu ö;;ret.'Tli tir. 

Er :rıye doğru ynpıl.ın Yu-n;:ın ilerl 
h fP "timn tt~lynnl n Arn::ıvtıthık

t:ıkı son ileri ü tcrındcn kovm.:ı ı ilı

timalı v:ıı-d"r. 

(Ba"!arafı 1 ine; sayfada) 

Sonradan diğc- bir pilot Kiel 
ko mun garbında diğer bir yan
gın daha teshit etmistir. Kicl
d b:r gaz fabnltn-.<:ına da taar
ruz edilmiştir. 

Hamburg üzerinde uçan pilot
lard~n biri atılan bombaların 
dohlann üzerinde patladığını ve 
ayni z:ım:ında yangın bombn -
lcırınd. n kızıl alevler fışkırdı
ğır. • görmii'Stür. Tayyare der
hal hava dafi toplarının şiddet-
li atcşıne uğrn.mıştn-; 1 

ı ~;igolandd.ı üç. Hoinndanın 
Denhefter lim:ını civarında 
Wilem:;oord doklan mmta
kruımd da bir çok infilaklar ol
muştur. 

iu1;iliz deniz z.::ı) iah 
Lon r 26( a.) - B hnye neza-

rctlnm h lık tehligi: 
17 Son r n ~ yansı da bıtım 

luıfta ~ındekı tıcatet b:i~ .ye uy. tl 
{i dur: 

50. ~ n ı.ttol j( ı.. tng r.... 11 
ton 1 toluk tKı m.ut•efik 1316 ton · -
trıluk bir btt:ıraf vapı.ır kı ccman 
.,JaS-l t nıFı'olu 17 \ pur. 

Bu rak.ımlar, Alman ·ın ayni ha!
b içinde h .. tırdtkfarı !:dd ı ile ver -
diki rı 131 .340 tonil.:"rtod-.ın ço!< u~a ·
ur. v ... aa bütt n hrırb m ıddet. nln 1 

co c •7. r. 

Alm~m d~niz i.islerio taarruz 
Londr::ı, 26 (a.a. l - İngiliz 

havn ne:>.aretin; ! tc lfği: 
Dün gece rnı;ıliz bombaı cJı -

man tn.yyareleri Riel vt \ 'il
helmsha\.·en deniz Ü::;.ı:;Ü \:~ tez
gahlarına hiicum etmislerdir. 
Buşkn tayyareler dP Harnbur J 

ve Wiliemsoord doklannı. De
mok deniz tayyareleri üssünü v~ 

1 

müteaddıcl düsman tayyare 
meydanlarmı bombardıman et-/ 
mi lerdir. Tayya1'el ri::nizden bi-
ri fısstine dönrnenı':}tir. 1 
~ 

TA ANTO 

arı 

(812! tar.ı:fı 1 ineı Bö))'fad ) 

tali silah techlzııtı ve deniz üs· 
tU :ılmamı zırhi nın sınıfmı 
kol:ıyc teSihis (·lt rmehtcdir. 

İkinci bır fotb fa Cnv rr sı· 
nıfm~ mcnsub hasara ugr:ı:::rıT 
\ c yan y tmış diğer b"ı zıı hlıyı 
gö. termektedir. tcüııcü bir 
fotoğıai dn gene Ca\'our sını
fın '\n fakat liman dışınd sa
hil" oturmuş bir zırhlıyı gü -
termektcdir. 

n··roilııcü fot ğrafta c.~:ı.fı, 
büyük bir ya~ tab::ıka31 tlc kan
lanm <> başlıca iki kravazür gö
rülmel:tedır. Has:ı,. emareleri -
.cıktan miişahd edilmemek~ 
ber ber bunların cl'l hasaıa u.;- 1 
radı dan söylenebilir. 

ş '8 
SİNEfi.!ALARINDA 

B lb m. ·~cll'rden itibaren 
Ş3rlnn ve lk~ırm ~ egsn" hüf!>i:.ti e t UIWU!; facia m;· 

FATIVJ,!\ R()ŞO/'nin 
En muvaffak olduğu şaheseri 

u E Si 

TURA 

F 
ç 

Işıklar 
karartılırken 
Ay başından itibaren ~hrin 

bütün ışıkları karartılmış ola· 
cak. Şimdiden bütün dükkanlar, 
mağazalar, büyük m~ler 
dışal'lya sızan LjJklannı ma.s
kelemi~ bulunuyorlar. Hususi 
evlerin de büyük b"r kısmı aha 
önlerinde dört beş gfm oldn<:'U 
halde dışarıya sızan ~klarım 
karartmışlardır. Bütün h nrta 
hiikiımetin almıı:; olduğu karar
lara bir an evvel intıbak etmek 
için görülen ha.hiş her türlü 
takdirin fcvitindeclir. 

Esasen Tiirk mill ti gibi as
ker bir milletin bnşka tür - h&· 
rekct etme-si de beklmemezdi. 

Yalnız ışıkların karartılma
sı nizamnamesmde bir nokta 
var ki iyi izah edihnenıfı oldu
ğıı için tatbik cdihnemtlrtedır. 
Bu nokta apart:ımanlarm orta 
kıSJmlnrına tesadüf eden 'e so
kaktan görimıniyen b:ınyo dai
releri, yahud kücük avlulara 
müteveccih pencereleıin k::ırar
tılma.sında gösterilen teredilüd 
ve ihmaldir. Dış, ışıklan tama
men karartılını.~ bazı apartl
rnanlarda 0 okakta.'1 g;örfınmi
yen bu iç taraf pencerelerinde 
hiç bir karartma tertihab alin-
maınıştır. Vakıa bu 4J.klar so
kaktan kat'iyen görülmez. Pn.
knt haYr.dan mifüemmel surette 
göriilür_ fulbuki ı:::ıklm'ın mas
ke! nme-i:.:tl ~ g.ı.ye ıklıı.
Mn sokal·tan dcfül, ha' dan gO
rübnemcsicITr. Onun iPın b ı fo 
taruflara tesadüf eden ti· 
clı kemnli itina ile k:mırtıl 
15..amdır. 

Ayn· ficlrilJe bazı e... r·rı };);ıh,. 
çe taraflarındaki pen lennir. 
\'C dört ~ev yahuda >artım.:ın 
<?.rasmd., mahsur kal n .ka: alı 
avlular ... tesadüf eden cc-nahl•l
rın da t m bir şekilde m !.iden-
ınesi icab eder. Bu hususların 
halk tar:ıfmdan bilinmesi ve uy 
bn."5ından sonra yapılacak kont
rollerde bu n(,ktaların itina ile 
göz.den geçiı ibnesi umltmi ela
mPt n ınına çok yerind b'r h::ı
rcket olur. 

MURAD SERTOGLU 

DA 
Bır mı.ısıl i z yafetı ve bır 

ıev.m' lik timıs.lı o•an 

iKi GO ' .. L 
B~R OLUNCA 

N f1 fı'mini CCöı"Vıtlız. 

Yaroıtatılı:ır: 

OANİELL
Ot RRİEUX 

JEAN Kİt:PURA 
ve LUCfEN BAROUX 
S<.. l 
•llEJllmtJ-ımm.md 

d l 

1 1( " 

Gııy Hakl<ı 

ÇARŞl 

KAPI 
BU G QNI ŞEHZADE 

den itiba~I 8. Şl 

©tt©llFil 
1 TÜRKÇE ı Ayrıca 

1rt -l s :?jwıl A1r~ 
H·da MASKE i S'f Z, ·aa 
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(Bat tıınfı 1 IF'Ci aayfada) 1 
ayni dükkana uğradım ve aynı 
ttt.gihtara tekrar: I 

- Ma..,; ampul! dedinı. Tam
ılı mı, tanımadı mı, bilmiyonım; 
fakat dtı·hal arkasmdakı raflaı -
da.ki kutular arasuıdan bir kutu 
<;.ekerek ondan iki, bir merdive
ne çıkıp ba§ka bir rafın eı;;yası 
.il'8Sllldan diger bir kutu çckc- ı 
N>.k ondan da iki ve ticarethane
ruıin muhtelif köşelcrındeıı a
rayıp bulduğu .. üç ki ocm.ı:ın .Yc- ı 
ii mavi ampulu çıkarıp onııme 
lizdi. Bır ampullere, bır tez
:ahtnra baktım ve kendi kcn-

1 liin : 
- İşte idarei örfiyenin Llıfo

i faziletı ! ... dedim. 

• • • 
Yalnız ampul miiooyaasmdn 

leğil, ekmek miib~yaasınrla da 
i.yni h8.dıse başımıza geldi: Bo
•nonti de oturan aılemden bi
nnin C\ inde idım. Hir.metçı sa
tıahleyin fırından eli boş dön
müştü .. Fırında ekmek bulama
dığını s'iyliiyordu. İı:..;t:ı.ııbul fı- ı 
nnlarına, halka istediği kadar 
~·krnek \'t.>rı bilmeleri içjıı, hnl
.ınn ihtiy;u'mda11 fazla uıı w•ril
diğini bilıyordum. llizmetçiye: j 
"Bir yanlı~lık olacak!., dedim 
ve evden cıkaı-keıı avni fl!1nın 
}nünden gcrtim: Fil~·aki ekmek 
bitmif!l,i. l<aranlığt gören hh· 
kaç açık göz, sanki ertc~i giiıl 
ıarlı olacak ve kendileri ekmek 
·z kalacaklarmı.1 ve gene ~anin 

Oir kac kilo fazla. ekmek almak 
oir ihtiyat olacakmış gibi, g·t
mişler ve ihtiyac.;larının bcs oıı 
.nlıdi ekmeği birden hıtcmi.şlerdL ı 
F'ınn bunlara fazla ekmek \'C· 
~ince, sonradan gelenlere, tabia
tiyJe "yok! .. demişti .. Yani birin
ci gelen ikincinin hakkını alım~ 
ve hazin olan taraf şu ki l<.t•n
Jisi de aldığını yemiyerek, yıye

·niy rek bayatlatmak iizere c\'İ-
in kilerine saklamıştı. 

Diin ayni fırının önündC'n gC'<. -
·m: istediğin kndar ·~kmek. 
·kmek ! cl·mck ! Her taraf eı · 
nck dolu idi. Fırının sıcak buğ-

Radyo Programı 
27/Xl/19~0 ÇARŞAMBA 

8.00 PJ:'Cgrnııı \ e nıcı le ket 
::ıy;;ırı. 

sa.ı 

8.03 Mıu.k: Hnıı! proermn (Pl.) ı 
fl.15 .t\ :ın h.•berleı i. 
8~10 Muzı . p: t 'il -ıunının dl'\ ,•nu 

I'l.) 
8.45/9.00 :E\ l 11d N - 'i emcı. l • -

·csı. 

12.30 Pror,raın \ <: ını: lr kel • .• t 
ıy:ırı. 

12.35 M11z l.: K, ı ıl. • .. ı kıl.ır. 
12.50 AJ ıl h .. bc lcri. 
13.05 MU7Jl. K• • li. • ık !.ır f• u -
lıllllln clC\..,. ı. 

13.20 14.00 Mt. !.. n. yo .. lı n 
rka;tr.1 ı (\'iol· 11ct N ıu A. ı ı 

darcsinde). 
18.00 Progrrun ve ıncn leket c 

ay:ırı. 

l8.tı3 Müzik: 0<1.1 ın ı· igi (Pl.) 1 

18.30 Ko u n'a: Dı pclı1ıka h~ •l -
~ı). 

18.45 Çocuk "'1ut'. 

19.15 Çoc.ukbr ı.,.11 ın •• ıo k (Pi.) 
19.30 !1eml kel .. t ,ya 1 \C <J:lll' 

habt-1·l·•ri. 
19.4:i Muuk: F. ·ı h<'ycti. 
20.15 flad)O t::ı cl~İ. 

20.45 Mıızik: BLl.J u • l:umc saı.ı. 
21.10 Ko uma ('\c lin'i: n h:ıy~t 

ve sıhhatı). 
21.25 1-hı jl.: Jkl'nbcr ş:trJ..ılar. 

21.45 Mıaık: l!İ) ticı.mhur bn•ı-

do.cıu (Sel: ihs:ırı Kunç<.>.-) 
22.30 Mcıold.~t 

- ş 11dı 

:oğzmın tadmı 

isen :ıl defol. 
Dcdı. 

- Acc!t. t•tınc· guc.cnm~ yol., ş. -
r.ıblaı· k:ır: p:ır." 

- C'<'vab \ ern.q:c 'aktim yol., 
.14in alı-;' erl.liıı uı ı de lu.zumu )ol=, 
çıkın dı~ 'ı. 

Ne ters adama ç. Uık! Hiç ct:nafın 
böyksıre te :ıduf c-tır.cın'ctim. 

- Hnn:ı b:ık nn.ı! ded.m. Ilı e-
ııin blldıı ı 1 nd .ml.ırdo'l d<.>gılız. P.ı

z::ırlık usulu lı<.>r ) erde caı idil'. So
rul:ın u le rcv. I> verır.t e mc-omr-1 
~ur.uz. c; ı:ıpl::ır? ne nldınız! 

- Dort mark. 
- B .z r:ıb icmeyiz, onları erı 

:ıJ. 
- Her ne ise! Rodl • r:ıblan YC'

rine J:oy. tştc f<inlunuz old(l mu? 
Şimdı on lı r ın:ıı k \ereceksiniz, sa
yın p ~1.ı. 

llic olmazs:ı dehi m:ırl: kıir etmi~
tılr. Kes"mi çıkardım, bnkk:ılın pr.
ra.sını verdim. Herif ekmekleri, kn-
1.ikbrı büyticek bir kCığıd:ı ı;arcır;ıl. 

elime tl:tuşturdu. Arkndaşımln kn
pıd:ın dış~rı çıktık. 

fst:ıqyond~n içeri girdigimlz sırn
da 5imcndlf'er nrııb:ısı henüz gelme
!nisti. Yine bir kö "YC çekildik, :>ere 
oturduk, vakit ögleyi çok geçmiş, 
batta ak6am olınaı:a ynldosmı..c;tı. Ne 
Cdaı vıır1 ııc giden! Şiıncndücrin 

az iletleri 
day kokan raflarına baktım ve 

~~~N~EŞ~R~hc~AT~,'-' ~A_D_L_IY_E_D_E~~ı tvuRDDA SABAH l '~QB1·mmliiiEIElımnAiim:lımEm.D----

To~:,k~:,: ... :.~~.~~=-·- Adıi~:~:ıer~esai Periii evler ıs~~ Mo !~~ !!~~.~ C:,~ ~· 
kendi kendime: ı 

- İşte idarei örliyenin ikinci 1 
fazileti! dedim. 

ıerıe 't-tı"kın talebeyi yura ıçinde ve örn id.ıre <1oıayısı ile ooliyede me- Meğer evleri taşlayan bik ~ 
dışmd.ı muhtelif endu tri ve tclmık j giiııfüıe luular hali hazır t.'lrif ecle yapılan tadili.1ı göııtte-

• • • 
sai saatıed değiştirilmiş ve dün bir (8) yaşmde bir ba 

~:ıh:-1. rdaltj faal:ycı \C ycnilıl:lcrden teblig ile :ılfıkad:ırlara uildirilıniştir. - ren cet.\ el btitti.n: islielelerle' \aımrlara AHHJJU!tlr. Buft& nuann 
lı bPrd;ıı cimel. ve onların naz:ırl bıl- Yapılan teblgatn g<ire bugünden iti-ı CakS IZ imiş i memurin postaJart yeni devam ~tleriııe U\'riıınıhntıs ~e \'11-

Bazan vapurda, halta kulak 
misafiri olmağa hacet bırkamı
yacuk derecede gtirültı.iliı bir 
sesle, çıngırak gibi bır konu~- , 

gılenni yükseltmek mnks::ıdl:ırı ıle barcn adliyede rne!;ni 9.30 ba~layıp 12 İzmit (Hususi) - iki, üç gündilr sclı knn llo!:1azrıı Uumc:li \'C An:ıdolu JJk \'e köİıriiden sc;n ı.oStn--
1\l::arıf Vekillı.,ı tnr fındnn neşrine de bıtccel: ve öfle pnydosu bir buçuk, rimizde :ıgn:dnn ağı:r..n, Kulak1nn ku- ları Ye ~c•w seferlN·i ka.ltlınlmı~tır. Anıha vapuru ı:,eferlcri 
lınşl. n n • .> lı • «Tckııık u retım ad- d b saat c1c\am edip 13.30 da tekrar me- 1 l::ıga yayıi:mık merak ve bey;ıcan ıı- e u esasa göre tshdid Ntihni~ür. Bu btdilii.tı htt\'İ cet.Hıl. 
lı ınc MU nın birı.ncı • yı ı in' ar ct-

ma: m,st.r. 
- Almanlar bir notn veı miş ! Mecrııuanın ihth·:ı edccegi ~·:ızı-
- Ruslar boğazlan ıstemiR '. form maf>ı~ etının oyle olnc:ıgını 
Bazan tramvayda kulaktan ıl • mısh:ıda oğrcndu,: 

kulağa bir fısıldaşma: ı - b'ld ı tri ve tckıı•k :l cnıllklcrc 
- BiJiyor musunuz? l"aln.n :ı l mnk .. lcler; 2 - s. njt okulla

tevkif edılmış! .• 
-Ya'!!. 
- FJvet, faJnnın d tJrnaklıll1 

siikülnıü:ı ! . 
- Ya?!! .. 
Avrupa harbinin başından beri 

bu ve bu <;eşid yaveier ve daha 
nioe nic<' herxeler şurada, buı a
da, agıuliın ağ~'l ve insanı ha~· 
rete diişiireıı inanılımız bir sira
yet ''c intişa1· hı7.ı) la dağıldı 
\'C zaman zaman etrafı gcvşck
liğın Ye bedbinliğin mis.kin "" 
korka:k lıa.vasiyle doklurmak is
tedi. 

Ba7.a.n memleketi cok c.Jiişi.iıı· 

'"m.ı 'e oı ull. rdakı kdr ata v<.> faa
lıyde • ıt y 2ıl:ır, 3 - Y.ıb. ncı mcm ı 
k dlc dckı tcknık tcd "· t. rud hn-
rcketkı e d.ı ır.ahi 1,ıt 4 Uınumt 

1 
mc-;lr tcrb!y~i \C ıık :ı<n snn:ıt o
n llıırın. ;ı t habcrl<.>ı • 5 r- Tc>knik 
yenılikl1>1 c dair lınbt-rler; t> - Mılli 

endustı iye :ııd yaı.ıl:ıı; 7 - Bibliyog- 1 

rafy:ı. 
Mllıırif VPkaleti t:ırafıııdan bu

Yl'~: frd.1kilrlıklarla neşrc•dılcn bu 
mC'C"mu. yı te~nik işler ile al.i
kalı okuyı.ıeıılarııı)ızn hl\'Siy~ eder, 
?,fa ı jf \ e [)('tini bu k.ıy,netli lıas:ı

rısmd. ıı dol;ıyı takdir H.! tebrik ede-
rız. 

mek isteyen bir vatanperverlik 1- --- --=====-----
ınaskeei takan ağıır.Jar, sabahlf>- S p Q R.· 
yin Bı'yoglunun herhangi bfr ı 
kah ver.inde yumurtladıkları 
cevher~rin ali~ma kachır menı- Uypeşt takımı gelemiyor 
Jeketin (;n iicra km ·sine dağı- ,. . . 
Jacakla 1 h t "k) . 1 oıınınu. df!lı:i nym 1 ı rıııoe mem1e-

f ,,,11'a. l ıhnı, l avayal ~lerp ı tlel'l kc.:tinıııe ~l'leı ek n ulıtelı! ma~lar 
'- o um arın . la ıs o aı 1 ,T·b· u 1 ı. d J 1. k y.ıı ııı.ı:. ıı.uluırrer ol;ın :Mal'arlst. -
ı s rat a uur :t a. wmen ıq ı· . . 

re...,,.r kla 1 b"l" b "' nıı bıı ııcı nıf !ull ol ekıplcı ıııd<.>n 
•"'-cı. ı mı l32an ı ıy1Jı, ~:.-.<ın . 

bilrnİ\ orlaı dı. Bi1enl1.;r. h .. ııılt:r Uyıx.~tıı . on nı dtschr ;>uzundcn ge-1 
C 

•1 · I ı ., • 1 '1 leınıy<c<:<.>gı .ırılcışılrııı; lır. Macar t.ıkı-
.u;US ar, maru:. er, ıJımuycıı cı . . . 

ise ap~t~atlar, serncrnkr, iı.Jetlcı - ı ını bu ~eJ .ılı. tı~ı ilerıde K;ırurı. ştı-1 
di. rılac •• t L.ı kn mun:ı ıb bir z.ıın:ın~ te. 

13 1 · . ı.l l . 1 hi <.>ılı•{ ni ,chrın ızd ·kı <ıl.ıka<l:ırlnı n tm ur yırmı sene en >crı 
1 , I k . bıld.rmı~iir. 
:anuaıı a ın terme :1t!aı Tur- 1 küıı en aziz hayat ce\hcriyle su- 1 Edirnede k apah spor 
laııar&k yaratılan bit' \'<.tanın aalonu 

Ed.rnc (liusu.,I) - Dort n;>. yakın 
bn· :z. rnaıı en el .inş:ıtrnna b:ıslnn:ın 

kap;ıl Q<•c.um terbiy ı s:ılonunuıı ık

malı km\ cı kaııbe;:1 ı• r.elmi, vc bu-

hc:r nasılsa iı,;ine girmiş yaı asa
Jm· ve baykuşlar gıbı, mcşuın 
~l<'riyl" halkın ı·ahatım boz -
makta, ya menfaat buluyorlm·, 
yalıud morfin aJan ha:.;tanııı 
duydu~ıu kölii foueti tC\ctlyı,ır.ıaı- gun buyuk h:ıyr.ımırr.ızd:ı mu. siı.ılc 1 

dı. aç lll .. !' ı;-ol :ırzu erlilmic ise de h<ı-

Halbuki, beş ı;ıinden 1:,t•ıi yti:r.· 
1erc bakıyoı um: Sal,in. miıstc
ı ılı, endışt:siz hatlar. Gü~lcre 
bakıyoı um: J<")nin, rahat, .kı~iı •r
siz bakı~lar!. 

Yapıırl .• rda, tranH a) hu tlıı \'C 
biitün k01ıuşmalarda lıc!'lw..,; y
ni dii! ünce, aynı duygı frınde! 
N!.'rc<lc> o yalan ~'1) ialar, Al
man silindiri altında uiiny:uıın 
• zile<.;ı>ı';ini l ayanlar, h r tnra.fa 
k9rkunuıı uysallıl: havasım <1 .. -
ğıtalnm·? N( n·dc yara!-.alar, 
mc. 'um baykuşlar? 

I•itrafımızısaran ha\anın ~(ıl 
siikiıncline ·c insanlaı ın ı:n tPh-
1!.kcli bir anda gi)steı eliği insiya-1 
I.i bırliğc ve cerniyet t:.(II!. ı ı:ıın 
Sll lıt,nıa \'C km \!etine İJalnvo- ~ 
ı~ m \'C: • 1 

- - 1!5k i<larc örJ iyen in faz?- ı 
1 ti:.. demelitcn kendimi ala.- 1 

ını;onım. ı 
• • • • 
Mcsrutıyet tkvrinin mcınlc -kH irin bir zamanlar tabii ha-ı 

) at h;:ılını alını~ olun ürl.i İllııre
lcıı, tcdh:~ idareleri icr. K. rşı 
kar,.,ıya gc<_cn ve birbirlel"İrıi ol
dıa siyl~ clövcn iki . iy:u·i fırka, 1 
idi idareler bah:ını'f'i altında, 
ic düşmıınlannı t.tıınizlcm~k ıçİ!ı I 
lıaU·a cehennem a7 ... '\bı ı:cktfrir
lerdi. O örfi idarr-Ier, kcmli
lcrini kuran 8iynsi niznııı ve zih
ıı!yctlc beraber, ıw mutııı bizle
re ki, Prttk ve yalnız yn1nız kc
tii hatıralarım bır:ıkt?lar w• tn.
ı ıhin bofiluğu içinde silinip yol; 
oldular. Beş gündcnbcri 'l 'irki
:vcnin en miine\vPr mı•ı kezi o
irn istnnbrıul, <lünyaııın ht:gil.,-
J ii karmr karışık hali J,aı RJ"mdn i 
C'ümhuı iyet hükiımdinin gürılii-

ı 

b ı ıln 

ılı •ın ı1:ı c;mım sıkıldı. 

v:ıl.ıı ın n 11 :>dcsizl:gi yuzııııılcn hunu 
iır.ki n h,ısıl ol. mu.nı tı ·. Ma:ım ... fılı 
on beş ı;11nc k.ıd.ır inş.ı.ıt t: ınnnılan:ı
c. k V<' ku\ 'etle nıuhtcı el oıdugun:ı 
gı,rc B:ı,.,\ ek:ıl<.>t Becltn Tl'rbiyc i r.c.·
ncl U.ı <·ktoru Gcncr:ıl Cemil Tmıcrlıı 
huzuı u ıl<' ku <ıt r~mı y:ıpılacaktır. 

ğü liizum ve icablar üzerine, 
~·inrıi ı-~·ncdenberi ilk defa ola
rnk iirfi idr.ı·cnin mcrkEZi ol<lu
gu lı, lde, örfi bir hava lıisscdil
ui mi? 

E ·kıde.n örfi ıdarcler den ynl
nız Üf?era değil, n.ımus ve fazi
lt•l ı>-rhabı da korlrnl'lardı. Hal
buki şımdilti örü idaredt>n de
ğil Jwrka11, falıat bıhak -
kın yılma~u liı.z.ım gelecek, 
mutlaka bitecel· w temizlenecek 
oJanlaı· anı:al memlcketiu her 
surt.:tle zararına çalışanlar ve 
ya çnlışmnk yolunda olanlardu·. 
Böyle bir örfi idare, tc>miz yü
l'"kli vntandı ş için evinde da
ha r"ıhat uyumak, işinde daha 
cnmi.wtle c.;alı. rnak \'e bütün 
J,i)J·lcriylc ba.glı olduğu topra -
j;iııcla yasarken arkadan \'urul-
1ı1amak iı in ancak ve tanı bir 
teminat tcskil e<lcbilir. 

Kanl'nların amnnsız satırını 
kuvv~tli bileğinde tutan Cüm
htıı1yı·t ordusu kumandanının 
yüz<lc yüz memleketçilik ve \'a
tanpcn erlik şuuru ve a hlakı<lı:· 
ki, omııı en çetin vaziyetlerde 
emrettiği en sert hükiimlere, 
hnlkta bu yüz<le yüz emniyet \'e 
inkıyadı lıa.'iıl etmektedir. 

Hükfımctldti hu rah:ıtlık h::ıl
ka, halktaki bu emniyet ise hii
lcuınf;te olan karsllıkh inandan 
gelmektc<lir. 

s:ıi bn,şlıyncaktır. Akşam tatıı sııati yandıran tuh:ıf bir ııayia \•nrdı: yolculannın:a imla) IJk olmnl{ fü1-rerc i"4~~ <'nlere ftlM'Cft tetı 
y:ırım saat ev\·elc alınacak ve t:: m - Dabakh:me nııdıallesiııdc iki \ 'erilir. 
b<'.şde biıtiin mah:ıkim işini bitirmiş ev, esr:ırengiz bir ı;cltilde taşl:ıruyor. 
olacaklardır. mu~? 

En1ekli, dul ve 
malullerin 

yetiınlerin ve :..ı keri 
nazarı dikkatine 

Üç boyun atlusı çalmış 

Ak"anıyda Etıncydanınd:ı Ahıı)edi

ye c::ıddcsi S:ılihc!1.1ıc1 sokaı;ı ıo nu
marnlı imnl:ıthanedc ealışnn Huse -
yin; 3 boyun ntkı ı çalmaktan suçlu 
olarak dün durduııcu sullı ceza n :ıh
kcmesine verilmiş 'c 1 ,ıkkınd.:ı te\ kif 
muz<.>J.l,crcsı kcsılmışur. Mahkeme 
görülen lllzum uz.erine Sadeddin ıle 

:ırkadaşının şahid olnrnk dinlenmesi 
için b:- .. kn bir giine bırakılmı~tır. 

İki palto çalmış , tevkif 
edildi 

Vıliıyet binası dahilindeki inşaatta 
ç:ılıı;mı Sefeı· :ıdınd:ılti bir :ımcle iıı
~nat müteahhidi Mustafa ile kAtibi 
Nurıye :ıid p::ıltol:ırı çalıp satmakla 
suçlu olnrsk dün birinci sulh c<.>uya 
verilmiş y:ıpıl;ın duru mayı mutr.n
kıb tevkifine kar:ır 'erilmiştir. 

MOhtekir der ici 
k um oldu 

mah-

Piyn~~yıı noks:ııı ölruhi derı •r\ k 
etmek suçu ile :ıyakkalııcılar cemiyeti 
tar:ıfınd:ın dav:ı edilen Kazlıçeşmc<.le 
Aleko Dolo deri foi.ırikası yapılan 1 
muhake1.1c sonunda bu suç.u s;ıbit o-ı 
larak mahkum cdılmiştir. F<ıbnka 

sahibi Aleko Dolo ile fabrika mıidiiı'ii 1 
Yani haklarında 5 giın hapis ~ e 5 Ji- 1 
r:ı p:ırn cez:ızm;ı karar verilıniştiı·. İ 

POLI SDE 
Eksik ekmek çıkaran 

bin fır1n .. 
Eminönunde Muradiye cadcıe inde ı 

45 s yılı Panayutn md !ınnda \ ezni 
eksHt: gı.iı-u?cn 82 ekmek mÜ;,.Ldc;e c
dılıniş Ye Pan:ıyot hakkında ayrıl'a 
taki!J. ta I>. Jaı:mı,,.tır. 

Bir çocuk 
altında 

otobUs 
kaldı 

Şehremiıı!ııde oturan yedi yasın
daki Salıh OJ!lu f ıkrele Ahmed Rızn 

!ınnı füıuııden geçerken Çoı lu 63 
p11'ıka f yılı ve şoför EdırneU Hırııhi
min id:ırcsınde otobli. carpaı:;;]\ mcc
ruhiyctiııc ı:t:b<.>biyot 'ermiştir. Ynr:ı
lı cocıık Gureba h., tnh~mesinc knldı
nlmı 'c ilçlu şoför yak:ılan .. rnk 
hokkmri;ı fahkılt tn b:ışlaıımıştır. 

Ceza verilen nakıl 
vasitaları 

'Muht<'lif cuçl;ırb hele<lıyc talimnt
nnmc nıc> nykırı h, rckctkri gorülcn 
10 5oföre -.:e 6 otobüs biletçisine bir 
de otomobıl s:ılıibıne para cezd:ırı 
kesilmiştir. 

Gaz ocağı ile yanm'ş 
Beynglunda Gnz folrnğında 10 mı

mıır:ıda oturnn G;ılib kızı E~ı·n dün 
mutfakta ynkm:ıktn oldu~·u gaı. 'oc::ı- ı 
llının fazla lspirtn lrnyar:ık tutu~m::ıc;ı 
ile ell••rini ve hilekkrinl yakmış Be-ı 
yoğlu lıastah::ınesiııc k<ıldırılmıştır. 

ve ş. yia devam C<llyor: 

- Polısk~ de gitmi kr, evkr taış
lanıp du .. muş, kimse,>1 bulamamıştır. 

Söylcnıcge Juzum yok; Cin, Peri, 
E\ liyn, Enbiya, i.> i saatte olsun ma
sal ve c!sanelerri hatıra gelmiş, kor
ku ve h<.>yc .:nn etrafı knplamış .. 
Dabakh .. nede oturan kundurncı Falk 

ile sebzeci Emme ait, hir birlerin-. 
bilişik iki ev vardır. Bu C\'icı·, biı 

kaç g..:redir \'e s.ıbalıları tı: lanıp dur 
maktadır. Eı halkı, lıt>r t:ırafı anyor 
tarıyÖr kimst•yi bulamıyorlar. Ev 
ise tafil<ınm:">kta de\'am ediyor. Ke • 
Jimei sahaclc-t, seJlını "el<'\"at, okuyub 
iıneın<.>leı-, bu ernrcııglz t:ıı; yağmu. 

runu ctuı·dur;ımıyor l>ir türlıı . 

Nihayet iı;, ı:ıbıtay:ı :ıksediyor. Po
lis memur \ c komiseri•'ri hadi"f' ye
rine geli~ orl. r. Evin ta.,londıgını gü-ı 
rilyorl.ır. fak:ıt kim in taşladıgını 

bıılanuyoı hır. Me•·:ıı~ \ c heyrcan bir 
misli drılı::ı artıyor. Dabakhane m:ı
lıalle.c:inin hiitıın szıkinleri bu g:ırib 

ta~lamn \".lk<ı ı ile me,guı oluyor. 

Enmı,> et mc:nıurl;ırıııın y;ınındıı 

sucu topal Hakkı isrııinde bir ada -
mın 7-8 ya<ılarmda 1smaiı isnıindc 

lı:ışarı, hay} .... \lı;lu da ouhıııın:ıkt.'1-

dır. Menıurı •• r dıkk:ıt ediyorlar; ço. 
euk yaıılnrın•l.1 iken C\ krin taşl.-ın
mas;ı kcı;ıliyor. Ç()(:llk yanlörından 

:ıyrıldır.ı 'akıt, tıış y:ı~P"luı u deYanı 

ediyor. Dır memur M-.ugu gizlice t.:ı

kihe k<•yu1uyÜr. fi;ıkı) or ki, bu afn
c:ın mahl(ık daha ilet'İdeki duv.ar111 
ark.azına gidercı., orad-ıki ac:ın;ıy;ı 

tırmanm;ıktn ve li'ı:;tik c:, p:ıııltı evlc-1 
re tn!; ntımık1 .. dır. l~·t hnl ciirmil 
meşhııcl h;ılirıılp y::ü·alanıyor. Gi.ın · 
lerl'l ızmıli nıc:,guı ericrek, renklen 
reıı~e ve şckilılen ı;ck'le g·ren l>u 
cinli, peı ılı, h:'ıd ~ı:>niıı iç yuzti, bu 1 
suretle rneydar.a çık:ırılıyor. 

İzmitde odun kömür 
meselesi 

tzmit <Husu 1) - ş .. ıırimizdc o
dun \1.: kuıml. mesdc•i uerl h:ılindc 
dt.\Tm etmekll..'<lir. E !f'diye bu hu
su.-!a J;"ı · ıın ıwl"n dii.k:ıl ve :ı!Uka ile 
durmııı; \ c odun ile 1 timüıc lıerk<'"i 
mcnun cdC'cf"k l.ıir ıı. rh koymuştur., 
Ollunıın kllnsu ;ıo ı ınrrıd'.ltl, kii'l1iirüıı 

ltilo.!:ll el:\ 3.50 ve 4 kuruştan s<1lıl:ı

cnk. nu k• • r, kumi'rcul<'ri hiç meın
nıın etmC'miştJr. Kilo<u rn insııf51z 

h;r Ş('l ıl<ie 7 - R kuruşa k::ıdar yiik-1 
ı:c1ten kömiirciilcr, ııimfü ya kiimiır 

1 
•ok der~ı·klr vt·::r:ılıııd ela esldsi gibi 
p:ıhalı .ıt.mnkta iıı::ıt gıi•termektc -
dirl~r. 

Emlak ve Eytam bankasından· 
Marışlımnı bıı.nkmnız.ı temlik ettirmek stıretile a}an emekli. dul ve ;)l?

timlcrin ~fart - Mayıs/IHl iiç aylıklarumı tediyl'sine 2. !füinclkiınun 940 
tarihinden itib3reıı b,ışlaıı .. cakbr. 

1 - M •• ş sahiplenııin elleı·indel>u'ltıaan bir devre e\vel bıınknnıız,•a 

Yerilmiş pusulalarının :ıh kısmında yazılı tediye stıaUeri ıfıkl-arın k~rar
tılma ı ve m("" ı sıw.tlerinin degi~mesi dolayndl~ rı~gıda yazılı oldUb'll 
\ cı;hılP tadı! cdilmişlİı'. Maaş :ıahiplerin;n elindeki puslada: 
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2 - Me7.kür pııslalarına tediye gunü ve saati yımhnıım~ el~lııı· vw•a 
buıılar:ı alt nıaa~ rahiıılerinin 2. Birir.dkiınuıı 1940 dan e\'\'el bi?.z .. t , e hıJ
va«ıl:ı baıık:ımıza muı·aca t ederek gün ve saatlerini ögrenmeleri Vt.• r;wot 
üıcrind~ yuk:ırıda bildirdiginıiz tadı!Mı nazarı dikl::ıte alarak fotogı·nfJ:ı 
niifııs ci.izdnııl.ırile b:ınk:ımıza ıni.ıral'. allan. 

3 - Askeri mnlt'\llerin müra(·aall:ın 2. Bitindkimun 19-iO pa7.ar1.,....i 
gtinii "flat yt'dıd<.>n on bire kadar k;ıoul edt~ekUr. Herlıaıı,.i bir kor kl.
g;.ı nuıh:ıl k:ılın:ımuk ıiıf're ı ıalrııudtirliikleı·.ifte ,,•zarıııı ıı.ıırncaat sırası .,ş.ı
gıcln go:-tr-rilmişür. 2/B!rinc'k,foun/I 940 \arihindc sa.ıl ; - 8 ;.ırasmdıt E•nı
nönil ve lk ıktas. R - 9 ı.rasmrla F~h. 9 - 10 ar:ısmti<ı 1Jııkiidar. K~ıko1 
ve 10 - 11 ııı asında Be~lu, l~)·iııı ve diı:eı· ınııltııUchiıliik\~·.ııcle yazılı ,ı,
kcri m:iltıllere tediynt y.ıpıl cakhr. Dilrlirileıı gun \'e saatten sonra \ ııid 
olacnk mür. canılar dı&er ın;,aş S:ihipleri ı:ibi muanıeleyc tabi hıtuloc~ı "e 
maliılleriıı niıfııs te?kerclf'rile fknımiye, tevzi ciizdaıılarıııı birlı.kte g<.>ı ir-
rnelcri ilan olunur, cll ı 33 ~ 

İstanbul sıhhi müesseseler 
eksiltme komisyonundan : 

arttırma ve 

Dıy:ub::ıkır Nüını:ne hı:ıs~hane•i için l~zım ol .. n 15.000 metre ~az idı ofıl 
a~·ık ı·ksiltı <'Ye koııulmu lur. 

El.•ıltnıc 4/12/H\40 ça •:ımh;ı guııii s;ıcıt 15 ele C.,gdl•>clunda Sıhlı:ıt 'e 
1çtim:ıi Mtın\'en('t Muduı hı !tı birnıı.mda kurulu konliı-yond:ı yapılacakur, 

Mulı; ı ın nı r:y:ı.t lı:ıhcr mcfr<.-:;i 24 kunı~\ur. 

Muvakkat tcıııiıınt· 2GO llı;;dır. Ş:ırtntım~si ber gi.in kım,.syond;,ı gi\riılf
bilir. 

fst<.>klilcr 1940 yılı Tic:ırct Ot1 .. sı ve,.ıkasilc 2400 sayılı knnunda yn~ılı 
vesikalnr 'c bu İŞ<' yeter ınuvakk.ıt temfnnt nıı.kbuz veya bııııko mekhıhtı 
ile bırlıktc belli gun \f' srıatte koı usyona gelmeleri. (1069!1) 

P. T. T. Umuıni Müdürlüğünden: 
1 - Ynpı işlerinde i tihdam cdilrr:ek üzere iki yliz altmış lira iiı.•n tli 

bir ve iki ;>ı.:.z on lira lİ•rdlı bir yul;:~ek m·ınar \"eya mühem.lis ile ~ rı:ı: 

yelıııış lır:ı uerctli t t• ren ı eıııuı u 'cya ınilhcndis alın;;c::ık1ır. 
2 - nu memur yPtlor iht w;ıs mı.;'\ kii olup Uıliblcrinc 3656 No. lu k;ı

nun hiıkuı l• ı-ine geı c ucı et veı itecektir. 
3 -.- 1', lıb ol:ıııların \esik;ıl;ııım P. T. 1'. Umı..ıııi Mıidlirlügii leya:wıl 

binal:ır şubesine göndermeleri. (7914 - ll06!l) 

~-~--=======================-=====:.::::=:=..:::..=======·========:::::::::: 
Çor luda. mekteblerin ı ı · sl RKEc ı 

teftişi 1 ___ r_i_Y_A .. T_R_O_L_A_R___ saıkımıögüt Demirkapı 
Çorlu, (Hususı) -- l'.'dirnc umumi 1 1 H a l ı" 1 s e z e r rnufottı M: kültur mi.ıc::iviri l"akip Şehir j 

ve 'f(' ır llag M:ı;ırir nıudurii Fuat tiyatrosu l 
Artıın Cllrhıy:ı gı:lmi~lcr 'e mek1eb-
lerj teftiş c1ınişlculir. temsilleri 1 

Parti Kongreleri Tepeba~ nci;: [lr;ıom Kısmında .. 
fı.mit (Hususi) - C. H. Partisi 

tnPrkez n:ıhiyP kon~n·lerıne haşlan-

Karyola fahrikasıud::ıki 
sersıiyi ziyaret ediniz. 

.... mm ......... ıım_. 
Z AY t 

IHALKEV LERI 
Spoi• der sleri 

11 
mıştır. Kon,;r~lt ı· halkın al!ıkası ile 
hc_vc<:mılı \ıir şckJ!de de\ anı (!lnıek
tc ve dılı•l.ler li;.erındc ı;aıninıi fikir 

:?i I 1ıIı940 Çar~~mıo:ı gumi ak~nı"{lı 

s:ıat :?0,30 da 

AYAKTAKIM I ARASIN OA 

38 - 3!l senesfnde Fen Fakı.ilte:;"ıı
den aldıgıın hiiviy~t \ arnk:ımı ı,:ıy

t.C"ttim. Jlıikınii olmaciıgını biklırir:111. 
Fen Faklittesl: 3473 No. 

H;ılid Nazlı 

Deyoğlu Halkevinden: 

ı - Evıınizdc, bayanl:ır:ı m:ıh~us 

\'Oleybol, basketbol oyu nim ın<J, 
2 - Giireı; ç:ılışm::ılannn, 
H;ışlanmıı;tır. Arzu edenlerin al'ele 

STlQr e\imlze mtir:ıc::ıatıarı rica olu-
nur. 

teatileri olm;ıkladır. lıtiklll caddesin de komedi kı smında ı 
27/11/1940 Çar mnl>;ı r.linii ak,. mı· 

~i/IJ/940 ç:ar~mb.ı gundü:r; saat 20.30 da 
saı:.t 14 tle ı o A o ı 

çocuK ovuNu Her tarafa otobüs vardır 

İzmitde yangm 
tzmlt ıHusuci) - Veli Ahnıc<l I 

m:ıh:ılc..ı;ındc ıaıt,·li Cemile :;ıit ahır 

ve srını .. nlık: l(c•'e sa.ıt ikide yan -, -~~--~-------"!!""'"!!'"!!~-------------~ 
mı tır. Y.ıngııı ba,.,ka yere sirayet Sahi\ıi: A. Cemaleddın Saraçoglu Neşriyat Müdürü: Maci d Çetin 

etın~den sönriuı ıılınu~t ur. Basıldıı;ı yer: ( H. Bekir Cürıoylar ve Cemal•ddln l araçoilu matbaası) - -k& -
<;•mclı de sorul. bılı di. F.ık:ıt 

rrıılrih ın.ıın;mc:ıt l'ttı: 

- Luzurou )tık. Alfıcıl. Sıınrn 

hııı bulu ı, bıitun l:ıud.ıl., bır ey 
gom emı'i yerıne koy:ıı ı .. r. Taiııı şı
nı. nditeı· lıurnya tclt••:cktır. Gchl ı gi 

'.kıt l>İn('riz. 

· r çalgıcının seyahati 
94 

randır>. L;.ı. · ıı içeride' iki ad •• m otu
ı uyurdu. B rı bizını i~·eı i giı m k 
fikriııde <Jiduguınu....u ~·ıılııınış idi ki 
k:ı<=::ırnıı r;ıttı, giizlerini açtı. sr-rt 
lıir çehre ık. 

- .Ne i· tıyl•rsunuz? Buralaı·ıı ~.ıdar, 

da giı dııııı: mi'! Şerriıı.izdt:.n hiç lıir 

~·erde r.ıhat <'<lemıyoruz, Al lill :>J
rıın markı dn ~ekil orndan. 

- ı~tc burası iyi arl;adaş! Haydi 
içeri girelim. 

Dedim. Frldrih e,·,·cJ:\ elindeki lco .. 
c:ıınan p;ıkeU daracık kapıdan sı!! -
dırı11:ıga ç;ılışır ık<.>n arkadan bıt 

s;es: 

Derli, bu tla dogru icli. Şimuıtlıfcr ı 
i mıııdekj b<!ygirsı:1. :ıı ab.ıl • .rı, me,·
cudı)etiııi h<ıb<.>r ;ıldık' n sonra d.ıha 
zıy:ıdc mallımat:ı hacet ;vc-k idi. Çuıı 
kıı bılfıh. ı e ıçiıi<• biııı cegiınızden 
l.endi {:f.I •u ,ıuz ıle ı;ı;,.rd.11laıı;ııni ... 

1 § • !eri <>srenirdık. 

Bıiyuk l.:ıpıd:ııı ı;ir<.>n "e çıJ,anın 
he abı yok ıdi. 

Buııl.ır <l:ı (')Jxıt şin <>nclıf. re bıne
eekkrdı. Yoku oldukl. rı dlrrimleki 
irıli ufaklı ı;ant.ıılar<lıın bcllı oh.yor
du. Yalnız bır lieY nrız;ırı di"kkııtimi 

cell>ctıi. Buyuk k .. pıd.m içe, ı giı ı:n- ı 
ler salonda pek :ız duruyor, bir t:ı
kımı lJir pcncCieden içeJ·i basl .. nnı ı 
sokup çıkarıyorlar, sonra k:ıpııım 
k:ırsı..ına isabet eden taş n'crd.vcn
lerden yuk.ırı 1:ıkıp lmyboluyud:ırdı. 

Acab:ı nc:reye gidiyorlnrdı? Merakı
mı mucıb oldu. Fridrıhe: 

- Arkodaş! Sakın ııimcndlıcr 

öbiır kapıdan gclmesJn? 
Dedim. 
- Ah ne mün.:ısebci? Dur:.ya uğr:ı

mndan acter illi?, 

Bu _ r .. d,ı ynmmndan bi• kudın 
geçıyorclu, yilzun uzc dıki.:ıtlı <lik
J atlı hal tı, gıilup ,yiıniyüvcrdl. 

H:ılbul.i, kanın t:ol <·lıncleki ı .cııdıli 
yere du iırmu f<ıı l.ında olmnınış 

idi. Boı hemen rıy;ıgn k;ılklını, Men
dıii .>erden :ıldıktaıı sonra k:ıdmın 
yaı.ına ;wakl.ı .. rak: 

- P. rdoıı! lllcııdıliııizi dü;;iırdli -
ııuz. 

Ded."). Kı:dın <ırka ıı'a d&ndu, 3İr.e 
g.ılcrc\ · 

- Te <.>k:.uı· ederim rnusvô. 
Dedı \~ n ~ndili aldı. Beıl.İ'n mi'k

s:ıdını b:ı ka ldı. Şu m :nru:et.A4..le ~.a
dına ııncndi!eı in gı•lip grl i:> ccc
ğiııi ror:ıcakhm. K:ıdın ~,irumegc 

davr::ıı.ını tı. Beı1: 

- ~ ffctlE>ı iniz mnı::ın'l. Şimendi

f<.'ı· ne ;w1ı1an aelecck'! 
Dedım. 

- ltruıgi ~:nerıdifor mösyu'? Blır:ı
yo her gı;n bir çol lmentlifer gelir 
ekler. 

- Halbuki bi" sab ht.mb ri L:.ır:ı-j 
day:ız. Henüz bir ı;lınendıtcr bile gel· 
medl. 1 

- Nerede beklıyordunuı:? 1 
- Tabii bur;ıd:ı, ~landn. 1 
- r .5kin mibyü, ~iınendifer salo-

na gelir mi? 
- Acemiyiz, ku uı :ı bııkmayı:ıı:l. 1 
- O halde şimendifer ic;criyl! ka-

dar gelme:z, su karşıki mnrdiYcnlcr
dcıı yu1:tırı çıl;ncnk olur i cmz şi -
mcııdiferi görürsilnUz. 

Dedi. Şimendiferin vı:ıl:ti hareke
tine d"'1r bir iki ~iiz dııh:ı oyleciik!cn 
sonra taş mcrc::vcııknlcn yuk.:ırı 

çıktı, ben derh:ıı Fndı ihin y:ınm:ı 
geldim. 

- Ç;.buk urkada~ vyağt: ı.aı:.... 
Dedim. Fridr~h "Orc.iu: 
- Ne oluyuı·s:.ın, ncclcn nedir? 
- Şin' d.fer..: ridcceği..:. 

- ~in ı uifcr hu ay.ı gelroiyc::ek 
mi imış? 

- Bııd. 1.ılıgın h;zumu yok! Hay
di b:ıkal ., . 

Fr c· ... ·· l 1.:ızl..ı ltıkırdL söylemesine 
mc c1 ., ' .cdl 1, kolundan tuttum, 
kıı'd rcl m, keman tcr.J nı bc:n, eı
u ı, l);)kctini ele Frıdrilı omuzladı. 

'I uw n rd 'li enkre <lo.,ı u :- Urüduk. 

Merdi\ enin iist ba5ındaki büyiik 
knµıd:ııı dı arı çıh'":lr ı:ıkınaz bir çok 
aralml:ll' gö::ume ilişti, bunlar hiri
Lirl arkJsın:::ı r:ıptı>..dihni~ler, uzun 
deınirleıiıı iızcrJermde duruyorlar 
idi. ,\ rk::d:ı~ıııı;ı: 

- Gord<ın mii iste şime:cdifer? 
l)e(l"m. Fxidı"iiı: ! 
- S.•h! buı nda imiş! M~ıanın fih 

bu k .. dar k: labalığın zalono sıgmı-1 
yac:ı~ını bilınekll~;i.niz lfızım &clirdi. 1 

- Jlic de ı:ızıın gclmeıdi. Şimen
diferin on, on beş ::ıı·..,b.,dan, u.:wn 1 
bir ı;.cy cıldugunu r.e bilecek idik. ~c l 
i!I'? uzatma. Hazır şimeııdifer buracl.ı 
ı?·cn bil'l.(>Jim. 

- Evet, evet! Fak.ıt kapısı ııerc
cio? 

- Bd· şur:ıdnn lıir kaç kiı;· içı..l'i 

giriyor. lliz de 0111:.ırı takılı edelim. 
iki m kadali bimendif r ... •loğnı gi

den ah.lliyj takibe ba~ladık, şimen-1 
di!erı.:ıl<.>r arabal.ırın k<:pılorını açı

yorlardı. Fddrlh ile guzcl 'e ycnicr 
!Jiı· nı·ab .. ya l;inmcğc l.arar verdik, 
gıı;> .:t parlak cıl:\h biı· ar .. bamn or
taa:ıki l.:ıpısı.ndan içeıi sirıneiie dav 

Dedi. Heı ir bizi dilenci zanııeüniş
ti. 1~cıı: 

- Pardon mosyö, biz dilend der.i
liz. Şirncııcliferc bincccgiz, yokuym., 
ded ıın. 

Henf dahn zi,;:ıde sert Wr sad.ı 
ile: 

- O halde nğ:ı.ı,:ı tarafa, btır:ıyn 

sLdn Y.İbi kılıl.sız achımltıl" oturnbi- I 
lir mı'? ı 

Dedi. Bu da tuhaf değıl ıni?Biz ele 
par:ı \"erecek idik! lledav:ı binecı. k 
cleı;ıliz y:ı? nu ters herif ile uzun u
zadıy:ı \'.!.it geçirmek tc ın:ınrırız 

idi. Hcrıfden öfkemi almak ıçin ka
ıııyı şiddetle lc:ıp:ıyıverdim. 

"Fridrih vagoııfarı ınu.ıycnc edi _ I 
yordu. nana: 1 

- Ciel, gf'l, Alfrd' Sur··cı.1 boş bir 
ı::oz 'ar, il. imiz(' t'h ..:ı·ır. Knl:lb;ıhkt.ı 
ne y:ıpae. gız'! 

Dedi. Fridılh"n ti tc · ı .ı arnh:ı
nın iç<.>risiıJ<: bsUı . Gl d d~cmf'
li, sü<:lli, tam otu ul c. ı, bi m. hnl 
idi: 

- Hey ne yapıyorsunuz? 
De<ii. Aı k;ıma b:ıktım, parUı\. diığ 

tnPli, riy::ıh ceket, beyaz pantalonJU 
bir ::ıdaın hl.zc dogru gelıyordu. 

- ~inıeııdikre oİn!!Cegiz. 
Dcriinı. 

- l I;ınya bilelıniz? 
- N:ı,ıl bil<'t? 

- Nasıl bilet olur mu? ÇupkınJ:ır:ı 
1J:ık. Şim~ndiferc bcdu\'a mı binecek
siniz'! Çabuk bılet alınız. 

- Niçin l>edm :ı binelı'll. tndığiı ı. 

rnah::ılde par:ıııızı ::ıl:ı bilirsiniz. 
- Defolun oradan bud.ı!;ı1ar! Du

nu posta arabası mı zannettiniz? 
Hem or:ı~ı birincj ıne\·kiidr, do~~ 

meleri kirletirsiniz. Huydi. h;ı~ dı dı
~:ırı. Bil('l alınız, yok n onrn bd; 

kat c·ez::ı verirsi:ıiz. 

Dilet alac .. k imişiz. nu da yeni ı;ı1•
tı, poot::ı oı nh:ılnnnd,ı h.lct filan yo1' 
idi. Burada da usu1 boyle imi$. tyi 
amma l>ıleti nereden alacaktık:" n.ıı 
az:ırlıyan:ı: 

- Dize bıletin nered<'n alın:ıetıı;;ı.., 

nı gösterir mic:iniz. 
DCdiın, güldü: 


